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รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ
ที่ 12 กุมภาพันธ ์2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยท่ีน าเสนอทั้งในรูปแบบ
บรรยายและการน าเสนอแบบโปสเตอร์  จ านวนทั้งหมด 284 ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบ
บรรยาย จ านวน 118 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน  166 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวมบทความ
ฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ  
ฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น  134  ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น
ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จ านวน 100  ผลงาน 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    จ านวน  34   ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดท ารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย 
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การศึกษาส่วนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม 
ธารีรัตน์ น้อยบุตรศรี  สายธาร โถแก้ว  กิตติพงษ์ ซื อผาสุก ณัฐวุฒิ ซอมขุนทด และ ชัยรัตน์ หงษ์ทอง .……….. 

 
763-767 

ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 
สนธยา เอมโคกสลุด  ผัลย์ศุภา ศรีระวงศ์และ ธันวดี ศรีธาวิรัตน์....................................................................... 

 
 

768-776 
ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต ของเมล่อนในการปลูกโดยไม่ใช้ดิน 
ธิภารัตน์  ส้าลีเติมสิริ  ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์  ยุทธนา เขาสุเมรุ  วิษณุ ทองเล็ก  และ ชิติ ศรีตนทิพย์………… 

 
777-786 

การวิเคราะห์ภาพถ่ายจากมิเตอร์วัดน้ าเพื่ออ่านตัวเลขปริมาณการใช้น้ าประปา 
พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา  ภวัต ฉิมเล็ก และ กฤติกา สังขวดี……………………………………………………………………. 

 
787-794 

การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน้ า 
ปัณณ์ปฏิพัทธ์ วงษ์พิมพ์  พลิศภัสร์ ค้าฟู  อดุลย์ พุกอินทร์ และ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์………………………..……… 

 
795-800 

การประเมินคุณสมบัติและการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวปลอดภัย ของจังหวัดพิษณุโลก 
กลวัชร ปีพาด และ ปิยะดา วชิระวงศกร………………………………………………………………………………..……………… 

 
801-809 

การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง ของแตงกวาล้านนา 
3 ฤดู 
บุศรินทร์ บุญเต็ม  จานุลักษณ์ ขนบดี และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ……………………….……………………………………… 

 
 

810-825 
ผลของปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วยน้ าว้าที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุ้ง 
กฤษณชัย คลอดเพ็ง และ วิชิตคมน์ จันทรมณี................................................................................................... 

 
826-836 

การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธ์ิต้านแบคทีเรียจาก สารสกัดใบตะขบป่า 
สายฝน ค้าขาว  นฤมล เถื่อนกูล  ปณิธาน สุระยศ  กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์ สีขาว……………………… 

 
837-845 

การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
นพกร สุขพัฒน์ และ ปิยะดา วชิระวงศกร..........................................................................................................  

 
846-854 

สารพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน อ าเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ศิริลักษณ์ อินสิทธ์ิ  นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์ สีขาว…………….……… 

 
 

855-863 
การประเมินโลหะหนักของดินนาข้าวในจังหวัดพิษณุโลก 
ประไณย รวบรวม และ ปิยะดา วชิระวงศกร…………………………………………………………………….…………………… 

 
864-873 

ระดับความดังเสียงจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภัทรชัย กรแก้ว และ อรชร ฉิมจารย์……………………………………………………………………………………..……………… 

 
874-881 

  



สารบัญ 
  

หน้า 
การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไก่เน้ือ 
ปิยนุช อินทร์สมมุติ  อินทิรา นุ่มน้อย  ด้ารงศักดิ์ อาลัย และ สมเกียรติ วิริยะมานะธรรม…………………………… 

 
882-886 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กัญญาวีร์  สมนึก……………………………………………………………………………………………….………….......................... 

 
887-895 

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซและป้องกันอัคคีภัยอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 
ณัฐภรณ์ อ่อนพรหม  ธิติภัทร์ ดวงชู  เมธาสิทธ์ิ ใสยิ่ง และ เดือนแรม แพ่งเก่ียว………………………………………… 

 
896-906 

ประสิทธิผลของโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโสน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
ชัชพงศ์ ลอยเมฆ  ชญานิน เสนสุข สุชานันท์ แคชัยภูมิ  ประภาศรี กุลด้วง  ก่ิงแก้ว ส้ารวยรื่น  นิธิพงศ์ ศรี
เบญจมาศ และ เอกภพ จันท์สุคนธ์………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

905-915 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ณัฐกุล ภู่จีน  วรัญญา สุกายะ  สิริพลอย พิลึก และ จิตศิริน ก้อนคง…………………………………….…………………… 

 
916-924 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
กาญจนภัส ไชยขันธ์ุ  จินนิภา ก่ิงกลางดอน  ภัทธิรา อินจุ้ย และ  กู้เกียรติ ก้อนแก้ว………………..………………… 

 
925-933 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก 
อมรศักดิ์  โพธ์ิอ้่า............................................................................................................................. ............... 

 
934-944 

ความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในประเทศไทย: กรณีการ
ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 
ดาวรุ่ง ค้าวงศ์ และ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์...................................................................................... ......................... 

 
 

945-956 
ผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดสุโขทัย 
เสน่ห์ แสงเงิน และ ถาวร มาต้น..................................................................................... .................................... 

 
957-964 

การประเมินผลโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ถาวร มาต้น และ เสน่ห์ แสงเงิน................................................................................... ...................................... 

 
 

965-973 
รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย 
เสน่ห์  แสงเงิน และ บรรหาร ปรุงโพธ์ิ................................................................................................................ 

 
974-982 

ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและจัดการภาวะ
ฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
รุจิชญาน์  ทองเทศ............................................................................................................................................  

 
 

983-993 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับ
การรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าคบ ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
นวลพร  บุญสาร  ฐิติพร  กรแก้ว  ชลธิชา  ภาสะ และ กู้เกียรติ ก้อนแก้ว......................................................... 

 
 

994-1002 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร 
พชรดนัย  วัชรธนพัฒน์ธาดา.................................................................................................... ........................... 

 
1003-1012 



สารบัญ 
  

หน้า 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 
วรัญญู  รีรมย์....................................................................... ............................................................................... 

 
1013-1025 

การพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธ์วิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การปฐมพยาบาล CPR ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 
2 โรงเรียนบ้านผาเวียง ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
ณัฎฐวัฒน์ วรรณชัย  มรกต วงษ์มี  บัญชา ส้ารวยรื่น และ ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ............................................ 

 
 

1026-1038 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
นรัญญา ด้วงพลับ และ ศิริพร  สัตยานุรักษ์........................................................................................................ 

 
1039-1048 

ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือโดยใช้เครื่องออกก าลังกาย P-Spring ของนักศึกษา สถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ธนายงค์ บุญยวง  ยงยุทธ  ตันสาลี  และ ศิริพร สัตยานุรักษ์............................................................................. 

 
 

1049-1056 
การบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเล่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส์ 
จักรพันธ์ ประกอบศรี  สุดยอด ชมสะห้าย  และ ธาวุฒิ ปลื มส้าราญ………………………….…………………………….. 

 
 

1057-1066 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลท่านางงาม 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ภัทราพร มีสวน  ภาวิณี สุพรรณกลาง  วัชรีย์ ดาวเรือง  วิภาดา ศรีเจริญ และ อุไรรัตน์ อ้่าอ่ิม……….…………… 

 
 

1067-1077 
พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต าบลบ้านท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
นราพร แพ่งกลิ่น  มาลีรัตน์ ประสมพงศ์  วิภาดา ศรีเจริญ และ อุไรรัตน์ อ้่าอ่ิม………………………………………… 

 
1078-1087 

ผลของการรักษาอุณหภูมิร่างกายทารกระหว่างการห่อตัวด้วยผ้าส าลี 2 ชั้นกับพลาสติกกันกระแทกหุ้มด้วย
ผ้าส าลีต่อระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดคลอดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 
จันทร์จิรา ขันทะยศ  ปานจันทร์ คนสูง  และ จันทิมา ครุธดิลกานันท์………………………………….…………………… 

 
 

1088-1096 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรต าบลบ้านกร่าง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จิราวรรณ ม่ันเกษวิริยะการ  ณัฐธิดา พรหมบุญ  อาภาภรณ์ สิงห์วี  วิภาดา ศรีเจริญ  และ  
ละมัย เอมหยวก…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

1097-1107 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของเกษตรกรชาวนา ต าบลบ้านกร่าง 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ธัญญาเรศ สิงโต  ภัทรศยา คงคุ้ม  อินชุอร อ้่าเกตุ  วิภาดา ศรีเจริญ และ จารุณี จินดาวัฒนชัย………….……… 

 
 

1108-1118 
ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม้ตับของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
กฤชมล  สมรักษ์  นารี  ฝอยทอง  เกศิณี หาญจังสิทธ์ิ และ อุรารัช บูรณะคงคาตรี........................................... 

 
1119-1130 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคลกับความรู้และทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีผลต่อสารปนเปื้อนในอาหาร
ที่จ าหน่ายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 
ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม และ อนุกูล พุ่มค้า…………………………………………………………………….……………………… 

 
 

1131-1142 
  



สารบัญ 
  

หน้า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬามวยปล้ าระดับเยาวชนภาค 5 
ภัทรกร เบ็ญมาศ  ศิริพร สัตยานุรักษ์ และ ธนกร ช้างน้อย……………………………………….…………………………….. 

 
1143-1152 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือออกแบบสราง พัฒนา และทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญาแบบน่ังขับ ใหเกิด

ประโยชนตอการทํางานในพ้ืนท่ีมีขนาดเล็ก ใชงานงาย คลองตัว โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก จึงออกแบบใหมีโครงสรางขนาด

วัดตามความยาวของรถเทากับ 2.125 เมตร กวาง 0.83 เมตร ความสูงจากพ้ืนลางถึงระดับสูงสุดของตัวรถเทากับ 0.96 เมตร 

ระบบการทํางานแยกออกเปนสองสวนหลัก ๆ คือ ใชเครื่องยนตสําหรับสงกําลังแยกระหวางระบบขับเคลื่อนและระบบตัด

หญา เครื่องยนตสําหรับสงกําลังระบบขับเคลื่อน ใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี ทําหนาท่ีสงกําลังไปยังชุด

เพลาลอ ใชโซเปนตัวถายทอดกําลังไปยังชุดเพลาหลังใหตัวรถเกิดการเคลื่อนท่ีท้ังระบบเดินหนาและถอยหลังได สวนระบบ

เครื่องยนตสําหรับตดัหญาจะใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดกําลัง 5.5 แรงมา ออกแบบใหใชระบบถายทอดกําลังดวย

สายพานและลอสายพานเพ่ือสงกําลังไปยังชุดเพลาใบมีดตัดหญาท่ีมีหนากวางในการทํางาน 0.50 เมตร ผลการทดสอบพบวา

ความเร็วเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมในการตัดหญาคือ 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมงท่ีความเร็วรอบเครื่องยนตเฉลี่ย 2,476.66 รอบตอนาที 

ความเร็วรอบใบมีดตัด 1,171.66 รอบตอนาที วงเลี้ยวในและนอกเทากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามลําดับ รถตัดหญามี

ความสามารถในการทํางานจริงเชิงพ้ืนท่ี 0.92 ไรตอช่ัวโมง อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงรวม 1.97 ลิตรตอไร  

  

คําสําคัญ : รถตัดหญาน่ังขับ  ใบมีดตัดหญา เครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ   

 

Abstract 

 This research aims to design, build, develop and test functional capacity of the lawn mower 

model driving seat. A principle of design takes into benefits for substitute of good works in a small area, 

easy to use, flexible with the consider to a primary user. Therefore, designed to the structure was 

measure by length 2.125 m, wide 0.83 m, and 0.96 m of height from the bottom to the highest of the 

lawn mower. The lawn mower system split into two main parts are use engine for transmission spilt 

between drive system and grass cutting system. The engine transmission drive used a 110 cc 4-strock 

gasoline engine that transmit power to the rear axle’s wheel set. The chains as a power transfer to the 

rear axle for the lawn mower move both forward and reverse. The engine system for mowing will use a 

gasoline engine of 5.5 HP 4-strock. Designed to be used with a transmission belt to sent power to mower 

blade shaft set with the working width of 0.5 m. The test results showed that suitable movement speed 

was 6 kilometer per hour at the average engine speed was 2,476.66 RPM and cutting blade speed was 
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117.66 RPM. The inner and outer turning circle was 1.90 and 2.70 m respectively. The lawn mower was 

capable of working in the real area 0.92 Rai/hr. the total full consumption rate of 1.9 liters per Rai.        

  

keywords : lawn mower driving, cutting mower, gasoline engine. 

 

บทนํา   

 การดูแลสนามหญาในพ้ืนท่ีขนาดยอมก็ถือเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหน่ึงท่ีผูท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีน้ันจะตองหมั่นตรวจเช็ค

ไมใหความยาวของตนหญาน้ันยาวจนเกินไป ไมวาจะเปน สนามฟุตบอล สนามเด็กเลน หรือพ้ืนท่ีท่ีเปนสนามสําหรับพักผอนใน

บริเวณบานพักอาศัย เปนตน แตการดูแลหญาสนามน้ันจะตองคํานึงถึงหลาย ๆ เรื่องดวยกัน ไมวาจะเปน การดูแลดิน การใส

ปุย การเลือกพันธุหญา การกําจัดแมลง การตัดหญา การรดนํ้า ซึ่งหากหญาสนามน้ันขาดการดูแลจนปลอยใหตนหญาน้ันยาว

จนเกินวัตถุประสงคการใชงาน พ้ืนท่ีน้ันก็คงจะดูไมสวยงามและไมอาจใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี แมกระท่ังเทคนิคการตัดหญา 

ถาตองการใหสนามดูเขียวนามอง ก็ตองหมั่นเล็มหญา ไมวาจะเลือกใชเครื่องมือตัดหญาประเภทไหนก็ตาม ก็ควรตัดหญาไมให

สั้นจนเกินไป เพราะอาจจะไปกระทบกระเทือนตอรากหญาได (กระปุกดอทคอม, 2557) แมกระท่ังเครื่องตัดหญาท่ีเปนในอดีต

ท่ีผานมารถตัดหญาท่ีเปนระบบขับเคลื่อนตัวเองไดจะมีขอจํากัดคือการเข็นรถตัดหญาใหเคลื่อนท่ีขณะท่ีเครื่องยนตดับจะไม

สามารถทําได ทําใหตองติดเครื่องยนตตลอดเวลา (วรวุฒิและคณะ, 2549) ดังน้ันถามีเครื่องมือสําหรับตัดหญาท่ีเหมาะสมก็จะ

ทําใหการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทําไดอยางตอเน่ือง สมบูรณ และการดูแลรักษาน้ันมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 ปจจุบันเครื่องตัดหญาในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบการใชงาน ท่ีนิยมท่ัวไปคือ เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม

และแบบสะพายขาง สามารถพบเห็นไดท่ัวไปเน่ืองจากมีราคาไมสูงเกินไปนัก แตเครื่องตัดหญาประเภทท่ีกลาวมาน้ียังมีขอเสีย

อยูเชนกัน ไมวาจะเปนระยะเวลาท่ีใชในการตัดหญานานเกินไป การตัดหญาในแตละครั้งก็ไมสามารถท่ีจะเคลื่อนท่ีไดรวดเร็ว

ตามตองการ ความสะดวกสบายในการปฏบัิติงานมีนอย โดยเฉพาะถาเปนเครื่องตัดหญาแบบเดินตามน้ัน ในการทํางานจะตอง

อาศัยมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมวาจะเปนเศษวัสดุท่ีอยูบนสนามหญาท่ีอาจกระเด็นไปกอความเสียหายและเกิดอันตราย

ตอผูปฏิบัติงานหรือสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ รัศมีการตัดหญาได ผูปฏิบัติงานตองมีความชํานาญในการใชเครื่องมือมีความอดทนสูง

เน่ืองจากตองปฏิบัติงานกลางแดดท่ีมีอากาศรอน ซึ่งตองคอยควบคุมและบังคับรถตัดหญาใหทํางานอยูตลอดเวลา บางครั้ง

อาจทําใหผูใชงานน้ันเหน่ือยและทอแท เน่ืองจากพ้ืนท่ีตัดหญาน้ันมีขนาดกวาง จนเปนสาเหตุใหการตัดหญาไมสามารถทําเสร็จ

ไดตามตั้งใจ อีกท้ังยังเสียเวลาในการปฏิบัติงานอีกดวย สวนผลกระทบจากการใชงานของเครื่องตัดหญาท่ัวไปยังมีปญหาท่ีตอง

แกไข เชน สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง ยากตอการบังคับ เกิดอุบัติเหตุไดงาย และการปฏิบัติงานยังคงตองคอยเดินตามรถอยู

ตลอดเวลา เปนตน แตถาผูปฏิบัติงานสามารถน่ังบังคับไดและสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดดีกวาเครื่องตัดหญาท่ีเคยใชก็จะ

เปนการลดปญหาตาง ๆ ได และจะชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีตัดหญาไดมากข้ึน ลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน สามารถใชเปนรถ

ตัดหญาตนแบบใหกับโรงงานผลิตเครื่องตัดหญา และเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 จากขอมูลขางตนผูวิจัยเห็นวาจะตองมีการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและเผยแพรการพัฒนารถตัดหญาน่ังขับเพ่ือใช

ทดแทนเครื่องตัดหญาแบบเดินตาม ซึ่งผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการออกแบบและพัฒนาความสามารถในการทํางาน

ของรถตัดหญาน่ังขับท่ีสามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงได โดยคํานึงถึงโครงสรางท่ีแข็งแรง มีความสะดวกสะบายในการ

ปฏิบัติงาน ระบบสงกําลังและการควบคุมไมซับซอน สามารถถอดประกอบและบํารุงรักษาไดงาย เพ่ือใหกอประโยชนตอ

ผูใชงานตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบ สรางเครื่องและหาสมรรถนะการทํางานของรถตัดหญาแบบน่ังขับขนาดเล็ก 

โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังน้ี 
 

1. การออกแบบและสรางเครื่อง 

การออกแบบสรางชุดโครงสรางสวนหนาและสวนหลัง การออกแบบเกาอ้ีสําหรับน่ังขับ การออกแบบชุดเพลาหลัง 

การทดสอบความเร็วเคลื่อนท่ี ความเร็วท่ีเหมาะสมในการตัดหญา ทดสอบสมรรถนะการทํางานในพ้ืนท่ีจริง ทดสอบความเร็ว

รอบของเครื่องยนตสงกําลัง ทดสอบวงเลี้ยวและอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 
ภาพท่ี 1 ชุดโครงสรางสวนหนาเครื่องตักดหญาแบบน่ังขับ 

 

 
ภาพท่ี 2 ชุดบังคับเลี้ยว 

 

 การออกแบบจะคํานึงถึงโครงสรางท่ีใชวัสดุหางายท่ัวไปและความเหมาะสมในการทํางาน เลือกเปนเหล็กกลองขนาด 

1x2 น้ิว มีความกวาง 0.55 เมตร ยาว 0.705 เมตร มคีวามสูงท่ีเหมาะสมเพ่ือความสมดุลของชุดสงกําลังท่ีเช่ือมตอระหวาง

ชุดเพลาใบมีดตัดหญา สามารถปรับความสูง-ต่ําของใบมีดได ใชชุดเพลาของใบมีดตัดหญาแบบเดินตามติดตั้งสวนหนาของรถ 

มีใบมีดติดตั้งระหวางกลาง สูงจากพ้ืนประมาณ 3 เซนติเมตร ใชเครื่องยนตเปนตัวสงกําลังไปยังใบมีดวางอยูบนฐานเหล็ก

ขนาด 17x24 เซนติเมตร ถายทอดกําลังดวยสายพาน ดังแสดงในภาพท่ี 1 และชุดบังคับเลี้ยวออกแบบเปนลักษณะมือจับยก

สูง 0.53 เมตร ยาว 0.53 เมตรและกวาง 0.457 เมตร ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 3 ชุดโครงสรางสวนหลังเครื่องตัดหญาแบบน่ังขับ 

 

 ชุดโครงสรางสวนหลัง ออกแบบใหใชเหล็กฉากขนาด 2 น้ิว ข้ึนรูปโครงสราง และมีแทนสําหรับวางยึดเครื่องยนต

และแทนวางชุดเพลาหลังทําจากเหล็กแบนขนาด 3 น้ิว ออกแบบชุดกามปู สําหรับใสลูกปนตุกตาท้ังสองขาง สวนพักเทา

เลือกใชแผนเหล็กในตําแหนงดานซายและขวาของโครงเครื่องยนต ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

  
 

ภาพท่ี 4 เกาอ้ีน่ังขับ 

 

 เกาอ้ีน่ังขับ ออกแบบใชเหล็กทอกลม ขนาด 1 น้ิว ยกเปนขาเกาอ้ีท้ังสี่ขา ใชเหล็กกวาง 1 น้ิว สองเสนเช่ือมติดเกาอ้ี

สําหรับยึดแทนเครื่องยนตสงกําลังและแบตเตอรี่สําหรับสตารทเครื่องยนต ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 ชุดเพลาหลังออกแบบใหเปนเหล็กเพลาตัน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 น้ิว ยาว 0.83 เมตร สําหรับประยุกตใช

รวมกับชุดจานเบรก ชุดลอ และชุดเฟองสเตอร ขนาด 52 ฟน กลึงเกลียวท่ีปลายเพลาท้ังสองดานสําหรับสวมน็อตยึดปองกัน

การหลุดของชุดลอขับขณะเคลื่อนท่ี ใหเฟองสเตอรอยูทางดานซายมือ และชุดจานเบรกอยูดานขวามือของตัวรถตัดหญา

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 5  
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ภาพท่ี 5 ชุดจานเบรกและเฟองสเตอรประกอบเพลาหลัง 

 

2. การทดสอบสมรรถนะ 

 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตัดหญาแบบน่ังขับ เริ่มตั้งแตทดสอบความเร็วในการเคลื่อนท่ีเฉลี่ยท่ีเหมาะสมใน

การตัดหญาในพ้ืนท่ีจริง หาความเร็วท่ีเหมาะสมท่ีสุดในระดับความเร็วท่ีตางกันในระยะทางท่ีกําหนด โดยปจจัยท่ีควบคุมคือ

หนากวางตัดหญา 0.5 เมตร ท่ีระยะทางเทากัน 30 เมตร ผลการทดสอบวัดจากความสม่ําเสมอในการตัดหญา    

 

 
 

ภาพท่ี 6 การทดสอบความเร็วในการเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม 

 

 การทดสอบหาสมรรถนะการทํางาน ประกอบดวยความสามารถในการตัดหญาในพ้ืนท่ี 1 งาน วัดเปนพ้ืนท่ีการ

ทํางานตอเวลา และอัตราการสูญเสียนํ้ามันเช้ือเพลิงท้ังเครื่องยนตท่ีใชขับเคลื่อนและเครื่องยนตสงกําลังใบมีดตัดหญา โดย

ควบคุมหนากวางทํางาน 0.50 เมตร 

 

    
 

ภาพท่ี 7 ทดสอบสมรรถนะการทํางาน 
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ภาพท่ี 8 วัดอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง 

 

 การทดสอบความสามารถในการเลี้ยว จะขับรถใหเคลื่อนท่ีเปนวงกลม ทําการวัดรัศมีการเลี้ยวเฉลี่ยท้ังวงเลี้ยวรอบ

ในและรอบนอก 

 การทดสอบความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังขับใบมีดตัดหญาดวยเครื่องมือวัดความเร็วรอบ ในหนวยรอบตอ

นาที โดยมีเทปสะทอนแสงติดท่ีใบมีดตัดหญาและท่ีลอสายพานของเครื่องยนตสงกําลัง  

 

 
 

ภาพท่ี 9 เครื่องตัดหญาแบบน่ังขับ 

 

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยออกแบบและพัฒนารถตัดหญาน่ังขับทําใหทราบรายละเอียดท่ัวไปดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของรถตัดหญาแบบน่ังขับ 

รายละเอียด ขนาด 

ความยาวของรถตัดหญา  

ความกวางของรถตัดหญา 

ความสูงของรถตัดหญาจากพ้ืนถึงจุดสูงสดุ 

ระยะหางระหวางเพลาหนากับเพลาหลัง 

เสนผาศูนยกลางของลอหนาหลัง 

นํ้าหนักของรถตัดหญา   

212.5 เซนติเมตร 

    83 เซนติเมตร 

    96 เซนติเมตร 

  117 เซนติเมตร 

  165 เซนติเมตร 

  137.20 กิโลกรัม 

6 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

 

ผลการทดสอบความเร็วท่ีเหมาะสมในการตัดหญา ดวยการทดสอบตัดหญาจริงท่ีระยะทาง 30 เมตรท่ีความเร็วการ

เคลื่อนท่ีสี่ระดับ คือ 4, 5, 6 และ 7 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ไดผลการทดสอบดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 สรุปความเร็วท่ีเหมาะสมในการตัดหญา 

ความเร็ว 

(กิโลเมตรตอช่ัวโมง) 

หนากวางในการตัด

(เซนติเมตร) ระยะทาง (เมตร) 

ผลการทดสอบ 

4 50 30 หญาขาดสม่ําเสมอ 

5 50 30 หญาขาดสม่ําเสมอ 

6 50 30 หญาขาดสม่ําเสมอ 

7 50 30 หญาขาดไมสม่ําเสมอ 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความเร็วท่ีเหมาะสมในการตัดหญา ถาพิจารณาความสม่ําเสมอของหญาท่ีขาด

สม่ําเสมอเทากันท่ีความเร็ว 4, 5 และ 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมง แตถาเปรียบเทียบกับท่ีเวลาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ก็คือท่ีความเร็ว

ตัด 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมงน่ันเอง 

 ผลการทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องตัดหญาแบบน่ังขับในพ้ืนท่ี 1 งาน ท่ีระดับความเร็วเคลื่อนท่ี 6 

กิโลเมตรตอช่ัวโมง แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องตัดหญาแบบน่ังขับ 

พ้ืนท่ี  

(งาน) 

หนากวางในการตัด

(เซนติเมตร) 

เวลา 

(นาที) 

อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง (ซีซี) 

เครื่องยนตในการขับเคลื่อน เครื่องยนตสงกําลังใบมีด 

1 

2 

3 

50 

50 

50 

16.36 

16.38 

16.34 

115 

116 

114 

245 

246 

244 

เฉลี่ย 50 16.36 115 245 

 

 เครื่องตัดหญาแบบน่ังขับมีอัตราการสูญเสียนํ้ามันเช้ือเพลิง ในการทดสอบซ้ําสามรอบ โดยกําหนดหนากวางการ

ทํางาน 0.5 เมตร ใชเวลาเฉลี่ย 16.36 นาที อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงของเครื่องยนตท่ีใชขับเคลื่อนเฉลี่ย 115 ซีซี 

เครื่องยนตสงกําลังขับใบมีดเฉลี่ย 245 ซีซี รวมอัตราการสูญเสียนํ้ามันเช้ือเพลิงเทากับ 360 ซีซีตอพ้ืนท่ี 1 งาน หรือคิดเปน 

1.97 ลิตรตอไร มีสมรรถนะการทํางานจริงในพ้ืนท่ี 0.92 ไรตอช่ัวโมง  

 ผลการทดสอบวงเลี้ยวของรถตัดหญาแบบน่ังขับ โดยการทดสอบเลี้ยวรถเปนวงกลมแลววัดรัศมีการเลี้ยวท้ังวงเลี้ยว

นอกและใน ไดผลการทดสอบดังตารางท่ี 4 

  

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบวงเลี้ยวของรถตัดหญาแบบน่ังขับ 

รัศม ี ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เฉลี่ย (เมตร) 

วงใน 1.90 1.90 1.90 1.90 

วงนอก 2.70 2.70 2.70 2.70 
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จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบวงเลี้ยวรถตัดหญาแบบน่ังขับ โดยการวัดรัศมีการเลี้ยว ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา ไดผล

การทดสอบการเลี้ยววงในและวงนอกเฉลี่ย เทากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามลําดับ  

 

 ผลการทดสอบวัดความเร็วรอบของเครือ่งยนตสงกําลังขับใบมีดและความเร็วรอบของใบมีดตัด ในหนวยรอบตอนาที 

ไดผลดังแสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังใบมดีและความเร็วรอบใบมีด 
 

ความเร็วรอบ (รอบตอวินาที) ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 เฉลี่ย 

เครื่องยนตสงกําลังใบมีดตัดหญา 2,515 2,502 2,413 2,476.66 

ใบมีดตัดหญา 1,181 1,174 1,160 1,171.66 

 

 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบหาความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังขับใบมีด และความเร็วรอบของใบมีดตัดหญา 

โดยใชเครื่องมือวัดความเร็วรอบเปนอุปกรณทดสอบ พบวาความเรว็รอบของเครื่องยนตสงกําลังขับใบมีดเฉลี่ย 2,476.66 รอบ

ตอนาที และความเร็วใบมดีเฉลี่ย 1,171.66 รอบตอนาที คิดเปนอัตราการทดรอบความเร็วในการตัดประมาณ 1:2 เทา 

 อยางไรก็ตาม รถตัดหญาน่ังขับขนาดเล็กท่ีออกแบบและสรางข้ึนมาน้ีสามารถนําไปใชประโยชนใหเกิดประโยชน

สูงสุดก็ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน ความพรอมของรางกาย การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตกอนใชงาน ความ

สูงและความหนาของกอหญา แมกระท่ังความลาดเอียงของพ้ืนท่ี เปนตน และเสนอแนวทางในการออกแบบระบบความ

ปลอดภัยโดยการพัฒนาบังโคลนของใบมีดตัดหญา และอาจติดตั้งหลังคากันแดดเพ่ิมความสะดวกสบายเพ่ือใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาและวิจัยตอไป 

สรุปผลการวิจัย           

 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือออกแบบสราง พัฒนา และทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญาแบบน่ังขับ ใหเกิด

ประโยชนตอการทํางานในพ้ืนท่ีท่ีนาดเล็ก ใชงานงาย คลองตัว โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก จึงออกแบบใหมีโครงสรางขนาด

วัดตามความยาวของรถเทากับ 2.125 เมตร กวาง 0.83 เมตร ความสูงจากพ้ืนลางถึงระดับสูงสุดของตัวรถเทากับ 0.96 เมตร 

ระบบการทํางานแยกออกเปนสองสวนหลัก ๆ คือ ใชเครื่องยนตสําหรับสงกําลังแยกระหวางระบบขับเคลื่อนและระบบตัด

หญา เครื่องยนตสําหรับสงกําลังระบบขับเคลื่อน ใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี ทําหนาท่ีสงกําลังไปยังชุด

เพลาลอ ใชโซเปนตัวถายทอดกําลังไปยังชุดเพลาหลังใหตัวรถเกิดการเคลื่อนท่ีท้ังระบบเดินหนาและถอยหลังได สวนระบบ

เครื่องยนตสําหรับตัดหญาจะใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดกําลัง 5.5 แรงมา ออกแบบใหใชระบบถายทอดกําลังดวย

สายพานและลอสายพานเพ่ือสงกําลังไปยังชุดเพลาใบมีดตัดหญาท่ีมีหนากวางในการทํางาน 0.50 เมตร ผลการทดสอบพบวา

ความเร็วเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมในการตัดหญาคือ 6 กิโลเมตรตอช่ัวโมงท่ีความเร็วรอบเครื่องยนตเฉลี่ย 2,476.66 รอบตอนาที 

ความเร็วรอบใบมีดตัด 1,171.66 รอบตอนาที วงเลี้ยวในและนอกเทากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามลําดับ รถตัดหญามี

ความสามารถในการทํางานจริงเชิงพ้ืนท่ี 0.92 ไรตอช่ัวโมง อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงรวม 1.97 ลิตรตอไร ซึ่งรถตัด

หญาน่ังขับท่ีออกแบบและสรางข้ึนมาน้ีสามารถนําไปใชประโยชนในงานดานอ่ืน ๆ ไดดีเชนกัน ซึ่งจะเปนแนวทางในการ

ออกแบบพ้ืนฐานในการศึกษาและวิจัยตอไป รถตัดหญาน่ังขับขนาดเล็กท่ีออกแบบและสรางข้ึนมาน้ีสามารถนําไปใชประโยชน

ใหเกิดประโยชนสูงสุดก็ตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย เชน ความพรอมของรางกาย การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต
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กอนใชงาน ความสูงและความหนาของกอหญา แมกระท่ังความลาดเอียงของพ้ืนท่ี เปนตน และเสนอแนวทางในการออกแบบ

ระบบความปลอดภัยโดยการพัฒนาบังโคลนของใบมีดตัดหญา และอาจติดตั้งหลังคากันแดดเพ่ิมความสะดวกสบายเพ่ือใหมี

ความเหมาะสมกับสภาพการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาและวิจัยตอไป 

อภิปรายผล  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบ พัฒนาและหาสมรรถนะรถตัดหญาแบบน่ังขับใหสามารถใชงานไดเทียบเทา

หรือดีกวารถตัดหญาเดินตามหรือเครื่องตัดหญาแบบสะพายขาง เกิดประโยชนตอการทํางานในพ้ืนท่ีท่ีนาดเล็ก ใชงานงาย 

คลองตัว โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก ผลการวิจัยพบวารถตัดหญาแบบน่ังขับท่ีออกแบบพัฒนาข้ึนมีอัตราการใชนํ้ามัน

เช้ือเพลิงอยูในระดับท่ีไมสิ้นเปลืองตามอัตราความเร็วรอบของเครื่องยนต ท้ังท่ีระบบการทํางานแยกออกเปนสองสวนหลัก ๆ 

เพ่ือใชสําหรับสงกําลังแยกระหวางระบบขับเคลื่อนและระบบตัดหญา ความสามารถในการเลี้ยวเฉลี่ยใกลเคียงกัน เหมาะ

สําหรับการตัดหญาสนามหรือสวน มีความหนาหญาในระดับหน่ึง ลาดเอียงไดพอสมควร ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ 

มงคล กวางวโรภาส ท่ีวิจัยและพัฒนาเครื่องตัดหญาในสวนผลไม ท่ีกลาววาความสามารถของรถตัดหญาในสวนท่ีดีตองเปน

สวนพ้ืนราบ (มงคล กวางวโรภาส, 2537) ความสามารถในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงสูงกวารถตัดหญาแบบเดินตามและแบบ

สะพายขาง เน่ืองจากรถตัดหญามีลอท่ีใชเปนลอยางเชนเดียวกับเดินตาม แตขอดีกวาคือผูปฏิบัติงานสามารถน่ังขับแทนการ

เดินได อีกท้ังยังสามารถเคลื่อนท่ีตัดหญาไดเร็วกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ บุญอาจ ท่ีกลาวไววา เมื่อใชลอยางจะ

มีความสามารถในการท่ีสูง เน่ืองจากการทํางานดวยลอยางน้ันสามารถขับเคลื่อนรถไดอยางคลองตัว การกลับรถหัวงาน 

สามารถทําไดดีและเร็ว สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานมีคาท่ีสูงข้ึนตามไปดวย (สามารถ บุญอาจ, 2555) และเมื่อ

พิจารณาถึงการทํางานในพ้ืนท่ีจริงจะพบวา เมื่อทํางานบนพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดใหญข้ึน การใชลอยางก็จะสามารถทํางานไดมากข้ึน 

เร็วข้ึนตามไปดวย อีกท้ังยังสามารถแกไขขอจํากัดเรื่องการขับเคลือ่นในกรณท่ีีดับเครือ่งยนตแลวรถตัดหญาไมสามารถเคลือ่นท่ี

ได ทําใหตองติดเครื่องยนตตลอดเวลา (วรวุฒิและคณะ, 2549) ดวยการแกปญหาและพัฒนาแยกการทํางานระบบเครื่องยนต

ออกเปนสองชุดใหรถสามารถเคลื่อนท่ีไดและใชงานไดท้ังขณะตัดหญาและไมตัดหญา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยดีจากไดรับคําแนะนําจาก คณะอาจารยสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสดียิ่ง อีกท้ังยังใหความ

อนุเคราะหเครื่องมือและอุปกรณในการวิจัยและทดสอบและสถานท่ี จนทําใหงานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยหวังวา
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ผลของระยะเวลาชงชาที่มีต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และ 
ประสาทสัมผัสของน ้าชาใบหม่อน 

EFFECT OF TIME TO PHYSICAL, CHEMICAL QUALITY AND SENSORY 
EVALUATION OF MULBERRY LEAF TEA 

 
อดิศักดิ์  จูมวงษ์1* 

1สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
*Corresponding author email: adisakjoomwong@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาในการชงชาต่อคุณภาพทางกายภาพ คณุภาพทางเคมี และการทดสอบ
ประสาทสัมผัสของน้ าชาใบหม่อน โดยใช้ระยะเวลาในการชงชาที่ 3, 5, 7 และ 9 นาที ผลการทดลอง พบว่า ค่าสีแดง (a*) ค่าสี
เหลือง (b*) ค่าความเข้มสี (Chroma) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ า ปริมาณฟีนอลิก ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณของ
คลอโรฟลิล์ทั้งหมด คลอโรฟลิลเ์อ และบี ของน้ าชามีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการชงชา ส่วนค่าความสว่าง (L*) ปริมาณกรดซิ
ตริก มาลิก และทาร์ทาริกมคี่าคงที ่ การทดสอบประสาทสัมผัสของน้ าชาที่ระยะเวลา 9 นาที มีค่าของสีน้ าชา รสชาติหวาน 
กลิ่นหอม และค่ายอมรับโดยรวมของน้ าชาสูงที่สุด คือ 3, 2, 3 และ 3 คะแนนตามล าดับ  

 
ค้าส้าคัญ: ชาใบหม่อน คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี การทดสอบประสาทสัมผสั 

 

 
Abstract 

The purpose of this research is to determine physical qualities, chemical qualities and sensory 
testing of mulberry leaf tea at 5, 7 and 9 minutes. The results showed that the red color (a*), yellow color 
(b*), Chroma value, total soluble solid (TSS), total phenolic, pH and total chlorophyll were increased with 
time.  The brightness (L*), citric acid, malic acid and tartaric acid were constantly. The sensory evaluation 
score of mulberry leaf tea, at 9 minutes on characters: color, sweet taste, aroma and acceptance of 
mulberry leaf tea were highest at 3, 2, 3 and 3 score, respectively.  

 
Keywords: mulberry leaf tea, physical quality, chemical quality, sensory evaluation 

 
 

บทน้า  
ใบหม่อน (ช่ือสามัญ White Mulberry, Morus alba L.) เป็นพืชที่มีการปลูกอย่างแพรห่ลายในประเทศไทย เพื่อใช้

เป็นอาหารเลี้ยงหนอนไหม โดยน าเส้นดา้ยที่ไดจ้ากหนอนไหมไปทอเป็นผ้าไหม นอกจากน้ี ยังสามารถน าใบหม่อนมาตากแห้ง
แล้วผลิตเป็นชาที่มรีสชาตดิี มีรสฝาดน้อย สามารถดืม่ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อรา่งกาย (เอกชัย และคณะ, 2560) โดย
จากการศึกษา พบว่าในใบหม่อนมีสารฟลาโวนอยด์ คือ เควอซตินิ (quercetin) แคมเฟอรอล (kaempferol) และ รูทิน 
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(rutin) และสารฟลาโวนอยด์ชนิดอื่นๆ จ านวนมาก (Zhishen et al., 1999) สารฟลาโวนอยด์ที่พบในใบหม่อนน้ันเป็นฟลาโว
นอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ีใบหม่อนยังมีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด มีแคลเซียมสูง และจากผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า สารโพลีฟีนอล (polyphenols) หรือ สารต้านอนุมูลอิสระ ในใบหม่อนนั้น ช่วยลดความบกพร่องในการ
เรียนรู้และความจ าที่เกดิจากความบกพร่องของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก (cholinergic) ที่จ าลองภาวะความจ าบกพร่องใน
ภาวะสูงอายุ และโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) (ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร, 2560) 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชาหลากหลายชนิดที่จ าหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพรชนิดต่าง ที่
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึน้นั้น  ชาใบหม่อนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ไดร้ับความนยิม เนื่องจากการมีคณุประโยชน์ทาง
พืชสมุนไพร สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีราคาย่อมเยา ชาใบหมอ่นจะน าใบหม่อนสดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตชาเพื่อการ
บริโภค และมีการผลติผลิตภณัฑอ์อกมาในหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ ใบชาแห้ง ใบชาบรรจุซองพร้อมชงดื่ม รวมถึงการบรรจุเป็น
แคปซูล เป็นต้น จึงท าให้ใบชาหม่อนมีความต้องการของผูบ้ริโภคเพิ่มขึ้น และมีการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง (กิติชาญ, 
2557)  

ปัจจัยที่ส าคญัต่อคณุภาพของน้ าชา คือ คุณภาพของใบชา อุณหภมูิของน้ าร้อนท่ีใช้ชง และระยะเวลาที่ใช้ในการชง
ชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในการชงชาที่น้อยไป หรือมากไปจะมีผลต่อคณุภาพของน้ าชาโดยตรง ดังนั้นจึงสนใจที่จะ
ศึกษาผลของระยะเวลาชงชาต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และประสาทสัมผสัของน้ าชาใบหม่อน 

  
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกีาร  
วิธีการทดลอง การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของชา  

1. การเตรียมใบชาแห้งที่ผลิตจากการท าชาใบหม่อนแบบครัวเรือน (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย, 2556) ช่ัง

น้ าหนักของใบชาแห้ง ปริมาณ 2 กรัม โดยใช้เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง เพื่อใช้ท าการทดลอง 20 ชุด ๆ ละ 3 ซ้ า จ านวน

ตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่าง บรรจุถุงสุญญากาศเพื่อท าการทดลองต่อไป  

2. ท าการเตรียมน้ าชาตัวอย่าง โดยใช้ใบชาแห้ง 2 กรัม ต่อ น้ าร้อนที่มีอุณหภมูิ 75 – 80 องศาเซลเซียส ปริมาณ 100 

มิลลลิิตร และทิ้งไว้ให้ไดร้ะยะเวลา 3 5 7 และ 9 นาที เพื่อให้ได้น้ าชาที่ต้องการ 

3. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ คอื 

3.1 น าน้ าชาตัวอย่างมาวัดสีของน้ าชา โดยใช้เครื่องวัดสี Colorimeter โดยแสดงในรูปของค่าความสว่าง (L*) ค่าสี

เขียว (a*) และ ค่าสีเหลือง (b*)  

4. การศึกษาคุณภาพทางเคมดี้วยวิธตี่างๆ ดังน้ี  

4.1 ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายน้ าได้ (Total Soluble Solids: TSS) โดยใช้ Digital refractometer ท าการ
ตั้งค่า Blank ด้วยการหยดน้ ากลั่นลงบน Digital refractometer เพื่อปรับค่าเป็นศูนย์ จากนัน้น าน้ าชา 
ประมาณ 1- 2 มาหยดบน Digital refractometer บันทึกค่าท่ีได้เปน็ (%Brix)                          

4.2 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ท าการวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ าชา โดยใช้เครื่องมือ pH meter จุ่มลงไปในน้ า
ชาท าการวัดตัวอย่างทั้งหมด บันทึกผล และหาค่าเฉลี่ย  

4.3 ปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได้ (Titratable acidity: TA) ปิเปตน้ าชา 2 มิลลลิิตร ลงในขวดรูปชมพู่ (Flask) ขนาด 

100 มิลลิลิตร หยด Phenolphthalein 3-5 หยด ปล่อย NaOH จากบิวเรต ลงในขวดรปูชมพู่ ท าการไทเทรต

จนน้ าชา เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน นั่นคือจุดยุติ ท าการทดลองตัวอย่างทั้งหมด บันทึกปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ไป 

หาค่าเฉลีย่และท าการค านวณหาปริมาณกรด จากสูตร  

ร้อยละของกรด = [ (ml NaOH) (N NaOH) (meq.wt.acid) / (ml sample) ] x 100 เมื่อ  
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meq.wt.acid = 1 มิลลิกรัมสมมลูของน้ าหนักกรดซติริก meq.wt.acid=0.064  

malic acid = 0.067      tartaric acid = 0.075 
 

4.4 ปริมาณวิตามินซีของน้ าชา  
ปิเปตน้ าชา 2 มิลลลิิตร และกรดออกซาลิค (Oxalic acid) 8 มิลลลิิตร ลงในบีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 20 มิลลิลติร 

ทาการผสมเบาๆ ปิเปตน้ าชาที่ผสมกับกรดออกซาลิคมา 2 มิลลลิิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 25 มิลลิลติร ไทเทรตด้วย 
Indophenol 40 มิลลิลติร จนกระทั่งเปลี่ยนสีเป็นสีชมพ ู คือจุดยุต ิ ท าการทดลองน้ าชาทุกระยะเวลาในการชง ตัวอย่าง
ทั้งหมด บันทึกปริมาตรของ Indophenol และหาค่าเฉลี่ย  

ค านวณหาปริมาณวิตามินซีเทียบกับสารละลายกรดแอสคอร์บิค (Ascorbic acid) โดยการน าสารละลายกรด ascorbic 2 
มิลลลิิตร เติมสารละลายกรด oxalic 5 มิลลิลติร แล้วไทเทรตด้วย Indophenol ท าการทดลองตัวอยา่งทั้งหมด น าค่าที่ได้มา
เทียบหาค่าปริมาณวิตามินซีในน้ าชา 

4.5 การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีโนลกิท้ังหมด (Total phenolic compounds) 

            ปิเปตน้ าชา 1 มิลลลิิตร ใสขวดทดลองและเติม Folin 5 มิลลิลติร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ 8 นาที จากนั้นเติม 

Na2CO3 4 มิลลลิิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืด 2 ช่ัวโมง และหลังจากนั้นน าไปวัดค่าการดดูกลืนแสงด้วยเครื่อง uv-vis 

spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร (nm) ท าการทดลองตัวอย่างทั้งหมด  เตรียม Blank โดยเปลี่ยนจาก

น้ าชาเป็นน้ ากลั่น ด้วยวิธีเดียวกัน 

4.6   ปริมาณคลอโรฟิลด ์(Chlorophyll) ช่ังใบชามา 2 กรัม เติม เอทานอล (Ethanol) 5 มิลลิลติร ตั้งไว้ในที่มืด 24 

ช่ัวโมง วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร บันทึกค่า ท าการทดลองตัวอยา่งทั้งหมด ค านวณหา

ปริมาณคลอโรฟิลด์จากสูตร 

ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ = [12.7 (OD663) – 2.69 (OD645)] ×V/ (1000*w)  
ปริมาณคลอโรฟิลล์บ ี= [22.9 (OD645) – 4.68 (OD663)] × V/ (1000*w)  
ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด = [20.2(OD)645 ] + [ 8.02(OD)663] × V/ (1000*w) 

 
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของน ้าชา  
ใช้ผู้ทดสอบการชิม ท่ีผ่านการฝึกมาแล้ว จ านวน 6 คน มาท าการทดสอบและให้คะแนนตามระบบ Hedonic scale 1-5 โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

1. สีน้ าชา ให้สังเกตสีของน้ าชาแล้วท าการให้คะแนนระหว่าง 1 (สีเขียวอ่อน) ถึง 5 (สีเขียวเขม้)  

2. กลิ่น ดมกลิ่นของน้ าชาแล้วท าการให้คะแนน ดังนี ้ 

2.1 ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม (1) ถึง มีกลิ่นแปลกปลอมมาก (5)   

2.2  มีกลิ่นหอมน้อย (1) ถึง กลิ่นหอมมาก (5)  

3. ชิมรสชาติของน้ าชาและท าการใหค้ะแนน ดังนี ้ 

3.1 รสหวาน โดยให้คะแนน คือ ไม่มรีสหวาน (1) ถึง รสหวานมาก (5)  

3.2 รสขม โดยการให้คะแนน คือ ไมม่รีสขม (1) ถึง รสขมมาก (5)  

3.3 รสฝาด โดยการให้คะแนน คือ ไมฝ่าด (1) ถึง ฝาดมาก (5)  
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4. การยอมรับโดยรวม ซึ่งพิจารณาจากลักษณะต่างๆ ของ ข้อ 1 – 4 โดยให้คะแนนเฉลี่ยรวม จาก (1) ถึง (5)  

บันทึกผลของการทดสอบลงตาราง ท าการเฉลี่ยคะแนนและสรุปผลจากการทดสอบ 
 
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

น าข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป  SPSS version 21.0 
มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Varience, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล โดยวธิ ี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (Steel, et al., 1997). 
 
ผลการวิจัย  

การประเมินคุณภาพทางกายภาพ 
การประเมินคณุภาพทางกายภาพ ด้านสีของน้ าชาใบหม่อน โดยใช้เครื่องวัดสี Colorimeter พบว่า สีของน้ าชาใบ

หม่อนมีค่าความสว่าง (Lightness, L*) ค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาของการชงชาที่เพิ่มข้ึน คือ ระยะเวลา 3 5 7 และ 9 นาที 
คือ 41.92, 41.05, 41.28 และ 41.42 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ าชามสีีคงเดมิเมื่อระยะเวลาที่เพิ่มข้ึน 

ค่าสีเขียว-แดง (a*) ของน้ าชาใบหม่อน พบว่า ช่วงระยะเวลา 3 – 7 นาทีของการชงชาจะมีสีเขียวออ่น สอดคล้องกับ
ค่า a* ที่ติดลบ (-) ที่แสดงว่ามีสีเขียว คือ -1.07, -0.61 และ -0.08 ตามล าดบั ส่วนช่วงระยะเวลา 9 นาทีของการชงชา น้ าขา
จะมีแดงเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับค่า a* ที่มีค่าเป็นบวก (+) ทีแ่สดงว่ามีสีแดง คือ 0.44 (ตารางที่ 1) 

ค่าสีเหลือง (b*) ของน้ าชาเจียวกู่หลานมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา คือ ระยะเวลา 3 5 7 และ 9 นาที คือ 
1.38 1.55 1.67 และ 2.18 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น น้ าชาใบหม่อนจะมสีีเหลืองเข้มขึ้น
(ตารางที่ 1) 
 

         ตารางที:่ 1 สีของน้ าชาใบหม่อน 

ระยะเวลาในการชงชา 
(นาที) 

ความสว่าง  
(L*) 

สีเขียว-แดง  
(a*) 

สีเหลือง  
(b*) 

ความเข้มสี 
(Chroma) 

องศาสี  
(Hue) 

3 41.92 -1.07 1.38 1.51 335.43 
5 41.05 -0.61 1.55 1.57 332.04 
7 
9 

41.28 
41.42 

-0.08 
0.44 

1.67 
2.18 

2.42 
2.47 

314.46 
206.18 

          หมายเหตุ: a,b ค่าเฉลี่ยในแนวนอนท่ีมีความต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p <0.05) 

 
การประเมินคุณภาพทางเคมี 
การปะเมินคุณภาพทางเคมีในดา้นปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าได้ ความเป็นกรด-เบส ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ ใน

รูปของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริก ปริมาณโพลีฟีนอล  คลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟลิล ์เอ และคลอโรฟิลล์ บี มี
ดังนี้  

ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าได ้ พบว่า ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าได้ของน้ าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาของการชงชา และมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (ตารางที่ 2)   
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ค่าความเป็นกรด-เบส พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบสของน้ าชาใบหมอ่นมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางที่ 2)  

ปริมาณกรดทีไ่ทเทรตได้ ในรูปของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริก พบว่า มีค่าคงท่ีตลอดระยะเวลาการชงชา
ที่เพ่ิมขึ้น และไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

 

        ตารางที:่ 2 ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าได้ กรด-เบส กรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกของน้ าชาใบหม่อน 

ระยะเวลาในการชงชา 
(นาที) 

ปริมาณ
ของแข็งที่

ละลายในน้ า
ได ้

(%Brix) 

กรด-เบส 
(pH) 

กรดซิตริก 
(mg/100g) 

กรดมาลิก 
(mg/100g)  

กรดทาร์ทา
ริก 

(mg/100g)  

3 0.52b 7.053 0.0320 0.0335 0.0375 
5 0.53b 7.181 0.0320 0.0335 0.0375 
7 
9 

0.55b 
0.68a 

7.369 
7.399 

0.0320 
0.0320 

0.0335 
0.0335 

0.0375 
0.0375 

          หมายเหตุ: a,b ค่าเฉลี่ยในแนวนอนท่ีมีความต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p <0.05) 

  

 ปริมาณของฟีนอลิกท้ังหมด พบว่า ปริมาณของฟีนอลิกท้ังหมดมีค่าลดลงตามระยะเวลาการชงชาที่เพิ่มข้ึน และมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

 ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์ เอ และ คลอโรฟลิล์ บี พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชาที่เพิ่มข้ึน 
แต่ไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

  

         ตารางที:่ 3 โพลีฟีนอล และคลอโรฟลิล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล ์เอ และบีของน้ าชาใบหม่อน 

ระยะเวลาในการชงชา 
(นาที) 

ฟีนอลิก
ทั้งหมด 

(mg/100g) 

คลอโรฟลิล์
ทั้งหมด 

(mg/100g) 

คลอโรฟลิล์ 
เอ 

(mg/100g) 

คลอโรฟลิล์ 
บี(mg/100g)  

3 36.500c 0.0335 0.0079 0.0146 
5 41.857ab 0.0760 0.0137 0.0254 
7 
9 

42.648ab 
47.535a 

0.0826 
0.1160 

0.0152 
0.0232 

0.0283 
0.0429 

          หมายเหตุ: a,b ค่าเฉลี่ยในแนวนอนท่ีมีความต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p <0.05) 
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การทดสอบทางประสาทสัมผัส 
การทดสอบประสาทสัมผสั ตามระบบ Hedonic score 1-5 โดยการชิมน้ าชาใบหม่อนทีร่ะยะเวลาการชงชา 9 นาที 

จากผู้ชมิที่ผ่านการฝึกทดสอบการชิม จ านวน 6 ราย มีผลดังนี้ คือ (รูปที่ 1) 
สีของน้ าชา มีค่าคะแนน คือ 3 ซึ่งแสดงถึงการมสีีเขียวของชาใบหมอ่น กลิ่นหอมของน้ าชา มีค่าคะแนน คือ 2 แสดง

ถึงการมีกลิ่นหอมของน้ าชาใบหมอ่น รสหวานของน้ าชา มีค่าคะแนน คือ 1 แสดงว่าน้ าชามีรสหวานเล็กน้อย 
ส่วนกลิ่นแปลกปลอม รสขม ราฝาดของน้ าชา มีค่าคะแนน คือ 0 หมายถึง การไม่มีกลิ่นแปลกปลอม ไม่มรีสขม และ

รสฝาดของน้ าชาใบหม่อน 
การยอมรับโดยรวมของน้ าชา มีค่าคะแนน คือ 3 แสดงว่าผู้ทดสอบมีการยอมรับน้ าโดยรวมของชาใบหม่อนในระดับ

ปานกลาง 
 

 
รูปที่ 1 การทดสอบค่าประสาทสัมผัสโดยการชิมน ้าชาใบหม่อน 

 

 
อภิปรายผล  

การที่สีของน้ าชาใบหม่อนมีสเีข้มขึน้ตามระยะเวลาของการชงชา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง 
(b*) และ ความเข้มสี (Chroma) ของน้ าชา โดยมีผลมาจากปัจจัยส าคัญต่อสีและคณุภาพของน้ าชา คือ  อุณหภูมิของน้ าร้อน 
และ ระยะเวลาในการชงชา (Koa, 2546) ซึ่งอุณหภูมิที่พอเหมาะในการชงชาคือ อุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาในการชงชานั้น หากใช้ระยะเวลาสั้นหรือน้อยไป จะท าให้สี รสชาติ และกลิ่นของน้ าชาไมด่ีพอ แต่หากใช้เวลานาน
ไป จะท าให้สีและรสชาติเขม้ข้นเกินไป และการหายไปของกลิ่นหอมของชาด้วย ในการทดลองจะมคี่าสีแดง และค่าสเีหลือง
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา ท าให้ได้น้ าชามสีีเหลืองเข้มขึ้น 

ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าไดม้ีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าแตกต่างกันตามระยะเวลาของการชงชา คาดว่าปริมาณของแข็ง
ทีล่ะลายน้ าได้ดังกล่าว คือสารกลุม่เควอซิติน เคมเฟอรอล และโพลีฟีนอล (กรมหม่อนไหม, 2537) ค่าความเป็นกรด-เบสของ
น้ าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและไม่มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยมคี่าระหว่าง 7.053 – 7.399 แสดง
ถึงความเป็นกลาง (ปรียะทัศนีย์ และคณะ, 2551) 
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ปริมาณของกรดที่ไทเทรตได้ ทั้งในรูปของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกมีค่าคงที่ตลอดของระยะเวลาการชง 
เนื่องจากการมีปรมิาณของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกในใบชาจ ากัด และเมื่อถูกน้ าร้อนแล้วมีการละลายออกมา
หมดตั้งแตร่ะยะ 3 นาทีแรกของการชงชา และไมม่ีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น 

ปริมาณของฟีนอลิกทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น แสดงว่าปริมาณของฟีนอลิกทั้งหมดมีการ
ละลายออกมาในน้ าชาตามระยะเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น จึงท าให้ปรมิาณของฟีนอลิกมีค่าสูงสดุเมื่อไดร้ับความร้อนเป็นเวลานาน
ที่สุด (9 นาที) สอดคล้องกับการวจิัยของ อดิศักดิ์ และวิทวัส (2562) ที่รายงานว่า ปริมาณฟีนอลิกของชาเจียวกู่หลานจะมีค่า
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการชงชา 

ปริมาณของคลอโรฟลิล์ทั้งหมด คลอโรฟลิล์ เอ และ คลอโรฟลิล์ บี มีค่าเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของการชงชา 
เนื่องจากการมีปรมิาณของคลอโรฟิลล์ในใบชาและเมื่อได้รับความรอ้นจากน้ าร้อน จึงสามารถละลายออกมาในน้ าชาเพิ่มขึ้น 

การทดสอบประสาทสัมผสัโดยการชิมรส พบว่า ค่าการยอมรับโดยรวมมีค่ามาก คือ 3 แสดงว่าผู้บรโิภคยอมรับน้ าชา
ใบหม่อน ซึ่งพิจารณาจาก สี รสชาติ และกลิ่นของน้ าชาเป็นหลัก สอดคล้องกับการวิจัยของ (Niramon et al., 2007) ที่
รายงานว่า ลักษณะของสีน้ าชา กลิ่น และรสชาติ เป็นปัจจัยส าคญัของการยอมรับน้ าชาเจยีวกู่หลานของผู้บริโภค  

 
บทสรุป  

ค่าสแีดง สีเหลือง ความเข้มสี ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ าได้ ปริมาณฟีนอลิก ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณ
ของคลอโรฟิลล์ของน้ าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา ส่วนค่าความสว่าง ปรมิาณกรดซิตริก กรดมาลิก 
และกรดทาร์ทาริกมีค่าคงท่ี การยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคน้ าชามคี่าปานกลาง โดยสัมพันธ์กับสี รสชาติและกลิ่นของน้ าชา  
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การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษแ์ช่อ่ิมด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: 
กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก 

DRYING GIANT SOUR TAMARIND PRESERVES WITH A SOLAR DRYER: 
GIANT SOUR TAMARIND FARMERS GROUP PHITSANULOK PROVINCE 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของเครื่องอบแห้ง

ที่ติดตั้ง ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยจะเป็นการศึกษาถึงความสามารถในการท างานของ

เครื่องอบแห้ง เช่น อุณหภูมิอบแห้งที่เครื่องท าได้ ระยะเวลาการอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อศึกษา

ถึงความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า เครื่อง

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถท าอุณหภูมิในการอบแห้งได้สูงสุดประมาณ 78 °C โดยใช้เวลาในการอบแห้งประมาณ 4 – 

5 hr ในส่วนของการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้น พบว่า เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจัด

จ าหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้งประมาณ 90,000 บาท/ปี โดยที่เครื่องอบแห้งจะมีระยะเวลาคืนทุน 0.5 ปี หรือ 6 

เดือน ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้งานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ทางการเกษรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นอกจากจะช่วยเรื่องของการถนอมอาหารแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตรได้อีกด้วย 

 

ค าส าคัญ : เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มะขามเปรี้ยวยักษ์ มะขามแช่อิ่ม 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the drying giant sour tamarind preserves with a solar 

dryer. The solar dryer installed at the Giant sour tamarind farmers group Phitsanulok province. The study 

will proposes the ability of the dryer such as the drying temperature, drying time, and the possibility of 

increased incomes of the farmers group using solar dryers. The results showed that the solar dryer can 

reach the maximum drying temperature of approximately 78 °C with a drying time of 4 – 5 hr. As for the 

analysis of increased income, the solar dryer will help farmers earn income from the distribution of dried 

sour tamarind preserves approximately 90,000 Baht/Year. The dryer having a payback period of 0.5 years 

or 6 months. As can be seen t, the solar dryer is a technology that can be used in the processing of 
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agricultural products as well. In addition to helping preserving food, it can also add value to agricultural 

products.  

keywords : Solar dryer, Giant sour tamarind, Tamarind preserves 

 

บทน า   

 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเกษตรกรรมที่รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการท าอาชีพเกษตร แต่อย่างไรก็

ตามเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสื่อสารที่ดี จึงท าให้บางครั้งเกษตรกรนิยมที่จะท าการเพาะปลูกพืชชนิด

เดียวกันเป็นจ านวนมากส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรเกิดการล้นตลาด ราคาของพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า อย่างไรก็

ตามสามารถท่ีจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแช่อิ่ม การ

ตากแห้ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่นิยมน ามาใช้ก็คือ การตากแห้ง หรือ การอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานความร้อน

จากแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงประมาณ 17.6 

MJ/m2-day (DEDE, 2019) ประกอบกับเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานความร้อน

ที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ที่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน พินิจ เนื่องภิรมย์ 

(เนื่องภิรมย์ และคณะ, 2561) พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นส าหรับการแปรรูปด้วยการอบแห้งที่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบได้ โดยผลการศึกษาได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้กับเครื่องอบแห้งลมร้อนที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ที่ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจได้  

อรุณี ชัยสวัสดิ์ (อนุณี ชัยสวัสดิ์ และคณะ, 2561) ได้ด าเนินการออกแบบและทดสอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน

ที่มีความสามารถในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ และผลผลิตเกษตรได้ประมาณ 15 กิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า 

เครื่องอบแห้งที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะกับการใช้งานในระดับชุมชน นอกจากน้ีจากการทดลองอบแห้งใบหม่อน สีของผลิตภัณฑ์

จะคล้ าเนื่องจากกระทบแสงแดดโดยตรง ซึ่งแนวทางในการแก้ไขก็คือ ควรจะต้องออกแบบแผงรับแสงแยกออกมา เพื่อไม่ให้

ความร้อนกระทบกับผลิตภัณฑ์โดยตรง Methakhup (Methakhup et al., 2005) พบว่า การอบแห้งด้วยไอน้ าร้อนยวดยิ่งที่

สภาวะความดันต่ า จะสามารถรักษาสีของผลิตได้ภัณฑ์ได้ดีกว่าการอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศ นอกจากนี้การอบแห้งที่

อุณหภูมิต่ าจะสามารถช่วยรักษาสีของเนื้อมะขามป้อมได้ดีกว่าที่อุณหภูมิสูง 

 กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท าการ

เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ ซึ่งนอกจากจะขายผลสดของมะขามเปรี้ยวยักษ์แล้วยังคงแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูปแบบ

อื่นๆ เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามเปียก เป็นต้น นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้น าเอามะขามแช่อิ่มมาท าการตากแห้ง (ที่ซึ่งเป็น

กระบวนการแปรรูป หรือเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์) ด้วยการน าเอาผลิตภัณฑ์มาวางตากบนตาข่ายอย่าง

ง่ายๆ กล่าวคือ เป็นวิธีการที่คิดแบบไหนก็ด าเนินการแบบนั้น ยังไม่มีกระบวนการ วิธีการที่มีมาตรฐาน หรือยังไม่มีการน าเอา

เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า หรือสามารถเพิ่มมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส าหรับ

งานวิจัยนี้จะเป็นการต่อยอดโครการการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  ที่ซึ่งเป็น

โครงการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แนวทางตามพระราชด าริตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ด าเนินการออกแบบและติดตั้งเครื่องอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิอบแห้งทีเ่ครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ท าได้ 

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรหลังจากใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย   

เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ด าเนินการออกแบบแสดงดังภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งฯ มีขนาดกว้าง 1.0 m 

ยาว 2.3 m ด้านบนปิดด้วยกระจกที่มีความหนา 5 mm จ านวน 2 ช้ัน การอบแห้งนั้นสามารถน าเอาผลิตภัณฑ์เข้า-ออก

ทางด้านหลังของเครื่องอบแห้ง นอกจากนี้ตัวเครื่องอบแห้งฯ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature 

controller) กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่ก าหนด พัดลมระบายอากาศที่ใช้

พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic cells) ขนาด 30 W จะท างานเพื่อช่วยดูด/ระบายความช้ืน

ออกจากผลิตภัณฑ์ที่น ามาอบ 

 

ภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไดด้ าเนินการออกแบบ 
  

 ภาพที่ 2 แสดงภาพด้านหลังของเครื่องอบแห้งฯ ที่ซึ่งประกอบไปด้วยถาดสแตนเลสสองช้ัน จ านวน 2 ชุด ที่สามารถ

ช่วยเพิ่มก าลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาอบแห้ง โดยถาดสแตนเลสดังกล่าวจะสามารถถอดออกได้ การออกแบบทิศ

ทางการไหลของลมภายในเครื่องอบแห้งให้ลมเข้าทางด้านขวามือ (มุมมองภาพจากด้านหลัง) ลมจะพัดเอาความช้ืนออกจาก

ผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ช้ันล่าง ก่อนท่ีลมจะไหลผ่านเพื่อพัดพาเอาความชื้นจากผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ทางด้านบนออก ก่อนที่จะถูกดูด

ด้วยพัดลมระบายอากาศออกไปทางด้านซ้ายมือ (มุมมองภาพจากด้านหลัง) ภาพที่ 3 (ก) พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายความช้ืน

ออกจากเครื่องอบแห้งฯ และภาพที่ 3 (ข) แสดงช่องดูดอากาศ (Fresh air) โดยมุมเอียงของกระจกหากวัดตามแนวระดับจะมี

มุมเอียงอยู่ที่ประมาณ 17° (ซึ่งเป็นมุมเอียงท่ีมีค่าใกล้เคียงกับต าแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเกษตรกร คือ พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32” 

N ละติจูด : 100º41’12” E) โดยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ด าเนินการสร้างแสดงดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 2 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
 

 
(ก) รูปด้านข้างซ้าย 

 
(ข) รูปด้านข้างขวา 

ภาพที่ 3 มุมมองด้านข้างของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 

ภาพที่ 4 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไดด้ าเนินการสร้าง 
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 การด าเนินการทดสอบ 

การด าเนินการทดสอบการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในการทดสอบ

ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIOKI รุ่น 

LR8431-20 ทุกๆ 1 นาที โดยน้ าหนักของมะขามแช่อิ่มอบแห้งที่ได้ถูกด าเนินการทดสอบจะถูกน าออกมาท าการวัดน้ าหนัก

ทุกๆ 15 นาที เพื่อเปรียบเทียบกับน้ าหนักสุดท้ายที่ต้องการ (น้ าหนักสุดท้ายที่น าเอาผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย) ภาพที่ 5 และ

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้งที่ได้

จากการทดสอบ 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 

ข้อมูล เคร่ืองมือ 

อุณหภูมภิายในตู้อบแห้งฯ และอณุหภมูิแวดล้อม สายเทอรโ์มคัปเปิล Type K 

ปริมาณรังสีอาทิตย ์ เซลล์อ้างอิง (Reference cell) และเครื่องวัดความเขม้รังสี
อาทิตย์ (Solar Power Meter) ยี่ห้อ CEM รุ่น LA-1017 

น้ าหนัก เครื่องช่ังแบบดิจิตอล 

 

 
(ก) อุปกรณ์ควบคุมการท างานของพัดลม 

 
(ข) เครื่องช่ังแบบดิจิตอล 

 

 
(ค) เครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิตย ์

 

 
(ง) สายเทอร์โมคัปเปิล Type K 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
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ผลการศึกษา 

 ในส่วนของโครงการการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มนั้น สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น  (1) ความสามารถใน
การอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ออกแบบและติดตั้ง และ (2) ผลการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
เกษตรกร โดยผลการศึกษาสามารถแสดงได้ดังนี้ 
  

(1) ความสามารถในการอบแห้ง 
 งานวิจัยนี้ผลของการท างานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ด าเนินการออกแบบ สร้าง และติดตั้งให้กับ

กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์จะแสดงในรูปของอุณหภูมิอบแห้ง (°C) ที่เครื่องสามารถท าได้ ผลที่ได้จากการศึกษาแสดงดัง

ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ที่ซึ่งแสดงอุณหภูมิอบแห้ง (°C) อุณหภูมิแวดล้อม (°C) และปริมาณรังสีอาทิตย์ (W/m2) ของวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2562 และวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ตามล าดับ ในช่วงเวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิ

อบแห้งที่เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ได้รับตลอด

ช่วงระยะเวลาระหว่างวัน กล่าวคือ ช่วงที่ปริมาณรังสีอาทิตย์มีค่าสูง อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ จะมีค่าสูง และ/หรือ ช่วง

ที่ปริมาณรังสีอาทิตย์มีค่าต่ า (ลดลง) อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ จะมีค่าต่ า (ลดลง) ตามไปด้วย โดยอุณหภูมิภายในเครื่อง

อบแห้งฯ ที่สูงท่ีสุดที่เครื่องสามารถท าได้จะอยู่ท่ีประมาณ 78 °C 

 

  
 

 

ภาพที่ 6 ผลิตภณัฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้ง 
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อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดให้พัดลมดูดอากาศท างานตลอดระยะเวลาที่มีการอบแห้ง ดังนั้นอุณหภูมิ

สูงสุดที่เครื่องอบแห้งฯ สามารถท าได้อาจจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ ประกอบกับในขณะทดสอบจะต้องเปิดเครื่องอบแห้งฯ ทุกๆ 

15 นาที เพื่อน าเอาผลิตภัณฑ์ออกมาช่ังน้ าหนัก ซึ่งในช่วงนี้เองที่เครื่องอบแห้งจะต้องมีการสูญเสียความร้อนในระหว่าง

กระบวนการทดสอบ 

 ในส่วนของระยะเวลาการอบแห้งมะขามยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ผลการศึกษาแสดงดัง

ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ผลการศึกษาแสดงน้ าหนัก (g) ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ด าเนินการตรวจวัดทุกๆ 15 นาที พบว่า 

เมื่อเวลาผ่านไปน้ าหนักของผลิตภัณฑ์จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากความช้ืนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกิดการระเหยและถูกพาเอา

ความช้ืนออกด้วยพัดลมดูดอากาศ โดยเครื่องอบแห้งฯ จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งมะขามยักษ์แช่อิ่มตั้งแต่น้ าหนักเริ่มต้น 

(ก่อนตากแห้ง) ให้มีน้ าหนักสุดท้าย (หลังตากแห้ง) หายไปประมาณร้อยละ 50 ของน้ าหนักเริ่มต้น จะใช้เวลาประมาณ 4 – 5 

hr  

 

  

ภาพที่ 7 อุณหภูมิอบแห้ง (°C) อุณหภมูิแวดล้อม (°C) และปรมิาณรังสีอาทิตย์ (W/m2) ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 
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ภาพที่ 8 อุณหภูมิอบแห้ง (°C) อุณหภมูิแวดล้อม (°C) และปรมิาณรังสีอาทิตย์ (W/m2) ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 
ตารางที่ 2 น้ าหนักมะขาม (กรัม) ที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปทุก 15 นาที 

เวลา (นาที) 

19 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 

น้ าหนักมะขาม (กรัม) น้ าหนักมะขาม (กรัม) 

ถาดบน ถาดล่าง ถาดบน ถาดล่าง 

0 208.29 194.74 181.12 176.34 
15 195.81 184.74 176.40 175.24 
30 186.91 177.14 167.26 167.39 
45 178.59 170.05 160.32 160.83 
60 170.63 164.10 147.95 151.35 
75 158.25 155.90 140.46 145.23 
90 152.07 149.63 128.32 135.14 
105 140.96 140.36 121.87 128.97 
120 133.49 134.10 117.36 125.39 
135 127.45 128.97 112.14 120.19 
150 119.58 122.19 106.35 114.03 
165 115.96 119.00 102.22 110.62 
180 109.11 112.91 98.73 107.25 
195 106.41 110.09 94.47 101.25 
210 104.12 107.78 90.61 98.39 
225 100.54 102.39 86.23 89.08 
240 99.53 102.34 81.31 84.54 
255 90.81 95.70 

  
270 85.83 91.03 

  
285 83.05 88.29 

  
300 78.49 83.24     

 

 (2) ผลการวิเคราะห์รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มเกษตรกร 
 จากผลส ารวจท่ีได้จากการลงพื้นที่ พบว่า พื้นที่เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณ 3,000 ตัน 

และจะถูกแบ่งออกมาเพื่อแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นมะขามแช่อิ่มบางส่วนจะถูกน ามาผ่าน

กรรมวิธีการอบแห้งอีกครั้ง (โดยทั่วไปน้ าหนักของมะขามเปรี้ยวแช่อิ่มอบแห้งน้ าหนักจะหายไปประมาณร้อยละ 50 ของ

น้ าหนักเปียกหรือน้ าหนักก่อนการอบแห้ง) ผลการวิเคราะห์การประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรจากข้อมูลของ

มะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ได้แสดงตารางที่ 3 พบว่า เครื่องอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 เครื่อง สามารถอบมะขามแช่อิ่มได้ประมาณ 

30 กิโลกรัม/วัน (น้ าหนักเปียก) โดยตัวเครื่องจะช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งได้ร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของระยะเวลาการ

อบแห้งแบบเดิม (วางตากแดดในลานตากแห้ง) ที่เกษตรกรใช้ ประกอบกับการใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ยัง

ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นถูกสุขลักษณะ เพิ่มความเช่ือมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรในการวางจ าหน่ายได้อีกด้วย 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของมะขามเปรี้ยวยักษ์ 

มะขามเปร้ียวยักษ์ 

- ฤดูเก็บเกี่ยว ตุลามคม – ธันวาคม 
- ปริมาณผลผลิต 3,000 กิโลกรมั/ไร ่
- แปรรูป 
     มะขามแช่อิ่ม 
     มะขามแช่อิ่ม (อบแห้ง) 

 
500 กิโลกรมั/ไร ่
250 กิโลกรัม/ไร ่

- วิธีการแปรรูป (ตากแห้ง) ผลิตภณัฑ์วางบนผ้าใบ (ลานตากแห้งผลิตภัณฑ์) 
ใช้ระยะเวลา 2 – 3 วัน 

- ราคาจ าหน่าย (มะขามแช่อิ่มอบแห้ง) 200 บาท/กิโลกรัม 

 ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์อย่างง่ายของการประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ  เครื่องอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถอบแห้งมะขามแช่อิ่มได้ 30 กิโลกรัม/วัน (น้ าหนักเปียก) ดังนั้นใน 1 เดือน (30 วัน) เครื่อง

อบแห้งฯ จะสามารถอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มได้ประมาณ 900 กิโลกรัม (น้ าหนักเปียก) หรือ 450 กิโลกรัม (น้ าหนัก

แห้ง) และเมื่อคิดราคาจ าหน่ายที่ 200 บาท/กิโลกรัม พบว่า จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 90,000 บาท/ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่

กับการจัดสรรของประธานกลุ่มเกษตรกรด้วยว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานเครื่องอบแห้งฯ อย่างไร นอกจากนี้หาก

พิจารณาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย (Simple payback period) จะพบว่า เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอิทตย์จะมีระยะเวลาคืน

ทุนประมาณ 0.5 ปี หรือ 6 เดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีที่น่าสนใจ 

ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกร 

เคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์

- ราคา 45,000 บาท 
- ก าลังการผลิต 30 กิโลกรัม/วัน (น้ าหนักเปียก) 

มะขามเปร้ียวยักษ์ (มะขามแช่อิ่มอบแห้ง) 

- ช่วงเวลา 1 เดือน (30 วัน) 
- ปริมาณมะขามแช่อิ่มอบแห้ง  900 กิโลกรมั (น้ าหนักเปียก)  

450 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) 
- รายได้ 90,000 บาท/ปี (กลุ่มเกษตรกร) 

  

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการอบแห้งมะขามเปรีย้วยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มเกษตรกร

มะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ (1) เพื่อศึกษาอุณหภูมิอบแห้งที่เครื่องอบแห้งฯ 

สามารถท าได้ และ (2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องอบแห้งฯ ผลการศึกษาพบว่า 

อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ จะขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ได้รับ โดยอุณหภูมิสูงสุด เมื่อพัดลมดูดอากาศท างาน

ตลอดเวลาจะสามารถท าได้อยู่ท่ีประมาณ 78 °C ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของ อนิรุทธิ์ ต่ายขาว และสมบัติ 

ทีฆทรัพย์ (2556) ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้ง กรณีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ คือ 30 – 40 °C และกรณีการ
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พาความร้อนแบบบังคับ 45 – 65 °C ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้น าไปใช้ในชุมชนจะสามารถที่จะ

ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

โดยในส่วนของการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกร พบว่า เครื่องอบแห้งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จาก

การจัดจ าหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้งประมาณ 90,000 บาท/ปี โดยที่เครื่องอบแห้งฯ จะมีระยะเวลาคืนทุน

ประมาณ 6 เดือน ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะน ามาใช้งาน

ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากจะช่วยถนอมอาหารแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ได้อีกด้วย 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจศฮฐคุณภาพของมะมวงนํ้าดอกไมสุก 3 ระยะสุก โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ

และเคมี จากน้ันศึกษาผลของระยะการสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกท่ีมีผลตอสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาสี และเน้ือ

สัมผัส  พบวาเมื่อมะมวงมีระยะสุกท่ีเพ่ิมข้ึน สีของเน้ือมะมวงสีเหลืองเปนเน้ือสีสมเหลือง ทําใหคาสี L* ลดลง แตคา สี a* 

และ b* เพ่ิมข้ึน  ในขณะท่ีเน้ือสัมผัสคา Hardness ของเน้ือมะมวงระยะท่ี 1 ลดลงจาก 516.57 g เหลือ 201.92 g ในมะมวง

ระยะท่ี 3 ดานเคมีคาความเปนกรดดาง ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้า อัตราสวนปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณกรด และ

นํ้าตาลรีดิวซของเน้ือมะมวงเพ่ิมข้ึนเมื่อระยะสุกเพ่ิมมากข้ึน  เมื่อนํามะมวงท้ัง 3 ระยะสุกมาแชอ่ิมอบแหงดวยสารสะลาย

ออสโมติก ไดแก ซูโครส มอลติทอล และซอรบิทอล พบวาปจจัยดานระยะสุกของมะมวงเปนปจจัยหลักท่ีมีผลตอคาสี L*, a*, 

Hardness และ Springiness ของมะมวงแชอ่ิมอบแหง  โดยมะมวงท่ีมีระยะสุกเพ่ิมมากข้ึนทําใหมะมวงแชอ่ิมอบแหงท่ีได

เกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลไดมากข้ึน  ดานเน้ือสัมผัสมะมวงท่ีมีระยะสุกมากข้ึนเน้ือสัมผัสของมะมวงอบแหงมี hardness ลดลง แต

มี Springiness เพ่ิมข้ึน 

 

คําสําคัญ : มะมวง แชอ่ิมอบแหง ซอรบิทอล 

Abstract 

 The purposes of this research to study on qualities Nam Dok Mai mango in 3 ripening periods. 

They were studied on physical and chemical properties. Then, the effects of ripening periods and the 

types of osmotic solution on physical properties including color values and textural properties. It was 

found that the more ripening period effected to change the color of mango from yellow to dark orange 

yellow color. The value L* of flesh mango was decreased while a* and b* values were increased. For the 

textural properties, it was found that the hardness was decreased from 516.57 g of mango in the first 

period to 201.92 g in the third period. In chemical aspect of pH, total soluble solid, the sugar and acid 

ratio and the amount of reducing sugar were statically significant increased when more ripening period. 

Mango in 3 ripening periods were processed to be osmotic dehydrated mango using 3 osmotic solutions 

such as sucrose, maltitol and sorbital. It was found that the factors of ripening period effected to L*, a* 

hardness and springiness after the preserving process. The more ripening period mango effected to 
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increase browning reaction in dried mango. In addition, textural properties of the increasing ripening 

period effected to decreasing hardness but increasing springiness.   

 

keywords : mango, osmotic dehydrated, sorbital 

บทนํา 

 ประเทศไทยมีการปลูกมะมวงมากในภาคกลางและภาคเหนือ มีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกอยูท่ี 1,925 ลานไร ซึ่งเปนมูลคา

การสงออกมะมวงสด 1,211 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  แตคุณภาพของมะมวงท่ีผานเกณฑมาตรฐาน

สามารถสงออกได มีเพียง 20 เปอรเซ็นต และอีกจํานวนมากถึง 80 เปอรเซ็นต ถือวาเปนมะมวงตกเกรด ไมสามารถสงอออก

ได เน่ืองจากขนาด สีเปลือก สารตกคางท่ีเปลือกของมะมวงไมผานเกณฑมาตรฐานการสงออก ทําใหมะมวงตกเกรดเหลาน้ันมี

มูลคาลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท  จึงมีแนวคิดท่ีจะนํามะมวงตกเกรดเหลาน้ีเปนแปรรูปมะมวงแชอ่ิมอบแหงเพ่ือเพ่ิม

มูลคา มีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน และสามารถจําหนายไดท้ังป 

 มะมวงนํ้าดอกไม (Mangifera indica Linn. cv Nam Dok Mai) เปนมะมวงประเภทรับประทานสุก มีนํ้าหนัก

ประมาณ 330 กรัม ลักษณะทรงอวนรี ปลายแหลม ผลดิบมีรสเปรี้ยว ผิวสีเขียวนวลเน้ือแนน ผลสุกมีผิวสีเหลือง กลิ่นหอม 

เน้ือละเอียดรสหวาน อายุตั้งแตออกดอกถึงผลแกประมาณ 115 วัน (ศักยะ, 2555)  มะมวงนํ้าดอกไมเปนผลไมในกลุม 

Climacteric fruit เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังลักษณะปรากฏ สี รูปราง รอยตําหนิ ความหวาน และ ความแนนเน้ือ  

ศักยะ และคณะ (2555) ไดการแบงระยะการสุกของมะมวงนํ้าดอกไมหลังการเก็บเก่ียว ไดแก ระยะดิบ (unripe) มีลักษณะ

ผลเขียวเน้ือภายในขาวเน้ือสัมผัสแข็ง, ระยะสุก (ripe) มีลักษณะผิวและเน้ือมีสีเหลืองสม่ําเสมอท้ังผล และระยะสุกเกิน (over 

ripe)  

การแชอ่ิมอบแหงเปนขบวนการท่ีนิยมใชสําหรับการแปรรูปผลไม ดวยขบวนการดึงนํ้าออกดวยวิธีออสโมซิส 

(Osmotic dehydration) ดวยสารละลายนํ้าตาลท่ีมีความเขมขนสูง และนําไปผานการอบแหงดวยลมรอน (วิชมณ,ี 2556) ซึ่ง

ผลิตภัณฑท่ีไดจะมีอายุการเก็บรักษาท่ีนาน มีกลิ่นและรสของผลไมเฉพาะตัว แตกรรมวิธีดังกลาวยังมีขอเสียสําหรับการนํา

มะมวงมาผานกระบวนการแชอ่ิมอบแหง  ซึ่งผลิตภัณฑผลไมแชอ่ิมอบแหงโดยท่ัวไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลือง

เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล (Browning reaction) (วนิษฐา, 2551)  และยังพบปญหาเรื่องของรสชาติท่ีหวานจัด เน่ืองจากนํ้าตาล

และผลึกนํ้าตาลท่ีผิวหนา จากปญหาดังกลาวจึงสนใจท่ีจะใชสารละลายออสโมติกกลุมพอลีไฮดริกแอลกอฮอล เชน ชอรบิทอล 

และมอลติทอล เพ่ือทดแทนการใชนํ้าตาลทรายหรือนํ้าตาลซูโครส 

สารพวกพอลีไฮดริกแอลกอฮอล เชน ซอรบิทอลไดจากการไฮโดรจิเนชันของกลูโคส มีลักษณะเปนผงสีขาว สามารถ

ละลายนํ้า และสามารถดูดความช้ืนไดสูง ทนความรอนไดสูง มีระดับความหวานประมาณ 0.6 เทาของซูโครส ใหคาพลังงาน

เพียง 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม ซึ่งเปนประโยชนในการนํามาใชกับผูปวยโรคเปาหวาน  มอลติทอล หรือ Hydrogenated 

glucose syrup มีรสหวานใกลเคียงกับนํ้าตาลซูโครส คือความหวานของมอลติทอลมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตเทียบกับนํ้าตาล

ซูโครส ใหพลังงานเพียง 2.1 แคลอรีตอกรัม คาความหวานนํ้าตาลมอลติทอลเมื่อเทียบกับนํ้าตาลซูโครส 0.9 (BeMiller, 

2007; Zumbe, et al., 2001)  มีการใชนํ้าตาลซอรบิทอล เพ่ือผลิตแคนตาลูปแชอ่ิมแบบหวานนอย พบวาทําใหผลิตภัณฑมี

อัตราการเพ่ิมข้ึนของของแข็ง (Solid gain: SG) และมีอัตราการสูญเสียนํ้า (Water loss: WL) ต่ํากวาการใชนํ้าตาลอินเวิรต       

(บูรฉัตร, 2551) 
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ดังน้ันผูวิจัยจึงความสนใจท่ีจะใชประโยชนจากมะมวงนํ้าดออกไมตกเกรด มาแปรรูปเปนมะมวงแชอ่ิมอบแหงโดย

ศึกษาปจจัยดานระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกกลุมโพลีไฮดริกแอลกอฮอล ท่ีมีผลตอสมบัติทางกายภาพดานสี

และเน้ือสัมผัสเพราะเปนคุณลักษณะหลักท่ีผูบริโภคเลือกซื้อ  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.  การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของมะมวงน้ําดอกไม 

มะมวงพันธุนํ้าดอกไมสีทองท่ีตกเกรดจากการสงออก จากอําเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร  มีลักษณะสีผิว         

ไมสม่ําเสมอ ผิวสีเหลืองมีตําหนิ มีจุดสนิมสีดําหรือดวงสีนํ้าตาลถึงดํา หรือขนาดผลนอยกวา 450 กรัมตอผล  ใชมะมวงแก 80 

เปอรเซ็นต  แลวจึงนํามะมวงมาบมนาน 2 วัน จึงไดมะมะมวงสุกระยะท่ี 1 มีสีเหลืองออน เมื่อใชน้ิวมือกดท่ีผิวจะยุบตัว

เล็กนอย เน้ือมะมวง ดานในมะมวงท่ีติดเมล็ดมีสีเหลืองเขมกวาดานนอก มะมวงสุกจากดานใน สุกประมาณ 1 ใน 2 ของผล, 

บมตอจนครบ 3 วัน ไดมะมวงสุกระยะท่ี 2 มีสีเหลืองท่ีเขมข้ึน เน้ือผลเริ่มน่ิมเมื่อใชน้ิวมือกดเน้ือมะมวงเกิดการ ยุบตัวมากกวา

ระยะท่ี 1 เน้ือมะมวงดานในมะมวงท่ีติดเมล็ดมีสีเหลืองเขมกวาดานนอก มะมวงสุกจาก ดานใน สุกประมาณ 3 ใน 4 ของผล 

และบมจนครบ 4 วัน ไดมะมวงสุกระยะท่ี 3 มีสีเหลืองสม เน้ือผลน่ิม เมื่อใชน้ิวมือกดเน้ือมะมวงมะมวงยุบตัว  เน้ือมะมวงสุก

เปนสีเหลืองสมท้ังหมด ระยะสุกเต็มท่ี นํามะมวงนํ้าดอกไมสุกท้ัง 3 ระยะมาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี  

1.1  การวัดคาสี  

วัดในระบบ CIE L*, a* และ b* ดวยเครื่อง Hunter Lab Color Scale รุน Hunter Lap Colorflex 4510 

ยี่หอ Colorflex ® โดยคา L* แสดงถึงความสวาง คา a* แสดงถึงความเปนสีแดง-เขียว และคา b* แสดงถึงความเปน           

สีเหลือง-นํ้าเงิน 

1.2  การวิเคราะหเน้ือสัมผัส  

วัดดวยเครื่อง Texture analyzer รุน TA. XT. Plus บริษัท Stable micro system Ltd. เพ่ือหาคา 

Hardness, Cohesiveness, Adhesiveness, Springiness, Gumminess และ Chewiness   โดยใชหัววัดชนิด P/6 และ

กําหนด Pre – test = 0.001 m/sec, Run a test = 0.001 m/sec และ Post – test = 0.005 m/sec (Udomkun et al., 

2014) 

1.3  การวิเคราะหคาความเปนกรดดางและปริมาณกรดท้ังหมด   

คาความเปนกรดดางหรือ pH วัดดวย pH-meter รุน PB-10 ยี่หอ Sartorius  และการหาปริมาณกรดท้ังหมด

ในรูปกรดซิตริก  โดยนํานํ้ามะมวง 50 กรัม ผสมกับนํ้ากลั่น 200 มิลลิตร นําไปปนใหเปนเน้ือเดียวกัน นําไปใสในขวดรูปชมพู

ขนาด 50 กรัม และเติมฟนอลฟทาลีน 1-2 หยดแลวเขยา นําไปไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1     

นอรมอล จนไดจุดยุติ และนําไปคํานวณหาปริมาณกรดท้ังหมด (AOAC., 2006) 

1.4  ปริมาณของแข็งท่ีละลายได และอัตราสวนปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณกรด 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดวัดดวยเครื่อง Hand refractometer รุน 237 3-E04 ยี่หอ ATAGO อานใน

หนวยองศาบริกซ (°องศาบริกซ)  และอัตราสวนปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณกรดสามารถคํานวณจากปริมาณของแข็งท่ีละลาย

นํ้าได และปริมาณกรดท้ังหมดในรูปกรดซิตริก  คาท่ีไดวิเคราะหจากปริมาณกรดหารกับปริมาณของแข็งท่ีละลายนํ้าได 
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1.5  ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ 

วิเคราะหตามวิธีของ Nelson-Somogyi  ช่ังตัวอยาง 5 กรัม เติมนํ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร  นําไปใสใน Water 

bath อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 10 นาที  นํามากรองผานกระดาษกรองเบอร 4 ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร  

นําตัวอยางท่ีผานการสกัด 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง  เติมสารละลาย DNS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  นําไปตมในอาง

ควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที เสร็จแลวจุมในนํ้าเย็นทันที  เติมนํ้ากลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร 

เขยาใหเขากันดวยเครื่องเขยาสาร  นําสารละลายท่ีไดไปวัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรท่ีความยาวคลื่น 

575 นาโนเมตร และคํานวณปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเทียบกับกราฟมาตรฐานของฟรุกโทส (Saqib and Whitney, 2011)   

2. การศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอสมบัติทางกายภาพของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

การวางแผนการทดลองใชจัดการทดลองแบบแฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Factorial in 

Randomize Complete Design) โดยศึกษาปจจัย 2 ปจจัย ไดแก ระยะสุกของมะมวงท่ีใชแชอ่ิมอบแหง และ ชนิด

สารละลายออสโมติก ปจจัยท่ี 1 ระยะสุกของมะมวงท่ีใชแชอ่ิมอบแหง มี 3 ระยะ ปจจัยท่ี 2 ชนิดสารละลายออสโมติก มี 3 

ชนิด ไดแก นํ้าตาลซูโครส นํ้าตาลมอลติทอล และนํ้าตาลซอรบิทอลนํามะมวงนํ้าดอกไมท้ัง 3 ระยะ มาลางดวยนํ้าสะอาด     

ใชมีดตัดข้ัวดานบนของลูกและปาดเน้ือกลางลูก จากน้ันใชมีดกรีดเน้ือมะมวงใหมีพ้ืนท่ีหนาตัด 2 ตารางเซนติเมตร นํามะมวงท่ี

ตัดแตงเปนช้ินแลวไปแชลงในสารละลายท่ีสวนผสมของกรดซิตริก โพแทสเซียมเมทาไบซัลไฟต และแคลเซียมคลอไรด          

ท่ีละลายในนํ้า โดยอัตราสวนมะมวงตอสารละลาย (1:2) แชนาน 15 นาที (Chavan et al,. 2010; วรรณนิดาและคณะ, 

2552; จิราพร, 2549) นําช้ินมะมวงสะเด็ดนํ้า และช่ังนํ้ามะมวงใสลงในสารละลายออสโมติกท่ีความเขมขน 30-50 องศาบริกซ       

ท่ี pH 4.5 (อัตราสวน 2:1) จึงปดฝาขวดโหล แชนาน 3 วัน (วันท่ี 1 แชสารละลายออสโมติกท่ี 30 ºองศาบริกซ  วันท่ี 2 แช

สารละลายออสโมติกท่ี 40 ºองศาบริกซ และวันท่ี 3 แชสารละลายออสโมติกท่ี 50 องศาบริกซ) นํามะมวงไปเขาตูอบลมรอนท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง ใหมีคา aw คงเหลือต่ํากวา 0.85 (Chavan et al,. 2010)  นําไปวิเคราะห

คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาสี L*, a* และ b* และ ลักษณะดานเน้ือสัมผัสมะมวง ไดแก Hardness, Cohesiveness, 

Adhesiveness, Springiness and Chewiness  

การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ 

รายงานผลขอมูลในรูปแบบคาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทําการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 

variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 

ผลการวิจัย  

การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมขีองมะมวงน้ําดอกไม 

มะมวงสุกท้ัง 3 ระยะ พบวาคาสี L* ของมะมวง ลดลงเมื่อระยะสุกของมะมวงเปลี่ยนแปลงจากระยะท่ี 1 เปนระยะ

ท่ี 2 และระยะท่ี 3 โดยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคาส ีa* และคาสี b* คาสีท้ังสองเพ่ิมข้ึนเมื่อระยะสุกของ

มะมวงเปลี่ยนจากระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกายภาพทางดานสีของมะมวงนํ้าดอกไมตกเกรดท้ัง 3 ระยะ 

ระยะสุกมะมวง 
คาส ี

L* a* b* 

มะมวงระยะท่ี 1 73.57a±1.04  2.15c±0.72 34.95c±6.00 

มะมวงระยะท่ี 2 65.93b±1.54  8.67b±1.27 53.10b±0.31 

มะมวงระยะท่ี 3 61.03c±0.80 14.74a±0.74 61.08a±0.26 
หมายเหตุ: a, b และ c หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

เมื่อนําเน้ือมะมวงท้ัง 3 ระยะมาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานเน้ือสัมผัส พบวาเมื่อเน้ือมะมวงมีระยะสุกมากข้ึน    

คา Hardness ลดลงจาก 516.57 g ของเน้ือมะมวงระยะท่ี 1 ลดลงเหลือ 201.92 g ของเน้ือมะมวงระยะท่ี 3  ตรงกันขามกับ

คา Springiness มีคาเพ่ิมข้ึนจาก 0.12 ของระยะท่ี 1 เพ่ิมข้ึนเปน 0.36 ของมะมวงระยะท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) แตคา Cohesiveness และ Adhesiveness ไมมีความแตกตาง (p>0.05) ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 คุณลักษณะดานเน้ือสัมผัสมะมวงนํ้าดอกไมท้ัง 3 ระยะ 

คุณลักษณะ 
ระยะสุกมะมวง 

     ระยะท่ี 1  ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

Hardness (g) 516.57a±146.83 331.08b±48.67 201.92b±31.88 

Cohesiveness (-)ns    0.08 ±0.02    0.07 ±0.00    0.10 ±0.01 

Adhesiveness (g.sec)ns -319.94±24.66 -289.45±60.82 -322.90±39.07 

Springiness (-)    0.12b±0.03    0.17b±0.04    0.36a±0.96 

Chewiness (g) ns      3.52±1.32      3.30±0.42     5.21±1.16 
หมายเหตุ: a, b และc หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05), ns ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05), ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การศึกษาสมบัติทางเคมีของมะมวงน้ําดอกไม 

คาความเปนกรดดางของมะมวงท้ัง 3 ระยะ อยูในชวง 3.00 - 4.43 เน้ือมะมวงมีระยะสุกมากข้ึนคาความเปน      

กรดดางเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปริมาณกรดของเน้ือมะมวงท่ีวิเคราะหในรปูของกรดซิตรกิมีปรมิาณลดลงเมือ่ระยะสุกของเน้ือมะมวง

เพ่ิมข้ึนจาก 4.60 เปอรเซ็นต ของระยะท่ี 1 ลดลงเหลือ 1.43 เปอรเซ็นตในระยะท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  

ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้าไดของมะมวงเมื่อระยะการสุกเพ่ิมจากระยะท่ี 1 เปนระยะท่ี 3 เพ่ิมข้ึนจาก 8.40 ไปถึง 20.37 

องศาบริกซอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  อัตราสวนปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ําไดซึ่งจะเปนคาบงช้ีถึงปริมาณ

น้ําตาลหรือความหวานท่ีเพ่ิมข้ึน ตอปริมาณกรดท่ีไทเทรตท่ีลดลง พบวาอัตราสวนปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณกรดของเน้ือ

มะมวงมีคาเพ่ิมข้ึนจาก 1.84 4.78 และ 14.53 ของเน้ือมะมวงท่ีสุกในระยะท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิต (p<0.05) เน่ืองจากเน้ือมะมวงเมื่อสุกมากข้ึนปริมาณกรดมีปริมาณลดลง แตปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้าไดเพ่ิม

มากข้ึน  นํ้าตาลรีดิวซหลักท่ีพบในมะมวงไดแก กลูโคส และฟรุกโตส ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซในเน้ือมะมวงท่ีมีระยะสุกเพ่ิมมาก

ข้ึนจาก 12.41, 40.48 และ 43.68 มิลลิกรัมตอกรัม ของระยะท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต (p<0.05) 

ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 คุณสมบัติทางเคมีของมะมวงนํ้าดอกไมท้ัง 3 ระยะ 

พารามิเตอร 
 ระยะสุกมะมวง  

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

คาความเปนกรดดาง   3.00c±0.02   3.61b±0.26   4.43a±0.30 

ปริมาณกรดท้ังหมด (รอยละ)   4.60a±0.08   2.57b±0.09   1.43c±0.09 

ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้าได (องศาบริกซ)   8.40c±0.69 12.13b±0.23 20.37a±0.63 

อัตราสวนปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณกรด   1.84c±0.16   4.78b±0.37 14.53a±1.46 

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซ (มิลลิกรัมตอกรัม) 12.41b±4.93 40.48a±4.90 43.68a±1.37 
หมายเหตุ: a, b และ c หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05), ns ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

การศึกษาผลของระยะสุกและชนดิของสารละลายออสโมติกตอสมบัติทางกายภาพของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

มะมวงท่ีผานการออสโมซิสดวยสารละลาย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสีภายหลังจากกระบวนการอบแหง เมื่อ

เปรียบเทียบปจจัยในกระบวนการแชอ่ิมช้ินมะมวง 2 ปจจัย ไดแก ระยะสุกของมะมวงแตละระยะและชนิดของสารละลาย

ออสโมติกท่ีใชในกระบวนการออสโมซิส พบวาปจจัยระยะสุกของมะมวงแตละระยะมีผลตอคาสี L*, a* (p<0.01) และ b* 

(p<0.05) ชนิดของสารละลายออสโมติกไมมีผลกับความสามารถในการถายโอนมวลสาร (p>0.05) ซึ่งบงบอกถึงสารท่ีใช

ออสโมติกมะมวงไมมีผลตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีหลังการแชอ่ิม  

 

ภาพท่ี 1  ลักษณะปรากฎมะมวงแชอ่ิมอบแหง ท้ัง 9 สิ่งทดลอง 

จากปจจัยระยะสุกของมะมวงซึ่งคาสี L* ของมะมวงลดลงเมื่อระยะสุกของมะมวงเปลี่ยนแปลงจากระยะท่ี 1 เปน

ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 แสดงใหเห็นถึงการเกิดสีนํ้าตาล การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยท้ังสองมีผลตอคาสี L*, a* และ b* 

(p<0.05) จากผลดังกลาวนํามาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบระหวางสิ่งทดลองท่ีมีปฏิสัมพันธระหวางปจจัยไดท้ังหมด 9 สิ่ง

ทดลอง พบวา มะมวงแชอ่ิมอบแหงท่ีใชมะมวงสุกระยะท่ี 3 ท่ีมีคาสี L* และ a* มากกวาระยะท่ี 1 และ 2 ดังตารางท่ี 4 และ 

5 และภาพท่ี 1 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยหลักและการปฏิสัมพันธระหวางปจจัย ของระยะการสุกของมะมวงและ

ชนิดของสารออสโมติกตอคาสี L*, a* และ b*  ของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

แหลงท่ีมาของความผันแปร   คาส ี  
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L*  a* b* 

ระยะสุกของมะมวง (A) xx xx x 

ระยะท่ี 1 57.58A 3.54C 38.40B 

ระยะท่ี 2 52.38AB 6.39B 46.80A 

ระยะท่ี 3 46.63B 11.37A 46.44A 

ชนิดของสารออสโมติก (B) ns ns ns 

ซูโครส 53.81 6.65 42.85 

มอลติทอล 51.80 6.93 44.19 

ซอรบิทอล 50.97 7.72 44.60 

ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย 

  A x B 
ns ns ns 

xx = p < 0.01; x = p < 0.05; ns = ไมมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

A, B และ C   หมายถึงตัวอักษรทีแ่ตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของระยะสุกของมะมวง 

 

ตารางท่ี 5 คาสี L*, a* และ  b* ของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

ปจจัย  คาส ี  

ระยะสุก ชนิดของสารออสโมติก L* a* b* 

ระยะท่ี 1 ซูโครส 59.31a±5.74 2.17c±1.90 34.85b±5.77 

 มอลติทอล 55.95ab±3.75 3.13c±2.62 37.41ab±1.55 

 ซอรบิทอล 57.47ab±3.63 5.31c±4.83 42.94ab±4.98 

ระยะท่ี 2  ซูโครส  54.09ab±4.45  6.18bc±2.56  46.79ab±2.58 

   มอลติทอล  52.62ab±6.37  6.24bc±4.54  48.94a±7.46 

  ซอรบิทอล 50.44ab±3.44  6.77abc±5.18  44.67ab±3.48 

 ระยะท่ี 3 ซูโครส  48.04ab±7.08  11.61a±0.25  46.92ab±7.80 

  มอลติทอล 46.84ab±7.70  11.44a±0.32  48.94ab±6.57 

  ซอรบิทอล 45.02b±12.41  11.08ab±0.89  46.18ab±11.14 
 หมายเหตุ: a, b และ c หมายถึงตัวอกัษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05), ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ปจจัยดานระยะการสุกของมะมวงมีผลตอคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Hardness, Springiness อยางมีนัยสําคัญ

ท่ี (p<0.01) เมื่อมะมวงท่ีนํามาแชอ่ิมอบแหงท่ีมีระยะสุกเพ่ิมมากข้ึน Hardness ก็จะลดลงจากระยะท่ี 1 จนถึงระยะท่ี 3 ซึ่ง

ตรงขามกับ Springiness ท่ีมีคาเพ่ิมข้ึนจากระยะท่ี 1 จนถึงระยะท่ี 3  สวนคา Cohesiveness, Adhesivness และ 

Chewiness มีแนวโนมลดลงเมื่อมะมวงมีระยะสุกมากข้ึนแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ

เปรียบเทียบผลของชนิดของสารละลายออสโมติก พบวามะมวงท่ีออสโมซิสดวยสารโพลีไฮดริกแอลกอฮอลไมมีผลตอ

คุณลักษณะดานเน้ือสัมผัสตาง ๆ p>0.05 ดังตารางท่ี 6  การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยท้ังสองในขบวนการออสโมซิสท่ีใช

มะมวงสุกระยะตาง ๆ รวมกับชนิดของสารละลายออสโมติกไมมีผลตอคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Hardness, Cohesiveness, 

Adhesiveness, Springiness และ Chewiness (p>0.05) ดังตารางท่ี 6 จากผลดังกลาวนํามาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบ

ระหวางสิ่งทดลองท่ีมปีฏิสัมพันธระหวางปจจัยไดท้ังหมด 9 สิ่งทดลอง พบวามะมวงระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ท่ีใชสารละลาย
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ออสโมซิสชนิดตาง ๆ มีคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Hardness อยูในชวง 4291.03 - 5620.66, 2935.48 -3486.33 ตามลําดับ 

นอยกวาระยะท่ี 1 มีคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Hardness อยูในชวง 7003.70-8472.24 ในขณะท่ีคาดานเน้ือสัมผัส 

Springiness ของมะมวงแชอ่ิมอบแหงเมื่อระยะของมะมวงเพ่ิมข้ึนคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Springiness เพ่ิมข้ึน  (p<0.05) 

ดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยหลักและการปฏิสมัพันธระหวางปจจัยของระยะสกุของมะมวงและชนิดของ

สารออสโมติกตอคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัสของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

แหลงท่ีมาของ

ความผันแปร 

Hardness 

(g) 

Cohesiveness 

(-) 

Adhesiveness 

(g.sec) 

Springiness 

(-) 

Chewiness 

(g) 

ระยะสุกของ

มะมวง (A) 

xx ns ns xx ns 

ระยะท่ี 1 7852.83A 0.43 -235.48 0.32B 742.69 

ระยะท่ี 2 4849.42B 0.46 -201.69 0.44B 752.41 

ระยะท่ี 3 3313.32C 0.28 -157.14 0.67A 581.74 

ชนิดของสาร

ออสโมติก (B) 

ns ns ns ns ns 

ซูโครส 5676.13 0.39 -135.80 0.46 708.05 

มอลติทอล  4937.62 0.40 -226.13 0.51 747.02 

ซอรบิทอล  5401.81 0.38 -232.39 0.46 621.78 

ปฏิสัมพันธระหวาง

ปจจัย(Interaction) 

 

ns 
ns ns ns ns 

xx = p < 0.01; x = p < 0.05; ns = ไมมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ 

A, B และ C   หมายถึงตัวอักษรทีแ่ตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของระยะสุกของมะมวง 

 

ตารางท่ี 7 คุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Hardness  และSpringiness ของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

ปจจัย  Hardness 

(g) 

Springiness 

(g) ระยะสุก ชนิดของสารออสโมติก  

ระยะท่ี 1 ซูโครส  8472.24a±1127.09 0.27c±0.0. 

 มอลติทอล  7003.70ab±2275.03 0.39bc±0.21 

 ซอรบิทอล  8082.55a±1571.33 0.30c±0.10 

ระยะท่ี 2 ซูโครส  5620.66bc±632.57 0.50abc±0.20 

 มอลติทอล 4291.03cd±351.45 0.40bc±0.20 

 ซอรบิทอล 4636.56cd±353.26 0.41bc±0.15 

ระยะท่ี 3 ซูโครส 2935.48d±1195.83 0.62ab±0.13 

 มอลติทอล 3518.13cd±555.41 0.73a±0.02 

 ซอรบิทอล 3486.33cd±1182.98 0.67ab±0.17 
หมายเหตุ: a, b, c และ d หมายถึงตัวอกัษรทีแ่ตกตางกนัในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)  

± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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อภิปรายผล  

การวิเคราะหทางกายภาพและเคมีของมะมวงน้ําดอกไม 

สีของมะมวงท่ีมีสีเหลืองสมมากข้ึนเมื่ออายุมะมวงมากข้ึนเน่ืองจากเน้ือมะมวงเมื่อผลเขาสูกระบวนการสุกมีการ

สังเคราะหแคโรทีนอยด ซึ่งเปนรงควัตถุท่ีมีสีเหลือง สม แดง ชนิดแซโทฟวส (Xanthophyll) เปนรงควัตถุท่ีมีสีเหลือง หรือ

เหลืองสม และมีบีตา-แคโรทีน แคโรทีนอยดหลักในเน้ือมะมวง ท่ีเปนสารสีท่ีสําคัญท่ีใหสีเหลืองของผลมะมวงสุก (สายชล และ

สุนทร, 2535) ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับ Rimkeeree and Charoenrein (2014) ท่ีสีของเน้ือมะมวงนํ้าดอกไมมีคาสี L* 

ลดลงจาก 74.71 เหลือ 68.58 เมื่อมะมวงมีการสุกเพ่ิมข้ึนจากระยะสุกบางสวนไปถึงระยะสุกเต็มท่ี แตคาสี a* กลับเพ่ิมข้ึน

จาก 7.09 เพ่ิมจนถึง 13.40 เน่ืองจากรงควัตถุแคโรทีนอยถูกสังเคราะหเพ่ิมมากข้ึนเมื่อระยะเวลาเพ่ิมมากข้ึน (Srinivasa et 

al., 2002)  เน้ือสัมผัสของมะมวงมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากมะมวงเกิดการสุกมีการเปลี่ยนแปลงของผนังเซลล ในระหวาง

การสุกซึ่งเก่ียวของกับปริมาณของเพกตินในผนังเซลลท้ังสวนของ Primary cell wall และ Middle lamella ในระหวาง

กระบวนการสุกเน้ือมะมวงมีความแข็งลดลงเพราะปฏิกิริยาไฮโดรไลติก ท่ีเปลี่ยนจากโปรโตเพกตินไปเปนเพกตินท่ีมีมวล

โมเลกุลต่ํา และมีหมู Methoxyl อยูนอย ดวยกระบวนการ enzymatic demethylation และ depolymerization โดย

เอ็นไซม pectin methylesterases และ polygalacturonase (Sidhu, 2006) นอกจากน้ียังมีรายงานวาการท่ีเน้ือมะมวงมี

ความแข็งลดลง เน่ืองจากการลดลงของเพกตินชนิดท่ีไมละลายนํ้า และการเพ่ิมข้ึนของ Soluble polyuronides (Yashoda 

et al., 2006) และ Water-soluble pectin (Vicente et al., 2007)  ความเปนกรดดางของมะมวง เมื่ออายุของมะมวง

นํ้าดอกไมเพ่ิมมากข้ึนทําใหปริมาณกรดในเน้ือมะมวงมีปริมาณลดลง มีรายงานวามะมวงนํ้าดอกไมสุกเต็มท่ีมีคาความเปนกรด

ดางอยูท่ีประมาณ 4 ซึ่งปริมาณกรดสวนใหญเปนกรดซิตริก  กรดอินทรียของมะมวงจะถูกใชในวัฏจักรเครบสของการหายใจ 

ทําใหปริมาณกรดคอย ๆ ลดลงไปพรอมกบการลดลงของคารโบไฮเดรตท่ีไมละลายนํ้าและการเพ่ิมข้ึนของนํ้าตาล  ของแข็งท่ี

ละลายไดท้ังหมดเกิดการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสารประกอบเพกติน ซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญอยูในรูปโพรโตเพกติน ท่ีไมละลาย

นํ้าเปลี่ยนรูปไปเปนเพกติน ท่ีมีโมเลกุลเล็กลงและละลายนํ้าได และมีการเปลี่ยนแปลงของคารโบไฮเดรตท่ีละลายนํ้าไมได

ประเภทแปงไปเปนคารโบไฮเดรตท่ีละลายนํ้าไดประเภทนํ้าตาล ทําใหปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้าไดเพ่ิมสูงข้ึน และ

สอดคลองกับผลการทดลองของ ศักยะ (2555) หลังจากการเก็บเก่ียวจนถึงระยะสุกเต็มท่ีปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้า

ไดของมะมวงมีคาจาก 5 เพ่ิมข้ึนถึง 20 องศาบริกซ  ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซเปนนํ้าตาลท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลชนิดท่ีใช

เอ็นไซม  ซึ่งมะมวงระยะท่ี 2 และ 3 มีคาสี L* และ a* มากกวาระยะท่ี 1  

การศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอคุณลักษณะกายภาพของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

คาสีของมะมวงระยะท่ี 1 เปนระยะท่ีมะมวงยังไมแกมากจึงทําใหไดคาสี L* มากกวาสิ่งทดลองอ่ืน และลดลงเมื่อระยะ

ของมะมวงเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากเน้ือมะมวงเมื่อผลเริ่มสุกมีการสังเคราะหแคโรทีนอยด และมีบีตา-แคโรทีน ซึ่งเปนสารสีท่ีสําคัญ

ท่ีใหสีเหลืองสมของผลมะมวงสุก  คาสี L* ลดลงอาจเน่ืองมาจากการเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลท่ีไมมีเอ็นไซมเก่ียวของ เน่ืองจาก

การเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาล เพราะคา L* เปนคาท่ีใชสําหรับเปนดัชนีท่ีบงบอกการเกิดสีดําคล้ํา (darkening) เปนผลมาจากท้ัง

การเกิดปฏิกิริยาสีนํ้าตาลและจากการเพ่ิมข้ึนของรงควัตถุ (Lozano et al., 1993) เชนเดียวกับ Monsalve-Gonzalez et al 

(1993) ซึ่งกลาววาการลดลงของ L* และการเพ่ิมข้ึนของคา a* เปนดัชนีท่ีบงบอกการเกิดสีนํ้าตาลในผลิตภัณฑได คาสี a* 

เพ่ิมข้ึนเมื่อใชมะมวงระยะท่ีมากข้ึน โดยการเพ่ิมข้ึนของคาสี a* ความเขมของสีนํ้าตาลจะเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากปรมิาณนํ้าตาลรีดิวซ

ท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อระยะสุกของมะมวงเพ่ิมข้ึน นํ้าตาลรีดิวซและกรดอะมิโนเปนซับสเตรทของการเกิดสีนํ้าตาลชนิดเมลลาด 
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เน้ือสัมผัสของมะมวงระยะท่ี 1 มีคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Hardness สูงกวาระยะท่ี 2 และ 3 เน่ืองจากเปนระยะท่ี 

1 ไมแกมากทําใหมีความหนาแนนของเน้ือมะมวงเยอะกวาระยะท่ี 2 และ 3 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Rimkeeree and 

Charoenrein (2014)  วาเน้ือสัมผัสดานความแนนเน้ือของมะมวงนํ้าดอกไมพบวาในระยะสุกเต็มท่ี ระยะสุก และระยะสุก

บางสวน มีคาความแนนเน้ือมีคาลดลงตามลําดับ ในขณะท่ีมะมวงระยะท่ี 3 มีคุณลักษณะดานเน้ือสัมผัส Springiness สูง กวา

ระยะท่ี 2 และ 3  เน่ืองจากการทํางานของเอนไซมเพกตินในมะมวง การน่ิมลงในเน้ือมะมวงเกิดจากการยอยเพกตินท่ีผนัง

เซลล เกิดการสูญเสียกาแลกโทสเกิดจากการละลายของเพกตินสวนท่ีละลายนํ้า พรอมกับการลดขนาดของเฮมิเซลลูโลสและ

การเพ่ิมกิจกรรมของโพลีกาแล็กโทซิเดสระหวางการสุก  

 

สรุปผลการวิจัย   

 มะมวงนํ้าดอกไมเมื่อสุกจากระยะท่ี 1 ไปสูระยะสุกท่ี 3  มะมวงมีคาความเปนกรดดาง ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายนํ้า

ได อัตราสวนปริมาณนํ้าตาลตอปริมาณกรด และปริมาณนํ้าตาลรีดวิซเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีปริมาณกรดท้ังหมดลดลงเมื่อระยะ

ของมะมวงสุกเพ่ิมมากข้ึน  สวนคาสีของเน้ือมะมวงมีสีเหลืองสมมากข้ึนเมื่อระยะสุกของมะมวงเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังเน้ือมะมวง

มีระยะสุกมากข้ึน คา Hardness มีคาลดลง ตรงกันขามกับคา Springiness มีคาเพ่ิมข้ึนเมื่อมะมวงมีระยะสุกเพ่ิมข้ึน   

สวนการศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอคุณลักษณะกายภาพของมะมวงแชอ่ิมอบแหง 

การใชนํ้าตาลซอรบิทอล และมอลติทอลสามารถใชทดแทนนํ้าตาลทรายได และใหสมบัติดานสีและเน้ือสัมผัสชองมะมวงแชอ่ิม

อบแหงไมแตกตางกัน  แตระยะสุกของมะมวงมีผลตอสีมะมวงแชอ่ิมอบแหง เมื่อมะมวงมีระยะสุกมากข้ึนทําใหเกิดปฏิกิริยาสี

นํ้าตาลมากข้ึน แตเน้ือมะมวงแชอ่ิมอบแหงมีความแข็งลดลง 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการสร้าง กรดอินโดล-3-            

แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของ Paenibacillus sp. BSR1-1, Streptomyces sp. SRF1, Streptomyces sp.St1 และ 

Streptomyces sp.St8 รวมทั้งศึกษาผลของสารแขวนลอยแบคทีเรียต่อการเจริญของรากข้าวโพด ผลการศึกษาพบว่า

แบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธ์ุ สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก

มากสุดที่เวลา 24 ช่ัวโมง ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 1.7% ส่วน Streptomyces sp. St1 สร้างได้มากที่สุดในวันที่ 14 

ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 3.4% และ Streptomyces sp. St8 สร้างได้มากที่สุดในวันที่ 35 ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 

1.7% ในขณะที ่Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 สามารถละลายฟอสเฟตได้ แต่เมื่อความเข้มข้นของ

โซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นท าให้การละลายฟอสเฟตลดลง การทดสอบสารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ต่อการเจริญ

ของรากข้าวโพด พบว่า สารแขวนลอยแบคทีเรียไม่กระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีโซเดียมคลอไรด์ 

ค าส าคัญ: แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช  โซเดียมคลอไรด์  กรดอินโดล-3-แอซิติก   

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the effect of sodium chloride (NaCl) on indole-3-
acetic acid (IAA) production and phosphate solubilization of Paenibacillus sp. BSR1-1, Streptomyces sp. 
SRF1, Streptomyces sp. St1 and Streptomyces sp. St8. Effect of the bacteria suspensionon root length of 
corn also be studied. The results showed that all three strains of plant growth promoting bacteria could 
produce IAA, Paenibacillus sp. BSR1-1and Streptomyces sp. St8 could produce IAA at 1.7% NaClfor 24 
hours and 35 days, respectively. Streptomyces sp. St1 could produce IAA at 3.4% NaCl for 14 days. 
Streptomyces sp. St1 and Streptomyces sp. St8 were able to increase phosphate solubility but the 
phosphate solubility reduced when the concentration of sodium chloride increased. Spore suspension of 
Streptomyces sp. St8 could not induce corn root length either exposed to NaCl or without NaCl. 
keywords: plant growth promoting bacteria, sodium chloride, indole-3-acetic acid 
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บทน า 

 ดินเค็ม (saline soil) เป็นดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินมาก ส่วนใหญ่เป็นเกลือโซเดียมที่เป็นสารประกอบ
ของโซเดียมกับคลอรีน ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็มประมาน 21.4 ล้านไร่ โดยพื้นท่ีภาคกลางพบดินเค็มประมาณ 54,644 ไร่ 
และจังหวัดที่พบพ้ืนท่ีดินเค็ม ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท สาเหตุที่พื้นที่ภาค
กลางเป็นดินเค็มเนื่องจากเคยมีน้ าทะเลท่วม หรือเกิดการบุกรุกของน้ าเค็มเมื่อเกิดน้ าทะเลหนุน และเกิดการทับถมของตะกอน
น้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อยอยู่ใต้ตะกอนน้ าจืด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ดินเค็มส่งผลท าให้โครงสร้างทางกายภาพและทาง
เคมีของดินเปลี่ยนแปลงไป (Anbumalar & Ashokumar, 2016) จนมีผลท าให้การเพาะปลูกพืชได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มากโดยมีผลท าให้พืชเกิดการเจริญที่ผิดปกติ (เอิบ เขียวรื่นรมย์, 2550) เนื่องจากความเค็มมีผลท าให้การเจริญของรากพืช
ลดลง และส่งผลต่อการดูดซึมน้ าของรากพืช ท าให้พืชดูดน้ าได้น้อยลงจึงส่งผลให้พืชเกิดอาการขาดน้ า และเกิดการสะสม
ไอออนที่เป็นพิษ โดยเฉพาะไอออนของเกลือ ตลอดจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารของพืชได้ นอกจากนี้ความเค็ม
ยังมีผลท าให้เกิดอาการไหม้ของใบบริเวณขอบใบไหม้ ยับยั้งการออกดอกและเมล็ด (อธิภัทร เงินหมื่น, 2556) ความเค็ม
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพืชแล้วยังมีผลต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินด้วยเช่นกัน โดยท าให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน
ลดลง และมีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการส่งเสริมการเจริญของพืชให้ลดลง แต่ความเค็มของดินไม่ได้มีผลต่อ
จุลินทรีย์ทุกชนิดโดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ทนเค็มที่สามารถเจริญได้ในสภาวะแวดล้อมได้หลายสภาวะ เช่น สภาวะที่มีเกลือ
หรือไม่มีเกลือ เป็นต้น (สุกัญญา เทพธีร์ และคณะ, 2562) ดังรายงานวิจัยของดรุณี มารเดช และวิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ (2560) 
พบว่าราที่คัดแยกได้จากรางจืด จากอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่สามารถเจริญและสร้างกรดอินโดลอะซิติกได้ใน
อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ แต่มีบางชนิดที่ไม่สามารถเจริญและสร้างกรดอินโดลอะซิติกได้ จากผลกระทบ
ของดินเค็มที่มีต่อพืชและจุลินทรีย์นั้นส่งผลให้มีความสนใจศึกษาถึงบทบาทของจุลินทรีย์ที่ทนเค็ม และมีความสามารถที่
ส่งเสริมการเจริญของพืชที่ปลูกในดินเค็มมากขึ้น ดังรายงานวิจัยของอนุเทพ ภาสุระ (2558) ศึกษาการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ 
Bacillus subtillsในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็มจากน้ าทะเล พบว่า สภาวะที่มีการเติม
สารละลายเช้ือจะมีผลท าให้ ความยาวราก ความยาวล าต้น และน ้าหนักแห้งของต้นกล้าข้าวมีค่าสูงขึ้นนอกจากนี้มีรายงานที่
พบว่า Pseudomonas sp.สามารถส่งเสริมการเจริญของข้าวสาลี โดยช่วยลดการน าไอออนท่ีเป็นพิษเข้าสู่เซลล์ และช่วยให้มี
ปริมาณออกซินเพิ่มสูงขึ้น (Egamberdieva & Kucharova, 2009) และมีรายงานวิจัยที่พบว่าแบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช (plant growth promoting bacteria, PGPB) มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญของพืชในสภาวะ
ที่มีความเค็ม โดยสภาวะความเค็มที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 200nM แบคทีเรียทนเค็มหรือทนเค็มปานกลาง
ส่งเสริมให้ข้าวสาลีมีความยาวราก ความยาวยอด และน้ าหนักสดเพิ่มขึ้น (Orhan, 2016) ซึ่งแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชมีกลไกในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการให้ธาตุอาหารแก่พืช การละลายธาตุอาหาร 
และสลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การตรึงไนโตรเจนการละลายฟอสฟอรัส เป็นต้น 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักของพืชมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตที่ส าคัญ หากพืชได้รับธาตุนี้
ไม่เพียงพอกับความต้องการจะท าให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติ เจริญเติบโตช้า ล าต้นแคระแกรน มีการหายใจและการ
สังเคราะห์แสงลดลง ใบมีสีเขียวเข้มผิดปกติ การติดดอกติดผลต่ า (สุพัตรา รักษ์วงศ์, 2558) นอกจากนี้แบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชยังสามารถผลิตฮอร์โมนกลุ่มออกซิน ได้แก่ กรดอินโดล-3-แอซิติก (indole-3-acetic acid, IAA) เป็น
ฮอร์โมนพืชที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโต ช่วยในการแบ่งเซลล์การยืดยาวของล าต้น และการเจริญของขนราก และรากแขนง
ได้มากข้ึน และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการน าสารอาหารเขาสู่รากพืช (สมคิด ดีจริง, 2558; Orhan, 2016) จึงท าให้พืชสามารถ
เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีเกลือในดินมากได้ (จีราภรณ์ อินทสาร, 2560)  

ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกและการละลาย
ฟอสเฟตของแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช ได้แก่ Paenibacillus sp. BSR1-1 (คล้ายกับ P. polymyxa 97%), 
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Streptomyces sp. St1 (คล้ายกับ S. niveoruber 97%) และ Streptomyces sp. St8 (คล้ายกับ S. misionesis 99%)
โดยใช้ข้อมูลจากล าดับเบสบน 16s rDNA ในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ และการลดความเป็นพิษของ
โซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานด้วย Streptomyces sp. St8 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปทดสอบกับพืชใน
ระดับโรงเรือน และเป็นแนวทางในการน าแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดิน
เค็มจริงต่อไป 

 
วิธดี าเนินการวิจัย 

 การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย 

 ส าหรับการทดลองนี้ใช้แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช 3สายพันธุ์ ได้แก่ Paenibacillus sp. BSR1-1, 
Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก            
รศ.ดร. อภิเดช แสงดี เตรียมหัวเช้ือโดยเพาะเลี้ยง Paenibacillus sp. BSR1-1 บนอาหาร NA ที่อุณหภูมิห้อง (31-34          
องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ Streptomyces สายพันธุ์ต่าง ๆ เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลง
ครึ่งหนึ่ง อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน าออกมาบ่มที่อุณหภูมิห้อง (31-34 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 
11 วัน เตรียมสารแขวนลอยของแบคทีเรียแต่ละชนิดด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% วัดความขุ่นด้วย
เครื่อง spectrophotometer โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 ปรับให้มีค่าความขุ่น (OD) ในช่วง 0.8-0.9 ส่วน 
Streptomyces ปรับให้มีค่าในช่วง 0.5-0.6 
 การทดสอบความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ 

ทดสอบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ ตามวิธีของ Ahmad et al. (2008) วาง
แผนการทดลองแบบ factorial in CRD ทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า โดยเพาะเลี้ยง Paenibacillus sp. BSR1-1 ในอาหาร NB และ 
Streptomyces เพาะเลี้ยงในอาหาร PDB ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่งที่ผสมทริปโตแฟน 2mg/ml และสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ 0, 0.85, 1.70, 2.55, 3.40, 4.25 และ 5.10% ใช้สารแขวนลอยของแบคทีเรียแต่ละชนิดในอัตราส่วนระหว่าง      
สารแขวนลอยเช้ือกับอาหารเลี้ยงเช้ือเท่ากับ 1:10 ml โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 บ่มอุณหภูมิห้อง (31-34             
องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ Streptomyces อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้อง 
(31-34 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 35 วัน เมื่อครบก าหนดเวลาน ามาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็ว 3,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 30 นาที เก็บส่วนใสด้านบนปริมาตร 2ml มาทดสอบกับสารละลาย Salkowski’s ปริมาตร 4ml และกรด
ออโธฟอสฟอริก จ านวน 1 - 2 หยด เพื่อดูการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกวัดค่าดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 530 nm
เปรียบเทียบความเข้มข้นของกรดอินโดล-3-แอซิติกกับกราฟมาตรฐานของกรดอินโดล-3-แอซิติก 

การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ 
 ทดสอบการละลายฟอสเฟตตามวิธีของ Naik et al. (2008) โดยหยดสารแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธ์ุ 
ปริมาตร 0.1 ml ลงบริเวณกึ่งกลางจานอาหาร Pikovskaya’s agar ที่ผสมโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 0, 0.85, 1.70, 
2.55, 3.40, 4.25 และ 5.10% โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 บ่มที่อุณหภูมิห้อง (31-34 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง ส่วน Streptomyces บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน แล้วน ามาบ่มที่อุณหภูมิห้อง (31-34             
องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 35 วัน เมื่อครบก าหนดเวลาสังเกตวงใสที่เกิดขึ้นพร้อมวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส 

การลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานด้วย Streptomyces sp. St8 
 เพาะเลี้ยง Streptomyces sp. St8 บนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง บ่มที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 วัน และน ามาบ่มที่อุณหภูมิห้อง (31-34 องศาเซลเซียส)เป็นเวลา 35 วัน จากนั้นเตรียมสารแขวนลอยของ
แบคทีเรียด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% และวัดความขุ่นด้วยเครื่อง spectrophotometer ปรับให้มีค่า
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ความขุ่น (OD) ในช่วง 0.5-0.6 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) น าเมล็ด
พันธุ์ของข้าวโพดหวาน จากต าบลเมืองการุ้ง อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีที่สมบูรณ์ แช่ลงในสารแขวนลอยของ
Streptomyces sp. St8 หรือน้ ากลั่น เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วจึงเพาะลงบนกระดาษและรดด้วยโซเดียมคลอไรด์ความ
เข้มข้นต่าง ๆ กัน แบ่งการทดลองออกเป็น 7 ทรีทเมนต์ ดังนี้ 1) แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยน้ ากลั่น 2) แช่เมล็ดในน้ ากลั่น          
รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.85% 3) แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70% 4) แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดียม
คลอไรด์ 3.40% 5) แช่เมล็ดสารแขวนลอยเช้ือรดด้วยน้ ากลั่น 6) แช่เมล็ดสารแขวนลอยเช้ือ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70% 
7) แช่เมล็ดสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40% ปริมาตรโซเดียมหรือน้ ากลั่นที่รดใช้ปริมาตร 20 ml แต่ละทรีท
เมนต์ท าท้ังหมด 10 ซ้ า เมื่อข้าวโพดอายุครบ 4 วัน วัดความยาวรากของข้าวโพด 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกด้วย Two-way ANOVA และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วย Least Square Difference (LSD) ส่วนความสามารถในการละลายฟอสเฟตและการลดความเป็นพิษ
ของโซเดียมคลอไรด์ตอ่ต้นกล้าข้าวโพดด้วย Streptomyces sp. St8 วิเคราะห์ด้วยด้วย One-way ANOVA และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD 
 

ผลการวิจัย  

การทดสอบความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ 
 จากผลการทดสอบการสร้างกรดอินโดล -3-แอซิติกของแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช  พบว่า
Paenibacillus sp. BSR1-1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้มากที่สุด เท่ากับ 0.129±0.02 mg/ml ในอาหารที่มีโซเดียม           
คลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.7% โดยมากกว่าการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกในอาหารที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ และมีโซเดียม             
คลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.85% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P≤0.05) แต่ความเข้มข้นของเกลือที่เพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ 
Paenibacillus sp. BSR1-1 ไม่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ ดังตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Paenibacillus sp. BSR1-1 

ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (%) ปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติก 
(mg/ml) 

0 0.125±0.03c 
0.85 0.127±0.01b 
1.70 0.129±0.02a 
2.55 - 
3.40 - 
4.25 - 
5.10 - 

หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน แสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกัน 
                 -  หมายถึง ไม่พบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก 
 

ส่วน Streptomyces แต่ละสายพันธ์ุ พบว่า Streptomyces sp. St1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ในวันที่ 14, 21 
และ 35 โดยสร้างได้ที่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์สูงถึง 3.40% การสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Streptomyces sp. 
St1 ในวันท่ีแตกต่างกัน แต่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน พบว่า เช้ือสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้สูงสุดในวันที่ 14 
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ทุกความเข้มข้นจากนั้นจะสร้างได้น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบผลภายในวันเดียวกัน แต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่างกัน พบว่า 
วันท่ี 14 โซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.70 และ 3.4% มีปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกไม่แตกต่างกับท่ีเชื้อที่เจริญในอาหาร
ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ แต่วันท่ี 21 ทุกความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน และวันที่ 35 เช้ือในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 
0.85, 1.70 และ 2.55% มีปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกสูงกว่าไม่มีโซเดียมคลอไรด์ และความเข้มข้น 3.4% ไม่แตกต่างกับที่
ไม่มีโซเดียมคลอไรด์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงปรมิาณการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Streptomyces sp. St1 

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกันภายในวันเดียวกันแต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่างกัน  
                  ส่วนอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกันแสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกันที่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน แต่วันแตกต่างกัน 
   -  หมายถึง ไม่พบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก 

Streptomyces sp. St8 เริ่มสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกในวันที่ 14 ของการทดลอง และเมื่อมีโซเดียมคลอไรด์ที่
ความเข้มข้นตั้งแต่ 2.55% ขึ้นไปในอาหาร เช้ือจะไม่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ การสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
ของ Streptomyces sp. St8 ในวันท่ีแตกต่างกัน แต่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน พบว่า ทุกความเข้มข้นเช้ือสร้าง
กรดอินโดล-3-แอซิติกได้มากท่ีสุดในวันท่ี 35 โดยที่ไม่เติมโซเดียมคลอไรด์ และเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.70% เมื่อ
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเช้ือสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้เพิ่มมากขึ้น แต่ที่ความเข้มข้น 0.85% การสร้างในวันที่ 14, 21 และ 28 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบผลภายในวันเดียวกัน แต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่าง
กัน พบว่า วันท่ี 14 และ 21 ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ไม่มีผลต่อสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของเช้ือ แต่วันที่ 28 และ 35 เติม
โซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.85% เชื้อสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้น้อยกว่าทรีทเมนต์ที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียม
คลอไรด์ 1.70% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Streptomyces sp. St8 

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกันภายในวันเดียวกันแต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่างกัน  
                  ส่วนอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกันแสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกันที่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน แต่วันแตกต่างกัน 
   -  หมายถึง ไม่พบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก 

ระยะเวลา 
ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (%) 

0 0.85 1.70 2.55 3.40 4.25 5.10 
7 - - - - - - - 

14 0.652±0.02Aa 0.616±0.01Ab 0.662±0.01Aa 0.637±0.01Aab 0.653±0.00Aa - - 

21 0.549±0.00Ba 0.557±0.00Ba 0.547±0.01Ba 0.580±0.01Ba 0.563±0.03 Ba - - 

28 - - - - - - - 

35 0.317±0.01Cc 0.362±0.01Cb 0.395±0.01Ca 0.370±0.01Cab 0.342±0.00Cbc - - 

ระยะเวลา 
ความเข้มขน้ของโซเดียมคลอไรด์ (%) 

0 0.85 1.70 2.55 3.40 4.25 5.10 
7 - - - - - - - 

14 0.292±0.01Da 0.306±0.04Ba 0.262±0.01Da - - - - 

21 0.394±0.03Ca 0.364±0.03Ba 0.335±0.03Ca - - - - 
28 0.468±0.06Ba 0.330±0.04Bb 0.421±0.10Ba - - - - 
35 0.649±0.11Aa 0.583±0.12Ab 0.591±0.07Aab - - - - 
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การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ 
จากการทดสอบการละลายฟอสเฟต พบว่า Paenibacillus sp. BSR1-1 ไม่สามารถละลายฟอสเฟตได้                

ส่วนStreptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 ละลายฟอสเฟตได้ เมื่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เพิ่มมาก
ขึ้นท าให้ความสามารถในการละลายฟอสเฟตลดลง Streptomyces sp. St1 ละลายฟอสเฟตบนอาหาร Pikovskaya’s agar 
ที่ผสมโซเดียมคลอไรด์ได้สูงสุดที่ความเข้มข้น 2.55% และ Streptomyces sp. St8 ที่ความเข้มข้น 4.25% ในขณะที่เช้ือ           
ที่เจริญบนอาหาร Pikovskaya’s agar ผสมโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% ละลายฟอสเฟตได้ไม่แตกต่างกันกับที่ไม่เติม
โซเดียมคลอไรด์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 แสดงความสามารถในการละลายฟอสเฟตของ Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 

ความเข้มขน้ของโซเดียมคลอไรด์ 
(%) 

ขนาดของเสน้ผ่านศูนยก์ลางของวงใส(cm) 
Streptomyces sp. St1 Streptomyces sp. St8 

0 1.96±0.12ab 2.82±0.30a 
0.85 2.08±0.12a 2.92±0.24a 
1.70 1.80±0.18bc 2.26±0.23b 
2.55 1.79±0.01c 2.14±0.30b 
3.40 - 1.65±0.23c 
4.25 - 1.72±0.10c 
5.10 - - 

          หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน แสดงความสามารถในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร Pikovskaya’s agar ที่ผสมโซเดียมคลอไรด์                  
                    ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน 
       -  หมายถึง ไม่พบการละลายฟอสเฟต 
  

การลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานด้วย Streptomyces sp. St8  
แบคทีเรียที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในการทดสอบผลต่อการส่งเสริมการเจริญของข้าวโพดหวานในสภาวะที่มีโซเดียม           

คลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ Streptomyces sp. St8 พบว่า ต้นกล้าข้าวโพดที่งอกในสภาวะที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ไม่ว่า
จะแช่เมล็ดในสารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 หรือแช่ในน้ ากลั่นมีความยาวรากไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้          
ในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า การแช่เมล็ดในสารแขวนลอยเช้ือ และแช่ในน้ ากลั่นความยาวราก           
ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ยกเว้นสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.40% ไม่ว่าแช่เมล็ดในสารแขวนลอยเช้ือหรือน้ ากลั่น            
ก็ตาม เมล็ดข้าวโพดไม่เกิดการงอก ดังตารางที่ 5 และภาพที่ 1 
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ตารางที่ 5 แสดงการเจริญของรากข้าวโพดทีป่ลูกในสภาวะตา่ง ๆ 

ทรีทเมนต์ ความยาวของราก (cm) 

1) แช่เมลด็ในน้ ากลั่นรดด้วยน้ ากลั่น 5.21±2.70a 

2) แช่เมลด็ในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดยีมคลอไรด์ 0.85% 1.06±0.83b 
3) แช่เมลด็ในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดยีมคลอไรด์ 1.70% 1.16±0.20b 
4) แช่เมลด็ในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดยีมคลอไรด์ 3.40% - 
5) แช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยน้ ากลั่น 4.92±2.58a 
6) แช่เมลด็ในสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70% 0.67±0.28b 

7) แช่เมลด็ในสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40% - 
             หมายเหต ุ: อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน แสดงความยาวรากของข้าวโพดที่แตกต่างกันของแต่ละทรีทเมนต์ในการทดลอง                  
                       -  หมายถึง ไม่มีการงอกของเมล็ดข้าวโพด    

  

 
 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของรากข้าวโพดที่ปลูกในสภาวะต่าง ๆ ที่อายุ 4 วัน; ทรีทเมนต์ที่ 1 แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยน้ ากลั่น     
           ทรีทเมนต์ที่ 2 แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ทรีทเมนต์ที่ 3 แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดียม

คลอไรด์ 1.70% ทรีทเมนต์ที่ 4 แช่เมล็ดในน้ ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40% ทรีทเมนต์ที่ 5 แช่เมล็ด       
สารแขวนลอยเช้ือ รดด้วยน้ ากลั่น ทรีทเมนต์ที่ 6 แช่เมล็ดสารแขวนลอยเช้ือ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70%            
ทรีทเมนต์ที่ 7 แช่เมล็ดสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40% 

 
อภิปรายผล  

แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืชทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Paenibacillus sp. BSR1-1, Streptomyces sp. 
St1 และ Streptomyces sp. St8 มีเพียง 2 สายพันธุ์เท่านั้นที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ ได้แก่ Streptomyces sp. St1 
และ Streptomyces sp. St8 โดยที่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มสูงขึ้นท าให้ความสามารถในการละลายฟอสเฟต
ลดลง เมื่อเทียบกับสภาวะปกติทีไ่ม่มีโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ส่วนความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-
3-แอซิติกเช้ือแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ดีในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 
1.7% โดย Streptomyces sp. St1 สร้างได้ดีกว่าสภาวะปกติที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% และสภาวะที่ไม่มี
โซเดียมคลอไรด์ แต่ Paenibacillus sp. BSR1-1 และStreptomyces sp. St8 สร้างได้ดีกว่าสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความ
เข้มข้น 0.85% และไม่แตกต่างกับสภาวะที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งแตกต่างกับรายงานวิจัยของขนิษฐา สมตระกูล และคณะ 
(2562b) พบว่า แบคทีเรีย 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Streptomyces sp. SEF4, Streptomyces sp. SEF11 และ Streptomyces 
sp. SEF28 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ดีในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 2.55% ซึ่งได้ดีเทียบเท่ากับสภาวะปกติ
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ที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% ยกเว้น Streptomyces sp. SEF37 ที่โซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 1.7 และ 2.55% 
สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้น้อยกว่าสภาวะปกติที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า
ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลท าให้การเจริญของแบคทีเรียลดลง เนื่องจากสภาวะภายนอกเซลล์มี
ค่า osmotic potential ที่เพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณของเกลือที่เพิ่มขึ้นจึงท าให้เซลล์เกิดการสูญเสียน้ าจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
เซลล์มีการเจริญที่ลดลง (Azadikhah et al., 2019) และส่งผลต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ 
 ผลการลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานของ Streptomyces sp. St8 พบว่า การแช่
เมล็ดข้าวโพดหวานในสารแขวนลอยของเช้ือ Streptomyces sp. St8 ไม่ส่งผลต่อความยาวรากของข้าวโพดหวานทั้งใน
สภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ และไม่มีโซเดียมคลอไรด์ สอดคล้องกับรายงานวิจัยของขนิษฐา และคณะ (2562b) พบว่า สาร
แขวนลอยของ Streptomyces กระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ไม่ดี อาจจะเนื่องมาจากกระบวนการสร้าง
กรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรียจ าเป็นต้องอาศัยสารตัง้ต้น โดยมีรายงานว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ทริปโตแฟนเป็นสารตั้งต้น
ในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก แต่มีจุลินทรีย์ส่วนน้อยที่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้โดยที่ไม่ต้องอาศัย               
ทริปโตแฟน (Tsavkelova et al., 2006) และการทดลองนี้ในช่วงของการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารแขวนลอยของ 
Streptomyces sp. St8 ไม่ได้เติมทริปโตแฟนลงไปจึงอาจจะมีผลท าให้เช้ือไม่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ หรือ
สร้างได้แต่ในปริมาณน้อยจึงไม่สามารถกระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดได้ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป 
นอกจากน้ีสาเหตุที่ท าให้สารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ไม่สามารถกระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดได้ อาจจะ
เนื่องมาจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสั้นเพียง 4 วัน จึงท าให้ Streptomyces sp. St8 ที่เติมลงไปยังไม่เข้าสู่ช่วงของการ
สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก ซึ่งจากการทดสอบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกในอาหารเหลวของ Streptomyces sp. St8 
จะเริ่มสร้างวันที่ 14 และสร้างมากที่สุดวันที่ 35 สอดคล้องกับรายงานวิจัยของขนิษฐา และคณะ (2562a) พบว่า 
Streptomyces sp. St8 และแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืชอีก 3 ชนิดที่เติมลงไปในดินไม่กระตุ้นการเจริญเติบโต
ของไม้ประดับท่ีใช้ในการทดลอง โดยระยะเวลาที่ใช้ในการสังเกตการเจริญเติบโตของไม้ประดับเพียง 10 วัน แต่แบคทีเรียที่ใช้
ในการทดลองสามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ดีในวันที่ 20 ดังนั้นหากต้องการศึกษาผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของพืชอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาให้มากข้ึน  
 

สรุปผลการวิจัย   

 สภาวะที่สามารถกรดอินโดล-3-แอซิติกได้มากที่สุดของแบคทีเรียแต่ละชนิด คือ Paenibacillus sp. BSR1-1 ที่
โซเดียมคลอไรด์ 1.7% ที่เวลา 24 ช่ัวโมง Streptomyces sp. St1 ที่โซเดียมคลอไรด์ 3.4% วันที่ 14 และ Streptomyces 
sp. St8 ที่โซเดียมคลอไรด์ 1.7% วันท่ี 35 ของการทดลอง มีเพียง Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 ที่
สามารถละลายฟอสเฟตได้ แต่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มสูงขึ้นท าให้ความสามารถในการละลายฟอสเฟตลดลง
สารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ไม่สามารถลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานได้ 
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ชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ 

Water care set cleaning Semi-automatic 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ และทดสอบ

สมรรถนะการทํางานของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ โดยเครื่องถูกออกแบบใหใชปมนํ้าจํานวน 3 ตัว 

เพ่ือใชในระบบกรองนํ้า และมอเตอรจํานวน 3 ตัว เพ่ือใชในระบบทําความสะอาด การทดสอบคาความขุนของนํ้าดวยโคลน 

ปริมาณโคลนท่ีใชในการทดลองไดแก 50, 100, 125, 150 และ 200 กรัม ระยะเวลาในการทดลอง 10, 20, 30, 40, 50, และ 

60 นาที ผลการทดสอบพบวา ปริมาณของโคลนลดลงอยูในชวงเวลา 40 นาที ปริมาณโคลนลดลงเหลือ 410, 402, 405, 405, 

406 ntu ตามลาํดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ียอมรับได และการทดสอบคาแกสแอมโมเนียท้ังกอนทําความสะอาด และหลังทํา

ความสะอาด กอนทําความสะอาดคาแกสแอมโมเนียจะอยูท่ี 133, 119, 126, 133 และ 130 ppm ตามลําดับ และหลังทําความ

สะอาดคาแกสแอมโมเนียจะอยูท่ี 98, 97, 99, 98 และ 96 ppm ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน จึงสามารถสรุปได

วาชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ สามารถดูแลสภาพนํ้า และทําสะอาดบอไดตามมาตรฐาน 

 

คําสําคัญ: ระบบกรอง, แกสแอมโมเนีย, ความขุน 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study and design the semi-automatic pond water care and 

cleaning kit. And test the performance of the water treatment and semi-automatic pond cleaning kit which 

the machine is designed to use 3 water pumps for use in water filtration systems and 3 motors for use in 

cleaning systems. The testing of water turbidity using mud. The amount of mud used in the experiment 

were 50, 100, 125, 150 and 200 grams. The duration of the experiment was 10, 20, 30, 40, 50, and 60 minutes. 

That the amount of mud was reduced to 40 minutes. The amount of mud was reduced to 410, 402, 405, 

405, 406 ntu respectively which is considered acceptable. The ammonia gas testing values are both before 

cleaning and after cleaning before cleaning. The ammonia gas values would be 133, 119, 126, 133 and 130 ppm 

respectively and after cleaning the ammonia gas values would be 98, 97, 99, 98 and 96 ppm respectively 

which is considered to be in the standard. Therefore, it can be concluded that the water care and 

semi-automatic pond cleaning sets which can take care of the water conditioned and cleaned the pond 

as standard. 

 

Keywords: filter system, ammonia gas, turbidity 
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บทนํา 

 ในปจจุบันการอาชีพเกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวนํ้า มีพบเห็นไดท่ัวไปในประเทศท้ังในพ้ืนท่ีท่ัวไป โดยการเลี้ยงใน

ระบบบอเพาะเลี้ยง (สารานุกรมเสรี, 2561) การเกิดนํ้าเสียเปนปจจัยทําใหเกิดผลกระทบตอสัตวนํ้าและใหนํ้าเสียจะมีแกส

แอมโมเนียท่ีเปนอันตรายตอสัตว นํ้าทําใหคุณภาพนํ้าแยลง (Supavadee K., 2014) ทําใหตองมีการถายนํ้าเน่ืองจากการเลี้ยง

แบบบอปูน บางครั้งผูเลี้ยงไมสามารถรูไดถึงปริมาณแอมโมเนียท่ีอยูในบอปูนและขาดบุคลากรในการวัดแอมโมเนียสังเกตจาก

ชุดการทดลองในการวัดและการวัดไมสามารถรูปริมาณไดและอาจจะสงผลกระทบตอสัตวนํ้า ในขณะท่ีนํ้าหากเกิดความขุนท่ี

มากเกินไปจึงมีการทําความสะอาดความขุนในบอปูนใหเหมาะสมกอนเกิดมากข้ึน และ ตะไครนํ้าท่ีเกิดข้ึนภายในบอโดยท่ัวไป

แลวการอนุบาลปลาของสาขาวิชาประมงจะนําปลาออกขายใน 1 เดือน แลวจึงทําความสะอาด ท้ังน้ีสาขาวิชาประมง ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ไดมีการสรางพ้ืนท่ีปฏิบัติการเพ่ือใหนักศึกษาไดทําการลงมือปฏิบัติจริงโดย

นําบอในรูปแบบพลาสติกแข็ง เพ่ือเพาะเลี้ยงปลา  

 จากการสอบถามอาจารยผูสอนวิชาประมงซึ่งเปนผูดูแลและประจาํอยูพ้ืนท่ีดังกลาวใหความเห็นวา ปจจุบันมีปญหา

อยางหน่ึงในการเรียนการสอนของวิชาประมง คือการระบายนํ้าเสียและการทําความสะอาด โดยการเปลี่ยนนํ้าสะอาดในการ

สังเกตคณุภาพนํ้าในบอโดยมีการเก็บขอมูล 

  จากปญหาดังกลาวทางคณะผูจัดทําโครงงานจึงเล็งเห็นการใชความรูในการประยุกตใชอาดุยโน ซึ่งเปนอุปกรณ

สามารถควบคุมนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาการระบายนํ้าและทําความสะอาดในบอ โดยการทําความสะอาดเพื่อ

ลดความเสี่ยงตอการตายของปลาและนํ้าเสียในบอท่ีเกิดทําใหการวัดแอมโมเนียในนํ้าเสียท่ีมีมากเกินไปทําใหเกิดผลกระทบ

ตอสัตวนํ้ายิ่งข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การออกแบบและสรางชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัต ิ

 โครงสรางชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอ มีการออกแบบท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมในการทําความสะอาด

บอปลา ซึ่งมีขนาดความสูง ขนาด กวาง 83 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 40  ซม. 

 ซึ่งประกอบดวยตัวตรวจวัดตรวจจับนํ้าขุน 1 ตัว และตัวตรวจวัดตรวจจับแกส MQ5 1 ตัว ท่ีควบคุมการทํางานดวย

ไมโครคอนโทรลเลอร ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2 

 

 
 

รูปท่ี 1  โครงสรางของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัต ิ
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รูปท่ี 2  ชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัต ิ

 

2. ระบบควบคุมชุดดูแลสภาพน้าํและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ 

 ในสวนน้ี แสดงข้ันตอนการออกแบบระบบควบคุมชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งมีข้ันตอน

การทํางานดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 ระบบรับขอมูลจากตัวตรวจวัด ไดแก ตัวตรวจวัดแอมโมเนีย รุน MQ-135 และ ตัวตรวจวัดความขุน 

Turbidity Sensor แบบใชแสงสองผาน  โดยคาท่ีแสดงแบงออกไดเปน คามากแสดงถึงลักษณะของนํ้ามีความใสมาก ในทาง

กลับกันคานอยจะแสดงใหเห็นถึงคาความขุนของนํ้าสูง 

 ข้ันตอนท่ี 2 จากน้ันระบบประมวลผลตามเงื่อนไขการทํางานของระบบดวยหนวยประมวลผล Arduino Uno ซึ่ง

เขียนดวย ภาษา Arduino IDE 

 ข้ันตอนท่ี 3  คาอินพุตตางๆ แสดงออกจอ  LCD  

 ข้ันตอนท่ี 4  การควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ระบบ โดยใชรีเลยในการควบคุมการ เปด-ปด ปมนํ้า มอเตอร DC  

ในระบบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 

 แสดงภาพรวมของระบบควบคุมชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ ดังรูปท่ี 3 และ Flowchart

โปรแกรมควบคุมการทํางานของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ ดังภาพท่ี 4 

 

 
 

รูปท่ี 3  ระบบควบคุมชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัต ิ
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รูปท่ี 4  ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมควบคมุการทํางานของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัต ิ

 

การทดสอบชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมตั ิ

 การทดสอบความขุนของบอโดยใชโคลน ตัวอยางโคลนท่ีนํามาทดลองน้ันเปนโคลนท่ีพบในบอปลาเปนสวนใหญ โดย

ปริมาณโคลนท่ีใชในการทดลองไดแก 50, 100, 125, 150 และ 200 กรัม ระยะเวลาในการทดลอง 10, 20, 30, 40, 50, และ 

60 นาที ทําการเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของนํ้าในระหวางการทดลองโดยเก็บขอมูลทุก ๆ 10 นาที และทําการทดลองท้ังหมด 

5 กรณ ี

 การทดสอบแกสแอมโมเนีย โดยการนํานํ้าท่ีมีแกสแอมโมเนียมาเทใสบอและทําการวัดคาแกสแอมโมเนียกอนทําการ

ทดลอง หลังการทดลอง โดยทําการทดลองท้ังหมด 5 กรณ ี

 

ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบความขุนของบอโดยใชโคลน 

 จากการใชปริมาณโคลนท่ี 50, 100, 125, 150 และ 200 กรัม ระยะเวลาในการทดลอง 10, 20, 30, 40, 50, และ 

60 นาที พบวาปริมาณโคลนในบอลดลงหลังจากผานการกรองของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 การวัดคาความขุนของบอท่ีมีโคลน (ntu) 
 

เวลา 

(นาที) 

คาความขุน (ntu) 

น้ําหนักโคลน (กรัม) 

50 100 125 150 200 

เริ่ม 357 350 350 347 347 

20 383 372 375 360 356 

30 393 388 390 388 368 

40 410 402 405 405 406 

50 435 410 420 425 430 

60 467 419 430 452 460 

คาความแตกตาง 110 69 80 105 113 

คาเฉลี่ย (ntu/min) 1.83 0.15 0.19 0.24 0.25 

คาสมรรถนะเฉลี่ย (ntu/min) 0.53 

 

 จากตารางท่ี 1 ชวงแรกกอนการทดสอบคาความขุนในแตละกรณีมีคานอยระหวาง 347-357 ntu หลังจากการ

ทํางานของเครื่องในเวลา 1 ชม. พบวาคาความขุนตามท่ีแสดงดังกลาวมีคาคอย ๆ เพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากปริมาณองคประกอบ

แขวนลอยท่ีอยูในนํ้าไดถูกทําการบําบัดมผีลทําใหปรมิาณแสงสองผานระหวางตัวตรวจวัดมีคามากข้ึน 

 

  
                                     กอนการกรอง                   หลังกรอง 
 

รูปท่ี 5 เปรียบเทียบคาความขุนของสภาพนํ้า 

 

ผลทดสอบแกสแอมโมเนีย 

 จากการการนํานํ้าท่ีมีแกสแอมโมเนียมาเทใสบอและทําการวัดคาแกสแอมโมเนียกอนทําการทดลองและหลังการทดลอง 

พบวาคาแอมโมเนียในนํ้าไดลดลงอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม ดังตารางท่ี 2 และรูปท่ี 6 
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคาแอมโมเนียกอนและหลังการทําความสะอาดดวยเครื่อง 
 

 

คร้ังท่ี 

คาแอมโมเนีย (ppm) 

กอนทําความสะอาด หลังทําความสะอาด ผลการเปลี่ยนแปลง 

 (ppm) (ppm) (ppm) (%) 

1 133 98 ลดลง 35 26.32 

2 119 97 ลดลง 27 22.69 

3 126 99 ลดลง 27 21.43 

4 133 98 ลดลง 35 26.32 

5 130 96 ลดลง 34 26.15 

Average - - ลดลง 30.60 23.74 
 

 
 

 

                        กอนทําความสะอาด                         หลังทําความสะอาด 
 

รูปท่ี 6 สภาพนํ้ากอนและหลังการทําความสะอาดเพ่ือนําไปตรวจสอบคาแอมโมเนีย 

 

อภิปรายผล 

 จากการออกแบบและสรางชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือทดสอบสมรรถนะการทํางาน

ของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ โดยแบงการทดสอบเปน 2 สวน ไดแก การทดสอบคาความขุนของนํ้า 

และการทดสอบคาแกสแอมโมเนียในนํ้า รวมการทดสอบท้ังสิ้น 10 กรณี พบวา การทดสอบคาความขุนของนํ้า ปริมาณโคลน

ในบอลดลงหลังจากผานการกรองของชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งความสะอาดของบอ ปริมาณ

โคลนจะตองเกินคา 400 ntu และหลังจากการทดลองปรากฏวาปริมาณของโคลนลดลงอยูในชวงเวลา 40 นาที ปริมาณโคลน

ลดลงเหลือ 410, 402, 405, 405, 406 ntu ตามลําดับ และการทดสอบคาแกสแอมโมเนีย กอนทําความสะอาดคาแกส

แอมโมเนียจะอยูท่ี 133, 119, 126, 133 และ 130 ppm ตามลําดับ และหลังทําความสะอาดคาแกสแอมโมเนียจะอยูท่ี 98, 

97, 99, 98 และ 96 ppm ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การออกแบบและสรางชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ เพ่ือทดสอบสมรรถนะการทํางานของชุด

ดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมัติ ซึ่งไดแบงการทดลองออกเปน 2 สวน ไดแก การทดสอบคาความขุนของนํ้า และ

การทดสอบคาแกสแอมโมเนียในนํ้า ซึ่งการทดสอบคาความขุนของนํ้า จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา ระบบการกรองนํ้า

ของบอน้ันสามารถทําใหคาความขุนของนํ้าลดลงไดในระยะเวลา 40 นาที ซึ่งถือวาอยูในเกณฑท่ียอมรับได และการทดสอบคา

แกสแอมโมเนียท้ังกอนทําความสะอาด และหลังทําความสะอาด คาแกสแอมโมเนียลดลง ดังตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 6 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

จึงสามารถสรุปไดวาชุดดูแลสภาพนํ้าและทําความสะอาดบอก่ึงอัตโนมตัิ สามารถดูแลสภาพนํ้า และทําสะอาดบอไดตามมาตรฐาน  
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เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง 
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บทคัดย่อ 
เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง จะมีระบบในการตรวจจับไข่ท่ีมีเช้ือและไข่ท่ีไม่

มีเช้ือ โดยใช้ชุดค าสั่งของอาดูโน่ เป็นค าสั่งส าหรับตัวตรวจจับความเข้มแสง โดยการทดลองไข่ที่มีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสง
เท่ากับ 0 LUX และ ไข่ท่ีมีมีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสงตั้งแต่ 1 LUX ขึ้นไป โดยใช้ไฟแสงสีส้ม เพราะมีความเข้มแสงที่สามารถ
ส่องผ่านเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ได้มากกว่าแสงสีขาว และแสงสีส้มอาจจะมีสีที่คล้ายกับเปลือกไข่จึงท าให้แสงสีส้มทะลุผ่านไข่ไก่ได้
มากกว่าแสงสีขาว โดยระยะตัวตรวจจับที่ห่างจากเปลือกไข่จะต้องไม่เกินกว่า 5 เซนติเมตร 
 
ค าส าคัญ : อาดูโน่,  แสง,  ไข่ไก่ 
 

Abstract 
 Aid for HIV shedding in embryonic chicken eggs. The light intensity sensor A system to detect infection, 
and eggs that are pasteurized eggs. Using a series of commands, see R. Vallecano. Instruction for photometric 
sensor. The eggs were infected with the light intensity is equal to 0 LUX and eggs are infected with the light 
intensity from 1 LUX up to the light orange. Because of the intensity of the light can shine through the infected 
embryos in eggs than white light. And light orange color may be similar to the egg shell, the orange light through 
the egg over white. The distance from the sensor shell eggs must not be more than 5cm. 
 
keywords : Arduino,  Light,  Egg 
 
บทน า   
 ในปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หรือไก่ท่ีเลี้ยงส าหรับการขยายพันธุ์ แต่เกษตรกรส่วนมากไม่ค่อยมีความ
ช านาญทางด้านนี้มากนักและยังใช้วิธีเดิม ๆ คือการสังเกตจากไข่แบบใช้แสงไฟส่องและใช้สายตาในการประเมินว่าไข่มีเช้ือหรือไม่  
ท าให้มีการใช้ระยะเวลาในการประเมินมาก เกิดการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจากการพิจารณาจากการมองแสงเป็นเวลานาน และ
อาจส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เกิดความไม่แน่นอนและปริมาณการผลิตที่ค่อนข้างน้อย  จึงได้มีผู้ท าการศึกษาเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เกษตรกร
ผู้ผลิตลูกไก่ได้เห็นว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้การฟักไข่ไก่ให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ผลผลิตลูกไก่เพิ่มมาก
ขึ้น  ซึ่งมีปัจจัยที่จะต้องน ามาพิจารณาร่วมกันอยู่หลายปัจจัย การประเมินผลของการฟักไข่หรือประสิทธิภาพของการฟักไข่จะต้อง
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ประกอบคือ สภาพแวดล้อม, อายุของแม่พันธ์ุไก่, อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ และอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่ที่
จะต้องปรับให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม  โดยปัจจุบันได้มีการน าวิธีการทางเทคโนโลยีมาปรับใช้โดยการสร้างเครื่องฟักไข่ไก่หรือ
ตู้ใช้ฟักไข่ไก่ที่ท าให้ประสิทธิภาพในการฟักไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น  การที่จะฟักไข่ไก่ให้ได้ผลดีนั้นแม่ไก่เองก็จะต้องมีสภาพร่างกายที่
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แข็งแรง และไม่เกิดโรคระบาด  ซึ่งหากไม่ป้องกันก็อาจจะท าให้การฟักไข่ไก่นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพและข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูล
เสริมให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ได้อีกทางหนึ่ง 
 นอกจากการฟักไข่จะต้องมีคุณภาพมากขึ้นแล้วการส่องหาเชื้อตัวอ่อนก็มีความส าคัญเพราะถ้าหากไข่ท่ีน าไปฟักไม่มี
เชื้อหรือเช้ือในไข่ตายก็จะเป็นการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีจะน าไปเข้าเครื่องฟัก  นอกจากนี้ถ้าหากน าไข่ไม่มีเช้ือหรือ
เช้ือตายไปฟักก็จะท าให้เกิดไข่เน่าและแตกในตู้ฟักก็จะท าให้เกิดกลิ่นเหม็น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 วิสิทธ์ิ ลุมชะเนาว์ และณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา (2561) ได้น าเสนอในรายงาน “วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” โดยท าการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฟักไข่ในปัจจุบันยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจหาตัวอ่อนภายในไข่
ไก่ เพื่อคัดแยกไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวอ่อนในไข่ออกจากตัวเครื่องฟักไข่หลังจากการฟักไข่ผ่านมาแล้วในช่วง 1 - 9 วัน เพื่อลด
ปัญหาการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ของไข่ฟองอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเครื่องฟักไข่ในช่วงระยะเวลาการฟักไข่จ านวน 18 
วันการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องฟักไข่ส าหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่โดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล และเพื่อหาประสิทธิภาพการฟักไข่จากเครื่องมือที่สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ชุด ตัว
ตรวจจับแสงวัดอุณหภูมิและความช้ืนระบบควบคุม  การกลับไข่โดยใช้มอเตอร์เกียร์และชุดกล้องจับภาพนิ่ง  ผลการวิจัย
พบว่าการประมวลผลภาพดิจิตอลข้อมูลภาพระดับสีขาวจะแสดงผลในกรณีที่ไม่มีเชื้อตัวอ่อนภายในไข่และข้อมูลภาพ
ระดับสีด าจะแสดงผลในกรณีมีเชื้อตัวอ่อนภายในไข่อยู่ในช่วงระยะเวลาการฟักไข่ 9 -18 วัน  ผลการทดลองระบบควบคุม
อุณหภูมิและค่าความชื้น  พบว่าระบบสามารถปรับค่าอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ  ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 34-37.8 องศาเซลเซียส 
และความช้ืนสัมพัทธ์มีค่าอยู่ในช่วง 65-69 เปอร์เซ็นต์ และผลการทดลองหาประสิทธิภาพการฟักไข่จ านวน 48 ฟอง  พบว่า
มีค่าเฉลี่ยไข่ที่อุดมสมบูรณ์ 45 ฟอง ไข่ท่ีไม่อุดมสมบูรณ์ 3 ฟอง  ไข่ท่ีมีรอยแตกร้าว 0 ฟอง ไข่เน่าเสีย 0 ฟอง และอัตรา
การฟัก 93.75 เปอร์เซ็นต์ 
 มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ (2561) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ได้ท าการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์การสูญเสียน้ าหนักของไข่ฟักกับลักษณะ การฟัก
ออกและคุณภาพลูกไก่ภายใต้ระบบตู้ฟักไข่แบบหลายอายุ โดยแต่ละวันท าการเก็บไข่ฟักและช้ีบ่งแต่ละฟอง เพื่อท าการประเมิน
น้ าหนักไข่สูญเสีย น้ าหนักไข่เริ่มต้น และน้ าหนักไข่หลังเข้าตู้ฟัก 18 วัน ที่อุณหภูมิ 37.50 องศาเซลเซียส และ ความช้ืนสัมพัทธ์ 
55 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลอง พบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักของไข่ฟักมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลผลิตลูกไก่และจ านวน
ลูกไก่ตาย อีกทั้งอัตราการฟักออกมีความสัมพันธ์ทางลบกับจ านวนไข่ลมและจ านวนไข่ตายโคม อย่างไรก็ตามอัตราการฟักออกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับจ านวนลูกไก่สมบูรณ์ การทดลองครั้งนี้ช้ีให้เห็นถึงการสูญเสียน้ าหนักและอัตราการฟักออกที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการฟักออกและคุณภาพลูกไก่ในไข่ฟักของไก่พ่อแม่พันธ์ุของไก่เนื้อ 
 อัสม๊ะ ลือมาสือนิ และคณะ (2560) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ได้จัดท า
การออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัติ จัดท าขึ้นเพื่อการเพิ่มอัตราการเกิดของไก่ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยอุณหภูมิทุก ๆ 5 ช่ัวโมง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการฟักไข่อยู่ที่ 37.5 - 38.5 องศาเซลเซียส  สามารถกลับไข่ได้อัตโนมัติ
โดยที่ไม่ต้องคอยมากลับเอง ผลการทดลองที่ได้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 20 เปอร์เซนต์ 
 จากการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่องเช้ือตัวอ่อนในไข่ไก่  ทางคณะผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้ามาท าการศึกษาออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อน
ในไขไ่ก่เพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องช่วยส่องหาเช้ือตัวอ่อนในไข่ไก่ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะหาวิธีที่จะท าให้การส่องหา
เช้ือในไข่ไก่นั้นนั้นง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยการใช้ตัวตรวจจับแสงความเข้มแสงเป็นตัวช่วยตรวจวัดแสงที่ทะลุออกมาจาก
เปลือกไข่เพื่อจะท าให้เกิดความสะดวกในการในการคัดไข่มีเชื้อและไข่ไม่มีเช้ืออกจากกันส่วนไข่ที่ไม่มีเช้ือก็จะได้น าออกจากตู้
ฟักไขเ่พือ่เป็นการลดแก๊สมีเทนหากไข่ไม่มีเช้ือเกิดเน่าและตกออก 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องบรรจุไข่ไก่ได้ 15 ฟอง วงจรการท างานใช้ชุดส าเร็จรูป 
Arduino ในการควบคุมการท างานร่วมกับตัวรับรู้ (Sensor) ใช้รุ่น BH1750 แสดงผลผ่านจอ LCD  แหล่งก าเนิดแสงใช้หลอด 
LED แบบ  ขนาด 1 วัตต์  แรงดัน 3.4 โวลต์ ตามรูปที่ 2 
 

    
 

รูปที่ 1 ต าแหน่งการวางไข่ หมายเลข 1-15 
 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก ่โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ทดลองหาค่าเฉลี่ยตรวจวัดความเข้มแสงของหลอดไฟแอลอีดีสีส้มและสีขาว โดยการใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง
โดยลักซ์มิเตอร์เพื่อหาความเข้มแสงท่ีจะใช้ในการส่องไข่ไก่และหาสีของหลอดไฟท่ีจะใช้ส่อง 
 2. ทดสอบการอ่านค่าแสงของตัวตรวจจับความเข้มแสงจากไข่ไก่ที่มีอายุ 18 วันโดยใช้ไฟสีส้มและสีขาวในการส่อง
แล้วหาความแตกต่างขององศาในการวางไข่  
 3. ทดลองหาระยะห่างของตัวตรวจจับแสงกับไขไ่ก ่ค่าความแม่นย าของตัวตรวจจับ  
 4. ทดสอบการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในแต่ละวันที่คนสังเกตุได้กับการใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสงตรวจจับ
เพื่อหาอายุของไข่ไก่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการส่อง 
 

 

.

50 cm 

31 cm 

6 cm 

57 cm 

18 cm 
20 cm 
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ผลการวิจัย  
 จากการศึกษาและทดสอบการส่องสีของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงทที่มีอยู่กับไข่ไก่ประกอบด้วยแสงสีส้มและแสงสี
ขาว พบว่าสีของแสงท่ีสามารถส่องผ่านเปลือกไข่และท าให้ตวัตัวตรวจจับแสงได้ผลที่ดีคอืสีสม้ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกแหล่งจ่าย
แสงสีดังกล่าวในการทดสอบต่อไป 
 การศึกษาที่ 1 เป็นการศึกษาผลความแม่นย าของของตัวตรวจจับในระหว่างการให้แสงสีส้มและสีขาวของ
แหล่งก าเนิดแสง โดยใช้ตัวตรวจจับแสง (Sensor Lighting ใช้รุ่น BH1750) ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยการตรวจวัดค่าความเข้มแสงจากหลอดไฟสีส้มและแสงสีขาวที่ใช้ส่องไข่โดยการใช้ตัวตรวจจับความเข้ม
แสงและ Lux Meter 
 

ต าแหน่งการวัด 
Average Value of Light Intensity (Lux) 

ตัวตรวจจับความเข้มแสง  Lux Meter 
สีส้ม สีขาว สีส้ม สีขาว 

1 11,456.50 3,627.25 8,205.25 4,552.00 
2 4,254.75 2,629.00 6,492.25 2,386.00 
3 4,381.50 4,271.75 10,450.00 2,978.25 
4 11,301.50 6,302.00 7,728.75 3,981.00 
5 6,707.00 5,541.50 6,454.75 3,883.25 
6 3,475.00 2,452.50 3,978.75 3,918.25 
7 6,991.00 2,163.25 5,162.25 2,647.75 
8 4,164.75 3,550.00 5,954.25 3,115.75 
9 5,402.75 3,118.25 6,142.50 2,939.50 
10 8,267.25 2,415.50 5,325.00 2,145.00 
11 4,993.00 2,650.75 6,170.75 2,728.50 
12 7,730.00 3,634.25 7,130.25 3,929.25 
13 10,672.00 6,498.25 12,165.00 4,090.75 
14 12,357.25 5,225.25 7,388.00 5,473.50 
15 3,105.50 2,586.50 4,318.50 2,098.75 

Max 12,357.25 6,498.25 12,165.00 5,473.50 
Min 3,105.50 2,163.25 3,978.75 2,098.75 

Average 7,017.32 3,777.73 6,871.08 3,391.17 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยการตรวจวัดค่าความเข้มแสงจากหลอดไฟสีส้มและแสงสีขาวที่ใช้ส่องไข่โดยการใช้ตัว
ตรวจจับแสงความเข้มแสงและ Lux Meter  
 ค่าความเข้มแสงสีส้มโดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ในระหว่างค่า 3,105.50 ถึง 12,357.25 Lux 
 ค่าความเข้มแสงสีขาวโดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ในระหว่างค่า 2,415.50 ถึง 6,498.25 Lux 
 ค่าความเข้มแสงสีส้มโดยใช้ Lux Meter เฉลี่ยอยู่ในระหว่างค่า 4,318.50 ถึง 12,165.00 Lux 
 ค่าความเข้มแสงสีขาวโดยใช้ Lux Meter เฉลี่ยอยู่ในระหว่างค่า 2,098.75 ถึง 4,552.00 Lux 
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 ผลทดลองที่ได้เมื่อท าการเปรียบเทียบข้อมูลตรวจวัดทางแสงมีข้อมูลแตกต่างกันไม่มาก และแสดงให้เห็นว่าการทดลอง
ใช้ไฟ LED แสงสีส้มมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยส่องผ่านเปลือกไข่มายังตัวตรวจจับแสงมากกว่าไฟ LED แสงสีขาว จึงท าให้ภายใน
เครื่องช่วยส่องไข่ไก่ใช้ไฟ LED สีส้มในการส่องหาเชื้อตัวอ่อน 
 การศึกษาท่ี 2 เป็นการศึกษาผลกระทบของการวางลักษณะของไข่ไก่ที่จะท าการตรวจสอบมีผลต่อความแม่นย าของ
ของตัวตรวจจับแสง (Sensor Lighting ใช้รุ่น BH1750) อย่างไร โดยผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบการอ่านค่าแสงจากไข่ไก่มีอายุในการฟัก 18 วัน ใช้ไฟสีส้มและสีขาวโดยใช้ตัวตรวจจับความเข้ม
แสงส่องด้านที่แหลมลงและด้านแหลมขึ้น 
 

ต าแหน่ง 

แสงสีสม้ แสงสีขาว 

ค่าเฉลี่ยด้านแหลม
ลง 

ค่าเฉลี่ยด้านแหลม
ขึ้น 

ค่าเฉลี่ยด้านแหลม
ลง 

ค่าเฉลี่ยด้าน
แหลมขึน้ 

1 1 3 5 5 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 1 2 0 0 
6 0 0 0 0 
7 1 1 1 0 
8 0 0 0 0 
9 1 1 0 0 
10 2 2 0 0 
11 0 1 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 
15 2 2 0 0 

 

หมายเหตุ  ก าหนดให้ไข่ไก่มีเช้ืออยู่ในต าแหน่งที่  1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 โดยลักษณะที่วางไข่น้ันเป็นการน าไข่ด้านที่แหลมลงด้านล่าง  
 

 จากตารางที่ 2 เป็นการศึกษาผลจากการวางรูปร่างของไข่ไก่ที่มีต่อการรับรู้ของตัวตัวตรวจจับแสง จากการทดลอง
ซ้ าจ านวน 5 ครั้ง ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 2 พบว่าการวัดค่าความเข้มแสงที่ออกมาจากไข่ซึ่งไข่ไก่มีอายุในการฟัก 
18 วัน ก าหนดให้ไข่ไก่มีเชื้ออยู่ในต าแหน่งที่  1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 โดยลักษณะที่วางไข่น้ันเป็นการน าไข่ด้านท่ีแหลมลงและ
แหลมขึ้น จากผลการทดลองในตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ไข่ท่ีมีเช้ือจะมีค่าความเข้มแสงเท่ากับ 0 Lux และไข่ที่ไม่มีเช้ือจะ
มีค่าตั้งแต่ 1 Lux ขึ้นไปในส่วนของต าแหน่งที่1และ11ก าหนดให้เป็นไข่มีเช้ือแต่มีค่าความเข้มแสงมากกว่า 0 luxเป็นเพราะ
อาจจะมีแสงลอดจากฐานที่วาง ส่วนต าแหน่งที่  6, 8, 12 ก าหนดให้เป็นไข่ไม่มีเช้ือแต่มีค่าความเข้มแสงเท่ากับ 0 luxเป็น
เพราะเปลือกไข่หนากว่าฟองอื่น ๆ จึงท าให้แสงไม่สามารถส่องทะลุผ่านเปลือกไข่ได้ และผลของการวางไข่ ด้านแหลมลงกับ
ด้านแหลมขึ้น ได้ค่าไม่แตกต่างกัน เพราะไม่ว่าจะหันด้านไหนลงจะมีเงาบังแสงของไฟอยู่ ซึ่งจะน าผลการทดลองในตารางนี้มา
ใช้ในการปรับตั้งซอร์ฟแวร์ Arduino เพื่อจะให้ซอร์ฟแวร์ Arduino ได้แสดงผลสถานะ Yes กับ No 
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ตารางที่ 3  ผลการหาระยะห่างทีเ่หมาะสมของตัวตรวจจับแสงกับเปลือกไข่ไก ่
 

ระยะห่าง 
(cm) 

ค่าความเข้มแสง (Lux) ที่ได้ ความแม่ย า 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 (%) 

1 1 1 0 1 75% 
2 1 0 1 1 75% 
3 1 1 0 1 75% 
4 1 1 1 1 100% 
5 1 1 1 1 100% 
6 0 0 0 0 0% 
7 0 0 0 0 0% 

 

 จากตารางที่ 5 ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างตัวตัวตรวจจับแสงกับเปลือกไข่ที่เหมาะสมต่อการ
ตรวจสอบคือ 1-5 เซนติเมตร ระยะห่างที่เกินกว่า 6 เซนติเมตร โดยระยะที่ที่สุดคือ 4 และ 5 cm จะท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบและไม่สามารถแสดงค่าได้ 
 
ตารางที่ 4  หาค่าสมรรถนะความแม่นย าของตัวตรวจจับ  
 

ต าแหน่งตัวตรวจจับ 
ครั้งท่ี ความแม่นย าแต่ละต าแหน่ง 

1 2 3 4 5 (%) 
1 Y Y Y N N 60 
2 Y Y Y Y Y 100 
3 Y Y Y Y Y 100 
4 Y Y Y Y Y 100 
5 Y Y Y Y Y 100 
6 N Y Y Y Y 80 
7 Y Y Y Y Y 100 
8 Y Y Y Y Y 100 
9 Y Y Y Y Y 100 
10 Y Y Y Y Y 100 
11 Y Y Y Y Y 100 
12 Y Y N Y Y 80 
13 Y Y Y Y Y 100 
14 Y Y Y Y Y 100 
15 Y Y Y Y Y 100 

ความแม่นย ารวม 93.33% 100% 93.33% 93.33% 93.33%  
เฉลี่ย 94.66%  

 

หมายเหตุ : โดยก าหนดให้ทกุต าแหน่งเป็นไข่ที่มีเชื้อตัวอ่อน Yes = มีเชื้อ No = ไม่มีเชื้อ 
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 จากตารางที่ 4 แสดงการหาค่าสมรรถนะความแม่นย าของตัวตรวจจับในการทดลองครั้งที่ 1-5 ตัวตรวจจับสามารถ
ตรวจจับไข่ที่มีเชื้อในครั้งท่ี 1 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33%ครั้งท่ี 2 ได้ 15 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 100% ครั้งที่ 
3 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33% ครั้งท่ี 4 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33% 
ครั้งท่ี 5 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33% ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องจะมีสมรรถนะเท่ากับ 94.66% 
 

 การทดลองที่ 5 เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสังเกตด้วยตากับการใช้เครื่องที่สร้างขึ้น เพื่อหาค่า
ความผิดพลาด โดยท าการทดสอบและเก็บผลตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 18 จากจ านวนไข ่15 ฟอง ผลการทดลองเป็นไปตามตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบค่าความผดิพลาดหรือค่า ความผิดพลาด ในแต่ละวันท่ีคนสังเกตุ และเครื่องตรวจจบัได ้
 

วันท่ี 

การเปรยีบเทียบค่าความผดิพลาด 
ค่าความผดิพลาด 

(%) 
การตรวจสอบด้วยสายตาคน การตรวจสอบด้วยเครื่องที่สร้าง 

จ านวน  
(ฟอง) 

เปอร์เซ็นต ์
(%) 

จ านวน  
(ฟอง) 

เปอร์เซ็นต ์ 
(%) 

1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 6 39.9 1 6.66 85.72 
8 6 39.9 1 6.66 85.72 
9 6 39.9 1 6.66 85.72 
10 7 46.66 2 13.33 66.59 
11 7 59.9 2 13.33 66.59 
12 8 53.3 5 33.33 37.46 
13 8 53.3 5 33.33 37.46 
14 9 59.9 7 46.66 22.20 
15 9 59.9 7 46.66 22.20 
16 9 59.9 7 46.66 22.20 
17 9 59.9 7 46.66 22.20 
18 9 59.9 7 46.66 22.20 

 

 จากตารางที่ 5 พบว่าการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดหรือค่า ความผิดพลาด ในแต่ละวันที่คนสังเกตุ และเครื่องตรวจจับ
ได้ วันที่ 1-6 จากการสังเกต และการใช้เครื่องสแกนไม่พบไข่มีเช้ือ วันที่ 7-9 จากการสังเกตุพบไข่มีเช้ือ 6 ฟอง เครื่องสามารถสแกนได้
มีไข่ท่ีมีเช้ือ 1 ฟอง วันที่ 10-11 จากการสังเกตพบไข่มีเช้ือ 7 ฟอง จากเครื่องสแกน พบไข่มีเช้ือ 2 ฟอง วันที่ 12-13 จากการสังเกต
พบไข่มีเช้ือ 8 ฟอง จากเครื่องสแกนพบไข่มีเช้ือ 5 ฟอง วันที่ 14-18 จากการสังเกตพบไข่มีเช้ือ 9 ฟอง จากเครื่องสามารถสแกน
ได้ 7 ฟอง สามารถสรุปได้ว่าเครื่องมีสมรรถนะประมาณ 78 เปอร์เซ็น ณ. วันที่ 18  
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อภิปรายผล  
 ผลการทดลองที่ได้พบว่าเครื่องที่สร้างโดยออกแบบให้สามารถบรรจุไข่ได้ 15 ฟองต่อ 1 รอบการท างาน  โดยใช้
แหล่งก าเนิดแสงส่องผ่านไข่ไก่และชุดตรวจจับสามารถตรวจจับเช้ือได้สมรรถนะที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจยังไม่เป็นไปตามที่
มุ่งหวัง อันน่าจะเป็นผลมาจากการรั่วไหลของแสงท่ีต้องปรับปรุงหรือพัฒนาได้อีก  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดลองที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1 การเปรียบเทียบสีของของแสงจากแหล่งก าเนิดแสงพบว่า สีส้มให้ค่าความสว่างที่ได้จากการตรวจวัดแสงผ่านเปลือก
ไข่ไกท่ี่ดกีว่าแสงสีขาว อย่างชัดเจน 
 2 สีและลักษณะการวางไขไ่ม่มผีลท าให้เกิดผลต่อการตรวจจับแสงในภาพรวม 
 3 ระยะห่างในการติดตั้งตัวตรวจจบัแสงกับเปลือกไข่ท่ีดีที่สุดอยู่ในช่วงระยะ 4 และ 5 เซนติเมตร 
 4 สมรรถนะในกาตรวจจบัไข่ท่ีมีเช้ืออยู่ท่ี 78% ณ. วันท่ี 18 ของการฟัก 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ให้ความช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลตลอดจนการอ านวยความสะดวกด้านเครื่องมือ
และอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง 
 

เอกสารอ้างอิง 
วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา การพัฒนาเครื่องฟักไข่ส าหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไขไก่  ่โดยใช้เทคนิคการ

ประมวลผลภาพดิจิตอล  วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี* และ วรางคณา กิจพิพิธ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียน้ าหนักของไข่ฟักกับลักษณะการ

ฟักออกและคุณภาพลูกไก่ภายใต้ระบบตู้ฟักไข่แบบหลายอาย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120 

สมฤกษ์ ปุจฉาการ คมกริช ทองสะอาด จรูญ แซ่เอี้ยว จิรพงศ์ ลิม สายันต์ พราย การพัฒนาแขนหุ่นยนต์ 3 แกนส าหรับ
เคลื่อนย้ายวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ กรุงเทพมหานคร 10800 

นาถยา ศิริทอง ศุภกร กตาธิการกุล และสุวิทย์ คงภักดี การออกแบบและพัฒนาเครื่องวัดความส่องสว่าง 
อัสม๊ะ ลือมาสือนิ และคณะ การศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัติโนมัติ. คณะวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
เชาว์ลิต จันภิรมย์ เครื่องฟักไข่อัตโนมัติแบบควบคุมความช้ืนออนไลน์. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. 
สมใจ อารยวัฒน์ ซิตติพนต์ ขุนใหญ่ ประภัสสร ทนาศรี การควบคุมการท างานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno 

R3 และท างานร่วมกับตัวตรวจจับวัดอุณหภูมิความช้ืนสัมพันธ์รุ่น DHT22. สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเชตขอนแก่น 150 ถ. ศรีจันทร์ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40000 e-mail: saijom@hotmail.com 

ประพันธ์ จิโน การพัฒนาเครื่องฟักไข่อัจฉริยะระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพาณิชย์. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ การฟักไข่ด้วยตู้ฟักไข่ไฟฟ้า สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์  
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ออกแบบระบบควบคมุอณุหภมิูระบบให้น ้ำและธำตอุำหำรภำยในโรงเรือนเพำะปลูก 
DESIGN TEMPERATURE CONTROL SYSTEM THE SYSTEM OF WATER AND 

NUTRIENT CONTENT IN GREENHOUSE 
 

อคัรเดช สรุยิะ1  วรปรชัญ ์ด ำมนิเสก1  สรุยีร์ตัน์ บวัชื่น2  วรศิ จติตธ์รรม1  และบุญญฤทธิ ์วงังอน1* 
1คณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ พษิณุโลก 

2คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรเกษตร มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ พษิณุโลก 
*corresponding author e-mail: maxaee_@hotmail.com 

 
บทคดัยอ่ 

ระบบควบคุมอุณหภูม ิระบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำร ในโรงเรอืนเพำะปลูก ออกแบบและพฒันำขึน้มำ
เพื่อดูแลภำยในโรงเรอืนเพำะปลูก โดยใช้บอร์ดอำดูโน่ในกำรควบคุม ซึ่งสัง่งำนผ่ำน Application Blynk 
เพื่อให้บอรด์อำดูโน่เป็นตวัประมวลผล จำกผลกำรทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมริะบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำร
ภำยในโรงเรอืนเพำะปลูกสำมำรถท ำงำนได้ตำมค่ำทีก่ ำหนดไว ้และสำมำรถสัง่ให้ระบบควบคุมน ้ำและธำตุ
อำหำรในโรงเรอืนเพำะปลูกได้ ระบบม่ำนพรำงแสง โดยใช้สแลนพรำงแสงสดี ำปิด ระบบควบคุมควำมชื้น 
โดยกำรพ่นหมอกเพื่อรกัษำระดบัควำมชืน้ใหเ้หมำะสมกบัพชืแต่ละชนิด ระบบพรำงแสงท ำงำนเฉลีย่ 2 ครัง้
ต่อวนั และระบบรกัษำควำมชื้นด้วยกำรพ่นหมอกท ำงำนเฉลี่ย 3 ชัว่โมงต่อวนั ซึ่งกำรท ำงำนของระบบนี้
ขึน้อยู่กำรตัง้ค่ำอุณหภูมขิองผูใ้ช ้เมื่อระบบควบคุมท ำงำนอุณหภูม ิจะลดลงได ้3 – 6 องศำเซลเซยีส ตำมแต่
สภำพอำกำศภำยนอกโรงเรอืนในแต่ละวนั 

 
ค ำส ำคญั :  เซน็เซอร,์ อุณหภมู,ิ อำดโูน่ 

Abstract 
 Temperature and Watering control system. Nutrient for plants system for greenhouse. 
Designed and developed to take care of the plants in greenhouse. Using Arduino to control. Using 
the blynk application to online control. So that Arduino is processor. From the test results 
temperature control system can work according to settings. Can order the watering system and 
nutrient for plants system. Blackout curtain system by using black camouflage fabric. Humidity 
control system by spraying mist to maintain the right humidity level for each plants. blackout curtain 
system. Work an average of 2 times a day. And humidifying system with mist spray. Works for 3 
hours a day. The operation of this system depends on the user's temperature settings. When the 
control system run. The temperature will drop 3 - 6 degrees celsius. According to the weather 
outside greenhouse each day. 
 
keywords :  sensor, temperature, arduino 
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บทน ำ 

 ในปัจจุบนันี้กำรเกษตรมกีำรแข่งขนัสูงจงึท ำใหเ้กษตรกรต้องผลติผลผลติที่มคีุณภำพดแีละควำม
ปลอดภยัอยู่ที่ในระดบัมำตรฐำน แต่กำรปลูกพชืแบบทัว่ไปทีไ่ม่ได้ปลูกในโรงเรอืนส่วนใหญ่จะพบกบัปัญหำ
เกี่ยวกบักำรท ำลำยของสตัว์ ศตัรูพชื และโรคต่ำง ๆ จงึท ำให้ผลผลิตที่มคีุณภำพไม่ดแีละได้ผลผลิตน้อย
เพรำะว่ำเสยีหำยจำกโรคพชืหรอืแมลง จงึจ ำเป็นอย่ำงมำกทีจ่ะปลูกพชืภำยใต้โรงเรอืน (Surna Let’s Grow 
Together, 2018) เน่ืองจำกสำมำรถป้องกนัควำมเสยีหำยจำกสภำพแวดลอ้มธรรมชำต ิอกียงัสำมำรถก ำหนด
ทศิทำงวำงแผนกำรผลติ เร่งกำรผลติผลไดข้นำดทีส่ม ่ำเสมอและปรบัสภำพแวดลอ้มใหเ้หมำะสมกบัพชืทีป่ลูก
แถมยงัไดผ้ลผลติทีม่คีวำมปลอดภยัและมคีุณภำพมำกขึน้ ลดโอกำสในกำรสมัผสัสิง่สกปรกท ำใหพ้ชืมผีลติผล
ทีส่ะอำดไม่เป็นพำหะน ำโรค โดยปกตกิำรปลกูพชืในทีโ่ล่งแจง้กบัพชืทอ้งถิน่ทัว่ไปมกัจะไม่ค่อยเจอปัญหำ แต่
ส ำหรบัพชืบำงชนิดอย่ำง หำกน ำมำปลกูกลำงแจง้อำจจะตอ้งเจอปัญหำกำรระบำดของแมลง หรอืเชือ้รำทีเ่กดิ
จำกควำมชืน้ของฝน ทัง้ยงัมปัีญหำสภำพอำกำศทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้จงึนิยมเพำะปลกูกนัในโรงเรอืน ทัง้นี้
นอกจำกจะใหไ้ดผ้ลผลติในปรมิำณมำกและมคีุณภำพตำมทีค่วำมต้องกำรของตลำด แต่จะต้องใชต้้นทุนทีส่งู
เป็นอย่ำงมำก แต่ในระยะยำวจะเกิดผลตอบแทนเป็นอย่ำงมำกและประหยดัแรงของเกษตรกร  (Westar 
Seeds International Inc, 2018)  

จำกทีม่ำและปัญหำดงักล่ำวผูว้จิยัเกดิแนวคดิในกำรออกแบบและสรำ้งระบบควบคุมอุณหภูมริะบบ
ให้น ้ำและธำตุอำหำรภำยในโรงเรือนเพำะปลูก เป็นกำรวิจยัที่มุ่งช่วยดูและและควบคุ มภำยในโรงเรือน
เพำะปลูกผ่ำน โปรแกรม อำดูโน่ (Drashti Divani Pallavi Patil Prof. Sunil K. Punjabi, 2016) เพื่อเขำ้มำ
ช่วยในกำรดแูลและควบคุมโรงเรอืนเพำะปลกู เช่น กำรตัง้เวลำรดน ้ำ ตัง้เวลำพ่นหมอก และกำรปิด-เปิดม่ำน
พรำงแสง ซึง่สำมำรถก ำหนดช่วงเวลำตำมทีต่้องกำรหรอืตำมค่ำทีก่ ำหนดไวไ้ด้ และกำรใชร้ะบบนี้จะช่วยให้
ดแูลโรงเรอืนเพำะปลกูไดง้่ำยขึน้และสะดวกรวดเรว็ ระบบจะท ำงำนปรบัสภำพในโรงเรอืนโดยอตัโนมตั ิพรอ้ม
ทัง้แจ้งเตือนไปยงัเกษตรกรผ่ำนแอพพลิเคชัน่บนสมำร์ทโฟนและยงัมกีำรแจ้งเตือนผู้ใช้งำนว่ำมอีุปกรณ์
บกพร่อง หรอื อุปกรณ์ไม่ท ำงำน กจ็ะแจง้เตอืนไปยงัผูใ้ชง้ำนโดยทนัท ี(H. Durani, M. Sheth, M. Vaghasia 
and S. Kotech, 2018) 

งำนวจิยันี้จงึไดเ้สนอระบบควบคุมอุณหภูมริะบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำรภำยในโรงเรอืนเพำะปลกู ช่วย
ใหม้สีภำพอำกำศ ทีเ่หมำะสมกบักำรปลูกผกัใหม้กีำรเจรญิเตบิโตไดด้ ีและยงัช่วยในเรื่องกำรรดน ้ำและธำตุ
อำหำร โดยระบบควบคุมนี้จะมกีำรควบคุมอุณหภูมคิวำมชืน้ (ธนำกร น ้ำหอมจนัทร์ และ อติกร เสรพีฒันำ
นนท,์ 2557) รดน ้ำและจ่ำยธำตุอำหำร ดว้ยกำรเปิดม่ำนพรำงแสงภำยในโรงเรอืนเพำะปลูก ระบบควบคุม
อุณหภูมแิละควำมชืน้ดว้ยกำรพ่นหมอก และควบคุมควำมเขม้แสงโดยใช ้ม่ำนพรำงแสง (สถำบนักำรจดักำร
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร, 2560) โดยจะรบัค่ำจำกเซน็เซอรอ์ุณหภูมคิวำมชืน้ ส่งค่ำไปยงับอรด์อำดูโน่
ซึง่เป็นตวัสัง่งำนระบบควบคุมต่ำง ๆ ภำยในโรงเรอืนเพำะปลูก ใหเ้หมำะสมกบักำรเจรญิเตบิโตของผลผลติ 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบศกึษำ และพฒันำ ระบบควบคุมอุณหภูมริะบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำรภำยใน
โรงเรอืนเพำะปลกู โดยคำดหวงัว่ำระบบควบคุมดงักล่ำว จะสำมำรถช่วยลดและแกไ้ขปัญหำทำงกำรเกษตรได้
ทัง้ระยะสัน้และระยะยำวแถมยงัมีผลผลิตที่มีคุณภำพดีและปลอดภัยจำกเชื้อโรค ขนำดและลกัษณะของ
ผลผลติไดต้ำมมำตรำฐำนทีต่อ้งกำรของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ  
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วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
 1. กำรออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมริะบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำรภำยในโรงเรอืนเพำะปลูก ดว้ยกำร
ปรกึษำผูท้รงคุณวุฒเิพื่อใหแ้สดงควำมคดิเหน็เกีย่วกบัคุณลกัษณะของระบบควบคุมอุณหภูมริะบบใหน้ ้ำและ
ธำตุอำหำรภำยในโรงเรอืนเพำะปลูก และน ำขอ้มูลมำเป็นแนวทำงในกำรกำรก ำหนดหน้ำทีก่ำรท ำงำน และ
เป็นภำยโครงสรำ้งหลกัของเครื่อง หรอืแนวคดิในกำรออกแบบ  
 2. จะแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ฝัง่ชุดค ำสัง่แรกจะรบัขอ้มูลจำกเซน็เซอร ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คอื เซน็เซอรอ์ุณหภูมแิละควำมชื้น จะท ำหน้ำที่รบัค่ำขอ้มูลต่ำง ๆ ส่งไปยงัเซิรฟ์เวอร์และจะส่งขอ้มูลไปยงั
ผูใ้ชง้ำน เพื่อสัง่กำรท ำงำนชองอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ปัม๊รดน ้ำ ม่ำนพรำงแสง ปัม๊พ่นหมอก ดงัภำพที ่1  

 

 
 

ภำพที ่1 ชุดระบบควบคมุ 
 3. กำรท ำงำนระบบควบคุมภำยในโรงเรอืนมขีนำดควำมสงู 4 เมตร ควำมกวำ้ง 6 เมตร ควำมยำว 
12เมตร  โดยมกีำรตดิระบบม่ำนพรำงแสง ระบบพ่นหมอก ระบบกำรจ่ำยน ้ำ และธำตุอำหำร ภำยในโรงเรอืน

เซนเซอร ์DHT11 ใชส้ ำหรบัวดั

ค่ำอุณหภูม ิควำมชืน้ จ ำนวน 4 

ตวั

เซน็เซอร ์Capacitive Soil 

Moisture ใชส้ ำหรบัวดั

ควำมชืน้ในดนิ จ ำนวน 4 

ตวั 

ควบคุมม่ำนพรำงแสง ควบคุมปัม๊พ่นหมอก รดน ้ำและธำตุอำหำร 
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มกีำรตดิตัง้เซนเซอร ์DHT11 ใชส้ ำหรบัวดัค่ำอุณหภูม ิควำมชืน้ จ ำนวน 4 ตวั และเซน็เซอร ์Capacitive Soil 
Moisture Sensor ใชส้ ำหรบัวดัควำมชืน้ในดนิ จ ำนวน 4 ตวั ดงัภำพที ่2 
 

 
ภำพท่ี 2 โรงเรอืนใชใ้นกำรทดลอง ณ. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลลำ้นนำ พษิณุโลก 

 
 3.1 โดยรบัค่ำกำรท ำงำน Manual หรอื Auto ของระบบจำกผูใ้ชง้ำน และส่งไปยงัเซริฟ์เวอร ์เพื่อใช้
ในกำรท ำงำน ระบบควบคุมอุณหภูม ิแบบ Auto จะรบัค่ำอุณหภูมจิำกผู้ใช้งำน และน ำไปเปรยีบเทยีบกบั
เซน็เซอร ์ DHT11 ในโรงเรอืนเพื่อสัง่ใหม้่ำนพรำงแสงและปัม๊พ่นหมอกท ำงำน โดยถ้ำควำมชื้นในโรงเรอืน
มำกกว่ำ 70% ปัม๊พ่นหมอกจะหยุดท ำงำนทนัท ี แบบ Manual ผูใ้ชง้ำนสำมำรถสัง่กำรท ำงำนของม่ำนพรำง
แสง และปัม๊พ่นหมอกใหท้ ำงำนหรอืหยุดกำรท ำงำน ไดต้ลอดเวลำ ดงัภำพที ่3 

 
ภำพท่ี 3 กำรท ำงำนของระบบควบคุมอุณหภูม ิ

 

 3.2 ระบบกำรจ่ำยน ้ำให้แก่พชื แบบ Auto เมื่อรบัข้อมูลจำกผู้ใช้งำนน ำไปเปรียบเทยีบกบัค่ำ 
เซน็เซอร ์Capacitive Soil Moisture Sensor ในโรงเรอืนเพื่อสัง่กำรท ำงำนของปัม๊น ้ำ แบบ Manual ผูใ้ชง้ำน
สำมำรถสัง่กำรท ำงำนของปัม๊น ้ำ เพื่อใหท้ ำงำนหรอืหยุดกำรท ำงำน ไดต้ลอดเวลำ และกำรตัง้เวลำกำรจ่ำยน ้ำ
ตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ สำมำรถตัง้ได ้4 ช่วงเวลำกำรท ำงำน ดงัภำพที ่4 
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ภำพท่ี 4 กำรท ำงำนของระบบควบคุมกำรจ่ำยน ้ำ 

 
 3.3 ระบบกำรจ่ำยธำตุอำหำร ผู้ใช้งำนสำมำรถสัง่กำรท ำงำนของปัม๊ เพื่อให้ท ำงำนหรอืหยุดกำร
ท ำงำนไดเ้ท่ำนัน้ 

ผลกำรวิจยั  
ในงำนวจิยันี้ท ำกำรทดสอบจะด ำเนินกำรเกบ็ขอ้มลูผลอุณหภูมผิ่ำนตวั Application Blynk เพื่อน ำค่ำ

อุณหภูมริะหว่ำงวนัมำเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำงในกำรลดอุณหภูม ิดง้กรำฟต่อไปนี้ 
กำรทดสอบกำรโดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิได้เซ็ตค่ำอุณหภูมิไว้ที่ 35-40 องศำเซลเซียส และ

ช่วงเวลำในกำรทดสอบระบบ คอืช่วงเวลำ 06:00 น.–18:00 น. โดยใชร้ะบบสัง่เปิดม่ำนพรำงแสง กำรรดน ้ำ 
กำรพ่นหมอก ตำมค่ำทีก่ ำหนด จงึท ำใหม้คี่ำอุณหภูม ิดงัภำพที ่5 และค่ำอุณหภูมวินัทีไ่ม่ไดค้วบคุมดงั ภำพ
ที ่6 

 
ภำพท่ี 5 กำรควบคมุอุณหภมูโิดยใชโ้ปรแกรมควบคุม 

จำกภำพที่ 5 กำรทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมใินช่วงเวลำ 06 :00 น.- 18:00 น. ในวนัที่มกีำร
ควบคุมอุณหภูม ิมคี่ำอุณหภูมหิลงัจำกทีร่ะบบควบคุมอุณหภูมทิ ำงำน ตัง้แต่เวลำประมำณ 11.30 น.- 15:30 
น. ค่ำอุณหภูมภิำยในโรงเรอืนเพำะปลกูถูกควบคุมอยู่ในช่วง 35 – 40 องศำเซลเซยีส 
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ภำพท่ี 6 กำรควบคมุอุณหภมูโิดยไมใ่ชโ้ปรแกรม 

 
จำกภำพที ่6 ในช่วงเวลำ 06:00 น.- 18:00 น. ในวนัที่ไม่มกีำรควบคุมอุณหภูม ิจะค่ำอุณหภูมทิีส่งู

กว่ำ 40 องศำเซลเซยีส ตัง้แต่เวลำ 11.30 น. และอุณหภูมจิะค่อย ๆ ลดลงในเวลำ 15.30 น. ซึง่เป็นไปตำม
ธรรมชำต ิกำรทดสอบระบบควบคุมควำมชืน้ เน่ืองจำกค่ำควำมชืน้มผีลต่ออุณหภูมจิงึยำกต่อกำรทีผู่ใ้ชง้ำนจะ
ก ำหนดระบบควบคุมเอง ค่ำของระบบควบคุมควำมชืน้จงึถูกก ำหนดไวท้ี ่75 เปอรเ์ซน็ต ์ดงัภำพที ่7 และภำพ
ที ่8 

 
ภำพท่ี 7 กำรควบคมุควำมชืน้โดยใชโ้ปรแกรมควบคุม 

 
จำกภำพที่ 7 กำรทดสอบระบบควบคุมชืน้ในช่วงเวลำ 06 :00 น.- 18:00 น. ในวนัทีม่กีำรควบคุม

ควำมชืน้ มคี่ำควำมชืน้หลงัจำกทีร่ะบบควบคุมเริม่ท ำงำน ตัง้แต่เวลำประมำณ 11.30 น.- 15:30 น. จะเหน็ได้
ว่ำค่ำควำมชืน้ภำยในโรงเรอืนเพำะปลูกจะเพิม่ขึน้เป็นช่วง ๆ เนื่องจำกมกีำรท ำงำนของระบบพ่นหมอกเพื่อ
ช่วยลดอุณหภูมจิงึท ำใหค้่ำควำมชืน้เพิม่ขึน้ จำกภำพที ่8 ในช่วงเวลำ 06:00 น.- 18:00 น. ในวนัทีไ่ม่มกีำร
ควบคุม ค่ำควำมชื้นจะลดลงเรื่อย ๆตัง้แต่เช้ำของวันจำกควำมร้อนของพระอำทิตย์ เนื่องจำกที่ตัง้ของ
โรงเรอืนเพำะปลกู ทีใ่ชใ้นกำรทดลองตัง้ในทีโ่ล่งแจง้ไดร้บัแสงพระอำทติยต์ลอดทัง้วนั 
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ภำพท่ี 8 ควำมชืน้ในวนัทีไ่ม่มกีำรควบคุม 

 
อภิปรำยผล  
 กำรออกแบบและพฒันำระบบควบคุมอุณหภูม ิระบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำร โดยใชโ้ปรแกรมอำดูโน่ ผล
กำร ทดลองพบว่ำผลของกำรใช้ระบบควบคุมภำยในโรงเรอืน สำมำรถตัง้เวลำกำรรดน ้ำและใหธ้ำตุอำหำร 
กำรให้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ท ำงำนตำมที่ตัง้ค่ำอุณหภูมไิว้ และสำมรถบอกกำรท ำงำนของระบบไปยงัผู้ใช้งำนได้
และท ำกำรแจง้เตอืนเมื่อมขีอ้บกพร่องในระบบไปยงัผูใ้ชง้ำน ผลกำรวจิยัทีม่มีำเกีย่วกบัระบบควบคุมภำยใน
โรงเรือนโดยใช้โปรแกรมอำดูโน่ เช่น สถำบนักำรจดักำรเทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร ได้ศกึษำกำรใช้
เซน็เซอรร์่วมกบักำรท ำเกษตรกรรมในยุคปัจจุบนัและทำงสถำบนัไดจ้ดัเขยีนโปรแกรม เพื่อไวใ้ชส้ ำหรบักำร
ท ำเกษตรในปัจจุบนั นอกจำกจะตอบโจทยใ์หก้บัเกษตรกร และยงัสำมำรถใช้โปรแกรมดงักล่ำวเขำ้มำช่วย
ผูส้งูอำยุ เพรำะตอนนี้ มผีูส้งูอำยุเยอะขึน้ ผู้สงูอำยุบำงคนอยำกจะท ำกำรเกษตร นวตัรกรรมนี้จงึตอบโจทย ์
ใหก้ลบักลุ่มบุคคลหลำยกลุ่ม เพรำะกำรท ำโรงเรอืนอจัฉรยิะ 4.0 จะท ำใหเ้กษตรกรท ำงำนไดม้ำกยิง่ขึน้และมี
ผลผลติทีม่คีุณภำพมำกขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบทัง้สอง งำนวจิยัแลว้กำรพฒันำระบบควบคุมในโรงเรอืนโดยใช้
โปรแกรมอำดโูน่ ลว้นแลว้เป็นกำรพฒันำเพื่อใหอ้ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใชง้ำนทัง้สิน้ และสำมำรถน ำไปต่อ
ยอดใชจ้รงิได ้
 
สรปุผลกำรวิจยั   
 กำรออกแบบและพฒันำระบบควบคุมอุณหภูม ิระบบใหน้ ้ำและธำตุอำหำร ศกึษำและออกแบบระบบ
โรงเรอืนใหส้ำมำรถควำมควบคุมอุณหภูม ิควำมชืน้ กำรใหน้ ้ำธำตุอำหำรและกำรแจง้เตอืน โดยตดิตัง้ระบบ
ม่ำนพรำงแสง ระบบพ่นหมอก  ระบบกำรรดน ้ำและกำรให้ธำตุอำหำรในโรงเรือน พบว่ำสำมำรถควบคุม
อุณหภูมใิหล้ดลงไดเ้ฉลีย่ 3 – 6 องศำเซลเซยีส จำกอุณหภูมติำมแต่สภำพอำกำศในแต่ละวนั โดยกำรท ำงำน
ของม่ำนพรำงแสงเฉลีย่ 2 ครัง้ต่อวนั และพ่นหมอกท ำงำนเฉลีย่ 3 ชัว่โมงต่อวนั และกำรทดสอบระบบกำรให้
น ้ำพชืตำมเวลำทีก่ ำหนด ตำมควำมชืน้ในดนิ ตำมกำรกดสัง่งำน สำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้รงิ และระบบกำรแจ้ง
เตอืนสำมำรถแจง้เตอืนเมื่อเซนเซอรท์ ำงำนผดิพลำดได ้ 
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ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดส ำหรับเคร่ืองสับเอนกประสงค์ 
DESING OF BLADE SHARPENING MECHANISM FOR MULTI – PURPOSE MINERS 

 
จิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ  ธรณ์เทพ มาสอาด และบญุญฤทธิ์ วังงอน* 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
*corresponding author e-mail: maxaee_@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการลับ
ใบมีดในตัวเครื่องโดยไม่ต้องถอดช้ินส่วนท าให้ลดเวลาในการลับใบมีด  ชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับ
เอนกประสงค์ ประกอบด้วย 3 ส่วน โครงเครื่อง ชุดกลไกการลับมีด และตัวต้นก าลังโดยมีมอเตอร์ขนาด 2 
แรงม้า ในการทดสอบโดยใช้หญ้าเนเปียร์ที่ความเร็วรอบ 2 ระดับ ความเร็วรอบของใบมีด 1,100 รอบต่อนาที 
และลูกรีด 456 รอบต่อนาที  สามารถสับหญ้าโดยเฉลี่ย 5.27 กิโลกรัมต่อนาที และความเร็วรอบของใบมีด 900 
รอบต่อนาที และลูกรีด 260 รอบต่อนาที  สามารถสับหญ้าโดยเฉลี่ย 4.02 กิโลกรัมต่อนาที ใบตัดเกิดการสูญเสีย
คมตัด ใบตัดระยะ x เท่ากับ 0.48 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาระยะการสูญเสียคมตัดพบว่าใบตัดที่มีมุมคมตัด
เริ่มต้นแคบ มีความสามารถในการรับแรงน้อย 
 
ค ำส ำคัญ: มอเตอรไ์ฟฟ้า, เครื่องสบัหญ้า, ชุดกลไก 

 

Abstract 

 This paper designed a blade sharpening mechanism for multi-purpose machines. The 

purpose is to sharpen the blade in the machine without having to disassemble the part, thus 

reducing the time to sharpen the blade. Blade sharpening mechanism for multi-purpose tools, 

consisting of 3 parts. The machine frame, knife sharpening mechanism, and the power motor 

with 2 hp. In the test using Napier grass 2 level. The speed of the blade is 1,100 rpm and the 

ball rolled 456 rpm. The grass can be chopped on average 5.27 kg/min. And speed of the 

blade is 900 rpm and the ball rolled 260 rpm. The grass can be chopped on average 4.02 

kg/min. The cutting blade has a loss of cutting edge. The cutting distance is X equal to 0.48 

mm. From the study of the cutting edge loss phase, it is found that the cutting blade with the 

initial cutting edge angle is narrow. Has the ability to handle less force. 

 

keywords: electric motor, mower, mechanism 
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บทน ำ 
 ในปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดของเกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงเริ่มมีราคา
ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น  อีกทั้งประสบปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และมีผลกระทบท าให้ไม่
สามารถน าโคกระบือท่ีเลี้ยงออกไปปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ
เป็นอย่างมาก หญ้าเนเปียร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากหญ้าเนเปียร์  มีลักษณะเด่น
คือ เป็นหญ้าล าต้นตรง ขยายพันธุ์โดยท่อนพันธุ์ โตเร็ว มีโปรตีนสูง ไม่มีขนท าให้คัน ตอบสนองต่อปุ๋ยและน้ าได้ 
และการน าโค กระบือ ออกไปกินหญ้าท าให้ใช้เวลามาก กับการพาไปกินหญ้าแต่ละที่ของเกษตรกร ก่อนที่จะน า
หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ และหญ้าแพงโกล่า มาใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค กระบือ เกษตรกรจะต้องน าเอาหญ้าเนเปียร์ 
หญ้ารูซี่ และหญ้าแพงโกล่า มาสับหรือหันให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะให้โค กระบือ กินง่าย โดยในปัจจุบันมีเครื่องสับ
หญ้าเป็นจ านวนมาก และใช้เครื่องสับหญ้าไปได้สักระยะหนึ่งก็จะท าให้ใบมีดสึกดังภาพที่ 1  เมื่อเกิดใบมีดสึกจึง
น าใบมีดเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ออกมาลับ หรือเจียใบมีดนั้นเอง  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่ออกแบบจะพัฒนาชุดกลไกการลับใบมีดของเครื่องสับ
หญ้าเครื่องสับเอนกประสงค์ให้มีการใช้งานที่สะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสามารถถอดส่วนที่ 
ขับเคลื่อนได้ท าให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องสับหญ้าอาหารสัตว์ส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย โดยตัวเครื่องประกอบด้วยโครงสร้างหลักได้แก่ ชุดส าหรับป้อนหญ้าอาหารสัตว์ ชุดใบมีด และ
ชุดลูกรีตใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังโดยปัจจัยที่ท าการศึกษาได้แก่ความเร็วรอบ มุมองศาของใบมีดที่เหมาะสม และ
ความสามารถในการท างานของเครื่องสับตลอดจนการประเมินความเหมาะสมในการใช้งานทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม 
 

 
 

ภำพที่ 1 เครื่องสับหญ้าที่ใช้อายุการใช้งานมายาวนาน ขาดการบ ารงุรักษา 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การตัด คือขบวนการทางกลที่แบ่งวัตถุคงรูป (Rigid body) ตามแนวเส้นที่ก าหนดไว้แล้วโดนใช้เครื่อง
ตัด (Cutting tools) ซึ่งมีลักษณะเป็นขอบที่แน่นอนและเห็นได้ชัด ในกรณีทั่วไปวัตถุเดิมจะถูกแบงออกเป็น 2 
สวน ท าให้ผิวที่เกิดใหม่ซึ่งเรียกว่า ส่วนที่ถูกแบ่ง การตัดจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 3 
ประการ คือ วัตถุที่จะตัด ใบมีด แท่นรองรับการตัดหรือเขียง โดยใบมีดเคลื่อนที่ผ่านวัตถุที่จะตัดซึ่งถูกยึดให้อยู่
กับท่ีด้วยแท่นรองรับการตัด  
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 การออกแบบและสร้าง จากการศึกษางานวิจัยเครื่องสับย่อยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่าเครื่องทีใ่ช้ใบมีดตั้งในการ
ตัดสับพบว่าขนาดของเศษวัสดุมีขนาดใหญ่ และตัดหญ้าขนาดเล็กไม่ขาด และไม่เหมาะสมใช้ในครัวเรือนจึงได้
ออกแบบเครื่องให้มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ทางทีมวิจัยออกแบบตามหลักการวิศวกรรมใช้ทฤษฏีแรงเค้นเฉือน
ส าหรับตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันด้วยคม มีดเคลื่อนที่ในแนวรัศมี ซึ่งความเร็วรอบตัดที่เหมาะสมท าให้ตัดได้
ขนาดเล็กที่สุดและได้ออกแบบ อุปกรณ์ที่ส าคัญประกอบด้วย โครงสร้างเครื่องสับและช้ินส่วนการลับใบมีด
ประกอบดังภาพท่ี 2 และ 3 และมีคุณลักษณะและชิ้นส่วนเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องสับแสดงดังในตารางที่ 1 

 
ภำพที่ 2 ออกแบบโครงสรา้งเครื่องสับหญ้าเอนกประสงค์พร้อมชุดลบัใบมีด 

 

            
 

ภำพที่ 3 ชุดกลไกลับใบมีดส าหรบัเครื่องสับเอนกประสงค์ 
  

75 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะและชิ้นส่วนเฉพาะของเครื่องสับเอนกประสงค์ 
อุปกรณ ์ รายละเอียด จ านวน (ช้ิน) 

มอเตอรไ์ฟฟ้า แรงดัน 220 โวลต ์50 Hz ขนาด 2 แรงม้า 2,800 รอบต่อนาที 1 
ชุดกลไกลับใบมีด ชุดกลไกลับใบมีดสามมารถเอียงตามมุมคมของใบมีด 1 
เฟือง ชุดเฟืองปรับระดบัความเร็วของการสับ 1 
โครงเหล็ก ขนาด 300 × 600 × 250 มิลลิเมตร ใช้เหล็กฉากขนาด 40 × 40 

หนา 3 มิลลิเมตร 
1 

พูลเลย์ร่องวี ขนาด 2 นิ้ว และ 8 นิ้ว ร่องวี 2 
เพลาเหล็ก เพลากลมเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลเิมตร ยาว 250 

มิลลเิมตร 
1 

แท่นรองตัด เหล็กกล้า ยาว 250  มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร  1 
ใบมีด เหล็กกล้ามาตรฐาน JIS G4051- S45C/(AISI 1045) ยาว 240 

มิลลเิมตรใบมีดสี่เหลื่อมผืนผ้า 150× 250 มิลลิเมตร ลับคมด้านยาว 2 
ข้าง 

4 

ลูกปืนตุ๊กตา  UCP 206 รู 30 มิลลิเมตร 2 
สายพานวี ชนิด A  ยาว 26 นิ้ว 2 
ลูกรีด ลูกรีดวสัดุเขา้เครื่องสบั ขนาด ยาว 250  มิลลิเมตร หนา 60 

มิลลเิมตร ผิวตัวรีดมีลักษณะขรุขระ 
2 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าการทดลองสับหญ้าเนเปียร์ที่ความเร็วรอบของใบมีด 1,100 รอบต่อนาที และลูก
รีด 456 รอบต่อนาที  สามารถสับหญ้าโดยเฉลี่ย 5.27 กิโลกรัมต่อนาที โดยทดสอบ 5 ครั้ง และทดลองสับ
หญ้าเนเปียร์ที่ความเร็วรอบของใบมีด 900 รอบต่อนาที และลูกรีด 260 รอบต่อนาที  สามารถสับหญ้าโดยเฉลี่ย 
4.02 กิโลกรัมต่อนาที ดังตารางที่ 3 การสับหญ้ารอบเร็วเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน พบว่าการใช้งาน
ความเร็วรอบใบมีดที่ 1,100 รอบต่อนาที และลูกรีด 456 รอบต่อนาที จะสึกหรอมากกว่าความเร็วรอบใบมีดที่ 
960 รอบรอบต่อนาที และลูกรีด 260 รอบต่อนาที เนื่องจากความเร็วรอบสูงส่งผลให้ใบมีดที่กระทบกับหญ้า
ใบมีดได้รับแรงและเร็วกว่า ท าให้ใบมีดบิ่นและความคมหายไปไวกว่า 
 
ตำรำงที่ 2 ผลการสับหญ้าเนเปียร์ด้วยความเร็วของใบมีด 1,100 รอบต่อนาที และลูกรีด 456 รอบตอ่นาท ี   

ครั้งท่ี 
ความเร็วรอบ (rpm) 

เวลา (t) ผลการทดลอง (kg) 
ใบมีด ลูกรีด 

1 1,100 456 1 นาท ี 4.8 
2 1,100 456 3 นาท ี 16.0 
3 1,100 456 5 นาท ี 26.2 
4 1,100 456 7 นาท ี 37.1 
5 1,100 456 10 นาที 52.6 
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ตำรำงที่ 3 ผลการสับหญ้าเนเปียร์ด้วยความเร็วของใบมีด 960 รอบต่อนาที และลูกรีด 260 รอบต่อนาที    

ครั้งท่ี 
ความเร็วรอบ (rpm) 

เวลา (t) ผลการทดลอง (kg) 
ใบมีด ลูกรีด 

1 960 260 1 นาท ี 3.4 
2 960 260 3 นาท ี 10.9 
3 960 260 5 นาท ี 21.4 
4 960 260 7 นาท ี 29.8 
5 960 260 10 นาที 38.9 

 
 การใช้งานเครื่องสับไประยะหนึ่งใบมีดสับที่ติดตั้งอยู่กับเพลาต้นก าลังของเครื่องสับ พบว่าเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากหญ้าหรือวัสดุที่แข็งที่น าเข้าเครื่องสับ ท าให้คมของใบมีดบิ่นได้และการสึกหรอก็อาจไวขึ้น
ดังภาพท่ี 4 ใบตัดก่อนและหลังการใช้งานท่ีติดตั้งอยู่กับเครื่องสับ เมื่อถอดใบมีดมาวิเคราะห์ก่อนและหลังการถูก
ใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ดังภาพที่ 5 ก) คมตัดของใบมีดก่อนใช้งานลักษณะคมจะราบเรียบและมีมุมแหลม
สามารถตัดเฉือนวัสดุได้ดีกว่าภาพที่ 5 ข) คมตัดของใบมีดหลังใช้งานระยะของคมมีดที่หายไปเป็นระยะ x เท่ากับ 
0.48 มิลลิเมตร  
 

  
ก) คมตัดของใบมีดก่อนใช้งาน ข) คมตัดของใบมีดหลังใช้งาน  

ภำพที่ 4 ใบตัดก่อนและหลังการใช้งานที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องสับ 

 

  
ก) คมตัดของใบมีดก่อนใช้งาน ข) คมตัดของใบมีดหลังใช้งาน  

ภำพที ่5 ปลายคมตัดของใบตัดกอ่นและหลังการใช้งาน 

 

 

 

ระยะ (x) 
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อภิปรำยผล  

 จากการออกแบบและสร้างชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ เมื่อใช้ใบตัดจากทั้ง 4 ใบ 
หมดหรือใบตัดใบใดใบหนึ่งหมดอายุการใช้งาน โดยไม่สามารถตัดต้นต้นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ได้ จะถูกน ามา
ตรวจสอบลักษณะของคมตัดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการใช้งาน โดยตัดเฉพาะบริเวณปลายคมตัด และถ่ายภาพคม
ตัดที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการใช้งาน และวัดระยะการสูญเสียคมตัด (X) ภาพที่ 5(ก)-5(ข) แสดงลักษณะ ของคม
ตัดที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ลักษณะของคมตัด หลังการใช้งานของใบตัด และเมื่อเปรียบภาพถ่ายคม ตัดก่อน และ
หลังใช้งานพบว่า ใบตัดเกิดการสูญเสียคมตัด ใบตัดระยะ x เท่ากับ 0.48 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาระยะการ
สูญเสียคมตัดพบว่าใบตัด ที่มีมุมคมตัดเริ่มต้นแคบ มีความสามารถในการรับแรงน้อย จึงมีระยะการสูญเสียคมตัด
สูงกว่า และองศาของใบมีดก็มีผลต่อความคมของใบมีดด้วย 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลจากการออกแบบและสร้างชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ เพื่อหาสมรรถนะของ

เครื่อง  ชุดกลไกการลับใบมีดนี้สามารถลับใบมีดที่ติดในตัวเครื่องโดยที่ไม่ต้องถอดใบมีดออกมาลับ ท าให้เกิด

ความสะดวกในการลับใบมีดที่สึกหรอ  และแก้ปัญหาการที่ต้องถอดใบมีดออกมาลับ เนื่องจากใบมีดที่ใช้ในเครื่อง

สับ 4 ใบมีด สามรถลดปัญหาการที่ต้องถอดใบมีดออกจากเครื่องมาลับออกได้ 
 

กิตติกรรมประกำศ   

 งานวิจัยเรื่องออกแบบชุดกลไกลับใบมีดส าหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ ฉบับนี้ “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” โครงการ “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ใน

ระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิงพานิชย์และผลกระทบ” ทุนวิจัยงบประมาณ 2562 และได้รับความ
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เครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล 

Machine Mixer Food and Homone Change for Tilapia 
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บทคัดยอ 

การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศโดยใหลูกปลากินอาหารสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอรโมน 17 alpha methyl testosterone 

(17 a - MT) อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใชเครื่องผสมฮอรโมนในการเขามาชวยในการผสมอาการกับฮอรโมน 

แทนท่ีเราจะมาผสมเองลดอัตราการสูดดมกลิ่นซึ่งเปนอันตรายตอบุคคลท่ีทําการผสม การทดลองมีระยะเวลาแตกตางกัน คือ 

0, 15, 18 และ 21 วัน ในบออนุบาลปลา ปลาสามารถกินอาหารไดท่ัวถึงกวาบอใหญ ดําเนินการทดลอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา พิษณุโลก สาขาวิชาประมง จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาท่ีระยะเวลาใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 0, 15 และ 18 วัน 

ลูกปลามีสัดสวนเพศผูไมเพียงพอตอความตองการในเชิงพาณิชย (< 95 เปอรเซ็นต) จึงสรุปไดวา ในการทดลองผลิตลูกปลานิล

แปลงเพศครั้งน้ีใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 17 a - MT อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร1 กิโลกรัม เปนเวลา 21 วัน 

เหมาะสมท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : เครื่องผสม, อาหาร, ฮอรโมน, แปลงเพศ, ปลานิล 

 

Abstract 

Experimental production of sexless tilapia by feeding larvae containing 17 alpha Tetryitestosterone 

(17 8-MT) powdered food at a rate of 40 mg per 1 kg of food by using a hormone mixer to aid in mixing 

symptoms with Our nursery. Can be divided more thoroughly than the big pond, conducting experiments at 

Rajamangala University of Technology Lanna, Pisanu Lothon, Fisheries Department. From the study results of 

the study, it can be seen that the larvae feed on the Tor node (L I5 and 15 day larvae The ratio of male sex 

is not enough to 95 percent of commercial needs, which concludes that in the production of transplanted nile 

tilapia, this larvae feed on the 17-year-old hormone-1 diet. The concentrated 40 mg per 1 kg of 21 days is ideal 

 

Keywords : Machine mixers, sex hormones, Tilapi 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันมีประชากรหันมาเนนการทําเศรษฐกิจพอเพียงกันมากข้ึน  ประชากรบางสวนจึงไดนําปลานิลมาเพาะเลี้ยง

ซึ่งในปจจุบันน้ันปลาเปนท่ีนิยมนํามารับประทาน และปลายังเปนท่ีนิยมนํามาจัดข้ึนโตะในงานเลี้ยงตางๆ  ปลานิลจึงมีความนาสนใจ

อยางมากท่ีประชากรตองการนํามาเลี้ยงและใชวาปลานิลน้ันจะเปนปลาท่ีโตเร็วไดเสมอไป จากการวิจัยแลวปลานิลเพศเมียจะ

โตชากวาปลานิลตัวผู เพราะปลานิลตัวเมียเมื่อมีการผสมพันธุก็จะอมไขลูกปลานิลในปากและไมสามารถกินอาหารไดอยางเต็มท่ี 

จึงทําใหการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียโตชากวาปลานิลท่ีเปนเพศผู ฉะน้ันแลวจึงตองมีตัวชวยในการแปลงเพศปลานิล

เพศเมียเพ่ือไมใหออกไขไดจึงไดใชฮอรโมน 17 Alpha Methyl Testosterone ผสมกับ Ethyl Alcohol 95% แลวนํามาผสม
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กับหัวอาหารปลาเม็ด ซึ่งการผสมดวยมือแอลกอฮอลชนิดท่ีนํามาผสมกับอาหารปลาเม็ดมีกลิ่นไอของสารแอลกอฮอลมากอาจ

ทําใหบางคนแพได จึงไดมีการคิดคนเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล เพ่ือสะดวกตอการการผสมฮอรโมน

กับอาหารไดงายมากข้ึน โดยใชเครื่องผสมฮอรโมนแปลงเพศสําหรับปลานิลมาชวยในการผสมแทนจากเดิมท่ีใชมือในการผสม 

และเครื่องสามารถผสมอาหารไดในอัตราสวนท่ีตองการไดอยางเหมาะสม ประหยัดเวลาในการผสม และมีการศึกษาในรูปแบบ

งานวิจัยโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วรวิทย วรนาวิน ไดทําเครื่องกวนนํ้ามะขามเปยกท่ีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นครเพ่ือออกแบบเครื่องกวนโดยเครื่องกวนน้ีประกอบดวย มอเตอรไฟฟาขนาด 1 HP. แรงดันไฟฟา 220 โวลตและเกียรทด

รอบ อัตราทด 1 : 40 ใชสายพาน เปนตัวสงกําลังโดยเพลากวนมีความเร็วรอบ 35.6 รอบตอนาที ถัง กวนเปนถัง 2 ช้ัน ใชนํ้า

เปนตัวนําความรอน ถังกวนสามารถแยกออกไดเพ่ืองายตอการทําความสะอาดใชแกสเปนตัวใหความรอน โดย ทดลองกวนนํ้า

มะขามเปยกจํานวน 70 kg และจับเวลาในการกวน และหาอัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 

ศุภกิตต สายสุนทร และคณะ ไดทําการพัฒนาตนแบบเครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุนท่ีภาควิชาเกษตรกลวิธาน 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทํางานวิจัยน้ีเพ่ือพัฒนาตนแบบเครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุนวิธีการทดสอบ

ประกอบดวยการออกแบบสรางตนแบบและทดสอบความสามารถของเครื่องในการผสมปุยผลการทดสอบพบวา ก) ตนแบบ

เครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุนท่ีพัฒนาข้ึน ประกอบดวย 1) มอเตอรขนาด 1 แรงมา 2) เกียรทดและชุดสงกําลัง 3) ชุด

ควบคุมการทํางาน 4) ตะแกรงยึดถัง 5) ถาดรับปุย 6) โครงเครื่อง และ 7) ถังพลาสติกสําหรับผสมปุยขนาด 100 ลิตร ท่ี

สามารถถอดออกจากเครื่องได และ ข) ทดสอบทํางานเบ้ืองตนดวยการผสมปุยโดยการหมนุถังทวนและตามเข็มนาฬิกา

สลับกันครั้งละ 1 , 2 , 5 รอบ และหมุนทางเดียวจนครบ 10 , 20 และ 30 นาทีเมื่อประเมินผลการทํางานของเครื่องตนแบบ

ดวยการใหคะแนนโดยพิจารณาจากลักษณะของปุยท่ีผสมแลวพบวาการหมุนทางเดียวและหมุนถังทวนและตามเข็มสลับกัน 5 

รอบ โดยใชเวลาผสมปุย 20 นาทีเปนสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยปุยท่ีผสมไดมีลักษณะผสมคลุกเคลาเขากันไดดี

มากมีลักษณะรวนซุยมากสามารถนําออกมาจากถังไดงาย 

ธงชัย เย็นเปง, ธราพันธ และคณะ ไดทําการรทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอรกลาส ระบบนํ้าหมุนเวียน

ท่ีระดับ ความหนาแนน 5, 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร โดยใหลูกปลากินอาหารกุงกุลาดําสําเร็จรูปชนิดผงโปรตีนไมต่ําา กวา 40 

เปอรเซ็นต ผสมฮอรโมน 17 Alpha Methyltestosterone 40 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป นเวลา 21 วัน เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองผลปรากฏวา ลูกปลาท่ีระดับความหนาแนน 5 ตวั/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโต ดีท่ีสุด ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับท่ีระดับความหนาแนน 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร และพบวา ท่ีระดับความหนาแนน 10 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโต

ไมแตกตางกันทางสถิติกับท่ีระดับความหนาแนน 20 ตัว/ลิตร แตมีคามากกวาท่ีระดับความหนาแนน 40 ตัว/ลิตร อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ขณะท่ีระดับ ความหนาแนน 20 และ 40 ตวั/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติจากผลการทดลอง

ครั้งน่ี พบวาเมื่ออัตราความหนาแนนเพ่ิมข้ึนอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลามีแนวโนมลดลง ซึ่งสอดคลองกับ Hepher (1988) 

และ Wang et al. (2000) ท่ีกลาววาอัตราการเจริญเติบโตของปลาและอัตราการรอดตายของปลา 

ธงชัย เย็นเปง ,วนัส เชิดฉัน ,ชูชาติ ผิวเผือกและเอกราช รุงรังษี[18] ไดทําการทดลองระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใช

ฮอรโมน 17 Alpha Methyltestosteroneในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศระบบนํ้าหมุนเวียนท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้า

จืดมหาสารคามการทดลองผลิตลกูปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอรกลาสระบบนํ้าหมุนเวียน โดยใหลูกปลากินอาหารสําเร็จรูป

ชนิดผง ผสมฮอรโมน 17 a- MT อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ท่ีระยะเวลาแตกตางกัน คือ 0, 15, 18 

และ 21 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองผลปรากฏวา ลูกปลานิลท้ัง 4 ชุดการทดลอง มีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ

แตมีแนวโนมวาลูกปลาจะเจริญเติบโตดีข้ึน เมื่อลูกปลาไดกินอาหารผสมฮอรโมนนานข้ึนจากผลการทดลองจะเห็นไดวาการ

ผลิตลูกปลานิลแปลงเพศท่ีระยะเวลาใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 15 และ 18 วัน ลูกปลามีสัดสวนเพศผูไมเพียงพอตอ

ความตองการในเชิงพาณิชย (< 95 เปอรเซ็นต)จึงสรุปไดวา ในการทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศครั้งน้ีใหลูกปลากินอาหาร

ผสมฮอรโมน 17 a - MT อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนระยะเวลา 21 วัน เหมาะสมท่ีสุด 
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ดังน้ัน จากปญหาท่ีกลาวมาคณะผูจัดทํา จึงไดประดิษฐเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลาเพ่ือใหผูท่ี

ผสมอาหารไมตองสูดดมสารแอลกอฮอล เพ่ือลดอันตรายจากสารแอลกอฮอลของ Ethyl Alcohol 95% 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ข้ันตอนการออกแบบการทํางานและโครงสรางของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 1 ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล 

 

 
 

รูปท่ี 2 วงจรไฟฟาในการควบคุมการทํางานของมอเตอร 

 โครงสรางของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล 

โครงสรางของเครื่องประกรอบดวย 2 สวน สวนท่ีเปนตัวถังกับใบริ้บบอนและสวนท่ีเปนโครง โดยโครงทําจาก

ทอสแตนเลสขนาน 1x1 น้ิว กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตรและสูง 80 เซนติเมตร และตัวถังทําจากสแตนเลสแผน

หนา 0.2 มิลลิเมตร  ดังรูปท่ี 3 และ 4 
 

Input 

Soil Moisture Sensor 

MQ-3 
จอ LCD 20x4 

 

ปมนํ้า12v 

Output 

Relay 

Arduino Mega 2560 

Process 
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รูปท่ี 3 โครงสรางฐานเครื่อง 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 เครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล 

 

 ในสวนน้ี แสดงข้ันตอนการออกแบบเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศหรับปลานิล ซึ่งมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี  

 1. นําอาหารปลาเม็ดมาใสในตัวถังผสมแลวกดปุมสวิตช Start แลวบิด Selector Switch ไปทาง Auto เครื่องจะ ทํางาน

โดยคนอาหารดวยใบแบบ Ribbon Mixer ทํางานพรอมกับปมพนฝอยของฮอรโมน 17 Alpha Methyl Testosterone ผสม

กับ Ethyl Alcohol 95% ทุก ๆ 10 วินาที  

 2. เครื่องจะทํางานในเวลา 1 นาที จะกลับทางหมุนไปอีกทางหน่ึงตามเวลาท่ีกําหนด เชน 5 นาที, 10 นาที และ 15 นาที 

แลวเครื่องจะหยุดทํางาน 

 3. ทําการวัดคาความช้ืนและคาแอลกอฮอล โดยใชเซนเซอร Soil Moisture Sensor และ MQ-3 Alcohol Sensor Alcohol 

 4. คาอินพุตตางๆ แสดงออกจอ  LCD 

 5. การควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ระบบ โดยใชรีเลยในการควบคุมการ เปด-ปด ปมนํ้า มอเตอร AC  ใน

ระบบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว 
 

ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบความความช้ืนในอาหาร 

จากการใชปริมาณอาหาร 5, 10, และ 15 กิโลกรัม ระยะเวลาในการทดลองการทํางานของเครื่อง 5, 10, 15, และ 

20 นาที ความเร็วรอบท่ีใชคือ 22 รอบ/นาที แลวในการพนฮอรโมนทุก ๆ 30 วินาที แลวมอเตอรกลับทางหมุนทุก ๆ 2 นาที พบวา

ปริมาณความช้ืนในอาหารท่ีผสมในเวลาท่ีนอยหรือมากเกินไปสงผลตอความช้ืนในอาหาร ดังแสดงในตารางท่ี 1, 2, และ 3 
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ตารางท่ี 1  การผสมดวยอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc ใชเวลา 10 นาที 
 

อาหาร 

(กิโลกรัม) 

คาความชื้นท่ีได (mV) AV SD CV 

1 2 3 4 5 (mV) (mV) (%) (% AV) 

แบบใชผสมดวยเคร่ือง 

5 652 644 631 667 659 650.60 13.87 2.13 

2.18 10 632 638 620 628 618 627.20 8.32 1.33 

15 600 598 631 582 616 605.40 18.70 3.09 

แบบใชผสมดวยมือ 

5 713 716 718 715 718 716.00 2.12 0.30 

0.30 10 712 714 713 712 712 712.60 0.89 0.13 

15 717 709 716 717 716 715.00 3.39 0.47 

 

ตารางท่ี 2  การผสมดวยอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc ใชเวลา 15 นาที 
 

อาหาร 

(กิโลกรัม) 

คาความชื้นท่ีได (mV) AV SD CV 

1 2 3 4 5 (mV) (mV) (%) (% AV) 

แบบใชผสมดวยเคร่ือง 

5 713 726 690 725 738 718.40 18.17 2.53 

3.29 10 712 742 733 772 710 733.80 25.34 3.45 

15 652 709 688 717 671 687.40 26.76 3.89 

แบบใชผสมดวยมือ 

5 713 716 718 715 718 716.00 2.12 0.30 

0.30 10 712 714 713 712 712 712.60 0.89 0.13 

15 717 709 716 717 716 715.00 3.39 0.47 

 

ตารางท่ี 3  การผสมดวยอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc ใชเวลา 20 นาที 
 

อาหาร 

(กิโลกรัม) 

คาความชื้นท่ีได (mV) AV SD CV 

1 2 3 4 5 (mV) (mV) (%) (% AV) 

แบบใชผสมดวยเคร่ือง 

5 775 781 783 768 786 778.60 7.16 0.92 

0.98 10 768 762 744 751 762 757.40 9.69 1.28 

15 730 742 735 731 741 735.80 5.54 0.75 

แบบใชผสมดวยมือ 

5 713 716 718 715 718 716.00 2.12 0.30 

0.30 10 712 714 713 712 712 712.60 0.89 0.13 

15 717 709 716 717 716 715.00 3.39 0.47 
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 จากตารางผลการทดลองแบบสุมท่ีไดแสดงใหเห็นวาการผสมอาหารดวยฮอรโมนโดยมีแอลกอฮอลเปนตัวชวยผสาน 

เมื่อใชเวลาผสมมากข้ึนมีคาความช้ืนในเน้ืออาหารท่ีแตกตางกัน สังเกตไดจากคาความช้ืนท่ีคอย ๆ เพ่ิมสูงข้ึนจากตารางท่ี 1 ถึง 

3  ในดานการกระจายตัวของความช้ืนในอาหารพบวาคา CV ของขอมูลการกระจายตัวของขอมูลความช้ืนในตารางท่ี 3 (เวลา

ในการผสม 20 นาที) มีขอมูลคอนขางท่ีดีกวาตารางท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ แตท้ังน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับแบบใชการผสมอาหาร

ดวยมือขอมูลความช้ืนท่ีตรวจวัดไดอาจจะมีความแตกตางการกระจายตัวของขอมูลคาความช้ืนท่ีสูงมากกวา 

 

อภิปรายผล  

 จากการออกแบบและสรางเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล เพ่ือทดสอบสมรรถนะการทํางาน

ของเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล โดยทดสอบวาเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลา

นิลสามารถผสมอาหารในอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc และเครื่องสามารถผสมไดครั้งละ 5-15 กก. จะทดสอบ

หาคาความช้ืนและคาแอลกอฮอลในตัวอาหารโดยการสุมวัดคา 5 จุด พบวา การทดสอบเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลง

เพศสําหรับปลานิล ซึ่งคาท่ีผสมดวยมือจะวัดไดคาความช้ืนไดคือ 714, 714, 714, 716 และ 718 mV และคาแอลกอฮอลจะ

วัดไดคือ 0.16, 0.17, 0.18, 0.18 และ 0.18 g/dl ตามลําดับ และผลการทดสอบผสมดวยเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลง

เพศสําหรับปลานิล จะวัดคาความช้ืนไดคือ คือ คาความช้ืน 712, 712, 714, 716 และ 717 mV คาแอลกอฮอล 0.10, 0.13, 

0.14, 0.16 และ 0.17 g/dl ตามลําดับซึ่งคาท่ีวัดไดจากการผสมเครื่องจะใชความเร็วรอบในการผสม คือ 22 รอบตอ 1 นาที 

เปนท่ีเหมาะสมในการผสมเวลาท่ีทําการผสมไดเหมาะสมท่ีสุดคือ 10 นาที เพราะคาท่ีวัดไดใกลเคียงกับกันผสมแบบมือท่ีสุด 

คือ คาความช้ืน 712, 712, 714, 716 และ 717 mV คาแอลกอฮอล 0.10, 0.13, 0.14, 0.16 และ 0.17 g/dl ซึ่งถือวาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาคนควาเรื่องการผสมอาหารปรับฮอรโมนแปลงเพศสําหรับปลาสามารถสรุปไดดังน้ี  

  การทดสอบของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศสําหรับปลานิล จากการทดสอบเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลง

เพศสําหรับปลานิลสามารถทดสอบหาสมรรถนะและระบบของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนสําหรับแปลงเพศปลานิลโดยเริ่ม

ทดลอง นําอาหารปลา 10 กิโลกรัมมาผสมกับตัวฮอรโมนสําหรับแปลงเพศปลานิลในอัตราสวน 1 กิโลตอฮอรโมน 130 ซีซีโดย

ใชความเร็วโดยใชความเร็วของมอเตอร 1450 รอบตอนาทีโดยใสเกียรทดรอบ 1 ตอ 60 ซึ่งจะไดรอบท่ีตองการคือ 22 รอบตอนาที

โดยจะเปดเครื่องใหหมุนไปในทางขวา  5 นาที และกลับทางหมุนไปทางซาย 5 นาทีและใชตัวเซ็นเซอรวัดความช้ืนท่ี 714 mV 

และใชเซ็นเซอรวัดคาแอลกอฮอลในอาหารใหไดคา 0.17 g/dl  

 การทดสอบการผสมอาหารกับฮอรโมนสําหรับแปลงเพศปลานิลโดยใชมือผสมแบบเดิมโดยจะไดความช้ืนอยูท่ี 714 mV 

และถาแอลกอฮอลในอาหารอยูท่ี 0.17 g/dl จากการทดสอบการผสมแบบเดิมท่ีใชมือคนและใชเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมน

แปลงเพศสําหรับปลานิลพบวาเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศสําหรับ ปลานิล สามารถผสมอาหารไดเร็วกวาปกติและ

คลุกเคลาอาหารกับฮอรโมนเขากันไดดี โดยวัดจากคาความช้ืนท่ี 714 mV และแอลกอฮอลในอาหารอยูท่ี 0.17 g/dl 

 

 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

ทุกทานท่ีใหคําปรึกษา คําช้ีแนะ และชวยเหลือในการสืบคนขอมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการดําเนินงานวิจัยน้ีมา

โดยตลอด 
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บทคัดยอ 

 การยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียของสารสกัดจากใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบกดวยเอทานอล 95% กับ

เช้ือ   E. coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 ดวยวิธี Agar 

well diffusion พบวา สารสกัดจากใบยอปาท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย P. aeruginosa TISTR 357 

และ S. aureus TISTR 1840 ไดดีท่ีสุด มีเสนผาศูนยกลางของวงใสเทากับ 9.00±0.82 และ 7.67±0.96 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนสารสกัดจากใบหมีเหม็นและใบบัวบกสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ

แบคทีเรีย S. aureus TISTR 1840 ไดดีท่ีสุด มีเสนผาศูนยกลางของวงใสเทากับ 8.33±0.94 และ 8.33±0.47 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05)  คาความเขมขนต่ําสุดท่ีสารสกัดมีฤทธ์ิในการยับยั้งและสามารถฆาเช้ือ

แบคทีเรียได ดวยวิธี resazurin test พบวา สารสกัดจากยอปาสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียท้ัง 4 สายพันธุ ไดดี

ท่ีสุด มีคา MIC เทากับ 500, 125 และ 1.95 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และคา MBC เทากับ 500, 250 และ 500 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จึงไดนําสารสกัดใบยอปามาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเจลลางมือโดยเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของเจลลางมือท้ัง 3 สูตร ดวยวิธีมาตรฐาน BS EN 1276: 2009 พบวา เจลลางมือสูตรปกติและผสมสารสกัด

สมุนไพรยอปา มีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียไดดีท่ีสุด รองลงมา คือ สูตรลดปริมาณแอลกอฮอลและผสมสารสกัดสมุนไพรยอ

ปา และสูตรปกติ 
 

คําสําคัญ: ใบบัวบก ยอปา หมีเหม็น ยาโทบรามัยซิน เจลลางมือ 

 

Abstract 

 

 Antibacterial activity of Centella asiatica, Morinda coreia, and Litsea glutinosa leaves extract with 

ethanol 95% against E. coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 and S. aureus TISTR 

1840, using Agar well diffusion, revealed that Morinda coreia leaves extract was the best antibacterial 

activity with P. aeruginosa TISTR 357 and S. aureus TISTR 1840. Their inhibition zone were 9.00±0.82 and 

7.67±0.96 millimeter respectively with a significantly different at the statistical level of 0.05. Litsea 

glutinosa and Centella asiatica leaves extract presented the best results of antibacterial activity with S. 

aureus TISTR 1840. Their inhibition zone were 8.33±0.94 and 8.33±0.47 millimeter respectively with a 

significantly different at the statistical level of 0.05. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the 
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minimum bactericidal concentration (MBC), using resazurin MIC assay exhibited that Morinda coreia leaves 

extract  was the greatest antibacterial activity of bacteria 4 strains. The MIC resulted in 500, 125, and 1.95 

milligram per millimeter respectively. The MBC showed 500, 250, and 500 milligram per millimeter 

respectively. When adding Morinda coreia leaves extract as an ingredient of hand washing gel and 

compared the effectiveness of 3 formulas hand washing gel by using BS EN 1276: 2009 standard method, 

the results showed that normal hand washing gel adding with Morinda coreia leaves extract was the 

greatest bactericidal activity, followed by the hand washing gel adding Morinda coreia leaves extract and 

reducing alcohol and the normal hand washing gel respectively.                  
 

keywords:  Centella asiatica Morinda coreia Litsea glutinosa Tobramycin Hand wash gel 

 

บทนํา 

บนโลกใบน้ีมีสิ่งมีชีวิตมากมายท่ีเราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาแตยังมีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อีกมากมายท่ีเราไม

สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตสามารถมีชีวิตอาศัยอยูรวมกับเราไดอยางกลมกลืน คือ “จุลินทรีย” (Microorganism) ซึ่ง

อาศัยอยูใกลตัวเรามาก มีท้ังมุมท่ีดีและไมดี อยางเชน การเปนหวัด  เปนโรคตาง ๆ มากมาย ซึ่งเราทุกคนกลัวการเจ็บปวย 

สัตวทุกชนิดจะมีนักลาและมีศัตรูทางธรรมชาติ แตมนุษยตอนน้ีกลับไมมีศัตรูทางธรรมชาติ ศัตรูจริง ๆ ของมนุษย คือ มนุษย

เองกับจุลินทรียหรือเช้ือโรค (นพวัชร สมานคติวัฒน, 2548) การแพรกระจายของแบคทีเรียมักพบอยูกับสิ่งรอบตัวเรา เชน 

หนาจอโทรศัพทมือถือ หนาจอคอมพิวเตอร คียบอรด โตะทํางาน เปนตน มันเปนอีกทางหน่ึงท่ีนําเช้ือโรคหรือสงผานเช้ือ

แบคทีเรียตอไปสูรางกายเรา (ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพฯ, 2558) แลวอวัยวะท่ีสําคัญในการนําเช้ือโรคตางๆ มาสูรางกายไดงาย

ท่ีสุดก็คือ มือ ซึ่งมีการใชงานเกือบตลอดเวลาจึงมีโอกาสสัมผัสเช้ือโรคตาง ๆ ท้ังแบคทีเรีย ไวรัส โรคติดเช้ือท่ีสามารถติดผาน

ทางมือสัมผัสได และคนไทยปวยกันมากในอันดับตน ๆ 4 โรค ไดแก โรคไขหวัดใหญ โรคอุจจาระรวง โรคตาแดง โรคอีสุกอีใส 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ไมวาจะเปนจากการสัมผัสท้ังทางตรงและทางออมยอมสงผลใหเกิดโรคติดตอไดมากมายซึ่งบาง

โรคอาจรุนแรงถึงชีวิต วิธีการท่ีงาย สะดวก มีการลงทุนนอยและไดผลในการควบคุมและปองกันโรคติดเช้ือท่ีผานทางมือได คือ

การลางมือ (วิสสุตา คุมวงษา และคณะ, 2558) ปจจุบันมีเจลลางมือหรือผลิตภัณฑ ทําความสะอาดมือแบบไมตองลางนํ้าออก 

มีท้ังชนิดเจล ของเหลว และสเปย ใชกันอยางแพรหลายสามารถพกพาไปใชไดสะดวก ทนทาน การลางมือดวยนํ้า และสบู ลด

การนําเช้ือโรคเขาสูรางกายจากการสัมผัส ผลิตภัณฑเจลลางมือซึ่งมีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ แอลกอฮอล (alcohol) ใน

ปริมาณมาก และอาจมีสารฆาเช้ือโรคบริเวณผิวหนัง หากผลิตภัณฑมีปริมาณแอลกอฮอลเปนสวนผสมตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป 

และใชกับผิวหนังมนุษยอาจทําใหเกิดการระคายเคือง คัน เปนผื่นแดง เน่ืองจากปริมาณแอลกอฮอลมีความเขมขนท่ีสูงเกินไป 

เพ่ือลดปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอลท่ีนํามาเปนสวนผสมจึงมีผูนําสมุนไพรมาใชรวมในการฆาเช้ือ ซึ่งในประเทศไทย

อุดมสมบูรณไปดวยสมุนไพร และมีภูมิปญญาในการนําพืชสมุนไพรมาใชเปนยาตั้งแตสมัยโบราณ เพราะหาไดตามธรรมชาติ มี

ผลขางเคียงนอย (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2559) ในทางการแพทยแผนไทย มีสมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ

แบคทีเรียอยูหลายชนิด (พรเทพ เต็มรังสี, 2554) เน่ืองจากพืชสมุนไพรผลิตเมแทบอไลททุติยภูมิท่ีมีคุณสมบัติยับยั้งเช้ือ

แบคทีเรียเปนจํานวนมาก ทุกสวนของพืชไมวาจะใชเดี่ยวหรือใชรวมกันมีคุณสมบัติในการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย สารเคมีหลาย

ชนิดท่ีพืชผลิตข้ึนนาจะมสีวนสําคัญในการปองกันพืชจากโรคติดเช้ือ องคประกอบของสารจุลินทรียเหลาน้ีพบไดในสวนตางๆ 

ของพืช เชน ตน ใบ ผล ราก ดอก เมล็ด และเปลือกผลไม (สุคนธ ตันติไพบูลย และคณะ, 2012) จากงานวิจัยของวัชรินทร 

รังษีภาณุรัตน และคณะ (2559) ไดทําการสกัดพืชสมุนไพร 10 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ จันทรแดง จันทรแปดกลีบ ฝาง 

พริกไทยดํา ฟาทะลายโจร ยี่หรา สมอไทย และอบเชย โดยใช 95% เอทานอลเปนตัวสกัดเพ่ือศึกษาฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย S. 

aureus, B. cereus และ E. coli และงานวิจัยของนุศวดี พจนานุกิจ และสมใจ ขจรชีพพันธุงาม (2553) ในการศึกษาการ
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ยับยั้งเช้ือ P. acnes และ S. aureus จากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก เปลือกมังคุด ขมิ้นชัน และใบบัวบก โดยนําสารสกัดมา

ผสมกับเจลไคโตซาน พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดท่ีอยูในรูปเจลไคโตซาน มีความเหมาะสมในการนําไปใชยับยั้งแบคทีเรียท่ี

กอใหเกิดสิว และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสสุตา คุมวงษา และคณะ (2558) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอ

โรคของเจลลางมือผสมสารสกัดจากเปลือกไม 3 ชนิด คือ เปลือกสมโอ เปลือกมังคุด และเปลือกกลวยนํ้าหวาดิบ และจากการ

สํารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีอําเภอหนองบัว พบวา มีพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยา และมีปริมาณมาก และสามารถนํามาใช

พัฒนาเปนผลิตภัณฑเจลลางมือท่ีมีประสิทธิภาพและมผีลกระทบตอผูบรโิภคนอย อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับพืชสมุนไพร

ในพ้ืนท่ีอีกทางหน่ึง 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีอําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค 3 ชนิด ไดแก  ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคมาใชเปนสวนผสมในการ

ทําเจลลางมือสมุนไพร เพ่ือลดผลขางเคียง การใชสารเคมี และยาปฏิชีวนะ รวมท้ังยังเปนแนวทางสรางผลิตภัณฑใหกับชุมชน

อีกทางหน่ึงดวย 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 การสกัดสารจากใบพืช  

ลางใบบัวบก ใบยอปา และใบหมเีหม็นใหสะอาด แลวนําใบยอปา และใบหมเีหม็นมาหั่นเปนช้ินเล็กๆ จากน้ันนําไป

ใสตูอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แลวนํามาเก็บใสภาชนะปดสนิท สวนใบบัวบกวางท้ิงไวให

สะเดด็นํ้า จากน้ันบดใหละเอียดช่ังตัวอยางพืชท้ัง 3 ชนิด อยางละ 300 กรัม ใสในขวดโหล เตมิเอทานอล 95% ปริมาตร 

3,000 มิลลิลติร (อัตราสวนใบพืช : ตัวทําละลาย เทากับ 1:10) ปดภาชนะใหสนิทหมักท้ิงไวท่ีอุณหภมูิ 37 องศาเซลเซยีส เก็บ

ใหพนแสง เปนเวลา 3 วัน นําสารสกัดท่ีไดมากรองดวยผาขาวบางและกระดาษกรอง Whatmam เบอร 1 และนําไประเหยตัว

ทําละลายออกดวยเครื่องระเหยตวัทําละลายแบบหมุน (rotary evaporator) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซยีส จนกระท่ังไดสาร

สกัดท่ีมลีักษณะขนเหนียว ช่ังนํ้าหนังสารสกัดและคํานวณหาปรมิาณเน้ือสารท่ีสกัดได (% yield) และเก็บสารสกัดท่ีไดไวใน

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือใชในการทดสอบประสิทธิภาพการยบัยั้งเช้ือแบคทีเรียในลําดับตอไป 

 การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี Agar well diffusion (จิราภรณ บุราคร, 2555)  

นําเช้ือแบคทีเรียท้ัง 4 ชนิด คือ E. coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 และ S. 

aureus TISTR 1840 เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Nutrient Agar (NA) บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 

ช่ัวโมง เตรียมสารละลายของเช้ือแบคทีเรียทดสอบถายเช้ือแบคทีเรียทดสอบ 1 ลูป ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Nutrient broth 

(NB) นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ช่ัวโมง นํามาปรับความขุนของสารละลายของเช้ือใหเทากับ

สารละลายมาตรฐาน McFarland Standard No. 0.5 ซึ่งจะมีจํานวนเช้ือเทากับ 1×108 โคโลนีตอมิลลิลิตร 

เตรียมสารละลายของสารสกัดใหไดความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95% 

ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเช้ือจุลินทรียนํา Cork borer เจาะลงบนหนาอาหาร MHA ใหมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร นําไมโครปเปตดูดสารละลายของสารสกัดความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 30 

ไมโครลิตร ลงในหลุมทดสอบบนหนาอาหารเลี้ยงเช้ือ MHA จากน้ันนําจานเพาะเช้ือไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 24 ช่ัวโมง วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของบริเวณยับยั้ง คือ บริเวณใสรอบหลุมทดสอบ  สําหรับชุดควบเชิงบวก 

(positive control) ใชยาปฏิชีวนะ Tobramycin ความเขมขน 0.01g/L ชุดควบคุมเชิงลบ (negative control) ใชนํ้ากลั่นท่ี

ผานการฆาเช้ือแลว ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา เพ่ือหาคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้ง 
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 การทดสอบฤทธิ์การยับย้ังเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด (Minimal inhibitory concentration, MIC) ดวยวิธี 

Resazurin test และการหาคาความเขมขนตํ่าสุดของสารสกัดท่ีสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียได (Minimal bactericidal 

concentration, MBC) (ธีรดา แตโสตถิกุล, 2559)  

 การหาความเขมขนของสารสกัดต่ําสุดท่ีปองกันไมใหเกิดการเจริญของแบคทีเรียในหลุมทดสอบ (Minimal 

inhibitory concentration, MIC) ทําไดโดยการนําเช้ือท่ีผานการตรวจสอบโดยวิธี Agar well diffusion  กับสารสกัดจาก

กระบวนการขางตนท่ีปรากฏวงใส (clear zone) รอบหลุมทดสอบ 

 เตรียมสารสกัดจากกระบวนการขางตนท่ีความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลงใน 

96-well plate ในหลุมท่ี 1-2 เติมอาหารเลี้ยงเช้ือ NB ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate ตั้งแตหลุมท่ี 2-12 ทํา

การเจือจางสารสกัดแบบ 2-fold serial dilution ตั้งแตหลุมท่ี 2-11นําเช้ือแบคทีเรียท่ีปรับความขุนมาตรฐาน 0.5 

McFarland มาเจือจาง 1:1000 ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate ทุกหลุม นําสี Resazurin sodium ปริมาตร 

30 ไมโครลิตร เติมลงในหลุม 96-well plate ทุกหลุม แลวนําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1-4 ช่ัวโมง โดยอาน

ผลจากการเปลี่ยนสีของสี resazurin ทุกๆ 1 ช่ัวโมง ถาเปลี่ยนจากสีนํ้าเงินเปนสีชมพูแสดงวาท่ีความเขมขนน้ันไมสามารถ

ยับยั้งเช้ือ อานคา MIC จากหลุมท่ีไมมีการเปลี่ยนสี 

 หาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดท่ีสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียได (minimal bactericidal concentration, MBC) 

นํา 96-well plate จากการทดสอบ MIC นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-20 ช่ัวโมง อานผลโดยดูการเปลี่ยน

สีของสี resazurin ถาหลุมท่ีเปนสีนํ้าเงินเปลี่ยนเปนชมพูท้ังหมดแสดงวาสารสกัดไมมีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียทดสอบ แต

ถาไมมีการเปลี่ยนสีของสี resazurin แสดงวาสารสกัดมีฤทธ์ิในการฆาเช้ือแบคทีเรียทดสอบ  

 การพัฒนาผลิตภัณฑเจลลางมือผสมสารสกัดจากสมนุไพร 

 เตรียมเจลลางมือ 3 สูตร ไดแก เจลลางมือสูตรปกติ เจลลางมือสูตรปกติท่ีมีการเพ่ิมสมุนไพร เจลลางมือสูตรลด

ปริมาณแอลกอฮอลและใสสมุนไพร โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรียของเจลลางมือแตละสูตร ดวยวิธี

มาตรฐาน BS EN 1276:2009  

 ผลของสารสกัด 

 ผลการสกัดสารจากใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95 เปอรเซ็นต พบวา สารสกัด

ท้ัง 3 ชนิด มีลักษณะเหนียวหนืดสีเขียวเขม จากการคํานวณปริมาณเปอรเซ็นตของสารสกัด พบวา สารสกัดใบยอปามีปริมาณ

สารสกัดมากท่ีสุด รองลงมา คือ สารสกัดใบหมีเหม็น และสารสกัดใบบัวบกมีปริมาณท่ีนอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 1 ปริมาณสารสกัดท่ีได (เปอรเซ็นต) 

สารสกัด ลักษณะของสารสกัด ปริมาณของสารสกัด (เปอรเซ็นต) 

 ใบหมีเหม็น เหนียวหนืด สีเขียวเขม 5.45 

 ใบยอปา เหนียวหนืด สีเขียวเขม 17.52 

 ใบบัวบก เหนียวหนืด สีเขียวเขม 2.03 

 

 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรียดวยวิธี Agar well 

diffusion 

 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Escherichia coli 

TISTR 527 และ Enterococus hirae TISTR 930          
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 จากการศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนของสารสกัดจากพืชสมุนไพรท้ัง  3  ชนิด ดวยตัว ทําละลายเอทานอล 95% 

ท่ีความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวา สมุนไพรท้ัง 3 ชนิดท่ีนํามาทดสอบไมสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli 

TISTR 527 และ E. hirae TISTR 930 ได  

 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Pseudomonas 

aeruginosa TISTR 357         

   จากการศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนของสารสกัดจากพืชสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด ดวยตัว ทําละลายเอทานอล 95% 

ท่ีความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในการยับยั้งเช้ือ พบวา ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก สามารถยับยั้งการ

เจรญิของเช้ือแบคทีเรียได โดยมีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางวงใสไมแตกตางกัน เทากับ 9.00±0.82 และ 7.00±0.00 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ และตัวอยางนํามาใชทดสอบมีคาเฉลี่ยขนาดเสนผาศนูยกลางวงใสนอยกวายาโทบรามยัซินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)  

 
ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสารสกัดใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบกในการยับยั้งการเจริญ P. aeruginosa TISTR 

357 

หมายเหตุ อักษร a และ b แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) ของ

ขนาดของวงใส (Clear zone) ท่ีเกิดการยับยั้งไมมอัีกษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก แสดงวาไมเกิดการยับยั้ง 
 

 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus 

aureus TISTR 1840  

 จากการศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนของสารสกัดจากพืชสมนุไพรท้ัง 3 ชนิด ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95% ท่ี

ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลลิิตร ในการยับยั้งเช้ือ พบวา  ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก สามารถยับยั้งการเจรญิ

ของเช้ือแบคทีเรียได โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางวงใสไมแตกตางกัน เทากับ  8.33±0.94 7.67±0.94 และ 8.33±0.47 

มิลลิเมตร ตามลําดับ และตัวอยางนํามาใชทดสอบมีคาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางวงใสนอยกวายาโทบรามัยซินอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)  
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ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสารสกัดใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบกในการยับยั้งการเจริญ S. aureus TISTR 1840 

หมายเหตุ อักษร a และ b แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) ของ

ขนาดของวงใส (Clear zone) ท่ีเกิดการยับยั้งไมมอัีกษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก แสดงวาไมเกิดการยับยั้ง 
 

 ความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration: MIC) ของสาร

สกัดจากพืชสมุนไพร ดวยวิธี resazurin test 

 เมื่อนําสารสกัดจากพืชสมุนไพร ท้ัง 3 ชนิด มาหาคา MIC ดวยวิธี resazurin test โดยใชสารสกัดความเขมขน

ระหวาง 1.95-1000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวา คา MIC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ตอ E. coli TISTR 527 

เทากับ 250, 500 และ 250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ คา MIC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ตอ E. hirae 

TISTR 930 เทากับ 1000, 125 และ 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ คา MIC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก 

ตอ P. aeruginosa TISTR 357 เทากับ 1.95 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และคา MIC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ตอ 

S. aureus TISTR 1840 เทากับ 1.95 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  

 ความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถฆาเชื้อได (Minimal bactericidal concentration: MBC) ของสารสกัดจากพืช

สมุนไพร  

 เมื่อนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด มาหาคา MBC  โดยใชสารสกัดความเขมขนระหวาง 1.95-1000 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวา คา MBC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ตอ E. coli TISTR 527 เทากับ 250, 500 และ 

250 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ คา MBC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ตอ E. hirae TISTR 930 เทากับ 

1000, 250 และ 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ พบวา คา MBC ของใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ตอ P. 

aeruginosa TISTR 357 ตอ S. aureus TISTR 1840 เทากับ 1000, 500 และ 1000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ  

 การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑเจลลางมือท่ีผสมสารสกัดในการยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธี

มาตรฐาน BS EN 1276:2009  

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในแตละชนิดโดยผานการทดสอบท้ัง 3 ข้ันตอนขางตน สามารถคัดเลือกสาร

สกัดท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียไดดีท่ีสุดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเจลลางมือ โดยสารสกัดจากใบยอปามีฤทธ์ิในการฆา

เช้ือแบคทีเรียไดดีท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยวงใสในการยับยั้งเช้ือ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840   เทากับ 

9.00±0.82 และ 7.67±0.94 ตามลําดับ มีคา MIC ตอเช้ือ E. coli TISTR 527 E. hirae TISTR 930  P. aeruginosa TISTR 

357 และ S. aureus TISTR 1840  เทากับ 500, 125, 1.95 และ 1.9 5 ตามลําดับ และมีคา MBC เทากับ 500, 250, 500 

และ 500 ตามลําดับ และนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเจลลางมือในข้ันตอนตอไป 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรียของเจลลางมือตอปริมาณเช้ือเริ่มตน 1.5×108 CFU/mL พบวา 

เจลลางมือสูตรปกติมีสิทธิภาพในการฆาเช้ือ E. coli TISTR 527  E. hirae TISTR 930 P. aeruginosa TISTR 357 และ     

S. aureus TISTR 1840 มีคาปริมาณแบคทีเรียคงอยูเทากับ 1.08×108, 1.06×108, 2.63×107 และ 7.3×107 CFU/mL 

ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรียของเจลลางมือตอปริมาณเช้ือเริ่มตน 1.5×108 CFU/mL พบวา 

เจลลางมือสูตรปกติและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา ท่ีความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการฆาเช้ือ E. 

coli TISTR 527 E. hirae TISTR 930  P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 มีคาปริมาณแบคทีเรียคง

อยูเทากับ 4.3×107, 8.9×107, 1.25×107 และ 0  CFU/mL ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรียของเจลลางมือตอปริมาณเช้ือเริ่มตน 1.5×108 CFU/mL พบวา 

เจลลางมือสูตรลดปริมาณแอลกอฮอลและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา ท่ีความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มี

ประสิทธิภาพในการฆาเช้ือ E. coli TISTR 527 E. hirae TISTR 930 P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 

1840 มีคาปริมาณแบคทีเรียคงอยูเทากับ 1.04×108, 1.06×108, 0 และ 6.70×107  CFU/mL ตามลําดับ ดังแสดงในภาพท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลศึกษาประสิทธิภาพผลิตภณัฑเจลลางมือ สตูรปกติ สูตรปกติและใสสารสกัดสมุนไพรยอปา และสตูรลดปริมาณ

แอลกอฮอลและใสสารสกัดสมุนไพรยอปา  

 

อภิปรายผล 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรท้ัง 3 ชนิด ไดแก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ใน

การยับยั้งการเจรญิของเช้ือแบคทีเรีย พบวา เมื่อนําสารสกัดจาก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ท่ีมีความเขมขน 1,000 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มาทดสอบกับเช้ือ ไดแก Escherichia coli TISTR 527 , Enterococus hirae TISTR 930 ,  

Pseudomonas aeruginosa TISTR 357 และ Staphylococcus aureus TISTR 1840 สารสกัดจากใบยอปาและใบบัวบก

สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียได 2 ชนิด คือ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 สวนสาร

สกัดจากใบหมีเหม็นสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียไดเพียง 1 ชนิด คือ S. aureus TISTR 1840 ในขณะท่ีสารสกัด

จากใบยอปาสามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 ไดดีกวาสารสกัดชนิดอ่ืน 

(ซึ่งมีขนาดพ้ืนท่ียับยั้งการเจริญเทากับ 9.00±0.82 มิลลิเมตร และ 7.67±0.94 มิลลิเมตร ตามลําดับ)  

 ยอปา เปนพืชในวงศ Rubiaceae มีการรายงานขอมูลทางเภสัชพบอิริดอยดไกลโคไซด ไดแก yopaaoside A, B, C, 

6-O-acetylscandoside, 10-O-acetylmonotropein, asperulosidic acid, deacetyl-asperuloside, asperuloside 

สารกลุมเซโคอิริดอยดไกลโคไซด ไดแก secoxyloganin สารกลุมฟโนลิกไกลโคไซด ไดแก 3,4,5-trimethoxyphenyl 1-O-

-apiofuranosyl (1"→6')--glucopyranoside สารกลุมแอนทราควิโนนไกลโคไซด ไดแก lucidine 3-O- 

primeveroside ในใบและก่ิง (ฐานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552) มีการรายงานจาก

งานวิจัยกอนหนาน้ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการเตรียมสารสกัดจากยอและปริมาณสารสกัดท่ีมีฤทธ์ิตอการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย ซึ่งใน

งานวิจัยใหขอเสนอแนะวาสารสกัดจากยอจะออกฤทธ์ิในการตานจุลินทรียเมื่อใชในปริมาณท่ีมีความเขมขนสูง อยางไรก็ตามมี

งานวิจัยนอยมากท่ีใหขอมูลเก่ียวกับสารสําคัญในยอท่ีสามารถตานการเจริญของจุลินทรีย โดยสวนใหญจะใหความสําคัญไปท่ี

สารประกอบฟนอลซึ่งไดแก L-asperuloside, alizarin, scopoletin และ enthraquinones เปนตน (Banerjee et al., 
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2006; Jayaraman et al., 2008) Banerjee et al (2006) รายงานวารสารสกัดจากยอสามารถยับยั้งการเจริญของ C. 

albicans ไดโดยการเขาไปรบกวนในกระบวนการพัฒนารูปรางจากเซลลเดี่ยวไปเปนรูปรางแบบเสนใย จึงทําให C. albicans 

ไมสามารถเพ่ิมจํานวนได แตอยางไรก็ตามกลไกการทํางานของสารสกัดจากยอในการเขาไปทําลายหรือยับยั้งการเจริญของ

เช้ือจุลินทรียน้ันยังไมเปนท่ีชัดเจน  

 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย ดวยวิธี resazurin test โดยใชสารสกัดความ

เขมขนระหวาง 1.95-1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวา ยอปามีคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ

แบคทีเรียท้ัง 4 ชนิด ไดดีท่ีสุด ไดแก E. coli TISTR 527  E. hirae TISTR 930  P. aeruginosa TISTR 357 และ S. 

aureus TISTR 1840 คือ 500, 125 และ 1.95 ตามลําดับ และการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเช้ือไดของสารสกัดยอปา 

พบวา คาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถฆาเช้ือแบคทีเรียไดท้ัง  4  ชนิด  ไดแก  E. coli TISTR 527       E. hirae TISTR 930              

P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 คือ 500, 250 และ 500 ตามลําดับ เน่ืองจากงานวิจัยท่ีทํา

เก่ียวกับสารสกัดจากใบยอปาสวนใหญไมมีการหาคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและคาความเขมขนต่ําสุด

ในการฆาเช้ือแบคทีเรียได 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพของเจลลางมือในการลดปริมาณเช้ือปนเปอนดวยวิธีมาตรฐาน BS EN 1276: 2009 โดย

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรียของเจลลางมือ 3 สตูร ไดแก  เจลลางมือสูตรปกติ, เจลลางมือสูตรปกติผสม

สารสกัดสมุนไพร และเจลลางมือสูตรลดปริมาณแอลกอฮอลและใสสารสกัดสมุนไพร พบวา เจลลางมือสูตรปกติมี

ประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรีย ไดแก E. coli TISTR 527  E. hirae TISTR 930 P. aeruginosa TISTR 357 และ      

S. aureus TISTR 1840 มีคาปริมาณแบคทีเรียคงอยูเทากับ 1.08×108, 1.06×108, 2.63×107 และ 7.3×107 CFU/mL 

ตามลําดับ    เจลลางมือสูตรปกติผสมสารสกัดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรีย ไดแก E. coli TISTR 527       

E. hirae TISTR 930 P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 มีคาปริมาณแบคทีเรียคงอยูเทากับ 

4.3×107, 8.9×107, 1.25×107 และ 0  CFU/mL ตามลําดับ และเจลลางมือสูตรลดปริมาณแอลกอฮอลและใสสารสกัด

สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการฆาเช้ือแบคทีเรีย ไดแก E. coli TISTR 527    E. hirae TISTR 930 P. aeruginosa TISTR 

357 และ    S. aureus TISTR 1840 คาปริมาณแบคทีเรียคงอยูเทากับ 1.04×108, 1.06×108, 0 และ 6.70×107  CFU/mL 

ตามลําดับ จากผลการทดลองพบวา เจลลางมือสูตรปกติผสมสารสกัดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการฆาเช้ือไดดีท่ีสุด รองลงมา 

คือ สูตรลดปริมาณแอลกอฮอลใสสารสกัดสมุนไพร และสูตรปกติ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิสสุตา คุมวงษา 

และคณะ (2558) ในการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของเจลลางมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม 3 ชนิด 

คือ เปลือกสมโอ เปลือกมังคุด และเปลือกกลวยนํ้าหวาดิบ โดยนําสารสกัดท่ีไดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ

ของเช้ือแบคทีเรียกอโรค จํานวน 5 สายพันธุ คือ Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. 

epidermidis และ Salmonella Typhimurium อยางไรก็ตามจากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของ

เจลลางมือผสมสารสกัดจากเปลือกไม 3 ชนิด ทําใหมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียกอโรคได เกิดจากการเสริม

ฤทธ์ิกันของสารสกัดกับแอลกอฮอลท่ีผสมลงไปในเจลลางมือ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 สารสกัดจาก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ท่ีมีความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มาทดสอบกับเช้ือ 

ไดแก E. coli TISTR 527 , E. hirae TISTR 930 ,  P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 สารสกัดจาก

ใบยอปาและใบบัวบกสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียได 2 ชนิด คือ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus 

TISTR 1840 สวนสารสกัดจากใบหมีเหม็นสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียไดเพียง 1 ชนิด คือ S. aureus TISTR 

1840 ในขณะท่ีสารสกัดจากใบยอปาสามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 

ไดดีกวาสารสกัดชนิดอ่ืน สารสกัดยอปามีคาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียท้ัง 4 ชนิด ไดดีท่ีสุด 
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ไดแก E. coli TISTR 527  E. hirae TISTR 930 P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 คือ 500, 125 

และ 1.95 ตามลําดับ และการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเช้ือไดของสารสกัดยอปา พบวา คาความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถฆา

เช้ือแบคทีเรียไดท้ัง  4  ชนิด  ไดแก  E. coli TISTR 527  E. hirae TISTR 930   P. aeruginosa TISTR 357 และ S. 

aureus TISTR 1840 คือ 500, 250 และ 500 ตามลําดับ 

 ไดผลติภัณฑเจลลางมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรจากพ้ืนท่ีอําเภอหนองบัวท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียไดดี

ท่ีสุด โดยมีปริมาณเช้ือเริ่มตนเทากับ 150,000,000 เซลล พบวา สูตรปกติและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา มีฤทธ์ิในการฆาเช้ือ

แบคทีเรียไดดีท่ีสุด รองลงมา คือ สูตรลดปริมาณแอลกอฮอลและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา และสูตรปกติ มีปริมาณเช้ือ

แบคทีเรียรอดชีวิตเฉลี่ย 36,125,000 , 69,250,000 และ 78,325,000 เซลล ตามลําดับ 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษากว๊านพะเยา ผ่านเว็บไซต์

ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยได้เก็บรวบรวมเนื้อหาข้อมูล

เกี่ยวกับปลาน้ าจืดจากศูนย์วิจัยประมงน้ าจืดพะเยา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดฟังก์ชันการใช้งาน 

ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบส่วนต่อประสาน และท าการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด และได้มี

การประเมินจากกลุ่มผูใ้ช้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งผลการประเมินมีความพึงพอใจต่อฟังก์ชันการ

ใช้งานในระดับปานกลาง และกลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อฟังก์ชันการใช้งานในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ค้าส้าคัญ : ระบบจัดการข้อมูล  ประมง  กว๊านพะเยา 

 

Abstract 

 This paper aims to develop an information system for managing freshwater fish. Case Study Phayao 

Through online sites on the Internet. For the information for research, collect various information about the 

contents of the Research Center for Freshwater Fisheries District. Then the data was analyzed to determine 

the functionality. Database design Interface design And development To benefit users as much as possible. 

And an assessment of the relevant user group consists of researchers and experts. The result of the survey 

were satisfied with the functionality level. And the user is satisfied with the overall functionality at a good 

level 

Keyword : Information Management System, Fishing, Kwan Phayao 
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บทน้า 

กว๊านพะเยา เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีเนื้อท่ีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทย โดยตาม

หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของค าว่า“กว๊าน” ว่าหมายถึง บึงตอนลึก หรือน้ าตอนลึกไหลวน ซึ่งก็

สอดคล้องกับสภาพของกว๊านพะเยาที่เป็นบึงตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อ าเภอ เมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากการทรุดตัวตาม

แนวรอยเลื่อนบริเวณแนวแม่น้ าอิง รูปร่างคล้ายแอ่งกระทะ เป็นแหล่งรับ น้ าจาก 10 ล าน้ าของเทือกเขาผีปันน้ าทางด้านตะวันตก

ของจังหวัดพะเยา มีร่องน้ าเช่ือมต่อระหว่างแอ่งน้ าของกว๊าน กับแม่น้ าอิง ในช่วงฤดูฝนมีพื้นที่น้ ามากและในช่วงฤดูแล้งมีน้ า

ค่อนข้างน้อย กว๊านพะเยามีทางน้ าออกทางเดียวท่ีด้าน ประตูระบายน้ าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา โดยในปี พ.ศ. 

2482-2483 รัฐได้ท าการก่อสร้างประตู ระบายน้ ากั้นล าน้ าอิง ท าให้บริเวณที่ลุ่มต่ าแห่งนี้เปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่เพิ่ม

ปริมาณเก็บกักน้ าส าหรับ การประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดพะเยา, 2550)  

ปัจจุบันการประมงมีความส าคัญต่อประชากรที่ท าอาชีพประมงและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้นจึง

กล่าวได้ว่ากว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ าที่มีการท าประมงขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาและกว๊านพะเยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดในจังหวัดพะเยา ท าให้มีนักท่องเที่ยวสนใจศึกษาพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ  เพราะกว๊านพะเยามีความ

หลากหลายทางด้านชีววิทยาจึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหลากหลายชนิด แต่ปลาชนิดต่าง ๆ ในกว๊านพะเยามีจ านวน

มากและมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกัน ท าให้ยากต่อการจ าแนกชนิดและสายพันธุ์ รวมไปถึงจุดบริการการให้

ข้อมูลภายในบริเวณกว๊านพะเยามจี านวนน้อยท าให้ผูท้ี่อยากทราบข้อมูลสายพันธุ์ปลาไม่สามรถทราบข้อมูลที่ต้องการได ้และข้อมูล

ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกของปลาชนิดนั้น ๆ 

ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เพื่อให้ผู้ใช้งาน

ระบบได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของปลาน้ าจืดที่อยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา รวมไปถึงของมูลจุดส ารวจบริเวณที่พบเจอปลา

ชนิดต่าง ๆ ซึ่งระบบจะท าให้การเข้าถึงข้อมูลปลาน้ าจืดในบริเวณกว๊านพะเยานั้นท าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์ที่มีการ

ออกแบบให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยเว็บไซต์จะท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้  

 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

 ผู้พัฒนาเริ่มต้นวิจัยโดยศึกษาความเป็นไปได้จากเอกสารและข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) และได้น า
ข้อมูลที่ได้นั้นมาคัดกรองเนื้อหาสาระที่ส าคัญน ามาปรับให้เข้ากับการท างานของระบบในส่วนต่าง ๆในรูปแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Sublime Text3 ซึ่งภาษาที่ใช้พัฒนาเป็นภาษา HTML, JavaScript และ การออกแบบหน้าตา
เว็บไซต์ CSS เป็นส่วนในการตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้ฐานข้อมูล MySQL และการใช้งานแผนที่ Google Map เป็นหลัก ซึ่ง
ระบบจะท างานเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูล โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถบรหิารจัดการฐานข้อมูลของระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊าน
พะเยาได้เช่นการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ร่วมไปถึงสามารถที่จะดูต าแหน่งที่ตั้งของจุดส ารวจที่พบเจอปลาชนิดต่ าง ๆ ได้
จากแผนที่ Google Map และ การท างานของระบบผู้ใช้งานจะสามารถค้นข้อมูลปลาชิดต่าง ๆ ผ่านฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึงการเข้าดู
ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบผ่านเว็บไซต์  
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ผลการวิจัย  

 การด าเนินงานและการเก็บความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ความต้องการฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงข้อมูลแสดง

ผลลัพธ์ที่จะน าไปใช้งาน  เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิจัยและพัฒนา

ประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) แต่เดิมทางเจ้าหน้าที่มีเพียงเว็บไซต์ที่มีไว้เพียงน าเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมประมง 

(พะเยา) เท่านั้น ซึ่งมีความไม่สะดวกในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลาน้ าจืด กรณีศึกษากว๊านพะเยา จึงมีความ

ต้องการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา ในรูปแบบของเว็บไซต์ และได้น าข้อมูลความต้องการที่ได้มา

ออกแบบเป็นกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 และ ภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดระบบจัดการข้อมูลปลาน ้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา 

 จากภาพ1 กรอบแนวคิดระบบจัดการข้อมูล การเข้าใช้งานระบบเริม่ต้นจากผู้ใช้งานระบบสามารถปอ้นข้อมูลของปลาน้ า

จืดที่ต้องการค้นหาเข้ามาในระบบเพื่อท่ีจะระบบจ าท าการค้นหา้ข้อมูลที่ตรงกับสิ่งท่ีผู้ใช้ต้องการค้นหาจากฐานข้อมูล แล้วระบบจะ

ส่งข้อมูลที่ตรงกันไปยังผู้ใช้งาน 
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ภาพที ่2 กรอบแนวคิดการออกแบบส่วนต่อประสานของระบบ 

 การการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ใช้งานระบบ น าไปสู่

ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการท างานของระบบโดยใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ (Use case diagram) ระบบฐานข้อมูลเลือกใช้

การวิเคราะห์แบบจ าลองความสัมพันธ์เอนทิตี (E-R diagram) โดยน าเอาข้อมูลความต้องการทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบมา

ท าการวิเคราะห์ให้ได้การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) ส าหรับ

ใช้ในระบบ พร้อมทั้งออกแบบส่วนต่อประสานของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ (Use case diagram) ที่

วิเคราะห์และออกแบบในครั้งนี้ แสดงได้ดังภาพ 3 และ 4 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แผนภาพกรณีใช้งานการท้างานของระบบ 
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ภาพที ่4 แผนภาพเอนทติแีละความสัมพนัธ์ของฐานข้อมูล 

การการพัฒนาและทดสอบระบบ เมื่อได้แบบพิมพ์เขียวของระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา และ

ระบบฐานข้อมูล ก็จะเข้าสู่การพัฒนาระบบตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นจะท าการทดสอบระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ขั้นตอนแรก

จะเป็นการให้ผู้ใช้งานระบบเพิ่มข้อมูลปลาน้ าจืดที่ต้องการค้นหา เข้าสู่ระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและ

ระบบจะน าข้อมูลที่ตรงกันจากฐานข้อมูลมาแสดงผล และให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้ส่วนต่อประสานของระบบทั้งหมด โดยรูปแบบของ

ส่วนต่อประสานจะถูกแสดงตามภาพที่ 4 ทีก่ลุ่มผู้วิจัยได้ระบุไว้ในข้ันตอนข้างต้น 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าหลักของเว็บไซต์ 
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 จากภาพท่ี 5 การท างานของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ จะแสดงข้อมูลของกว๊านพะเยา และ มีเมนูให้ผู้ใช้

เข้าไปใช้งานในหน้าต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 หน้าค้นหาข้อมลูปลา 

 จากภาพท่ี 6 การท างานของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปลา เช่น ช่ือปลา วงศ์ปลา และ อื่น ๆ ลงในช่อง 

Search เว็บไซต์จะท าการหาข้อมลูที่ตรงกับข้อมลูที่พิมพ์ลงในช่อง Search และน ามาแสดงบนหน้าจอ 

 

 

ภาพที่ 7 หน้าแสดงข้อมลูปลา 
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 จากภาพท่ี 7 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลปลาของปลานั้น ๆ โดยจะแสดง ช่ือ ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย 

ลักษณะทั่วไป แหล่งท่ีพบ อาหาร และ แสดงแผนที่ท่ีมีการส ารวจrพบปลานั้น ๆ ผ่าน Google Map 

 

อภิปรายผล 

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เบื้องต้นได้น าข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ า

จืด เขต 1 (พะเยา) มาคัดกรองเนื้อหาสาระส าคัญแล้วน ามาพัฒนาเป็นระบบนั้น การประเมิณการยอมรับโดยรวมของระบบพบว่า

การประเมิณการยอมรับอยู่ในระดับท่ีดี ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและการท างานของระบบ และด้านการใช้งานทั่วไป ซึ่ง

การที่ผลการประเมิณเป็นเช่นนี้สาเหตุมาจากระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา ที่ท างานผ่านเว็บไซต์ที่บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้อย่างดี และเนื้อหาสาระในระบบนั้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาจากศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) จึงท าให้ระบบมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความน่าเช่ือถือ รวมไปถึงความสอดคล้องของวัตุ

ประสงค์และขอบเขตวิจัยเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาระบบนี้มีสิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไปในอนาคตบางส่วนเช่น   ส่วนของการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบให้มีความถูกต้องและครบถ้วนรวมไปถึงการท างานของฐานข้อมูลให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และ

ด้วยเนื้อหาที่มีมากควรปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้มีความกระชับเข้าใจง่ายมากขึ้น และเพิ่มข้อมูลของประชากรปลาย้อนหลังของปี

ก่อนหน้าเพื่อให้เว็บสามารถบอกข้อมูลพฤติกรรมของปลาเพื่อใช้ในการศึกษาได้ ในส่วนของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานของระบบ

ให้มีความทันสมัยลดความซับซอ้นให้สามารถใช้งานสะดวกมากยิ่งข้ึน เพิ่มข้อมูลของประชากรปลาย้อนหลังเพื่อให้เว็บสามารถบอก

ข้อมูลพฤติกรรมของปลาเพื่อใช้ในการศึกษา 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยและพัฒนาระบบเว็บจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เบื้องต้น ผู้จัดท าได้น าข้อมูลจาก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) มาใช้ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการข้อมูลปลาน้ าจืด 
กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เพื่อให้ระบบได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามาถเช่ือถือได้ ซึ่งระบบสามารถท างานและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ที่ผู้ใช้ระบบได้รับคือ ผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อปลา ดูแผนที่จุดส ารวจที่สามารถพบปลาชนิดต่าง ๆจาก
Google Map และยังมีกราฟแสดงข้อมูลปริมาณของปลาชนิดต่าง ๆ ที่พบเจอตามจุดส ารวจในแต่ละเดือน และได้มีการประเมิณ
จากบุคคลทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) โดยมีบุคลล
ทั่วไป 8 คน และนักศึกษา 11 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด เขต 1 (พะเยา) 5 คน โดยวิธีการสุ่มเลือก 
รวม 24 คน เพื่อใช้ในการท าแบบประเมิณของระบบทั้ง 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบและการท างานของระบบ และด้านการใช้
งานทั่วไป ได้ผลลัพธ์ ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในตางรางที่ 1   
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ตารางที่ 1 ผลประเมินระบบจัดการข้อมูล ปลาน ้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา  
 

รายการ ค่าเฉลี่ย( ̅) SD 

1. ด้านการออกแบบและการท างานของระบบ 4.11 0.07 

2. ด้านการใช้งานท่ัวไป 4.02 0.07 

รวม 4.06 0.06 

 

จากผลลัพธ์ที่โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x  =4.06, S.D.=0.06) และเมื่อพิจารณาด้านความสามารถจะสรุปผลได้

ดังนี้คือ ด้านการออกแบบและการท างานของระบบค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัดี (x  =4.11, S.D.=0.07)และ ด้านการใช้งานท่ัวไป ค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับดี (x  =4.02, S.D.=0.07) 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีช่วยประสิทธิประสาทความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าให้ ขอบ

กราบขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ ทุกท่านที่มีส่วน

ให้ค าแนะน าจนท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี และขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีสละ

เวลาในการให้ข้อมูล ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนท าให้การศึกษาครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ และลุล่วงไปได้

ด้วยดี 
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การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 - 12  
THE APPLICATION OF AGRICULTURAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM OF OFFICERS 

OF LAND DEVELOPMENT REGIONAL OFFICER 1-12  
 

                         เสริมสุข กาฬภักดี 1สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม1  และ บ าเพ็ญ  เขียวหวาน2  
1 สาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ /มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่  2) ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน  4) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์  5) ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  จ านวน 351 คน  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 129 คน ค่าความเชื่อม่ัน 0.07 วิธีการสุ่มแบบง่าย 

เก็บข้อมูลโดยใช้  Google form ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด

อันดับ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 อายุเฉลี่ย 38.40 ปี เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร มีประสบการณ์ท างานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี ประสบการณ์

ในการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 7.84  2) ความรู้ ระดับปานกลาง  3) การใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูป 4 ด้าน ภาพรวม มีการใช้

มากที่สุด ระดับมากและมากที่สุด  4) การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  5) ปัญหาทั้ง 5 ด้าน 

ภาพรวม ระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ภาพรวม ระดับมากที่สุด  

 

ค าส าคัญ : การใช ้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร  เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12   

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study 1) basic conditions of officers, 2) knowledge about 

Agricultural Geographic Information System (AGIS) and its usage, 3) application of maps in the operation, 

4) opinions on system usage AGIS, and 5) problems and recommendations regarding the use of AGIS. The 

study population consisted of 351 officers of Land Development Regional Office 1-12. The sample size of 

129 persons with the accepted error of 0.07. Simple random sampling method was used. Data was 

collected by using Google form. Statistics used were percentage, minimum, maximum, average, standard 

deviation. and ranking.  

 The results revealed the following: 1) The officers in the Land Development Regional Office 1-12 

had the average age of 38.40 years, were male, and had a bachelor's degree or equivalent. 50.4% were 
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agricultural academics. The average working experience in the Land Development Department and AGIS 

application were 11.08 years and 7.84 respectively. 2) The knowledge and understanding about AGIS and 

its application level was at a medium level. 3) Maps and software programs use by officers were in 4 

aspects: soil, water, land use and the application of information. The fundamental understanding in map 

and software application level are in the high and highest level. 4) The use of AGIS of by officers in all 5 

areas in general is at the medium level whereas the more problematic issue is the convenience in its 

applying. 5) The officers agreed with the recommendation about staff, tools and equipment, and the 

application at the highest level in general. 

 

keywords : Application, Agricultural Geographic Information System , Officers of Land Development 

                Regional Office 1-12 

 

บทน า   

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ กระบวนการท างานเก่ียวกับข้อมูล

ในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับต าแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่อาศัย 

บ้านเลขที่สัมพันธ์กับต าแหน่งในแผนที่ ต าแหน่งเส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูป

ของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซ่ึงรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิง

พื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น 

การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การบุกรุกท าลายป่า การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่าน้ี  

เม่ือปรากฏบนแผนที่ท าให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2557) 

 เน่ืองจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเป็นรูปธรรม จับต้องได้ และสามารถ

น ามาใช้เพื่อจัดการข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ านวนมากได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะ

วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและราคาย่อมเยาลง ท าให้การเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น และองค์ประกอบ

พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การเก็บข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานของกระบวนการต่าง ๆ การประมวลผลและ

การแปลงข้อมูลดิบเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้งานได้ง่าย การรายงานข้อมูลรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลช่วยในการ

ตัดสินใจ น าไปใช้ในการวางแผนการผลิต และเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นการท างานร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรที่ใช้ระบบ ขั้นตอนการท างาน และเครื่องมือ โดยองค์ประกอบส าคัญของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการประยุกต์ใช้เครื่องมือ (ฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์) และข้อมูล โดยมีบุคลากรเป็น

องค์ประกอบส าคัญ เน่ืองจากวัตถุประสงค์และประโยชน์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์จะเกิดขึ้นจาก

บุคลากรที่มีความเข้าใจเป็นผู้ควบคุมกระบวนการของระบบสารสนเทศรวมไปถึงข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ (มณฑิรา ยุติธรรม, 

2557) 

 ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการเกษตรยังไม่ได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการท าฐานข้อมูลทางการเกษตร

เม่ือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านสารสนเทศ รวมทั้งประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีมากมาย ช่วยให้
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การวางแผนหรือการท างานทางด้านการเกษตรให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

มาใช้ในการวางแผนทางการเกษตรมากขึ้น (มณฑิรา ยุติธรรม, 2557) 

 เม่ือระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนางานภายในกรมพัฒนาที่ดิน ปัญหาที่ตามมา คือ หากบุคลากร

หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือไม่

เพียงพอและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องทราบถึง

สภาพพื้นฐาน ความรู้ ความคิดเห็น และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ซ่ึงมีความส าคัญที่จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนางานของกรม

เป็นอย่างมาก ดังน้ันจึงมีความส าคัญการศึกษาวิจัยในเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของ

เจ้าหน้าที่ จากส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ในด้านความรู้และความคิดเห็นในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ เพื่อน าข้อมูล

ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าข้อมูล

สารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมน าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเก่ียวกับการใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ต่อไป โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  – 12  2) ศึกษาความรู้เก่ียวกับระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 

12  3) ศึกษาการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  – 12  4) ศึกษาความ

คิดเห็นเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  5) 

ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนา

ที่ดินเขต 1 – 12 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 จ านวน 351 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ค านวณตามวิธีการของ Taro Yamane 
ความคลาดเคลื่อน 0.07 กลุ่มตัวอย่าง 129 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมี
โครงสร้าง ก าหนด ค าถาม ค าตอบ ให้เลือก มีลักษณะค าถามแบบปลายเปิดและค าถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน 
ตามวัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมกูเก้ิลออนไลน์ส่งเป็นลิ้งค์ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 129 
คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่า
ต่ าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และการ
จัดอันดับ 
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ผลการวิจัย  

 1. ข้อมูลสภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12   ปรากฏผลตามตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12    

สภาพพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
 ชาย 67 51.9 
 หญิง 62 48.1 
2. อายุ (ปี) 
ค่าต่ าสุด =  24 ปี   ค่าสูงสุด = 59 ปี   ค่าเฉลี่ย =  38.40 ปี   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.15 
3. ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า 68 52.7 
4. สาขาที่จบการศึกษา 
    สาขาเกษตรศาสตร์ 48 37.2 
5. ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
     นักวิชาการเกษตร 65 50.4 
6. ประสบการณ์ในการท างานในกรมพัฒนาที่ดิน (ปี) 
ค่าต่ าสุด = 1 ปี   ค่าสูงสุด = 37 ปี   ค่าเฉลี่ย =  11.08 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.98 
 
 
 
 

 
 
ตารางที่ 1 สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12  (ต่อ)  

สภาพพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
7. ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ปี)       
ค่าต่ าสุด = 1 ปี   ค่าสูงสุด = 30 ปี   ค่าเฉลี่ย = 7.84 ปี   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.02 
8. แหล่งความรู้เก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
     การฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน 78 60.5 
9. หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม  
     9.1  อบรมเก่ียวกับการใช้แผนที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
             - แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) 66 51.2 
     9.2   อบรมเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
            เคยอบรม  92.2 
             - การส ารวจและท าแผนที่ (Survey and Mapping)  22.5 
            ไม่เคยอบรม  7.8 
     9.3 อบรมเก่ียวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ) 
           เคยอบรม  93.6 

             - ArcGIS 81 62.8 
            ไม่เคยอบรม  6.4 
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   9.4 อบรมเก่ียวกับการวิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  
   เคย  59 45.7 
   ไม่เคย 70 54.3 
  9.5 อบรมเก่ียวกับการวิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  เคย  44 34.1 
 ไม่เคย 85 65.9 

 

   ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 51.9  เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 38.40 ปี ร้อยละ 52.7 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ร้อยละ 37.2 จบสาขาเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 50.4 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร และมีประสบการณ์
ในการท างานในกรมพัฒนาที่ดินเฉลี่ย 11.08 ปี มีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เฉลี่ย 7.84 ปี  แหล่ง
ความรู้เก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร้อยละ 60.5 มาจากการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน ส าหรับการฝึกอบรม
ด้านการใช้แผนที่ ร้อยละ 51.2 เคยอบรมเรื่องแผนที่ภูมิประเทศอย่างเดียว ร้อยละ 92.2 เคยอบรมเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ร้อยละ 22.5 อบรมด้านการส ารวจและท าแผนที่ (Survey and Mapping) อย่างเดียว การอบรม
เก่ียวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร้อยละ 62.8  อบรม ArcGIS อย่างเดียว การอบรมเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการ
วิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรม 

  2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ปรากฏผลตามตารางที่ 2 
 
 

 ตารางที่ 2 ระดับความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 

จ านวนข้อทีต่อบถูก (ข้อ) ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 

1 – 3 น้อยที่สุด 0 0.0 

4 – 6 น้อย 1 1.0 

7 – 9 ปานกลาง 75 58.0 

10 – 12 มาก 46 35.0 

13 – 15 มากที่สุด 8 6.0 

ค่าต่ าสุด  = 7 ข้อ ค่าสูงสุด = 15 ข้อ  ค่าเฉลี่ย = 9.80 ข้อ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.43 

 
   ผลการทดสอบจ านวน 15 ข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่จากส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  – 12 ร้อยละ 58.0 มี

ความรู้ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 35.0 มีความรู้มาก และร้อยละ 6.0 มีความรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 9.80   
  3. การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  ดังน้ี 
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   3.1 ลักษณะการใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  – 12 
ประกอบด้วย ด้านดิน ด้านน้ า ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล 

   ก. ด้านดิน ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 59.7 มีการใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดินมากที่สุด อยู่ในช่วง 1  – 5 
ครั้ง/เดือน รองลงมา ร้อยละ 18.6  มีการใช้ 6 - 10 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดร้อยละ 11.6  มีการใช้มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน 
และร้อยละ 10.1  ไม่มีการใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดิน และพบว่า ร้อยละ 55.8 มีการใช้ระบบน าเสนอแผนที่ชุดดิน (soil series) 
มาตราส่วน 1: 25,000 มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 5 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 13.2  ใช้ 6 – 10 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุด ร้อยละ 
10.1 ใช้มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 10.1 ไม่มีการใช้ ระบบน าเสนอแผนที่ชุดดิน (soil series) มาตราส่วน 1: 25,000 
และพบว่า ร้อยละ 44.2  มีการใช้ข้อมูลความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชมากที่สุด จ านวน 1 – 4 ครั้ง/เดือน รองลงมา ร้อย
ละ 21.7 อยู่ในช่วง 5 – 8  ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดร้อยละ 20.1 อยู่ในช่วง มากกว่า 8 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 14  ไม่เคยใช้ 
ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลป่าไม้ พิกัดต าแหน่ง ร้อยละ 9.3 มีการใช้ 1 – 4 ครั้ง/เดือน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 4.6 มีการ
ใช้ 5 - 8  ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดร้อยละ 3.9 ใช้มากกว่า 8 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 82.2 ไม่เคยใช้  

   ข. ด้านน้ า พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 45.0 มีการใช้ข้อมูลแหล่งน้ าขนาดเล็ก มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 2 ครั้ง/
เดือน รองลงมา ร้อยละ 10.8 มีการใช้ 3 - 4 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดร้อยละ 10.1 มีการใช้อยู่ในช่วง มากกว่า 4 ครั้ง/เดือน 
และร้อยละ 34.1 ไม่มีการใช้ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ บ่อจ๋ิว ร้อยละ 7.0 มีการใช้มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 3 ครั้ง/เดือน รองลงมา 
ร้อยละ 4.7 มีการใช้อยู่ในช่วง 4 – 6 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุดร้อยละ 2.3 ใช้มากกว่า 7  ครั้ง/เดือน และร้อยละ 86.0 ไม่ใช้ 

   ค. ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 60.5 มีการใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุดอยู่
ในช่วง 1 – 5 ครั้ง/เดือน รองลงมา ร้อยละ 17.8 อยู่ในช่วง 6 – 10 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุดร้อยละ 9.3 อยู่ในช่วงมากกว่า 10 
ครั้ง/เดือน และร้อยละ 12.4  ไม่ใช้ ส่วนการใช้ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ร้อยละ 39.5 มีการใช้มากที่สุด  
อยู่ในช่วง 1 – 3 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 15.5  อยู่ในช่วง 4  – 6 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุด  ร้อยละ 9.3 ใช้อยู่ในช่วง
มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 35.7 ไม่ใช้  

   ง. ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล พบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  1   –  12  ร้อยละ 23.3 มีการใช้
ข้อมูลระบบระบบเตือนภัยธรรมชาติมากที่สุด 1  ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 8.5 ใช้มากกว่า 2 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุดร้อยละ 
3.1 ใช้ 2 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 65.1 ไม่ใช้ ส าหรับการใช้ LDD Soil Guide ร้อยละ 52.7 มีการใช้มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 5 
ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 16.3 อยู่ในช่วง 6 – 10 ครั้ง/เดือน และน้อยที่สุดร้อยละ 5.4 อยู่ในช่วงมากกว่า 10 ครั้ง/เดือน 
และร้อยละ 25.6  ไม่ใช้  เรื่องการใช้ข้อมูลปุ๋ยรายแปลง ร้อยละ 35.6 มีการใช้มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 3 ครั้ง/เดือน รองลงมา 
ร้อยละ 16.3 อยู่ในช่วง  4 – 6 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุดร้อยละ 9.3 ใช้มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 38.8  ไม่ใช้ การใช้ Agri  
–  Map online ร้อยละ 34.1 มีการใช้มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 3 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 26.4 อยู่ในช่วง 4 – 6  ครั้ง/
เดือน น้อยที่สุด ร้อยละ 20.9 ใช้มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 18.6 ไม่ใช้ ส าหรับการใช้ข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่ กดดูรู้ดิน 
แผนที่จ าแนกประเภทที่ดิน ร้อยละ 4.7 มีการใช้มากที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 3 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 3.1 อยู่ในช่วง 4  –  6 
ครั้ง/เดือน และใช้มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 89.1 ไม่ใช้   

   3.2 วัตถุประสงค์ในการใช้แผนที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  –  12   
   การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ร้อยละ 48.9 มีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

แผนที่เพื่อประกอบการวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน มากที่สุด 1 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 21.7 ใช้ 
2 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 8.5 ใช้มากกว่า 2 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 20.9 ไม่ใช้ การใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสม พบว่า ร้อยละ 37.2 มีการใช้มากที่สุดในช่วง 1 – 5 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 20.9 อยู่
ในช่วง 6 – 10 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 9.3 ใช้มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 32.6 ไม่ใช้ ส าหรับการใช้ข้อมูลแผนที่ใน
การก าหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์พืชหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ร้อยละ 38.8 ใช้มาก
ที่สุดในช่วง 1 – 3 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 20.1 อยู่ในช่วง 4 – 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 7.8 ใช้มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน
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และร้อยละ 33.3  ไม่ใช้ การใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดการทรัพยากรน้ า พบว่า ร้อยละ 39.5 มีการใช้มากที่สุดในช่วง 1  – 3 
ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 10.8 ใช้ในช่วง 4 – 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 3.9 ใช้มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุด และร้อยละ 
45.7 ไม่ใช้ การใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดการเรื่องพืช พบว่า ร้อยละ 36.4 มีการใช้มากที่สุดอยู่ในช่วง 1  – 3 ครั้ง/เดือน 
รองลงมาร้อยละ 17.8 อยู่ในช่วง 4 – 6 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุด ร้อยละ 7.0 อยู่ในช่วง มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 38.8  
ไม่ใช้ ส าหรับด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ การส ารวจ พบว่า ร้อยละ 3.1 มีการใช้มากที่สุดอยู่ใน ช่วง 1 – 2 ครั้ง/เดือน รองลงมาร้อยละ 
2.3 ใช้อยู่ในช่วง 3 – 4 ครั้ง/เดือน และมากกว่า 4 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 92.2 ไม่ใช้     

   3.3 ระดับความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูปของเจ้าหน้าที่  
   การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูปในระดับมาก คือ 

เจ้าหน้าที่มีระดับความเข้าใจในการใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูป ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
3.59)  

  4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่  ปรากฏผลตาม
ตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 ระดับความเห็นด้วยในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตร 

ประเด็นความเห็นด้วย Mean ความหมาย อันดับที ่

1. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน 3.69 มาก 4 
2. ด้านความถูกต้องและครอบคลุม 3.69 มาก 4 
3. ด้านการปฏิบัติงาน 3.82 มาก 2 
4. ด้านการประยุกต์ 3.76 มาก 3 
5. ด้านอ่ืน ๆ 3.96 มาก 1 

ภาพรวม 3.78 มาก  

 
    การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทางด้านการเกษตร ระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความถูกต้องและครอบคลุม 
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านอ่ืน ๆ เม่ือจัดอันดับ พบว่า ประเด็นด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร  ข้อมูลแผนที่ช่วยให้ ท่านลดเวลาในการท างานมากขึ้น และข้อมูลแผนที่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในองค์กร เช่น ลดการใช้กระดาษได้ เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ ด้านความถูก
ต้องและครอบคลุม และด้านความสะดวกต่อการใช้งาน 

  5.  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของ เจ้าหน้าที่ 
ปรากฏผลตามตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 ปัญหาเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 

ปัญหา 
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตร
ของเจ้าหน้าที่ 

Mean ความหมาย อันดับที่ 

1. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน 3.35 ปานกลาง 1 

2. ด้านความถูกต้องและครอบคลุม 3.09 ปานกลาง 2 
3. ด้านการปฏิบัติงาน 2.94 ปานกลาง 3 
4. ด้านการประยุกต์ใช้ 2.74 ปานกลาง 5 
5. ด้านอ่ืน ๆ 2.77 ปานกลาง 4 

รวม 2.98 ปานกลาง  
 
    การศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ มีปัญหาด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความถูกต้องและ
ครอบคลุม ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจัดอันดับ พบว่า ปัญหาด้าน
ความสะดวกต่อการใช้งานเป็นอันดับหน่ึง และรองลงมา ได้แก่ ด้านความถูกต้องและครอบคลุม ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
ประยุกต์ใช้ และด้านอ่ืน ๆ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
1 - 12 

ข้อเสนอแนะ 

ระดับความเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่  
ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 

Mean ความหมาย อันดับที ่
1. ด้านเจ้าหน้าที่ 4.27 มากที่สุด 2 
2. ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 4.31 มากที่สุด 1 
3. ด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4.24 มากที่สุด 3 

รวม 4.27 มากที่สุด  
 
    การศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านเจ้าหน้าที่ และด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือจัดอันดับ พบว่า ข้อเสนอแนะด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ 
เป็นอันดับหน่ึง รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล  

 1. สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  –  12  

  จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 38.40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/

เทียบเท่า สอดคล้องกับ ศศรัณย์  โม้ดา  (2542)  ศึกษาสถานภาพ ปัญหา ความต้องการ และความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่เป็น 
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เพศชาย อายุเฉลี่ย 36 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ เทียบเท่า ขัดแย้งกับ บัณยศิษฐ์ เพ็ญประดับพร 

(2545) ท าการศึกษาปัญหา อุปสรรค และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการใช้ระบบ LIS 

(Laboratory Information System) ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเป็นเพศหญิง 

อายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษากลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขส่วนใหญ่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า พบว่า เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการท างานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี และ

ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เฉลี่ย 7.84 ปี และพบว่าเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 54.3 และร้อยละ 65.9 ไม่เคย

อบรม อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพื่อศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน สอดคล้องกับ บัณยศิษฐ์  เพ็ญประดับพร (2545) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี

ประสบการณ์ในการใช้ระบบ LIS มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซ่ึงถือว่ามีประสบการณ์ในการท างานค่อนข้างสูง น่าจะให้ข้อมูลที่มีความ

เชื่อถือและถูกต้องได้เป็นอย่างดี ส าหรับ ศศรัณย์ โม้ดา (2542) ยังพบว่า กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เก่ียวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการอบรมสัมมนา ส่วนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข มี

ประสบการณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากการปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานข้อมูล

สารสนเทศสาธารณสุข มีประสบการณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากที่สุดระหว่าง 1  – 3 ปี และสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง 

(2543) ศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะต่อผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านความรู้ความสามารถ

ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ พบว่า มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 – 5 ปี มากที่สุด จากผลการศึกษาแสดง

ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สูงและยังได้รับความรู้

เก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาจากการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน 

 2. ความรู้เก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 1  –  12   

  จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาจากการ

ฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีความรู้ในระดับปานกลาง โดยตอบถูก ช่วง 7 – 9 ข้อ จากแบบทดสอบวัดความรู้จ านวน 

15 ข้อ พบว่าข้อ 14 มีผู้ที่ตอบถูกเพียงร้อยละ 13.2 รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 มีผู้ที่ตอบถูกร้อยละ 20.2 และข้อ 9 ผู้ที่ตอบถูกร้อย

ละ 25.6 จะสังเกตเห็นได้ว่า ข้อค าถามที่ตอบผิดส่วนใหญ่จะเป็นค าถามที่มี จ านวนหรือมีตัวเลขเข้ามาเก่ียวข้อง ได้แก่ ก่ี

ประเภท หรือก่ีชนิด เป็นต้น ท าให้ได้ค าตอบคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

 3. การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  –  12 

  ประกอบด้วย (1) ลักษณะการใช้แผนที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 (2) วัตถุประสงค์

ของการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน (3) ความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดิน

เขต 1 -12 

  3.1 ลักษณะการใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ด้านดิน ด้านน้ า ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีการใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดินและระบบน าเสนอแผนที่

ชุดดิน (soil series) มาตราส่วน 1: 25,000 เฉลี่ย 50 ครั้ง/เดือน สอดคล้องกับ วัลลภ ทองอ่อน และ สุภาสพงษ์ รู้ท านอง 

(2552) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร 
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พบว่า พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พื้นที่

ที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย พบว่า เน้ือที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยอยู่ในระดับปานกลาง 

  3.2 วัตถุประสงค์ของการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษา พบว่า มีการใช้ข้อมูลแผน

ที่ประกอบการวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมากที่สุด สอดคล้องกับชามาพร  ไพบูลย์วรชาติ และคณะ 

(2555) ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยและยางพาราโดยแบบจ าลองพืช 

: กรณีศึกษา อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จากผลการประเมินผลผลิตยางพาราด้วยแบบจ าลอง 

Plantgro พบว่า ตามศักยภาพของดิน อากาศ และพืช ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า ยางพาราในอ าเภอวังจันทร์

และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีศักยภาพในการให้ผลผลิต จ านวน 268,330 ไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 61,409 ตัน และ

จากการประเมินผลผลิตอ้อยด้วยแบบจ าลอง DSSAT ตามศักยภาพของดิน อากาศ และพืช ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พบว่า อ้อยในอ าเภอวังจันทร์และอ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองมีศักยภาพในการให้ผลผลิต จ านวน 3,046 ไร่ คิดเป็น

ผลผลิตรวม 32,209.5 ตัน 

  3.3 ความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่มี

ความเข้าใจการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานในระดับมาก สอดคล้องกับนิยม สุทธหลวง (2556) ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพส าหรับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ อ าเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท พบว่า ที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บอกต าแหน่งเป็น ลองติจูด และ ละติจูด เพื่อให้ง่ายในการค้นหาและ

เดินทางไปยังจุดที่ต้องการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกัน ท าให้

ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ส าหรับเรื่องความสามารถในการใช้โปรแกรม Quantum GIS จ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระดับ

ปานกลาง เน่ืองจากเป็นโปรแกรมใหม่ที่น าเข้าไปใช้งานได้ไม่นานเจ้าหน้าที่จึงยังขาดความรู้ ความเข้าใจ จึงควรจัดการ

ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมากให้กับเจ้าหน้าที่แบบสม่ าเสมอ  

 4.  ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ 

  ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้าน

การเกษตร ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่าเจ้าหน้าที่เห็น

ด้วยในระดับมากทั้ง 5 ประเด็นหลัก โดยประเด็นด้านอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.96)  ด้านการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.82)  ด้านการ

ประยุกต์ใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.76)  ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน และ ด้านความถูกต้องและครอบคลุม (ค่าเฉลี่ย 3.69) เท่ากัน 

ตามล าดับ ซ่ึงประเด็นด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ข้อมูลแผนที่ช่วยลด

เวลาในการท างาน ข้อมูลแผนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กร เช่น ลดการใช้กระดาษได้ สอดคล้องกับ บัณยศิษฐ์  เพ็ญประดับพร 

(2545) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในการใช้งานระบบ LIS ในห้องปฏิบัติการ มีการใช้ระบบอย่างเต็มที่ ร้อย

ละ 52.7 ใกล้เคียงกับผู้ที่ตอบว่ายังใช้งานระบบไม่เต็มที่ ร้อยละ 42.0 โดยเหตุผลส่วนใหญ่ คือ โปรแกรมยังมีข้อจ ากัดในการใช้

งาน บางส่วนยังไม่สามารถใช้งานได้ ซ่ึงเน่ืองมาจากระบบส่วนใหญ่ถูกพัฒนาและใช้งานในต่างประเทศแล้วน ามาประยุกต์ใช้ใน

ประเทศไทย ท าให้ฟังก์ชั่นการใช้งานบางส่วนไม่สอดคล้องกับการท างาน การปรับเปลี่ยนท าได้ล าบากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง

สูง และความคิดเห็นเก่ียวกับการน าระบบ LIS มาใช้ท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างานและความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้

จ่าย พบว่า LIS ท าให้เกิดความคล่องตัวในการท างานและคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปอยู่ในเกณฑ์ที่มีการใช้งานระบบ LIS 

อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ LIS พบว่า ระบบ LIS ช่วยให้เกิด
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ความรวดเร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น เน่ืองจากระบบ LIS เป็นเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับค าสั่งการตรวจ การตรวจวิเคราะห์ไปจนกระทั่งการรายงานผล ซ่ึงช่วยลดขั้นตอน

การท างานและลดความผิดพลาดในส่วนของบุคคล (Human error) ได้ 

  5. ปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส านักงาน

พฒันาที่ดินเขต 1  –  12  

  เจ้าหน้าที่มีปัญหาเก่ียวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรในภาพรวมระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98)  เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่าเจ้าหน้าที่มีปัญหาในระดับปานกลางทั้ง 5 ประเด็น

หลัก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย ดังน้ี ปัญหาด้านความสะดวกต่อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 3.35) ด้านความถูกต้องและครอบคลุม 

(ค่าเฉลี่ย 3.09) ด้านการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 2.94)  ด้านการประยุกต์ใช้ (ค่าเฉลี่ย 2.74)  และด้านอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 2.77) 

ตามล าดับ ส าหรับปัญหาด้านความสะดวกต่อการใช้งาน พบว่า ไฟล์ข้อมูลแผนที่มีขนาดใหญ่แสดงผลช้า เน่ืองจากข้อมูลเชิง

พื้นที่มีปริมาณมาก ด้านความถูกต้องและครอบคลุมจากผลการศึกษา  พบว่า ข้อมูลแผนที่ไม่ทันสมัยและไม่เป็นปัจจุบัน 

เน่ืองจากข้อมูลที่น ามาใช้ต้องผ่านกระบวนการส ารวจและจัดท าแผนที่ก่อนน ามาใช้ และจัดท าในขั้นตอนต่าง ๆ มาก มาย

จนกว่าจะเสร็จเป็นแผนที่พร้อมใช้ ท าให้ข้อมูลที่ได้รับล้าสมัย ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ข้อมูลแผนที่ไม่ช่วยให้พื้นที่การเกษตร

ได้รับการพัฒนามากขึ้น สืบเน่ืองมาจากข้อมูลแผนที่ล้าสมัยท าให้พื้นที่การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการพัฒนา ด้าน

อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ไม่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ เช่น ลดการใช้กระดาษได้ เน่ืองจากการแสดงผลข้อมูลบางอย่าง

จ าเป็นต้องพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อความสะดวก ชัดเจนส าหรับการวางแผน และบริหารจัดการ และด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า 

ไม่สามารถน าไปใช้ประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้ สืบเน่ืองจากข้อมูลแผนที่ไม่เป็นปัจจุบัน เครื่องมือที่

ใช้รองรับข้อมูลเป็นเครื่องมือเฉพาะด้าน 

 
สรุปผลการวิจัย   

 ผลการวิจัย พบว่า เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 อายุเฉลี่ย 38.40 ปี เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร มีประสบการณ์ท างานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี ประสบการณ์

ในการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 7.84  มีความรู้ ระดับปานกลาง  การใช้แผนที่และโปรแกรมส าเร็จรูป 4 ด้าน ภาพรวม มีการใช้มาก

ที่สุด ระดับมากและมากที่สุด  การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ปัญหาทั้ง 5 ด้าน ภาพรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

  จากผลการวิจัย พบว่า ขอ้เสนอแนะดา้นเครื่องมือและอุปกรณ ์เป็นอันดบัหนึ่ง รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หนา้ที่ 
และดา้นการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ เห็นควรน าผลการศกึษาวิจยัไปใชด้ังนี ้
 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  ควรมีสมรรถนะเพียงพอที่จะจัดการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีปริมาณมาก โปรแกรมหรือ
ชุดค าสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน ควรมีลักษณะที่ส าคัญ คือ สามารถป้อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและ
จัดการฐานข้อมูล ค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลได้ รายงานผลข้อมูลและมีสิ่งอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้  เครื่องมือและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ควรมีให้เพียงพอต่อการท างาน เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรมีไว้ใช้ส าหรับงานทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่อง และสามารถน ามาใช้ในการตอบค าถาม
ต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด 
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 ด้านเจ้าหน้าที่  ควรจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (3 S: RS, GIS, GPS) ที่มีการพัฒนาขึ้นมากให้กับ
เจ้าหน้าที่เป็นประจ าแบบสม่ าเสมอ ควรจัดเจ้าหน้าที่ด้าน GIS ให้เพียงพอต่อการท างาน เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ เรื่องการ
น าเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล แบบสหวิทยาการ เพื่อจัดท าแผนที่ในด้านต่างๆ  
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ทฤษฎีด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทักษะความช านาญโปรแกรม การ
ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล และเก่ียวกับข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาล 
 ด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ควรน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆ  ควร
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่น าไปประยุกต์ต่อด้านงานวิจัย และควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่น าไปประยุกต์ต่อด้านการให้บริการแก่
ประชาชนที่สนใจ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง 

แสนเสริม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ท่านได้ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น การตรวจสอบชี้แนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ด้วยความเอาใจใส่และติดตามการท าวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด และรองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม ที่ท่านได้กรุณาชี้แนะข้อบกพร่อง ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์  นิลวิเศษ ประธานกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ์ ที่ ได้ให้ค าแนะน า และเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสน้ี และขอขอบคุณ นางสาวภาวดี สิทธ์ิประเสริฐ นักวิชาการเกษตร

ช านาญการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน และเป็นแรงกระตุ้นเสมอมา

นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ที่กรุณาจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ 
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ระบบคนหารานเชารถออนไลน 

CAR RENTAL SHOP SEARCH SYSTEM 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

*corresponding author e-mail : N_jame@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาระบบคนหารานเชารถผานเว็บไซตออนไลน ใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ืออํานวย

ความสะดวกใหแกผูใชบริการ โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากรานเชารถเพ่ือนํามาออกแบบระบบฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver ใช XAMPP ในสวนของระบบฐานขอมูล และใชภาษา HTML และ CSS ในการออกแบบและตก

แตงหนาเว็บไซต ใชภาษา JavaScript ในการ mark ตําแหนงใน Google Map และ ใชภาษา PHP ในการออกแบบการ

เช่ือมตอ Database สํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ดาน คือ ระบบการทํางานของเว็บไซต 

ประโยชนของระบบตอการปฏิบัติงาน และเสถียรภาพของระบบ กลุมตัวอยาง ไดแก เจาของธุรกิจรานเชารถ และบุคคลท่ัวไป 

จํานวน 25 คน ผลประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเจาของธุรกิจรานเชารถมีความพึงพอใจในดานประโยชนของระบบตอ

การปฏิบัติงานมากท่ีสุด และบุคคลท่ัวไปมีความพึงพอใจในดานระบบการทํางานของเว็บไซตมากท่ีสุด 

คําสําคัญ : ระบบคนหารานเชารถ รานเชารถออนไลน ผูประกอบการรถเชา 

Abstract 

This research is to develop a system to search for car rental shops through online websites to 

provide services on the internet to facilitate the users. The researcher studied the information from the 

car rental shop to design the database using Adobe Dreamweaver, using XAMPP for the database system, 

and using HTML and CSS to design and decorate the website, using JavaScript language to mark the 

position in Google map, and using PHP to design database connections. The system satisfaction 

assessment form is a questionnaire divided into 3 topics (website operation, system benefits, and system 

stability) from car rental shops and the general public. The overall evaluation is at a high level, in which 

the car rental business owner is most satisfied with the benefits of the system to work and the general 

public are most satisfied with the system of website. 

Keyword : Car Rental Shop Search System, Online Car Rental Store, Car Rental Operators 
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บทนํา 

ในประเทศไทยเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาจํานวนมาก ทําใหธุรกิจตาง ๆ มีการเจริญเติบโต

มากข้ึน ซึ่งหน่ึงในน้ันเปนธุรกิจเชารถ (ญภิกา เริงจารุพันธ,2556) ธุรกิจเชารถเปนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนมาใหม ซึ่งเปนผลเน่ืองมาจาก

การขยายตัวของธุรกิจ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พฤติกรรมการเดินทางของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูประกอบการจึงตอง

อาศัยระบบจัดการท่ีดี และแผนกลยุทธทางการตลาด เชน การใชการโฆษณาและประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรู ใหแก

กลุมเปาหมาย และดานกระบวนการบริการ จึงมีความสําคัญเพราะทําใหผูประกอบการสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพ่ือทําใหกิจการเจรญิเติบโตตอไปไดโดยสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ี

ถูกใชเพ่ือสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคากลุมเปาหมายพึงพอใจ (หน่ึงฤทัย คมกฤส,2558) แตการทํา

ระบบใหบริการเชารถออนไลน ก็มีปญหาตาง ๆ มากมายเกิดข้ึน เชน ผูประกอบการอยากขยายชองทางแตยังไมมีตนทุน มี

เว็บไซตเยอะคนหาลําบาก มีการเขาถึงไดยาก การบริหารจัดการขาดความเปนระบบทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางลาชา

จึงทําใหเกิดผลกระทบทางธุรกิจ   

            ดังน้ัน ปญหาดังกลาวสงผลใหการเจริญเติบโตของธุรกิจใหบริการเชารถเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการขยาย

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากข้ึน ประกอบกับการลงทุนท่ีคอนขางสูง ผูศึกษาไดเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงเปนเหตุผลท่ีจัดทํา

โครงการพัฒนาระบบใหบริการคนหารานเชารถออนไลนผานเว็บไซตอินเทอรเน็ตเพ่ืองายตอการใชงาน โดยใชหลักการบริหาร

โครงการ (Project Management) เพ่ือชวยในการจัดการใหระบบสามารถเขาถึงชองทางการคนหารานเชารถไดอยางงาย มี

ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิดความผิดพลาดนอยตอการนํามาใชงานในการสืบคนหาขอมูล และมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาระบบ และปรับปรุงการดําเนินงานบริการท่ีเหมาะสม เขาใจความตองการของลูกคา ผู

ศึกษาจึงไดคิดระบบจัดการคนหารานเชารถออนไลนข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมธุรกิจรานเชาและความ

ตองการของลูกคา และเพ่ือตอบสนองตอนักธุรกิจท่ีมีตนทุนต่ําชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน ทําใหธุรกิจมีความนาเช่ือถือ

มากยิ่งข้ึน ระบบเว็บไซตคนหาเชารถออนไลนน้ีเปนระบบท่ีบงบอกถึงการคนหาท่ีปลอดภัย เช่ือถือได ไมวาจะเปนระบบ

จัดการหนาราน เปนหนาเว็บไซตไวสําหรับแสดงขอมูลตาง ๆ ของรถเชา เชน ราคาเริ่มตน  , ประเภทรถ , ยี่หอรถ , คะแนน

รานเชารถ รวมถึงบอกจังหวัดจากตําแหนงปจจุบันของลูกคา และตําแหนงของรานเชารถท่ีอยูใกลเคียง ท่ีคนหาผานเว็บไซต  

และระบบจัดการหลังรานจะดําเนินการเช่ือมโยง  ไปถึงรานคาและรานคาเปนผูดําเนินการ เว็บไซตอินเทอรเน็ตท่ีจัดทําข้ึนจะ

เขามาตอบสนองความตองการ และชวยใหการทํางานในกิจการเชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว  

ประหยัดเวลาและแรงงาน ระบบบริการการคนหารานเชารถผานเว็บไซตออนไลนท่ีทําใหการเชารถมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผูศึกษาจึงใชโปรแกรมพัฒนาเว็บไซตระบบคนหารานเชารถออนไลนเครื่องมือท่ีใชพัฒนาประกอบไปดวย Adobe  

Dreamweaver ใชในการออกแบบระบบซึ่งภาษาท่ีใชพัฒนาเปนภาษา HTML, JavaScript และ PHP ระบบฐานขอมูลไดทํา

การเลือกใชชุดโซลูชันโปรแกรมบริการเว็บ XAMPP ภาษา HTML เปนภาษาท่ีใชในการออกแบบหนาตาเว็บไซตภาษา CSS 

เปนสวนในการตกแตงหนาตาเว็บไซตภาษา JavaScript ใชในการ mark ตําแหนงใน Google Map สวนท่ีใชในการเช่ือมตอ 

Database ใชภาษา PHP ใน การออกแบบ 

พฤติกรรมการเดินทางท่ีเปลี่ยนไปของผูบริโภค (สิริกร โสนนิล,2559) ท่ีหันมาเชารถเพ่ือการเดินทาง มากข้ึน ดวย

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหชวยลดตนทุนในการผลิตท้ังทางดานการเงินและเวลา และรองรับลูกคาท่ีมีแนวโนม

มากข้ึนในอนาคต เทคโนโลยีทําใหกระบวนการบริการรถเชาคลองตัวข้ึน เพ่ือความอยูรอดและเปนผูใหบริการในอนาคต 
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ระบบจะตองปรับใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูบรโิภค โดยการพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความ

สะดวกสบายใหกับผูบริโภค เทคโนโลยีท่ีพัฒนาตองคํานึงถึงความตองการของผูใหบริการมีปฏิสัมพันธในกระบวนการท่ีจะมี

ประสิทธิภาพอยางแทจริง เทคโนโลยีใหมจะชวยเสริมสรางมาตรฐานการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมตอขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ีก็เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับผูบริโภค (ธิดาภรณ ไชยวงศ,2558) 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาและพัฒนาเว็บไซตระบบคนหารานเชารถออนไลน เครื่อง มือท่ีใชพัฒนาประกอบไปดวย ดวย Adobe 

Dreamweaver ใชในการออกแบบระบบซึ่งภาษาท่ีใชพัฒนาเปนภาษา HTML, JavaScript และ PHP ระบบฐานขอมูลไดทํา

การเลือกใชชุดโซลูชันโปรแกรมบริการเว็บ XAMPP ภาษา HTML เปนภาษาท่ีใชในการออกแบบหนาตาเว็บไซตภาษา CSS 

เปนสวนในการตกแตงหนาตาเว็บไซต ภาษา JavaScript ใชในการ mark ตําแหนงใน Google Map สวนท่ีใชในการเช่ือมตอ 

Database ใชภาษา PHP ในการออกแบบ การพัฒนาครั้งน้ีใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลของรานเชารถจากอินเทอรเน็ตและ 

Google Map และผลการวิเคราะหความพึงพอใจใชวิธีการ ประเมินแบบออนไลนโดยกลุมของผูใชมาทําแบบประเมินความพึง

พอใจ 

 

ผลการวิจัย 

ลักษณะของระบบคนหารานเชารถออนไลน ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนของผูใช สวนของผูประกอบการราน

เชารถ และสวนของระบบ ดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 1 การเช่ือมโยงระบบเว็บไซตของผูใชงาน 

จากภาพท่ี 1 ในสวนของผูใชสามารถเลือกจังหวัด,ประเภทของรถ,คะแนนของรานเชารถ เพ่ือคนหา และสามารถให

คะแนนรานเชารถ หากผูใชตองการเปดบริการรานเชารถออนไลนผูใชสามารถสมัครเปนสมาชิกเพ่ือลงขอมูลเปน

ผูประกอบการได 
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ภาพท่ี 2 การเช่ือมโยงระบบเว็บไซตของผูประกอบการ 

จากภาพท่ี 2 ในสวนของผูประกอบการประกอบไปดวย สมัครสมาชิก เขาสูระบบ เพ่ิมขอมูลของรานเชารถ และ

แกไขขอมูลของรานเชารถ 

 

ภาพท่ี 3 การทํางานของระบบ 

จากภาพท่ี 3 ในสวนของระบบแบงเปน 2 สวน ไดแก  

1.การทํางานของระบบตอผูใช เมื่อผูใชเขาสูเว็บไซดระบบจะคํานวณหาตําแหนงของผูใชและระบบจะแสดงรานเชารถของ

ผูประกอบการท่ีลงทะเบียนไวท้ังหมด โดยระบบจะคนหารานเชารถท่ีอยูใกลตําแหนงผูใชข้ึนมาเปนอันดับแรก 

2.การทํางานของระบบตอผูประกอบการ เมื่อผูประกอบการสมัครสมาชิกผานเว็บไซตระบบจะใหผูประกอบการใสขอมูลของ

รานเชารถ และระบุตําแหนงของรานเชารถโดยระบบจะคํานวณแผนท่ีในตําแหนงของรานท่ีผูประกอบการไดลงทะเบียนสมัคร

สมาชิกไว 

121 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

ภาพท่ี 4 หนาหลักของเว็บไซต 

จากภาพท่ี 4 การทํางานของเว็บไซตเมื่อผูใชเลือกขอมูลและกดคนหา ระบบจะคนหารานเชารถตามขอมูลท่ีผูใช

เลือก โดยระบบจะแสดงรานเชารถท่ีใกลตําแหนงของผูใชข้ึนมาเปนอันดับแรก และผูใชสามารถคลิกตรงรูปภาพเพ่ือเขาดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือคลิกปุมไอคอนใตรูปเพ่ือเขาสูเว็บไซต เฟสบุค เบอรโทรติดตอ ของรานเชารถเพ่ือทําการติดตอเชารถ 

 

ภาพท่ี 5 หนาแสดงรายละเอียดของรานเชารถ 

จากภาพท่ี 5 หนาแสดงรายละเอียดของรานเชารถ ประกอบไปดวย ขอมูลของรานคา ,ชองทางการติดตอ,แผนท่ี ,

คะแนนรานเชารถ  
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ภาพท่ี 6 (ก) หนาเพ่ิม/แกไข 

 

ภาพท่ี 6 (ข) หนาจัดการขอมูล 

จากภาพท่ี 6 (ก) และ (ข) หนาจัดการขอมูลของรานเชารถประกอบไปดวย หนาเพ่ิม/แกไขและหนาจัดการขอมูล

รานเชารถ 
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อภิปรายผล  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาถึงการใชบริการเว็บไซตคนหารานเชารถของผูบริโภคในประเทศไทย มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหมีการนําเครือขายอินเทอรเน็ตมาชวยการทํางานในระบบคนหารานเชารถออนไลน ระบบคนหารานเชารถออนไลน ถูก

พัฒนาข้ึนเพ่ือนําเทคโนโลยีจากเครือขายของอินเตอรเน็ตมาชวยในระบบการทํางาน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 

สามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีมาใชบริการไดเปนอยางดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลตาง ๆ เพ่ือให

การคนหาขอมูลตาง ๆ งายข้ึน ไมเกิดความลาชาในการทํางาน ทําใหผูท่ีมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในระบบการทํางานมาก

ข้ึน และระบบจะปรับใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ

ความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค เทคโนโลยีท่ีพัฒนาคํานึงถึงความตองการของผูใหบริการมีปฏิสัมพันธในกระบวนการท่ีจะมี

ประสิทธิภาพอยางแทจริง เทคโนโลยีใหมจะชวยเสริมสรางมาตรฐานการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมตอขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ท้ังน้ีก็เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหกับผูบริโภคและธุรกิจรถเชา 

สรุปผลการวิจัย   

ผลจากการวิจัยพบวา ระบบคนหารานเชารถออนไลน นําไปใชงานไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว มีความเหมาะสมใน

การใชงาน สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยางตรงจุด เปนการพัฒนาปรับปรุงบริการรถเชาใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐานเพ่ือสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการเพราะนอกจากจะสะดวกสบายแลวยังสามารถควบคุมตนทุนคาใชจาย

และลดความยุงยากของการใชงานไดดวย อยางไรก็ตาม ระบบคนหารานเชารถออนไลนมีการพัฒนาเพ่ือนํามาประยุกตใชให

เกิดประโยชนในการสรางระบบใหมีความสมบูรณ มีความพรอมตอการใชงานของผูใชระบบคนหารานเชารถบนเว็บไซตผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต ตอบสนองความตองการการจัดการบริหารขอมูลอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ สงผลทําให

ผูใชบริการพึงพอใจตอการใชระบบ จากการประเมินผูใชงานกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจการใชงาน

ระบบคนหารานเชารถ  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการใชระบบคนหารานเชารถออนไลน 

 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย ตั้งแต 4.50 ข้ึนไป   ดีมาก 

   3.50 – 4.49      ดี 

   2.50 – 3.49      พอใช 

   นอยกวา 2.49    ควรปรับปรุง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากหลายทานโดยเฉพาะอยางดียิ่งจาก 

อาจารย ณัฐดนัย คําขาด อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ

ท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีทําใหการศึกษาอิสระ

ฉบับน้ีมีประโยชน และมีคุณคามากยิ่งข้ึน เพ่ือใหการศึกษาครั้งน้ีสมบูรณท่ีสุด จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 

โอกาสน้ี  ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีเก่ียวของท่ีชวยประสิทธิประสาทความรู และถายทอดประสบการณอันมีคาให  

ขอบกราบขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจาท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด รวมถึงเพ่ือน ๆ ทุก 

ทานท่ีมีสวนใหคําแนะนําจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีเสร็จสมบูรณดวยดี   

 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย (�̅�) 

สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1.ดานระบบการทํางานของเว็บไซต    

1.1 รูปแบบการใชงานระบบ ความงายในการเขาถึงขอมูล 4.52 0.65 ดีมาก 

1.2 กระบวนการทํางานของระบบมีความรวดเร็ว 4.36 0.70 ดี 

1.3 การออกแบบใหใชงานงาย เมนูไมซับซอน 

1.4 ความสะดวกในการใชงานเว็บไซต 

4.76 

4.36 

0.52 

0.64 

ดีมาก 

ดี 

2.ดานประโยชนของระบบตอการปฏิบัติงาน    

2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวดเร็วข้ึน 4.52 0.65 ดีมาก 

2.2 ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 4.32 0.80 ดี 

2.3 ความสามารถของระบบ ในการนําไปใชประโยชน 4.72 0.46 ดีมาก 

2.4 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ 4.68 0.48 ดีมาก 

3.ดานประสิทธิภาพการทํางาน    

3.1 ความเหมาะสมในการใชงานเว็บไซต ขอมลูตอบสนองตอ

ความตองการของผูใช 

4.2 1.08 ดี 

3.2 ความแนนอน เช่ือถือไดของขอมูล 4.22 0.52 ดี 

3.3 ฐานขอมูลมีความทันสมัยเปนปจจุบัน 3.44 1.04 พอใช 

3.4 ระบบมีประสิทธิภาพ 4.52 1.00 ดีมาก 

คาเฉลี่ย 3.50 0.28 ดี 
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กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 
กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

PROBLEM SOLUTION PROCESS FOR CYBERGULLYING 
CASE STUDY: INFORMATION TECHNOLOGY MAJOR   

PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY. 
 

ภาวิน ีอินทร์ทอง  ธนพงศ์  นิตยะประภา  และบัญชา  ศรสีมบตั ิ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

pavinee.int@psru.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ของนักศึกษา วิเคราะห์

และจัดท าบทเรียนส าหรับการให้ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลก

ออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 200 คน พบว่า 3 ปัจจัยแรกที่ท าให้เกิดการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ คือ 1) ความ

เข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 2) ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นน าข้อมูลมาสร้างบทเรียนที่ใช้ในการอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างและท า

การเลือกกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด มา 12 คน เพื่อติดตามผลการอบรม โดยวัดผลจากความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม ซึ่ง

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้  ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก่อนการอบรม และมีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 66.67 ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการกลั่น

แกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์เฉลี่ยร้อยละ 58.33 รวมถึงการรับมือปัญหาการถูกกลั่นแกล้งได้ดียิ่งขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75.00  

 

ค าส าคัญ : การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์, กระบวนการแก้ปัญหา 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study usage behavior and bullying of online students. Then 

analyze and create lessons for learning and understanding online bullying behavior, including computer-

related laws. By studying the behavior of students at Pibulsongkram Rajabhat University, major 

Information technology 200 people. It was found that the first 3 factors that cause online bullying are 1) 

understanding about depression from social media bullying, 2) knowledge of social media and 3) 

understanding about Use social media. After that, the data was used to create the training lessons for the 

sample group and select the most risky 12 people to follow up the training results. By measuring results 
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from knowledge, understanding and behavior. Which the research found that the experimental group had 

knowledge Understanding increased before training And the behavior of using social media has changed in 

the better direction in average 66.67 Reducing the display of inappropriate messages to others that 

represent a bullying behavior of others online, averaging 58.33 Including better coping with bullying 

problems, an average of 75.00 

keywords : cyberbullying, problem solving process. 

บทน า   

 การกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เป็นรูปแบบการล่วงละเมิด การกลั่นแกล้งด้วยการโจมตีช่ือเสียง 

ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แท็ปแล็ตคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  เพื่อก่อกวนหรือท า

ร้ายผู้อื่นผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อก เกมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ท่ีสามารถโจมตีผู้ถูกกลั่นแกลง้ได้  โดย

มีเจตนาให้เกิดการอับอาย เสียหน้า เสียชื่อเสียง หรือไม่ให้ถูกยอมรับจากสังคม  ในขณะที่ผู้กลั่นแกล้งเกิดความสนุกในการท า

ให้ผู้อื่นอับอาย หรือเสียหาย แต่ส าหรับผู้ถูกกลั่นแกล้ง กลับกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบจนอาจท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ 

ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย หรือการฆ่าผู้ที่กลั่นแกล้งตนเอง จากสื่อที่เกิดขึ้นมากมายของประเทศไทยใน

ปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ไม่แตกต่างจากอาชญากรบนโลกไซเบอร์ แต่เป็นอาชญากรมที่ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน 

ดังนั้น ในบางครั้งผู้ถูกกลั่นแกล้งมักจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กลั่นแกล้ง หรือเพราะเหตุใดตนจึงถูกกลั่นแกล้ง ดังนั้น การกลั่น

แกล้ง หรือการถูกคุกคาม จึงกระท าได้รุนแรงกว่าการกลั่นแกล้งในอดีต และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ อีกทั้งยัง

สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ 13 

มหาวิทยาลัยทั่วโลก พบว่า ร้อยละ 37.8 เคยเป็นผู้กลั่นแกล้งผู้อื่น และ ร้อยละ 39 เคยเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้ง หรือเข้าไปรวมอยู่

ในกลุ่มของการกลั่นแกล้งนั้น ๆ  [2] ดังนั้น จะพบว่าพฤติกรรมของการกลั่นแกล้งออนไลน์ส่วนหนึ่ง เกิดจากการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์แบบไม่มีมารยาท  ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการกลั่นแกล้งกันผ่านโลกออนไลน์ [1]  ส่งผลให้

สังคมในปัจจุบันเห็นการกลั่นแกล้งออนไลน์เป็นเรื่องปกติจนเกิดการกระท าต่อเนื่องโดยผู้กระท าไม่รู้สึกว่าพฤติกรรมดังกล่าว

เป็นการกระท าท่ีผิด และกลายเป็นปัญหาหลักในสังคมยุคดิจิทัล 

ปัญหาจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ไม่เพียงเกิดขึ้นแต่ในสถานศึกษา แต่เกิดขึ้นในสังคมการท างาน และเป็น

ปัญหาที่ควรได้รับความใส่ใจอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้กระท า และผู้ถูกกระท า จนผู้กระท าเองอาจ

เปลี่ยนเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แบบไม่รู้ตัว และเป็นอันตรายในระดับที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลของ

กรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดนกลั่นแกล้งในโรงเรียน 600,000 คน หรือร้อย

ละ 40 ซึ่งจัดเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มเยาวชนร้อยละ 50 มีพฤติกรรมการกลั้นแกล้งหรือคุกคามผู้อื่นผ่าน

โลกออนไลน์ โดยมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการล้อเลียนช่ือพ่อแม่ เป็นการสร้างช่ือสมมุติให้เกิดปมจนท าให้เกิด

ความอับอายไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ [3] ผลจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิดเป็นปัญหาให้เกิดความรุนแรง และแสดง

ออกเป็นการท าร้ายตนเองบนโลกสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นรูปแบบใหม่ของวัยรุ่น จัดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่

ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการเลียนแบบจากพฤติกรรมดังกล่าว และเกิดการตัดสินใจเพื่อท าร้ายตนเอง [4]  
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ผลจากการกระท าที่เป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องของการกลั่นแกล้งออนไลน์ ผู้ตก

เป็นเหยื่ออาจกลายเป็นโรคซมึเศรา้ และเกิดคดี หรือเหตุกาณณ์อื่น ๆ ตามมา เช่น การฆ่าตัวตาย การท าร้ายผู้อื่น  ถึงแม้จะยัง

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ประเทศไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สามารถน ามาปรับใช้ได้ เช่น กฎหมายอาญา 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รายงานข้อมูล

การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์จากศูนย์ข้อมูลคดีส านักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 พบว่า

มีอัตราสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ  99.69 [5] สาเหตุเกิดจากการไมรู่้กฎหมายของผู้ใช้สังคมออนไลน์ หรือมีความรู้ที่ยัง

ไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดบนสังคมออนไลน์หรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ควรมีการ

เผยแพร่ความรู้ทางด้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการใช้อินเทอร์เน็ต หรือสังคมออนไลน์ 

เพื่อให้เกิดการตระหนัก และเข้าใจสภาพปัญหาที่กล่าวมา 

จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการกลั่นแกล้งบนโลก

ออนไลน์ของนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์และจัดท าบทเรียนส าหรับการให้ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจต่อ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ ผลที่เกิดจากการกระท าดังกล่าว  เพื่อจัดท า

ต้นแบบบทเรียนส าหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์  และการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการ ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ผู้เรียน  

  ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผู้เรียน  โดยจัดท าแบบทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อใช้วิเคราะห์

หาสภาพปัญหา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  สาเหตุของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์  

รูปแบบพฤติกรรมของผู้กระท า และผู้ถูกกระท า รวมถึงความเข้าใจของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง

พฤติกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  

 2. การออกแบบและพัฒนากระบวนการ 

  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าการออกแบบบทเรียนให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียน และการ

ทดลองใช้รูปแบบของการสังเกตกลุ่มทดลองก่อน และหลังการทดลอง โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 6 สัปดาห์  

 3. การวิจัย และทดสอบ 

  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จากแบบสอบถาม

ก่อนเข้ารับการอบรม จากน้ันได้ท าการรวบรวมข้อมูลและท าการออกแบบบทเรียนที่ใช้ในการอบรมเพื่อให้สามารถตอบโจทย์

กับปัญหาของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จากนั้นเมื่อท าการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะท าการติดตามผู้เข้าอบรมที่เข้า

ข่ายว่าอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือผู้ที่เป็น

คนกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ เพื่อติดตามถึงผลการอบรมว่าสามารถท าให้ผู้ที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ลด

การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ได้อยู่ในระดับใด 

 4. การสรุปและประเมินผล 
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   ประเมินผลเพื่อสรุปผลการวิจัย  โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 200 คน จากการค านวณทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  รวมถึงการศึกษาติดตามพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มทดลอง ทั้งหมด 12 คน ที่ 

คัดเลือกจากนักศึกษาที่มีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้สังคมออนไลน์ในการกลั่นแกล้งผู้อื่น การแสดงข้อความอันไม่

เหมาะสม รวมถึงผู้ที่ถูกสังคมออนไลน์กล่าวถึงหรือกลั่นแกล้งบ่อยครั้ง 

  

กระบวนการการแก้ปัญหา ทั้ง 4 ข้ันตอน แสดงตามล าดับขั้นตอนดังภาพที่ 1 
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  �         �        

       

              

        �    

   �               

    /   �      �       

   �               

 

ภาพที่ 1  ผังการท างานของกระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกลง้บนโลกออนไลน์ 

 

ผลการวิจัย  

 1. ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์นักศึกษาโดยให้จัดท าแบบทดสอบ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษา โดย

ค านวณเฉลี่ยร้อยละ ผลการวิเคราะห์ผู้เรียน ทั้งหมด 200 คน เพศหญิง 59 คน (ร้อยละ 29.50) และเพศชาย 141 คน (ร้อย

ละ 70.50) มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 24 ปี เป็นนักศึกษาที่รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 192 คน (ร้อยละ 96.00) 

และไม่รู้จัก 8 คน (ร้อยละ 4)  แสดงรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 สรุปข้อมูลความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อนเข้ารับการอบรม 

หัวข้อแบบทดสอบ 
มีความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ) 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
1. ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 97.37 94.64 93.55 100.00 
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 100.00 100.00 100.00 100.00 
3. ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ 84.74 87.50 92.26 93.18 
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 84.21 89.29 100.00 100.00 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 87.74 87.50 92.26 93.18 
6. ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบน
สื่อสังคมออนไลน์ 

78.95 82.14 95.16 97.73 
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 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปีมีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายกระท า

ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และมีรูปแบบการกระท าท่ีเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์เฉลี่ย ร้อยละ 54.69  ซึ่งนักศึกษา

ระดับชั้นปีท่ี 2 มีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์และกลั่นแกล้งออนไลน์ผู้อื่นสุงสุด คิดเป็นร้อย

ละ 77.27 รองลงมา คือ นักศึกษาปี 4 ร้อยละ 54.84 รองลงมา คือ นักศึกษาปี 1 ร้อยละ 47.37 และสุดท้าย คือ นักศึกษาปี 

3 ร้อยละ 39.29  แสดงรายละเอียด ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์และกลั่นแกล้งออนไลน์ผู้อื่น 

ระดับชั้นปี ร้อยละจ านวนนักศกึษาของแต่ละชั้นป ี
1 47.37 
2 77.27 
3 39.29 
4 54.84 

 

 2. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาสร้างกระบวนการส าหรับการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่ง

สรุปประเด็นปัญหาของนักศึกษาได้ ดังนี ้

  (1) นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทาง

คอมพิวเตอร์ 

  (2) นักศึกษาไม่เข้าใจลักษณะพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  และไม่ทราบถึงพฤติกรรมตนเอง

ว่าเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์หรือไม่ 

  (3) นักศึกษาไม่ทราบว่าลักษณะที่ตนเองถูกกระท า เป็นรูปแบบหน่ึงของการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

(4) นักศึกษาไม่เห็นผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

 3. เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักศึกษาแลว้ ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนส าหรับใช้ในการอบรมให้ความรู ้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ  พระราชบัญญัติทาง

คอมพิวเตอร์ ลักษณะการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ และโทษที่จะได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง

บนโลกออนไลน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 

 4. ผู้วิจัยได้สร้างกระบวนการในการแลกเปลี่ยน ให้ความรู้แก่นักศึกษา   

  (1) จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลก

ออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 ช่ัวโมง 

  (2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยน าสถานการณ์ในปัจจุบัน และอดีตมาวิเคราะห์และถกร่วมกัน 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเหตุและผล โดยยึดหลักฐานที่เช่ือถือได้เป็นแหล่งอ้างอิงในการสรุปประเด็นต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1 

ช่ัวโมง 

 5. จากการใช้กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง

มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ลดลง เนื่องจากเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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จากการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จึงสรุปได้ว่ากระบวนการที่ใช้ในงานวิจัยนี้ สามารถท าให้การกลั่นแกล้งกันบนโลก

ออนไลน์ของวัยรุ่นลดลงได้ 

 

ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองกระบวนการของนักศึกษากลุ่มทดลอง 

ประเด็นการพิจารณา 
มีระดับที่สูงขึ้น 

(ร้อยละ) 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

1. ความรู ้ 1.1 เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ รวมถึงทราบถึงบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 

94.74 87.50 83.87 100.00 

1.2 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์ 

88.71 87.50 73.68 100.00 

2. ความเข้าใจ 2.1 เข้าใจสภาพปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการการกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์  

91.94 82.14 96.32 100.00 

2.2 มีความเข้าในสภาพปัญหาที่เกิดจากการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ 

89.47 100.00 100.00 100.00 

2.3 เข้าใจรูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ 87.58 100.00 100.00 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 สรุปผลการใช้กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยนักศึกษากลุ่มทดลองมี

ความรู้เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  89.50   มีความ

เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 95.62  

ผู้วิจัยท าการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้สังคมออนไลน์ในการกลั่นแกล้งผู้อื่น การแสดง

ข้อความอันไม่เหมาะสม รวมถึงผู้ที่ถูกสังคมออนไลน์กล่าวถึงหรือกลั่นแกล้งบ่อยครั้ง  จ านวน 12 คน แสดงรายละเอียด ดัง

ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง 

ประเด็นพิจารณา จ านวนนักศึกษา (คน) 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

1. ลักษณะ
พฤติกรรม 

3.1 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในทางที่ดีขึ้น 

2 2 1 3 

 3.2 ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นที่แสดง
ถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ 

1 2 1 3 

2. แก้ไขปัญหาได้ 4.1 รับมือกับปัญหาการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้ 1 2 3 3 
 

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า นักศึกษามีลักษณะพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

จ านวน 8 คน (ร้อยละ 66.67) และลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นที่แสดงถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นบน

โลกออนไลน์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 58.33)  รวมถึงการรับมือปัญหาการถูกกลั่นแกล้งได้ดียิ่งขึ้น จ านวน 9 คน (ร้อยละ 

75.00) สรุปผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีการแปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 66.67 

 

อภิปรายผล   

 จากผลการวิจัย  โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ช้ันปีที่ 1 – 4 พบว่า  นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนสื่อสังคม

ออนไลน์ ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ เมื่ออบรม

เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในด้านที่นักศึกษาขาด  ท าให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการกระท าความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น และเมื่อท าการติดตามนักศึกษาที่มีลักษณะเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกัน

บนโลกออนไลน์ ทั้งหมด 12 คน พบว่านักศึกษามีการแปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เมื่อนักศึกษาได้เข้ารับการ

อบรมแล้ว พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา้จากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงแยกแยะได้ว่า 

พฤติกรรมของตนเองในลักษณะใดที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองกมล สุรัตน์ ท่ีได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนไทยอายุ 19 – 24 ปี  ผล

การศึกษาพบว่า การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นปัจจัยส่วนหน่ึงที่มีส่วนกระตุ้นท าให้ผู้ถูกกระท าเกิดโรคซึมเศร้า  

 2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน ์และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ช้ันปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ใน

ระดับมากท่ีสุด  และนักศึกษากลุ่มที่มีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมในการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ในอัตราที่ต่ าซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ ชินดนัย ศิริสมฤทัย ได้ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจในการเกิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง

บนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย อายุระหว่าง 17 -36 ปี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ว่า ลักษณะ

พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า ในระดับสูง  
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3. ด้านความเข้าใจและลักษณะพฤติกรรมเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เข้ารับ

การอบรมแล้ว  ผู้วิจัยได้ท าการติดตามถึงผลที่ได้รับจากการอบรม พบว่า  นักศึกษามีลักษณะพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่น

บนโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.94 ช้ันปีที่ 2 
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.14 ช้ันปีท่ี 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.32 และชั้นปีท่ี 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00  และ
หัวข้อเกี่ยวกับความเข้าในสภาพปัญหาที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.47 ช้ันปี
ที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 ช้ันปีที่ 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และช้ันปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 
100.00 
 2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์  ในหัวข้อความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงทราบถึงบทลงโทษท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 1 
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.74 ช้ันปีท่ี 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.50 ช้ันปีท่ี 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.87 และช้ันปีที่ 
4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 
 3. ด้านความเข้าใจและลักษณะพฤติกรรมเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์  ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อ  เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.71 ช้ันปีท่ี 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
87.50 ช้ันปีท่ี 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.68 และชั้นปีท่ี 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00  และหัวข้อความเข้าใจรูปแบบ
การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ช้ันปีท่ี 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.58 ช้ันปีที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 ช้ันปีที่ 3 
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และชั้นปีท่ี 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 
  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ศรีสมบัติ อาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัย ซึ่งได้ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น  รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินการวิจัย  และขอขอบคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง และความถูกต้องของภาษา และพิจารณาเนื้อหา

ในการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมดในที่นี้  ผู้วิจัยกราบ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ 
MINDSTORM EV3 CONTROLLING ANDROID MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันหุ่นยนต์นิยมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM Education (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education) ซึ่ง LEGO Mindstorms Education EV3 เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM 

EDUCATION ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆผ่านการฝึกควบคุมการท างาน

ของหุ่นยนต์ ส าหรับการใช้งานหุ่นยนต์ดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการท างานคือวิธีการที่มีอยู่เดิมใช้การควบคุมผ่านสมองกลของ

หุ่นยนต์เลโก้อีกหนึ่งตัวซึ่งหมายความถึงหากต้องการศึกษาการท างานเพื่อการศึกษาของผู้เรียนหนึ่งคนจ าเป็นต้องใช้หุ่นยนต์

จ านวนสองตัว อีกทั้งการควบคุมแบบเดิมสามารถเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่ก าลังควบคุมหุ่นยนต์ได้เพียงครั้งละ 2 พอร์ตทั้งที่

พอร์ตควบคุมมี 4 พอร์ต ผู้วิจัยจึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ควบคุมหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms Education EV3 ซึ่งแอพพลิเคช่ันดังกล่าวสามารถควบคุมการท างานได้ทั้ง 4 พอร์ต 

โดย ผู้วิจัยพัฒนาแอพพลิเคช่ันโดยใช้ Ionic cross platform การใช้แอพพลิเคช่ันควบคุมแทนนั้นช่วยลดการใช้สมองกลที่มี

ราคาแพงและทรัพยากรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆได้ จากการควบคุมหุ่นยนต์ 1 ตัวต้องใช้งานหุ่นยนต์ 2 ตัว คิดโดยอัตราส่วนอย่างต่ า 

1 ต่อ 2 เมื่อน าแอพพลิเคชั่นมาใช้งานแทน การควบคุมหุ่นยนต์ 1 ตัวใช้งานหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมเพียงตัวเดียวเท่านั้นส่งผลให้

อัตราส่วนลดลงเป็น 1 ต่อ 1 ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถลดการใช้ทรัพยากรณ์ได้ถึง 50% จากเดิม อีกทั้งผู้ใช้งาน

สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกมากยิ่งข้ึนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพียงติดตั้งแอพพลิเคชั่น 
 

ค าส าคัญ : แอพพลิเคชั่น, หุ่นยนต์, มายสตอร์มซอร์ฟแวร์  

  

Abstract 

 Nowadays, robots are used in STEM Education media (Science Technology Engineering and 

Mathematics Education). LEGO Mindstorms Education EV3 is very useful as STEM EDUCATION teaching or 

learning materials. It uses for an innovative project to practice analytical thinking and problem-solving. 

The use of robots to control LEGO Mindstorms Education EV3 in class has some problem, an existing 

method is to use a lego robot to control another one. This means that if one student wants to learn 

these learning materials, it is necessary to use two robots. In addition, the user can change only two ports 

at the same time while controlling the robot, although there are 4 control ports. We have developed the 

LEGO Mindstorms Education EV3 robot application on mobile devices in the Android operating system 

which can control all 4 ports. We choose Ionic cross-platform to develop our application. The research 
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results have shown it can reduce 50% expensive brain machines and other wasteful resources using. 

Besides, it is more convenient for users by install applications in one click. 
 

keywords : application, robot, mindstorm ev3 

บทน า   

 ในปัจจุบันหุ่นยนต์นิยมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านSTEM Education (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์

ต่อการด าเนินชีวิต และการท างานซึ่ง LEGO Mindstorms Education EV3 เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM 

EDUCATION ในรูปแบบโครงงาน นวัตกรรม เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ภารกิจต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะ

ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษ 21 ส าหรับการใช้งานหุ่นดังกล่าวเพื่อการศึกษาโดยการฝึกควบคุมการท างานของหุ่นยนต์

นั้นโดยวิธีการที่มีอยู่เดิมใช้การควบคุมผ่านสมองกลของหุ่นยนต์เลโก้อีกหนึ่งตัว ส าหรับแอพพลิเคช่ันที่มีอยู่เดิมคือ EV 3 

Simple Remote สามารถใช้งานได้เพียง 2 พอร์ต มีข้อจ ากัดคือการใช้งานพร้อมกันต้องกดสลับพอร์ตซึ่งใช้งานได้ค่อนข้าง

ล าบากต่อผู้ที่ไม่ช านาญในการควบคุม ผู้วิจยัเสนอการประยุกต์ใช้โมบายเพื่อแทนที่การท างานของหุ่นยนต์โดยการควบคุมผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นพร้อมกันท้ัง 4 พอร์ต 

 

 
ภาพที ่1 หน้าจอการแสดงผลเดมิและหน้าจอการแสดงผลที่ออกแบบใหม่ 

 

วัตถุประสงค ์  

การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ จากเดิมควบคุม

ได้ครั้งละ 2 พอร์ต เป็นควบคุมได้ 4 พอร์ตพร้อมกันเพื่อเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของ EV3 Brickหรือสมองกลอย่างสิ้นเปลือง

ในการท างานแต่ละครั้ง คือ ต้องใช้สมองกลถึง 2 ตัวที ่1 เป็นส่วนของตัวหุ่นยนต์และตัวท่ี2 เป็นส่วนควบคุมหรือบังคับหุ่นยนต์ 
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เพื่อลดจ านวนการใช้งานสมองกลและแอพพลิเคช่ันเดิมควบได้เพียง 2พอร์ตซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากต้องกดสลับ

พอร์ตเพื่อจะสั่งงานอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้วิจัยจึงเลือกท าแอพพลิเคช่ันมือถือเพื่อควบคุมหุ่นยนต์แทนสมอง

กลควบคุมสมองกลด้วยกันเองและเพิ่มฟังก์ช่ันให้สามารถควบคุมได้ 4 พอร์ตพร้อมกัน 

การทบทวนวรรณกรรม  

 LEGO MINDSTORMS Education EV3 เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศกึษาที่ครอบคลุมหลักสูตรวิชาจ าพวก วิทยาการ

คอมพิวเตอร,์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งหุ่นยนต์นี้ยงัช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม

การเรยีนรู้ การประกอบโครงสร้างหุ่นยนต,์ การเขียนโปรแกรมและอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานกันแบบเป็น

ทีม ทั้งนี้การใช้ LEGO MINDSTORMS Education EV3 เป็นสื่อการสอนต้องมีการประยุกต์ใช้ Mindstorms Software ใน

การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างาน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดย LEGO Education ซึ่งการท างานและฟังก์ช่ัน

ต่างๆ ภายใน EV3 Brick ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

      

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ท างานและฟังก์ช่ันต่างๆ ภายใน EV3 Brick 

ส าหรับการเช่ือมต่อสายเคเบิล้ มอเตอร์ และเซ็นเซอร์ ไปยัง Output port, Input port ช่องเสียบนั้น ผู้วิจัยขอกล่าวถึง

เฉพาะการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่

ได้พัฒนาขึ้นเท่านั้นดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 พอร์ตส าหรับเชื่อมต่อการท างานกับมอเตอร ์

Port A : มอเตอร์ขนาดกลาง (Medium Motor)Port B และ C : มอเตอร์ขนาดใหญ่สองตัว (Large Motors) ในการต่อ

จะมอเตอร์ขนาดใหญด่้านขวาจะต้องต่อที่ช่อง C ส่วนมอเตอร์ขนาดใหญ่ด้านซา้ยจะต้องต่อที่ช่อง B สลับกัน**Port D : 

มอเตอร์ขนาดใหญ่ (Large Motor) ซึ่งการเชื่อมต่อกับกลไกต่างๆในหุ่นยนต์ดังแสดงในภาพที่ 4 

 

ภาพที่ 4 การเช่ือมต่อกับกลไกต่างๆในหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORM EV3 

สายเคเบิลส าหรับชุด EV3 จะมีความยาว 3 แบบ ได้แก่ ขนาดสั้น 25 cm. 4 เส้น, ขนาดกลาง 35 cm. 2 เส้น และขนาด

ยาว 50cm. 1 เส้น ในการต่อเข้ากับ EV3 Brick ให้ระวังสายเคเบลิของเราเข้าไปพันกับเฟือง หรือจดุเคลื่อนไหว หรือลากไป

กับพ้ืนกรณีหุ่นยนต์ของเราก าลังเคลื่อนที่ด้วย 

วิธีการด าเนินงาน 
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เริ่มจากการส ารวจว่าแอพพลเิคชั่นเดิมนั้นสามารถท าอะไรได้บ้าง และวางแผนในการเพิ่มส่วนท่ีแอพพลิเคชั่นเดมินั้น

ขาดไป จากนั้นจึงท าการออกแบบท้ังลักษณะหน้าการแสดงผลและการท างานของระบบในเชิงตรรกะเพื่อพัฒนาให้ได้

แอพพลิเคชัน่ท่ีสมบูรณ์แบบมากขึน้ เมื่อออกแบบเสรจ็สิ้นจึงเริ่มการเขียนโค้ดเพื่อสร้างแอพพลเิคชั่นตามที่ได้วางแผนไว้ 

จากนั้นจึงท าการทดสอบระบบและท าการแก้ไขในจดุบกพร่อง และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลลัพธ์ ดังที่แสดงในภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 วิธีการด าเนินงาน 

 

1.การวางแผน  

1.1 การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่ก าลังควบคุมหุ่นยนต์จากเดิมเลือกควบคุมได้ครั้งละ2พอร์ต  

เป็นควบคุมได้4พอร์ตพร้อมกัน 

1.2 ผู้วิจัยเลือกพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic framework 

1.3 ผู้พัฒนาใช้ Ionic framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันผ่านโปรแกรม Visual Studio Code 

เพื่อใช้ในการสร้างแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

2.การออกแบบ 

2.2 การออกแบบ UX  การออกแบบโครงสร้างเป็นขั้นตอนที่ต้องแสดงข้อมูลและหน้าที่ที่แอพพลิเคช่ันต้องท า 

แอพพลิเคช่ันมีลักษณะเป็นอย่างไร ในแอพพลิเคช่ันสามารถท าอะไรได้ และต้องแสดงข้อมูลส่วนใดในหน้าไหนของ

แอพพลิเคชั่น จากนั้นผู้วิจัยจึงน ามาสร้างเป็นโครงร่าง 

2.3 การออกแบบ UI  Style guide หรือ UI Kit เป็นเหมือนการออกแบบต้นแบบของสิ่งต่าง ๆ ในแอพพลิเคช่ัน 

ผู้วิจัยจึงออกแบบอย่างชัดเจนเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ันเข้าใจการใช้งานของแอพ การมีแบบที่ชัดเจนและไปใน

ทิศทางเดียวกันทั้งแอพจะท าให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น สีของแอพในแต่ละหน้า 

การก าหนดวิธีการใช้งานผู้วิจัยได้ค านึงถึงผู้ใช้งานแอพคือใคร แอพจะใช้ท าอะไร แอพต้องออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้ให้มาก

ที่สุด ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ คือจะได้ สีของแอพ,ตัวอักษร, และ ปุ่มกด, ฟอร์ม, label ที่จะเอามาใช้ในแอพท้ังหมด  

2.4 การออกแบบการท างานของระบบในเชิงตรรกะ 
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ภาพที่ 6 กระบวนการการท างานของแอพพลิเคชั่น 

3.การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 

การพัฒนามีหลายวิธีและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ แต่ละวิธีกม็ีข้อดีข้อเสยีต่างกันทางผู้วิจัยจึง

เลือก Cross-platform เป็นเทคโนโลยีที่มี code บางส่วนหรือท้ังหมดแชร์กัน แต่ก็ยัง build ไปรันเปน็ Native เช่น React 

Native โดยแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีขั้นตอนการท างานเช่ือมโยงกันในแต่ละหน้าดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอแสดงผลแตล่ะหน้า 

ในหน้าหลักของแอพพลิเคชั่นมีทางเลือกการใช้งานท้ังหมดสามอย่าง คือ การควบคุม EV3, การตั้งค่า port input & 

output และหน้าค าแนะน าการใช้งาน โดยในแต่ละทางเลือกจะสามารถกดย้อนกลับเพื่อกลับมาที่หน้าหลักได้ 

4.ทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบทดสอบโดยคนที่ไม่ใช่ developer ที่สร้างแอพพลิเคช่ันนี้ขึ้นมา เพราะ developer จะทราบอยู่

แล้วว่าตรงไหนท าอะไรได้ ตรงไหนท าอะไรไม่ได้ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ user ใช้งานจริงจะเจอเมื่อใช้งานทั่วไป การ

ทดสอบมีหลายประเภทในแต่ละความคืบหน้าของการพัฒนา 

  Functional Test ทดสอบว่าfeature นี้ท างานได้ถูกต้องตาม requirement หรือไม่ จะมี test case, action step 

และผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะให้มันเกิดจากการพัฒนาในส่วนนี้ 

Usability Testing ทดสอบว่าผู้ใช้งานเข้าใจ,สะดวกและใช้งานได้ง่าย ตอนท่ีทดสอบควรหาคนที่ไม่เคยเห็นแอพหรือ

เห็นเป็นครั้งแรกมาทดสอบเพื่อทดสอบว่าผู้ใช้เป็นคนที่เพิ่งเริ่มใช้จริง ๆ โดยก าหนด target group เพื่อน ามาทดสอบ 

สอบถามผู้ทดสอบการใช้งานว่ามี background อย่างไร จากนั้นก็ให้ผู้ทดสอบใช้แอพนี้ใน store ไม่ต้องแนะน าวิธีใช้ ดูว่าผู้

ทดสอบจะใช้แอพอย่างไรและพบปัญหาอย่างไรบ้างหลังจากเสร็จการทดสอบจึงสอบถาม feedback กับผู้ใช้งานและน ามา

ปรับปรุงแอพต่อไป 

Beta testing เมื่อแอพพลิเคช่ันเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยท า beta launch อีกรอบ beta launch คือการให้ผู้ใช้งาน  

ใช้งานจริงในสถานการณ์จริงเหมือนกับแอพ launch ไปแล้ว ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้นอย่างมาก เพื่อจะ
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ได้ค้นหาปัญหาที่ไม่เคยทดสอบเจอมาก่อนมากมาย ซึ่งดีกว่าปล่อยแอพแล้วเพิ่งมาเจอปัญหาทีหลัง หลังจาก Beta testing 

แล้วแก้ปัญหาที่พบไปจนหมด และไม่มีปัญหาใหม่ ๆ อีกแล้ว ก็เริ่มขั้นตอนต่อไปได้ 

 

ผลการวิจัยการสร้างแอพพลิเคชั่น 

 หลังจากการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในแอพพลิเคช่ันมีทางเลือกการใช้งานอยู่สามอย่าง คือ การควบคุม

หุ่นยนต์EV3 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแอพพลิเคช่ัน การตั้งค่าพอร์ต input และ output ให้ตรงกับหุ่นยนต์EV3 และส่วน

สุดท้ายคือค าแนะน าวิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน่ 

  
ภาพที่ 8 หน้าหลักของแอพพลิเคช่ันและหน้าการควบคุม 

 

หน้าหลักของแอพพลิเคชั่น(ภาพซ้าย) ท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อภายในแอพพลิเคช่ัน ผู้ใช้สามารถเลือกไปยังหน้าอื่นๆ

ได้จากที่นี ่

หน้าการควบคุม(ภาพขวา) ท าการสั่งการท างานของหุ่นยนต์EV3 โดยส่งสัญญาณผ่านบลูทูธ เพื่อสั่งงานตัวหุ่นยนต์

EV3 ประกอบด้วยปุ่มกด เดินหน้า,ถอยหลัง,ซ้าย,ขวาและปุ่มตรงกลาง 
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ภาพที่ 9 หน้าการตั้งค่าพอรต์และหน้าค าแนะน าการใช้งาน 

 

หน้าการตั้งพอร์ต(ภาพซ้าย) ใช้ตั้งค่าพอร์ต input และ output ให้ตรงกับเซนเซอร์และมอเตอร์ที่เช่ือมต่ออยู่กับ 

EV3 

 หน้าค าแนะน าการใช้งาน(ภาพขวา) ช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการท างานและการตั้งค่าพอรต์ในแอพพลิเคชั่น 

อภิปรายผล  

    จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการใช้แอพพลิเคชั่นควบคุมกับใช้สมองกลควบคุม ปรากฏว่าการใช้แอพพลิเคช่ันควบคุม

สามารถลดจ านวนการใช้สมองกลควบคุมกันเองได้ดีและสามารถน าสมองกลที่จะน ามาควบคุมไปใช้งานในส่วนอ่ืน ๆ ให้เกิด

ประโยชน์มากขึ้น และเมื่อลองทดสอบจากแอพพลิเคช่ันเดิมที่มี 2พอร์ตใช้งานไม่สะดวกเนื่องจากต้องกดสลับพอร์ตเพื่อ

สั่งงานอุปกรณ์ตัวอื่น ๆกับแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ท่ีกลุ่มผู้วิจัยสร้างขึ้นมาคือ ควบคุมได้ 4พอร์ตพร้อมกันท าให้สะดวกสบาย

และลดระยะเวลาได้มากกว่าแบบเดิม  

สรุปผลการวิจัย   

การด าเนินงานโครงงานบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้ก าหนดไว้คือ Mobile Application สามารถลดจ านวนการใช้งาน

สมองกลและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่ก าลังควบคุมหุ่นยนต์จากแอพพลิเคชั่นเดิมควบคุมได้ครั้งละ 2 พอร์ต เป็น

แอพพลิเคช่ันใหม่ที่สามารถควบคุมได้ 4 พอร์ตพร้อมกันและน าค่าที่เซนเซอร์อ่านได้มาแสดงบนหน้า Mobile Application 

เพื่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการควบคุม LEGO Mindstorms   
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กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาติ ที่กรุณารับเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้วิจัย ได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้แก่ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริง ความเสียสละและ

ความทุ่มเทของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใจและส านึกในพระคุณของท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง จึง ขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ วชิระ ลิ้มศรีประพันธ์  อาจารย์สาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  รวมถึง

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีประจ าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่าน ที่ ให้ข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการท างาน

วิจัยฉบับน้ีจนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อน่ึง ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วน

ด ีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าใหว้ิจัยฉบับนีเ้ป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความ

กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา ผู้มีพระคุณและกัลยาณมิตรทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัย

ขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
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Web Application for Restaurant Management : case study of Vimarndin Restaurant. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการร้านอาหารและการสั่งอาหารผ่าน

เว็บไซต์ โดยปัจจุบันร้านอาหารข้างต้นมีระบบการด าเนินงานท้ังหมดเป็นแบบจดบันทึกเขียนตวัหนังสือเพื่อบันทึกข้อมูลและใช้

บุคลากรในการด าเนินงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการล าดับรายการสั่งอาหาร การค านวณค่าอาหาร งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ันที่สะดวกต่อการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่เป็นที่

นิยมในปัจจุบันและช่วยลดทรัพยากร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเพื่อการจัดการร้านและการสั่งอาหารในร้านวิมานดิน โดยเก็บ

ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานระบบใหม่ ซึ่งงานวิจัยจะท าให้การบริหารร้านและการสั่งอาหารมีประสิทธิภาพและความ

สะดวกมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการด าเนินงานและเกิดระบบสารสนเทศ ผลจากการประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้ใช้งานระบบ 100 คน ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.23 ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 

 

ค าส าคัญ : เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ัน, สมาร์ทโฟน, ลดทรัพยากรในการด าเนินงาน 

 

Abstract 

 The objective of this is to develop a web application for restaurant management and food 

ordering through an online platform of Vimarndin Restaurant. Vimarndin Restaurant receives orders using 

papers and human resources right now which can cause delay and errors in sequence of the orders and 

price of each item. This research aims to develop the working system using web application technology 

which is accessible via a smartphone which is a popular method of now and reduces the cost of 

resources an employer has to spend. The researcher develops this web application by collecting 

feedbacks from users who has tried it which will lead to more efficiency and convenience in restaurant 

management and food ordering. This can decrease errors during the process and also has collection of 

information. From satisfactory results from 100 users, the application got the average of 4.11 for meeting 

what users demands, 4.23 for system operation procedures, and 4.29 for being user-friendly. 
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keywords : web application, smartphone, reduces the cost of resources. 

 

บทน า   

ในปัจจุบันกิจการร้านอาหารวิมานดินยังเป็นระบบงานที่ใช้บุคลากรในการด าเนินขั้นตอนการท างาน ซึ่งการท างาน

ยังมีความล่าช้า ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง เช่น การจดรายการอาหาร การค านวณ

ราคาค่าอาหาร เป็นต้น ระบบการด าเนินงานเดิมของร้านอาหารไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างเป็น

รูปธรรม เน้นการจดหรือเขียนบันทึกข้อมูลลงในสมุด ไม่มีระบบจัดการบริหารร้าน ประกอบกับการท างานมีหลากหลายปัจจัย

ส าคัญ เช่น ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านการประกอบอาหาร ปัจจัยด้านการเงิน อีกทั่งในการด าเนินงานหากไม่มีการ

ประสานงานที่ดี อาจจะท าให้เกิดข้อผิดพลาด มีความล่าช้า ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของทางร้านและความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ เพราะลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วและในจ านวนร้านอาหารที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบันท าให้เกิดการแข่งขันทาง

การค้าเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานของกิจการร้านอาหาร วิมานดิน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ผู้พัฒนาระบบจึงได้มีการน า

เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) ที่ง่ายต่อการใช้ สามารถท างานได้บนเทคโนโลยีสมารท์โฟน (Smartphone) 

ที่มีประโยชน์ในหลากหลายง่ายต่อการเข้าถึง เข้ามาช่วยในการด าเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรับส่งข้อมูล การ

จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น จากประโยชน์ที่ยกตัวอย่างมานั้น สามารถน ามาช่วยให้การด าเนินงาน

ของร้าน ข้อมูลที่ส าคัญมีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งานข้อมูลมากยิ่งขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง มีความสะดวก

รวดเร็ว ง่ายต่อการวางแผนธุรกิจ ลดต้นทุนและทรัพยากร สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. ศึกษางานวิจัย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้พัฒนาระบบ 

ศึกษางานวิจัยท่ีมีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน เช่น ซอฟแวร์ ระบบการท างาน หรือข้อดีและข้อเสีย 

ของเว็บแอพพลิเคชั่น 

2. ศึกษาหาข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของระบบงานเดิม 

ระบบงานเดิมเกิดข้อผิดพลาดและมีความล่าช้าทั้งการล าดับรายการสั่งอาหาร การค านวณราคา การใช้บุคลากรและ 

การบันทึกข้อมูลด้วยการเขียนใส่สมุดเป็นการความสิ้นเปลืองทรัพยากร 

3. ท าการออกแบบระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการร้านอาหาร 

ตัวอย่างเค้าร่างของระบบฐานข้อมูล (Database) ที่ออกแบบโดยผูพ้ัฒนาระบบ 
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การออกแบบระบบ (Data Flow Diagram) เว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการร้านอาหาร 

 

จากแผนภาพ Data Flow Diagram แสดงขั้นตอนการด าเนินงานภายในเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อการจดัการร้านอาหาร 

แสดงถึงขอบเขตการด าเนินงานภายในระบบที่เกดิจากการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล 

4. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการร้านอาหาร 

การพัฒนาระบบมีการใช้ยซอฟแวร์หลักในการพัฒนา ได้แก่ Adobe Dreamweaver CS6 โดยมี HTML5 และ 

PHP5 เป็นภาษาโปรแกรม และใช้ Bootstap ที่ช่วยในการรองรับการใช้งานบน Smart Device หรือการเปิดดูในเว็บจาก
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สมาร์ทโฟนและช่วยในการจัดการรูปแบบของหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น การติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้บราวเซอร์ Google 

Chrome ผู้พัฒนาท าการออกแบบฐานข้อมูลและใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ประกอบชุดโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูลโดย phpMyadmin 

5. ทดสอบระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการร้านอาหาร และหาจุดบกพร่องของระบบ 

ทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบผ่านสมาร์ทโฟน เข้าใช้ระบบด้วยบราวเซอร์ Google Chrome โดยทดสอบ

ระบบท้ัง ฝ่ายผู้ดูแลระบบ ฝ่ายผู้ใช้งานระบบ ในส่วนผู้ดูแลระบบทดสอบการตรวจสอบข้อมูลซื้อขายภายในร้าน การอัพเดต

ข้อมูลสินค้า ฝ่ายผู้ใช้งานระบบ ทดสอบการสมัครสมาชิก การแก้ไขข้อมูลสมาชิก การสั่งซื้อรายการอาหาร และการค านวณ

ราคา ตรวจสอบข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอนการท างานหากพบท าการแก้ไข 

6. ปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง ภายหลังการทดสอบระบบ 

7. ออกแบบแบบประเมินความพ่ึงพอใจของผู้ใช้งานระบบท าการประเมินโดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ออกแบบแบบประเมินโดยใช้ทฤษฎี ครอนบาช อัลฟ่า ประเมินโดยบุคลากรภายในร้านหรือลูกค้า ให้คะแนนแบบ 

ประเมินความพึง่พอใจดังนี ้

ความพึงพอใจมากท่ีสุด  ให ้ 5 คะแนน 

ความพึงพอใจมาก  ให ้ 4 คะแนน 

ความพึงพอใจปานกลาง  ให ้ 3 คะแนน 

ความพึงพอใจน้อย  ให ้ 2 คะแนน  

ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  ให ้ 1 คะแนน 

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลประชากรโดยการสุ่มกลุ่มบริโภคที่เข้ามาใช้บริการเว็บแอพพลิเคช่ันและบุคลากรภายใน

กิจการ จ านวน 100 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 

การทดลองใช้ระบบ 

การวิจัยพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและมีการทดสอบระบบ ได้มีเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการร้านอาหาร 

ซึ่งมีการแสดงผลดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 1 คือส่วนของหน้าเว็บท่ีสามารถแสดงผลได้ทั้งการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน  
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ภาพที่ 2 ผู้ใช้ทั่วไปต้องท าการสมคัรสมาชิกก่อนท ารายการ เพื่อเปน็การยืนยันตนเอง สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลการท า

รายการและการน าข้อมลูมาใช้งานหรือการวิเคราะหป์ระสบการณข์องผู้ใช้ 

 
 

ภาพที ่3 การสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่เพื่อการจัดการร้านอาหาร เมื่อลงทะเบียนเสร็จผู้ใช้

สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูส่วนตัวได้หลังจากท าการเข้าสู่ระบบแล้ว 
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ภาพที่ 4 การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจดัการร้านอาหาร ระบบจะแยกประเภทระหว่างผูดู้แลระบบและ

ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกด้วย Username 

 

 

ภาพที่ 5 การสั่งซื้ออาหารด้วยการกดหยิบใส่ตะกร้า และท าการระบุจ านวนที่ต้องการสั่งซื้อก่อนกดยนืยัน 
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ภาพที่ 6 หลังจากกดหยิบใส่ตะกรา้ต้องมีการกดยืนยันอีกครั้งเพื่อใหต้รวจสอบรายการสั่งซื้อและราคาทั้งหมดก่อนสั่งซื้อจริง มี

การให้ระบโุต๊ะและปุม่กดเพื่ออัพเดตหรือเพิ่มเมนูในตะกร้าก่อนยืนยันครั้งสุดท้ายได้ เมื่อกดยืนยันท ารายการสามารถเข้าไป

ตรวจสอบรายการที่สั่งอาหารไดด้ว้ยท่ีเมนู รายการอาหารทีส่ั่ง 

 

ภาพที ่7 เมื่อผู้ดูแลระบบท าการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถท าการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสมาชิก และ

ตรวจสอบดูข้อมูลภายในกิจการร้านอาหารได ้และมีเมนูการใช้งานการจัดการร้าน ดังนี ้

 

 

 

 

 

ภาพที ่8 เมื่อผู้ดูแลระบบเลือกเมนูสรุปรายงาน ระบบจะมตีัวเลือกการแสดงรายงานสรุป 3 รายงาน คือ สรุปรายงานการ

สั่งซื้อ สรุปรายงานข้อมูลแอดมิน สรุปรายงานข้อมูลสมาชิก ดังนี ้
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ผลการวิจัย  

 ตารางแสดงผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น ประเมินโดยบุคลากรภายในร้านหรือลูกค้า  

ตารางประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านตรงความต้องการของผู้ใช ้
1. ด้านการตอบสนองความปัญหาที่พบในระบบงานเดิม 4.35 0.582 มาก 
2. ด้านความสะดวกในแตล่ะขั้นตอนการให้บริการทีไ่ม่ซับซ้อน
จนเกินไป 

3.93 0.413 มาก 

3. ด้านความชัดเจนของข้อมูล ง่ายต่อการใช้งานจริง 4.26 0.146 มาก 
4. ด้านความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ 3.91 0.364 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ 4.11 0.179 มาก 
2. ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ 
1. ด้านความง่าย (User Friendly) ของขั้นตอนการใช้งานระบบ 4.04 0.442 มาก 
2. ด้านความเหมาะสมของรูปแบบและเมนูต่างๆในระบบ 4.42 0.641 มาก 
3. ด้านความปลอดภัยและการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูของ
ผู้ใช้งาน 

4.07 0.722 มาก 

4. ด้านความถูกต้องของการประมวลผล การค านวณและรายการต่างๆ 4.41 0.313 มาก 
ค่าเฉลี่ยด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ 4.23 0.186 มาก 

3. ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ 
1. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน การเข้าถึงและการแก้ไขปญัหา 4.03 0.571 มาก 
2. ด้านความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล 4.57 0.498 มากที่สุด 
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3. ด้านความสะดวกและรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนการท างาน 3.88 0.531 มาก 
4. ด้านการจัดวางรปูแบบความสวยงามและความทันสมัยของระบบ 4.71 0.251 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ 4.29 0.144 มาก 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

น าผลการวิเคราะห์ทางสถติิมาแปลผลดังนี ้

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 

 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

จากตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อการจัดการร้านอาหาร มีการประเมิน 3 

ด้าน ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ จากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็น

บุคลากรของร้านและลูกค้าที่ใช้งานระบบ จ านวน 100 คน พบว่าค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ เท่ากับ 4.11 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.179 ค่าเฉลี่ยด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ เท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.186 

และค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ เท่ากับ 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.144 

 

อภิปรายผล  

 ระบบงานที่พัฒนาช่วยให้การจัดการร้านท าได้สะดวกมากขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบงาน

เดิม เกิดระบบสารสนเทศภายในกิจการ ประหยัดเงินทุนและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร แนวทางน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

สามารถต่อยอดงานวิจัย เช่น สมาชิกสามารถท าการสั่งอาหารล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา หรือ การเพิ่มบริการส่งถึงบ้าน 

(Delivery) เป็นการเพิ่มแผนการตลาดให้กับธุรกิจ 

 

สรุปผลการวิจัย   

 ระบบได้รับการประเมินความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน ประเมินโดยบุคลากรภายในร้านหรือลูกค้า จากกลุ่มผู้ที่ทดลองใช้งาน

เว็บแอพพลิเคชั่น จ านวน 100 คน พบว่าค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.179 ค่าเฉลี่ยด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ เท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.186 และค่าเฉลี่ยด้านความสะดวก

ต่อการใช้ระบบ เท่ากับ 4.29 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.144 

 ผลลัพธ์จากการประเมินสรุปได้ว่า การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการร้านอาหาร น าไปใช้ได้จริงสามารถช่วยให้

การจัดการร้านอาหารท าได้อย่างสะดวกมากขึ้นเกิดระบบสารสนเทศภายในกิจการมีการน าข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์มาก

ขึ้นท าได้ง่ายขึ้น และตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการท างาน 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันพบว่าเมื่อท าการเบิกอุปกรณ์และเครือ่งมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อนั้น พนักงานจะด าเนินการโดย
การกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นเรื่องที่ต้องการเบิกอุปกรณ์แก่หน่วยงานจ่ายกลางและการติดเช้ือ เป็นเหตุให้การ
ด าเนินการค่อนข้างที่จะล่าช้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ไม่มีความสะดวกมากนัก และยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบางครั้งอาจท าให้ข้อมูลที่ท าการเบิกเกิดการสูญหายได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการ
เบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ โดยจะออกแบบให้พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขอุปกรณ์ที่จะน ามานึ่งและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกลลาศสามารถเบิกอุปกรณ์ที่นึ่งแล้วได้ จากการที่ได้ท าการ
วิจัยออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถท าให้ผู้ใช้สามารถเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้
สะดวกและสามารถตรวจสอบการเบิกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นท าให้สามารถทดแทนการเบิกแบบเดิมที่ท าการเบิกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ 

 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชัน,  อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์,  เบิกอุปกรณ์ 

 

Abstract 

 Nowadays, when withdrawing the equipment and tools from the central sterile supply 
department, the staff will write the form to request the requirement of equipment withdrawal that affect 
to the operation may delay, checking the equipment is inconvenient, and difficult to check the accuracy 
of the data. Sometimes, the withdrawable data may be lost. This research has the objectives to develop 
the application to withdraw the equipment and tools from the central sterile supply department which 
will be designed for the staff of the central sterile supply department can add, delete, and edit the 
equipment that are taken to steam and the staff of Kong Krailat hospital can withdraw the equipment 
that have steam already. The result of the research that designs and develops the application affects to 
the customers can withdraw the equipment and tool through the application on cellphone comfortably 
and can check the withdrawal of the equipment easily that can replace the original withdrawal which was 
written in writing. 
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บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและเกี่ยวของในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ท าให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆมา

ใช้ในทางด้านสาธารณะสุขมากมายและได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆเพื่อนช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวก

สะบาย เช่น Application Appointment โรงพยาบาลรามาธิบดี แอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็นการ นัดหมาย เลื่อนนัด ดูคิวคุณ

หมอ รายละเอียดต่าง ๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันนี้ เพราะจัดท ามาเพื่อเน้นให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ฉับไว อุ่นใจ และสามารถติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้อย่างรวดเร็ว  

(RAMA CHANNEL, 2558) 

การเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือกับทางโรงพยาบาลกงไกลลาศในจังหวัด

สุโขทัยในปัจจุบันนั้นยังมีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนและระบบของการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือแบบเดิมที่ท าการเบิกเป็น

แบบลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกรลาศจะด าเนินการเบิกโดยการกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นเรื่องที่

ต้องการเบิกอุปกรณ์แก่หน่วยงานจ่ายกลางและการติดเช้ือ เป็นเหตุให้การด าเนินการค่อนข้างที่จะล่าช้าและการตรวจสอบ

อุปกรณ์ไม่มีความสะดวกมากนัก และยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาจท าให้ข้อมูลไม่ครบหรือเกิดการสูญหาย

ได ้

 จากปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลกงไกรลาศจึงมีความต้องการที่อยากจะได้แอปพลิเคชันระบบเบิกอุปกรณ์และ

เครื่องมือออนไลน์ที่สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลการเบิก

อุปกรณ์และเครื่องมือได้ ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบเบิกอุปกรณแ์ละเครื่องมือทางการแพทย์ จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้น

และท าให้การบริหารจัดการการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การศึกษาโจทย์ที่ต้องท า 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเบิกจ่ายอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงานจ่าย

กลางว่ามีขั้นตอนการเบิกในระบบเก่าเป็นขั้นตอนในแบบใด  

2. การศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

น าข้อมูลจากการเบิกแบบเดิมของทางโรงพยาบาลกงไกรลาศกับหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือใน

จังหวัดสุโขทัยน ามาศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลน ามาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์ 

3. การเตรียมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง ระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติด

เชื้อ เพื่อให้สามารถเบิกอุปกรณ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงาน

จ่ายกลาง โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

ล าดับที่ 1 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการเบิกจากระบบเก่า เพื่อข้อมูลน ามาออกแบบการท างานของระบบ  
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ล าดับที่ 2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการนึ่งอุปกรณ์ เบิกอุปกรณ์ และรับ-คืนอุปกรณ์ ในระบบเดิม 

ล าดับที่ 3 น าข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วน ามาสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ จ านวน 10 คน 

5. เคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาระบบ 

      เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติด

เช้ือ ใช้ซอฟแวร์หลักๆ ได้แก่ Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ HTML5 และ PHP5 และได้มีการน า 

JQuery Mobile เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มของ Mobile ในส่วนระบบจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL  

6. การออกแบบระบบ 

  ท าการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือ

หน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ กรณีศึกษา โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
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ภาพที ่1  การท างานในระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการตดิเช้ือ กรณีศึกษา     
โรงพยาบาลกงไกรลาศ 
จากภาพที่ 1 เป็นภาพ Data Flow Diagram ที่แสดงรูปแบบกระแสข้อมูลของการท างานภายในระบบของระบบ

การเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ และน ามาพัฒนาระบบเพื่อท าการทดสอบการใช้งาน 
7. การทดสอบระบบ 

       ขั้นตอนในการทดสอบระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลาง ผู้พัฒนาระบบท าการทดสอบ 
การนึ่งอุปกรณ์ การเบิกอุปกรณ์ และการรับ-คืนอุปกรณ์ ให้ตรงตามการท างานของระบบตามที่ก าหนดไว้ทุกขั้นตอน พบ
ข้อผิดพลาดจากการรับ-คืนอุปกรณ์เนื่องจากไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงด าเนินการแก้ไขด้วยการปรับปรุง
รูปแบบการรับคืนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จนได้ระบบที่ต้องการอย่างสมบูรณ์ 

8. การทดลองใช้งานระบบ 
  การทดลองระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ  กรณีศึกษา

โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลาง
และควบคุมการติดเช้ือ จ านวน 10 คน ท าการทดสอบใช้งานระบบ 1 เดือนและท าการประเมินความพึงพอใจท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ เพื่อประเมินความพึง
พอใจของระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิจัย  

1.จากการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน และท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบการเบิกอุปกรณ์และ

เครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลาง มีส่วนประกอบส าหรับตัวอย่างของหน้าจอแต่ละส่วน ดังนี ้
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( A 1 )                                                                    

( A 2 ) 

 

ภาพที ่2   หน้าจอหลัก 

 

จากภาพ A1 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันระบบ

การเบิกซึ่งมีให้เลือกเข้าสู่ระบบท้ังพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ดูแลระบบ ภาพ A2  เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลกงไกลลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลางที่ทาง

ผู้ดูแลระบบได้ท าการเพิ่มข้อมลูไวล้ว่งหน้าแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

( A 3 )                                                     ( A 4 ) 

ภาพที ่3 หน้าจอดูข้อมูลอุปกรณ ์

 

จากภาพ A3 หลังจากท่ีพนักงานหน่วยงานจ่ายกลางท าการเข้าสูร่ะบบแล้วจะแสดงเมนูข้อมลูอุปกรณ์และเมนูการ

นึ่งอุปกรณ์ ภาพ A4 พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางสามารถเข้าดูข้อมลูอุปกรณ์ที่ท าการนึ่งสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์

ได ้
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                                           ( A 5 )                                                      ( A 6 ) 

ภาพที ่4  หน้าจอการนึ่ง 

 

จากภาพ A5 และ A6 พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางเลือกเข้าเมนูการนึ่งอุปกรณ์เพื่อท าการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                        ( A 7 )                                                          ( A 8 ) 
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ภาพที ่5 หน้าจอการเบิก 

 

 จากภาพ A7 เมื่อเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกรลาศท าการเข้าสูร่ะบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงเมนูการเบิกอุปกรณ์และ

เมนูการรับ-คืนอุปกรณ์ ภาพ A8 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศท าการเลือกอุปกรณ์ที่นึงแล้วเพื่อท าการเลือกอุปกรณ์ที่

ต้องการเบิกได้ 

 

                      ( A 9 )                                          ( A 10 )                                     ( A 11 ) 

ภาพที ่6 หน้าจอการรบั-คืนอุปกรณ ์

 

 จากภาพ A9 และ A10 เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกรลาศจะท าการรบัอุปกรณ์ที่เบิกมาแล้วลงในระบบ ภาพ A11 

หน้าจอแสดงข้อมลูการรับอุปกรณท์ี่ท าการเพิ่มไว ้

 2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเช้ือนั้นแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ 

รายการประเมิน  ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

1. การรักษาความปลอดภยัและก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ 4.65 0.682 มากที่สุด 

2. ระบบการเบิกอุปกรณม์ีความเรว็ต่อการตอบสนอง ต่อการใช้งาน
เป็นอย่างด ี

4.36 0.536 มากที่สุด 

3. ระบบการเบิกอุปกรณ์ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.23 0.452 มากที่สุด 

4. ช่วยลดระยะเวลาการเบิกอุปกรณ์ให้เร็วขึ้นได ้ 4.32 0.513 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 4.39 0.0975 มากที่สุด 
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2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 

1. การใช้ค าสั่งต่าง ๆของเมนูมีความสะดวก 4.34 0.519 มากที่สุด 

2. สามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ไดด้ีขึ้น 4.44 0.586 มากที่สุด 

3. ระบบสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเบิกอุปกรณ์และ
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

4.32 0.513 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.36 0.04053 มากที่สุด 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

1. ความเร็วในการแสดงตัวอักษรและข้อมลูต่าง ๆในระบบ 4.58 0.591 มากที่สุด 

2. ความสวยงาม ความทันสมัยของระบบ 4.19 0.416 มาก 

3. การจัดวางรูปแบบในระบบการเบิกอุปกรณต์่อการใช้งาน 4.43 0.582 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.4 0.09854 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่าย

กลางและการติดเช้ือนั้น มีการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของ

ระบบและด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงาน

หน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเช้ือ จ านวน 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบเท่ากับ 4.39 มี

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0975 ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 4.36 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.04053 และค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบเท่ากับ 4.4 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09854 

 

อภิปรายผล  

 จากการพัฒนาระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเช้ือ มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดี โดย

ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ คือ ใช้ Adobe Dreamweaver CS6 เป็นซอฟแวร์หลัก ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ HTML5 

และ PHP5 และได้มีการน า JQuery Mobile เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มของ Mobile ในส่วนระบบจัดการ

ฐานข้อมูล คือ MySQL ผลการวิจัยพบว่า การเบิกอุปกรณ์ท าให้ทางโรงพยาบาลกงไกลลาศและหน่วยงานจ่ายกลางมีความ

สะดวกกว่าการเก็บข้อมูลแบบเดิมที่ท าการเบิกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลท าให้ลดการสูญหาย

ของข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ สอดคล้องกับภัทราภรณ์ จี่เอี่ยม (2558) ได้น าเสนอ ระบบบริหารจัดการคลัง

วัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบเกี่ยวข้อมูลการบริหารการคลังเพื่องานพิพิธภัณฑ์  สามารถ

ท างานได้ง่าย ลดข้อผิดพลาดของการท างาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน 

เช่น การรักษาความปลอดภัยและก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ และความเร็วในการแสดงตัวอักษรและข้อมูลต่าง ๆใน

ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ เป็นข้อมูลระหว่างองค์กรจะค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลักโดยการก าหนดสิทธิ

ของผู้ใช้งานและข้อมูลที่ใช้มีการแสดงผลตัวอักษรที่รวดเร็วเกิดจากการใช้ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพท าให้การแสดงผลของ

ข้อมูลมีความรวดเร็ว 
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สรุปผลการวิจัย   

 จากการได้จัดท าวิจัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการ
ติดเชื้อ กรณีศึกษา โรงพยาบาลกงไกรลาศ สรุปได้ว่า สามารถท าให้ผู้ใช้ระบบสามารถเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือผ่านแอปพลิเค
ชันบนมือถือได้สะดวกและสามารถตรวจสอบการเบิกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นท าให้สามารถทดแทนการเบิกแบบเดิมทีท่ าการเบิกเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพในการท างานที่ด ี
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าอย่างดีที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์และถูกต้องมาก
ยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลกงไกลลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลางที่ช่วยในการทดลองใช้งานระบบและ
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การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันพบว่าร้านขายของฝากส่วนมากยังใช้ระบบการจัดการร้านแบบเดิมคือการจดบันทึกด้วยตัวอักษร การนับ
เพื่อเช็คสินค้าคงเหลือและลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการร้านขายของฝากต้องเดินทางมาที่ร้านโดยตรงเพื่อดูสินค้า ราคา 
รูปแบบตัวสินค้างานวิจัยนี้จึงจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการระบบของร้านขายของฝากโดยตรงและเพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากที่สุด เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใช้ซอฟแวร์หลัก ได้แก่ 
Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาในการเขียน คือ HTML5 PHP5 javascript และ Bootstrap เพื่อพัฒนาระบบพร้อม
กับลดภาระในส่วนของการท างานของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ Mysql ผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก จ านวน 30 คน เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจในระบบจากผู้ใช้บริการ
พบว่าผลการประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, 4.25 และ 4.55 ตามล าดับ 

 
ค าส าคัญ:  เว็บแอปพลิเคชัน ของฝากออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน ์

 

Abstract 

 Nowadays, most of the gift shops use the original management systems, there are taking notes 
and counting to check inventories. Most of the customers who use the service of the gift shop have to 
come to the shop for looking the products, prices, and product forms. This research has the objectives to 
manage the system of the gift shop and respond the best conveniences for the customers who use the 
service of the shop. The website that is developed will use the main software that is Adobe Dreamweaver 
CS6 that use HTML5 PHP5 javascript and bootstrap for coding to develop the system and decrease the 
burden in the working of the application. The database management system is Mysql. The researcher uses 
the data of 30 customers who use the web application to evaluate the satisfaction of the customers. The 
data showed that the result of the system user needs, the functional aspects, and the ease of use have the 
satisfaction in high level and the means are 4.24, 4.25 and 4.55 respectively. 
 

Keywords : web application, souvenirs online, sell products online 
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บทน า 

  ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ต
นั้นได้กลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิต ทุกกิจกรรมที่เราท า ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสถานที่ตั้งของร้านอาหาร การสั่งช้ือสินค้า 
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบท้ังสิ้น ดังนั้นจึงสามารถลดระยะทางและระยะเวลา ในการท าธุรกรรมลงได้ 
จุดเด่นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยลดความส าคัญ
ขององค์ประกอบทางธุรกิจที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ ดังนั้น ข้อจ ากัดด้านระยะทางและเวลาท าการแตกต่างกัน จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกิจ จะเป็นธุรกิจที่สามารถด าเนินการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง และยังสามารถที่จะขยายตลาดออกไปได้ทั่ว
โลกแบบไร้พรหมแดน (สิรีธร ทุมมี, 2556) 
 จากการเก็บข้อมูลพบว่าในปัจจุบันร้านจ าหน่ายของฝากยังไม่มีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ยัง
ใช้การบันทึกลงสมุดบันทึก และยังไม่มีระบบจัดการบริหารร้านค้า การที่ลูกค้าต้องการจะทราบข้อมูลสินค้าซื้อสินค้า
จ าเป็นต้องเดินทางมาที่ร้านเท่านั้น โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าที่ตนเองต้องการนั้นมีสต็อกหรือไม่ ท าให้ลูกค้าไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควรและท าให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทางร้านจ าหน่ายของฝากมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร ไม่มีการแยกประเภทท าให้การค้นหาข้อมูลนั้นต้องใช้เวลานานและเกิดความยุ่งยาก 
 ดังนั้นทางผู้จัดท าวิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจ าหน่ายของฝาก  ออนไลน์ เพื่อให้บริการที่
สะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าภายในร้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยการเลือกชมทางเว็บไซต์ โดย
เว็บไซต์สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web Design และยังท าให้ร้านมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการสั่งซื้อให้เป็นหมวดหมู่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบรายละเอียด การค้นหา 
และการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาที่ลูกค้าได้มีค าสั่งซื้อ ซึ่งจะท าให้ทางร้านเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการร้านขายของฝากออนไลน์และเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าท่ีต้องการสินค้าประเภทของฝาก ผู้วิจัยได้มีการก าหนดขั้นตอน วิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 การศึกษาโจทย์ที่ต้องการท า (Business Understanding) 

  ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามรูปแบบโครงสร้างของระบบร้านขายของฝาก จากเจ้าของร้านขายของฝากที่ใช้

ระบบเดิม (การจดบันทึกด้วยการเขียนและการเช็คสินค้าด้วยการนับ) 

 การศึกษาข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย (Data Preparation) 

  ผู้วิจัยได้เลือกร้านขายของฝากท่ีใช้ระบบเดิมคือการจดบันทึกสินค้าคงเหลือและรายงานประจ าเดือน โดย

จ าลองระบบท่ีค านวณสินค้าคงเหลือและสรุปยอดขายต่อเดือน 

 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) 

  การเก็บข้อมูลในการวิจัย เรื่องเว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการร้านและให้ลูกค้าได้รับ

ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าประเภทของฝากมีรายละเอียดละขั้นตอนดังต่อไปนี้  

  ล าดับที่ 1 รวบรวมข้อมูลโครงสร้างการขายจากระบบเดิม เพื่อน าข้อมูลมาออกแบบระบบ 

ล าดับที่ 2 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเช็คสินค้าคงเหลือ การท ารายงานประจ าเดือน 

ล าดับที่ 3 ผู้วิจัยน าข้อมูลระบบท่ีได้ออกแบบแล้วมาท าเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลประชากรจากลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการเว็บแอปพลิเคชัน จ านวน30 คน 

 การพัฒนาระบบ 

  ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายของฝากออนไลน์ นั้นได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนา อันได้แก่ 

Adobe Dreamweaver CS6 ซึ่งใช้ภาษาในการโค้ดดิ้ง คือ HTML5 PHP5 โดยได้น า javascript เข้ามาเพื่อลดภาระการ

ท างานของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ Mysql และได้น า Bootstrap มาปรับใช้กับเว็บ

แอปพลิเคชันเพื่อให ้template มีความสวยงาม น่าใช้งานมากยิ่งข้ึน  

การออกแบบ 

งานสมัครสมาชิก

1
บุคคลทั่วไป ข้อมูลสมาขิกD1

ข้อมูลสมาชิก

รายละเอียดข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

รายละเอียดข้อมูลสมาชิก

งานจัดการข้อมูล
หมวดสินค้า

2

งานจัดการข้อมูลสินค้า

3

ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลหมวดสินค้า

รายละเอียดข้อมูลหมวดสินค้า

ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูลสินค้า

ข้อมูลหมวดสินค้าD2

ข้อมูลสินค้าD3

ข้อมูลหมวดสินค้า

รายละเอียดข้อมูลหมวดสินค้า

ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูลสินค้า

ข้อมูลหมวดสินค้า

งานสั่งซื้อสินค้า

4
สมาชิก

งานจัดาการข้อมูล
การช าระเงิน

5

งานจัดการข้อมูล
การจัดส่งสินค้า

6

งานออกรายงาน

7

ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

เลขท่ีใบสั่งซ้ือ

รายละเอียดข้อมูลการช าระเงิน

ผู้ดูแลระบบ

เลขท่ีใบสั่งซ้ือ

รายละเอียดข้อมูลการช าระเงิน

ยืนยันการช าระเงิน

ข้อมูลการจัดส่ง

รายละเอียดข้อมูลการจัดส่ง

เงื่อนไขรายงาน

รายงานการส่ังซื้อสินค้า
รายงานยอดขายสินค้า
รายงานสินค้าใกล้หมด
รายงานการรับสินค้า

ข้อมูลสมาชิกD1

ข้อมูลสินค้าD3

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้าD4

ข้อมูลการช าระเงินD5

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

ยอดช าระ

ปรับสถานะการช าระเงิน

ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดข้อมูล
การช าระเงิน

ข้อมูลการจัดส่งD6

ข้อมูลการช าระเงิน

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า
ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสินค้าD3

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้าD4

ข้อมูลการช าระเงินD5

ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลการส่ังซ้ือสินค้า

ข้อมูลการช าระเงิน

รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูลงานสรุป
รายงาน

D7
ข้อมูลสรุปรายงาน

ข้อมูลการจัดส่ง

Process  งานเว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์

 
 

ภาพที่ 1 Data Flow Diagram เว็บไซต์ขายของฝากออนไลน ์

  จากภาพที่ 1 เป็นภาพ Data Flow Diagram ที่แสดงรูปแบบการท างานภายในระบบของเว็บแอปพลิเค
ชันขายของฝากออนไลน์ และน ามาพัฒนาเป็นระบบเพื่อทดสอบการใช้งาน 

การทดสอบระบบ 
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  ทดสอบระบบโดยผู้ท าวิจัยเป็นผู้ทดสอบ โดยทดสอบทั้ง 2 ระบบ คือ ฝ่ายผู้ดูแลระบบ ทดสอบการอัพเดต
ข้อมูลสินค้า ตรวจสอบการช าระเงิน ฝ่ายผู้ใช้งานระบบ ทดสอบการสมัครเป็นสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า และการช าระเงิน 
ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดคือฝ่ายผู้ใช้งานระบบไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหลังจากที่สมัครได้ ผู้วิจัยจึงท าการแก้ไข
โครงสร้างโค้ดภายในระบบใหไ้ด้ระบบที่สมบูรณ์ 

การทดลองใช้ระบบ 
เมื่อได้เว็บแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก จ านวน 

30 คนทดลองใช้ระบบ เพื่อท่ีจะได้ท าการประเมินความพึงพอใจ ออกแบบแบบประเมินโดยใช้ทฤษฎี ครอนบาช อัลฟ่า ซึ่งให้
คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจดังนี้ 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด   ให ้   5  คะแนน 
ความพึงพอใจมาก         ให้             4  คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง   ให้    3  คะแนน 
ความพึงพอใจน้อย         ให้   2  คะแนน 
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด   ให้   1  คะแนน 

 
ผลการวิจัย  

1.จากการวิจัยและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของตัวระบบเว็บไซต์ ซึ่ง
สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก และมีการแสดงส่วนประกอบส าหรับตัวอย่างของแต่ละส่วน ดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 2  คือส่วนหน้าหลักของหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีให้เลือกสมัครสมาชิก และเข้าสูร่ะบบเพื่อสั่งซื้อสินคา้ 
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   (A1)                                                                                  (A2) 

ภาพที่ 3  A1 ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ก่อนท่ีจะท าการเลือกซื้อสินคา้ A2 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลู
ส่วนตัวได้หากต้องการเปลีย่นข้อมลูของตนเอง 

 

       
                                    (A3)                                                                                  (A4) 

ภาพที่ 4 A3 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของสินค้าและราคารวมของสินค้าที่ท าการสั่งซื้อได ้A4 เมื่อผู้ใช้งานช าระเงินตาม
รายการสินค้าท่ีสั่งเรียบร้อยแล้วสามารถแนบสลิบโอนเงินเพื่อแจ้งการช าระเงินได้ 
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                                    (A5)                                                                                  (A6) 

ภาพที่ 4 A5 หน้าหลักก่อนท่ีผู้ดแูลระบบจะเข้าสู้ระบบเพื่อท าการ อัพเดตข้อมูลต่างๆ ของสินค้า A6 ผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบการแจ้งโอนของผู้ใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 5 ผู้ดูแลระบบสามารถดรูายงานยอดขายสินค้า รายงานการสั่งซื้อ รายงานการรับสินคา้ และรายงานสินค้าใกล้หมดได้ 
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2. ผลการประเมินคณุภาพของเวบ็แอปพลิเคชันขายของฝากแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคณุภาพ 
 

รายการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

1. เว็บแอปพลิเคชันมีความเร็วต่อการตอบสนองของระบบ 4.41 0.572 มาก 

2. ข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันช่วยให้ท่านมองเห็นข้อมูลและ
รูปภาพของตัวสินค้า 

4.23 0.533 มาก 

3. เว็บแอปพลิเคชันมีความเร็วต่อการตอบสนอง ต่อการใช้งาน
เป็นอย่างด ี

4.22 0.489 มาก 

4. ระบบของเว็บแอปพลิเคชันใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.08 0.252 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 4.24 0.144 มาก 

2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ 

1. การใช้ค าสั่งต่าง ๆ ของเมนูมีความสะดวก 4.23 0.313 มาก 

2. ข้อมูลที่เว็บแอปพลิเคชันได้จัดเตรียมไว้เพียงพอต่อการใช้งาน 4.85 0.552 มากที่สุด 

3. สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อไปซื้อสินค้า 4.50 0.546 มากที่สุด 

4. เว็บแอปพลิเคชันมีความรวดเรว็ในการประเมินผล 4.43 0.423 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ 4.25 0.114 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 

1. เว็บแอปพลิเคชันมีการจดัวางรปูแบบของหน้าเว็บได้เหมาะสม 4.60 0.443 มากที่สุด 

2. กระบวนการในการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันง่าย เหมาะสม 3.84 0.312 มาก 

3. รูปภาพ ขนาดของตัวอักษร ดูงา่ยและสวยงาม 4.83 0.642 มากที่สุด 

4. ต าแหน่งเมนูต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 4.93 0.773 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.55 0.205 มากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก มีการ
ประเมินท้ัง 3 ด้านอันได้แก่ ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบและด้านความง่ายต่อการใช้งาน
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ระบบจากการประเมินจากผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.176 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลการประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.144 ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพของระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.114 และผลการประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.205 
 
อภิปรายผล  

จากการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันขายของฝากออนไลน์ พบว่า มีผลต่อลูกค้าที่ใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันขาย
ของฝากออนไลน์ เนื่องจากลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ลักษณะรูปแบบของตัวสินค้า ราคาของสินค้าได้โดยไม่ต้อง
เดินทางมาที่ร้านเอง ส่วนเจ้าของร้านก็ไม่ต้องใช้ระบบจัดการร้านแบบเดิมเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับระบบจัดการร้านแบบเดิม
การใช้เว็บแอปพลิเคชันขายของฝากมีความสะดวกสบายทั้งต่อตัวเจ้าของร้านและลูกค้า ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการซื้อขาย 
และการเดินทางอีกด้วย สอดคล้องกับ ภควัฒน์ อยู่วัฒนา (2554) ได้เสนอการจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ เพื่อ
เพิ่มช่องทางการซื้อขายให้ทันกับยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและท าวิจัยเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันขายของฝากออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่าจากการศึกษาและท า
วิจัยออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายของฝากออนไลน์ สามารถท าให้ผู้ที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
ขายของฝากมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าที่ต้องการสามารถมองเห็นรูปแบบของตัวสนิค้า ราคา และปริมาณคงเหลือ
ของสินค้า และสิ่งส าคัญคือช่วยลดเวลาในการหาสินค้าท่ีต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อต้องไปซื้อสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพื่อน าไปพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ระบบบริหารจัดการร้านจ าหน่ายของฝากออนไลน์ มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
1. ควรมีการช าระค่าสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ บัตรเครดิต เพื่อความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
2. สามารถส่งข้อมูลข่าวสาร หรือโปรโมชันให้สมาชิกผ่านอีเมลได้ 
3. หน้าบทความข่าวสาร จัดโปรโมชันเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วข้ึน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความเมตตาจากคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ท าให้การศึกค้นคว้าด้วยตนเองส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่เป็นก าลังใจอันยิ่งใหญ่คอยให้การสนับสนุน
และคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องการท างาน การเรียน และการใช้ชีวิตมาโดยตลอด 
 คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยฉบับน้ี ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ

บราวเซอร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดคาสภาวะตางๆ ท่ีตองการควบคุมไดบนหนาเว็บบราวเซอร ทําใหเกิดความหลากหลายใน

การประยุกตใชงานดานเกษตรและอ่ืนๆ จากผลการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารม พบวา 

ระบบสามารถเช่ือมโยงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา ระหวางหนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร ผาน

เครือขายไรสาย ซึ่งสามารถรองรับขอมูลอินพุตไดถึง 7 อินพุต และควบคุมอุปกรณเอาตพุตภายในฟารมไดมากถึง 7 อุปกรณ 

ซึ่งแสดงขอมูลสภาวะตางๆ ในรูปแบบกราฟแบบเรียลไทมบนหนาหนาเว็บบราวเซอร อีกท้ังสามารถตรวจสอบสถานะการ

ทํางานของอุปกรณไดบนเว็บบราวเซอร นอกจากน้ันเมื่ออุปกรณภายในฟารมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการทํางานจะการแจง

เตือนผานแอปพลิเคช่ันไลน (Line Application) นอกจากน้ันระบบท่ีพัฒนาข้ึนยังชวยเพ่ิมความสะดวกสําหรับการกําหนดคา

สภาวะผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอรในการเพราะปลูกพืชของเกษตรกรในรูปแบบของสมารทฟารม 

เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร ทําใหผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึน 

 

คําสําคัญ: สมารทฟารม เว็บบราวเซอร สวนประสานผูใชงาน  

 

Abstract 

 This research designed and developed the program to control the condition of Smart Farm 

through user interface system on a web browser. The objective of the research is to specify the 

conditions that need to be controlled on the web browser to provide a variety of applications in 

agriculture and others. The results of the design and development of the Smart Farm environment 

control program show that the developed system can connect data accurately between the web 

browser, database and microcontroller via wireless network. The system can support up to 7 inputs and 

control up to 7 output devices in the farm, which display state information in real-time graphs on the 

browser's web page. Moreover, the system can check the operating status of the device on a web 

browser. In addition, when the equipment in the farm has changed the working status, the system will 

notify via Line Application. In addition, it can be concluded that the developed system facilitates the 

configuration of conditions through the user interface on a web browser suitable for farmers in the form 

of smart farm. Which helps increase agricultural efficiency, resulting in higher quality produce. 

. 

Keywords: Smart Farm, Web Browser, Sensor, Graphical User Interface: GUI 
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บทนํา 

 ปจจุบันเกษตรกรในประเทศไทยประสบปญหาจากสถานการณปญหาราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวน

ภาครัฐจึงมีแนวทางในการแกปญหา อาทิ นําเทคโนโลยีประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร เรงพัฒนา Smart Farmer และ

สงเสริมใหเกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพ่ือชวยแกไขปญหาสถานการณราคาพืชผลทางการเกษตร และ

ปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมใหเปนเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการจัดการและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2562) ซึ่งการทําเกษตรรูปแบบใหมไดเขามามีบทบาทอยางรวมเร็วในประเทศไทย อาทิ เกษตรปลอดภัย 

เกษตรอินทรีย เกษตรสมัยใหม ซึ่งมุงเนนผลผลิตท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและผูบริโภค เกษตรรูปแบบดังกลาว

มีปจจัยท่ีสําคัญสําหรับการผลิต คือ การควบคุมสภาวะตางๆ อยางเหมาะสมตลอดกระบวนการปลูกเพ่ือใหไดผลผลิตมี

คุณภาพตามความตองการ ในอดีตถึงแมวาจะมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเพาะปลูกเพ่ือชวยลดปญหาในกระบวนการ

ปลูกทําใหพืชผักน้ันเจริญเติบโตไดดียิ่งข้ึน เชน การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สําหรับการปลูกมะนาว โดย

การกําหนดคาตางๆ ใหกับเซนเซอร เพ่ือควบคุมสภาวะของฟารมมะนาว (บัณฑิตพงษ และคณะ, 2562) การประยุกตใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดสําหรับควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และนําขอมูล

ท่ีไดสงผานคลาวน (Cloud) และแสดงขอมูลบนมือถือ เพ่ือชวยในการควบคุมสภาวะใหสามารถรับรูคาอุณหภูมิและความช้ืน

ของสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเพาะเห็ด (วีรศักดิ์ ฟองเงิน และคณะ, 2561) ซึ่งการใชเทคโนโลยีดังกลาวยังมีขอจํากัด

ของการใชงาน กลาวคือ เมื่อกําหนดคาเริ่มตนสภาวะตางๆ สําหรับการทํางานของอุปกรณแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาท่ี

กําหนดไวได ดังน้ันการใชงานจึงใชไดกับการเกษตรรูปแบบเดียวหรือพืชชนิดเดียวเทาน้ัน แตการเกษตรในปจจุบันมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย อาทิ การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว เปนตน จึงจําเปนตองพัฒนาการใชงานเพ่ือลดขอจํากัดลง อาทิ การนําเทคโนโลยี 

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งทํางานรวมกับแอปพลิเคช่ันเพ่ือควบคุมการทํางานของฟารมอัจฉริยะ (R. Jorda Jr., 2019) การ

ประยุกตใช Rasberry Pi รวมกับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับตรวจสอบของมูลการเกษตรและการชลประทาน ทําให

สามารถทราบขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาผานเครอืขายมือถือ นอกจากน้ันขอมูลท้ังหมดเก่ียวกับสภาวะตางๆ จะถูกเก็บ

ไวในคลาวนและสามารถตรวจสอบได (Athira P. S., 2018) (N. Gondchawar, R. S. Kawitkar, 2016) การประยุกตใช

เทคโนโลยีท่ีสามารถเช่ือมโยงอุปกรณตางๆ เขาสูระบบอินเทอรเน็ตได ทําใหการควบคุมอุปกรณมีความเปนอิสระมากข้ึน 

สามารถควบคุมระบบทางการเกษตรผานทางอินเทอรเน็ตใหสามารถแสดงขอมูลผานทางหนาเว็บบราวเซอรไดและสามารถ

ควบคุมอุปกรณ รวมถึงการเง่ือนไขสําหรับการสั่งงานของอุปกรณตางๆ จากระยะไกล อีกท้ังยังสามารถตอบสนองคําสั่งและ

โตตอบหรือรับคําสั่งตางๆ ไดแบบทันที (Real time) (Ranjitha K, 2018) (Vijayalakshmi M.M., 2019)  

 ดังน้ันจะเห็นไดวาการท่ีมีเทคโนโลยีเหลาน้ีเขามามีบทบาทเก่ียวกับเกษตรกรน้ันจะชวยสงผลใหการเพาะปลูกของ

พืชผักผลไมตางๆ มีความหลากหลายข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของสมารทฟารม ซึ่งปจจุบันสามารถทําไดเพียงรับขอมูล

แตยังไมสามารถทําการเก็บขอมูลไดอยางอิสระไดและการควบคุมยังไมสามารถแกไขไดอยางทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

รูปแบบการปลูก จึงเปนท่ีมาใหเกิดแนวคิดนําเทคโนโลยีเหลาน้ีมาชวยอํานวยความสะดวกในดานการเกษตรสมัยใหม (Smart 

Farm) ใหสามารถควบคุม ดูแล ติดตาม หรือแกไขไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร ทําใหผลผลิตมี

คุณภาพมากข้ึนผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร 

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารม (Smart Farm) ดวยระบบยูสเซอรอินเตอรเฟส (User Interface; 

UI) บนหนาเว็บบราวเซอร (Web Browser) เปนการผสมผสานระหวางการทําเกษตรและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช

รวมกัน ระบบดังกลาวแบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวนตอประสานกราฟกกับผูใช (Graphical User Interface; GUI) 

ฐานขอมูล (Database) และไมโครคอนโทรลเลอร (Microcontroller) ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 ภาพรวมการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารมของงานวิจัย 

 

งานวิจัยน้ี ทําการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร 

สําหรับการเกษตรภายใตการควบคุมสภาวะแวดลอมภายในฟารมตามความตองการของผูใชงาน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน

ท้ังหมด 5 ข้ันตอน แสดงผังงานภาพรวมของงานวิจัยดังรูปท่ี 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

รูปท่ี 2 ผังการทํางานของระบบท้ังหมด  

ข้ันตอนท่ี 1 ทําการศึกษาระบบฟารม ไดแก โรงเรือนปลูกผัก โรงเรือนเลี้ยงสัตว เปนตน และทําการเก็บขอมูลปจจัย

เบ้ืองตน ไดแก อุณหภูมิในอากาศ ความช้ืนในอากาศ อุณหภูมิในนํ้า ความช้ืนในดิน และปริมาณแสง สําหรับพัฒนาระบบ

ควบคุมสภาวะของสมารทฟารมตามความตองการของผูใชงาน  

โรงเรือนปลูกผัก เลือกใชอินพุต ไดแก อุณหภูมิในอากาศ ความช้ืนในอากาศ อุณหภูมิในนํ้า ความช้ืนในดิน และ

ปริมาณแสง 

โรงเรือนเลี้ยงสัตว เลือกใชอินพุต ไดแก อุณหภูมิในอากาศ ความช้ืนในอากาศ และปริมาณแสง 
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ข้ันตอนท่ี 2 ทําการศึกษาและพัฒนาเว็บ สําหรับควบคุมสภาวะของสมารทฟารม โดยทําการออกแบบและพัฒนา

เว็บดวยภาษา HTML และ PHP เปนตน สวนตอประสานผูใชงานสําหรับเว็บ (Web UI) ทําหนาท่ีสื่อสารระหวางผูใชงานและ

ระบบควบคุม โดยผูใชงานสามารถควบคุมระบบโดยการปอนขอมูลนําเขา ไดแก คาอุณหภูมิ คาความช้ืน คาแสง เปนตน บน

หนาเว็บตามความตองการของผูใชงาน จากน้ันเว็บสงขอมูลไปยังฐานขอมูลและไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 

เพ่ือทําการสั่งการอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในฟารม และเว็บสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบกราฟใหเห็นถึง

สถานการณท่ีเกิดข้ึนในตลอดท้ังวัน ทําใหผูใชงานสามารถติดตามสภาพแวดลอมตางๆ ผานหนาทางเว็บไซดได รวมถึงการ

แสดงสถานะการทํางานของอุปกรณตางๆ ภายในฟารม อาทิ ปมนํ้า หลอดไฟ เปนตน (แตกตางกันข้ึนอยูกับการเลือกใชงาน

ของแตละฟารม) ทําใหผูใชงานสามารถทราบสถานะการทํางานของอุปกรณตางๆ ผานหนาเว็บบราวเซอรไดอีกดวย  

  ข้ันตอนท่ี 3 ทําการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูล (Database) สําหรับเก็บรักษา รวบรวม และสงผานขอมูลของ

พารามิเตอรจากสวนตอประสานผูใชงานสําหรับเว็บไปยังไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 โดยทําการพัฒนา

ฐานขอมูลบนโปรแกรม PHPMyAdmin ดังแสดงในรูปท่ี 3 งานวิจัยสามารถแบงการเก็บขอมูลท้ังหมด 3 ปจจัย เชน คา

อุณหภูมิ คาความช้ืน และคาแสง เปนตน 

 

รูปท่ี 3 เว็บฐานขอมูลสําหรับงานวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 4 ทําการศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 และศึกษาการเช่ือมตอเว็บฐานขอมูล ระบบ

คามคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 สําหรับระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารม โดย

ทําการศึกษาซอฟแวรและฮารดแวรตางๆ เชน เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรแสง และเซนเซอรความช้ืน เปนตน โดยเนนความ

หลากหลายในการใชงานเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานวาจะนําไปใชงานกับระบบฟารมในรูปแบบใด 

ข้ันตอนท่ี 5 ทําการเช่ือมตอบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเขากับฐานขอมูลเพ่ือสงคาผานฐานขอมูลไปยังหนาเว็บ

บราวเซอรและรับขอมูลนําเขาตางๆ ท่ีทางหนาเว็บบราวเซอรสงกลับมา ขอมูลดังกลาวจะถูกแสดงท่ีจอแสดงผลของฟารม 

เพ่ือใหทราบถึงการกําหนดคาและสภาวะในฟารมน้ันๆ และสามารถสงขอมูลตางๆ ผานทางไลนเพ่ือเปนการแจงเตือนผูใชงาน

อีกทางหน่ึงดวย 
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ผลการวิจัย 

ผลการออกแบบโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมและระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร 

ผลการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ

บราวเซอร มีระบบควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร แสดงดังรูปท่ี 4 และหนาเว็บบราวเซอรสําหรับการรับขอมูล 

แสดงสถานะการทํางานของอุปกรณ และกราฟขอมูลตางๆ ดังรูปท่ี 5 ซึ่งสามารถรับอินพุตผานหนาเว็บบราวเซอรไดท้ังหมด 7 

อินพุต และมีเอาตพุตท้ังหมด 7 เอาตพุต ซึ่งมีสัญลักษณหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณภายในฟารม โดยคา

อินพุตสามารถแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟบนหนาเว็บบราวเซอร และจอท่ีแสดงผลของโมดูลระบบควบคุมการทํางาน                                    
 

 
 

รูปท่ี 4 โมดลูระบบควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร         รูปท่ี 5 ผลการออกแบบหนาเว็บบราวเซอรในงานวิจัย 

 

ผลการทดสอบการทํางานโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร 

 โดยผลการทดสอบการสงขอมูลของ หนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร แบงผลการทดสอบเปน 

4 สวน ไดแก 1) ผลการทดสอบสงคาจากหนาเว็บบราวเซอรไปยังฐานขอมูล 2) ผลการทดสอบสงคาจากฐานขอมูลไปยัง

ไมโครคอนโทรลเลอร 3) ผลการทดสอบสงคาจากไมโครคอนโทรลเลอรไปยังฐานขอมูล 4) และผลการทดสอบสงคาจาก

ฐานขอมูลไปยังหนาเว็บบราวเซอร ซึ่งการทดสอบการบันทึกคาเริ่มตนจากหนาหนาเว็บบราวเซอรไปยังฐานขอมูล โดยคาจาก

หนาเว็บบราวเซอรจะเปนตัวกําหนดวาเง่ือนไขของคาเซนเซอรแตชนิดควรจะกําหนดเทาใด โดยคาท่ีกําหนดน้ันจะถูกสงไปเก็บ

ไวฐานขอมูล แสดงดังตารางท่ี 1 ซึ่งคาจากฐานขอมูลจะถูกสงไปยัง Nude MCU ESP8266 แสดงดังตารางท่ี 2 เพ่ือนําไปเปน

เง่ือนในการควบคุมการทํางานของอุปกรณภายในระบบสมารทฟารม จากน้ันคาของเซนเซอรแตละชนิดท่ีเช่ือมตอเปนอินพุต

ของ Nude MCU ESP8266 ท่ีรับมาน้ันจะถูกสงจาก Nude MCU ESP8266 ไปเก็บไวในฐานขอมูลตอไป แสดงดังตารางท่ี 3 

ซึ่งขอมูลอินพุตท่ีสงถูกสงมาเก็บไวในฐานขอมูลจะถูกสงคาไปยังหนาเว็บบราวเซอร ซึ่งจะแสดงผลคาตางๆ เชน อุณหภูมิ 

ความช้ืน ปริมาณแสง ในรูปแบบกราฟ แสดงดังตารางท่ี 4 ซึ่งการทํางานของระบบท้ังหมดจะทําไดแบบทันที (Real time)   
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ตางรางท่ี 1 ผลการทดสอบสงคาจากหนาเว็บบราวเซอรไปยังฐานขอมูล 

ลําดับ 

ตัวแปร ผลการทดลอง 

Web UI ฐานขอมูล บน PHP คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 อุณหภูมิท่ี 1 DHT11 / / / 

2 อุณหภูมิท่ี 2 DHT21 / / / 

3 ความช้ืนท่ี 1 DHT12 / / / 

4 ความช้ืนท่ี 2 DHT21 / / / 

5 ความเขมแสง Intensive / / / 

6 ความช้ืนในดิน Soil / / / 

7 อุณหภูมิในนํ้า Water / / / 

 

ตางรางท่ี 2 ผลการทดสอบสงคาจากฐานขอมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร 

ลําดับ 

ตัวแปร ผลการทดลอง 

ฐานขอมูล บน PHP ไมโครคอนโทรลเลอร คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 DHT11 อุณหภูมิท่ี 1 / / / 

2 DHT21 อุณหภูมิท่ี 2 / / / 

3 DHT12 ความช้ืนท่ี 1 / / / 

4 DHT21 ความช้ืนท่ี 2 / / / 

5 Intensive ความเขมแสง / / / 

6 Soil ความช้ืนในดิน / / / 

7 Water อุณหภูมิในนํ้า / / / 

 

ตางรางท่ี 3 ผลการทดสอบสงคาจากไมโครคอนโทรลเลอรไปยังฐานขอมูล 

ลําดับ 

ตัวแปร ผลการทดลอง 

ไมโครคอนโทรลเลอร ฐานขอมูล บน PHP คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 อุณหภูมิท่ี 1 DHT11 / / / 

2 อุณหภูมิท่ี 2 DHT21 / / / 

3 ความช้ืนท่ี 1 DHT12 / / / 

4 ความช้ืนท่ี 2 DHT21 / / / 

5 ความเขมแสง Intensive / / / 

6 ความช้ืนในดิน Soil / / / 

7 อุณหภูมิในนํ้า Water / / / 

179 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ตางรางท่ี 4 ผลการทดสอบสงคาจากฐานขอมูลไปยังหนาเว็บบราวเซอร 

ลําดับ 

ตัวแปร ผลการทดลอง 

ฐานขอมูล บน PHP ไมโครคอนโทรลเลอร คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 

1 DHT11 อุณหภูมิท่ี 1 / / / 

2 DHT21 อุณหภูมิท่ี 2 / / / 

3 DHT12 ความช้ืนท่ี 1 / / / 

4 DHT21 ความช้ืนท่ี 2 / / / 

5 Intensive ความเขมแสง / / / 

6 Soil ความช้ืนในดิน / / / 

7 Water อุณหภูมิในนํ้า / / / 

  

 จากผลการทดสอบการสงขอมูลของหนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งประกอบดวยอินพุต 7 

อินพุต และเอาตพุต 7 เอาตพุต ผลการทดสอบ พบวา โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา สามารถ

สั่งงานอุปกรณภายในฟารมไดตามการกําหนดคาขอมูลบนหนาเว็บบราวเซอร นอกจากน้ัน ระบบท่ีพัฒนาข้ึนมีการแจงเตือน

ผานแอปพลิเคช่ันไลนเมื่อสถานะของเอาตพุต (อุปกรณภายในฟารม) มีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน จากการทดลองใชงานกับ

ระบบจริงทางผูวิจัยไดทําการนําโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ

บราวเซอรไปทดสอบใชในโรงอบปลาเพ่ือเก็บผลและประเมินความพึงพอใจในการใชงานของผูใชงานจริงโดยไดทําการวัดและ

เก็บคาอุณหภูมิ ความช้ืนและปริมาณแสงภายในโรงอบปลา โดยไดใชเซนเซอรท้ังหมด 2 ตัว ไดแก เซนเซอรวัดอุณหภูมิและ

ความช้ินในอากาศ (DHT11) และเซนเซอรวัดปริมาณแสง (TSL2561) แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางคาท่ีเซนเซอรวัดได

จากจอแสดงผลหนาโรงอบปลาและบนหนาเว็บบราวเซอร ซึ่งมีคาเทากัน ดังแสดงในรูปท่ี 6 

 
 

รูปท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบระหวางคาท่ีเซนเซอรวัดไดท่ีดูไดจากกลองหนาโรงอบปลาและบนหนาเว็บบราวเซอร 
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อภิปรายผล  

 จากการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ

บราวเซอร โดยใชโมดูลควบคุมการทํางานระบบสมารทฟารมและใชไมโครคอนโทรลเลอร NudeMCU ESP8266 เปนอุปกรณ

เช่ือมตอกับฐานขอมูลผานระบบเครือขายไรสาย โดยโปรแกรมควบคุมการทํางานรับขอมูลนําเขาเพ่ือกําหนดคาใหกับการ

ทํางานของอุปกรณเอาตพุตตางๆ บนหนาเว็บบราวเซอร จากน้ันขอมูลรับเขาจะถูกนํามาเก็บไวบนฐานขอมูลท่ีสรางข้ึนและ

เช่ือมตอไปยังโมดูลควบคุมระบบฟารม ขอมูลท่ีถูกกําหนดบนหนาเว็บบราวเซอรจะถูกแสดงบนจอ LED ของโมดูลเพ่ือให

ผูใชงานสามารถทราบคาท่ีกําหนดได และหากตองการแกไขขอมูลสามารถเขาแกไขท่ีบนเว็บบราวเซอรไดทันที ซึ่งบนเว็บ

บราวเซอรจะมีการแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณภายในฟารมและคาสภาวะตางๆ แบบเรียลไทม ซึ่งจากการทดสอบสง

ขอมูลเพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรม พบวา โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา  

 

สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยน้ีทําการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนา

เว็บบราวเซอร เพ่ือสามารถควบคุม ดูแล ติดตาม หรือแกไขไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพ่ิมความหลากหลายในการนําไป

ประยุกตใชงานกับเกษตรสมัยใหม โดยผลการการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารม พบวา ระบบ

สามารถเช่ือมโยงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา ระหวางหนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร ผานเครือขาย

ไรสาย ซึ่งสามารถรองรับขอมูลอินพุตไดถึง 7 อินพุต และควบคุมอุปกรณเอาตพุตภายในฟารมไดมากถึง 7 อุปกรณ ซึ่งการ

ควบคุมการทํางานหรือแกไขขอมูลสามารถทําไดบนหนาเว็บบราวเซอร และเมื่ออุปกรณภายในฟารมมีการเปลี่ยนแปลง

สถานะการทํางานจะการแจงเตือนผานแอปพลิเคช่ันไลน (Line Application) และทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบท้ัง

ในหองปฏิบัติการและทดสอบการใชงานจริงในในโรงอบปลา ผลจากทดสอบการใชงานในเบ้ืองตนพบวา ระบบดังกลาว

สามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซึ่งระบบท่ีพัฒนาข้ึนชวยเพ่ิมความสะดวกในการ

เพราะปลูกพืชของเกษตรกรในรูปแบบของสมารทฟารม เพ่ิมประสิทธิภาพทางการเกษตร ทําใหผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึนผาน

ระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร 
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บทคัดยอ 

จากการศึกษาวิจัยน้ี  ไดออกแบบและพัฒนาตูเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ    

โดยทําการทดลองชารจแบตเตอรี่ทุติยภูมิประเภทนํ้า 12 โวลต 35 แอมป  ขนาดของแบตเตอรี่ กวาง 12.7 เซนติเมตร       

ยาว 19.5 เซนติเมตร สูง 22.2 เซนติเมตร  ซึ่งในการชารจแบตเตอรี่สลายซัลเฟตผูใชงานตองเปดฝาของแบตเตอรี่เพ่ือระบาย

ความรอนขณะชารจ  จึงไดทําการพัฒนาตูเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ  โดยใชระบบแขน

กลชนิดคารทีเชียลควบคุมดวยอาดุยโนเคลื่อนท่ีในแนวแกน Y ในการเคลื่อนท่ีข้ึนลงของชุดเปดปดฝากจุกแบตเตอรี่ มี

เปอรเซ็นตคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนท่ีเพียงเล็กนอยตลอดการทดสอบ  ในการเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่โดยมีตนกําลังจาก

มอเตอรไฟฟากระแสตรง  สามารถเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่ไดท้ัง 6 ฝาและสามารถยกข้ึนไดโดยไมมีการรวงหลน  ในการชารจ

แบตเตอรี่สามารถทําไดตามเวลาท่ีกําหนดในระดับแรงดันของแบตเตอรี่กอนการชารจ  โดยตูเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอม

ตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติมีความปลอดภัยของผูใชงาน 

 

คําสําคัญ : แบตเตอรี่ แขนกล อาดูโน 

 

Abstract 

 The purpose of this study were to design and develop the open and close cabinet of the battery 

cover with automatic check and disintegration of sulfate by testing with the secondary battery of water 

type storage battery 12 Volt 35 Amp. The size of the battery wide 12.7 long 19.5 high 22.2 cm in which 

the battery charge disintegrates sulfate, users must open the battery cover for cooling while charging 

Therefore the development of opening and closing cabinet of battery cover checking as well as 

automatically disintegrate sulfate. By using Arduino to control the Cartesian allow of robot to move in the 

Y axis, with stepping motor as initial power of the battery pack in opening and closing cover, there was a 

small percentage of movement error throughout the test in opening and closing the battery cover with 

the power from DC motor. It can open and close all 6 battery stoppers and can be lifted without 

183 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

dropping. In charging, the battery can be charged as time setting in the pressure level before charging and 

automation. It was concerning on user’s safety 

 

keywords : battery, allow of robot,  Arduino 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันมีการใชแบตเตอรี่กันอยางแพรหลาย  เน่ืองจากราคาไมสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหมเปนอุปกรณ

สําหรับจัดเก็บพลังงาน เชน เปนอุปกรณสํารองไฟในอาคาร แหลงพลังงานในโทรศัพทมือถือ อุปกรณสํารองพลังงานเก่ียวกับ

เครื่องจักรกลทางการเกษตร เปนตน  แบตเตอรี่สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ แบตเตอรี่แบบนํ้า แบตเตอรี่แบบแหง 

และแบตเตอรี่แบบก่ึงแหง  โดยปกติแลวแบตเตอรี่จะมอีายุการใชงานเฉลี่ย 2 ป โดยข้ึนอยูกับลักษณะการใชงานและการดูแล

รักษา  ซึ่งแบตเตอรี่แบบเติมนํ้ากลั่นมคีวามทนกับการรับประจุเขาและการคายประจุออกสูงกวาแบบไมเติมนํ้ากลั่น  มีอายุการ

ใชงานยาวนานกวาแบตเตอรี่แบบไมเติมนํ้ากลั่นเพราะสามารถเปลี่ยนถายนํ้ากลั่นได  สาเหตุหลักท่ีจะทําใหประสิทธิภาพของ

แบตเตอรี่ลดลงเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของแผนธาตุ (ตะก่ัว) กับกรดในขณะท่ีคายประจุไฟฟา  ซึ่งกรดจะเปลี่ยนรูปเปน

ซัลเฟตตกผลึกและเกาะตามแผนธาตุ  ทําใหหนาสัมผัสของแผนธาตุกับนํ้ากรดภายในแบตเตอรี่ลดลงมีผลตอความจุ

กระแสไฟฟาลดลงและแบตเตอรี่ใชงานไดในระยะเวลาสั้นลง  สงผลทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานท่ีลดลง(จอมภพ, 2560) 

จึงไดมีการคิดคนระบบควบคุมการชารจแบตเตอรี่เพ่ือยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่  โดยใชหลักการควบคุมการ

จายกระแสชารจและควบคุมการจายกระแสออก  ใหมีความเสถียรของกระแสขณะชารจและใชสัญญาณความถ่ี (PWM)      

ในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการสลายซัลเฟตท่ีเกาะอยูในแผนธาตุ  เพ่ือเพ่ิมอายุการใชงานและเพ่ิมประสิทธิภพของแบตเตอรี่ 

(ธนารักษ, 2562)  แตระบบการชารจแบตเตอรี่เพ่ือยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่น้ันมีความรอนสูง ผูใชตองเปดฝาสําหรับเติม

นํ้ากรด เพ่ือระบายความรอน เมื่อเปดฝาจุกแบตเตอรีจ่ะมีนํ้ากรดระเหยออกมาในอากาศ  ซึ่งกรดเปนอันตรายกับมนุษยทําให

มีอาการอยูหลายรูปแบบ เชน หากผิวหนังสัมผัสโดยตรง ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง ผิวหนังไหม และเกิดแผล

พุพอง เปนตน ซึ่งจะเปนอันตรายกับผูใชเปนอยางมาก  

ดังน้ัน จากปญหาท่ีกลาวมา จึงไดพัฒนาระบบชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติเพ่ือใหผูใชงานไมตองสัมผัสในการเปด-ปดจุก

แบตเตอรี่ เพ่ือลดอันตรายจากกรดท่ีระเหยออกจากแบตเตอรี่ โดยใชอาดุยโนควบคุมระบบแขนกลชนิดคารทีเซียน ในการวัด

คาแรงดันไฟฟากอนทําการชารจแบตเตอรี่ และระบบแขนกลในการเปดและปดฝาจุกแบตเตอรี่ อัตโนมัติในการชารจแบตเตอรี ่

และยังมีระบบการตั้งเวลาการชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติ และแสดงผลเพ่ือใหผูใชงานทราบเวลาในการชารจแบตเตอรี่ เกิดความ

สะดวกมากข้ึน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในออกแบบตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ระบบ

ควบคุมการชารจ และสวนโครงสรางของตู  

1. การออกแบบระบบควบคุมการชารจ 
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โดยมีการออกแบบระบบควบคุมการชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติโดยใชอาดุยโน ในการควบคุมการชารจแบตเตอรี่ขนาด 

45 แอมป โดยมีจะมีโปรแกรมการตั้งเวลาในการชารจแบตเตอรี่ตามระดับแรงดันในแบตเตอรี่ เพ่ือทําการชารจและตัดการ

ทํางานเมื่อระดับแรงดันถึงท่ีกําหนด โดยมีวงจร PWM เพ่ือทําการสลายซัลเฟตในการชารจ ดังน้ันจึงไดทําการออกแบบวงจร 

ดังภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 ระบบควบคมุการชารจของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัต ิ

 

2. โครงสรางของตู 

โครงสรางของตูประกอบดวย 2 สวน คือสวนดานบนสําหรับใสชุดควบคุมและสวนดานลางเปนสวนสําหรับใส

แบตเตอรี่ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 โครงสรางของตูรวมกับระบบแขนกล 
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ภาพท่ี 3 โครงสรางของตูรวมกับระบบแขนกลในตําแหนงการเคลื่อนท่ี 

 

โดยโครงสรางทําจากอลูมิเนียมโปรไฟล 20x20 เซนติเมตร กวาง 45 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรและสูง 70 

เซนติเมตร และใชแผนอะคิลิกสีขาวทึบ 3 ดาน เพ่ือปองกันความรอนจากภายนอก ดานหนาเปนแผนอะคิลิกใสเพ่ือชวยในการ

มองเห็นภายในระบบแขนกล และมีชองสําหรับระบายอากาศในสวนของตูชารจ 

 

 
ภาพท่ี 4 ข้ันตอนการทํางานของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัต ิ
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ระบบขับเคลื่อนการทํางานโดยใชสเต็ปปงมอเตอรควบคุมการหมุนของแกนสําหรับการเคลื่อนท่ีในแนวแกน Y    

(เอกชัย,) ทํางานยกข้ึน-ลง ของชุดเปด-ปดฝาจุกแบตเตอรี่ โดยใชแผนอะลูมิเนียมเปนฐานยึดกับโครงสรางของตูและมบีอลสกรู

เปนตัวขับเคลื่อนการทํางาน โดยใชสเต็ปปงมอเตอร สวนการออกแบบระบบแขนกลสําหรับเปด-ปดจุกแบตเตอรี่ โดย

โครงสรางทําจากอะลูมิเนียมท่ีมีความแข็งแรงเปนฐานรองและมีระบบท่ีใชในการหมุนเปดฝาจุก ดวยดีซีมอเตอร ท้ังหมด 6 ตัว 

และมีชุด สําหรับเปด-ปดฝาแบตเตอรี่จํานวน 6 จุด ซึ่งทําการตอกับดีซีมอเตอรจํานวน 6 ตัว และมีลูกปนกับสปริงฝงอยูในตัว

จับเพ่ือทําการยกฝาจุกแบตเตอรี่  มีชุดหัวชารจสําหรับการวัดแรงดันและชารจแบตเตอรี่ โดยจะมีสปริงท่ีข้ัวชุดชารจเพ่ือกดหัว

ชารจกับหัวข้ัวของแบตเตอรี่บวกและลบขณะทําการยกจุกแบตเตอรี่ข้ึน สวนการยกน้ันจะทําการแบงออกเปน 3 ระดับของ

การยก ดังภาพท่ี 3  ซึ่งจากจุด 0 มาจุด 1 จะมีระยะการเคลื่อนท่ี อยูท่ี 30 มิลลิเมตร และจุด 1 มาจุด 2 จะมีระยะการ

เคลื่อนท่ี อยูท่ี 10 มิลลิเมตร ซึ่งระยะท่ีใชในการทํางานอยูท่ี 40 มิลลิเมตร สวนระบบการทํางานของตูจะทํางานดังภาพท่ี 4 

 

ผลการวิจัย  

 จากการทดลองการชารจแบตเตอรี่ ผลปรากฏวา ในการชารจแตละครั้งแบตเตอรี่จะใชเวลาในการชารจตางกัน

เน่ืองจากเปอรเซ็นตท่ีอยูภายในแบตเตอรี่ตางกันตามระดับแรงดัน ซึ่งเปอรเซ็นตแบตเตอรี่ท่ีนํามาทําการทดลองในการชารจ

แบตเตอรี่ท้ังหมด 4 ครั้งไดแก แบตเตอรี่ท่ีมีเปอรเซนตเหลืออยู 10% , 50% , 70% และ 90% ทําใหใชเวลาในการชารจ

ตางกัน  แตท่ีจะใกลเคียงกันท่ี 2.7 แอมป แสดงในภาพท่ี 5 สวนเวลาในการชารจจะเห็นวาความยาวของกราฟตางกัน  ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาเวลาท่ีใชในการชารจไมเทากัน ยกตัวอยาง เชน แบตเตอรี่ท่ีมีแบตเตอรี่เหลืออยู 10% จะใชเวลา 9 ช่ัวโมง 30 

นาที แบตเตอรี่ท่ีมีแบตเตอรี่เหลืออยู 50% จะใชเวลา 5 ช่ัวโมง 17 นาที เปนตน เห็นไดชัดเจนจากภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟกระแสในการชารจแบตเตอรีร่วมกับเปอรเซ็นตขณะชารจ 
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ภาพท่ี 6 กราฟเวลาในการชารจแบตเตอรีร่วมกับเปอรเซ็นตขณะชารจ 

 

สวนสัญญาณท่ีนํามาใช ในวงจรการชารจแบตเตอรี่น้ันเปนสัญญาณ PWM ท่ีมีคลื่นอยูท่ี 3.5878 kHz ซึ่งจะแสดงใน

ภาพท่ี 7 ซึ่งเปนคลื่นท่ีทําใหหนาท่ีใหผลึกซัลเฟตท่ีเกาะอยูกับแผนธาตุตะก่ัวหลุดออก  ทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานมากข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 7 สัญญาณ PWM ในระบบชารจ 

 

การทดสอบระบบในการเคลื่อนท่ีข้ึนและลงท้ังหมด สังเกตไดวาจะมีการเคลื่อนท่ีอยู 3 จุด:ซึ่งระบบไดทํางานไดตาม

ระดับท่ีแบตเตอรี่ท่ีกําหนด ดังภาพท่ี 8 จะเห็นไดวาชุดเปด-ปดฝาจุกแบตเตอรี่ไดเคลื่อนท่ีลงมาท่ี จุดท่ี 0 ลงไปท่ีจุดท่ี 1 ลงมา

พอดีกับฝาจุกแบตเตอรี่พอดี สวนจุด 1 ข้ึนไปจุดท่ี 2 จะเปนการยกฝาจุกแบตเตอรี่เล็กนอยเพ่ือทําการชารจและระบายความ
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รอน  สวนจุดท่ี 2 ลงมา 1 เปนจุดท่ีใชในการปดฝาจุกแบตเตอรี่ และ จุดท่ี 1 ข้ึนไปจุดท่ี 0 จะแสดงวาสิ้นสุดการทํางานของ

ระบบตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ 

 

 
 

ภาพท่ี 8 การทดสอบความแมนยาํระหวางฝาจุกแบตเตอรี่และชุดเปดฝาจุกแบตเตอรี ่

 

จากการทดลองระบบของแขนกลในการจับ เปด และ ปด ในระบบโดยไดทําการทดสอบความแมนยําในการทํางาน

ของระบบตู ผลปรากฏวา ระบบทํางานไดจริง ดังภาพท่ี 9 ซึ่งระบบทําการหมุนเปดและปด ฝาท้ัง 6 ฝาได และมีความแมนยํา

สูงแตขณะท่ียกฝาจุก ชุดชารจยังคงสัมผัสท่ีข้ัวแบตเตอรี่เพ่ือทําการชารจจนถึง 100% จะทําการปดฝาจุกและยกข้ึนอัตโนมัติ 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ชุดจับฝาจุกแบตเตอรี ่
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ตารางท่ี 1 การทดลองระบบตูชารจท่ีทําการชารจแบตเตอรี่ไมเตม็ (ไมถึง 100%)  

ระบบตูชารจท่ีทําการชารจแบตเตอรีน่อยกวา 100% 

ครั้งท่ี 
ระบบชารจแบตเตอรี ่ ระบบเช็คแบตเตอรี่ขณะชารจ เวลาในการชารจแบตเตอรี ่ ชุดเปด–ปดฝาจุก 

ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา บอก ไมบอก ทํา ไมทํา 

1 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

2 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

3 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

4 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

5 √ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

 

จากตารางท่ี 1 เปนการทดสอบระบบระบบตูชารจท่ีทําการชารจแบตเตอรีไ่มถึง 100% โดยทําการทดสอบของตูเปด

ฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ ท้ังหมด 5 ครั้งขณะท่ีชารจท่ีแบตเตอรี่ไมถึง 100% ผลปรากฏวา

เปนไปตามท่ีกําหนดอยางดี ซึ่งแบตเตอรี่ท่ีนํามาทดลองชารจน้ัน แบตเตอรี่ท่ีชารจครั้งท่ี 1 อยูท่ี 10% แบตเตอรี่ท่ีชารจครั้งท่ี 

2 อยูท่ี 50% แบตเตอรี่ท่ีชารจครั้งท่ี 3 อยูท่ี 70% แบตเตอรี่ท่ีชารจครั้งท่ี 4 อยูท่ี 90% และแบตเตอรี่ท่ีชารจครั้งท่ี 5 อยูท่ี 

90% ผลท่ีไดตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 2 การทดลองระบบตูชารจท่ีทําการชารจแบตเตอรี่ท่ีเตม็(100%) 

ระบบตูชารจท่ีทําการชารจแบตเตอรี่ 100% 

ครั้งท่ี 
ระบบชารจแบตเตอรี ่ ระบบเช็คแบตเตอรี่ขณะชารจ เวลาในการชารจแบตเตอรี ่ ชุดเปด–ปดฝาจุก 

ทํา ไมทํา ทํา ไมทํา บอก ไมบอก ทํา ไมทํา 

1  √ √ 
 

 √  √ 

2  √ √ 
 

 √  √ 

3  √ √ 
 

 √  √ 

4  √ √ 
 

 √  √ 

5  √ √ 
 

 √  √ 

 

จากตารางท่ี 2 จะเปนการทดสอบระบบท้ังหมด โดยทําการทดสอบของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและ

สลายซัลเฟตอัตโนมัติ ท้ังหมด 5 ครั้งขณะท่ีระบบตูชารจทํางานขณะทดสอบชารจแบตเตอรี่เต็ม(100%) ผลปรากฏวาเปนไป

ตามท่ีกําหนดและการทํางานระบบของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติน้ันเปนไปตามข้ันตอน

ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 10 ตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซลัเฟตอัตโนมัต ิ

 

อภิปรายผล  

จากงานวิจัยการประยุกตใชวงจรสลายซัลเฟตรวมกับระบบชารจแบตเตอรี่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ไดพบ

ปญหาในการชารจแบตเตอรี่สลายซัลเฟต แตละครั้งจะมีการระเหยของกรดซัลฟวริกและระเหยความรอนออกขณะชารจทําให

เปนอันตรายตอผูใชงาน  ดังน้ันไดออกแบบแขนกลคารท่ีเชียลมารวมกับระบบชารจแบตเตอรี่สลายซัลเฟต สวนระบบการ

ทํางานเปนไปตามข้ันตอนการทํางาน โดยมีขอจํากัดในการชารจแบตเตอรี่ ซึ่งจะตองเปนแบตเตอรี่ ของยี่หอ GS ขนาน 12 V  

45 A เน่ืองดวยระยะของฝาจุกแบตเตอรี่แตละขนานมีระยะตางกัน  สวนระบบในการทํางานเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการออกแบบตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ เพ่ือความปลอดภัยตอผูใชงานใน

การชารจแบตเตอรี่ ไดแบงการทํางานออกเปน 2 สวน  ไดแก สวนแรกระบบชารจแบตเตอรี่ ซึ่งกอนท่ีจะชารจระบบจะทําการ

เช็คระดับแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติ  ผลการทดสอบการทํางานของระบบชารจในการชารจแตละครั้งใชเวลาท่ีตางกัน ซึ่งจะ

เกิดจากระดับแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่ตางกัน และสวนท่ีสองจะเปนระบบการทํางานในการจับฝาจุกแบตเตอรี่ ซึ่งเปนการ

ออกแบบท่ีไมใหผูใชงานมาเก่ียวของกับระบบชารจนอยท่ีสุด  โดยใชแขนกลแบบคารทีเซียนในการทดสอบ ซึ่งเปนระบบท่ีสั่ง

การทํางานไดงายสั่งงานเฉพาะจุดและมีความแข็งแรง จึงนําแขนกลแบบคารทีเซียนใชรวมกับระบบการชารจแบตเตอรี่สลาย

ซัลเฟต เน่ืองดวยในการชารจแตละครั้งจะมีการระเหยของกรด  ซึ่งระบบทํางานโดยเริ่มจากนําแบตเตอรี่ไปวางตําแหนงท่ี

กําหนด จากน้ันกดปุมสตารท ระบบจะทําการดําเนินตามระบบท่ีกําหนด ผลท่ีไดจากการทําการทดลองระบบการทํางานน้ัน

สามารถทํางานไดจริง ซึ่งระบบจะทําการตรวจเช็คแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่กอนชารจทุกครั้ง  
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยไดรับความชวยเหลือจากคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก  ทุกทานท่ีใหคําปรึกษา คําช้ีแนะ และชวยเหลือในการ

สืบคนขอมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการทําวิจัยฉบับน้ีมาโดยตลอด ทายน้ีคณะผูจัดทําใครขอกราบขอบพระคุณ

บิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนในดานการเงินและใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา 
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ออกแบบหุ่นยนต์ท ำควำมสะอำดแผงโซล่ำเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอำดูโน่ 
DESIGN THE AUTOMATIC SOLAR CELL CLEANING ROBOT BY ARDUINO PROGRAM  

 

ภาคภูมิ ปานเพ็ชร  อภิชาติ เขียวดี  ทนงศักดิ์ น้อยคง และบุญญฤทธ์ิ วังงอน* 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ มีหน้าที่เพื่อท าความสะอาด

แผงโซล่าเซลล์ที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ตามแผงโซล่าเซลล์ จะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง โดยมีการออกแบบให้ใช้

โปรแกรมอาดูโน่เป็นชุดควบคุมค าสั่ง การเขียนโปรแกรมชุดค าสั่งของอาดูโน่ออกมาเป็นค าสั่งคือ สั่งการขับเคลื่อนของตัว

หุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และสั่งการปั่นของแปรงท าความสะอาด โดยเครื่องจะท างานในลักษณะแนวตั้ง 4 เมตร

และ 2 เมตร โดยการท างานจะเริ่มจากเลือกสวิตช์ทิศทาง ซ้าย-ขวา  เมื่อสั่งการท างานแล้วโปรแกรมอาดูโน่จะรับค าสั่งจาก

สวิตช์จากนั้นจะสั่งใหร้ีเลย์ขับเคลื่อนและรีเลย์แปรงขัดท างานเมื่อท างานจนสุด (Sting) ตัวลิมิตสวิตช์ก็จะท าการตัดวงจรการ

ท างานทั้งหมด โดยจะใช้สถานที่ทดลอง ณ หลังคาตึกวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

การเก็บผลทดสอบการท างานจะเก็บผลพลังงานที่ผลิตได้เปรียบเทียบระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาด 

จากการทดสอบพบว่าในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์พลังงานที่ผลิตได้หลังท าความสะอาดมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ประสิทธิภาพในการรับแสงจะมากกว่าก่อนท าความสะอาด จากการวิเคราะห์ผลของพลังงานไฟฟ้าหลังจากท าความสะอาด

แผงโซล่าเซลล์ จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 9% จากก่อนการท าความสะอาด 

 

ค ำส ำคัญ : หุ่นยนต์, แผงโซลล่าเซลล์, อาดูโน่ 

 

Abstract 

 Automatic design of the robot solar panel cleaner by the module It is a duty to clean up the 

solar panels of cells with impurities attached to the solar panels. This will decrease the efficiency of 

electricity production by designing the use of the module as a command control unit. The programming 

routine of the module is to command the drive of the robot, clean up the solar panels and order the 

blender of the cleaning brush. The machine will work in 4 meter vertical style and 2 meters by running, 

starting from the left-right direction switch. Once activated, the program will receive commands from the 

switch, then order the relay, drive, and relay. The brush runs at the end of the catalyst switching. All 

operations are used at the rooftop of the plant. Royal Engineering, Rajamangala University of Technology, 

Rajamangala, Phitsanulok The collection of test results will retain the results of the produced energy 

compared before cleaning and after cleaning. The test showed that in the cleaning of solar panels, the 
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power cells produced after cleaning have increased in value because the exposure performance is more 

than before the cleaning process. By analyzing the effect of electrical energy after cleaning the solar 

panels, the cell will have increased energy to 9% from before cleaning. 

 

keywords : robot, solar cell, arduino 

บทน ำ   

 ในปัจจุบันพลังงานโซล่าเซลล์ที่มีบทบาทส าคัญต่อการผลิตก าลังไฟฟ้าและป้อนให้กับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเนื่องจาก

เป็นพลังงานี่หมุนเวียนสะอาดและไม่ก่อมลพิษ จากการได้รับความสนใจต่อการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่เติบโตขึ้นเรื่อย  ๆ ใน

ปัจจุบันจนเกิดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จนไปถึงการใช้งานในครัวเรือนแผงโซล่าเซลล์จึงถูก

น ามาใช้งานอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าระบบพลังงานโซล่าเซลล์ต้องมีการบ ารุงรักษาถ้าหากขาดการบ ารุงรักษาแผง

โซล่าเซลล์จะท าให้เกิดความสกปรกและส่งผลให้ความเข้มแสงท่ีตกกระทบที่แผงโซล่าเซลล์มีค่าลดลง ส่งผลท าให้ก าลังไฟฟ้าที่

ผลิตได้มีค่าลดลงด้วยนอกจากนี้ถ้าความสกปรกนั้นมีความชื้นจะท าให้การเกาะติดของความสกปรกนั้นหนาแน่นมากขึ้น ส่งผล

ท าให้ก าลังท่ีผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลา่เซลล์นั้นจะมีค่าลดลงมากตัง้แต่ 2 % ถึง 60 % โดยขึ้นอยู่กับขนาดความสกปรกท่ีเกาะตดิ

บนแผงโซล่าเซลล์ (บุญเทียม เลียมพระจันทร์, 2561) 

ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดคราบสกปรกท่ีเกาะติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ท าให้ประสิทธิภาพในการรับแสงลดลงนั่นก็คือ ฝุ่น

และมูลนกซึ่งคราบของมูลนกนั้นก่อให้เกิดการบดบังการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์ เพราะเหตุนี้จึงต้องมีการท าความสะอาด

แผงโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีขั้นตอนการท าความสะอาดด้วยวิธีท าความสะอาดโดย

การใช้น้ าฉีดท าความสะอาดไปท่ีแผงเพื่อขจัดเอาฝุ่นและเขม่าต่าง ๆ ออกมาหลังจากนั้นก็ใช้น้ ายาท าความสะอาดกระจกชุบผ้า

สะอาดหรือฟองน้ านุ่ม ๆ เช็คท าความแผงโซล่าเซลล์อีกที โดยห้ามใช้ผงซักฟอกหรือแปรงแข็ง ไปเช็ดท าความสะอาดแผง

เด็ดขาดเพราะอาจจะท าให้แผงเป็นรอยและจะเป็นสาเหตุให้เกิดเงาไปบดบังแสงในเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 

ในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ควรหมั่นตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเวลาที่ดีที่สุดในการท าความสะอาดแผงโซ

ล่าเซลล์คือตอนเช้าหรือตอนเย็น ช่วงที่แผงโซล่าเซลล์ยังไม่ได้รับแสงแดดแต่การท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ในแต่ละรอบ

ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงและจ านวนบุคลากรในการท าความสะอาดเป็นจ านวนมากส่วนของการท าความสะอาดท าได้ด้วยตนเอง 

การท าความสะอาดแบบนี้ไม่เหมือนกันและอาจท าให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนงาน (Shajan K. Thomas, 2018) 

 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย  

ผู้จัดท างานวิจัยจึงมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการท าความสะอาดบริเวณหน้ากระจกแผงโซล่าเซลล์และจึงมีความ

ประสงค์ที่จะท าหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดย

หุ่นยนต์สามารถท างานในพื้นที่ ๆ มีความสูงยากต่อการเข้ารับความสะอาดและสามารถปฏิบัติงานได้เป็นเวลานานกว่าซึ่ง

หุ่นยนต์สามารถเดินบนกระจกแผงโซล่าเซลล์โดยการท าความสะอาดด้วยแปรงขัดอุตสาหกรรมและฉีดน้ าท าความสะอาดอีก

รอบ หุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่จึงเป็นแนวทางในการสร้างหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซ

ล่าเซลล์โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้  

194 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

1 เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนตท์ าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัตโิดยโปรแกรมอาดโูน่ 

2 เพื่อทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซลา่เซลล ์

3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ 

4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์จากเดมิที่มีความสกปรก 

 

 

  
(ก) ความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์มลูนก (ข) ความสกปรกของแผงโซล่าเซลลฝ์ุ่น 

ภำพที่ 1 ความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาตึกวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ลา้นนา พิษณุโลก 

 

ความสกปรกนี้ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ท าให้ประสิทธิภาพในการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์ลดลง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ที่มี

ขนาด (0.5 x 4 x 0.4 เมตร)    

1.รวบรวมเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์   

2.ออกแบบโครงสร้าง และออกแบบให้ระบบใช้โปรแกรมอาดูโน่ในการควบคุม ซึ่งโปรแกรมจะสั่งงานผ่านรีเลย์

เพื่อให้มอเตอร์ขับเคลื่อนและมอเตอร์แปรงท างานหลังจากนั้นเมื่อเครื่องสิ้นสุดการท างานจะมี ลิมิตสวิตช์เป็นตัวตัดการท างาน 

3.ท าการสร้างหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และทดสอบการท างาน 

 

ตำรำงที่ 1 วัสดุและอุปกรณ์ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์  

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 อลูมิเนียมโปรไฟล์ 20x20 มิลลเิมตรยาว 6เมตร 5 เส้น 
2 บอร์ดอาดูโน่ Uno R3  1 ชุด 
3 รีเลย์ 5V 30A 1 ชุด 
4 ลิมิตสวิตช์ 3A 10W 2 ตัว 
5 มอเตอร ์ 2 ตัว 
6 ชุดลูกปืนเพลาล้อ ขนาด 20 มิลลิเมตร 6 ชุด 
7 ปั๊มน้ ากระแสสลับ 370W 1 ตัว 
8 ล้อ PU ขนาด 8 นิ้ว 6 ล้อ 
9 สวิตช์ช่ิง 24V30A 1 ตัว 
10 สายต่ออุปกรณ์ตา่งๆ 1 ม้วน 
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ออกแบบหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 2 ออกแบบหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่   

 

จากภาพท่ี 2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มี 8 ส่วน คือ 

1. ชุดควบคุมการท างาน ท าหน้าที่ในการควบคุมระบบท้ังหมดของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ 

2. หัวฉีดน้ าฝอย ท าหน้าท่ีฉีดน้ าในการท าความสะอาด เพื่อให้น้ ากระจายทั้งแผนโซล่าเซลล์ มีอยู่ด้วยกัน 20 หัว 

3. มอเตอร์แปรง ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของแปลงขัดให้หมุนเพื่อขัดท าความสะอาด 

4. รีโหมดสั่งการท างาน ท าหน้าที่ในการเลือกทิศทาง ซ้าย-ขวา เพื่อส่งไปยังบอดอาดูโน  

5. ลิมิตสวิตช์ ท าหน้าที่สั่งตัดการท างาน ของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล ์เมื่อลิมิตสวิตช์ตกแผงโซล่าเซลล์  

หุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์จะหยุดการท างาน มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว 

6. แปรงขัดไนล่อน ขนาดขนแปรง 0.3 มิลลิเมตร ขนาดความยาวของขนแปรง 20 เซนติเมตร ต่อกันเป็นแนวยาว 

1.95 เมตร จ านวน 2 ท่อน 

7. ล้อขับเคลื่อน ขนาด 8 นิ้ว จ านวน 6 ล้อ 

8. มอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด 24 V ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของล้อขับเคลื่อน ให้ไปตามทิศทางที่เราก าหนด 

 

ขั้นตอนการท างานของระบบควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์   

 โดยการท างานจะเริ่มจากสวิตช์ซ้าย – ขวา สั่งการท างานไปที่อาดูโน่หลังจากนั้นอาดูโน่จะสั่งให้รีเลย์ท างานตามการ

สั่งงานทิศทางของสวิตช์ รีเลย์จะสั่งให้มอเตอร์ขับเคลื่อนและมอเตอร์แปรงขัดท างาน โดยมอเตอร์แปรงขัดกับมอเตอร์

ขับเคลื่อนจะท างานสวนทางกันเมื่อเครื่องท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ท างานสุดขอบแผง ลิมิตสวิตช์จะตัดการท างานของ

รีเลย์ดงัภาพที่ 3 และ 4 

  

400 cm 

6. แปรงขัด 

1. ชุดควบคุมการท างาน 50 cm 4. รีโหมดสั่งการท างาน 

2. หัวฉีดน้ าฝอย 

3. มอเตอร์แปรง 

7. ล้อขับเคลื่อน 

5. ลิมิตสวติช์ 

8. มอเตอร์ขับเคลื่อน 
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ภำพที่ 3 โฟลว์ชาร์ตแสดงข้ันตอนการท างาน 

 

 

ภำพที่ 4 ชุดระบบควบคุมการท างานของ หุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล ์

 

 

Open Circuit  

Switch L- R  

Arduino  

Relay  

Brush Motor Motor Driven 

Limit switch  

Start 

Arduino  

Brush Motor 

Relay  

Motor Driven 

Switch L - R 

Limit switch  

Stop  

Open Circuit  
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ผลกำรวิจัย  

ทดสอบสมรรถนะการท างานของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่จากการ

ศึกษค้นคว้าข้อมูลครั้งนี้เป็นการสร้างหุ่นยนตท์ าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ ผู้จัดท าน าเสนอ

ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 2 ทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ (จ านวนแผงโซล่าเซลล์ 188 แผง) 

เวลาในการใช้ท าความสะอาด  
(ช่ัวโมง) 

การใช้ปริมาณน้ า  
(ลิตร) 

การใช้พลังงานไฟฟ้า วัตต-์ช่ัวโมง  
(Wh) 

0.45 1,472 942.831 
 

 จากตารางที่ 2 ทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ผลปรากฏว่าการท าความสะอาดแผง 

โซล่าเซลล์จะใช้เวลาในการท าความสะอาดการใช้น้ าและการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ การท าความสะอาดแผงทั้งหมด 188 แผง จะใช้

เวลาทั้งหมด 45 นาที ใช้ปริมาณน้ าทั้งหมด 1,472 ลิตร ใช้ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด 942.831 Wh. ซึ่งเมื่อใช้คนท าความสะอาด

ในจ านวนของแผงโซล่าเซลล์ 188 แผง จะใช้ระยะเวลามากกว่า ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

 

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบค่าก าลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1 ระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาดที่ความ

เข้มแสงเท่ากัน   

ความเข้มแสง 
(W/m2) 

ก าลังไฟฟ้ากอ่นท าความสะอาด 
 (kW) 

ก าลังไฟฟ้าหลังท าความสะอาด  
 (kW) 

17    4.397    4.666   
27   7.976      8.321   
37  11.108    11.725   
47   12.609   13.512   
57   15.548   15.607   
67  18.888   19.729   
77  20.614   21.707   
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ภำพที ่5 เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาด ของอินเวอร์เตอรต์ัวที่ 1 

จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่าก าลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1 ระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาดที่

ความเข้มแสงเท่ากัน ค่าก าลังไฟฟ้าหลังการท าความสะอาดจะเพิ่มขึ้น ที่ค่าความเข้มแสง 17,27,37,47,57,67,77 (W/m²) 

ก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้หลังท าความสะอาดจะได้มากกว่าก่อนท าความสะอาดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 4.66% 

 

ตำรำงที่ 4 ค่าก าลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาดที่ความ

เข้มแสงเท่ากัน   

ความเข้มแสง 
(W/m²) 

ก าลังไฟฟ้าก่อนท าความสะอาด  
(kW) 

ก าลังไฟฟ้าหลังท าความสะอาด  
(kW) 

17  4.273    4.467    
27   7.797    8.135    
37   11.020    11.659    
47   12.343    13.568    
57   15.530    15.437    
67   18.776    19.410    
77  20.493    21.329    
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ภำพที่ 6 เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาด ของอินเวอร์เตอรต์ัวที่ 2 

จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่าค่าก าลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2 ระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาดที่

ความเข้มแสงเท่ากัน ค่าก าลังไฟฟ้าหลังการท าความสะอาดจะเพิ่มขึ้น ที่ค่าความเข้มแสง 17,27,37,47,57,67,77 (W/m²) 

ก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้หลังท าความสะอาดจะได้มากกว่าก่อนท าความสะอาดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 4.19% จะเห็นได้ว่าเมื่อท าความ

สะอาดแผงโซล่าเซลล์จะท าให้ก าลังไฟฟ้ามีการผลิตมากข้ึนเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มขึ้น 

 

เปรียบเทยีบพลังงานการผลติไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาด 

 
ภำพที่ 7 พลังงานไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอรต์ัวที่ 1 
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 จากภาพท่ี 7 พบว่าระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะเริ่มท างานที่ 7.30 น. แล้วค่อยๆสูงขึ้นและหยุดผลิต
เมื่อความเข้มแสงเหลือน้อยลง เวลาประมาณ 17.30 น. ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนท าความสะอาดอยู่ที่ 154.03 กิโลวัตต์ช่ัวโมง 
เมื่อเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าหลังท าความสะอาดอยู่ที่ 168.39 กิโลวัตต์ช่ัวโมง จะเห็นได้ว่าเมื่อท าความสะอาดแผงสามารถ
เพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าได้ 9.32% 
 

ภำพที่ 8 พลังงานไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอรต์ัวที่ 2 

 

จากภาพท่ี 8 พบว่าระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะเริ่มท างานที่ 7.30 น. แล้วค่อยๆสูงขึ้นและหยุดผลิต

เมื่อความเข้มแสงเหลือน้อยลง เวลาประมาณ 17.30 น. ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนท าความสะอาดอยู่ที่ 155.48 กิโลวัตต์ช่ัวโมง 

เมื่อเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าหลังท าความสะอาดอยู่ที่ 169.03 กิโลวัตต์ช่ัวโมง จะเห็นได้ว่าเมื่อท าความสะอาดแผงสามารถ

เพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าได้ 8.71% จะเห็นได้ว่าเมื่อท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์จะท าให้พลังงานไฟฟ้าผลิตได้มากกว่าก่อน

ท าความสะอาดเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มขึ้น 

 

อภิปรำยผล  

 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ จากการศึกษา

พบว่าหนึ่งในปัญหาของการที่ท าให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ลดลงโดยที่ความเข้มแสงยังเท่าเดิมนั้นปัจจัยหลักคือการท า

ความสะอาดเพราะสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์นั้นจะบดบังการรับแสงท าให้ประสิทธิภาพการรับแสงของแผงโซล่า

เซลล์มีประสิทธิภาพลดลงจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้สร้างหุ่นยนตท์ าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

รับแสงของแผงโซล่าเซลล์ ผลของการออกแบบและสร้างเครื่องท าความสะอาดแผงนั้น ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้หลังจากท าความ

สะอาดแผงโซล่าเซลล์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นโดยเปรียบเทียบจากความเข้มแสงที่เท่ากันส่วนปัญหาในการท างานของเครื่องท า

ความสะอาดแผงที่ท างานไม่สมบูรณ์เนื่องจากขนแปรงติดขัดกับตัวยึดของแผงโซล่าเซลล์ท าให้ขนแปรงหลุดเพราะว่าผู้จัดท าได้

ท าขนแปรงมาสร้างเป็นแปรงขัดขึ้นเองเนื่องจากแปรงขัดส าเร็จรูปนั้นมีราคาต้นทุนท่ีสูงมาก 
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สรุปผลกำรวิจัย   

 จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสร้างและทดลองใช้หุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์และก าจัดสิ่งสกปรกท่ีตกอยู่บนแผงโซล่าเซลล์หลังจากนั้นแผงโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพใน

การรับแสงมากขึ้นโดยเก็บผลจากค่าก าลังไฟฟ้าท่ีแผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ระหว่างก่อนท าความสะอาดและหลังท าความสะอาดที่

ความเข้มแสงเท่ากัน หลังจากการเก็บผลการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ท าความสะอาด

แผงท้ังหมด 188 แผง จ านวน 7 (Sting) และขนาดของอินเวอร์เตอร์ 36 กิโลวัตต์ (kW) จ านวน 2 ตัว  ใช้เวลาในการท าความ

สะอาดท าความสะอาดทั้งหมด 45 นาที ใช้ปริมาณน้ า 1472 ลิตร ใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด 942.831 (Wh.) และใช้ระยะเวลาที่

ประหยัดกว่าการใช้คนท าความสะอาดอีกท้ัง ความเข้มแสงเท่ากันหลังจากท าความสะอาดแผงค่าก าลังไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์

ผลิตได้จะได้มากกว่าก่อนการท าความสะอาด 4% หากน ามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อการท าความสะอาด 1 ครั้ง จะใช้เงินจะนวน 

33.211 บาท  

 

กิตติกรรมประกำศ 

 บทความวิจัยฉบับนี้ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยโปรแกรมอาดูโน่ได้รับความ
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มงคลล้านนา พิษณุโลก ตลอดจนช้ีแนวทางในการท างานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการเก็บผล
การทดลอง 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1.) พัฒนาคูมือโปรแกรม GX-WORKS 3 สําหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิก

คอนโทรลเลอร 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 3.) ศึกษาผลเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 จากการทดลองการใชงานคูมือกับนักศึกษา

จํานวน 25 คน พบวามีความพึงพอใจตอการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย= 4.54 ,สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.57) มีผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือสามารถทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีสูง

กวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนใชคูมือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 และมีผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใช

คูมือ สามารถทําแบบทดสอบภาคปฏิบัติสูงกวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนใชคูมือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 

0.05 

 

คําสําคัญ : การศึกษาโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรลเลอร, คูมือโปรแกรม GX-WORKS 3 ,ระบบอัตโนมัติ 

 

Abstract 

The objectives of this research is to 1.) Develop the GX-WORKS 3 program manual for 

programmable logic controller education. 2.) compare the academic achievement through the use of the 

GX-WORKS 3 program manual. 3.) Study the results in order to study the satisfaction of the students who 

have used the GX-WORKS 3 program manual. From the experiment of using the manuals with 25 

students, it was found that they were satisfied with the manual. The overall use of the GX-WORKS 3 

program was at the highest level (mean = 4.54, standard deviation = 0.57). There was a student 

achievement after using the manual, able to do theoretical tests higher than the achievement. Of 

students before using the handbook with statistical significance at 0.05 and student achievement after 

using the handbook can do the theoretical tests higher than the students achievements after using 

different handbooks with statistical significance of 0.05 

 

keywords : programmable logic controller education , gx-works 3 program manual, automation system 
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บทนํา   

ปจจุบันการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เน่ืองจากมีการแขงขันท่ีสูงข้ึน จึงมีนโยบายจากภาครัฐ

และเอกชน ท่ีสนับสนุนการใชเครื่องจักรแทนกําลังคนมากข้ึน เพ่ือชวยลดตนทุนในการผลิต และประหยัดเวลาในการผลิต 

ระบบอัตโนมัติจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีไดรับความนิยม โดยมีพีแอลซี หรือ โปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรลเลอร 

(Programmable Logic Controller) เปนอุปกรณควบคุมกระบวนการทํางานของเครื่องจักรท่ีสามารถประยุกตใชได

หลากหลายรูปแบบตามความตองการ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการเขียนโปรแกรมควบคุมลําดับการทํางานภายใน สงผลใหผูท่ีเช่ียวชาญ

ดานระบบอัตโนมัติและมีทักษะดานการเขียนโปรแกรม เพ่ือควบคุมพีแอลซีจึงเปนท่ีสนใจ และตรงกับความตองการแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0  

ในภาคการศึกษาจึงไดจัดการเรียนการสอนวิชาระบบอัตโนมัติมากข้ึน เพ่ือตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน แตเน่ืองจากพีแอลซีในทองตลาดมีหลากหลายยี่หอ มีราคาแพง และสถาบันการศึกษา

มีขอจํากัดดานงบประมาณท่ีไมสามารถสนับสนุนครุภัณฑไดตามท่ีตองการ ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรูการเขียน

โปรแกรมควบคุมพีแอลซีท่ีหลากหลาย  ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ไดเลือกพีแอลซียี่หอ Omron มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหนักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรม Cx-

programmer ท่ีเปนโปรแกรมเฉพาะสําหรับควบคุมพีแอลซี Omron  

(กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ.,2557) ไดนําชุดการสอนเรื่อง การใชงาน PLC ท่ีสรางข้ึนไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน 

นักศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดย

การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากการเรียนในรายวิชา PLC จํานวน 20 คน โดยระหวางการสอนใหผูเขารับการเรียนทํา

แบบฝกหัด และใบงาน เพ่ือวัดความกาวหนาของการเรียนและเมื่อจบการสอนแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของ

การเรียนอีกครั้งหน่ึง หลังจากน้ันนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดและใบงานกับแบบทดสอบ มาคํานวนหาประสิทธิภาพ

ของชุดการสอน ผลการทดลองปรากฏวาชุดการสอนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 93.88/85.06 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ี กําหนด

ไวท่ี 80/80 

(เฉลิมวุฒิ ยุธไชย ,เอกชัย ชูชวย ,ปรเมศร แกวดุก.,2557) ไดสรางชุดการสอน ซึ่งประกอบดวย ชุดการสอน คูมือครู 

คูมือนักเรียน สื่อการสอน ใบงาน และแบบทดสอบ ท่ีครอบคลุมเน้ือหาเรื่องระบบควบคุมดวย โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

จากน้ันจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนระดับ ปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 ท่ียังไมผานการเรียนในวิชา การโปรแกรม

และควบคุมไฟฟา จํานวน 16 คน โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและเรียนโดยการใชชุดการสอนท่ีจัดทําข้ึนจากน้ันให

นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนประเมินความพึงพอใจเพ่ือวิเคราะหหาความกาวหนาทางการเรียน ผลการทดลองพบวา

นักศึกษากลุมท่ีใชชุดการสอนระบบควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีคะแนน เฉลี่ย 16.12 และ 8.06 ตามลําดับ ซึ่งคิดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเปนรอยละจะมีคาเทากับ

รอยละ 70.06 และคาความแตกตาง t-test = 9.337 มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีพัฒนาคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะท่ีใชสําหรับควบคุมพีแอลซี 

ยี่หอ Mitsubishi โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจกับนักศึกษาและผู ท่ีสนใจ ใหสามารถเขียน

โปรแกรมควบคุมพีแอลซยีี่หอ Mitsubishi โดยการเปรียบเทียบความแตกตางในการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซีท้ังสองยี่หอ

ทําใหเรียนรูดวยตนเองไดอยางรวดเร็ว และสามารถนําประยุกตในการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซียี่หออ่ืนๆในระบบ

อัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรมได 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งน้ีวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
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2. ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากร และกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีเรียนวิชาระบบอัตโนมัติ จํานวน 25 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล ดังน้ี 

1. แบบทดสอบความรูภาคทฤษฎีกอน และหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 จํานวน 20 ขอ  

2. แบบทดสอบความรูภาคปฏิบัติกอน และหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 จํานวน 10 ขอ 

3. คูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 สําหรับควบคุม PLC Mitsubishi MELSEC IQ-F FX5U 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 

1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เก็บรวบรวมขอมูลของพีแอลซี

ยี่หอ Mitsubishi ซึ่งใชพีแอลซียี่หอ Omron และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม นํามาปรับใชในการจัดทําคูมือใช

งานโปรแกรม GX-WORKS 3 

2. ออกแบบและสรางคูมือ ในข้ันตอนการออกแบบและสรางคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 น้ี ผูวิจัยได

ออกแบบคูมือน้ีไวสําหรับนักศึกษาหรือผูสนใจท่ีมีความรูในการเขียนโปรแกรม CX-Programmer ท่ีใชควบคุมการทํางานของ

พีแอลซียี่หอ Omron และมุงเนนการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซีดวยภาษา Ladder Diagram  ตามท่ีใชในการเรียนการ

สอนในรายวิชาระบบอัตโนมัติ ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามท่ีมีอยูเดิม  โดยเน้ือหาภายในคูมือจะมีการเปรียบเทียบความแตกตางกันระหวางโปรแกรม GX-WORKS 3 กับ

โปรแกรม CX-Programmer อาทิเชน การเรียกใชคําสั่ง , คียลัดตางๆ พรอมภาพประกอบ ใหเขาใจงายและสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง ดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

 

 

ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ออกแบบและสรางคูมือ 

ปรับปรุงแกไข 

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 

ทดสอบกับกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมลูและวิเคราะหผลการทดสอบ บันทึกและสรุปผลการทดลอง 
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ภาพท่ี 2 ตัวอยางคูมือและเน้ือหา 

   
ภาพท่ี 3 ตัวอยางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโปรแกรม GX-WORKS 3 กับ CX-Programmer 

3. ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ ข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดนําคูมือท่ีไดทําการสรางสําเรจ็มาใหผูเช่ียวชาญดานระบบอัตโนมัติจํานวน 

5 คน ดําเนินการตรวจสอบ พรอมประเมินความเหมาะสมของเน้ือหาในสวนตางๆของคูมือ ตรวจสอบขอคําถามของ

แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ จากน้ันจึงปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม 

4. ทดลองกับกลุมตัวอยาง ในข้ันตอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกนักศึกษากลุมท่ีกําลังดําเนินการเรียน

รายวิชาระบบอัตโนมัติ เพ่ือใชในการหาประสิทธิภาพของคูมือ โดยมีวิธีการเก็บขอมูลการทดลองดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนภาพแสดงวิธีการเก็บขอมูลการทดลอง 

ในการทดลองผูวิจัยไดกําหนดใหนักศึกษาทําแบบทดสอบความรูภาคทฤษฎีกอนใชคูมือ จํานวน 20 ขอ และ

แบบทดสอบความรูภาคปฏิบัติกอนใชคูมือ จํานวน 10 ขอ ถัดมาจึงใหนักศึกษาไดทดลองใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-

WORKS 3 สําหรับควบคุม PLC Mitsubishi MELSEC IQ-F FX5U ซึ่งเปนรูปแบบการศึกษาดวยตนเองโดยมีคณะผูวิจัยเปนผู

กํากับดูแล จากน้ันจึงใหนักศึกษาทําแบบทดสอบความรูภาคทฤษฎีกอนใชคูมือ จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบความรู

ภาคปฏิบัติกอนใชคูมือ จํานวน 10 ขอ จากน้ันจึงเริ่มทําแบบสอบถามความพึงพอใจ  

5. การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการทดสอบ ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดนําผลคะแนนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี

กอนและหลังใชคูมือ แบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีใชงานคูมือ

นํามาวิเคราะห และสรุปผลการทดลอง 

แบบทดสอบ 

กอนใชคูมือ 

แบบทดสอบหลัง 

ใชคูมือ 

แบบสอบถามความ

พึงพอใจ 
คูมือ 

- แบบทดสอบทฤษฎี 

จํานวน 20 ขอ  

- แบบทดสอบปฏบิัติ 

จํานวน 10 ขอ 

 

- แบบทดสอบทฤษฎี 

จํานวน 20 ขอ  

- แบบทดสอบปฏบิัติ 

จํานวน 10 ขอ 

- ทฤษฎ ีPLC 

- การใชงานโปรแกรม GX-Works 3 

- ตัวแปล และการเรียกใชกลุมคําส่ังตางๆ 

- หลักการเขียนโปรแกรม Ladder Diagram 

- การเปรียบเทียบความแตกตางของการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC 

Mitsubishi กับ Omron 

- แบบฝกหัด 
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ผลการวิจัย  

การพัฒนาคูมือโปรแกรม GX-WORKS 3 สําหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิกคอนโทรลเลอร ผูวิจัยไดศึกษาผลการ

นําคูมือท่ีสรางข้ึนมาใชเสริมการเรียนรูในรายวิชาระบบอัตโนมัติใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมีผลดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1  ผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 

ลําดับ 
กอนใชคูมือ  

คะแนนเต็ม (20) 

คารอยละ  

(%) 

หลังใชคูมือ  

คะแนนเต็ม (20) 

คารอยละ  

(%) 

1 5 25 20 100 

2 7 35 19 95 

3 8 40 20 100 

4 8 40 20 100 

5 8 40 19 95 

6 6 30 19 95 

7 8 40 19 95 

8 4 20 20 100 

9 7 35 16 80 

10 8 40 18 90 

11 4 20 16 80 

12 4 20 17 85 

13 7 35 18 90 

14 12 60 20 100 

15 2 10 17 85 

16 10 50 19 95 

17 7 35 19 95 

18 4 20 20 100 

19 9 45 19 95 

20 6 30 17 85 

21 7 35 20 100 

22 10 50 20 100 

23 9 45 20 100 

24 5 25 19 95 

25 5 25 19 95 

คาเฉลี่ย 6.8 34 18.8 94 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังกอนใชคูมือ จํานวน 25 คน 

พบวาผลคะแนนของนักศึกษากอนใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 34 หรือ 6.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และหลัง

ใชคูมือผลคะแนนของนักศึกษาหลังใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 94 หรือ 18.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงให

เห็นวาหลังใชคูมือนักศึกษาสามารถทําคะแนนแบบทดสอบภาคทฤษฎีไดดีข้ึน  
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม  

              GX-WORKS 3 

กลุมตัวอยาง N 𝑋� S.D. t-test Sig 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนใชคูมือ 25 6.80 2.33 
27.77 .000 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือ 25 18.80 1.29 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังกอนใชคูมือ 

จํานวน 25 คน พบวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือ สามารถทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีสูงกวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

กอนใชคูมือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 

ตารางท่ี 3  ผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 

ลําดับ 
กอนใชคูมือ  

คะแนนเต็ม (72) 

คารอยละ  

(%) 

หลังใชคูมือ  

คะแนนเต็ม (72) 

คารอยละ  

(%) 

1 16 22.22 50 69.44 

2 13 18.06 54 75 

3 37 51.39 65 90.28 

4 35 48.61 72 100 

5 21 29.17 61 84.72 

6 18 25 59 81.94 

7 22 30.56 63 87.50 

8 18 25 67 93.06 

9 10 13.89 53 73.61 

10 16 22.22 67 93.06 

11 25 34.72 53 73.61 

12 28 38.89 68 94.44 

13 19 26.39 65 90.28 

14 15 20.83 70 97.22 

15 17 23.61 58 80.56 

16 20 27.78 62 86.11 

17 38 52.78 72 100 

18 23 31.94 72 100 

19 32 44.44 61 84.72 

20 40 55.56 57 79.17 

21 22 30.56 62 86.11 

22 30 41.67 70 97.22 

23 43 59.72 69 95.83 

24 39 54.17 65 90.28 

25 49 68.06 72 100 

คาเฉลี่ย 25.84 35.89 63.48 88.17 
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จากตารางท่ี 3 แสดงผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือ จํานวน 25 คน พบวา

ผลคะแนนของนักศึกษากอนใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 35.89 หรือ 25.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 72 คะแนน และหลัง

ใชคูมือผลคะแนนของนักศึกษาหลังใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 88.17 หรือ 63.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 72 คะแนน 

แสดงใหเห็นวาหลังใชคูมือนักศึกษาสามารถทําคะแนนแบบทดสอบภาคปฏิบัติไดดีข้ึน  

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม  

       GX- WORKS 3 

กลุมตัวอยาง N 𝑋� S.D. t-test Sig 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนใชคูมือ 25 25.84 10.59 
20.02 .000 

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือ 25 63.48 6.64 

จากตารางท่ี 4 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังกอนใชคูมือ 

จํานวน 25 คน พบวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือ สามารถทําแบบทดสอบภาคปฏิบัติสูงกวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

กอนใชคูมือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชคูมือการใช 

             งานโปรแกรม GX-WORKS 3  

รายการประเมิน 𝑋� S.D. แปลผล 

1. เน้ือหามีความถูกตองชัดเจนสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 4.48 0.59 มาก 

2. คูมือชวยสงเสรมิความเขาใจหลกัการทํางานของ PLC 4.56 0.65 มากท่ีสุด 

3. คูมือและแบบทดสอบชวยกระตุนใหเกิดการเรยีนรูดวยตนเอง 4.56 0.51 มากท่ีสุด 

4. คูมือชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหท่ีสูงข้ึน 4.72 0.46 มากท่ีสุด 

5. คูมือชวยพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC Mitsubishi  MELSEC IQ-F FX5U 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

6. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประยุกตใชไดในอนาคต 4.44 0.65 มาก 

7. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน 4.64 0.57 มากท่ีสุด 

8. โครงสรางเน้ือหาครอบคลุม และมีความเช่ือมโยงกัน 4.60 0.58 มากท่ีสุด 

9. การออกแบบบทเรียนมีความยดืหยุนตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 4.32 0.52 มาก 

10. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และรูปภาพมีความสวยงามเหมาะสม 4.48 0.65 มาก 

11. แบบทดสอบมีการจดัลําดับตามความยากงายมีความเหมาะสม 4.56 0.65 มากท่ีสุด 

12. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูมีความเหมาะสม 4.60 0.65 มากท่ีสุด 

13. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับบทเรยีน 4.48 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.57 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5 พบวานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ช้ันปท่ี 2 ท่ีเรียนรายวิชาระบบอัตโนมัติ มีความพึงพอใจ

ตอการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย= 4.54 ,สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน= 0.57) เมื่อนํามาพิจารณาในแตละขอพบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานคูมือชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหท่ี

สูงข้ึน อยูในระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย= 4.72 ,สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.46) รองลงมา คือ ดานคูมือชวยพัฒนาทักษะการ

เขียนโปรแกรมควบคุม PLC Mitsubishi  MELSEC IQ-F FX5U อยูในระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย= 4.68 ,สวนเบ่ียงเบน
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มาตรฐาน= 0.48) และดานการใชภาษาถูกตองเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน อยูในระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย= 4.64 ,

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน= 0.57) 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยประเมินความพึงพอใจของคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของ

คูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 กับนักศึกษาจํานวน 25 คน ระหวางกอนใชคูมือและหลังใชคูมือในการทํา

แบบทดสอบ ปรากฏวาหลังการใชคูมือทําแบบทดสอบมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีกวากอนใชคูมือ และจากแบบประเมินความพึงพอใจ

ของคูมือ ผูใชมีความพ่ึงพอใจตอการใชคูมือภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย = 4.54 ,สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 

0.57  

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือพัฒนาคูมือโปรแกรม GX-WORKS 3 สําหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบ้ิลลอจิก

คอนโทรลเลอร เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูผานการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 และเพ่ือศึกษา

ผลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ผูวิจัยจึงไดทําการสรางแบบทดสอบ

และแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิ จากการทดลองการใชงานคูมือกับนักศึกษาจํานวน 25 คน พบวามีความพึง

พอใจตอการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย= 4.54 ,สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน= 0.57) มีผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือสามารถทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีสูงกวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอน

ใชคูมือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 และมีผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาหลังใชคูมือ สามารถทําแบบทดสอบ

ภาคปฏิบัติสูงกวาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษากอนใชคูมือท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี 0.05  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดใหคําเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนชวยแกไข

ขอผิดพลาดตางๆมาโดยตลอด และขอขอบคุณอาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรทุกทาน นักศึกษาสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรท่ีชวยทําแบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของคูมือจนงานวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและสรางรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาสําหรับคนพิการท่ีขับเคลื่อนดวยมอเตอร

ไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร ท่ีมีการเริ่มเดินอยางนุมนวล ควบคุมความเร็วดวยโครงขายประสาทเทียมและ

หยุดดวยกลไกเบรกแบบไดนามิก เพ่ือลดแรงกระแทกขณะออกตัว และหยุดจอด รวมท้ังสามารถรักษาความเร็วให

คงท่ีขณะเคลื่อนท่ีได โดยใชคอนเวอรเตอรแบบลดทอนแรงดันในโหมดการขับเคลื่อน และโหมดการเบรกจะทําการ

ลัดวงจรใหมอเตอรคายพลังงานเพ่ือสรางแรงบิดตานกับแรงบิดท่ีเกิดจากแรงเฉ่ือยของรถเกาอ้ีเข็น สรางสัญญาณ

ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโน การทดสอบของรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาตนแบบกับผูใชงานท่ีมีนํ้าหนักตั้งแต 45 

กิโลกรัม ถึง 92 กิโลกรัม พบวาการเคลื่อนท่ีบนทางเรียบมีความเร็วสูงสุด 5.1 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ใชงานตอเน่ืองได 

32 นาทีตอการประจุ 1 ครั้ง ใชเวลาในการเริ่มเดินเขาสูความเร็วใชงาน 30 วินาที ในระยะทาง 8 เมตร มีระยะเบรก 

1.2 เมตรในเวลา 1 วินาที และเคลื่อนท่ีข้ึนทางลาดชันสูงสุดท่ีมุม 5 องศา และสามารถรักษาความเร็วใหคงท่ีได มี

ความเปนไปไดในการพัฒนาเพ่ือใชงานจริงในอนาคต  

คําสําคัญ: รถเกาอ้ีเข็นไฟฟา การเริ่มเดินอยางนุมนวล การเบรกแบบไดนามิก โครงขายประสาทเทียม 

 

Abstract 

 This paper presents the design and construction of electric wheelchair for disabled 

people driven by permanent magnet direct current motor. With a gentle soft start, constant 

speed control with a principle of artificial neural networks and stop with dynamic braking 

mechanism in order to reduce the impact while leaving and when stopping. By using a buck 

converter in drive mode and the braking mode will short-circuit the motor to spit energy to 

create torque against the torque caused by inertia the wheelchairs. Create a control signal with 

the Arduino® microcontroller. The test of the prototype electric wheelchair with users weighing 

45 kilograms to 92 kilograms, found that the movement on the smooth path has a maximum 

speed of 5.1 kilometers per hour, continuously used for 32 minutes per charge period, takes 30 

second into the running speed at a distance of 8 meters, brake distance of 1.2 meters in 1 

second and moving up the highest slope at an angle of 5 degrees and able to maintain a 

constant speed. There is a possibility of developing for practical use in the future.  

keywords: Electric wheelchair, Gentle soft start, Dynamic braking, ANNs 

 

บทนํา 
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 ในปจจุบันท่ัวโลกมีผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเปนจํานวนมาก รวมท้ังจากปญหาทางมลภาวะทางสิ่งแวดลอม

และการจราจรทําใหมีผูปวยมีจํานวนมากข้ึน รถเกาอ้ีเข็นเปนอุปกรณสําคัญอยางหน่ึงท่ีชวยใหการเคลื่อนท่ีของคน

พิการหรือผูปวยทําไดงายข้ึน โดยเฉพาะผูปวยท่ีมีความพิการท่ีขา และยังอาจชวยใหผูปวยลดความเครียดลงไดจาก

การสามารถไปผอนคลายในสถานท่ีใกล ๆ ในบริเวณบาน หรือบริเวณของโรงพยาบาล จึงมีการวิจัยและพัฒนาสราง

รถเกาอ้ีเข็นไฟฟาข้ึนมาใชงานอยางแพรหลาย โดยเนนการวิจัยไปในทางดานความปลอดภัยในการใชงาน สําหรับใน

ประเทศไทยน้ันรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาจะถูกนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ดีรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาท้ังท่ีผลิต

ในประเทศและนําเขาจากตางประเทศจะมีราคาท่ีคอนขางสูงทําใหเกิดการเขาถึงไดยาก โดยท่ัวไปในขณะเริ่มเดิน

ของรถเกาอ้ีเข็นไฟฟามักจะมีการกระชากและในการหยุดเข็นรถเกาอ้ีเข็นสวนใหญจะใชกลไกทางกลท่ีมีการหยุดท่ี

รวดเร็วเกินไปทําใหอาจเกิดผลกระทบตอผูปวยได ในงานวิจัยน้ีมีความสนใจในการพัฒนารถเกาอ้ีเข็นไฟฟา โดยมี

วัตถุประสงคในการสรางและทดสอบการใชงานของรถเกาอ้ีเข็นไฟฟามีการเริ่มเดินอยางนุมนวลดวยการใชวงจรคอน

เวอรเตอรแบบลดทอนแรงดันจายพลังงานใหกับมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวรขนาดเล็ก ควบคุม

ความเร็วของมอเตอรดวยหลักการโครงขายประสาทเทียม และมีการหยุดรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาไดอยางนุมนวลดวยกลไก

ทางไฟฟาแบบไดนามิก โดยมีขอบเขตของงานวิจัยคือ รถเกาอ้ีเข็นสามารถรับนํ้าหนักของผูปวยรวมนํ้าหนักรถไดไม

ต่ํากวา 120 กิโลกรัม และเคลื่อนท่ีบนทางลาดชันไดไมต่ํากวา 5 องศา ตามท่ีกฎหมายกําหนดเรื่องทางลาดชัน โดย

คาดวาจะมีประโยชนในการเปนแนวทางของการพัฒนารถเกาอ้ีเข็นไฟฟาสาํหรับผูปวยท่ีมีตนทุนต่ํา สรางข้ึนไดเองใน

ประเทศไมตองนําเขาจากตางประเทศ และเปนแนวทางในการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนท่ีมีราคาถูก 

โปรแกรมไดงาย ไมมีความซับซอน และสามารถพัฒนาตอไดโดยงาย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การออกแบบตนกําลังและแบตเตอร่ี  

การออกแบบเพ่ือหาพิกัดตนกําลังทางกลสําหรับการขับเคลือ่นรถเกาอ้ีเข็นไฟฟา โดยแรงท่ีใชในการเคลื่อน

รถเกาอ้ีเข็นจะแสดงดังภาพท่ี 1 เมื่อลอขับมีรัศมี R  ทําการละท้ิงความฝดของลอหนา แรงท่ีใชจะมี 3 สวนคือ แรง

ท่ีทําใหเกิดเคลื่อนท่ีดวยความเรง ( )wf  แรงตานเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก ( )gf   และแรงตานเน่ืองจากความ

ฝดของพ้ืนผิวทางว่ิงกับลอ ( )µf  โดยแสดงไดดังสมการท่ี 1 ถึงสมการท่ี 3  

 

 
 

ภาพท่ี 1 โมเดลของรถเกาอ้ีเข็นสาํหรับการปนไตในทางลาดชัน 

 

mafw =                                                         (1) 

 

θsinmgf g =                                                      (2) 
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θµµµ cosmgff sNs ==                                                         (3) 

 

เม่ือ 

m    คือ มวลหรือนํ้าหนัก ในหนวย kg                  a    คือ ความเรงของการเคลื่อนท่ี ในหนวย 2/ sm  

g    คือ แรงโนมถวงของโลก ในหนวย kgN /         θ    คือ มุมปนไตในทางลาดชัน ในหนวย degree 

sµ   คือ สัมประสิทธ์ิความฝดของพ้ืนผิวทางว่ิงกับลอ 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะการออกแบบรถเกาอ้ีเข็นไฟฟา 

คุณลักษณะ หนวย คาท่ีใชในการออกแบบ 

นํ้าหนักรถเกาอ้ีเข็นรวมอุปกรณขับเคลื่อน kg. 35 

นํ้าหนักโหลด kg. 85 

ความเร็วสูงสุด km/h 5 

เวลาในการเรงความเร็ว s 3 

รัศมีของวงลอ m 0.3 

มุมปนไตทางลาดชัน Degree 5 

สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานของลอและทางว่ิง - 0.8 

อัตราเกียรทดกําลัง - 1/30 

 

ใชขอมูลจากตารางท่ี 1 ทําการออกแบบหาคากําลังของมอเตอรท่ีคามุมของความลาดชัน (Incline angle) 

ตาง ๆ จากการคํานวณท่ีคาความเร็ว 2 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และ 4 กิโลเมตรตอช่ัวโมง จะไดคากําลังขับในหนวยวัตต

ดังภาพท่ี 2 จากกราฟท่ีคาความเร็ว 5 กิโลเมตรตอช่ัวโมงจะไดคากําลังไฟฟา 250 วัตต ในงานวิจัยน้ีไดเลือกใช

มอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวรขนาด 250 วัตต 24 โวลต 

 

 
 

ภาพท่ี 2 กําลังไฟฟาท่ีตองการในการขับเคลื่อนท่ีคามุมของความลาดชันตาง ๆ 

 

2. การจําลองการทํางานของการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

 การจําลองการทํางานดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Matlab/Simulink มีโมเดลดังภาพท่ี 3 โดย

พารามิเตอรตาง ๆ ของมอเตอรจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับคาจริง ทําการสรางสัญญาณอางอิงใหกับสวนของการ

สรางสัญญาณพีดับบลิวเอ็มดวยเทคนิคฮีสเตอริซีส (Hysteresis) ซึ่งเปนระบบการควบคุมแบบสองวงรอบ 

214 



(Cascade loop) ซึ่งใหผลตอบสนองท่ีดีท้ังความเร็วและแรงบิดของมอเตอร สวนของการควบคุมความเร็วของ

มอเตอรจะใชหลักการโครงขายประสาทเทียมท่ีใชโมเดลของฮอปฟลดในโดเมนเวลาแบบไมตอเน่ือง ดังภาพท่ี 4 ท่ีมี

การปอนกลับคาเอาทพุตในรอบท่ีผานมาและมีคาถวงนํ้าหนักแบบสมมาตร โดยมีคาเอาทพุตในรอบปจจุบันดัง

สมการท่ี 4 

 

( ) ( ) 
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1                                             (4) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โมเดลระบบการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรงท่ีนําเสนอ 

 

เมื่อ      ( ).f   คือ ฟงกช่ันทางออกท่ีไมเปนเชิงเสนแบบ Hard limit      W   คือ คาถวงนํ้าหนัก 

 ( )kO j   คือ เอาทพุตในรอบท่ีผานมา    x    คือ อินพุต 

     Θ    คือ คาเริ่มตนของโครงขาย (Network threshold) 

 

 
 

ภาพท่ี 4 โครงขายของฮอปฟลดในโดเมนเวลาแบบไมตอเน่ือง 
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                              (ก) ความเร็วของมอเตอร                                 (ข) กระแสของมอเตอร 

ภาพท่ี 5 ผลการจําลองการทํางานการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

 

 จากการจําลองการทํางานพบวา มอเตอรจะเริ่มเดินแบบนุมนวลดวยสัญญาณอางอิงแบบลาดเอียง 

(Ramp) โดยมผีลการจําลองความเร็วดังภาพท่ี 5 (ก) มีการเบรกแบบไดนามิกท่ีมีการลดลงของความเร็วแบบเลขช้ี

กําลัง (Exponential) ในเชิงลบ และมีผลการจําลองของกระแสท่ีบงช้ีถึงคาแรงบิดดังภาพท่ี 5 (ข) ซึ่งจะเห็นวา

มอเตอรจะสรางแรงบิดตานกับคาโมเมนตความเฉ่ือยท่ีเกิดจากนํ้าหนักของรถรวมกับนํ้าหนักผูโดยสาร 

 

3. การออกแบบและสรางรถเกาอ้ีเข็นไฟฟา 

รถเกาอ้ีเข็นไฟฟาตนแบบท่ีสรางข้ึนจะแสดงดังภาพท่ี 6 โดยทําการติดตั้งมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิด

แมเหล็กถาวรขนาด 250 วัตต 24 โวลต เปนตนกําลัง สงกําลังดวยเกียรและโซดวยอัตราทด 1/30 และใชแบตเตอรี่

ชนิดตะก่ัวกรดขนาด 12 โวลต 6 แอมแปรช่ัวโมง จํานวน 2 ลูก เปนแหลงพลังงาน  

 

 
 

ภาพท่ี 6 รถเกาอ้ีเข็นไฟฟาตนแบบ 

 

216 



 
 

ภาพท่ี 7 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรท่ีนําเสนอ 

 

 จากภาพท่ี 7 เปนโครงสรางของระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวรท่ี

นําเสนอ ในโหมดการขับเคลื่อนจะรับคาสัญญาณอางอิงและทําการจายพลังงานใหมอเตอรผานวงจรคอนเวอรเตอร

แบบลดทอนแรงดันผานเพาเวอรมอสเฟต Q1 ท่ีมีการควบคุมความเร็วดวยโครงขายประสาทเทียมโมเดลของฮอป

ฟลด โดยทําการควบคุมแบบวงรอบปดแบบสองวงรอบท้ังความเร็วและกระแส สรางสัญญาณควบคุมแบบพี

ดับบลิวเอ็มดวยไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโน สวนในโหมดการเบรกจะใชการเบรกแบบไดนามิกผานเพาเวอรมอส

เฟต Q2 ดวยการใชสัญญาณแบบชอปเปอรทําการเผาพลังงานดวยตัวตานทาน Rs นอกจากน้ียังมีระบบปองกัน

มอเตอรในภาวะกระแสเกิน และแรงดันแบตเตอรี่ต่ํา  

 

ผลการวิจัย 

 

     

                  (ก) การเริ่มเดินแบบนุมนวล                                (ข) การเบรกแบบไดนามิก 

 

ภาพท่ี 8 การทดสอบการทํางานของระบบขับเคลื่อนและเบรกมอเตอร 

 

 การทดสอบในหองปฏิบัติการของการเริ่มเดินอยางนุมนวลท่ีคาโหลด 92 กิโลกรัม แสดงดังภาพท่ี 8 (ก) 

พบวาแรงดันท่ีข้ัวมอเตอร ( )mV  จะคอยๆเพ่ิมข้ึนจาก 3 โวลตถึง 16 โวลตในเวลา 29 วินาที แรงดันสูงสุดในการ

ขับเคลื่อนจะมีคา 22 โวลต กระแสของมอเตอร ( )mI  ในการเริ่มเดินจะมีคา 4 แอมแปรซึ่งต่ํากวาการเริ่มเดินแบบ

ปกติประมาณ 3 เทา สวนการเบรกแบบไดนามิกแสดงดังภาพท่ี 8 (ข)  เมื่อ Q1 หยุดการทํางานแรงดันท่ีข้ัวมอเตอร
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จะลดลงเหลือประมาณ 6 โวลต แรงดันน้ีเกิดจากการสะสมพลังงานของตัวเหน่ียวนําของมอเตอร เมื่อ Q2 ทํางาน

กระแสจะไหลกลับทางโดยมีคาสูงสุด 36 แอมแปรในชวงเวลาสั้น ๆ และลดลงเปนศูนย กระแสน้ีจะไปสรางแรงบิด

ตานกับแรงบิดท่ีเกิดจากความเฉ่ือยของนํ้าหนักรถและผูโดยสารทําใหรถหยุดลงไดอยางรวดเร็วและน่ิมนวล 

 

   

(ก) การเริม่เดินแบบนุมนวล                              (ข) การเบรกแบบไดนามิก 

ภาพท่ี 9 ความสัมพันธของเวลาและนํ้าหนักในการเริม่เดินและการเบรกจากการทดสอบใชงาน 

จากภาพท่ี 9 (ก) เปนการทดสอบหาคาเวลาในการเริ่มเดินแบบนุมนวลของรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาตนแบบท่ี

สรางข้ึน ท่ีคานํ้าหนักโหลดท่ีตางกัน พบวาในการเริ่มเดินแบบนุมนวลสูคาความเร็วสูงสุดท่ี 5.1 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

ใชเวลาประมาณ 30 วินาที ในระยะทาง 8 เมตร โดยเวลาแตกตางกันไมเกิน 3 วินาทีเมื่อนํ้าหนักโหลดมีคาตั้งแต 45 

กิโลกรัมจนถึง 92 กิโลกรัม สวนในภาพท่ี 9 (ข) เปนการทดสอบการเบรกแบบไดนามิก พบวาขณะรับนํ้าหนักโหลด

ท่ีตางกันตั้งแต 45 กิโลกรัมจนถึง 92 กิโลกรัมมีชวงเวลาในการเบรกสูงสุดประมาณ 1.2 วินาที ซึ่งหยุดไดเร็วกวา

กรณีไมมีการเบรกประมาณ 2 เมตร ในทางเรียบ สามารถใชงานไดตอเน่ือง 32 นาทีตอการประจุ 1 ครั้ง และ

สามารถเคลื่อนท่ีข้ึนทางลาดชันสูงสุดท่ีมุม 5 องศา โดยมีคาความเร็วลดลงประมาณ 8 เปอรเซ็นต 

 

อภิปรายผล 

 จากการทดสอบการใชงานจริงพบวารถเกาอ้ีเข็นไฟฟาตนแบบกับโหลดนํ้าหนักตั้งแต 45 กิโลกรัมจนถึง 

92 กิโลกรัม พบวามีคาความเร็วสูงสุด 5.1 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ใชเวลาในการเริ่มเดินแบบนุมนวลประมาณ 30 วินาที 

ในระยะทาง 8 เมตร ใชเวลาในการเบรกประมาณ 1 วินาที ในระยะทางประมาณ 1.2 เมตร ใชงานไดตอเน่ือง 32 

นาที ตอการประจุ 1 ครั้ง และเคลื่อนท่ีข้ึนทางลาดชันสูงสุดท่ีมุม 5 องศา โดยความเร็วลดลง 8 เปอรเซ็นต อยางไรก็

ตามงานวิจัยน้ียังไมไดมีการวิจัยในการลงทางลาดชันท่ีมีคาสูงกวา 5 องศา ซึ่งตองทําการศึกษาและพัฒนาตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 รถเกาอ้ีเข็นไฟฟาท่ีใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กภาวรเปนตนกําลังท่ีสรางข้ึน มีการเริ่มเดิน

อยางนุมนวลดวยการใชสัญญาณอางอิงแบบลาดเอียง จายกําลังดวยวงจรคอนเวอรเตอรแบบลดทอนแรงดัน ทําการ

ควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบวงรอบปดดวยหลักการโครงขายประสาทเทียม ท่ีมีวงรอบกระแสท่ีสามารถควบคุม

แรงบิดไดดวย และมีการหยุดรถเกาอ้ีเข็นไฟฟาดวยกลไกการเบรกแบบไดนามิกโดยการคายพลังงานท่ีสะสมในตัว

เหน่ียวนําของมอเตอรผานตัวตานทานเบรกเพ่ือสรางแรงบิดตานกับแรงบิดท่ีเกิดจากแรงเฉ่ือยของนํ้าหนักรวมทําให

มอเตอรและลอหยุดหมุนลงอยางนุมนวลในเชิงของเลขช้ีกําลังท่ีเปนลบ จากการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม
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คอมพิวเตอร และการทดสอบการใชงานจริงพบวารถเกาอ้ีเข็นไฟฟาสามารถรับนํ้าหนักของผูปวยรวมนํ้าหนักรถได 

122 กิโลกรัม และสามารถเคลื่อนท่ีข้ึนทางลาดชันขนาด 5 องศาไดโดยท่ีความเร็วคอนขางคงท่ี คาดวาจะมี

ประโยชนเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนารถเกาอ้ีเข็นไฟฟาสําหรับผูปวย และเปนแนวทางในการประยุกตใช

ไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนกับหลักการปญญาประดิษฐได และสามารถพัฒนาตอไดในอนาคต 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน: รายวิชาปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกลและประเมินสมรรถนะความคลาดเคลื่อนการสงถายความรอน (Q) เทียบกับทฤษฎี เครื่องแลกเปลี่ยนความ

รอนประกอบดวยทอทองแดงจํานวน 9 ทอขนาด 0.5 น้ิว ยาว 0.71 เมตร จัดวาง 3 แถวๆละ 3 ทอพ้ืนท่ีในการถายเทความ

รอน 0.25 ตารางเมตร การทดลองไดมีการกําหนดอัตราการไหลของนํ้ารอนท่ี 2, 4, 6, 8 และ10 ลิตร/นาทีและอัตราการ

ไหลนํ้าเย็น 6 ลิตรตอนาที อุณหภูมินํ้ารอนท่ีใชในการทดลอง 50, 70และ 90 °C ตามลําดับ  ผลจากการคํานวณทางทฤษฎี

และการทดลองใชชุดแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานพบวาคาความคลาดเคลื่อนในชวง 2.9-17% อยูใน

เกณฑท่ีกําหนดไวโดยมีประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนต่ําสุด 3.6 สูงสุด 83.3 และเฉลี่ย 35% แสดงใหเห็นวาชุด

สาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานสามารถนํามาใชในการทดลองและใชในการเรียนการสอน 

คําสําคัญ : ชุดสาธิต แลกเปลี่ยนความรอน อัตราการไหล 

 

Abstract 

This research was aimed to build and evaluates the efficiency of heat exchanger demonstration 

set by assess the heat transfer tolerance (Q) performance compared with the theory. The experiment has 

determined the hot water flow rate at 2, 4, 6, 8 and 10 liters / min and cold-water flow rate of 6 L/min  

The hot water temperature used in the experiment is 50, 70 and 90C respectively. The results from 

theoretical calculations and experiments using serial and parallel heat exchangers found that the 

tolerances of heat exchanger in the range 2.9-17%. The lowest heat exchanger efficiency is 3.6, the 

highest 83.3 and the average 35% shows that the serial and parallel heat exchanger demonstration set 

can be used in experiments and in teaching. 

Keywords: demonstration set, heat exchanger, flow rate 
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บทนํา  

การจัดการเรียนการสอนในดานวิศวกรรม งานชางอุตสาหกรรม น้ันมักพบปญหามากมายเชน กลไกท่ีมีความซับซอน 

การทํางานของอุปกรณเครื่องจักร ท่ีมองไมเห็น ซึ่งไมสามารถอธิบายใหนักศึกษาน้ันเขาใจไดทันที  ขณะเดียวกันชุดอุปกรณ

การเรียนและสื่อการสอนทางดานวิศวกรรม งานชางอุตสาหกรรมหรืองานดานการทดลองเก่ียวกับทางวิศวกรรมน้ันมีราคาท่ี

คอนขางสูง เพราะไมมีบริษัทหรือรานคาผลิตออกมาจําหนาย  จึงมีผลท่ีทําใหขาดแคลน และในการของบประมาณซื้อครุภัณฑ

บอยครั้งไมไดรับการพิจารณา การพัฒนาทักษะนักศึกษาและสื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ ของรายวิชาจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่ง  โดยรายวิชาทางชาง และวิศวกรรมน้ันตองเนนดานทักษะความชํานาญตองมีการลงมือปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ท่ีระบุวา การจัดการศึกษาท้ังในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู   คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ

แตละระดับครูหรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเช่ือพ้ืนฐานของผูเรียน คือเช่ือวาทุกคนมีความแตกตางกันเช่ือวาทุกคนสามารถ

เรียนรูไดเช่ือวาการเรียนรูเกิดไดทุกท่ี ทุกเวลา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542)  เชนน้ันสื่อการสอนเปน

องคประกอบใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพรอมตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงคการสอนไดชัดเจน (สุชาติ ศิริสุข

ไพบูลย, 2527) ในรายวิชาปฏิบัติและทดลอง เพ่ือฝกทักษะนักศึกษาไดลงมือทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองกับสิ่งเรา

ท่ีกําหนด โดยแสดงพฤติกรรมใหมท่ีไดรับจากสถานการณของขบวนการของสิ่งเรา เชนน้ันในการจัดการเรียนรูของครู จึงตอง

คํานึงถึงการเรียนรูของนักศึกษาเปนสําคัญและพยายามใหผูเรียนรูดวยการกระทํา ดวยการจัดสถานการณของการเรียนรูมี

บทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัว (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2552) พอสรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญเพ่ือใหผูเรียนมี

ความเขาใจและปฏิบัติงานจนเกิดทักษะความชํานาญใน 

 ดังน้ันคณะทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการสรางสื่อการสอนชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอน : รายวิชาปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกลในการจัดการเรียนการอสอน และประเมินสมรรถนะการทํางานของชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับ

ทฤษฎีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 25 % 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ทฤษฎ ี

 การสงถายความรอน  

การสงถายความรอนในอุปกรณสามารถแบงการเคลื่อนท่ีของความรอนได 3 แบบ คือ การนํา การพา และการแผ

รังสี โดยลักษณะพฤติกรรมทางความรอนจะมีเคลื่อนท่ีจากอุณหภูมท่ีิสูงไปสูท่ีมีอุณหภมูิต่ํา  

การนําความรอนเปนรูปแบบหน่ึงของการถายเทความรอน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนพลังงานจากบริเวณท่ีมี

อุณหภูมสิูงไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภมูิต่ํา โดยการถายโอนพลังงานจลน หรือการชนกันของโมเลกุลซึ่งเปนลักษณะท่ีเกิดกับของ

ไหลหยุดน่ิง (นรินทร กุลนภาดล, 2552)  

             การพาความรอนในวัสดุ เปนการสงถายโอนความรอนระหวางของของแข็ง ของเหลวหรือแกส ท่ีมีการเคลื่อนท่ี  
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จึงอาจกลาวไดวาการพาความรอนเกิดข้ึนจากผลของการนําความรอนรวมกับการไหลของของไหล  ปริมาณความรอนจะ

เพ่ิมข้ึนตามควาเร็วการไหลของของไหล 

  การแผรังสใีนวัสดเุปนการถายเทอุณหภมูิความรอนโดยการเปลงรังส ีความรอน จากผิวของวัตถุในรูปของคลื่น

แมเหล็กไฟฟาหรือโฟตอน โดยไมตองอาศัยตัวกลาง เชน ดวงอาทิตยแผรังสคีวามรอนมายังโลก ( สมชัย อัครทิวาและคณะ, 

2561) 
 

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 

เปนเครื่องมือสําหรับถายเทความรอนจากของไหลชนิดหน่ึงไปยังของไหนอีกชนิดหน่ึงโดยของไหลไมผสมกัน เพ่ือให

อุณหภูมสิูงข้ึนหรือต่าํตามลักษณะของการใชงาน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนยังสามารถแบงตามลักษณะของเครื่อง

แลกเปลีย่นความรอน 3 แบบ คือ 

1.แบบทอสองช้ัน เครื่องแลกเปลีย่นความรอยแบบน้ีลักษระของทอสองทอสวมเขาดวยกัน สวนใหญจะมีการไหน

สองแบบ คือการไหลในทิศทางเดยีวและการไหลสวนสวนทาง 

2.แบบท่ีไหลมีทิศทางตั้งฉากกัน ในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดน้ี ของไหลจะมีทิศทางตั้งฉากโดยของไหลจะไหล

เท่ียวเดียวหรือสองเท่ียวหรือมากกวาน้ัน 

3.แบบเซลลและทอ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบน้ี ของไหลอยางเดียวอยูในเซลล อีกอยางหน่ึงอยูในทอ สวน

ลักษณะการไหลจะไหลแบบสวนทางหรือขนานกัน อาจท้ังสองอยางรวมกันในเครื่องเดียวหรืออาจจะไหลตั้งฉากกับทออีกดวย 

ซึ่งแตกตางกัน ออกไปข้ึนอยูกับจํานวนครั้งท่ีของไหลแตละชนิดไหลผานในเปลือกและในหลอด (ยงยทุธ เครือวงษา, 2561) 
 

การไหลภายในทอ 

เมื่อการไหลของๆ ไหลมีลักษณะสมบูรณ (Fully developed ) การไหลจองความรอนเปนแบบการพาและเปน

ลักษณะการไหลแบบราบเรียบคา Nusselt number จะมีคาคงท่ี การถายเทความรอนบนผิวมีคาคงท่ีในกรณีท่ีของไหลเปน

แบบราบเรียบคา Nusselt number จะมีคาดังน้ี 
 

Nu = hD
4

                                                                                                (1) 

                                        

ในกรณีท่ีการไหลเปนแบบปนปวน คา Nusselt number คือ  
 

Nu = hD
4

= 0.023Re0.8Prn                                                                    (2) 

n=0.4 กรณท่ีใหความรอนแกของไหล    n=0.3 กรณท่ีีใหความเย็นแกของไหล 

เมื่อ 0.7 <Pr <120 : 10000 <Re<12000  คาสัมสิทธ์ิการพาความรอนภายในไดจาก 

 

  ℎ1 = 𝑁𝑢𝑘
𝐷𝑓

                                                                (3) 
 

ประสิทธิผลของเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 

ประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน คืออัตราสวนระหวางความมรอนท่ีถายเทจริงในเครื่องแลกเปลี่ยนความ

รอน ตอความรอนท่ีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะถายเทมากท่ีสดุ เมื่อเครื่องแลกเปลีย่นเปนแบบสวนทาง โดยสามารถแสดง

ไดในสมการตอไปน้ี 
 

ในกรณี �̇�ℎ𝐶ℎ > �̇�𝑐𝐶𝑐  
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𝐸 = 𝑚ℎ𝐶ℎ (𝑇ℎ𝚤−𝑇ℎ𝑜̇

(�̇�𝐶)𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ𝑖−𝑇𝑐𝑖
                                                  (4) 

 

ในกรณี �̇�ℎ𝐶ℎ < �̇�𝑐𝐶𝑐        
 

E = mcCc (Tco−Tcı̇

(ṁc)min(Thi−Tci
                                                                             (5)                 

 

นัมเบอร ออฟ ทรานเฟอรยูนติ : Number of Transfer unit (NTU)  

นัมเบอร ออฟ ทรานเฟอรยูนิตคืออัตราสวนระหวางผลคณูของสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน(U) และพ้ินท่ี

แลกเปลีย่นความรอน(A) ตอผลคณูของอัตราการไหล  (𝑚)̇  และความรอนจําเพาะ (C) ท่ีมีคานอยกวา �̇�ℎ𝐶ℎ > �̇�𝑐𝐶𝑐  จะได 
 

   NTU = 𝑈𝐴
𝑚𝑐 𝐶𝑐̇

                                                                          (6) 

สําหรับ ṁhCh < ṁcCc  

  NTU = 𝑈𝐴
𝑚ℎ 𝐶ℎ̇

                                                                         (7) 

 

ความสัมพันธระหวาง E C และ NTU 

ความสัมพันธของปริมาณเหลาน้ี ใชในการคํานวณออกแบบเครื่องแลกเปลีย่นความรอน อาจหาความสัมพันธ

ระหวาง E C และ NTU ไดในกรณีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ีแบบไหลขนานและแบบไหลสวนทางกันดังสมการดังน้ี 
 

คาความแตกตางของอุณหภูมเิฉลีย่ล็อคมีน (∆Tim) ไดจาก 
 

 

∆Tlm = ∆T2−∆T1
ln [∆T2∆T1

]
                                                                                  (8) 

 

กรณเีปนการไหลแบบสวนทางกันสามารถหาไดจาก 
 

      ∆𝑇2 = 𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖                                                                                       (9) 

  ∆𝑇1 = 𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜                                                                                   (10 

การถายเทความรอนในชุดแลกเปลี่ยนความรอน 

𝑄 = 𝑈𝐴(∆𝑇𝐼𝑚)                                                                                  (11) 

อุณหภูมิท่ีทางออกคํานวณจากสมการ 

     𝑇ℎ𝑜 = 𝑇ℎ𝑖 − � 𝑄
𝑚ℎ 𝐶ℎ̇

�     (12) 

  

                                                                                              𝑇𝑐𝑜 = 𝑇𝑐𝑖 − � 𝑄
𝑚𝑐 𝑐𝑐̇

�                          (13)       

 

𝑇ℎ𝑖  อุณหภูมิของนํ้ารอนทางเขา                         𝑇ℎ𝑜     อุณหภูมิของนํ้ารอนทางออก      

𝑇𝑐𝑖  อุณหภูมิของนํ้าเย็นทางเขา                 U    คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอน 

𝑇𝑐𝑜 อุณหภูมิของนํ้าเย็นทางออก                           Q      การถายเทความรอน 

    

การดําเนินงานวิจัย 
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       การดําเนินการวิจัยไดแ้บงออกเปนสองสวน สวนแรกเปนข้ันตอนการสรางชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบ

อนุกรมและแบบขนานสวนท่ีสองเปนการหาประเมินสมรรถนะการทํางานของชุดประลองแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับทฤษฎี

โดยมรีายละเอียดในการดาํเนินการดังน้ีคือ 
 

สวนแรกการออกแบบชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน 
             

การออกแบบโครงสรางไดทําการศึกษาหาแนวคิดจากงานวิจัยตัวอยางชุดการสอนระบบสตารทฯ(ชายชัย ทอง

ประสิทธ์ิ. 2546) คําอธิบายรายวิชาจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของวิชาเทอรโมไดนามิกสและปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลยาน

ยนตใน มคอ.2 เพ่ือออกแบบชุดฝกทักษะ สาธิตและชุดทดลอง และเอกสาร สําหรับใชในการสรางชุดสาธิตท่ีสามารถให

นักศึกษาทดลองและลงมือปฏิบัติ ในช่ัวโมงการสอนดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนผังการออกแบบชุดสาธิตแลกเปลีย่นความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน 

 

สวนท่ีสอง ประเมินสมรรถนะการทํางานของชุดประลองแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับทฤษฎี 
 

สวนท่ีสองเปนการทดลอง ทดสอบสมรรถนะ การทํางานการใชงานของชุดสาธิตท่ีสรางข้ึนเทียบกับการคํานวนทาง

ทฤษฎีโดยไดศึกษางานออกแบบและจัดสรางชุดทดลองแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสวมของ (กฤตเมธ ชาญไชยเวช)เพ่ือเปน

แนวทางการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานจะมรีายละเอียดดังน้ี   

 

เคร่ืองมือวิจัย 
 

เครื่องมือวิจัยในการทดสอบหาสมรรถนะของชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน 

ประกอบไปดวยคือ 
 

ชุดชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน 
 

ในชุดแลกเปลีย่นความรอนประกอบไปดวย ชุดควบคุมอุณหภมูิและจอแสดงผลอุณหภมู ิชุดแลกเปลีย่นความรอน 

ชุดควบคุมการไหลของนํ้าและระบบสรางความรอน ดังแสดงในภาพท่ี 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 

      

  

 

 

ภาพท่ี 3 สวิตชเลือกยานอุณหภูมแิละจอแสดงผล 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ชุดแลกเปลี่ยนความรอน 

ชุดควบคุมการไหลของนํ้าและระบบสรางความรอนจะประกอบไปดวย 1.ปมนํ้า, 2.ชุดถังนํ้ารอน-นํ้าเย็น, และ 3.ชุด

ฮีตเตอร 4. วาลวควบคมุทิศทาง 5.โรตามเิตอร ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 

 

 

(1)                                        (2)                                       (3) 
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                     (4)                                       (5) 

ภาพท่ี 5 ชุดควบคุมการไหลของนํ้าและระบบสรางความรอน 

 

วิธีการทดลอง 
 

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ 

1.เตรียมนํ้าในถังนํ้ารอนและถังนํ้าเย็นใหไดระดับ 

2.ทําการติดตั้งระบบไฟและเปดระบบไฟฟาท่ีเครื่องชุดสาธิต 

3.ปรับสวิทชฮีตเตอรไปตามคาอุณหภูมิทดลองท่ีชวง 50-90  

4.เปดสวิทชจอแสดงผลเพ่ือแสดงคาอุณหภมูิท่ีวัดได 
 

ขั้นตอนการทดลอง : ในการหาสมรรถนะกรณีตอทอทางเดินแบบอนุกรมและแบบขนาน 

1.เปดสวิทชปมนํ้า 

2.เปดสวิทชฮตีเตอรตามอุณหภมูกิารทดลองท่ี 50 70และ 90 °C 

3.เปดวาลวปรับอัตราการไหลตามชวงการทดลอง 2 4 6 8และ10 ลิตร/นาที ตามลาํดับ 

3.เปดวาลวบังคับทิศทางการไหลตามทอทางเดินแบบอนุกรมและแบบขนานตามเง่ือนไขทดลอง 

4. บันทึกคาอุณหภูมิทางเขาและทางออก อัตราการไหล  

5. ปดปมนํ้าและฮตีเตอร 

6. นําผลท่ีไดไปวิเคราะห 
 

สมการท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 

�̇�𝐻 = �̇�𝐶𝑝(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ 𝑜)           (14) 

�̇�𝑐 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑐 𝑜 − 𝑇𝑐 𝑖)          (15) 

𝜂 = ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑
ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑

x 100                                         (16) 

�̇�ℎ   อัตราการถายเทความรอนนํ้ารอนปลอยออก         𝛥𝑇𝑙𝑛1 อุณหภูมิเฉลี่ยล็อคมีน  

  𝜂   อัตราการถายเทความรอนจากการคํานวณ              �̇�𝑐   อัตราการถายเทความรอนนํ้าเย็นไดรับ 

 

ผลการวิจัย  

การทดสอบประเมินสมรรถนะชุดแลกเปลี่ยนความรอนในชุดสาธิตท่ีสรางข้ึน ไดทําการทดลองท่ีอุณหภูมินํ้ารอนท่ี 

50, 70 และ 90 °C ควบคุมอัตราการไหลนํ้ารอนเปน 5 ชวงคือ 2, 4, 6, 8 และ 10 L/min และกําหนดอัตราการไหลของนํ้า

เย็นคงท่ี  6 L/min เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของชุดสาธิต เทียบกับการคํานวณทางทฤษฎี โดยมีรายละเอียดคือ 
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1.การทดสอบชุดแลกเปลี่ยนรอนตอแบบอนุกรม 

  1.1 อุณหภูมินํ้ารอน 50 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลนํ้าเย็น 6 ลิตรตอนาที (Q,T50°C@ 6min) และ

อัตราการถายเทความรอนทางทฤษฎี (Q’,T50°C@ 6min)และคาความคลาดเคลื่อน (ERROR) อุณหภูมินํ้ารอนทางออก (Tho) 

อุณหภูมินํ้ารอนทางออก (ทฤษฎี, T’ho ) อุณหภูมินํ้าเย็นทางออก(Tco) และอุณหภูมินํ้าเย็นทางออก (ทฤษฎี, T’co) ดังแสดง

ในภาพท่ี 6-10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 6 อัตราการไหล อุณหภูมิของชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับอัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ี 6 L/min ท่ีอุณหภูมิ 50°C 

 

   ภาพท่ี 6 แสดงผลการทดสอบการถายเทความรอนในชุดทดลองท่ีมีการควบคุมการไหลของนํ้ารอนท่ี 2, 4, 6, 8, 10 

L/min โดยมีการถายเทความรอน  1,350  2,500  3,090 34,90  3,910 w  และการสงถายความรอนทางทฤษฎี 1,540  

2,800 3,590 3,948 3,910 w คาความคลาดเคลื่อน 12% 10% 13%  12%  และ 10 % ตามลําดับ 
 

1.2 อุณหภูมินํ้ารอน 70 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลนํ้าเย็น 6 L/min 

                                                                                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 อัตราการไหล อุณหภูมขิองชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับอัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ี 6 L/min ท่ีอุณหภูมิ 70°C

  ภาพท่ี 7 แสดงผลการทดลองท่ีอุณหภมูินํ้ารอน 70 °C  อัตราการไหลนํ้าเย็นคงท่ี 6 L/min มีอัตราการสงถายความ 

รอน 3,032  5,053  7,126  8,359  9,096.4  อัตราการสงถายความรอนทางทฤษฎี 3,267  6,119  8,547.6  9,250 และ 

9,376 คาความคลาดเคลื่อน 7,  17, 16,  6, 9.6 และ 2.9 % ตามลําดับ 

0

10

20

30

40

50

0

2000

4000

6000

8000

10000

2 4 6 8 10
 

Q ,T70°C @ 6 L/min Q',T 70°C @ 6 L/min ERROR

0

20

40

60

80

2 4 6 8 10
 

 Tho @ 6 L/min Tco@ 6 L/min

อัตราการไหลของน้ํารอน:L/min 
อุณ

หภู
มิ 

:°C
 

0

20

40

60

2 4 6 8 10
 

Tho 70°C Tco 70°C

T'ho 70°C T'co 70°C

0

10

20

30

40

50

60

0

1000

2000

3000

4000

5000

2 4 6 8 10
 

Q ,T50°C @ 6 L/min

กา
รถ

าย
เท

คว
าม

รอ
น:

 Q
 (W

) 

ER
RO

R:
%

 
อัตราการไหลของน้ํารอน L/min 

227 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 
 

1.3 อุณหภูมินํ้ารอน 90 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลนํ้าเย็น 6 L/min 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 อัตราการไหลและอุณหภูมิชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับอัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ี 6 L/min ท่ีอุณหภูมิ 90°C 
 

  ภาพท่ี 8 แสดงผลการสงถายความรอนท่ีอุณหภูมินํ้ารอน 90 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลนํ้าเย็น 6 L/min  

ควบคุมอัตราการไหลนํ้ารอนท่ีผานชุดแลกเปลี่ยนความรอนท่ี 2, 4, 6, 8และ10 L/min ปริมาณการสงถายความรอน 

4,289.69 7,608.6  10,097.4  11,187.9 10,536  การสงถายความรอนทางทฤษฎี 4580 7946  10851  11691 12432 w 

และคาความคลาดเคลื่อนของการสงถายความรอนเทียบกับทฤษฎี 6.34  4.25  6.9 4.3 และ 15.2 % ตามลําดับ 

 

2.การทดสอบชุดแลกเปลี่ยนความรอนตอทอแบบขนาน 

  2.1 อุณหภูมินํ้ารอน 50 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลนํ้าเย็น 6 ลิตรตอนาที 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                 

ภาพท่ี 9 อัตราการไหลและอุณหภูมิชุดแลกเปลี่ยนความรอน 50°C เทียบกับอัตราการไหลของนํ้าเยน็ท่ี 6 L/min 

  2.2 อุณหภูมินํ้ารอน 70 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลนํ้าเย็น 6 ลิตรตอนาที ตอทอแบบขนาน 
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ภาพท่ี 10 อัตราการไหล อุณหภูมิของชุดแลกเปลี่ยนความรอนท่ีนํ้ารอน 70°C เทียบกับอัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ี 6 L/min  

        ภาพท่ี 9 แสดงการทดสอบการสงถายความรอนโดยควบคุมอุณหภูมินํ้ารอน 50 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการ 

ไหลนํ้าเย็น 6 L/min และควบคุมอัตราการไหลนํ้ารอน 2  4  6  8 และ10 L/min ตอทอชุดแลกเปลี่ยนความรอนแบบขนาน  

มีผลการสงถายความรอนเปน 2102, 2,100 2,500 2,900 3,100 การสงถายความรอนทางทฤษฎี  1,740 2,829 3,595  

3,948 และ 3,910  คาความคลาดเคลื่อน 28% 25%  30% 26% และ 20 % ตามลําดับ 

   ภาพท่ี 10 อัตราการสงถายความรอนจาการทดลอง  2,481 4,491 5,447 6,129 6,997  อัตราการสงถายความรอน 

ทางทฤษฎี 2,729  4,940  5,949  7,077  7,906 และคาความคลาดเคลื่อน 9%  9%  8 % 13 %และ 11 % ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11  อัตราการไหล อุณหภูมิของชุดแลกเปลี่ยนความรอนท่ีนํ้ารอน 90°C เทียบกับอัตราการไหลของนํ้าเย็นท่ี 6 L/min  
 

   ภาพท่ี 11 ผลการทดลองในชุดสาธิตมีคาสงถายความรอน  4,981  8,172  9,673 9509.7 10,536 W  อัตราการสง 

ถายความรอนทางทฤษฎี 5,604.2  10,003  11,272  12,418  13,415 คาความคลาดเคลื่อน 3.7%  4%  2.9 % 5.4 %  

และ 5 % ตามลําดับและมีประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนต่ําสุด 3.6 สูงสุด 83.3และเฉลี่ย 35%ตามภาพท่ี 12 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  แสดงประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนความรอนแปรผันตามอัตราการไหลของนํ้ารอน 
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 ชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานมีขนาด 200 x160x50 cm. มีลอสําหรับเคลื่อนยายชุ ทอ

นํ้ารอนนํ้าเย็นจะควบคุมการเปด-ปดดวยวาลว ควบคุมอัตราการไหลดวยโรตามิเตอร สงกําลังดวยปมนํ้า มีขดลวดความรอน

เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิควบคุมดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ พ้ืนท่ีถายเทความรอน 0.255 m2   

การประเมินสมรรถนะของชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนท่ีอุณหภูมินํ้ารอนท่ี 50, 70 และ 90 °C ควบคุมอัตราการ

ไหลนํ้ารอนเปน 5 ชวงคือ 2, 4, 6, 8 และ 10 L/min กําหนดอัตราการไหลนํ้าเย็นคงท่ี 6 L/min คาความคลาดเคลื่อนการสง

ถายความรอนแบบอนุกรมและขนานท่ี 2.9-17% ซึ่งอยูในเกณฑท่ีกําหนดไว การถายเทความรอนจะมีปริมาณท่ีสูงข้ึนเมื่อมี

อัตราการไหลของของไหลความเร็วข้ึนและการตอแบบขนานน้ันจะมอัีตราการไหลในระบบต่ํามผีลใหอุณหภูมินํ้ารอนและอัตรา

การถายเทความรอนต่ํากวาแบบอนุกรม  

 

อภิปรายผล 

 จากการทดลองใชชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนมีประสิทธิภาพถายเทความรอนเฉลี่ย 35 % และมีคาความ

คลาดเคลื่อนการสงถายความรอนแบบอนุกรมและขนานท่ี 2.9-17% เมื่อเทียบกับอุปกรณแลกเปลี่ยนทางความรอนพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีใชสารแลกเปลี่ยนเปนนํ้าท่ี กรด กลาง และดางซึ่งมีประสิทธิภาพถายเทความรอน 5.61 % (สุเนตร พรหม

ขุนทองและคณะ, 2560) แสดงใหเห็นวาชุดสาธิตท่ีสรางข้ึนสามารถแลกเปลี่ยนความรอนไดเปนอยางดี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะอาจารยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต เจาหนาท่ี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ท่ีใหการชวยเหลือสนับสนุน อุปกรณ เครื่องมือและวัสดุ     

จนโครงการสําเร็จดวยดี 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนรวมกับอีแวปปอเรเตอร  มีการออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือ

ควบคุมอุณหภูมิใหมีความเหมาะสมในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส  ภายในโรงเรือนสามารถลดอุณหภูมิเพ่ิมความช้ืนและลด

ความเขมของแสงแดด  โดยการติดตั้งเซนเซอรตรวจวัดคาท่ีจําเปนตอการปลูกพืช บอรดอาดูโนเปนตัวควบคุมระบบภายใน

โรงเรือนและประมวลผลดวยชุดคําสั่ง คือ ระบบพนหมอกเพ่ือเพ่ิมความช้ืน ระบบเปดหลังคาเพ่ือระบายอากาศ ระบบพราง

แสงเพ่ือลดความรอนจากดวงอาทิตย และระบบอีแวปปอเรเตอรเพ่ือลดอุณหภูมิในโรงเรือน  ระบบควบคุมสภาพแวดลอมน้ี

สามารถทํางานไดตรงตามเง่ือนไข  สามารถรักษาระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือนท่ีมีระบบเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนท่ีไมมี

ระบบควบคุมสภาพแวดลอมสูงสุด 12 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิภายใน  รวมถึงรักษาระดับความช้ืนสัมพันธเฉลี่ย            

75 เปอรเซ็นต  โดยระบบมีการใชไฟฟาเฉลี่ย 1.93 kWh/วัน และปริมาณการใชนํ้าเฉลี่ย 146.9ลิตร/วัน  ผักไฮโดรโปนิกส

ชนิดกรีนโอคใหผลผลิตจากการปลูกดวยระบบเฉลี่ย 180 กรัม/ตน  ดังน้ันสามารถนําระบบไปประยุกตใชในฟารมขนาดใหญ  

เชิงเกษตรอุตสาหกรรมตอไป 

 

คําสําคัญ :  โรงเรือน  อาดูโน  อีแวปปอเรเตอร 

 

Abstract 

 The development of control system environment in the greenhouse which cooperated with 

evaporator have designed and developed to control temperature properly in planting hydroponic 

vegetable. Inside the greenhouse can reduce temperature, increase humidity and reduce light intensity by 

installing sensor checking the necessary measurement in cultivating plant. Arduino board was the system 

controller in the greenhouse and processing command to equipment by set to spray and add humidity 

system, roof ventilation system to reduce hotness from sunlight and evaporator system to reduce 

temperature in the greenhouse. This environmental control system can work can maintain temperature in 

the greenhouse when comparing with greenhouse with no environmental controlling system. This system 

are able to maintain maximum 12°C temperature inside together with maintain humidity average 75%. 
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The electricity usage average was 1.93 kWh/day and the average volume of water consumption was 146.9 

liter/day. The product of green oak hydroponic vegetable from planting with the system was average of 

180 gram/trunk. Hence, the environmental system control was able to further apply in the large farm of 

agricultural industry in the future. 

 

keywords : greenhouse, arduino, evaporator 

 

บทนํา 

 ปจจุบันพืชผักเปนท่ีนิยมในการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนท้ังในรูปของผักสดและผลิตภัณฑผักแปรรูป  เน่ืองจากเปนแหลง

สําคัญของวิตามินแรธาตุท่ีมีความจําเปนตอรางกาย ชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงและยังชวยปองกันโรคไดด ี ผูบริโภคสวน

ใหญจะเลือกบริโภคผักท่ีปลอดสารพิษ ไมมีรองรอยการทําลายของหนอนหรือแมลงศัตรูพืช  เกษตรกรสวนใหญจึงหันมาปลูก

ผักสลัดแตมักจะประสบปญหาตางๆ  ท้ังในเรื่องของการปลูก การดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศ ความช้ืน และแสงท่ีไมสามารถ

ควบคุมตามท่ีพืชตองการได  จึงทําใหไดผลผลิตท่ีลดลง เกษตรกรในหลายพ้ืนท่ีนิยมปลูกผักดวยโรงเรือนแบบปด  ซึ่งชนิดน้ี

โรงเรือนคอนขางดูแลและควบคุมยาก  เน่ืองจากไมสามารถควบคุมอุณหภูมิท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แสง และความช้ืนท่ีไมเหมาะสมกับ

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิช่ัวขณะ  อีกท้ังโรคระบาดท่ีมากับอากาศรอนรวมไปถึงแมลงศัตรูพืชท่ีเขามาทําลายตนพืช  

ดังน้ันดวยปญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดท่ีจะแกปญหาดวยการสรางระบบควบคุมอัตโนมัติ  เพ่ือท่ีจะสามารถปลูกพืชผักสลัดได  

ทุกวันน้ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการปลูกผักสลัดกันอยางแพรหลาย รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมผานบอรดอาดุย

โน (Arduino) เพ่ือมาสั่งการใหเซนเซอรวัดคาอุณภูมิ ความช้ืน และแสงแดด เพ่ือรักษาความเหมาะสมและควบคุม

สภาพแวดลอมภายในโรงเรือน (คําคูณ พันธวงศ,2560) 

 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนรวมกับอีแวปปอเรเตอร          

ดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน การเปด-ปดแสลนเพ่ือพรางแสงท่ีมาจากดวงอาทิตย 

รวมไปถึงระบบสเปรยละอองนํ้าเพ่ือลดอุณหภูมิและเพ่ิมความช้ืน  ทํางานตามเง่ือนไขอุณหภูมิและเวลาท่ีกําหนดไว          

เพ่ือรักษาใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหมีความเหมาะสมอีกท้ังยังมีระบบเซ็ตคาอุณหภูมิ ความช้ืน และความเขมแสงดวย                

คียแพด (Keypad) เพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.ออกแบบและสรางโรงเรือน 

 ศึกษาการออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในสําหรับโรงเรือนปลูกผักไฮโดโปรนิกสแบบ NFT   (วรากร 

สังขกระแสร,2559)  ระบบการทําความเย็นจากอีแวปปอเรเตอรดวยไมโครคอนโทรลเลอร(Microcontroller)  แบบอาดุยโน 

(Arduino) (นิติรงค พงษพานิช,2558)  สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งผูใชงานสามารถทําการเขียน

โปรแกรมควบคุมสภาพแวดลอม  โดยคํานึงถึงอุณหภูมิความช้ืนและความเขมของแสงภายในโรงเรือนท่ีทําใหเกิดความรอน  

ลักษณะของโรงเรือนเปนแบบก่ึงปดเพ่ือใหอากาศถายเทไดสะดวก ขนาดของโรงเรือนท่ีใชในการทดลองมีความยาว          

400 เซนติเมตร ความกวาง 300 เซนติเมตร และความสูง 220 เซนติเมตร มีหลังคาปด-เปดระบายอากาศขนาดความยาว   
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80 เซนติเมตร ความกวาง 50 เซนติเมตร และความสูง 10 เซนติเมตร แสลนพรางแสงความหนา 80 เปอรเซ็นต ขนาดความ

ยาว 400 เซนติเมตร ความกวาง 300 เซนติเมตร และสูง 80 เซนติเมตร (ณัฐพงค ศรีบรรเทา,2562)  และไดออกแบบเครื่อง

อีแวปปอเรเตอรใหมีความเหมาะสมกับการลดอุณหภูมิโรงเรือนท่ีทดลอง  โดยมีขนาดความยาว 120 เซนติเมตร ความกวาง 

50 เซนติเมตร ความสูง 95 เซนติเมตร  ภายในเครื่องอีแวปปอเรเตอรจะติดแผนคูลลิ่งแพด  ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร 

ความกวาง 50 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร  โดยจะมีพัดลม 1 ตัว เพ่ือดูดอากาศเย็นเขาสูภายในโรงเรือนและมีทอ

ปลอยลมออกขนาดความยาว 300 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร  ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 1 โครงสรางของโรงเรือน 

 

2.ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน 

 
 

ภาพท่ี 2 ระบบควบคมุสภาพแวดลอมในโรงเรือน 
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 ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนประกอบไปดวย  ระบบพรางแสง ระบบหลังคาโรงเรือน ระบบพนหมอก 

และระบบทําความเย็นดวยเครื่องอีแวปปอเรเตอร  โดยจะทํางานอัตโนมัติดวยบอรด Arduino ซึ่งจะประมวลผลจากรับคา

อุณหภูมิความช้ืนดวยเซนเซอรรุน DHT22 ท้ังหมด 4 ตัว และเซนเซอรแสงรุน BH1750 จํานวน 1 ตัว  แสดงภาพรวมของ

ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน ดังภาพท่ี 2 และโฟรชารตโปรแกรมการทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดลอมใน

โรงเรือน ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โฟรชารตโปรแกรมการทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นของอีแวปปอเรเตอร  

 
 

ภาพท่ี 4 เครื่องอีแวปปอเรเตอร 
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 จากการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอีแวปปอเรเตอร (G-FORCE TECH,2553)  ดังภาพ

ท่ี 4  โดยการนําขอมูลท่ีไดจากตารางท่ี 1 มาคํานวณ  โดยใชสมการ ดังน้ี 

 

   Q = 5.707 × 10−3 × Va × (h1 − h2)    (1) 

   Q = ภาระความการทําความเย็น  

   Va = อัตราการไหลของลม 

   h1 = Enthalpyของลมจาย 

   h2 = Enthalpyของลมเขา 

เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องอีแวปปอเรเตอร  ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นของเครื่องอีแวปปอเรเตอร 

วัดคา แรงลมเขา แรงลมออก 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 26.2 22.0 

ความช้ืน (เปอรเซ็นต) 76 83 

 

2. แผนภูมิไซโครเมตริกชารจ  

 
 

ภาพท่ี 5 แผนภมูิไซโครเมตริกชารจ 
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 จากกราฟไซโครเมตริก  แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิความช้ืนสัมพันทของเครื่องอีแวปปอเรเตอรท่ีสรางข้ึนมี

ความสัมพันธกับสภาพอากาศผักกรีนโอคท่ีปลูกแบบไฮโดรโปรนิกสท่ีนํามาทดลองปลูกน้ันใกลเคียงกับสภาพอากาศท่ีผัก

ตองการ  โดยผักกรนีโอคท่ีปลูกแบบไฮโดรโปรนิกสมีความตองการอุณหภูมิท่ีไมเกิน 28 องศาเซลเซียส  โดยระบบอีแวปปอเร

เตอรท่ีสรางข้ึนสามารถปลอยลมเย็นจํานวน 6 ชอง  เฉลี่ยอุณหภูมิของลมท่ีปลอยออกมาอยูท่ี 22 องศาเซลเซียส  คาเอลทาล

ปหรือคา H อยูท่ี 45 kJ/kg และพิกัดอัตราสวนความช้ืนอยูท่ี 83 เปอรเซ็นต  ขอมูลท้ังหมดแสดงใหเห็นวาอากาศท่ีเครื่อง

อีแวปปอเรเตอรมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่ีลดลง  โดยอุณหภูมิความช้ืนสัมพันทดังท่ีแสดงในกราฟ อัตราสวนอยูท่ี 50 

เปอรเซ็นต  แสดงใหเห็นวาเครื่องอีแวปปอเรเตอรท่ีสรางข้ึนสามารถชวยปรับลดอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือนได  โดย

มาตรฐานของเสนเอลทาลปโดยท่ัวไปและอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือการคายพลังงานความรอนท่ีเหมาะสมอยู

ท่ีไมเกิน 50 kJ/kg (ดร.ภาณุ พุทธวงศ,2560)  โดยระบบอีแวปปอเรเตอรท่ีสรางข้ึนจะมีคาเอลทาลปหรือคา H ท่ี 45 kJ/kg 

แสดงใหเห็นวาระบบอีแวปปอเรเตอรท่ีสรางน้ันอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  

 

3. ผลทดสอบเปรียบเทียบของการทํางานระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และความเขมแสง 

 โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บผลเพ่ือแสดงและเปรียบเทียบ ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร 

ทดสอบวัดคา อุณหภูม ิ(องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอรเซ็นต) ความเขมแสง (ลกัซ) 

คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 1.43 2.21 379.5 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ ความช้ืน และความเขมแสง 

วัดคา ในโรงเรือน นอกโรงเรือน 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) 24.8 26.7 

ความช้ืน (เปอรเซ็นต) 75.9 52.7 

ความเขมแสง (ลักซ) 4022.9 13331.6 

 

4. กราฟการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ ความช้ืน ความเขมของแสง  

จากการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิจะเห็นวาในชวงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา  มีคาอุณหภูมิลดลง  และตั้งแต

ชวงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา  คาอุณหภูมิจะคอยสูงข้ึน สวนอุณหภูมิภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบจะมีคาอุณหภูมิสูง

ถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอกโรงเรือนจะมีคาอุณหภูมิสูง 35 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิภายในโรงเรือนควบคุม

ระบบสูง 31 องศาเซลเซียส  ดังน้ันอุณหภูมิภายในโรงเรือนควบคุมระบบคาอุณหภูมิจะต่ํากวาอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม

ควบคุมระบบ และอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนอยางเห็นไดชัด  เน่ืองจากคาอุณหภูมิในโรงเรือนควบคุมระบบมีการพรางแสง

เพ่ือความอุณหภูมิท่ีมาจากแสงของดวงอาทิตย ระบบเปด-ปดหลังคาเพ่ือระบายอากาศ  ระบบพนหมอกเพ่ือเพ่ิมความช้ืน

ภายในโรงเรือนและระบบทําความเย็นของเครื่องอีแวปปอเรเตอร ดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 การเปรียบเทียบอุณหภมูิ 

 

จากการเปรียบเทียบคาความช้ืนจะเห็นวาในชวงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา  มีคาความช้ืนสูงข้ึนและตั้งแต

ชวงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา  คาความช้ืนจะคอยต่ําลง สวนความช้ืนภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบจะมีคาความช้ืน

ต่ําสุด 35 เปอรเซ็นต ความช้ืนภายนอกโรงเรือนจะมีคาความช้ืนต่ําสูง 39 เปอรเซ็นต และความช้ืนภายในโรงเรือนควบคุม

ระบบต่ําสูง 65 เปอรเซ็นต  ดังน้ันความช้ืนภายในโรงเรือนควบคุมระบบคาความช้ืนจะสูงกวาความช้ืนภายในโรงเรือนไม

ควบคุมระบบ และความช้ืนภายนอกโรงเรือนอยางเห็นไดชัด เน่ืองจากคาความช้ืนในโรงเรือนมีระบบพนหมอก ซึ่งมีการพน

หมอกเพ่ือรักษาคาความช้ืนไว ดังภาพท่ี 7 

 

 
ภาพท่ี 7 การเปรียบเทียบความช้ืน 

 

จากการเปรียบเทียบคาความเขมแสงจะเห็นวาในชวงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา มีคาความเขมแสงลดต่ําลง  

และตั้งแตชวงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา คาความเขมแสงจะสูงข้ึน สวนความเขมแสงภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบจะมี

คาความเขมแสงสูงถึง 45834 ลักซ ความเขมแสงภายนอกโรงเรือนจะมีคาความเขมแสงสูง 54931 ลักซ  และความเขม
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ภายในโรงเรือนควบคุมระบบสูง 39814 ลักซ ดังน้ันความเขมแสงภายในโรงเรือนควบคุมระบบคาความเขมแสงจะต่ํากวา

ความเขมแสงภายในโรงเรอืนไมควบคุมระบบ และความเขมแสงภายนอกโรงเรือนอยางเห็นไดชัด  เน่ืองจากมีระบบพรางแสง

ภายในโรงเรือนไมใหเกิน 40000 ลักซ ดังภาพท่ี 8 

 

 
ภาพท่ี 8 การเปรียบเทียบความเขมแสง 

 

5. ตารางเก็บผลคุณภาพผักสลัดกรีนโอคในโรงเรือน 

 จากผลคุณภาพผักสลัดกรีนโอคในโรงเรือนดวยระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนรวมกับอีแวปปอเรเตอร 

ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 ผักสลัดกรีนโอคมีการเจริญเติบโตไดดีเพราะอุณหภูมิภายในโรงเรือนมี

ความเหมาะสมดังภาพท่ี 9 
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ข.          ค. 

ภาพท่ี 9 ผลผลติและการเจรญิเตบิโตของผัก 

 

ตารางท่ี 4 บันทึกการใชนํ้า-ไฟฟา 

จํานวนวัน คาน้ํา (ลิตร) คาไฟฟา (kWh) 

1 180 1.75 

5 735 8.88 

10 702 8.81 

15 543 9.95 

20 645 10.09 

30 1158 16.2 

เฉลี่ย/วัน 146.9 1.93 

 

อภิปรายผล  

จากการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิความช้ืนและความเขมแสง  โดยผักท่ีทําการทดลองผักกรีนโอค

จากกรณีศึกษาพบวาการเจริญเติบโตของผักกรีนโอคไมสมบูรณเน่ืองจากอากาศในประเทศไทยรอนจัด  ผลการออกแบบและ

พัฒนาระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิความช้ืนและความเขมแสงไดทําใหอุณหภูมิโรงเรือนลดลง  ตนพืชมีการเจริญเติบโตไดดี 

สามารถลดเวลาในการควบคุมดูแล  เน่ืองจากมีการรดนํ้าพนหมอกอัตโนมัติระบายอากาศโดยการเปดปดหลังคาอัตโนมัติ และ

การลดอุณหภูมิดวยระบบอีแวปปอเรเตอรเพ่ือรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหมีความเหมาะสม  ซึ่งโรงเรือนสามารถปลูกผัก

กรีนโอคจํานวน 168 ตน ผลผลิตท่ีไดมีนํ้าหนักเฉลี่ย 180 กรัม/ตน  ปญหาท่ีพบในการทดลอง คือ การตายของผักกรีนโอค

จํานวน 4 ตน  เน่ืองจากตนมีความไมสมบูรณตั้งแตแรกมีใบท่ีเหี่ยวตนเล็กไมแข็งแรง  การปลูกหน่ึงรอบใชระยะเวลา 45 วัน 

โดยการปลูกจะทําการเพาะตนกลาถึง 2 สัปดาหกอนจะยายมาปลูกในโรงเรือนเพ่ือใหตนกลามีความแรง ใชพลังงานไฟฟา

ท้ังหมด 16.2 kWh ใชนํ้าท้ังหมด 1,158 ลิตร 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนใหมีความเหมาะสมตอการปลูกผักกรีนโอค

ไดมีการควบคุมแบงออกเปน 3 ระบบคือ ระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยการใชอีแวปปอเรเตอรมาชวยลดอุณหภูมิระบบควบคุม
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ความช้ืนโดยการใชการพนหมอก และระบบควบคุมความเขมแสงโดยการใชมานพรางแสง  พบวาภายในโรงเรือนสามารถ

รักษาระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ย 24.8 องศาเซลเซียส เพ่ิมความช้ืนภายในโรงเรือนเฉลี่ย 75.9 เปอรเซ็นต และ

ควบคุมความเขมแสงภายในโรงเรือนเฉลี่ย 4022.9 ลักซ  ผลการทดลองระบบสามารถใชงานไดจริงเปนไปตามเง่ือนไข ผักมี

การเจริญเติบโตไดดีลดโอกาสการตายของพืช 97.6 เปอรเซ็นต  ซึ่งระบบควบคุมสภาพแวดลอมสามารถนําไปประยุกตใชกับ

เกษตรกรและเกษตรอุตสาหกรรมได 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยไดรับความชวยเหลือจาก อาจารยสุรีรัตน บัวช่ืน  อาจารยสาขาพืชศาสตร 

ท่ีไดใหคําปรึษาแนะนําเก่ียวกับการปลูกพืชและปุย  ขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ทุกทานท่ีใหคําปรึกษา คําช้ีแนะ และชวยเหลือในการสืบคนขอมูล

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการดําเนินงานวิจัยน้ีมาโดยตลอด พรอมท้ังยังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และสถานท่ี

ดําเนินงานวิจัย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด                 

จังหวัดนครสวรรค โดยเก็บตะกอนดินพ้ืนทองนํ้าในระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 จาก 10 สถานี ในบริเวณพ้ืนท่ี  

ท่ีเปนชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ ไมโครพลาสติกถูกแยกออกจากตะกอนดินโดยการแยกตามความหนาแนน                  

แลวนํามานับจํานวนและศึกษาสัณฐานวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน และวิเคราะหชนิดของโพลิเมอรโดยใชฟูเรียร                    

ทรานสฟอรม อินฟาเรท สเปกโตรสโคป (Fourier - Transform Infrared Spectroscopy; FT- IR) ผลการศึกษาพบวา                    

มีปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินเฉลี่ย 4.8 ± 4.3 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง โดยพบปริมาณตั้งแต 0 - 18.6 ช้ิน             

ตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาพบวาไมโครพลาสติกสวนใหญมีรูปรางแบบเสนใยโดยมีคา 66.7, 53.8 

และ 62.5 เปอรเซ็นตของตัวอยางท่ีพบท้ังหมดสําหรับพ้ืนท่ีชุมชน เกษตรกรรมและธรรมชาติตามลําดับ โดยพบไมโคร  

พลาสติกท่ีมีสีดําในปริมาณมากท่ีสุดคือ 24.2, 46.2 และ 31.3 เปอรเซ็นตของตัวอยางท่ีพบท้ังหมดสําหรับพ้ืนท่ีชุมชน 

เกษตรกรรมและธรรมชาติตามลําดับ นอกจากน้ียังพบไมโครพลาสติกท่ีมีขนาดความยาว 1,000 - 5,000 ไมโครเมตรมากท่ีสุด

ในพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีธรรมชาติ โดยมีคา 45.5 และ 50 เปอรเซ็นตของตัวอยางท่ีพบท้ังหมดตามลําดับ                                

สําหรับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกท่ีมีความยาว 500 - 1,000 ไมโครเมตรมากท่ีสุดคือ 53.8 เปอรเซ็นตของตัวอยาง  

ท่ีพบท้ังหมด สําหรับผลการทดสอบชนิดของโพลิเมอรไมโครพลาสติกดวย FT- IR พบวาโพลีโพรไพลีน (Polypropylene)                  

คือชนิดของโพลิเมอรท่ีพบมากท่ีสุดซึ่งบงช้ีไดวาไมโครพลาสติกท่ีปนเปอนในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดมีแหลงท่ีมาหลักจาก            

ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิท่ีเกิดจากการแตกหักยอยสลายของพลาสติกขนาดใหญซึ่งมาจากอุปกรณทําการประมงและ             

บรรจุภัณฑอาหาร  

 

คําสําคัญ : ไมโครพลาสติก ตะกอนดิน บึงบอระเพ็ด  

 

Abstract 

 The aim of this research was to study microplastics contamination in sediment at Bueng Boraphet 

wetland, Nakhon Sawan Province. Sediment samples were collected during March - May 2019 from 10 

stations in community, agricultural and natural area. Microplastics were extracted from sediment by 

density separation, after which they were counted and observed under a microscope. Microplastics were 
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then categorized according to shape, color, size and surface characteristics. Fourier - Transform Infrared 

Spectroscopy (FT - IR) was used to identify the type of microplastics polymer. The results from this study 

founded that the mean concentration of microplastics in sediment was 4.3 ± 4.8 items per kg of dry 

weight (0 to 18.6 items per kg of dry weight). For the result of morphology classification, fiber was the 

most common shape of microplastics with the value of 66.7, 53.8 and 62.5 percent in the community, 

agricultural and natural area, respectively. Microplastics with black color was mainly founded in 24.2, 46.2 

and 31.3 percent for community, agricultural and natural area, respectively. In addition, microplastics with 

lengths of 1,000 - 5,000 micrometers was the most common size in community and agricultural area with 

the values of 45.5 and 50 percent, respectively. For agricultural area, microplastics with 500 - 1,000 

micrometers in length was mostly founded with 53.8 percent. Moreover, the results for identification of 

polymer microplastics with         FT - IR, showed that polypropylene was the mainly polymer. The results 

from present study indicated that the main source of microplastics at Bueng Boraphet wetland is 

secondary microplastics which came from degradation of large plastics including fishing gears and food 

container.  

 

keywords : Microplastics, Sediment, Bueng Boraphet 

 

บทนํา   

 ไมโครพลาสติกคือ พลาสติกท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 5 มิลลิเมตร โดยเปนพลาสติกขนาดเล็กท่ีใชเปน

วัสดุตั้งตนในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ (ไมโครพลาสติกชนิดปฐมภูมิ) รวมท้ังท่ีเกิดจากการแตกหักยอยสลาย

ของขยะพลาสติกขนาดใหญ (ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิ) ซึ่งไมโครพลาสติกเหลาน้ีสามารถแพรกระจายเขาสูสิ่งแวดลอม 

ไดงาย โดยพบการแพรกระจายในสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ชายหาด ตะกอนดินปากแมนํ้า และในมวลนํ้า (ปติพงษ ธาระมนต 

และคณะ, 2559) ไมโครพลาสติกท่ีปนเปอนในสิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ

สิ่งมีชีวิตท่ีมีรูปแบบการกรองกิน นอกจากน้ีไมโครพลาสติกยังสามารถเปนตัวกลางในการนําสารพิษเขาสูหวงโซอาหารไดอีก

ทางหน่ึงดวย โดยพ้ืนผิวของไมโครพลาสติกมีคุณสมบัติในการดูดซับสารตางๆ เมื่อสิ่งมีชีวิตบริโภคเขาไปจะสงผลใหเกิดการ

สะสมสารพิษในรางกาย (bioaccumulation) และจะถายทอดสารพิษเขาสูหวงโซอาหาร สงผลใหสิ่งมีชีวิตท่ีเปนผูบริโภค

ลําดับสุดทายรวมถึงมนุษยไดรับสารพิษได นอกจากน้ีการปนเปอนของไมโครพลาสติกยังกอใหเกิดทัศนคติดานลบตอแหลงนํ้า

อีกดวย (วรงคศิริ เข็มสวัสดิ์, 2559) ปจจุบันการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดลอมยงัไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก 

ท้ังยังมุงเนนการศึกษาในระบบนิเวศทางทะเลเปนสวนมากทําใหขาดขอมูลการปนเปอนไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนํ้าจืด 

(Wagner et al., 2014) ซึ่งระบบนิเวศนํ้าจืดจัดเปนแหลงทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ อีกท้ังยังเปนเสนทางหลักของการ

แพรกระจายไมโครพลาสติกจากกิจกรรมบนบกลงสูทะเลและมหาสมุทร พ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดเปนระบบนิเวศนํ้าจืด              

ขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทยท่ีมีความสําคัญในหลายๆดาน ท้ังดานเกษตรกรรม ประมง และทางดานเศรษฐสังคมของ

ประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ ในปจจุบันพบวาพ้ืนท่ีโดยรอบบึงบอระเพ็ดมีการใชประโยชนท่ีดินในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลตอ
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การปนเปอนของมลสารตางๆ รวมท้ังไมโครพลาสติกเขาสูบึงบอระเพ็ดไดและจะเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม              

ของบึงบอระเพ็ดในท่ีสุด การวิจัยครั้งน้ีเปนการสํารวจการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึง

บอระเพ็ด             ซึ่งตะกอนดินถือเปนแหลงท่ีพบการสะสมของไมโครพลาสติกอยางแพรหลายและสามารถใชเปนดัชนีบงช้ี

การปนเปอนของ         ไมโครพลาสติกภายในพ้ืนท่ีได ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดจากการศึกษาน้ี สามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การปองกันและลดการปนเปอนไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนํ้าจืดตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.  ขอบเขตดานพ้ืนท่ีการศึกษา  

  พ้ืนท่ีศึกษาคือพ้ืนท่ีชุมชน  พ้ืนท่ีการเกษตร  และพ้ืนท่ีธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด   

2.  ขอบเขตดานเน้ือหาสาระ 

  - ศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกผานการนับจํานวนภายใตกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอไมโครสโครป   

  - ศึกษาสัณฐานวิทยาของไมโครพลาสติกไดแก รูปราง สี และขนาดภายใตกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอ 

ไมโครสโครป 

  - ศึกษาชนิดของโพลิเมอรไมโครพลาสติกดวยฟูเรียร ทรานสฟอรม อินฟาเรท สเปกโตรสโคป (Fourier -

Transform Infrared Spectroscopy; FT - IR)                

3.  ขอบเขตดานระยะเวลา 

  เก็บตัวอยางตะกอนดินในชวงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 

 

 วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณสมบัติตะกอนดิน 

  เก็บตัวอยางตะกอนดินจากจํานวน 10 สถานีโดยเก็บจากพ้ืนท่ีชุมชนจํานวน 4 สถานี พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

จํานวน 3 สถานี และพ้ืนท่ีธรรมชาติจํานวน 3 สถานี (ภาพท่ี 1) โดยใชอุปกรณสําหรับเก็บตะกอนดิน (Grab Sampler)                

ในการเก็บตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหคุณสมบัติตะกอนดินดังน้ี 

  - วิเคราะหลักษณะของเน้ือดิน (Soil texture) ใชวิธีวิเคราะห Hydrometer method  

- วิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินใชวิธีวิเคราะหของ Walkley and Black Method  

  - วิเคราะหหาปริมาณนํ้าในดิน (Water Content) โดยการช่ังนํ้าหนักดินเปยก จากน้ันนําไปอบใหแหง 

ช่ังนํ้าหนักดินแหง คํานวณหาปริมาณนํ้าในดินจากนํ้าหนักดินท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีจุดเก็บตัวอยาง 

 

2. การแยกไมโครพลาสติกจากตะกอนดิน 

     วิธีการเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพ่ือหาไมโครพลาสติก ดัดแปลงจากวิธีการของ Klein et al., (2015) 

และ Masura et al., (2015) โดยช่ังตัวอยางดินเปยกประมาณ 1 กิโลกรัม จากน้ันเติมนํ้าเกลืออ่ิมตัวลงในตัวอยาง โดยใช

อัตราสวนตัวอยางตะกอนดินตอนํ้าเกลือเทากับ 1: 2 ( V/ V) คนใหเขากันเปนเวลา 30 นาที ตั้งท้ิงไวใหตกตะกอนเปนเวลา            

1 คืนเทตะกอนท่ีลอยบนผิวหนาลงในผากรองขนาดตา 300 ไมโครเมตร จากน้ันถายตัวอยางจากผากรองลงในบีกเกอรแหง 

อีกใบดวยนํ้ากลั่น (ตัวอยางขนาด 300 ไมโครเมตร) สวนตัวอยางและสารละลายท่ีผานการกรองจากผากรอง นํามากรอง   

ผานผากรองขนาด 20 ไมโครเมตรโดยใชเครื่องดูดสุญญากาศ และถายตัวอยางจากผากรองลงในบีกเกอรแหงอีกใบดวย      

นํ้ากลั่น (ตัวอยางขนาดนอยกวา 300 ไมโครเมตร) 

3. การทํา Wet Peroxide Oxidation; WPO 

วิธีการทํา Wet Peroxide Oxidation; WPO ดัดแปลงมาจากวิธีการของ Masura et al., (2015) โดยเติม

สารละลายเฟอรัส Fe (II) ความเขมขน 0.05 M จํานวน 20 มิลลิลิตร และสารละลาย 30% H2O2 จํานวน 20 มิลลิลิตร ลงใน

ตัวอยางขนาด 300 และนอยกวา 300 ไมโครเมตรท่ีเตรียมได คนใหเขากันแลวปลอยใหทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอง 5 นาที  

นําไปใหความรอนบน hot plate จนอุณหภูมิสูงถึง 75 องศาเซลเซียส ใหยกตัวอยางลงแลวนําใสตูดูดควันจนอุณหภูมิเย็นลง 

จากน้ันนํากลับไปใหความรอนท่ี 75 องศาเซลเซียสอีกครั้ง ถาสังเกตเห็นสารอินทรียเหลืออยูใหเติม 30% H2O2 ทีละ            

20 มิลลิลิตร ทําซ้ําจนกระท่ังไมเห็นสารอินทรีย เติมเกลือลงในตัวอยางท่ีผานการยอยแลวในอัตราสวนเกลือ 6 กรัมตอ

ปริมาตรตัวอยาง 20 มิลลิลิตรจนอ่ิมตัว  

4. การแยกตะกอน 

นําสารละลายของตัวอยางขนาด 300 และนอยกวา 300 ไมโครเมตรท่ีเติมเกลือจนอ่ิมตัว มาเทใสภาชนะ

ทรงกระบอกสําหรับแยกตะกอนตามความหนาแนน Cylinder density separator ตั้งท้ิงไว 1 คืน ใหตัวอยางตกตะกอน  
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จากน้ันกรองตัวอยางโดยตัวอยางขนาด 300 ไมโครเมตรนํามากรองผานผากรองขนาดตา 300 ไมโครเมตร (ตัวอยางขนาด 

300 ไมโครเมตร) สวนตัวอยางขนาดนอยกวา 300 ไมโครเมตรนํามากรองผานกระดาษกรองใยแกว (GF/C) ขนาดตา 1.2 

ไมโครเมตรโดยใชเครื่องดูดสุญญากาศ (ตัวอยางขนาดนอยกวา 300 ไมโครเมตร) 

5. การวิเคราะหสัณฐานวิทยา และปริมาณไมโครพลาสติก 

  1)  การวิเคราะหสัณฐานวิทยา นําตัวอยางท่ีไดจากการแยกตะกอน มาศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน            

สเตอริโอไมโครสโครป ดังน้ี 

  -  ขนาด จําแนกขนาดออกเปน 2 กลุมคือ ไมโครพลาสติกขนาดใหญ (Large Microplastics; LMP) คือ

อนุภาคไมโครพลาสติกท่ีมีขนาดระหวาง 1 - 5 มิลลิเมตร และไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small Microplastics; SML) คือ

อนุภาคท่ีมีขนาด 1 มิลลิเมตร - 1 ไมโครเมตร (Peng et al., 2017) 

  -  สี จําแนกสีออกเปน 6 กลุมไดแก 1. กลุมสีฟาซึ่งประกอบไปดวยสีฟา, ฟาเขม, ฟาออน, เขียวเขม และ

เขียวออน 2. กลุมสีดําซึ่งประกอบไปดวยสีดํา ดําใส, เทา และขาวปนดํา 3. กลุมสีเหลืองซึ่งประกอบไปดวยสีเหลือง สมและ

นํ้าตาล 4.กลุมสีใส 5.กลุมสีขาว และ 6. กลุมสีแดงไดแกสีแดงและชมพู (Peng et al., 2017) 

  -  รูปราง จําแนกรูปรางออกเปน 4 รูปรางไดแก เสนใย เสน แผน และช้ินสวนไมมีรูปแบบ  

 2)  วิเคราะหปริมาณ นับจํานวนไมโครพลาสติกท่ีพบภายใตกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอไมโครสโครป 

เทียบเปนหนวยจํานวนไมโครพลาสตกิ (ช้ิน) ตอนํ้าหนักตัวอยาง (กรัม) จากน้ันทําการคีบเก็บไมโครพลาสติกใสในถวยกระดาษ

ฟอยลไวเพ่ือนําไปวิเคราะหชนิดของโพลิเมอรตอไป 

6. การวิเคราะหโพลิเมอรของไมโครพลาสติก 

คัดเลือกไมโครพลาสติกเพ่ือนําไปวิเคราะหโพลิเมอร โดยการสุมตัวอยางไมโครพลาสติกจํานวน                    

20 เปอรเซ็นตจากจํานวนท้ังหมดท่ีพบ คีบตัวอยางท่ีสุมไวออกจากถวยกระดาษฟอยลภายใตกลองจุลทรรศน นํามาจัดเรียง

พรอมอัดลงบนแผนมินิโพแทสเซียมโบรไมด นําไปทดสอบดวย FT – IR 

 

 

 

7.  การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลการปนเปอนไมโครพลาสติกในแตละสถานีและพ้ืนท่ี จําแนกสัณฐานวิทยาตามรูปราง สี 

และขนาดโดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic) และเปรียบเทียบปริมาณการปนเปอนในระหวางสถานีและพ้ืนท่ี 

โดยใชความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Anova) 

 

 ผลการวิจัย  

1. การวิเคราะหคุณสมบัติตะกอนดิน 

ผลการวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินท่ีเก็บจาก 10 สถานีใน 3 พ้ืนท่ีคือพ้ืนท่ีชุมชน เกษตรกรรมและพ้ืนท่ี

ธรรมชาติ พบวาตัวอยางตะกอนดินท้ังหมดเปนดินเหนียว ยกเวนตัวอยางตะกอนดินจากสถานีท่ี 8 ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีธรรมชาติ         

ท่ีพบวาเปนดินทราย และพบวาตะกอนดินมีคาอินทรียวัตถุอยูระหวาง 2.07 - 6.03 เปอรเซ็นต โดยมีคาเฉลี่ยของอินทรียวัตถุ
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ในตะกอนดินเทากับ 5.25, 4.96 และ 2.59 เปอรเซ็นต สําหรับตัวอยางตะกอนดินท่ีมาจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   

และพ้ืนท่ีธรรมชาตติามลําดับ  

2. ปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

ผลการวิเคราะหปริมาณไมโครพลาสติกในตัวอยางตะกอนดินจากการเก็บตัวอยางจํานวน 10 สถานี 

ในท้ัง 3 พ้ืนท่ี พบปริมาณไมโครพลาสติกตั้งแต 0 - 5 ช้ินตอกรัมนํ้าหนักดินแหง (0 - 18.6 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง) 

ปริมาณเฉลี่ยรวมไมโครพลาสติกคือ 4.8 ± 4.3 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักแหง โดยปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ยในพ้ืนท่ีชุมชน 

เกษตรกรรมและธรรมชาติอยูท่ี 6.3 ± 3.7, 4.9 ± 6.0 และ 2.7 ± 1.6 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักแหงตามลําดับ โดยเมื่อ

เปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกระหวางท้ัง 3 พ้ืนท่ีแลวพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) รายละเอียด 

ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 ปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด       

พ้ืนท่ี สถานียอย 
ปริมาณไมโครพลาสติก/น้ําหนักดิน

แหงเฉลี่ย (ชิ้น/กก.) 

ชุมชน 1 6.6 ± 4.2 

 2 10.0 ± 3.7 

 3 5.2 ± 1.3 

 4 3.4 ± 2.8 

 เฉลี่ย 6.3 ± 3.7 

เกษตร 5 7.3 ± 10.0 

 6 4.0 ± 2.8 

 7 3.3 ± 4.7 

 เฉลี่ย 4.9 ± 6.0 

ธรรมชาต ิ 8 1.5 ± 1.3 

 9 3.6 ± 2.0 

 10 3.0 ± 1.2 

 เฉลี่ย 2.7 ± 1.6 

 เฉลี่ยรวมท้ังหมด 4.8 ± 4.3 

 

3. สัณฐานวิทยาของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

3.1 รูปรางของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

จากการศึกษาในครั้งน้ีพบไมโครพลาสติกท้ังหมด 4 รูปรางไดแก (1) เสนใย (2) เสน (3) แผน และ             

(4) เศษช้ินสวน (ภาพท่ี 2) โดยเสนใยคือรูปรางท่ีพบมากท่ีสุด ซึ่งพบไมโครพลาสติกท่ีมีรูปรางเปนเสนใยในตะกอนดินจาก

247 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

พ้ืนท่ีชุมชน เกษตรกรรม และธรรมชาต ิคิดเปน 66.7, 53.8 และ 62.5 เปอรเซ็นตของไมโครพลาสติกท่ีพบท้ังหมดตามลําดับ 

รองลงมาคือรูปรางแบบแผนท่ีพบ 21.2, 46.2 และ 37.5 เปอรเซ็นตของไมโครพลาสติกท่ีพบท้ังหมดตามลําดับ (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 2 รูปรางไมโครพลาสติกในตะกอนดิน (1) เสนใย (2) เสน (3) แผน (4) เศษช้ินสวน 

 

 
ภาพท่ี 3 รูปรางไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

 

3.2 สีของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

การจําแนกสีของไมโครพลาสติก โดยจากการศึกษาพบไมโครพลาสติกท้ังหมด 6 สีดวยกันไดแก ฟา ขาว 

ใส แดง เหลืองและดํา ในพ้ืนท่ีชุมชนสีของไมโครพลาสติกท่ีพบมากท่ีสุดคือสีดําและสีใสในปริมาณเทากันคือ 24.2 เปอรเซ็นต 

รองลงมาคือสีฟาและสีขาว 21.2 และ 12.1 เปอรเซ็นตตามลําดับ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกสีดํามากท่ีสุด 46.2 

เปอรเซ็นต รองลงมาคือสีฟาและสีขาวเทากันคือ 15.4 เปอรเซ็นต สวนพ้ืนท่ีธรรมชาติสีท่ีพบมากท่ีสุดคือสีดํา 31.3 เปอรเซ็นต 

รองลงมาคือสีฟาสีขาว และสีใสเทากันคือ 18.8 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 4) 
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ภาพท่ี 4 สีไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

 

3.3 ขนาดของไมโครพลาสติก 

      การจําแนกขนาดของไมโครพลาสติก โดยจากการศึกษาพบวาในพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีธรรมชาติ                   

พบไมโครพลาสติกขนาดใหญ (Large microplastics particles; LMP) ท่ีมีขนาด 1,000 - 5,000 ไมโครเมตรมากท่ีสุดคือ 

45.5 และ 50 เปอรเซ็นตตามลําดับ รองลงมาคือไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small microplastics particles; SMP) ท่ีมี

ขนาด 500 - 1,000 ไมโครเมตร 36.4 และ 43.8 เปอรเซ็นตตามลําดับ และไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small 

microplastics particles; SMP) ท่ีมีขนาด 100 - 500 ไมโครเมตร 18.2 และ 6.3 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกขนาดเลก็ (Small microplastics particles; SMP) ท่ีมีขนาด 500 - 1,000 ไมโครเมตรมาก

ท่ีสุดคือ 53.8 เปอรเซ็นต รองลงมาคือไมโครพลาสติกขนาดใหญ (Large microplastics particles; LMP) ขนาดท่ีมี 1,000 

- 5,000 ไมโครเมตร 38.5 เปอรเซ็นต และไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small microplastics particles; SMP) ท่ีมีขนาด 

100 - 500 ไมโครเมตร 6.3 เปอรเซ็นต (ภาพท่ี 5) 

 

 
ภาพท่ี 5 ขนาดไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

 

4. โพลิเมอรของไมโครพลาสติก 
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    จากผลการวิเคราะหโพลิเมอรของตัวอยางท่ีสุมมาจํานวนท้ังสิ้น 13 ช้ิน ซึ่งคิดเปน 20 เปอรเซ็นตจากจํานวน

ตัวอยางท่ีพบท้ังหมด 62 ช้ิน พบวาตัวอยางจํานวน 6 ช้ินถูกจําแนกวาเปนไมโครพลาสติก โดยพบโพลิเมอรท้ังหมด 5 ชนิด  

ซึ่งพบวาเปนโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) จํานวนมากท่ีสุดถึง 33.3 เปอรเซ็นต นอกจากน้ันพบวาเปนโพลีไวนิล คลอไรด 

(Polyvinyl chloride), โพลีเอธิลีน โฟม (Polyethylene foam), โพรไพลีน - เอธิลีน (6%) (Propylene - ethylene (6%)) 

และโพลเีอสเธอร (Polyester) ในจํานวนเทากันคือ 16.7 เปอรเซ็นต สวนตัวอยางอีก  7 ช้ินท่ีไมถูกจําแนกเปนไมโครพลาสติก

น้ันพบโพลิเมอรท้ังหมด 3 ชนิดดวยกัน โดยโพลิเมอรท่ีพบมากท่ีสุดคือใยฝาย (cotton) จํานวน 71.4 เปอรเซ็นต สวนอีก         

2 ชนิดคือเอมีน และอีเธอรพบในจํานวน 14.3 เปอรเซ็นตเทากัน รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 ภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7  

  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหชนิดโพลิเมอรของพลาสติกท่ีพบในตะกอนดินของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด  

ตัวอยาง ชนิดโพลิเมอร ชิ้น (ท้ังหมด) เปอรเซ็นต พ้ืนท่ี 
ชิ้น             

(แตละพ้ืนท่ี) 

พลาสติก โพลีไวนิล คลอไรด 1 16.7 ชุมชน 1 

 โพลีโพรไพลีน 2 33.3 ชุมชน 1 

    เกษตร 1 

 โพลีเอธิลีน โฟม 1 16.7 ธรรมชาต ิ 1 

 โพรไพลีน - เอธิลีน (6%) 1 16.7 ชุมชน 1 

 โพลีเอสเธอร 1 16.7 ชุมชน 1 

 รวม 6 100.0 - 6 

ไมใชพลาสติก ใยฝาย (cotton) 5 71.4 ชุมชน 2 

    ชุมชน 1 

    ชุมชน 1 

    ธรรมชาต ิ 1 

 เอมีน 1 14.3 ชุมชน 1 

 อีเธอร 1 14.3 ชุมชน 1 

 รวม 7 100.0 - 7 
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ภาพท่ี 6 สเปกตราจากการจําแนกโพลิเมอรของตัวอยางไมโครพลาสตกิเรียงจากบนลงลาง: 1) โพลีเอสเธอร (72.95%) 

2) โพลีเอธิลีน โฟม (81.58%) 3) โพลีไวนิล คลอไรด (76.12%) 4) โพลีโพรไพลีน (79.29) และ 5) โพรไพลีน - โพลเีอธิลีน 

(79.29%) 

 
ภาพท่ี 7 สเปกตราจากการจําแนกโพลิเมอรของตัวอยางท่ีไมใชไมโครพลาสติกเรียงจากบนลงลาง: 1) ใยฝาย (cotton) 

(90.65%) 2) เอมีน (78.83%) และ 3) อีเธอร (80.63%) 

 

อภิปรายผล 

1. คุณสมบัติตะกอนดิน   

จากการศึกษาคุณสมบัติตะกอนดินพบวา ตัวอยางตะกอนดินเปนดินเหนียวในเกือบทุกสถานี ยกเวนในสถานีท่ี 8 

ซึ่งเปนพ้ืนท่ีธรรมชาติ ท่ีมีเน้ือดินเปนดินทราย โดยผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินจากท้ัง 3 พ้ืนท่ีพบวา

ตะกอนดินท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีชุมชนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงท่ีสุดคือ 5.25 เปอรเซ็นต รองลงมาคือตะกอนดินท่ีเก็บจากพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมซึ่งพบปริมาณอินทรียวัตถุเทากับ 4.96 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีตะกอนดินท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีธรรมชาติมีปริมาณ

อินทรียวัตถุต่ําสุดคือ 2.59 เปอรเซ็นต ซึ่งอาจเปนผลมาจากลักษณะการใชประโยชนท่ีดินท่ีแตกตางกัน กลาวคือพ้ืนท่ีชุมชน
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ไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนโดยรอบ โดยไดรับของเสียจากชุมชนท้ังในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะนํ้าเสียจาก

ชุมชนท่ีมีการปนเปอนสารอินทรียลงสูพ้ืนท่ี ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีธรรมชาติถูกรบกวนจากกิจกรรมชุมชน             

นอยกวาจึงพบวาตะกอนดินมีปริมาณอินทรียวัตถุนอยกวาตามลําดับ อยางไรก็ตามจากรายงานการวิจัยพบวาคุณสมบัติ 

ของตะกอนดินไมมีผลตอปริมาณการปนเปอนของไมโครพลาสติก (Peng et al., 2017) 

2. ไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 

จากผลการศึกษาน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในแหลงนํ้าจืดในภูมิภาคอ่ืนๆ 

(ตารางท่ี 3) พบวาการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดมีคานอยกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะ          

ในการศึกษาท่ี Poyang Lake สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งพบวามีการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินสูงถึง 54 - 506 

ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง (Yuan et al., 2019) เชนเดียวกับในตะกอนดินแมนํ้าท่ีพบวามีการปนเปอนไมโครพลาสติก 

สูงกวาพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดเชนกัน โดยในการศึกษาท่ี Nakdong River สาธารณรัฐเกาหลีพบปริมาณไมโครพลาสติก 

เฉลี่ย 1970 ± 62 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง (Eo et al., 2019) เชนเดียวกับการศึกษาของ He et al., (2020) ท่ี 

Brisbane River ประเทศออสเตรเลียก็พบวามีการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินสูงเชนกันในปริมาณ 10 - 520 ช้ินตอ

กิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง นอกจากน้ีในการศึกษาของ Sarkar et al., (2019) ยังพบวา Ganga River ประเทศอินเดียเปนอีก

หน่ึงท่ีท่ีพบปริมาณการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินคอนขางมากคือ 99.27 - 409.86 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง 

รวมท้ังการศึกษาท่ี Edgbaston Pool ประเทศอังกฤษท่ีพบปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 250 - 350 ช้ินตอกิโลกรัม

นํ้าหนักดินแหง (Vaughan et al., 2017) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแหลงนํ้าดังกลาวน้ันเปนแหลงนํ้าขนาดใหญรองรับนํ้าผิวดิน

และนํ้าเสียชุมชนขนาดใหญจึงทําใหมีการปนเปอนไมโครพลาสติกอยูในระดับสูง  

นอกจากน้ียังพบวาไมโครพลาสติกมีการแพรกระจายและสะสมอยูในตะกอนดิน ท้ังบริเวณพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด โดยพบปริมาณไมโครพลาสติกในพ้ืนท่ีชุมชนสูงกวาในพ้ืนท่ีอ่ืน

ถึงแมวาจะไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งบงช้ีไดวาอิทธิพลหลักท่ีสงผลตอปริมาณไมโครพลาสติกคือกิจกรรม

มนุษย ซึ่งสอดคลองกับการรายงานกอนหนาน้ีท่ีปาชายเลนของประเทศสิงคโปรโดยพบวา บริเวณท่ีมีการประกอบกิจกรรม

ของมนุษยไมหนาแนนจะพบปริมาณการแพรกระจายของไมโครพลาสติกนอยกวาบริเวณท่ีมีการประกอบกิจกรรมมนุษย

หนาแนน (Mohamed Nor & Obbard, 2014) เชนเดียวกับการศึกษาของ Vianello et al., (2013) ท่ีพบวาการปนเปอน 

ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธกับกิจกรรมมนุษยและยังสงผลตอการแพรกระจายของไมโครพลาสติก จึงบงช้ีไดวาแหลงท่ีมา

หลักของไมโครพลาสติกมาจากกิจกรรมมนุษย 

   

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินในแหลงนํ้าอ่ืนๆ 

พ้ืนท่ี ปริมาณท่ีพบ (ชิ้น/กก.ดินแหง) อางอิง 

Poyang Lake สาธารณรัฐประชาชนจีน 20 - 340 Yuan et al., 2019 

Nakdong River สาธารณรัฐเกาหล ี 1970 ± 62  Eo et al., 2019 

Brisbane River ประเทศออสเตรเลีย 10 - 520 He et al., 2020 

Ganga River ประเทศอินเดีย 99.27 - 409.86 Sarkar et al., 2019 

Edgbaston Pool ประเทศอังกฤษ 250 - 350 Vaughan et al., 2017 

252 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

Bueng Boraphet wetland ประเทศไทย 0 - 18.6 การศึกษาครั้งน้ี 

 

         ในดานรูปรางไมโครพลาสติกท่ีพบภายในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดน้ัน มีท้ังหมด 4 รูปรางดวยกันไดแก เสนใย 

เสน แผนและเศษช้ินสวน โดยในการศึกษาน้ีเสนใยคือรูปรางท่ีพบมากท่ีสุด ซึ่งแหลงท่ีมาของไมโครพลาสติกแบบเสนใยและ

เสนอาจมาจากช้ินสวนของอุปกรณทําการประมงภายในพ้ืนท่ีเชน แห อวน ลอบ หรือมาจากเสนใยจากเสื้อผา เครื่องนุงหม          

ท่ีปนเปอนมากับนํ้าท้ิงจากชุมชน โดยเฉพาะนํ้าท้ิงจากชุมชนท่ีอาจมีการปนเปอนไมโครพลาสติกท่ีมีรูปรางเปนเสนใยจากการ           

ซักผาดวยเครื่องซักผา ซึ่งพบวาเปนปจจัยสําคัญในการเปนแหลงท่ีมาของไมโครพลาสติกชนิดเสนใย (Dris et al., 2015) 

แลวปนเปอนเขาสูนํ้าเสียชุมชนท่ีระบายลงสูแหลงนํ้า ซึ่งพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางตะกอนดินจากพ้ืนท่ีชุนชนในการศึกษาครั้งน้ี 

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนประมงอยูโดยรอบและยังรับนํ้าเสียจากคลองท่ีรองรับนํ้าเสียจากชุมชนท่ีอยูไกลออกไปแลวระบายลงสูพ้ืนท่ี

ชุมชนน้ีดวย สวนรูปรางแผนและเศษช้ินสวนน้ันจะมาจากการแตกหักยอยสลายของถุง กลอง หรือช้ินสวนพลาสติกขนาดใหญ  

        สีของไมโครพลาสตกิท่ีพบปริมาณมากท่ีสุดคือสีดํา อาจเน่ืองมาจากพลาสติกท่ีมีสีดําหรือสีเขมผลิตจากพลาสติก

ท่ีมีความหนาแนนสูงกวามวลนํ้า จึงไมลองลอยอยูในมวลนํ้า แตจะสามารถฝงตัวและตกสะสมอยูในตะกอนดินได (สถาบันวิจัย

และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) 

สําหรับชนิดของโพลิเมอรไมโครพลาสติกของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดท่ีไดจากการวิเคราะหดวย FT - IR                 

พบโพลิเมอรของไมโครพลาสติก 5 ชนิดดวยกันไดแก โพลีไวนิล คลอไรด, โพลีโพรไพลีน, โพลีเอธิลีน โฟม, โพรไพลีน - เอธิลีน 

(6%) และโพลีเอสเธอร โดยโพลีโพรไพลีนคือโพลเิมอรท่ีพบมากท่ีสุดในการศึกษาน้ี ซึ่งสวนใหญอนุภาคสีขาวจะถูกวิเคราะหวา

เปนโพลีโพรไพลีน โดยโพลีโพรไพลีนน้ันมักนิยมใชเปนสวนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑอาหาร กลองพลาสติก และกันชน

รถยนต (Plastics Europe, 2015) รวมท้ังอุปกรณทําการประมงดวย (Vianello et al., 2013) ซึ่งในพ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ด                  

มีการทําประมงเปนจํานวนมาก มีการวางอุปกรณดักจับสัตวนํ้า รวมถึงทุนลอยตางๆ จึงอาจเปนเหตุผลใหพบโพลิเมอร

พลาสติกชนิดน้ีเปนจํานวนมาก ทําใหสามารถสรุปไดวาแหลงท่ีมาหลักของการปนเปอนไมโครพลาสติกภายในพ้ืนท่ีชุมนํ้า            

บึงบอระเพ็ดคือไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิ (secondary microplastic) ดานโพลีไวนิล คลอไรดนิยมใชในการผลิตหนังเทียม

สําหรับหุมเบาะ เกาอ้ี ผา กระเปา หรือสายเคเบิล สําหรับโพลีเอสเธอรหรือในบางครั้งจะถูกวิเคราะหเปนโพลีเอธิลีน เทเรฟ

ทาเลธ (PET) สําหรับรูปรางเสนใยจะถูกจําแนกเปนโพลีเอสเธอร ซึ่งในการศึกษาน้ีตัวอยางท่ีสุมมาวิเคราะหแลวพบวา 

มีโพลิเมอรเปนโพลีเอสเธอรน้ันเปนไมโครพลาสติกท่ีมีรูปรางเปนเสนใยสีแดงจากพ้ืนท่ีชุมชน ซึ่งอาจเปนไมโครพลาสติกจาก

เสื้อผาท่ีปนเปอนมากับนํ้าท้ิงจากการซักผา โดยเปนวัสดุท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งในปจจุบันเสนใยสังเคราะหน้ัน 

กําลังเปนท่ีนิยมในอุตสาหกรรมแฟช่ัน (Peng et al., 2018) นอกจากน้ีในสวนของตัวอยางท่ีถูกวิเคราะหวาไมใชไมโคร 

พลาสติกน้ันพบวา ใยฝาย (cotton) คือโพลิเมอรท่ีพบมากท่ีสุด รองลงมาคือเอมีนและอีเธอร โดยใยฝายเปนเสนใยขนาดเล็ก

ท่ีมาจากธรรมชาติจึงไมถือเปนพลาสติก ซึ่งในการศึกษาน้ีตัวอยางท่ีสุมมาทดสอบแลวพบวามีโพลิเมอรเปนใยฝายน้ัน มีรูปราง

เปนเสนใยท้ังหมด สวนเอมีนและอีเธอรน้ันพบวา เปนสารเติมแตงท่ีนิยมใชในกระบวนการผลิตพลาสติก โดยเอมีนคือ                

สารยับยั้งการกัดกรอน สวนอีเธอรเปนพลาสติกไซเซอรท่ีเติมลงไปเพ่ือปรับเปลี่ยนสมบัติเชิงกลบางประการของพลาสติก            

เชนเพ่ิมความยืด ออนตัว หรือหักงอ จึงมีแนวโนมวาอนุภาคของตัวอยางท่ีถูกวิเคราะหวาไมใชพลาสติกในการศึกษาน้ี              

โดยแทจริงแลวมีองคประกอบโพลิเมอรเปนพลาสติก แตดวยกระบวนการในการเตรียมตัวอยางเพ่ือวิเคราะห FT - IR หรือ

ความหนาของอนุภาคตัวอยางท่ีมีมาก ทําใหในข้ันตอนการวิเคราะหตัวอยาง ลําแสงอินฟาเรทจากแหลงกําเนิดอาจจะสองไป
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ถึงแคผิวของอนุภาคตัวอยางไมทะลุผานช้ันผิวดานนอกเขาไปยังดานในของอนุภาคตัวอยาง จึงใหผลวิเคราะหออกมาเปน

สารเติมแตงพลาสติกแทนท่ีจะเปนชนิดโพลิเมอรของพลาสติก    

 

สรุปผลการวิจัย   

 ในปจจุบันพลาสติกถือวามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน โดยมีการนําพลาสติกซึ่งเปนวัสดุสังเคราะหมาใชงาน

อยางกวางขวางและมีแนวโนมในการนํามาใชงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีตนทุน          

ในการผลิตต่ํา แตเมื่อไมไดใชงานหรือไมสามารถใชประโยชนไดแลวจะกลายเปนขยะพลาสติก ซึ่งปญหาขยะพลาสติกจํานวน

มากน้ันไดกลายเปนตนกําเนิดของพลาสติกขนาดเล็กหรือไมโครพลาสติก โดยการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติก 

ในตะกอนดินบริเวณพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคครั้งน้ีพบการปนเปอนไมโครพลาสติกเฉลี่ย 4.8 ± 4.3 ช้ินตอ

กิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง (0 - 18.6 ช้ินตอกิโลกรัมนํ้าหนักดินแหง) โดยพ้ืนท่ีชุมชนคือบริเวณท่ีพบปริมาณการปนเปอนสูงสุด 

รองลงมาคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีท่ีเปนธรรมชาติ ซึ่งบงช้ีไดวาการปนเปอนไมโครพลาสติกในพ้ืนท่ีบึงบอระเพ็ด 

ไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมจากชุมชนเปนหลัก สวนผลจากการวิเคราะหชนิดโพลิเมอรของไมโครพลาสติกดวย FT- IR ซึ่งพบ

ชนิดโพลิเมอรเปนโพลีโพรไพลีน, โพลีไวนิล คลอไรด, โพลีเอสเธอร บงช้ีไดวาท่ีมาหลักของการปนเปอนไมโครพลาสติก 

ในตะกอนดินภายในพ้ืนท่ีอาจเกิดจากการแตกหักยอยสลายของพลาสติกขนาดใหญ (ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิ) ซึ่งมาจาก

อุปกรณทําการประมงและบรรจุภัณฑอาหาร 

 

 กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณคุณจิระเดช บุญมาก หัวหนาเขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ท่ีใหความ

อนุเคราะหเรื่องสถานท่ี และเรือในการเก็บตัวอยาง และขอขอบพระคุณคุณเผาเทพ เชิดสุขใจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ท่ีคอยชวยเหลือและใหคําปรึกษาดานวิธีการ

วิเคราะห ตลอดจนใหความอนุเคราะหดานเครื่องมือในการวิเคราะหตัวอยาง 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ี มีเปาหมายเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟา ในบริษัทผลิตอุปกรณซีเมนต

บอรดแหงหน่ึง กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก พนักงานในสายการผลิต จํานวน  250 คน โดยใชแบบสอบถามซึ่งแบง

ออกเปน 5 สวน คือ 1. ลักษณะท่ัวไปของพนักงาน  2. ความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน  3. พฤติกรรมการใชพลังงาน

ไฟฟาในครอบครัว  4. พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในโรงงาน  5. ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติ/จิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษ

พลังงาน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป (39.6%) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป (45.5%) และ

เคย ไดรับการอบรมดานการอนุรักษพลังงาน (63%) ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการอนุรักษ

พลังงานในโรงงาน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และการเขารับการอบรม ใน

บรรดาปจจัยสวนบุคคลเหลาน้ี หัวขอท่ีควรมีการปรับปรุง มากท่ีสุดโดยพิจารณาจากความแปรปรวนท่ีสูงกวาพฤติกรรมดาน

อ่ืนๆ ไดแก ปจจัยดานตําแหนงงาน ผลการวิจัยถูกนํามาสรางเปนแนวทางการอนุรักษพลังงานไฟฟาภายในบริษัทตอไป 

 

คําสําคัญ : อนุรักษพลังงาน, การจัดการพลังงาน, การประหยัดพลังงาน 

 

Abstract 

             This research is aimed at studying factors affecting energy conservation behavior in 

Manufacture of cement board equipment company.  The sample group used in the research was 250 

employees in the production line. The questionnaires consisted of 5 parts: (1) general information, (2) 

knowledge of energy conservation, (3) behaviors of electrical energy usage in family, (4) behaviors of 

electrical energy usage in the factory, and (5) attitude/awareness on energy conservation. Most 

respondents were between 26-35 years old (39.6%), with work experience between 1-5 years (45.5%). 

63% of them have participated in energy conservation training course. That findings revealed that the 

factors affecting energy conservation behavior were gender, age, educational level, job title, and 

education and training. Among these factors, job title was found to be the most serious factor that 

should be improved due to the fact that it had the largest variance. The research outcome was used to 

design energy conservation approaches in the company. 
Keyword:   Energy conservation, Power management, Energy saving 
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บทนํา   

พลังงานเปนปจจัยการผลิตท่ีมีความจําเปนและสําคัญตอเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดหาพลังงาน และการ

นําพลังงานไปใชลวนตองอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ดังเชน องคการพลังงานโลก หรือ IEA (International Energy 

Agency) ไดประมาณการไววาในชวงปค.ศ. 2001-2030 โลกตองลงทุนในกิจการพลังงานถึง 16 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดย

รอยละ 60 (640 ลานลานบาท) จะเปนการลงทุนในกิจการไฟฟา ท้ังในสวนของการผลิต การสรางสายสง และ การจําหนาย

ไฟฟา (แนวโนมพลังงานไทย-โลก, 2556) ความตองการใชพลังงานของประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการผลิต

พลังงานมีการใชทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท เชน ทรัพยากรนํ้า ปาไม และแร อีกท้ังการพัฒนาและการใชพลังงานท่ีมี

การปลอย สารพิษทางอากาศไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีความตองการและราคา

พลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอาจนําไปสูการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชพลังงานอีกดวย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 – 2559, 2554 : 100) ประกอบกับภาพรวมการใชพลังงานของภาคอุตสาหกรรมใน 

ประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559 : 15) พบวาภาคอุตสาหกรรม มีการใชพลังงานมาก เปน

อันดับสองรองจากภาคขนสง คิดเปนรอยละ 35.9 ของการใชพลังงานข้ันสุดทายท้ังหมด โดยพบวาพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน

ท่ีมีการใชมากเปนอันดับสองรองลงมาจากนํ้ามันสําเร็จรูป โดยคิดเปนรอยละ 19.8 ของพลังงานท้ังหมด ประเทศไทยตอง

พ่ึงพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก จากขอมูลในป พ.ศ. 2558 การนําเขา พลังงานมีปริมาณ 74,928 พันตัน

เทียบเทานํ้ามันดิบ เพ่ิมข้ึนจากปพ.ศ. 2557 รอยละ 8.2 โดยมีการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยในสัดสวนรอยละ 99.9 ของการ

นําเขาพลังงานท้ังหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม รอยละ 0.1 ท้ังน้ีการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยมีปริมาณ 74,841 พันตัน

เทียบเทานํ้ามันดิบ โดยมีการนําเขาพลังงานไฟฟาในปริมาณ 1,228 พันตัน เทียบเทานํ้ามันดิบ ซึ่งเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.5 จากป 

พ.ศ. 2557 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559 : 16) ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการเตรียมพรอมทางดาน

พลังงานโดยมีรูปแบบการจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการ พัฒนาตอเน่ือง ควบคูไปกับการประสานความรวมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและหนวยงานภาครัฐ  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความสําคัญของการจัด

การพลังงาน ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนภาคท่ีมี การใชพลังงานมากท่ีสุด ตองมีการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม โดย

ผูประกอบการและพนักงานในองคการภาคอุตสาหกรรม ตองมีสวนรวมในการจัดการพลังงานอยางเปนระบบ เพ่ือลดความ

สูญเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฟฟา ของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของประเทศ

โดยรวมดวย แนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดแก แนวคิดการจัดการ PDCA (เดมมิ่ง, 1986) ประกอบดวย 4 

ข้ันตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2555) ประกอบดวย การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การ

ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน การประเมินศักยภาพการอนุรักษ 

พลังงาน การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน การ

ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การ

ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน และการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน แนวคิด

เทคโนโลยีระบบการจัดการพลังงาน (International Standard: ISO 50001, 2011) ประกอบดวย การวางแผน ดานพลังงาน 
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การนําแผนดานพลังงานไปปฏิบัติและดําเนินการ การตรวจสอบการดําเนินการตามแผนดานพลังงาน และ การปรับปรุงแกไข

ดานพลังงาน โดยนําเขาไปในกิจกรรมประจําในการจัดการพลังงานขององคกร 

จากความสําคัญและท่ีมาของปญหาขางตน จึงตองการศึกษาหาแนวทางการสรางรูปแบบเทคโนโลยีการจัด 

การพลังงานท่ีเหมาะสม เพ่ือชวยแกปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา และการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงไดศึกษาเก่ียวกับสภาพการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และนํามาสรางรูปแบบการจัด

การพลังงานท่ีเหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือท่ีจะเปนเครื่องมือในการบริหารและ ลดตนทุนในการ

ดําเนินงานของกิจการตอไปในอนาคต 

ในป พ. ศ. 2562 ในขณะท่ีผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการ มีการใชพลังงานเพียง 3 เดือนคือเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือน

ตุลาคม 2562 ซึ่งในขณะน้ันมีการใชพลังงานจํานวน 3,522,000 กิโลวัตตตอช่ัวโมง โดยคิดเปนคาไฟฟาในสวนของสํานักงาน

เทากับ 8,260,169 บาท คาไฟฟาในสวนของสายงานผลิตเทากับ 12,969,432.07 บาท ซึ่งรวมเปนจํานวนเงินเทากับ 

13,652,033.76 บาท ท้ังน้ีผูวิจัยจะนําขอมูลขางตนไปใชเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีไดหลังจากการดําเนินการตามแนวทางอนุรักษ

พลงังานท่ีผูวิจัยไดเสนอใหกับพนักงานในโรงงานเพ่ือใหทราบถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานวามีแนวโนมไป

ในทางทิศใดเพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา และเพ่ือนําเสนอ

แนวทางในการอนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา 

  

วิธีดําเนินการวิจัย  

  ในงานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ท่ีเก่ียวกับการศึกษา เพ่ือหาแนวทางอนุรักษพลังงาน

ของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณซีเมนตบอรดแหงหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ท้ังน้ีบริษัทไดมีการจําแนกใชพลังงานอยู 2 

ประเภท ไดแก 

 1. พลังงานไฟฟา คือ พลังงานท่ีใชในสวนของสํานักงาน  และสายงานการผลิตท้ังหมด ซึ่ง มีอัตราการใชงานคิดเปน

รอยละ 77.80  

 2. พลังงานความรอน คือ พลังงานท่ีใชในสวนของเช้ือเพลิงสําหรับรถยนตหรือ การประกอบอาหาร ไดแก กาซ LPG 

สําหรับประกอบอาหารซึ่งคิดเปนรอยละ 2.37 นํ้ามันดีเซลและแกส โซฮอล สําหรับเติมเช้ือเพลิงรถยนตคิดเปนรอยละ 19.81 

และแกสไนโตรเจนสําหรับการผลิตคิดเปน รอยละ 0.02 ซึ่งมีอัตราการใชงานท่ีนอย งานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช

พลังงานไฟฟาใน บริษัทเน่ืองจากเปนพลังงานท่ีมีอัตราการใชงานมากท่ีสุดและมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัทมากท่ีสุด 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  พนักงานของบรษัิทผลิตอุปกรณซีเมนตบอรดแหงหน่ึง ในนิคมอุตสาหกรรม 

นวนครป พ.ศ. 2559 โดยมีพนักงานในสวนของสายการผลิตท้ังหมดจํานวน 250 คน ซึ่งแบงไดเปน 10 แผนก ดังน้ี  

             1.CCTV1-2, 2.CCTV3-DOME , 3.AVP-AMP , 4.HDD , 5.WM-WT , 6.SHUBC-CKD , 7.DVC , 8.CARD 

PRINTER, 9.HM1-3 ,10.PROJECTOR  
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 ภาพท่ี 1  ข้ันตอนการศึกษาวิจัย 

 

จากประชากรในบริษัทกรณีศึกษา จํานวน 250 คน เมื่อใชสูตรคํานวณของทาโร  ยามาเน (Taro Yamane) และ

กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ปรากฏผล ดังน้ี 

            สตูร       𝑛 = N
1+𝑁(𝑒)2

 

             เมื่อ       n  =   ขนาดกลุมตัวอยาง    

                        N  =   ขนาดของประชากร ในการวิจัยครั้งน้ีมท้ัีงหมด 250 คน 

                        e  =  คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีกําหนดไว คือ 0.05           

 แทนคา     𝑛 = 250
1+250(0.05)2

 

                     กลุมตัวอยาง  = 154  

 

การศึกษาขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางอนุรักษพลังงาน 

โดยการออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในการสรางแบบสอบถามนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาพฤติกรรมในการใช

พลังงานของพนักงานและขอมูลท่ีไดจากการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชออกแบบโดยสรางแบบสอบถามแบงเปน 5 

สวนคือ 

  1. ลักษณะท่ัวไปของพนักงาน 

             2. ความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

  3. ท่ีทําการใชพลังงานไฟฟาในครอบครัว 

  4. พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในโรงงาน 

  5. ขอมูลเก่ียวกับทัศนคติจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานของพนักงานในโรงงาน โดยมีข้ันตอนตาม

ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2    ข้ันตอนศึกษาขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางอนุรักษพลังงาน 

 

การจัดทําและวิเคราะหขอมูลมีข้ันตอน ดังน้ี 

 ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามท่ีไดรับ ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหคาสถิติดังน้ี 

  - ใชคาความถ่ีรอยละ เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง  

  - ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  - วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูในดานของการประหยัดพลังงานไฟฟาและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟา ใชสถิติ Chi-Square 

การติดตามผล   ติดตามผลการประยุกตใชแนวทางการอนุรักษพลังงานไฟฟา โดยเปรียบเทียบคาใชไฟฟาของสายงานผลิต

กอนและหลังการประยุกตใช 

 

ผลการวิจัย  

จากการรวบรวมแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 154 ชุด พบวาลักษณะสวนบุคคลของ ผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ 

อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติ หนวยงาน ตําแหนงงาน การเขารับการอบรมเรื่องการอนุรักษ

พลังงานในโรงงาน มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ลักษณะสวนบุคคลดานเพศ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 83 คน คิดเปนรอยละ 53.9 และชาย 71 คน คิดเปน

รอยละ 46.1  

2. ดานอายุ พบวาสวนใหญมีอายุอยูในชวง 26-35 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมา 18-25 ป 

จํานวน 42 คนคิดเปนรอยละ 27.3 อายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 36 คน (รอยละ 23.4) อายุระหวาง 46-55 ป จํานวน 13 

คน (รอยละ 8.4) และอายุ 56 ปข้ึนไป จํานวน 2 คน (รอยละ 1.3)   

3. ดานสถานภาพสมรส พบวาสวนใหญโสด จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 47.4 รองลงมา คือ สมรสแลว จํานวน 

64 คน คิดเปนรอยละ 41.6 ลําดับถัดมา คือ แยกกันอยู จํานวน 10 คน (รอยละ 6.5) และหยารางจํานวน 7 คน (รอยละ 4.5)  

4. ดานการศึกษา พบวาสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี จํานวน 48 คน คิดเปนรอย ละ 31.2 รองลงมา คือ มัธยม

ปลาย จํานวน 47 คน (รอยละ 30.5) ลําดับถัดมา คือ ปวช./ปวส. จํานวน 36 คน (รอยละ 23.4) มัธยมตน จํานวน 20 คน 

(รอยละ 13.0) และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 3 คน (รอยละ 1.9)  

5. ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สวนใหญจะอยูในชวงระยะเวลาระหวาง 1-5 ป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 

45.5 รองลงมาระยะเวลาระหวาง 6-10 ป จํานวน 31 คน (รอยละ 20.1) ลําดับถัดมาระยะเวลาระหวาง 11-15 ป จํานวน 30 
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คน (รอยละ 19.5) ระยะเวลาระหวาง 16-20 ป จํานวน 14 คน (รอยละ 9.1)  และระยะเวลา 20 ป ข้ึนไป จํานวน 8 คน 

(รอยละ 5.2)  

6. แผนกท่ีสังกัด พบวา สวนใหญอยูแผนก PROJECTOR จํานวน 30 คน คิดเปน รอยละ 19.5 รองลงมา คือ แผนก 

DVC จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.2 ลําดับถัดมา คือ แผนก SHUBC-CKE จํานวน 16 คน (รอยละ 10.4) แผนก HDD 

จํานวน 15 คน (รอยละ 9.7) แผนก CCTV1-2 จํานวน 14 คน (รอยละ 9.1) แผนก CCTV3-DOME และ WM-WT มีจํานวน

เทากันคือ 12 คน (รอยละ 7.8) แผนก AVP-AMPและ HM1-3 จํานวน 11 คน (รอยละ 7.1) แผนก CARD PRINTER จํานวน 

8 คน (รอยละ 5.2)   

7. ตําแหนงงาน พบวา สวนใหญ คือ พนักงานฝายผลิต จํานวน 72 คน คิดเปนรอย ละ 46.8 รองลงมา คือ ตําแหนง 

หัวหนางานระดับ 2 จํานวน 27 คน (รอยละ 17.5) ตําแหนง หัวหนางานระดับ 3 จํานวน 20 คน (รอยละ 13.0) ตําแหนง 

หัวหนางานระดับ 1 จํานวน 16 คน (รอยละ 10.4) ตําแหนง ผูจัดการ จํานวน 8 คน (รอยละ 5.2) ตําแหนง ผูจัดการท่ัวไป 

จํานวน 7 คน (รอยละ 4.5) และตําแหนง หัวหนางานระดับ 4 จํานวน 4 คน (รอยละ 2.6) 

8. การไดรับการอบรมเรื่องการอนุรักษพลังงานในโรงงาน พบวาสวนใหญเคย ไดรับการอบรมจํานวน 97 คน คิด

เปนรอยละ 63 และไมเคยไดรบัการอบรม จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 36.4 

จากการศึกษาความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน พบวา พนักงานสวนใหญมีความรู เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน

เปนอยางดี ซึ่งเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามในแตละขอ ท่ีมีผลลัพธท่ีถูกตองมากกวาผลลัพธท่ีผิดและผลลัพธท่ี

ถูกตองน้ันมีคามากกวา 70 เปอรเซ็นต จํานวน 11 ขอจาก 12 ขอ รายละเอียดตามภาพท่ี 3 

                 
 

ภาพท่ี 3  สรุปลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในบริษัทกรณีศึกษา 

 

     ซึ่งสรุปวาม ี1 ขอท่ีมีผลลัพธท่ีตํากวา 70 เปอรเซ็นต คือ เครื่องเลเซอรพรินเตอร เมื่อปด เครื่องควรจะพักเครื่อง

อยางนอยท่ีสุด 1 ช่ัวโมงจึงจะเปดใหม สาเหตุท่ีคะแนนในขอน้ีมีคาต่ํากวา 70 เปอรเซ็นตเน่ืองมาจากไมไดมีการอธิบายถึง

ลักษณะของการใชงานท่ีถูกตองใหกับพนักงาน จึงทําใหพนักงานใชงานเครื่องปริ้นเตอรตามความเขาใจของตนเอง จาก

แบบสอบถาม 12 ขอมีเปอรเซ็นตท่ีสูง กวา 70 เปอรเซ็นตถึง 11 ขอ น้ันแสดงใหเห็นถึงพนักงานของโรงงานมีความรู

เก่ียวกับการอนุรักษ พลังงานเปนอยางดี ซึ่งมีผลทําใหการอนุรักษพลังงานน้ันมีทิศทางท่ีจะประสบความสําเร็จคอนขางสูง  

     จากการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในครัวเรือน ผลจากการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคําถาม

ท้ังหมดอยูท่ี 3.823 (ระดับมาก) ท้ังน้ีเมื่อพิจารณา เปนรายขอพบวา มี 11 ขอ จาก 18 ขอ ท่ีผูตอบมีพฤติกรรมการอนุรักษ
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พลังงานอยูในระดับมาก อีก 5 ขอมีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด สวนขอท่ีมีพฤติกรรมระดับท่ี 3 (ปานกลาง) พบวา มีอยู

จํานวน 2 ขอ ไดแก ทานจะไมรีดผาและดูโทรทัศนพรอมๆ กัน และทานดูโทรทัศนจะไมเปลี่ยนชองบอยๆ พฤติกรรมท่ี

สามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลางน้ี อาจจะมีผลมาจากความเคยชินของบุคคลหรือ อาจจะมาจากบุคคลในครอบครัวท่ี

ปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลานาน โดยไมไดมีการปรับเปลี่ยน  พฤติกรรมท้ัง 2 ขอดังกลาวจึงทําใหพนักงานปฏิบัติจนติดเปน

นิสัย เมื่อเปรียบเทียบสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามแตละขอพบวา ขอท่ีทําใหเกิด คาความแปรปรวนสูง 2 

อันดับแรก ไดแก  1. ทานดูโทรทัศนจะไมเปลี่ยนชองบอยๆ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.303   และ  2. ทานจะไม

รีดผาและดูโทรทัศนพรอมๆกัน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.170 รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 4  

 

 

 
 

ภาพท่ี 4  พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

 

ในสวนของพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานน้ัน เปนการวัดระดับ พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟา

ในโรงงานของพนักงาน หากพนักงานมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม   การอนุรักษพลังงานน้ันก็จะทําไดยากข้ึน แตถาหากมี

พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานอยูในระดับท่ีเหมาะสม   การอนุรักษพลังงานน้ันมีแนวโนมท่ีจะประสบความสําเร็จมากข้ึน ผล

การศึกษาแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 5    พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน 

 

พบวา คาเฉลี่ยของคําถามท้ังหมดอยูท่ี 3.702 (ระดับมาก) ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี 16 ขอ จาก 20 

ขอ ท่ีผูตอบมีพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานอยูในระดับมาก อีก 3 ขอ มีพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด และมี 1 ท่ีผูตอบมี

พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ีเมื่อทําการวิเคราะหจากแบบสอบถามแลวพบวามีอยูจํานวน 3 

ขอ ท่ีพนักงาน มีพฤติกรรมอยูในระดับท่ี 1 (นอยท่ีสุด) เปนเปอรเซ็นตคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับอ่ืนๆในหัวขอ

เดียวกัน ไดแก   

             1. ทานเปดพัดลมและเครื่องปรับอากาศพรอมกัน เหตุผลท่ีคะแนนคอนขางสูงน้ัน คือ ในบริเวณฝายผลิตน้ันมี

อุณหภูมิท่ีคอนขางสูงประกอบกับมีคนจํานวนมากจึงทําใหมีอากาศรอน ซึ่งสงผล ใหพนักงานตองเปดเครื่องปรับอากาศและ

พัดลมพรอมกัน  

 2. ทาน Shut Down เครื่องจักรเมื่อไมมีการใชงาน  เหตุผลท่ีคะแนนคอนขางสูงน้ันคือ ไมไดมีการออกขอกําหนด 

หรือควบคุมในเรื่องของการ Shut Down เครื่องจักรและพนักงานกลัวเกิด การเสียเวลาเมื่อตองเปดเครื่องจักรใหมจึงทําใหไม

มีการ Shut Down เครื่องจักรเมื่อไมมีการใชงาน  

3. ทานเปดประตูหนาแผนกท้ิงไวขณะเปดเครื่องปรับอากาศ เหตุผลท่ีคะแนนคอนขางสูงน้ันคือ พนักงานตอง

เคลื่อนยายช้ินสวนและผลิตภัณฑไปไวในท่ีจัดเก็บบอยครั้งจึงทําใหเปดประตู ท้ิงไวเพ่ือท่ีจะไมเสียเวลาในการเปดหรือปดประตู 

   

       ในการปรับปรุงพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานน้ัน จําเปนตองทราบวาปจจัยใดบางท่ีสง ผลกระทบตอการอนุรักษ

พลังงาน หัวขอน้ีเปนการวิเคราะหผลกระทบของปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอ พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานโดยการวิเคราะหจาก

คาไคสแควร การวิเคราะหคาไคสแควรเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงงาน และการเขารับการอบรมพลังงานของพนักงานกับพฤติกรรม การอนุรักษพลังงานในโรงงาน โดยมี

การวิเคราะหคาความสัมพันธดังน้ี 

1. สัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน  

     สมมติฐาน        H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

          H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  
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ผลการวิเคราะหความสําคัญระหวางเพศกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานของ พนักงานในโรงงานพบวา ข้ึนอยูกับ

เพศของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศ ท่ีมีพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานสูงกวาอยางมีนัยสําคัญคือ 

เพศหญิง โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ท่ีเพศหญิงไดตอบมาน้ันมีคะแนนสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ  

 

 

2. สัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน  

                          สมมติฐาน        H0 : อายุไมมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

                             H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน 

     ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานข้ึนอยูกับ อายุของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยอายุท่ีมีพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ คือ อายุระหวาง 36-45 ป 

ในขณะท่ีรองลงมา คือ กลุมชายอายุระหวาง 26-35 ป ตามมาดวยกลุมชายอายุระหวาง 18-25 ป ตอมาเปนกลุมชายท่ีมี

อายุ 56 ปข้ึนไป และ ลําดับสุดทายเปนกลุมชายท่ีมีอายุระหวาง 46-55 ป 

     3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการอนุรักษ พลังงานไฟฟาในโรงงาน 

                          สมมตฐิาน        H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน 

                             H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน 

    ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานข้ึนกับระดับ การศึกษาของพนักงานอยางมี 

   นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ คือ ระดับ

มัธยมปลาย รองลงมา คือ ระดับ ปวช/ปวส, ลําดับ ตอมา ไดแก ระดับมัธยมตนตอมา คือ ระดับปริญญาตรี และระดับสูง

กวาปริญญาตรีเปนลําดับสุดทาย โดยพิจารณาจากระดับคะแนนของพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายไดตอบมา

น้ันมีคะแนน สูงกวาการศึกษาระดับอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ  

    4. สัมพันธระหวางตําแหนงงานกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน  

                         สมมติฐาน        H0 : ตําแหนงงานไมมคีวามสมัพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

                      H1 : ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

    ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานข้ึนอยูกับ ตําแหนงงานของพนักงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยตําแหนงงานท่ีมีพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ คือ พนักงาน

ฝายผลิต รองลงมา คือ หัวหนางานระดับท่ี 1 ตามดวย หัวหนางานระดับท่ี 3 หัวหนางานระดับท่ี 2 หัวหนางานระดับท่ี 4 

ผูจัดการ และผูจัดการ ท่ัวไป โดยพิจารณาจากระดบัคะแนนของพนักงานในระดับ พนักงานฝายผลติ ไดตอบมาน้ันมีคะแนน 

สูงกวาตําแหนงงานอ่ืนอยางมีนัยสําคัญ 

            5. สัมพันธระหวางการเขารับการอบรมกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน  

                        สมมติฐาน           H0 : การเขารับการอบรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

                            H1 : การเขารบัการอบรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

ผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานข้ึนอยูกับ การเขารับการอบรมของพนักงาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูท่ีผานการอบรมจะมี พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานสูงกวาผูท่ีไมผานการอบรม

อยางมีนัยสําคัญ จากผลการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

และการเขารับการอบรมพลังงานของพนักงานกับพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานในโรงงานพบวา พฤติกรรมการอนุรักษ

พลังงานในโรงงานข้ึนอยูกับปจจัยสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

อภิปรายผล  
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    ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานใน โรงงาน ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และการเขารับการ อบรม กลาวคือ ปจจัยดานเพศ คือ ระหวางเพศหญิง 

และเพศชาย ท่ีมีความละเอียดท่ีแตกตางกันซึ่ง เพศหญิงมีความละเอียดมากกวาเพศชายจึงทําใหมีความละเอียดในเรื่องของ

การปดเครื่องใชไฟฟาตางๆ ท่ีไมมีการใชงาน ปจจัยดานอายุ คือ อายุท่ีแตกตางกันน้ันทําใหมีความเขาใจในเรื่องของการ 

อนุรักษพลังงานท่ีแตกตางกัน ซึ่งรวมไปถึงความคิดเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานท่ีแตกตางกันออกไปดวย ปจจัยดานระดับ

การศึกษา คือ การศึกษาท่ีแตกตางกันจะทําใหเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ พลังงานท่ีแตกตางกันซึ่งมีผลมาจากความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการนุรักษพลังงานท่ีแตกตางกัน ปจจัย ดานตําแหนงงาน คือ แตละตําแหนงอาจจะมีความคิดเห็นไม

เหมือนกัน สาเหตุมาจากหนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานแตละตําแหนง สงผลใหการตระหนักถึงความสําคัญของการใช

พลังงาน แตกตางกัน และปจจัยดานการเขารับการฝกอบรม คือ การเขารับการฝกอบรมน้ันจะชวยปูพ้ืนฐานใน เรื่องของ

การอนุรักษพลังงาน และยังชวยใหพนักงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานไปในทิศทางท่ีถูกตอง จากผล

การวิเคราะหขางตน งานวิจัยน้ีจึงทําการหาแนวทางการอนุรักษพลังงาน ท่ีเหมาะสมและนําเสนอตอผูดูแลเรื่องพลังงานของ

โรงงานและหัวหนางานของหนวยงานตางๆ เรื่องพลังงาน แนวทางการอนุรักษพลังงานท่ีไดนําเสนอน้ันมี รายละเอียดดังน้ี  

     1. เน่ืองจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเขารับการอบรมดานการอนุรักษพลังงาน มีผลตอพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อพิจารณาแบบสอบถาม ดานความรู เก่ียวกับการอนุรักษพลังงานกับทัศนคติและ

จิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานเปนรายขอพบวา ยังคงมีคําตอบบางขอท่ียังมีคะแนนไมผานเกณฑท่ีกําหนดคือ 70 

เปอรเซ็นต ไดแก  

                     1. การประหยัดพลังงานไฟฟายังไมถึงเวลาท่ีจะตองทําอยางเรงดวน  

                     2. ความสะดวกสบายในชีวิตน้ันจะลดลงมากถามีการใชไฟฟาอยางประหยัด  

                     3. เครื่องใชไฟฟาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกสบายมากเทาใดยิ่งใชงานมากเทาน้ัน  

                     4. การประหยัดพลังงานไฟฟาควรทําเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทาน้ัน สวนภาคท่ีอยูอาศัยและ

ราชการไมจําเปน ดังน้ันแนวทางแรกจึงเปนการจัดอบรมหัวขอการอนุรักษพลังงานข้ันพ้ืนฐานใหกับพนักงานในโรงงานเพ่ือ

วางพ้ืนฐานใหพนักงานมีความรูความเขาใจและทัศนคติ / จิตสํานึกไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมน้ีจะเนนใหมีการกําหนด

ความถ่ีในการอบรมบอยครั้งข้ึน  

     2. กําหนดชวงเวลาในการใชพลังงานไฟฟาในโรงงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน เชน กําหนดการเปด-ปดไฟฟา การ

ปดไขควงไฟฟาทุกครั้งท่ีไมมีการใชงาน ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ประมาณ 20 นาที  

    3. หัวหนางานตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาทุกอยางในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเองกอนพัก หรือกลับบาน  

                4. จัดทีมงานออกเปน 5 ทีม เพ่ือทําการสุมตรวจการใชพลังงานตามสถานท่ีตางๆ ตามตารางท่ีจัดข้ึน ซึ่งการจัด

ทีมงานน้ีจะมีประโยชนกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูง คือ ตําแหนงผูจัดการท่ัวไป ซึ่งในการสุมตรวจน้ี

หากมีผูบริหารหรือพนักงานทานใดไมทําตาม แนวทางท่ีไดระบุไวจะถูกดําเนินการตามมาตรการลงโทษเหมือนกับพนักงาน

ท่ัวๆ ไป  

     5. ระบุโทษของการไมทําตามแนวทางในการอนุรักษพลังงานไฟฟา ซึ่งโทษน้ันไดแก ไดรับใบเตือนจากฝาย

ทรัพยากรบุคคลโดยทันที โดยไมมีการลดหยอนโทษ หากมีการปฏิบัติซ้ําอีกจะมีผลถึงข้ันการพิจารณาผลการทํางานตางๆ 

อาทิเชน การพิจารณาการข้ึนเงินเดือน การปรับตําแหนงงานเปนตน 

       ในการประเมินรูปแบบและแนวทางท่ีมีตอรูปแบบบริหารจัดการดานพลังงานท่ีเหมาะ หลังการศึกษาวิจัยเก็บ

ขอมูล นํามากําหนดรูปแบบของการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตซีเมนตบอรด ใหมีการวางแผน

และมาตรการการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน และในการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการพลังงานตามการปรับปรุง

พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานของพนักงาน สามารถสรุปผลเปนข้ันตอนท่ีตองดําเนินการตามระบบการ จัดการพลังงานท่ี

เหมาะสมสําหรับท่ีองคกรสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตามไดงายและ ประสบความสําเร็จในดานการจัด
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การพลังงานไดมากข้ึนเปนแนวทางในการลดและประหยัดตนทุนดานพลังงานได ซึ่งสอดคลองกับงานของ พิเชฐ ปะเสนะ 

และ คณะ (2552) และ สิทธิกุล ฉายาภูศร และคณะ (2555) 

 

สรุปผลการวิจัย   

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา 

และนําปจจยัท่ีมีผลตอการอนุรักษพลังงาน น้ันมานําเสนอเปนแนวทางในการอนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา  

1. วิเคราะหพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน  

    จากการวิเคราะหพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานของพนักงานในโรงงานพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน ไดแก ปจจัยดานตําแหนงงาน กลาวคือ ตําแหนงงานแตละตําแหนงอาจจะมีความคิดเห็นไม

เหมือนกัน สาเหตุมาจากหนาท่ีความรับผิดชอบ ของพนักงานแตละตําแหนงสงผลใหการตระหนักถึงความสําคัญของการใช

พลังงานแตกตางกัน จาก ผลการวิเคราะหขางตน งานวิจัยน้ีจึงทําการหาแนวทางการอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมและนําเสนอ 

ตอผูดูแลเรื่องพลังงานของโรงงานและหัวหนางานของหนวยงานตางๆในหองประชุมท่ีจัดข้ึนสําหรับ ประชุมเรื่องพลังงาน 

 2. การเสนอแนวทางการอนุรักษพลังงาน  

 หลังจากนําเสนอแนวทางการอนุรักษพลังงานใหกับผูเก่ียวของ และไดปฏิบัตติาม แนวทางแลวพบวา การใชไฟฟา

ในสายงานผลิตมีปริมาณท่ีลดลง หากบริษัทปฏิบัตติามแนวทางขางตน จะทําใหมีคาใชไฟฟาท่ีลดลงตามลําดับ 

   จากการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ีพบวา พฤติกรรมการใชพลังงานของพนักงานในโรงงานน้ี ยังมีการใชพลังงานอยาง

สิ้นเปลืองและไมเกิดประโยชนสูงสุด สาเหตุอันเน่ืองมาจากขาดการควบคุมดูแลเก่ียวกับการใชพลังงานอยางจริงจัง จึงทําให

เกิดการใชพลังงานอยางไมคุมคา ดังน้ัน หากโรงงานในกรณีศึกษาตองการใหพนักงานใชพลังงานอยางมีประโยชนและคุมคาจึง

จําเปนตองหาวิธีการในการปรับปรุงพฤติกรรมการใชพลังงานของพนักงาน ดังน้ี 

1. ควรมีการจัดอบรมในเรื่องของพลังงานอยางตอเน่ือง เน่ืองจากพนักงานมีการพลัด เปลี่ยนหมุนเวียนอยู

ตลอดเวลา ดังน้ันพนักงานท่ีเขามาใหมอาจจะยังไมไดรับขอมูลท่ีถูกตองและ ชัดเจนเก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน การอบรม

เรื่องของพลังงานน้ีจะทําใหพนักงานมีพ้ืนฐานความรูไป ในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทําใหการอนุรักษพลังงานของโรงงานประสบ

ความสําเร็จไดงาย  

2. ควรมีการตรวจสอบการใชพลังงานอยางตอเน่ือง ซึ่งการตรวจสอบการใชพลังงาน น้ีจะชวยใหผูบริหารรวมถึง

พนักงานเกิดความตื่นตัวเก่ียวกับการประหยัดพลังงานมากข้ึน 
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การกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์ และความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของน้้าผิวดิน  
ในพื้นที่ชุ่มน้้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

Spatial distribution of Microfiber and its relation to quality of surface water               
in Bueng Boraphet Wetland, Nakhon Sawan Province 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การกระจายเชิงพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ และ        

2) ความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง โดยก าหนดพื้นที่ศึกษาเป็น       

3 เขต ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ชุมชน เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ า และเก็บน้ าที่

ระดับผิวน้ าถึงลึก 30 cm ด้วย plankton net ขนาด 333 mesh เพื่อวิเคราะห์หาไมโครไฟเบอร์ ผลการศึกษาพบ              

ไมโครไฟเบอร์ 0 – 0.04 item/l หรือ 0 – 8.33 item/m2 มีค่าสูงในพื้นที่ชุมชน แต่ไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ ไมโครไฟเบอร์ที่พบมีความยาว 300 – 4,500 µm ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (355 – 999 µm) พบไมโครไฟเบอร์สีด า      

สีแดง และไม่มีสี เท่ากับ 82.7%, 8.6% และ 3.4% ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 

correlation) พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีคุณภาพน้ า (Transparency, Turbidity, TSS, TDS, 

Temperature, pH, DO และ EC) 

 

 

ค้าส้าคัญ : ไมโครไฟเบอร์, น้ าผิวดิน, พื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด   

 

Abstract 

The aims of this research were to study 1) spatial distribution and physical characteristics of 

microfiber and 2) relation between microfiber and quality of surface water in Bueng Boraphet Wetland 

during dry period. Three zones of study sites were determined according to land use types which were 

community area, agricultural area and natural area. For each zone, water quality index were examined 

and surface water was collected at surface level of 30 cm depth using 333 mesh plankton net for 

microfiber analysis. The result showed 0 – 0.04 item/l or 0 – 8.33 item/m2 of microfiber in surface water. 

Microfiber content was highest in water sample of community area however it was not statistically 

different between study sites. Length of microfiber found in this study was in range of 300 – 4,500 µm. 

and predominantly microfibers were small size (355 – 999 µm). 82.7%, 8.6% and 3.4% of the microfiber 
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were black, red and colorless, respectively. Pearson correlation coefficient shows no correlation between 

number of microfiber and water quality index (Transparency, Turbidity, TSS, TDS, Temperature, pH, DO 

and EC) suspended solid that no correlation. 
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บทน้า   

ไมโครไฟเบอร์ในสิ่งแวดลอ้มอาจเป็นเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ทีม่ขีนาดเล็กระหว่าง 100 µm ถึง 5 mm 

(Barrows, Neumann, Berger, & Shaw, 2017) ไมโครไฟเบอร์จากธรรมชาติส่วนหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                                   

(Non-plastic microfiber) ซึ่งประกอบด้วยฝ้าย (Cotton) เส้นใยเซลลูโลส (Rayon) ไม้ (Wool) ไม้ไผ่ (Bamboo) และเส้นใย

ไหม (Silk) เป็นต้น ส่วนไมโครไฟเบอร์สงัเคราะห์จะผลติจากพลาสติก (Plastic microfiber) โดยมีพลาสติกประเภทต่างๆ เป็น

ส่วนประกอบ เช่น พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) พอลิเอไมด์ (Polyamide)   

อะคริลิค (Acrylic) และพอลิเอสเตอร์ (Polyester) เป็นต้น (Miller, Watts, Winslow, Galloway, & Barrows, 2017)                              

ไมโครไฟเบอร์ที่พบในสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มาจากการสะสมเป็นระยะเวลายาวนานของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ที่เกิดการย่อย

สลายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ กลายเป็นพลาสติกขนาดเล็ก (Wang, Tan, Peng, Qiu, & Li, 2016) หรือเกิดจากการ

หลุดร่วงของเส้นใยจากวัสดุที่มีเส้นใยเป็นองค์ประกอบลงสู่สิ่งแวดล้อมและถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ า นอกจากนี้เนื่องจาก         

ไมโครไฟเบอร์มีขนาดเล็กจึงสามารถหลุดรอดออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียและปะปนไปกับน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด ซึ่งจะถูก

ปล่อยออกสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ จากรายงานของสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน พบว่าไมโครไฟเบอร์ใน 

น้ าเสียสามารถผ่านการดักของตะแกรงกรองของระบบบ าบัดน้ าเสียไปได้ จึงส่งผลให้ปัญหาการปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ใน 

แหล่งน้ าธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (Magnusson & Norén, 2014) การแพร่กระจายของไมโครไฟเบอร์สู่สิ่งแวดล้อม 

รวมถึงแหล่งน้ าตามธรรมชาติ สามารถก่อผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าได้ เช่น ท าให้เกิดการอุดตันในอวัยวะส าคัญ 

นอกจากนั้น ไมโครไฟเบอร์ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับสารอินทรีย์ที่เป็นอันตราย (Frias, Sobral, & Ferreira, 2010) และ  

ดูดซับสารอนัตรายที่เป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ไว้ได้ (Schreder & Guardia, 2014) ดังนั้นการปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์

ในแหล่งน้ าธรรมชาติ นอกจากจะบ่งช้ีถึงแนวโน้มของการเกิดผลกระทบจากปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่พบในแหล่งน้ าแลว้ ยังบ่งช้ี

ถึงการปนเปื้อนมลสารชนิดอื่นในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ Naidoo, Glassom, and Smit (2015) รายงานการพบ              

ไมโครไฟเบอร์ในตัวอย่างน้ าจากปากแม่น้ าของประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างร้อยละ 38 – 66 และ Lusher, Burke, Connor, 

and Officer (2014) พบไมโครไฟเบอร์ในน้ าทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ถึงร้อยละ 95.9 

ขณะทีข่้อมูลสถานการณ์ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยังมีค่อนข้างจ ากัด โดยเฉพาะในแหล่งน้ าจืดซึ่ง

เป็นระบบนิเวศที่ส าคัญและมีบทบาทในการรองรับน้ าทิ้งและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์  

พื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญของ

ประเทศ เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันพื้นที่ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ดยัง

เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในบึงบอระเพ็ดเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน    

การประกอบอาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ทั้งนีน้อกจากการชะล้างไมโครไฟเบอร์ที่มาจากกิจกรรมในพื้นที่โดยรอบ

269 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

ลงสู่บึงบอระเพ็ดแล้ว การใช้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ภายใน   

บึงและโดยรอบบึง เช่น การใช้น้ าจากบึงในการซักล้างท าความสะอาดเสื้อผ้า การใช้น้ าในการเพาะปลูก การใช้เป็นแหล่งน้ า

เพื่อการประมง และอื่นๆ จะท าให้เกิดการปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น 

เสื้อผ้า เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือประมง เป็นต้น ลงสู่บึงบอระเพ็ดได้  

การวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์และความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพ

ของน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่ได้จะบ่งช้ีถึงสถานการณ์การปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ในน้ า

ผิวดินและแนวโน้มการเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการ

ป้องกัน เฝ้าระวัง และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดและระบบนิเวศแหล่งน้ าอื่นๆ ต่อไป 

 

วิธด้ีาเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง การเก็บและรักษาตัวอย่าง การ

วิเคราะห์ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง  

      ก าหนดพื้นที่ศึกษาภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดออกเป็น 3 เขตพื้นที่ (Zone) โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์

ที่ดินภายในและโดยรอบของพืน้ท่ีบึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดมลสารหลักที่ถูกระบายลงสู่บึงบอระเพ็ด อันได้แก่ เขตพื้นที่

ชุมชนซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดจ านวน 4 สถานี เขตพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดจ านวน 3 สถานี 

และเขตพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดจ านวน 3 สถาน ีรวมทั้งสิ้น 10 สถานีตรวจวัด ใน 3 เขตพื้นท่ีศึกษา 

2. การเก็บและการรักษาตัวอย่าง  

      การศึกษาน้ าผิวดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ าท่ัวไปในภาคสนาม มีดัชนีที่ตรวจวัด 

ได้แก่ ค่า Temperature, pH, DO, EC และ TDS ซึ่งตรวจวัดด้วยเครื่อง Multiprobe analyzer (YSI 556 MPS)                                        

ค่า Turbidity ตรวจวัดด้วยเครื่อง Turbidity meter (2100Q) และค่า Transparency ตรวจวัดด้วย Secchi disks และท า

การเก็บตัวอย่างน้ า ณ จุดตรวจวัด เพื่อน าไปวิเคราะห์ค่าดัชนีในห้องปฏิบัติการดังนี้ 1) ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

โดยเก็บตัวอย่างแบบจ้วงที่ความลึก 30 cm บรรจุในขวด PE ขนาด 1,000 ml รักษาตัวอย่างด้วยการแช่เย็นที่ 4 °C และ                             

2) ปริมาณไมโครไฟเบอร์ โดยเก็บตัวอย่างน้ าที่ระดับผิวหน้าน้ าถึงความลึก 30 cm ด้วยการลาก Plankton net ขนาด 333 

mesh ที่ความเร็ว 2 km/h เป็นเวลา 1-30 min ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ Masura, Baker, Foster, and Arthur (2015) 

เก็บตัวอย่างในขวดแก้ว ขนาด 100 ml รักษาตัวอย่างด้วยการแช่เย็นท่ี 4 °C  

ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินจากท้ัง 10 สถานีตรวจวัด ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่าง

เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จ านวนรวม 3 ครั้ง ทั้งนี้ข้อมูลสถิติภูมิอากาศเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 

2524 – 2553 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฤดูร้อนของจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือน

พฤษภาคม (ปรเมศร์ อมาตยกุล และเทวินทร์ โจมทา, 2558)  

3. การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ  
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  วิเคราะห์ค่า TSS โดยอบกระดาษกรองให้แห้งที่ 103 – 105 °C เป็นเวลา 1 hr หรือจนมีน้ าหนักคงที่ ทิ้งให้

เย็นในเดสิกเคเตอร์ กรองตัวอย่างน้ าที่ผสมกันดีแล้ว 100 ml ผ่านกระดาษกรองน ากระดาษไปอบให้แห้งที่ 103 – 105 °C 

เป็นเวลาอย่างน้อย 1 hr หรือจนมีน้ าหนักคงที่ ค านวณค่า TSS 

วิเคราะห์หาไมโครไฟเบอร์ โดยดัดแปลงมาจากวิธีการของ Masura et al. (2015) โดยน าตัวอย่างน้ ามาก

รองผ่านผ้ากรองที่มีรูพรุนขนาด 45 µm น าตัวอย่างที่ได้จากการกรองมาย่อยตามกระบวนการ Wet peroxide oxidation 

(WPO) โดยเติม Fe2 (II) 20 ml และ 30 % H2O2 20 ml ลงในบีกเกอร์ และเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 min ที่อุณหภูมิห้อง    

เมื่อครบเวลาจึงน าไปให้ความร้อนพร้อมกวน โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 75 °C และน าตัวอย่างตั้งในตู้ดูดควันเพื่อให้อุณหภูมิ

ลดลง จากนั้นเติม 30 % H2O2 ครั้งละ 20 ml และให้ความร้อนพร้อมกวนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสารอินทรีย์ในตัวอย่างย่อย

หมดโดยสังเกตจากสารละลายผสมรวมเปน็เนื้อเดียวกันหรือไม่มีสารแขวนลอยในน้ า เมื่อสารอินทรีย์ย่อยหมดเติมเกลือจ านวน     

6 g/ปริมาณตัวอย่าง 20 ml แล้วน าตัวอย่างตั้งทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นกรองตัวอย่างผ่านผ้ากรองที่มีรูพรุนขนาด 45 µm ผึ่งให้

แห้ง ท าการนับจ านวน ตรวจวัดความยาว และสีของไมโครไฟเบอร์ที่พบภายใต้กล้อง Stereo microscope 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

                    วิเคราะห์ค่าแต่ละดัชนีคุณภาพน้ าทีต่รวจวัด ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ในน้ าของแต่

ละพื้นท่ีศึกษา ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าดัชนีคุณภาพน้ า และปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ า

ระหว่างพื้นที่ศึกษา ด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และวิเคราะห์ค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างค่าคุณภาพน้ าและ

ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ า ด้วย Pearson correlation         

ผลการวิจัย  

ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน และปริมาณและลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินใน          

พื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

1. คุณภาพน้ าผิวดิน 

    ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 พบค่า Temperature, 

pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ TDS มีค่าระหว่าง 31.6 - 34.5 °C, 7.3 – 9.5, 5.4 – 15.5 mg/l,       

176 – 432 µS/cm, 20 – 50 cm, 43.2 – 313 NTU, 22 – 159 mg/l และ 100 – 239 mg/l ตามล าดับ ค่า 

Temperature, pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ TDS ของน้ าในพ้ืนท่ีชุมชนมีค่าระหว่าง 31.7 - 34.8 °C, 

7.6 – 8.7,    5.4 – 14.0 mg/l, 341 – 419 µS/cm, 25 – 50 cm, 45.4 – 202 NTU, 22 – 113 mg/l และ 188 – 237 

mg/l ตามล าดับ ค่า Temperature, pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ TDS ของน้ าในพื้นที่เกษตรกรรมมี

ค่าระหว่าง     31.6 - 33.9 °C, 7.3 – 9.5, 6.1 – 15.5 mg/l, 266 – 375 µS/cm, 20 – 50 cm, 58.1 – 313 NTU, 48 – 

159 mg/l และ 152 – 233 mg/l ตามล าดับ และค่า Temperature, pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ 

TDS ของน้ าในพื้นที่ธรรมชาติมีค่าระหว่าง 32.8 - 34.5 °C, 7.3 – 8.7, 8.1 – 13 mg/l, 176 – 432 µS/cm, 20 – 40 cm, 

43.2 – 91.5 NTU, 31 – 94 mg/l และ 100 – 239 mg/l ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  

โดยพบค่า Temperature และ EC แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างพื้นที่การใช้ประโยชน์ โดยพบค่า 

Temperature สูงสุดในพื้นที่ธรรมชาติ และค่า EC สูงสุดในพื้นที่ชุมชน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า 

ผิวดินประเภทท่ี 3 พบว่าค่า Temperature, DO และ pH มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ธรรมชาต ิ
Temperature* °C 32.6±0.7b 32.7±0.8b 33.4±0.6a 
pHns - 8.1±0.3 8.1±0.6 8.2±0.4 
DOns mg/l 8.6±2.2 10.0±3.0 10.6±2.1 
EC* µS/cm 372.5±23.2a 318.8±43.5b 334.3±104.5ab 
Transparencyns cm 33.3±9.3 30.5±10.4 26.6±5.5 
Turbidityns NTU 102.5±51.2 124.9±88.9 65.4±14.3 
TSSns mg/l 47.8±28.2 70.6±37.9 50.1±19.3 
TDSns mg/l 211.2±13.1 196.8±30.7 187.4±57.6 
หมายเหต:ุ ตารางแสดงค่า Mean±SD 

             *แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

              ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

2. ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน  

 ผลการวิเคราะห์ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง พบมีปริมาณ

ระหว่าง 0 - 0.04 item/l หรือ 0 - 8.33 item/m2 โดยปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินของพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม 

และพื้นที่ธรรมชาติ มีค่าระหว่าง 0 - 0.02 item/l หรือ 0 - 5.75 item/m2, 0 - 0.04 item/l หรือ 0 - 8.33 item/m2 และ 

0 - 0.003 item/l หรือ 0 - 0.78 item/m2 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้พบปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าจากพื้นที่ชุมชนมีค่า

สูงกว่าพื้นที่อ่ืน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างพื้นที่การใช้ประโยชน์ 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน ในพ้ืนท่ีชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 

ปริมาณไมโครไฟเบอร ์
ลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พื้นที่ชุมชน พื้นทีเ่กษตรกรรม พื้นทีธ่รรมชาต ิ
Total (number) 34 16 4 
item/lns 0.008±0.006 0.006±0.010 0.001±0.001 
item/m2 ns 1.923±1.649 1.571±2.603 0.283±0.345 
หมายเหต:ุ ตารางแสดงค่า Mean±SD 

              ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

3. ลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน 

3.1 ความยาวของไมโครไฟเบอร์ 

      ผลการจ าแนกขนาดของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด พบไมโครไฟเบอร์มี

ความยาวระหว่าง 300 - 4,500 µm (0.3 – 4.5 mm) ส่วนใหญ่พบเป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กที่มีความยาวระหว่าง                             
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ใหญ่ (>4.75 – 5 mm) 

กลาง (1.000 – 4.749 mm) 

เล็ก (0.355 – 0.999 mm) 

0.355 – 0.999 µm (Eriksen et al., 2013) น้ าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนพบไมโครไฟเบอร์ที่มีความยาวระหว่าง 300 - 4,500 

µm (ภาพท่ี 1) โดยเป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 50.0 ตามล าดับ (ภาพที่ 2) ส่วนน้ า

ผิวดินในพืน้ท่ีเกษตรกรรม พบไมโครไฟเบอร์ที่มีความยาวระหว่าง 300 - 3,900 µm (ภาพที่ 1) เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก

และขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.4 และ 31.6 ตามล าดับ (ภาพที่ 2) และน้ าผิวดินในพื้นที่ธรรมชาติ พบไมโครไฟเบอร์ที่มี

ความยาวระหว่าง 300 - 600 µm (ภาพที่ 1) เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 100 ของความยาวไมโครไฟเบอร์

ทั้งหมดที่พบในพื้นที่ธรรมชาติ (ภาพที่ 2)  

 

 

 

  

 

 
    

   

  

     
  

 

 ภาพที่ 1 ความยาวเฉลี่ยของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในฤดูแล้ง ปี 2562 

 
 

 

     

  

   

 

ภาพที่ 2 ร้อยละของความยาวของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแลง้ ปี 2562 

  

3.2 สีของไมโครไฟเบอร ์

     สีของไมโครไฟเบอร์ที่พบในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง พบทั้งหมด 3 สี ได้แก่ 

สีด า สีแดง และสีใสหรือไม่มีสี ซึ่งพบไมโครไฟเบอร์สีด ามากที่สุด จ านวน 48 ช้ิน จากทั้งหมด 54 ช้ิน (48/54 ช้ิน) โดยใน    

น้ าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนพบไมโครไฟเบอร์ทั้ง 3 สี เป็นสีด า จ านวน 34 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 88.3 รองลงมาคือสีแดง และสีใส
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หรือไม่มีสี คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ 2.9 ตามล าดับ ส่วนในน้ าผิวดินจากพื้นที่เกษตรกรรมพบไมโครไฟเบอร์ทั้ง 3 สี            

เป็นไมโครไฟเบอร์สีด า จ านวน 16 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 87.6 รองลงมาคือสีแดง และสีใสหรือไม่มีสี คิดเป็นร้อยละ 6.2 และ 

6.2 ตามล าดับ ขณะที่ในน้ าผิวดินจากพื้นที่ธรรมชาติพบไมโครไฟเบอร์สีด าเพียงสีเดียว จ านวน 4 ช้ิน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ                          

ไมโครไฟเบอร์ทั้งหมดที่พบในพ้ืนท่ีธรรมชาติ (ภาพที่ 3)   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ร้อยละของสีของไมโครไฟเบอร์ที่พบในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ป ี2562 

 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และคณุภาพน้ าผิวดนิ 

      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของไมโครไฟเบอร์และคุณภาพของน้ าผิวดิน โดยการวิเคราะห์             

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ต่อลิตรและปริมาณ                

ไมโครไฟเบอร์ต่อพื้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กันกับค่าดัชนีคุณภาพน้ า คือ ค่า Transparency, Turbidity, TSS, TDS, 

Temperature, pH, DO และ EC (ตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Pearson correlation) ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และคณุภาพน้ าผิวดิน  

ดัชน ี

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) 
item/l item/m2 

Pearson correlation : r p-value  Pearson correlation : r p-value  
Temperature -0.188 0.320 -0.181 0.337 
pH -0.218 0.246 -0.222 0.238 
DO -0.205 0.276 -0.202 0.85 
EC -0.117 0.539 -0.119 0.530 
Transparency 0.129 0.495 0.119 0.523 
Turbidity 0.194 0.305 0.194 0.303 
TSS 0.213 0.258 0.211 0.262 
TDS 0.131 0.489 0.129 0.496 
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อภิปรายผล 

1. คุณภาพน้ าผิวดิน 

    ผลการศึกษาคุณภาพน้ าผิวดินในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ปี 2562 พบอุณหภูมิของน้ ามีค่าแปรผันระหว่าง                           

31.6 – 34.5 °C มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.9 °C ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิน้ าตามธรรมชาติ คือ 29.4 – 32.4 °C (สัมพันธ์ พลันสังเกตุ,         

วรากร วิศพันธ ์และวิภา พลันสังเกตุ, 2547) เล็กน้อย อุณหภูมิน้ าที่สูงนี้เป็นผลจากการตรวจวัดน้ าในที่โล่งแจ้งในช่วงฤดูแล้ง 

ซึ่งแหล่งน้ าได้รับแสงอย่างเต็มที่ ขณะที่อุณหภูมิอากาศในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นจึงส่งผลต่อค่าอุณหภูมิของน้ าด้วย               

(สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, 2549) ค่าอุณหภูมิน้ าเฉลี่ยที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ศึกษานั้นเป็นผลเนื่องจากช่วงเวลาตรวจวัดที่

แตกต่างกันแม้จะตรวจวัดในวันเดียวกัน ซึ่งท าให้น้ าแต่ละเขตพื้นที่ได้รับและสะสมพลังงานไว้ไม่เท่ากันจึงท าให้อุณหภูมิน้ า

แตกต่างกันไปด้วย ค่า pH มีค่าระหว่าง 7.3 – 9.5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ซึ่ง

ก าหนดให้มีค่าระหว่าง 5 – 9 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3 

ซึ่งก าหนดให้มีค่าระหว่าง 5 – 9 (กรมควบคุมมลพิษ, 2535) ค่า DO มีค่าระหว่าง 5.4 - 15.5 mg/l มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.6 

mg/l อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ที่ก าหนดให้ไม่ต่ ากว่า 4.0 mg/l ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ง

แสงแดดค่อนข้างจัดประกอบกับระดับน้ าท่ีลดลง ท าให้แสงสามารถส่องไปได้ลึก ท าให้พืชน้ าทุกกลุ่มทั้งกลุ่มพืชโผล่พ้นน้ า พืช

ลอยน้ า พืชปริ่มน้ า รวมถึงพืชใต้น้ าสามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่จึงท าให้ออกซิเจนในน้ ามีค่าสูง โดยเฉพาะในช่วงบ่าย ทั้งนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของไพริน สุดทัง, สรัญญา วัชโรทัย, ศรีสม สุวรรณวงศ์ และณัฎฐา เสนีวาส (2553) ที่ศึกษาความ

หลากหลายของสาหร่ายในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งผล

การศึกษาตรวจพบค่า Temperature มีค่าระหว่าง 27.1 – 35.7 °C และค่า DO มีค่าระหว่าง 5.5 – 10 mg/l ค่า EC มีค่า

ระหว่าง 176 – 432 µS/cm มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 344.9 µS/cm ซึ่งสูงกว่าค่าความน าไฟฟ้าของแหล่งน้ าจืดโดยทั่วไป ซึ่งมีค่า 

150 – 300 µS/cm (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากบึงบอระเพ็ดได้รองรับสารอินทรีย์และอนินทรีย์จาก

กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถแตกตัวให้อิออนบวกและลบที่สามารถน าไฟฟ้าที่ดี ดังนั้นจะพบว่า ค่า EC ได้ถูกใช้เป็นดัชนีหนึ่งใน

การบ่งช้ีถึงการปนเปื้อนมลสารในแหล่งน้ า ทั้งนี้ค่าอุณหภูมิน้ าที่มีค่าสูง ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้สารประกอบแตกตัวได้ดี 

และท าให้ค่าการน าไฟฟ้าของน้ ามีค่าสูงได้เช่นกัน (กรรณิการ์ สิริสิงห, 2522) ค่า Transparency มีค่าระหว่าง 20 - 50 cm มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30 cm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ าจืด คือ มีค่าระหว่าง 30 – 60 cm (ไมตรี ดวงสวัสดิ์ 

และจารุวรรณ สมศิริ, 2530) ค่า Turbidity มีค่าระหว่าง 43.2 – 313 NTU มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.1 NTU จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

เนื่องจากแหล่งน้ าทั่วไปไม่ควรมีค่าความขุ่นเกินกว่า 100 NTU (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) เพราะจะส่งผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตของสัตว์น้ าและพืชน้ าได้ ค่า TSS มีค่าระหว่าง 22.0 – 159.0 mg/l มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.3 mg/l ค่า TSS ที่พบ

ปนเปื้อนในน้ านี้เป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น แพลงก์ตอน สาหร่าย หรือสัตว์น้ าขนาดเล็ก และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ซากของสิ่งมีชีวิต 

หรือขยะขนาดเล็กซึ่งอาจรวมถึงเส้นใยขนาดเล็กที่แขวนลอยในน้ าด้วย ค่า TDS มีค่า 100.0 – 239.0 mg/l มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

199.7 mg/l ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พบในแหล่งน้ าธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ คือมีค่า 100 – 200 mg/l (ประเทือง 

เชาว์วันกลาง, 2534) 

การศึกษาครั้งนี้พบค่า DO ของน้ าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ต่างจากรายงานสถานการณ์

คุณภาพน้ าแหล่งผิวดิน ป ี2558 ของส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ซึ่งประเมินค่า Water Quality index (WQI) พบคุณภาพ

น้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดจัดอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม โดยมีค่า DO, BOD, TCB, FCB และ NH3 เฉลี่ยเท่ากับ 3.5 mg/l, 
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3.4 mg/l, 520 MPN/100 ml, 145 MPN/100 ml และ 0.15 mg/l ตามล าดับ ซึ่งพบค่า DO ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมี

ค่า BOD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก ค่า DO ของน้ าผิวดินสามารถผันแปรได้จากหลายปัจจัยทั้งจากปัจจัยแวดล้อม

ทางธรรมชาติ เช่น การมีแสง ลม การไหลของน้ า เป็นต้น และรวมถึงเป็นผลจากการปนเปื้อนมลสารของแหล่งน้ าด้วย  

2. ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน  

    ผลการศึกษาพบปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนสูงกว่าพื้นที่อื่น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากพื้นที่

ชุมชนเป็นที่ตั้งของชุมชนและมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดอย่างหนาแน่น ทั้งการใช้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ า

เพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งรองรับน้ าทิ้งและของเสียจากครัวเรือนที่ตั้งอยู่ภายในบึงหรือจาก

บ้านเรือนที่อยู่ติดกับเขตพื้นท่ีของบึงบอระเพ็ด ท าให้พบปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้ าได้สูงกว่าพื้นที่อ่ืน สอดคล้องกับการศึกษา

ของ Yang et al. (2019) ทีพ่บว่ากิจกรรมการซักล้างของชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดหลักประเภทหนึ่งที่ปลดปล่อยไมโครไฟเบอร์

ลงสู่แหล่งน้ า โดยพบไมโครไฟเบอร์ที่หลุดล่วงจากผ้าในระหว่างการซักล้างเป็นปริมาณเฉลี่ยถึง 74,816±10,656 item/m2 

นอกจากนั้น Miller et al. (2017) ยังระบุว่าไมโครไฟเบอร์เป็นพลาสติกที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น                                         

ผ้าไมโครไฟเบอร์ เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือประมง เป็นต้น ดังนั้น เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ใน

ชีวิตประจ าวันรวมถึงกิจกรรมการประกอบอาชีพจึงเป็นแหล่งก าเนิดไมโครไฟเบอร์ที่ส าคัญ  

  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในพื้นที่อื่น พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ของน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด 

ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.32 item/m2 สูงกว่าการศึกษาของ Faure, Demars, Wieser, Kunz, and Alencastro 

(2015) ที่พบไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินใน 6 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบ  

คอนสแตนซ์ ทะเลสาบมัจโจเร ทะเลสาบเนอชาแตล ทะเลสาบซูริค และทะเลสาบเบรียนซ์ มีปริมาณเฉลี่ย 0.007 item/l 

และสูงกว่า Mani, Hauk, Walter, and Holm (2015) ทีพ่บไมโครไฟเบอร์ในแม่น้ าไรน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีปริมาณเฉลี่ย 

0.00089 item/l อย่างไรก็ตาม ปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่พบในพื้นที่ชุมชนมีค่าน้อยกว่าผลการศึกษาของ Miller et al. (2017) 

ที่พบไมโครไฟเบอร์ประเภทสังเคราะห์ที่ผลิตจากพลาสติก (Plastic microfiber) และที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      

(Non-plastic microfiber) ในแม่น้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมปีริมาณเฉลี่ย 0.98 item/l  

3. ลักษณะของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดิน 

3.1 ความยาวของไมโครไฟเบอร์ 

      ขนาดของไมโครไฟเบอร์ที่พบเป็นจ านวนมากที่สุดในน้ าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดเป็น               

ไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กจะมีน้ าหนักเบาและสามารถลอยเหนือผิวน้ าได้ดี (Fazey & 

Ryan, 2016) ดังนั้นไมโครไฟเบอร์ที่พบในตัวอย่างน้ าผิวดิน ซึ่งเก็บที่ระดับความลึก 0 – 30 cm จึงพบเป็นไมโครไฟเบอร์

ขนาดเล็กมากที่สุด คล้ายคลึงกับ Barrows, Cathey, and Petersen (2018) ที่ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครไฟเบอร์ในน้ า

ทะล โดยการจ้วงเก็บน้ าทะเลที่ผิวน้ า จ านวน 1 l ซึ่งพบไมโครไฟเบอร์ทีป่ะปนในน้ ามีขนาดความยาวเฉลี่ย 0.1 – 1.5 mm ซึ่ง

เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมเป็นร้อยละ 77 ของขนาดของไมโครไฟเบอร์ทั้งหมดที่พบ 

3.2 สีของไมโครไฟเบอร์ 

     สีของไมโครไฟเบอร์ที่พบปนเปื้อนในแหล่งน้ า โดยทั่วไปจ าแนกได้เป็น 8 สี ได้แก่ สีด า สีแดง สีขาว          

สีใสหรือไม่มีสี สีฟ้า สีน้ าตาล (Gago, Carretero, Filgueiras, and Viñas, 2018) สีเหลือง และสีเขียว (Ronda, Arias, 

Oliva, and Marcovecchio, 2019) โดยสีของไมโครไฟเบอร์ที่พบในน้ าผิวดิน ในพื้นท่ีชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด พบทั้งหมด 3 สี คือ 
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สีด า สีแดง และสีใสหรือไม่มีสี โดยพบไมโครเบอร์สีด ามากที่สุด รองลงมาคือ สีแดง และสีใสหรือไม่มีสี คิดเป็นร้อยละ  88.9, 

7.4 และ 3.7 ตามล าดับ ทั้งนีไ้มโครไฟเบอร์สีด าที่พบเป็นสดัส่วนท่ีมากนี้สามารถสง่ผลกระทบตอ่ค่าความขุ่นของน้ าไดม้ากกวา่                           

ไมโครไฟบอร์สีใส เนื่องจากไมโครไฟเบอร์ที่ลอยเหนือผิวน้ าจะบดบังท าให้แสงแดดส่องผ่านลงไปในน้ าได้น้อย ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อเนื่องต่อปริมาณออกซิเจนในน้ า และกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ าได้ในท่ีสุด  

    ผลการศึกษาคล้ายคลึงกับ Ronda, Arias, Oliva, and Marcovecchio (2019) ที่พบว่าไมโครไฟเบอร์

ที่พบในตะกอนและน้ าทะเลจากอาร์เจนตินาและไหล่ทวีปของพื้นที่คุ้มครอง (Protected area) เป็นไมโครไฟเบอร์สีด ามาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากการศึกษาของ Miller et al. (2017) 

ทีพ่บว่าไมโครไฟเบอร์ในแม่น้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เป็นไมโครไฟเบอร์สีฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือ  

สีด า สีใสหรือไม่มีสี สีแดง และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 43.4, 24.5, 13.5, 9.7 และ 8.9 ตามล าดับ  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และคณุภาพน้ าผิวดนิ 

    ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้ าผิวดิน โดยการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ทั้งปริมาณไมโครไฟเบอร์ในหน่วย

ต่อลิตรและในหน่วยต่อพื้นทีไ่ม่มีความสัมพันธ์กันกับค่าดัชนคีุณภาพน้ าแตกต่างจาก Peller et al. (2019) ศึกษาการกระจาย

ของไมโครไฟเบอร์ ในลุ่มน้ าทะเลสาบมิชิแกนทางตอนใต้ ที่ระบุว่าไมโครไฟเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของค่า TSS ในน้ า ซึ่ง TSS เป็น

ค่าที่ใช้ในการบ่งช้ีคุณภาพของน้ าผิวดินโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม Peller et al. (2019) ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าการกระจายของ    

ไมโครไฟเบอร์ในน้ าจะมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นด้วยข้อจ ากัดของจ านวนชุดข้อมูลจึงอาจมีผลต่อค่าความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และค่า TSS ในน้ า ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจะท าให้เห็นถึงลักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และค่า TSS ในน้ าทีชั่ดเจนขึ้น และอาจใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์แนวโน้มการ

ปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินได้ 

5. แนวโน้มของผลกระทบจากไมโครไฟเบอร์ต่อระบบนิเวศแหล่งน้ า 

    จากผลการวิเคราะห์ไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินจากแม่น้ าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา                              

ด้วยเครื่อง Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) โดย Miller et al. (2017) ซึ่งพบว่าสามารถจ าแนก                                  

ไมโครไฟเบอร์ ที่พบได้เป็น 2 ประเภท คือ ไมโครไฟเบอร์ที่มีองค์ประกอบจากพลาสติก (Plastic microfiber) เช่น                                    

พอลิโพรไพลีน (PP) พอลิเอทิลีน (PE) พอลิเอไมด์ อะคริลิค และพอลิเอสเตอร์ เป็นต้น และไมโครไฟเบอรท์ี่ผลติจากผลติภณัฑ์

ทางธรรมชาติ (Non-plastic microfiber) ได้แก่ ฝ้าย เส้นใยเซลลูโลส ไม้ ไม้ไผ่ และเส้นใยไหม ดังนั้น ไมโครไฟเบอร์ส่วนหนึ่ง

ที่พบในน้ าผิวดินในการศึกษาครั้งน้ี จึงมีแนวโน้มเป็นไมโครไฟเบอร์ที่มีพลาสติกเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศแหล่งน้ าได้มาก ทั้งนีไ้มโครไฟเบอร์ที่มีองค์ประกอบเป็นพลาสติกอาจเกิดจากการย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่แล้ว

ปะปนมากับน้ าทีไ่หลบ่าผ่านผิวดิน ปะปนในน้ าท้ิงที่ผ่านการบ าบัด และน้ าจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ และ

จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศแหล่งน้ าจืดได้ ทั้งนี้เนื่องจากไมโครไฟเบอร์ส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นไมโครพลาสติก

จึงสามารถก่อผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับไมโครพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิค (Hydrophobic) ที่มีลักษณะไม่

ชอบน้ า มีความสามารถในการดูดซับและปลดปล่อยสารอินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ (Frias, Sobral, & Ferreira, 

2010) เมื่อไมโครไฟเบอร์จากแหล่งก าเนิดเข้าสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ไมโครไฟเบอร์เหล่านี้อาจดูดซับมลสารที่เป็นพิษที่ปะปนอยู่

ในแหล่งน้ า ขณะที่ Kühn, Rebolledo, and Franeker (2015) และ Naji, Nuri, and Vethaak, (2017) พบการปนเปื้อน
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ของไมโครไฟเบอร์ในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า เช่น ปลา และหอย จากการกลืนกินไมโครไฟเบอร์ของสัตว์น้ า ซึ่งจะท าให้

สัตว์น้ าได้รับสารพิษท่ีไมโครไฟเบอร์ได้ดูดซับเอาไว้ด้วย นอกจากน้ันโครไฟเบอร์ทีห่ลุดรอดเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์

น้ าอาจก่อให้เกิดการอุดตัน ขัดขวางหรือรบกวนระบบการท างานภายในร่างกายของสัตว์น้ า ขณะที่สารพิษที่ไมโครไฟเบอร์ได้

ดูดซับไว้ก็สามารถจะเคลื่อนย้ายและถ่ายทอดไปตามล าดับขั้นของห่วงโซ่อาหาร (Food chain) และจะท าให้เกิดการสะสม

ของสารมลพษิเพิ่มมากขึ้นตามล าดับชั้นของการบริโภค (Trophic level) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคจนถึงผู้บริโภคล าดับสุดท้าย

ทั้งนีร้วมถึงมนุษยต์่อไป 

 

สรุปผลการวิจัย   

การศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์และความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้ า ในพื้นที่

ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง พบว่ามีการปนเปื้อนของไมโครไฟเบอร์ในน้ าผิวดินในทั้ง 3 เขตพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ชุมชน 

พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ โดยน้ าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนมีปริมาณไมโครไฟเบอร์มากที่สุด จากการศึกษาพบ        

ไมโครไฟเบอร์สีด ามากที่สุด รองลงมา คือ สีแดง และสีใส ไมโครไฟเบอร์ที่พบส่วนใหญ่เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก การ

วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่าดัชนีคุณภาพน้ า (Transparency, 

Turbidity, TSS, TDS, Temperature, pH, DO และ EC) 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา และความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักใน

เน้ือปลา และปริมาณโลหะหนักในนํ้าผิวดินและตะกอน โดยตรวจวัด Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลาตะเพียน (Barbonymus 

gonionotus) ปลาสลาด (Notopterus notopterus) และปลาชอน (Channa striata) และในนํ้าผิวดินและตะกอน ใน      

3 เขตพ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ ในบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน ผลการศึกษาพบ Cd, Pb 

และ Zn ในเน้ือปลาเทากับ ND-1.64, ND-5.99 และ 13.63-60.43 mg/kg DW ตามลําดับ ในนํ้าผิวดินเทากับ ND-0.028,            

ND-0.026 และ ND-0.100 mg/l ตามลําดับ และในตะกอนพ้ืนทองนํ้าเทากับ ND-1.30, ND-16.57 และ 17.73-69.04 

mg/kg ตามลําดับ ท้ังน้ีพบปริมาณโลหะหนักสูงในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชน และพบ Cd สูงในเน้ือปลาสลาด และ Pb สูงในเน้ือ

ปลาตะเพียนและปลาสลาด การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาแตละชนิดไมสัมพันธกับ

ปริมาณของโลหะหนักชนิดน้ันๆ ในนํ้าผิวดิน ขณะท่ีปริมาณของ Zn ในเน้ือปลาชอนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

ปริมาณของ Zn ในตะกอนในระดับสูง 

 

คําสําคัญ : โลหะหนัก ปลา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด 

 

Abstract 

 Objectives of this research were to study accumulation of heavy metal in fish muscle and             

relation between heavy metal in fish and heavy metal in surface water and sediment. In this research, Cd, 

Pb and Zn in muscle of 3 fishes, Silver barb (Barbonymus gonionotus), Grey featherback (Notopterus 

notopterus) and Snakehead fish (Channa striata) including in surface water and sediment from 3 zones, 

community area, agricultural area and natural area of Bueng Boraphet Wetland were collected and 

evaluated in wet period. The results showed Cd, Pb and Zn in fish muscle were ND-1.64, ND-5.99 and 

13.63-60.43 mg/kg DW, respectively. Cd, Pb and Zn in surface water and sediment were ND-0.028, ND-

0.026 and ND-0.100 mg/l, respectively, and ND-1.30, ND-16.57 and 17.73-69.04 mg/kg, respectively. 

Comparing between study zones, high heavy metal was found in muscle of fish from community area. 
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Meanwhile, high Cd was found in muscle of Grey featherback. And, high Pb was found in muscle of Silver 

barb and Grey featherback. For each fish species, correlation coefficient showed that concentration of 

each heavy metal in fish muscle was not related with its concentration in surface water. Meanwhile, Zn 

concentration in fish muscle was positively related with Zn concentration in sediment at high level of 

correlation.   

 

keywords : Heavy metal, Fish, Correlation coefficient, Bueng Boraphet Wetland 

 

บทนํา   

 โลหะหนักเปนธาตุท่ีมนุษยนํามาใชประโยชนเปนเวลายาวนาน โดยใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑท่ีใชใน

ชีวิตประจําวัน ใชการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โลหะหนักจึงมีโอกาสปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ท้ังจากการท้ิงขยะหรือ           

นํ้าเสียท่ีปนเปอนโลหะหนัก การปลดปลอยโลหะหนักจากกิจกรรมประจําวันของมนุษย เชน กิจกรรมการคมนาคมขนสง จาก

กิจกรรมการเกษตร เชน การใชสารเคมีท่ีมีโลหะหนักเปนสวนผสม เปนตน และนอกจากโลหะหนักจะยอยสลายไดยากตาม

ธรรมชาตแิลว ยังสามารถถายทอดผานหวงโซอาหารและเขาไปสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศซึ่งรวมถึงระบบนิเวศแหลง

นํ้าท่ีมักเปนแหลงรองรับมลสารจากกิจกรรมตางๆ โดยกลไกลการสะสมโลหะหนักของสัตวนํ้าเกิดข้ึนเมื่อสัตวนํ้าไดรับโลหะ

หนักจากการรับสัมผัสโลหะหนักท่ีปนเปอนในอาหารและจากบริเวณแหลงท่ีอยูอาศัย โลหะหนักท่ีเขาสูสัตวนํ้าจะผานระบบ

ทางเดินอาหาร หรือผิวหนังจากการสัมผัส หรือผานทางเหงือกจากการแลกเปลี่ยนออกซิเจน เมื่อเคลื่อนท่ีเขาไปยังของเหลวใน

รางกาย เชน เลือด จะแพรกระจายไปสะสมยังอวัยวะตางๆ ซึ่งบางสวนจะถูกกําจัดออกผานกระบวนการเมทาบอลิซึม ขณะท่ี

บางสวนท่ีถูกกําจัดออกไดไมหมดก็จะสะสมอยูในไขมัน และอวัยวะตางๆ ของสัตวนํ้า (มะลิวรรณ บุญเสนอ, 2560) และเน่ืองจาก

โลหะหนักมีความเปนพิษ เมื่อสะสมในสิ่งมีชีวิตจึงกอใหเกิดโทษได เชน ทําใหกระดูกสันหลังผิดปกติ สงผลตอระบบไหลเวียน

เลือด และสงผลตอการทํางานของดีเอ็นเอหรือของเอนไซม เปนตน (Manahan, 1992) ท้ังน้ีเมื่อสิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้าเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือไมสามารถทํางานไดตามปกติก็จะสงผลกระทบตอโครงสรางของระบบนิเวศแหลงนํ้าและระบบนิเวศอ่ืนท่ี

เก่ียวของ รวมถึงสงผลกระทบมายังมนุษยอีกดวย การปนเปอนโลหะหนักในระบบนิเวศสงผลกระทบไดหลายระดับ โดยอาจ

ทําใหสิ่งมีชีวิตออนแอลงจนถึงข้ันสูญเสียชนิดพันธุ ทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุลดลง และเกิดการสูญเสียสมดุล อัน

เน่ืองมาจากโลหะหนักสงผลตอสิ่งมีชีวิตท่ีเปนอาหาร ขณะท่ีความเปนพิษของโลหะหนักยังสามารถสงผานและสะสมในหวงโซ

อาหาร และกอความเปนพิษไดแมมีในปริมาณนอย   

 ปลาเปนสัตวนํ้าชนิดหน่ึงท่ีสามารถใชเปนดัชนีบงช้ีถึงความสมบูรณของแหลงนํ้าได และปลายังเปนอาหารท่ีสําคัญ

ตอผูบริโภคในหวงโซอาหารรวมถึงมนุษยดวย เมื่อโลหะหนักปนเปอนในแหลงนํ้า ปลาจะสัมผัสหรือไดรับโลหะหนักจากนํ้า

หรือตะกอนท่ีปนเปอน หรือไดรับโลหะหนักจากอาหารท่ีปนเปอน โดยปลาแตละชนิดมีการสะสมโลหะหนักแตกตางกันข้ึนกับ

ชนิดของปลา การกินอาหาร ท่ีอยูอาศัย รวมไปถึงชวงอายุท่ีแตกตางกัน (Tanee et al., 2013) เปนตน ปลาท่ีไดรับโลหะหนักจะมี

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดความเปนพิษข้ึนกับตัวปลาเอง ทําใหเกิดความผิดปกติกับรางกายและสามารถสงผานโลหะหนักและความ

เปนพิษไปยังผูบริโภคในลําดับท่ีสงูข้ึนไป จนอาจทําใหระบบนิเวศเกิดการเปลีย่นแปลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเน่ืองถึงมนุษยได
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ในท่ีสุด ท้ังน้ีเพ่ือลดผลกระทบจากการปนเปอนโลหะหนักในสิ่งแวดลอม จึงมีการกําหนดคามาตรฐานของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมท่ี

จะไมสงผลกระทบตอมนุษย โดยเกณฑมาตรฐานของแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานของคุณภาพนํ้าผิวดินเพ่ือ

การใชประโยชนในการอุปโภคบริโภคแตตองผานการฆาเช้ือโรค และใชประโยชนทางการเกษตรกรรม ไดกําหนดใหมีคา Cd และ Zn 

ไดไมเกิน 0.05 และ 1.0 mg/l สวนมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยและการเกษตร ไดกําหนดใหมีคา Cd และ 

Pb ไดไมเกิน 34.0 และ 400.0 mg/kg ขณะท่ีเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 97 (พ.ศ. 2529) 

กําหนดใหมีคา Pb และ Zn ไดไมเกิน 1.0 และ 100 mg/kg WW   

 พ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด เปนระบบนิเวศท่ีมีความสําคัญระดับชาต ิดวยลักษณะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการอยูอาศัยของ

สิ่งมีชีวิต จึงทําใหเปนระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ (ศันสนีย ชูแวว, 2557) แตปจจุบันบึงบอระเพ็ดเสื่อมโทรม

ลง สวนหน่ึงเปนผลจากกิจกรรมมนุษยท้ังภายในและพ้ืนท่ีโดยรอบบึง ท้ังน้ี โลหะหนักเปนมลสารหน่ึงท่ีไดถูกปลดปลอยจาก

กิจกรรมดังกลาว และมีโอกาสเขาไปสะสมอยูในท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งจะสงผลกระทบตอบึงบอระเพ็ดอันเปนแหลง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ และกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีใชประโยชนจากระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดอีกดวย       

 งานวิจัยน้ีศึกษาถึงการสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา และความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา และ

ปริมาณโลหะหนักในนํ้าผิวดินและตะกอนพ้ืนทองนํ้าของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ซึ่งปจจุบันขอมูลการปนเปอนโลหะหนักใน

สิ่งแวดลอมของบึงบอระเพ็ดยังมีอยูอยางจํากัดและไมเปนปจจุบัน ผลการศึกษาจะแสดงขอมูลท่ีบงช้ีถึงสถานการณการสะสม

ของโลหะหนักในเน้ือปลาและความสัมพันธกับปจจัยแวดลอม ซึ่งเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจใน

การบริโภคปลาจากบึงบอระเพ็ดไดอยางปลอดภัย รวมถึงเปนประโยชนในการเฝาระวังการปนเปอนโลหะหนักในสิ่งแวดลอม

รวมถึงสัตวนํ้า ซึ่งจะสงผลตอการลดลงของปริมาณและความหลากหลายของสัตวนํ้าภายในบึงบอระเพ็ด ท้ังน้ีขอมูลจาก

การศึกษายังเปนประโยชนนําไปสูการปองกัน ฟนฟูและบริหารจัดการ เพ่ือคงไวซึ่งความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ          

บึงบอระเพ็ดท่ีเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาของประเทศตอไป 

     

วิธีดําเนินการวิจัย 

       งานวิจัยน้ีไดตรวจวัดคาดัชนีคุณภาพนํ้าผิวดิน และปริมาณ แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) และตะก่ัว (Pb) ในเน้ือปลา           

นํ้าผิวดิน และตะกอนพ้ืนทองนํ้า ในชวงฤดฝูน ระหวางเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ป 2562 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี  

 1. การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง 

  กําหนดพ้ืนท่ีศึกษาเปน 3 เขตพ้ืนท่ีตามลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ไดแก พ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ

พ้ืนท่ีธรรมชาติ โดยเก็บตัวอยางปลาท่ีเปนตัวแทนของแตละเขตพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางนํ้าผิวดินและตะกอนพ้ืนทองนํ้าจากจุด

เก็บตัวอยางภายในแตละเขตพ้ืนท่ีศึกษา โดยมีจุดเก็บตัวอยางนํ้าและตะกอนในเขตพ้ืนท่ีชุมชนจํานวน 4 จุด ในเขตพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีธรรมชาติ พ้ืนท่ีละ 3 จุด (ตารางท่ี 1) ท้ังน้ีตัวอยางนํ้าผิวดินและตะกอนพ้ืนทองนํ้าจะเก็บจากจุดเก็บ

ตัวอยางเดียวกัน  
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ตารางท่ี 1 พ้ืนท่ีและจุดเก็บตัวอยางในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

พ้ืนท่ี 

(Sampling zone) 

สถานี 

(Sampling point) 

พิกัด 

 X  Y 

พ้ืนท่ีชุมชน 

เหนือบานหวยหิน 636816 1731945 

กลางบานหวยหิน จุดท่ี 1 636117 1731644 

กลางบานหวยหิน จุดท่ี 2  636247 1731460 

ทายบานหวยหิน 635588 1731965 

 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ตนนํ้ารางบัว 641343 1734626 

กลางนํ้ารางบัว 641228 1734765 

ทายนํ้ารางบัว 640593 1735140 

 

พ้ืนท่ีธรรมชาต ิ

พ้ืนท่ีธรรมชาติบรเิวณกลางบึง จุดท่ี 1 632861 1736179 

พ้ืนท่ีธรรมชาติบรเิวณกลางบึง จุดท่ี 2 632334 1736016 

พ้ืนท่ีธรรมชาติบรเิวณกลางบึง จุดท่ี 3 631853 1735774 

 

 2. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง 

     1) ตัวอยางปลา 

    เก็บตัวอยางปลาจากการทําประมงดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีถูกกฎหมาย ไดแก ลอบยืน และเบ็ด จาก 3  

เขตพ้ืนท่ีศึกษา โดยเก็บตัวอยางปลาจํานวน 3 ชนิด ท่ีมีลักษณะการกินอาหารและท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน ไดแก ปลาตะเพียนขาว 

(Barbonymus gonionotus) ซึ่งเปนปลาท่ีกินพืช และปลาสลาด (Notopterus notopterus) ซึ่งเปนปลากินสัตว ท่ีอาศัยอยูใน

บริเวณผิวนํ้าจนถึงบริเวณกลางนํ้า และอีก 1 ชนิดคือ ปลาชอน (Channa striata) ซึ่งเปนปลากินสัตวท่ีอาศัยบริเวณพ้ืนทองนํ้า 

(ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดพะเยา, 2563) 

    วิเคราะหโลหะหนักในเน้ือปลาแตละชนิด โดยนําปลาท่ีไดจากการเก็บตัวอยางแตละครั้งมาจําแนกตาม            

ชนิดพันธุ จากน้ันนําเน้ือปลาท้ังหมดของแตละชนิดมาอบและบดละเอียด นําตัวอยางเน้ือปลาแตละชนิด จํานวน 2 g ใสใน

ขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริกและกรดเปอรคลอริค อัตราสวน 3:1 ลงไป 30 ml นําไปใหความรอนจนกวาสารละลายจะใส 

กรองสารละลายดวยกระดาษกรองเบอร 42 แลวปรับปริมาตรใหได 100 ml นําไปตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS) (กชวรรณ วงคเจริญ และ ศิรินันท ยุบลศริ, 2555) ผลการวิเคราะหความแมนยํา           

(% Recovery) ในการวิเคราะหโลหะหนักในเน้ือปลา พบการวิเคราะห Cd, Pb และ Zn มีความแมนยํารอยละ 88.2, 81.0 

และ 95.0 ตามลําดับ  

  2) ตัวอยางนํ้า 

        เก็บตัวอยางนํ้าผิวดินแบบจาง (Grab sampling) จาก 10 จุดเก็บตัวอยาง ใน 3 พ้ืนท่ีศึกษา โดยเก็บจํานวน         

1 ตัวอยาง/จุดเก็บ ท่ีก่ึงกลางของระดับความลึก ณ จุดเก็บตัวอยาง ท้ังน้ีหากมีคาความลึกเกิน 2 m ใหเก็บท่ีระดับความลึกไมเกิน       

1 m ใสในขวด PE ขนาด 1 l ตามวิธีการของ กรมควบคุมมลพิษ (2546) เพ่ือนําไปวิเคราะหคาความกระดาง (Hardness) และ    

โลหะหนักในหองปฏิบัติการ โดยรักษาสภาพนํ้าดวยกรดไนตริก และแชท่ีอุณหภูมิ 4+2 0C และตรวจวัดคาดัชนีคุณภาพนํ้าท่ัวไปใน
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ภาคสนาม ของนํ้าผิวดินในแตละจุดตรวจวัด ดังน้ี ตรวจวัดคา pH, Temperature, DO, TDS และ EC ดวยเครื่อง Multiprobe 

analyzer (YSI 556 MPS) วัดคา Transparency ดวย Secchi disk และวัดคา Turbidity ดวยเครื่อง Turbidity meter  

       วิเคราะหคาโลหะหนักในนํ้า โดยนํานํ้า 100 ml ใสในขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริก 5 ml แลวใหความรอนจนกวา

สารละลายจะมีสีใส นําสารละลายมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 แลวปรับปริมาตรใหได 100 ml แลวจึงนําไปตรวจวัด         

โลหะหนักดวยเครื่อง AAS (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ, 2554) 

   วิเคราะหคาความกระดางดวยวิธีไตเตรทดวยอีดีทีเอ (EDTA) โดยนํานํ้า 50 ml มาเติมสารละลายบัฟเฟอร (Buffer 

solution) 2 ml ผสมใหเขากัน แลวเติมอีริโอโคม แบลค ที อินดิเคเตอร (Eriochrome black T: EBT) 3 หยด จากน้ันไตเตรทดวยอีดีทีเอ 

0.01 โมลาร  จนกวาจะมีสีฟาใส (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ, 2554) ผลการวิเคราะหความแมนยําในการ

วิเคราะหโลหะหนักในนํ้า พบการวิเคราะห Cd, Pb และ Zn มีความแมนยํารอยละ 110.0, 81.1 และ 96.9 ตามลําดับ   

   3) ตัวอยางตะกอนพ้ืนทองนํ้า 

   เก็บตัวอยางตะกอนพ้ืนทองนํ้า แบบ Grab sampling จากท้ัง 10 จุดเก็บตัวอยาง ใน 3 เขตพ้ืนท่ีศึกษา            

ซึ่งเปนจุดเดียวกันกับจุดเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน ผึ่งตัวอยางใหแหง อบ และบดใหละเอียด กอนนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

     วิเคราะหคาโลหะหนัก โดยนําตะกอนท่ีบดละเอียด 5 g ใสในขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริกและกรดเปอรคลอลิค                 

อัตราสวน 3:1 ลงไป 20 ml ใหความรอนจนไดสารละลายสีใส จากน้ันจึงนําลงจากเตาตั้งท้ิงไวใหเย็น กรองดวยกระดาษกรอง

เบอร 42 ปรับปริมาตรใหได 100 ml แลวจึงวิเคราะหดวย AAS (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ, 

2554)   ผลการวิเคราะหความแมนยําในการวิเคราะหโลหะหนักในตะกอน พบคาการวิเคราะห Cd, Pb และ Zn มีความ

แมนยํารอยละ 91.1, 85.1 และ 84.4 ตามลําดับ  

    3. การวิเคราะหขอมูล 

     วิเคราะหคาการปนเปอนโลหะหนักในเน้ือปลา นํ้าผิวดิน และตะกอนพ้ืนทองนํ้า ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของปริมาณโลหะหนักชนิดเดียวกันในเน้ือปลา นํ้า และตะกอน ระหวางพ้ืนท่ีการใชประโยชน 

ดวยสถิติ F-test ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson correlation) ระหวางปริมาณ          

โลหะหนักในเน้ือปลา และปริมาณโลหะหนักในนํ้าและโลหะหนักในตะกอน 

 

ผลการวิจัย  

 1. การสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา ในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด 

  1) ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา จําแนกตามลักษณะพ้ืนท่ีการใชประโยชน 

 ปริมาณการสะสมโลหะหนักในเน้ือปลาท้ัง 3 ชนิด จากทุกเขตพ้ืนท่ีศึกษา พบมีคาการสะสม Cd, Pb และ Zn            

ในเน้ือปลาอยูในชวง ไมสามารถตรวจวัดได (Not detected: ND)–1.64, ND-5.99 และ 13.63-60.43 mg/kg DW ตามลําดับ            

สวนปริมาณการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชน มีคา ND-1.64, ND-4.44 และ 20.69-40.06  mg/kg 

DW ตามลําดับ ปริมาณการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีคา ND-1.53, ND-5.99 และ 13.63-

34.64 mg/kg DW ตามลําดับ และปริมาณการสะสม Cd Pb และ Zn ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีธรรมชาติ มีคา ND-1.36, ND-

5.86 และ 16.18-60.43 mg/kg DW ตามลําดับ (ภาพท่ี 1) ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ พบปริมาณการสะสม Cd 
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ในเน้ือปลามีคาแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติระหวางพ้ืนท่ี โดยพบคาสูงสุดในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชน ขณะท่ีปริมาณการ

สะสม Pb และ Zn ในเน้ือปลาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพ้ืนท่ีการใชประโยชน (ภาพท่ี 1) 

   เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (พ.ศ.2529) 

ท่ีกําหนดใหมีคา Pb ในอาหารไดไมเกิน 1 mg/kg WW และมีคา Zn ในอาหารไดไมเกิน 100  mg/kg WW (กระทรวง

สาธารณสุข, 2529) พบวาคาการสะสม Pb และ Zn ในเน้ือปลาจากทุกพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

0.415 และ 8.033 mg/kg WW ตามลําดับ ไมเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และเมื่อเปรียบเทียบคา Pb ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ี

ชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.444, 0.397 และ 0.404 mg/kg WW ตามลําดับ และคา 

Zn ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.392, 7.228 และ 8.418 mg/kg 

WW ตามลําดับ พบวาท้ังหมดมีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา (mg/kg DW) ในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด จําแนกตามลักษณะพ้ืนท่ีการใชประโยชน 

หมายเหตุ: อักษรท่ีเหมือนกัน คือ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

              Limit of detection (LOD) = 0.0004 mg/kg 

  

  2) การสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา จําแนกตามชนิดพันธุ 

      ปริมาณการสะสม Cd ในเน้ือปลาตะเพียนซึ่งเปนปลากินพืชท่ีอาศัยบริเวณผิวนํ้าถึงกลางนํ้า ในเน้ือปลาสลาด 

ซึ่งเปนปลากินสัตวท่ีอาศัยบริเวณผิวนํ้าถึงกลางนํ้า และในเน้ือปลาชอนซึ่งเปนปลากินท้ังพืชและสัตวท่ีอาศัยบริเวณพ้ืนทองนํ้า           

มีคา ND-1.36, ND-1.64 และ 0.05-1.36 mg/kg DW ตามลําดับ พบมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสูงท่ีสุดใน

เน้ือปลาสลาด ปริมาณการสะสม Pb ในเน้ือปลาตะเพียน เน้ือปลาสลาด และเน้ือปลาชอน มีคา ND-5.99, ND-5.12 และ                 

ND-4.44 mg/kg DW ตามลําดับ พบมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบคาสูงในเน้ือปลาตะเพียนและปลาสลาด 

ขณะท่ีปริมาณการสะสม Zn ในเน้ือปลาตะเพียน เน้ือปลาสลาด และเน้ือปลาชอน มีคา 13.63-39.95, 16.18-34.64 และ 17.18-

60.40 mg/kg DW ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางชนิดพันธุ (ภาพท่ี 2) 
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  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน พบคา Pb ในเน้ือปลาตะเพียน ปลาสลาด และ

ปลาชอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.497, 0.489 และ 0.216 mg/kg WW ตามลําดับ และคา Zn ในเน้ือปลาตะเพียน ปลาสลาด 

และปลาชอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.552, 6.330 และ 29.812 mg/kg WW ตามลําดับน้ัน ท้ัง Pb และ Zn ท่ีพบในเน้ือปลาท้ัง 3 

ชนิด มีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข  

                  

 
 

ภาพท่ี 2 ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา (mg/kg DW) ในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด จําแนกตามชนิดพันธุ 

หมายเหตุ: อักษรท่ีเหมือนกัน คือ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

              Limit of detection (LOD) = 0.0004 mg/kg 

 

 2. ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปจจัยแวดลอม 

  1) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในปลาและปริมาณโลหะหนักในนํ้า 

  นํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน พบ pH, Temperature, DO, TDS, EC, Transparency, 

Turbidity และ Hardness มีคาระหวาง 7.2-9.6, 28.2-34.8 0C, 6.2-15.5 mg/l, 91.0-517.0 mg/l, 155.0-528.0 µS/cm, 

25.0-100.0 cm, 7.5-78.9 NTU และ 92.0-260.0 mg/l as CaCO3 ตามลําดับ ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินในแตละเขต

พ้ืนท่ี พบนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีชุมชน มีคา pH, Temperature, DO, TDS, EC, Transparency, Turbidity และ Hardness 

ระหวาง 7.2-9.6, 28.2-33.5 0C, 7.1-15.2 mg/l, 91.0-517.0 mg/l, 155.0-528.0 µS/cm, 50.0-100.0 cm, 16.4-27.6 

NTU และ 92.0-200.0 mg/l as CaCO3 ตามลําดับ นํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีคา pH, Temperature, DO, TDS, EC, 

Transparency, Turbidity และ Hardness ระหวาง 7.2-9.3, 30.2-33.8 0C, 6.2-10.6 mg/l, 121.0-257.0 mg/l, 209.0-451.0 

µS/cm, 30.0-75.0 cm, 23.3-48.0 NTU และ 120.0-260.0 mg/l as CaCO3 ตามลําดับและ นํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีธรรมชาติ มี

คา pH, Temperature, DO, TDS, EC, Transparency, Turbidity และ Hardness ระหวาง 7.5-8.2, 30.6-34.8 0C, 7.2-

11.1 mg/l, 103.0-247.0 mg/l, 178.0-455.0 µS/cm, 25.0-100.0 cm, 77.6-78.0 NTU และ 92.0-260.0 mg/l as CaCO3 
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ตามลําดับ ท้ังน้ี pH, Temperature และ DO ของนํ้าผิวดิน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพ้ืนท่ี (ตารางท่ี 

2) 

  ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน พบมีคา ND-0.028,        

ND-0.026 และ ND-0.100 mg/l ตามลําดับ โดยพบ Cd ในนํ้าจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ มีคา 

ND-0.028, ND-0.010 และ ND-0.013 mg/l ตามลําดับ คา Pb ในนํ้าจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ 

มีคา ND-0.026, ไมสามารถตรวจวัดได, ND-0.023 mg/l ตามลําดับ และคา Zn ในนํ้าจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ

พ้ืนท่ีธรรมชาติ มีคา 0.001-0.026, ND-0.083 และ ND-0.100 mg/l ตามลําดับ ท้ังน้ี พบวา Cd, Pb และ Zn ในนํ้าผิวดิน         

มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางพ้ืนท่ีใชประโยชน (ตารางท่ี 2) 

  เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 ท่ีกําหนดคา pH ระหวาง 5-9  คา DO ไมต่ํากวา 4.0 

mg/l (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) พบคาเฉลี่ย pH และ DO ของนํ้าผิวดินในบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน ป 2562 ซึ่งมีคา 8.04 และ 

8.84 mg/l ตามลําดับ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานเชนเดียวกับ คา pH และ DO ของนํ้าจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ี

ธรรมชาติ ท้ังน้ี คา Pb และ Zn ในนํ้าในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด และในนํ้าจากท้ัง 3 เขตพ้ืนท่ี เปนไปตามเกณฑคุณภาพนํ้าผิว

ดินประเภทท่ี 3 ท่ีกําหนดให Pb และ Zn ไมเกิน 0.05 และ 1.00 mg/l ตามลําดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) เชนกัน เมื่อ

เทียบกับเกณฑคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า ท่ีกําหนด คา pH, Temperature, DO และ Transparency         

มีคา 5-9,  23-32 0C, ไมต่ํากวา 3 mg/l และ 30–60 cm ตามลําดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) พบคาเฉลี่ย  pH, 

Temperature, DO และ Transparency ของนํ้าในบึงบอระเพ็ด และนํ้าใน 3 เขตพ้ืนท่ีศึกษา เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ

สัตวนํ้า อยางไรก็ตามคา Transparency ของนํ้าในพ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ีชุมชนสูงกวาคาท่ีเหมาะสมตอสัตวนํ้า 

    การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบปริมาณ Cd ในเน้ือปลารวมทุกชนิดไมมีความสัมพันธกับปริมาณ Cd 

ในนํ้าผิวดิน เชนเดียวกันกับปริมาณ Pb และ Zn ในเน้ือปลาท่ีไมมีความสัมพันธกับโลหะหนักชนิดน้ันๆ ในนํ้าผิวดิน ขณะท่ี

ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลาตะเพียน เน้ือปลาสลาด และเน้ือปลาชอน ก็ไมมีความสัมพันธกับโลหะหนักชนิดน้ันๆ         

ในนํ้าผิวดิน เชนเดียวกัน  (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 2 คุณภาพนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย 
ลักษณะพ้ืนท่ีการใชประโยชน 

ชุมชน เกษตรกรรม ธรรมชาต ิ

pH* - 8.34+0.69a 7.90+0.62ab 7.77+0.60b 

Temperature* 0C 30.25+1.57b 31.93+1.25a 32.62+1.4a 

DO* mg/l 9.9+2.38a 7.9+1.34ab 8.27+1.29a 

TDSns mg/l 190+0.11 200+0.5 190+0.48 
ECns µS/cm 281.50+99.47 367.89+88.4 342.78+89.92 

Transparencyns Cm 70.41+10.41 57.22+21.95 75.00+27.95 
Turbidityns NTU 20.65+3.28 29.33+10.51 26.89+24.61 
Hardnessns mg/l as CaCO3 124.00+30.87 152.67+47.49 126.44+33.28 

Cdns mg/l 0.007+0.008 0.003+0.003 0.004+0.004 

Pbns mg/l 0.002+0.007 ND 0.003+0.007 

Znns mg/l 0.035+0.031 0.025+0.027 0.054+0.037 
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หมายเหตุ: * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
              ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
              LOD สําหรับวิเคราะหโลหะหนัก = 0.0004 mg/l  
ตารางท่ี 3 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson correlation) ระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปริมาณโลหะหนักในนํ้า  

ชนิดปลา/ชนิดโลหะหนัก 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

Cd  Pb  Zn  
ปลารวมท้ัง 3 ชนิด -0.165 -0.487 -0.168 
ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) -0.191 -0.506 -0.124 

ปลาฉลาด (Notopterus notopterus) -0.075 -0.023 -0.349 

ปลาชอน (Channa striata) +0.439 +0.419 +0.201 
          

          2)  ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปริมาณโลหะหนักในตะกอน 

        ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในตะกอนในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด มีคา ND-1.30, ND-16.57 และ 17.73-

69. mg/kg ตามลําดับ โดยพบ Cd ในตะกอนจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ มีคา ND-1.30,            

ND-0.051 และ ND-0.82  mg/kg ตามลําดับ คา Pb ในตะกอนจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีธรรมชาติ มีคา 

ND-12.81, ND-16.57 และ ND-10.14  mg/kg ตามลําดับ และคา Zn ในตะกอนจากพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ

พ้ืนท่ีธรรมชาติ มีคา 21.39-48.65, 19.35-32.33 และ 17.73-69.04 mg/kg ตามลําดับ ท้ังน้ี พบวา Cd และ Zn ในตะกอนมี

คาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางพ้ืนท่ี โดยพบคา Cd สูงท่ีสุดในตะกอนจากพ้ืนท่ีชุมชน และพบคา Zn สูงในตะกอนจาก

พ้ืนท่ีธรรมชาติแตไมแตกตางจากพ้ืนท่ีชุมชน (ภาพท่ี 3) 

    คา Cd และ Pb ในตะกอนในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด มีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือ

การอยูอาศัยและเกษตรกรรม ท่ีกําหนดใหมี Cd และ Pb ไดไมเกิน 34.0 และ 400.0 mg/kg ตามลําดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)     

        การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบปริมาณ Zn ในเน้ือปลาชอนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ กับปริมาณ Zn ในตะกอน โดยเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง คือมีคาอยูในชวง 0.70-1.00 

(ประคอง กรรณสูต, 2540) ขณะท่ีปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลารวมทุกชนิดและเน้ือปลาแตละชนิดพันธุ ไมมี

ความสัมพันธกับปริมาณโลหะหนักชนิดน้ันๆ ในตะกอน (ตารางท่ี 4) 

 

อภิปรายผล  

 1. การสะสมโลหะหนักในเน้ือปลาในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด 

            1) ปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลา จําแนกตามลักษณะพ้ืนท่ีการใชประโยชน 

  ผลการศึกษาพบการสะสมของโลหะหนักท้ัง 3 ชนิด ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด โดยพบปริมาณ

การสะสม Zn > Pb > Cd ในเน้ือปลา ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ Tanee et al. (2013) ซึ่งตรวจวัด Pb และ Zn ในเน้ือ

ปลาในแมนํ้าชี จังหวัดมหาสารคาม  พบการสะสม Zn ในเน้ือปลามีคาใกลเคียงกับ คา Zn ในเน้ือปลาของแมนํ้าชี ท่ีมีคาเฉลี่ย 

14.6-31.6 mg/kg DW แตพบคา Pb ในเน้ือปลาสูงกวาเน้ือปลาของแมนํ้าชี ท่ีมีคาเฉลี่ย 33.8-46.3 mg/kg DW โดย Tanee 

et al. (2013) พบ Pb ในเน้ือปลาสูงกวา Zn ท้ังน้ีการสะสมโลหะหนักในเน้ือปลาเกิดข้ึนจากปลาไดรับโลหะหนักเขาสูรางกาย

ผานการรับสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและทางเหงือก และไดรับจากอาหารและนํ้าท่ีปนเปอน (Soliman, 2011) โดยการ

289 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ปนเปอนโลหะหนักในแหลงนํ้าเปนปจจัยหลักในการสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา ดังน้ันการปนเปอน Zn, Pb และ Cd ในนํ้าผิว

ดินและในตะกอนของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดจึงสงผลตอการสะสมของโลหะหนักในเน้ือปลา ซึ่งจากการตรวจวัดพบปริมาณ 

Zn ในนํ้าและตะกอนของบึงบอระเพ็ดสูงกวาการปนเปอน Pb สอดคลองกับปริมาณ Zn ในเน้ือปลาท่ีมีคาสูงกวา Pb และ Cd  

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนพ้ืนทองนํ้า (mg/kg) ในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด 

หมายเหตุ: อักษรท่ีเหมือนกัน คือ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

              Limit of detection (LOD) = 0.0004 mg/kg 
 

 

ตารางท่ี 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson correlation) ระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปริมาณโลหะหนักใน

ตะกอน 

ชนิดปลา/ชนิดโลหะหนัก 
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

Cd  Pb  Zn  
ปลารวมท้ัง 3 ชนิด -0.071 +0.382 +0.098 
ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) +0.109 +0.305 +0.013 

ปลาฉลาด (Notopterus notopterus) -0.298 +0.579 -0.076 
ปลาชอน (Channa striata) +0.639 +0.015 +0.740* 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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    การสะสมโลหะหนักท้ัง 3 ชนิด พบมีคาสูงในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ Dhinesh, Rajaram, 

Mathivanan, Vinothkumar and Ramalingam (2014) ท่ีระบุวาการปนเปอนโลหะหนักในแหลงนํ้า สวนหน่ึงเปนผลจาก

กิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษย และกิจกรรมทางการเกษตร ท่ีทําใหโลหะหนักมีโอกาสปนเปอนสูแหลงนํ้าและเกิดการ

ถายทอดทางหวงโซอาหารเขาไปสะสมในปลาโดยกระบวนการสะสมทางชีวภาพไดในท่ีสุด ในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งพบปริมาณ

โลหะหนักสูงในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชน คาดวาเปนผลจากบึงบอระเพ็ดไดรับโลหะหนักจากกิจกรรมของชุมชนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 

เชน การท้ิงของเสียและนํ้าท้ิงลงสูบึง จึงทําใหปลาในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาวมีโอกาสไดรับและสะสมโลหะหนักในรางกาย  

 เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข พบคา Pb และ Zn ในเน้ือปลา

จากทุกเขตพ้ืนท่ียังอยูภายใตเกณฑมาตรฐาน จึงยังคงสามารถบริโภคไดอยางปลอดภัย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากโลหะหนัก

สามารถเกิดการถายทอด สะสมและขยายความเปนพิษในสิ่งมีชีวิตได ดังน้ีจึงจําเปนท่ีจะตองควบคุมกิจกรรมท่ีอาจปลดปลอย

โลหะหนักลงสูพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ดซึ่งจะสงผลตอการสะสมโลหะหนักในปลาและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ตอไป  

        2) การสะสมโลหะหนักในเน้ือปลา จําแนกตามชนิดพันธุ 

            ปริมาณ Cd และ Pb ในเน้ือปลา มีคาแตกตางกันระหวางชนิด โดยพบคา Cd สูงท่ีสุดในเน้ือปลาสลาด ซึ่งเปน

ปลากินสัตว และพบ Pb สูงท่ีสุดในเน้ือปลาตะเพียนซึ่งเปนปลากินพืชแตไมแตกตางจากเน้ือปลาสลาด ขณะท่ี คา Zn ในเน้ือ

ปลาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางชนิดพันธุ ท้ังน้ีสอดคลองกับ ธวัดชัย ธานี, เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ,            

รุงลาวัลย สุดมูล และ อรุณรัตน ฉวีราช (2017) ท่ีศึกษาการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลา ในอางเก็บนํ้าหวยแกง จังหวัด

กาฬสินธุ ท่ีพบการสะสมของ Pb และ Zn ในเน้ือปลากินพืชสูงกวาปลากินสัตว แตอยางไรก็ตาม ธวัดชัย และคณะ (2017) 

พบ การสะสมของ Cd ในเน้ือปลากินพืชสูงกวาปลากินสัตว ท้ังน้ีจะพบวาการสะสมของโลหะหนักในเน้ือปลามีคาแตกตางกัน

ซึ่งสอดคลองกับ Tao, Yuan, Wei and Xiaona (2012) และ Jayaprakash et al. (2015) ท่ีระบุวา การสะสมโลหะหนักใน

เน้ือปลาแตละชนิดจะมีปริมาณท่ีแตกตางกัน โดย Tao et al. (2012) และ Jayaprakash et al. (2015) พบปลากินพืชจะมี

อัตราการสะสมโลหะหนักในเน้ือมากกวาปลากินสัตว  

    การศึกษาในครั้งน้ีพบการสะสม Cd และ Pb สูงในเน้ือปลาสลาดซึ่งเปนปลากินสัตวท่ีอาศัยบริเวณผิวนํ้าจนถึง

กลางนํ้า ซึ่งสามารถรับโลหะหนักไดจากอาหารท่ีเปนสัตวนํ้า และรับสัมผัสโลหะหนักท่ีปนเปอนในนํ้าผานทางเหงือกและ

ผิวหนัง ขณะท่ี พบปลาตะเพียนซึ่งเปนปลากินพืชมีการสะสม Pb สูง โดยปลาตะเพียนจะไดรับโลหะหนักท้ังจากการรับสัมผัส

นํ้าท่ีปนเปอนทางผิวหนัง และไดรับจากนํ้าและอาหารผานการกิน ดังน้ันโลหะหนักท่ีสะสมอยูในพืชท้ังพืชลอยนํ้า พืชจมนํ้า 

และพืชท่ีหยั่งรากในดินท่ีไดรับและสะสมโละหนักจากนํ้าและตะกอน จะสามารถถายทอดโลหะหนักผานหวงโซอาหารมายัง

ปลาตะเพียนได ท้ังน้ีสอดคลองกับ Yousafzai, Chivers, Khan, Ahmad and Siraj (2010) ท่ีระบุวาการสะสมของโลหะหนัก

ในปลามีผลมาจากสภาพสิ่งแวดลอมและปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ชวงชีวิต ระดับการหาอาหาร ขนาดของปลา ถ่ินท่ีอยูอาศัย 

และชนิดของอาหาร จึงทําใหพบคาโลหะหนักท่ีสะสมในปลาและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในแหลงนํ้าในปริมาณท่ีแตกตางกัน 

 เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน พบวา Pb และ Zn ในเน้ือปลาแตละชนิดยังอยูภายใต

เกณฑมาตรฐาน จึงยังคงปลอดภัยตอการบริโภค ท้ังน้ีขอมูลท่ีไดสามารถบงช้ีถึงสถานการณการปนเปอนโลหะหนักในเน้ือปลา

จากแหลงนํ้าบึงบอระเพ็ด ซึ่งสามารถใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริโภคอยางปลอดภัย แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจาก
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โลหะหนักสามารถถายทอดและสะสมในเน้ือปลาไดอยางตอเน่ือง จึงควรปองกันการปนเปอนของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมของ

บึงบอระเพ็ด ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดและมนุษยได 

 2. ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปจจัยแวดลอม 

         1) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปริมาณโลหะหนักในนํ้า 

       จากการศึกษาพบนํ้าผิวดินในพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน ป 2562 มีคา pH, DO, Cd, Pb และ Zn 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 แตอยางไรก็ตาม พบคา Transparency ของนํ้าในเขตพ้ืนท่ีชุมชน และ

พ้ืนท่ีธรรมชาติ สูงเกินเกณฑคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวนํ้า ท้ังน้ีเปนผลเน่ืองมาจากปริมาณสิ่งแขวนลอย

ในนํ้าซึ่งเปนไดท้ังสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในนํ้าผิวดินมีคาไมแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ท้ังน้ี         

โลหะหนักท่ีปนเปอนอยูในนํ้า สวนหน่ึงเปนโลหะหนักท่ีมีอยูตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ตาม กิจกรรมของมนุษยมักเปน         

แหลงหลักท่ีปลดปลอยโลหะหนักลงสูสิ่งแวดลอม เชน กิจกรรมชุมชนท่ีปลดปลอยนํ้าท้ิงหรือขยะท่ีมีโลหะหนักเปน

องคประกอบ กิจกรรมทางการเกษตรก็อาจกอใหเกิดการปนเปอนโลหะหนักจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชนํ้ามัน

สําหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร การใชนํ้ามันและเครื่องจักรกลในการประมง และการคมนาคมขนสง และเมื่อมีการ

ปนเปอนโลหะหนักในแหลงนํ้า โลหะหนักสามารถจะถูกถายทอดไปตามหวงโซอาหารและเขาไปสะสมอยูในผูผลติและผูบริโภค

ในระบบนิเวศตอไปได  

      การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบวาการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเน้ือปลา ไมมีความสัมพันธกัน

กับ Cd, Pb และ Zn ในนํ้า แตอยางไรก็ตามปริมาณโลหะหนักในนํ้าสามารถจะสงผลตอการสะสมโลหะหนักของเน้ือปลาได 

แตเกิดข้ึนไดนอยกวาการไดรับโลหะหนักจากตะกอน เน่ืองจากโลหะหนักในนํ้าจะมีความเขมขนต่ํากวาในตะกอนพ้ืนทองนํ้า 

ขณะท่ีปลามีกลไกลในการควบคุมปริมาณโลหะหนักโดยอาศัยโปรตีนท่ีอยูในเซลล ซึ่งทําหนาท่ีดักจับและกําจัดโลหะหนัก

ดังน้ันเมื่อปลาไดรับโลหะหนักจากนํ้าในปริมาณท่ีต่ําจึงสามารถขับออกจากรางกายดวยกลไกลการควบคุมปริมาณโลหะหนัก 

จึงทําใหมีการสะสมโลหะหนักท่ีไดรับจากนํ้าในเน้ือปลาเพียงเล็กนอย (มะลิวรรณ บุญเสนอ, 2560)  

       

    2) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเน้ือปลาและปริมาณโลหะหนักในตะกอน 

  การปนเปอน Cd และ Zn ในตะกอนของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด พบมีคาแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี โดยพบ 

Cd สูงท่ีสุดในตะกอนจากพ้ืนท่ีชุมชน และพบ Zn สูงสุดในตะกอนจากพ้ืนท่ีธรรมชาติแตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากพ้ืนท่ีชุมชน ท้ังน้ีคาเฉลี่ยของโลหะหนักในตะกอนของพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด มีคานอยกวาท่ีพบจาก ผลการศึกษาของ     

ธงชัย สุธีรศักดิ์, เพ็ญศิริ เอกจิตต, ณัฐรดี ชิดเช่ียว, กนกวรรณ พงษกัณจนณิชา และเวียงชัย จงศรีรัตนกุล (2562) ท่ีศึกษา

โลหะหนักในตะกอนในพ้ืนท่ีคลองบางใหญ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบคา Pb และ Zn ถึง 37.0-113.0 และ 82.0-242.0 mg/kg 

ตามลําดับ คา Pb และ Zn ในตะกอนจากบึงบอระเพ็ด มีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินท่ีใชประโยชนเพ่ือการอยู

อาศัยและเกษตรกรรม ท้ังน้ีการปนเปอนโลหะหนักในตะกอน สวนหน่ึงเปนผลจากกิจกรรมการใชประโยชนท่ีดินบริเวณ

โดยรอบบึงบอระเพ็ด ท่ีทําใหเกิดการปลดปลอยโลหะหนักลงสูแหลงนํ้าแลวเกิดการตกตะกอน (Sedimentation) และการ

ตกตะกอนทางเคมี (Precipitation) สะสมในตะกอนพ้ืนทองนํ้า นอกจากน้ันโลหะหนักยังถูกดูดซับไวกับตะกอนไดดวยกลไก

ท้ังทางกายภาพและเคมี จึงมักพบปริมาณโลหะหนักสูงในตะกอน ซึ่งโลหะหนักในตะกอนน้ีสามารถถูกดูดซึมโดยพืชท่ีมีรากอยู
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ในตะกอน ขณะท่ีสัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูในตะกอนและบนผิวตะกอน รวมถึงปลาท่ีอาศัยบริเวณพ้ืนทองนํ้า สามารถรับสัมผัสโลหะ

หนักจากตะกอนและไดรับจากการกินพืชและสัตวนํ้าท่ีมีการปนเปอนโลหะหนักดวย 

 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระบุวาปริมาณ Zn ในเน้ือปลาชอน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ Zn 

ในตะกอนในระดับสูงซึ่งบงช้ีวาการปนเปอน Zn ในตะกอนจะเพ่ิมโอกาสในการสะสม Zn ในเน้ือปลาชอน ท้ังน้ีเน่ืองจากปลา

ชอนเปนปลาท่ีกินสัตว และอาศัยบริเวณพ้ืนทองนํ้าเปนหลัก จึงมีโอกาสสูงท่ี Zn ท่ีปนเปอนอยูในตะกอนจะเขาสัมผัสและ

สะสมอยูในเน้ือปลาชอน รวมถึงการไดรับโลหะหนักจากการกินอาหาร ซึ่งสวนใหญแลวอาหารของปลาชอนจะเปนสัตวท่ีอาศัย

อยูบริเวณพ้ืนทองนํ้าท่ีมีโอกาสเกิดการสะสมโลหะหนักในปริมาณท่ีสูงจึงทําใหโลหะหนักจากสัตวท่ีเปนอาหารถูกถายทอดและ

เขามาสะสมอยูในเน้ือปลาชอนได (มลิวรรณ บุญเสนอ, 2560) ท้ังน้ีผลการศึกษายังพบวาปริมาณ Zn ในเน้ือปลาชอน 

สอดคลองกับปริมาณ Zn ในตะกอนท่ีมคีาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะหนักชนิดอ่ืนท่ีทําการศึกษาในตะกอน ท้ังน้ีการ

สะสมโลหะหนักในเน้ือปลาจะสงผลกระทบโดยกอความเปนพิษตอตัวปลา และยังสามารถสงผานความเปนพิษไปยังผูบริโภค

ในหวงโซอาหาร รวมถึงการถายทอดไปยังระบบนิเวศอ่ืน อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศได  

 

สรุปผลการวิจัย   

 ผลการศึกษาพบการสะสมโลหะหนักท้ัง 3 ชนิด คือ Cd, Pb และ Zn  ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมนํ้าบึงบอระเพ็ด โดย

พบ Cd และ Pb ในเน้ือปลาจากพ้ืนท่ีชุมชนสูงท่ีสุด และพบการสะสม Cd และ  Pb ในเน้ือปลาแตกตางกันระหวางชนิดพันธุ 

โดยพบ Cd สูงท่ีสุดในเน้ือปลาสลาด ขณะท่ีพบคา Pb สูงท่ีสุดในเน้ือปลาตะเพียนแตไมแตกตางจากปลาสลาด การวิเคราะห

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบวาปริมาณโลหะหนักท้ัง 3 ชนิด ในนํ้าไมมีความสัมพันธกันกับปริมาณโลหะหนักชนิดน้ันๆ        

ในเน้ือปลา ขณะท่ีปริมาณ Zn ในเน้ือปลาชอนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ Zn ในตะกอนพ้ืนทองนํ้าใน

ระดับสูง   
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพเช้ือเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งส าหรับขนมอบ 

เริ่มจากการศึกษา ชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และไม้ไผ่ ร่วมด้วยการทดสอบคุณลักษณะด้านเช้ือเพลิง

ตามมาตรฐาน ASTM และท าการก าหนดสดัส่วน อัดขึ้นรูปด้วนวิธีการอัดเย็น เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 

เซนติเมตร และตดัเช้ือเพลิงให้มีขนาดความยาว 15 เซนตเิมตร ใช้เครื่องอัดแบบเกลยีว และส่งทดสอบคุณลักษณะด้าน

เชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM อีกครั้ง และน ามาทดสอบประสิทธิภาพปฏิบัติการในการอบขนมด้วยชีวมวลผสมอัดแท่ง พร้อม

ท าการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือเชิงวิศวกรรม ในการบันทึกข้อมูลระยะเวลาในการอบ อุณหภูมิ และน้ าหนักของเถ้าเพื่อ

เปรียบเทยีบประสิทธิภาพเชื้อเพลงิชีวมวลผสมอดัแท่งส าหรับขนมอบ 

 

ค าส าคัญ : ชีวมวลผสมอัดแท่ง  ขนมอบ  ประสิทธิภาพเชื้อเพลิง 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study the comparison of the efficiency of barley biomass fuel 

for pastries. Beginning with the study of 3 types of biomass, including coconut shells, corn stalks, and 

bamboo, together with testing the fuel characteristics according to ASTM standards and determining the 

proportion. Extrusion, cut, cold compression method Cylindrical 2.5 cm in diameter and cut the fuel to a 

length of 15 cm using screw compressors And to test the fuel characteristics as per ASTM standard again 

and to test the operating efficiency of baking with compressed biomass sticks While recording data with 

engineering tools To record the baking time, temperature and weight of ash in order to compare the 

efficiency of compressed biomass fuel sticks for pastries. 

 

keywords : Compressed biomass briquette, pastries, fuel efficiency 

 

บทน า 

 วิกฤตการณ์การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญ ในการตอบสนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลติ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังน้ัน จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้
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มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมคีุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ 
(ExpresSo, 2562) โดยได้มีความพยายามพัฒนาเช้ือเพลิงชีวมวลทางเลือกใหม่ และชีวมวลเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจและเข้ามามีบทบาทอย่างมากเนื่องจากเหมาะสมกับภูมิประเทศ ซึ่งการน าวัสดุชีวมวลหรือของเสียจากภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงเขียวเพื่อทดแทนฟืนและถ่าน นั้นเป็นพลังงานที่ใช้แบบหมุนเวียนไม่มีวันหมด
เป็นพลังงานงานสะอาดและยังหาได้ง่ายตามชุมชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) รวมทั้งได้รับ
พลังงานทดแทนที่น าไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังช่วยลดปริมาณของเสียที่อยู่ในภาคการเกษตรที่ต้องก าจัดให้เหลือ
น้อยลง การแปรรูปของเสียเป็นเช้ือเพลิง เดิมการน าของเสียมาผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีให้กลายเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีคุณภาพซึ่งสามารถน าไปใช้งานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  
 พืชเศรษฐกิจที่มีอยู่มากในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และไม้ไผ่ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวพืช
เศรษฐกิจกลุ่มนี้แล้วจะมีเศษเหลือใช้ในปริมาณมากเพียงพอต่อการน าไปผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลส าหรับผลิตพลังงานทดแทน      
(ศิริชัย ต่อสกุล และคณะ, 2558) การปรับปรุงคุณภาพชีวมวลให้มีประสิทธิภาพสูงส าหรับขนมอบ ท าได้โดยการน า ชีวมวล
ต่างชนิดมาผสมกันเนื่องจากคุณลักษณะชีวมวลแต่ละชนิดให้ค่าความร้อนแตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจค้นหาวัสดุ
พลังงานคุณภาพสูงจากชีวมวลผสมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเช้ือเพลิงชีวมวลชนิดต่างๆ ยังการน ามาผสมกันเป็นชีวมวล
อัดแท่ง แล้วน าไปผลิตเป็นก๊าชให้กับอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่มีต้นทุนต่ าในชุมชนและเป็นพลังงาน
สะอาดมาประยุกต์ใช้ 
  งานวิจัยนี้ได้น าชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร มาท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเช้ือเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง

ส าหรับอุตสาหกรรมขนมอบ เพื่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานท าให้ได้แนวทางการเพิ่มค่าความร้อนของ

เชื้อเพลิงชีวมวลผสม เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและได้ได้ข้อมูลมาประกอบในการเลือกใช้ชนิดชีวมวล รวมไปถึงให้

ได้แนวทางลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมขนมอบและลดภาวะเรือนกระจก 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรยีบเทียบชีวมวลผสมอดัแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งวัสดเุหลือใช้ทาง

การเกษตรที่น ามาผลิตกา๊ซชีวมวลสามารถหาได้ภายในชุมชน มีรายละเอียดการศึกษาดังนี้ 

 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทดลอง 

 1.  เครื่องบดเศษวัสด ุคือ เครื่องสบัไม้อเนกประสงค ์Comprehensive blade1400-500 
 2.  เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.50 ซม. ยาว 15.00 ซม. 
 3.  กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น THT46 
 4. นาฬิกาจับเวลาใช้ในการบันทึกระยะเวลา 
 5. เครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอล   
 4.  ขนมผิง  
 5.  ตู้อบ ขนาดความกว้าง 80.00 ซม. ยาว 60.00 ซม. สูง 40.00 ซม. 
    6.  แท่งเชื้อเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.00 ซม. ยาว 15.00 ซม. 

 

 วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1.การศึกษาคุณลักษณะชีวมวล 
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 การศึกษาคุณลักษณะชีวมวลในงานวิจัยนี ้ได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ต าราและเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้ท าการทดสอบสมบัติดา้นเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM โดยได้ผลทดสอบ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการการทดสอบสมบัติด้านเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน ASTM  

ชีวมวล รายการทดสอบ ผลการวิเคราะห์ วิธีทดสอบ/เครื่องมือ 
 
ไม้ไผ่ 

Fixed Carbon 
Ash 
Moisture 
Volatile 

60.00% 
2.90% 
7.10% 
76.40% 

Furnace 
Furnace 
Hit Air Oven 
Furnace 

 
กะลามะพร้าว 

Fixed Carbon 
Ash 
Moisture 
Volatile 

65.00% 
3.00% 
6.70% 
77.60% 

Furnace 
Furnace 
Hit Air Oven 
Furnace 

 
ซังข้าวโพด 

Fixed Carbon 
Ash 
Moisture 
Volatile 

16.70% 
1.30% 
11.50% 
70.50% 

Furnace 
Furnace 
Hit Air Oven 
Furnace 

 

  
ภาพที่ 1  ผลการการทดสอบสมบตัิด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM 

 2. ก าหนดสัดส่วนตัวอย่างเช้ือเพลงิชีวมวล ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการก าหนดตัวอย่างเช้ือเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง (% ต่อ 100 กรัม) 

สูตร กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ไม้ไผ่ ตัวประสาน 
(กรัม) 

1 40 40 20 1206 

2 50 40 10 964 

3 40 50 10 840 
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3. การเตรียมแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง 

3.1 เตรียมชีวมวลที่ต้องการ คือ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ไม้ไผ่ และแป้งมันส าปะหลัง 
3.2 ท าการบดชีวมวลที่เตรยีมให้ละเอยีดเพื่อง่ายต่อการผสม และอัดแทง่ 
3.3 ผสมชีวมวลตามสตูรที่ก าหนด 
3.4 อัดชีวมวลด้วยเครื่องอัดแบบเกลียว ด้วนกระบวนการอัดเย็น และท าการตากชีวมวล 

เพื่อไล่ความชื้นในตัวแท่งเชื้อเพลิง 
  
  
 

 

 

 4.น าชีวมวลผสม อั ด แ ท่ ง

ทดสอบสมบัติด้านเช้ือเพลิง ต า ม

มาตรฐาน ASTM 

 น าชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร ไปท าการทดสอบสมบัติด้านเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน ASTM  

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมบัติด้านเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ของเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง 

ช่ือตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่าง รายการทดลอง ผลการวิเคราะห์ วิธีทดลอง/เครื่องมือ 
สูตรที่ 1 เป็นแท่ง 

มีสีน้ าตาล 
Fixed Carbon 
Ash 
Moisture 
Heating Value 
Volatile 

13.44% 
2.49% 
9.30% 
3,730.10 Kcal/Kg 
74.77% 

ASTM D3173 
ASTM D3174 
ASTM D3172 
Bomb Calorimeter 
ASTM D3175 

สูตรที่ 2 เป็นแท่ง 
มีสีด า 

Fixed Carbon 
Ash 
Moisture 
Heating Value 
Volatile 

12.48% 
6.37% 
4.64% 
3,637.30 Kcal/Kg 
76.51% 

ASTM D3173 
ASTM D3174 
ASTM D3172 
Bomb Calorimeter 
ASTM D3175 

สูตรที่ 3 เป็นแท่ง 
มีสีด า 

Fixed Carbon 
Ash 
Moisture 
Heating Value 
Volatile 

12.40% 
5.47% 
9.85% 
3,807.50 Kcal/Kg 
72.29% 

ASTM D3173 
ASTM D3174 
ASTM D3172 
Bomb Calorimeter 
ASTM D3175 

 
 

ภาพที่ 2  ชีวมวลผสมอัดแท่ง 
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17% 
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39% 
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41% 
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5. การปฏิบัติการและทดลอง 

  5.1  ออกแบบบันทึกข้อมูล 
  5.2  เตรยีมวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง 
  5.3  น าขนมผิงวางลงบนถาดขนมขนาดเล็ก 

  5.4  ใส่ขนมผิงลงในตู้อบขนาดเลก็ เพื่อท าการอบ และจับเวลา 
  5.5  บันทึกและวิเคราะหค์ุณภาพชีวมวลเพื่อเปรียบเทียบ 
  5.6  บันทึกและวิเคราะหค์ุณภาพขนมอบ 
 

33% 

34% 

32% 

Volatile 

สตูรท่ี 1 

สตูรท่ี 2 

สตูรท่ี 3 

ภาพที่ 3  การทดสอบสมบัติด้านเช้ือเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ของเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง 
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 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์คุณลักษณะเช้ือเพลิงชีวมวลหา ค่าความช้ืน ค่าความร้อน ค่าสารระเหย คา่ความเปน็เถ้า โดยวิธี 
ASTM, Furnace, Hit Air Oven 
 2. ผลการวเิคราะห์คณุภาพชีวมวลอัดแท่งเพื่อเปรียบเทียบ ใช้การบันทึกระยะเวลาในการอบขนม, ระยะเวลาการ
เผาไหม้, ปรมิาณเถ้า ด้วยสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
   
ผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตรและคุณภาพขนมอบแสดงดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 ผลเฉลี่ยการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร 

 

 

 

 

   

  

 

 

สูตรที ่
 

ระยะเวลาการ
อบ(นาที) 

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล น้ าหนักชีวมวล 
(ก่อน) 

เถ้า 
 

1 71.67 157.50 สีส้ม 1.85 กก. 70.00 กรัม 
2 67.33 155.99 สีส้ม 1.83 กก. 61.67 กรัม 
3 60.00 157.99 สีส้ม 1.86 กก. 45.00 กรัม 

ภาพที่ 4  ใส่ขนมผิงลงในตู้อบขนาดเล็ก เพื่อท าการอบ และจบัเวลา 

ภาพที่ 5  ผลเฉลีย่การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร 
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 จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งทั้ง 3 สูตร พบว่า เช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตร 3 ใช้เวลาในการอบ

ขนมน้อยท่ีสุดคือ 58 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากทีสุ่ดคือ 159.40 อาศา สีเปลวเพลิงเป็นสสีม้ น้ าหนักชีวมวลผสมอัด

แท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มเีถา้น้อยที่สุดคือ 40.00 กรัม 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอดัแท่ง สูตรที่ 1 

สูตร 1 
(ครั้งท่ี) 

ระยะเวลาการ
อบ(นาที) 

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล น้ าหนักชีวมวล 
(ก่อน) 

เถ้า 
 

1 70.00 นาที 158.40 สีส้ม 1.84 กก. 70.00 กรัม 
2 74.00 นาที 156.80 สีส้ม 1.87 กก. 72.00 กรัม 
3 71.00 นาที 157.30 สีส้ม 1.86 กก. 68.00 กรัม 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
  
 จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตรที ่1 พบว่าการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพเชื้อเพลงิชีวมวลผสม
อัดแท่งครั้งท่ี 1  ใช้เวลาในการอบขนมน้อยท่ีสุดคือ 70 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากทีสุ่ดคือ 158.4 อาศา สีเปลว
เพลิงเป็นสสี้ม น้ าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรมั มีเถ้าน้อยที่สดุคือ 70 กรัม 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอดัแท่งเพื่อผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที ่2 

สูตร 2 
(ครั้งท่ี) 

ระยะเวลาการ
อบ(นาที) 

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล น้ าหนักชีวมวล 
(ก่อน) 

เถ้า 
 

1 68.00 นาที 155.80 สีส้ม 1.84 กก. 64.00 กรัม 
2 68.00 นาที 156.00 สีส้ม 1.83 กก. 61.00 กรัม 
3 66.00 นาที 156.10 สีส้ม 1.84 กก. 60.00 กรัม 

 
 
  
  
 
  
  

ภาพที่ 6  เปรียบเทียบประสิทธิภาพเช้ือเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง สตูรที่ 1 
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 จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตรที่ 2 พบว่าการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพเชื้อเพลงิชีวมวลผสม
อัดแท่งครั้งท่ี 3   ใช้เวลาในการอบขนมน้อยที่สุดคือ 66.00 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากที่สดุคือ 156.10 อาศา สี
เปลวเพลิงเป็นสสี้ม น้ าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มีเถ้าน้อยทีสุ่ดคือ 60.00 กรัม 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอดัแท่งเพื่อผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 3 

สูตร 3 
(ครั้งท่ี) 

ระยะเวลาการ
อบ(นาที) 

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล น้ าหนักชีวมวล 
(ก่อน) 

เถ้า 
 

1 62.00 นาที 158.40 สีส้ม 1.86กก. 47.00 กรัม 
2 60.00 นาที 156.10 สีส้ม 1.88 กก. 48.00 กรัม 
3 58.00 นาที 159.40 สีส้ม 1.84 กก. 40.00 กรัม 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตรที่ 3 พบว่าการเปรียบเทยีบประสิทธิภาพเชื้อเพลงิชีวมวลผสม
อัดแท่งครั้งท่ี 3 ใช้เวลาในการอบขนมน้อยท่ีสุดคือ 58 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากทีสุ่ดคือ 159.4 อาศา สีเปลวเพลิง
เป็นสีสม้ น้ าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มเีถ้าน้อยที่สุดคือ 40 กรัม 
 
ตารางที่ 5  คุณภาพของขนมอบ 

 

สูตรถ่าน 
ชีวมวล 

รูปทรงขนมอบ สีของขนมอบ กลิ่นของขนมอบ รสชาติของ 
ขนมอบ 

น้ าหนัก 
(ก่อนอบ) 

น้ าหนัก 
(หลังอบ) 

1 กลมและแบน สีน้ าตาล กลิ่นหอมกะท ิ รสชาติหวาน 100 กรัม 62.00 กรัม 
2 กลมและแบน สีน้ าตาลอ่อน กลิ่นหอมกะท ิ รสชาติหวาน 100 กรัม 41.00 กรัม 
3 กลมและแบน สีขาว กลิ่นหอมกะท ิ รสชาติหวาน 100 กรัม 46.00 กรัม 

ภาพที่ 7  เปรียบเทียบประสิทธิภาพเช้ือเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งเพือ่ผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 2 

ภาพที่ 8  เปรียบเทียบประสิทธิภาพเช้ือเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งเพือ่ผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 3 
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 จากการตรวจสอบคุณภาพของขนมอบ พบว่าขนมอบที่ใช้ชีวมวลในสูตรที่ 1 มีรูปร่างกลมและแบน มีสีน้ าตาล มี

กลิ่นของกะทิ รสชาติของขนมอบมีรสหวาน น้ าหนักก่อบอบ 100 กรัม หลังอบ 60.00 กรัม เนื่องจากมีเวลาในการอบนานกว่า

สูตรอื่น 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งกับนักวิชาการหลายท่าน พบว่า สัดส่วน
ในการผสมของวิจัยครั้งนี้มีคณุภาพความร้อนมากกว่าผลการศึกษาของ วุฒิพร ค าก้อนแก้ว (2556) และประลอง ด ารงไทย 
(2539) เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอดัแท่งครั้งนี้ ไม่มสีิ่งเจื่อปนในการผสม มีค่าความช้ืนน้อย ไมม่คีราบน้ ามัน และมีคา่
ความเป็นเถ้าน้อย และแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งขณะทดลอง ให้ค่าความร้อนสูงเมื่อเปรยีบเทียบกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ของ ประลอง ด ารงไทย (2539) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนนานกว่า และเมื่อถูกความร้อนกลายแล้วไม่กลายเป็นยาง
เหนียว ไม่ท าใหเ้กิดคาบน้ ามัน และมีค่าความเป็นเถ้าน้อยกว่า ซึ่งการวิจัยนี ้สามารถเพิม่มูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มี
อยู่มากในพ้ืนท่ี เมื่อพิจารณาการน าชีวมวลทั้ง 3 ชนิดมาใช้ ได้แก่ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ไม้ไผ่ น ามาผลิตเป็นชีวมวลผสม
อัดแท่ง ก่อให้เกิดผลดีในด้านทรัพยากรธรรมชาติให้เกดิประโยชน์สูงสุด และเป็นทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนทางหนึ่ง
เพื่อลดมลพิษและก าจัดขยะที่เกิดจากการเกษตร ลดการเผาขยะ และงานวิจัยนีส้ามารถน าไปต่อยอดแนวทางในการน าชีวมวล
ชนิดอื่นมาสร้างเชื่อเพลิงอัดแท่งให้น ามาใช้เป็นเชื่อเพลิง เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย  
 สรุปผลการวิจัย 

 การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งส าหรับขนมอบ พบว่า ชีวมวลผสมอัดแท่งในสูตรที่ 3 ได้สอดคล้องกับ

สมมุติฐานของการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการเพิ่มค่าความร้อนของเช้ือเพลิง

ชีวมวลผสม และสามารถเพิ่มมูลค่า วัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่มากในพื้นที่  และก่อให้ เกิดผลดีในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนทางหนึ่ง ในการลดมลพิษและก าจัดขยะ

ที่เกิดจากการเกษตร ลดการเผาขยะ รวมทั้งผลการวิจัยนี้สามารถน าไปต่อยอดเป็นแนวทางในการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 

เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาด และพลังงาน

สิ้นเปลือง โดยท าการปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และชุดให้ความร้อน จากนั้นอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 1 กิโลกรัม และ

ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบ 50 องศาเซลเซียส รวบรวมข้อมูล 3 ช่วงเวลาได้แก่ 30, 45 และ 60 นาที ตามล าดับ ผลการวิจัย พบว่า 

ช่วงเวลาการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ดีท่ีสุด คือ ช่วงเวลาที ่45 นาที เนื่องจาก ใช้เช้ือเพลิงชีวมวลในการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 

เท่ากับ 0.4 กิโลกรัมต่อเมล็ดมะม่วงหิมพานตห์นึ่งกิโลกรมั มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 4 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่

ได้มี สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง 

LPG พบว่า ตู้อบที่ได้ท าการปรับปรุงใหม่มีค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงน้อยกว่าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาในการอบน้อยกว่า 15 

นาที และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สัมผัสกับก๊าซเช้ือเพลิง รวมทั้งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 2.551275 กิโลกรัม

คาร์บอนเทียบเท่า 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ ตู้อบ พลังงานสะอาด มะม่วงหิมพานต์ ชีวมวล  

 

Abstract 

 The objective of this research is to compare the efficiency of cashew nut incubators with clean energy. 

And wasteful energy by improving cashew nut incubators and heating sets. Next, bake 1 kilogram cashew seeds 

and control the temperature inside the oven 50 degrees Celsius. Data was collected in 3 intervals, namely 30, 

45 and 60 minutes, respectively. The results showed that the best cashew time was 45 minutes because 

biomass fuel used to dry cashew seeds were 0.4 kilograms per cashew nut. One kilogram the fuel cost 4 baht 

per unit of product. And there are color, aroma, taste and texture in the products. According to community 

product standard criteria when compared with cashew incubators using LPG fuel, it was found that the newly 

renovated incubators have less fuel costs 60 percent, which has a baking time of less than 15 minutes and 

products are not exposed to fuel gas including reducing greenhouse gas emissions in the amount of 3.62848 

kilograms of carbon equivalent. 
 

keywords : efficiency oven clean energy cashew nut biomass.  
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บทน า 

 กระบวนการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในปัจจุบันนิยมใช้ตู้อบเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 

และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์วางจ าหน่ายให้เพียงพอต่อตลาด โดยการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เริ่มต้นจากการ

เก็บเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แก่จัดที่หล่นจากต้น ตากแห้ง ต้มน้ าเดือด กะเทาะ อบแห้ง ลอกเยื่อ คัดแยกเกรด แช่น้ าเกลือ ทอดให้สุก

ด้วยน้ ามัน ทิ้งให้เย็น อบแห้งไล่น้ ามัน และบรรจุถุง (ซาฟีนี ลาเต๊ะ , และคณะ, 2552) ซึ่งกระบวนการแปรรูบด้วยการอบแห้งเป็น

กระบวนการหนึ่งที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงให้ความร้อน และใช้เวลาในการอบนาน ซึ่งการอบแบบใช้ก๊าซ LPG นั้น ต้องใช้ต้นทุน

สูง เนื่องจากก๊าซ LPG นั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคา ปริมาณการน าเข้า การน าไปใช้ และรวมไปถึงปัญหา

การขาดแคลนพลังงาน (นายรัฐพล ดุลยะลา, และคณะ, 2555) นอกจากน้ีปัญหาทางด้านมลภาวะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการ

เผาไหม้ก๊าซ LPG ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในช้ันบรรยากาศ เนื่องจากการเผาไหม้แก๊ส LPG จ านวน 1 กิโลกรัม

นั้นจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 1.1339 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, 

2563) ซึ่งขั้นตอนในการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมะพานต์ที่ผ่านการทอดมานั้น ต้องใช้ลมร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงก๊าซ LPG 

โดยตรง เพ่ือให้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล , 2537) ซึ่งในการอบแต่ละครั้ง

จะใช้เวลา 60 นาที เมล็ดมะม่วงหิมพานต์จึงแห้งสนิท ไม่มีกลิ่นหืนตามมาภายหลัง สภาวะการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่

เหมาะสมใช้อุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ที่ 50C ตลอดระยะเวลาการอบ 60 นาที (ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์, และคณะ, 2554, น.563-

566) ซึ่งใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงในการอบ 0.20 กิโลกรัมต่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หนึ่งกิโลกรัม โดยราคาก๊าซ LPG กิโลกรัมละ 

31.25 บาท เพราะฉะนั้นในการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในแต่ละครั้งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเช้ือเพลิงอยู่ที่ 6.25 บาท

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบอบแห้งต่อเดือนจะใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG 48 กิโลกรัม คิดเป็นค่าใช้จ่ายอยู่

ที่ 1,500 บาท ซึ่งยังถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงอยู่  

ผู้วิจัยมีความตั้งใจปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยระบบก๊าซชีวมวลทดแทนการอบด้วยก๊าซ LPG เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งจักส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และเป็นแนวทางการใช้

พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน อันสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ รวมทั้งเป็น

การลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ก๊าซ LPG 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ระบบก๊าซ LPG ให้เป็นตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ระบบก๊าซชีวมวลเพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ระหว่างพลังงานความร้อนของก๊าซ LPG กับ ก๊าซชีวมวลใน

กระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดอบเกลือ มีวิธีการด าเนินงานได้แก่ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบ

ตู้อบพลังงานชีวมวล ด าเนินการปรับปรุงตู้อบจากระบบก๊าซ LPG ให้เป็นระบบก๊าซชีวมวล ทดลองตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

พลังงานชีวมวลและเก็บบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และสรุปผลการทดลอง โดยมีแนวคิดใน

การออกแบบให้ตู้อบพลังงานชีวมวลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการบ ารุงรักษา และประหยัดเชื้อเพลิงในการอบแห้ง ซึ่งวิธีการ

ทดสอบเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ระหว่างพลังงาน

ความร้อนของก๊าซ LPG กับ ก๊าซชีวมวลในกระบวนการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ประกอบด้วย การทดสอบอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 

ครั้งละ 1 กิโลกรัม โดย 1) ตั้งอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งที่ระดับ 50 องศาเซลเซียส 2) การปรับเปลี่ยนเวลาในการอบแต่ละครั้ง โดย

ก าหนดระยะเวลา 30 นาที, 45 นาที, และ 60 นาที 3) ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกและภายในด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 

4) เก็บบันทึกข้อมูลของปริมาณเช้ือเพลิงก่อนอบและหลังอบแต่ละครั้ง 5) ค านวณปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ไปและเช้ือเพลิงที่เหลือ
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หลังจากการอบ 6) ค านวณปริมาณค่าความช้ืนมาตรฐานเปียก และความช้ืนมาตรฐานแห้ง หลังอบแต่ละช่วงเวลา และ 7) วิเคราะห์

เปรียบเทียบปริมาณเชื้อเพลิง LPG และเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ใช้ในการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในการอบแต่ละช่วงเวลา 

 1.  การปรบัปรุงตู้อบเมลด็ะม่วงหมิพานต์ ปรับปรุงตู้อบพลังงานความร้อนจากเดิมใช้ก๊าซ LPG เป็นเช้ือเพลิงเปลี่ยนเป็น
ใช้ก๊าซชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงแทน โดยเปลี่ยนตู้อบเป็นระบบปดิ ติดตัง้ฉนวนกันความร้อน (ใยแก้ว) ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิแบบเกรียว
หลัง และติดตั้งหัวแกส๊อินฟาเรด 
 
         
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ปรับปรุงตู้อบ 
 
        2.  การทดลองประสิทธิภาพตู้อบ เปิดตู้อบ อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งอุณหภูมภิายใน 50 องศาเซลเซียส โดยท าการ
ทดลองอบเมลด็มะม่วงหิมพานตร์ะหว่างตู้อบเชื้อเพลิง LPG กับเช้ือเพลิงชีวมวล ท าการทดลองตู้อบละ 3 รอบ ได้แก่ ระยะเวลา 30, 
45 และ 60 นาที ตามล าดับ  

 
 
 

 

 

ภาพที่ 1  ทดลองตู้อบโดยใช้เชื้อเพลิง LPG และเชื้อเพลิงชีวมวล 
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู ท าการเก็บบันทึกการใช้เชื้อเพลิงก่อนอบและหลังอบ  
เก็บบันทึกอุณหภมูิทุก ๆ 15 นาที และน้ าหนักเมลด็มะม่วงหิมพานต์ก่อนอบและหลังอบ 
 
   
 
 

 
ภาพที่ 2  เก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพตู้อบ รวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงระหวา่ง เช้ือเพลิง LPG กับชีวมวล เพื่อท าการเปรยีบเทียบ
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และรวบรวมข้อมูลน้ าหนักเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาวิเคราะห์ความชื้น วิเคราะห์เปรยีบเทียบเมลด็มะม่วงหิม
พานต์อบกับมาตรฐานลติภณัฑ์ชุมชน และประเมินความคุมค่าทางเศรษฐศาสตรร์ะหว่างตู้อบพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง LPG 
กับ เชื้อเพลิงชีวมวล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร ์

   ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน (บาท)  ผลตอบแทน (บาทต่อป)ี  
 สูตรค านวณประสิทธิภาพของเครือ่งอบที่ได้ท าการปรับปรุง 
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       η = 
     

  
 

  โดย η = ประสิทธิภาพของตู้อบ 
   W = ปริมาณน้ าท่ีระเหย (kg) 
   hfg = สัมประสิทธ์ิการระเหยของน้ า (MJ/kg) 
   QT = พลังงานท่ีใช้ทั้งหมดในการอบ (MJ)  
 

ผลการวิจัย  

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์หลังอบ และปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  

คร้ัง 
30 นาท ี 45 นาท ี 60 นาท ี

น้ าหนัก (กก.) เชื้อเพลิง (กก.) น้ าหนัก (กก.) เชื้อเพลิง (กก.) น้ าหนัก (กก.) เชื้อเพลิง (กก.) 
1 0.96 0.33 0.98 0.40 0.98 0.72 
2 0.97 0.34 0.96 0.39 1 0.78 
3 1 0.32 1 0.41 0.98 0.78 

เฉลี่ย 0.976 0.33 0.986 0.40 0.986 0.76 

 

จากตารางผลการทดลอง พบว่า ปริมาณน้ าหนักผลิตภัณฑ์หลังอบ ช่วงเวลา 30 นาที, 45 นาที และ 60 นาที ผลิตภัณฑ์มี

น้ าหนักเฉลี่ย 0.97, 0.98 และ 0.98  กิโลกรัม ตามล าดับ โดยช่วงเวลา 30 นาที น้ าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.96 กิโลกรัม 

และน้ าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 1 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 45 นาที น้ าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.96 กิโลกรัม และ

น้ าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 1 กิโลกรัม และในช่วงเวลา 60 นาที น้ าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.98 กิโลกรัม และ

น้ าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 1 กิโลกรัม       

และผลการทดลองปริมาณเช้ือเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการอบ พบว่า ช่วงเวลา 30, 45 และ 60 นาที ใช้เชื้อเพลิงในการอบเฉลี่ย 

0.33, 0.40 และ 0.76  กิโลกรัม ตามล าดับ โดยช่วงเวลา 30 นาที ใช้เช้ือเพลิงในการอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.32 กิโลกรัม และใช้

เชื้อเพลิงในการอบสูงสุด เท่ากับ 0.34 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 45 นาที ใช้เช้ือเพลิงในการอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.39 กิโลกรัม และใช้

เชื้อเพลิงในการอบสูงสุด เท่ากับ 0.41 กิโลกรัม และในช่วงเวลา 60 นาที ใช้เชื้อเพลิงในการอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.72 กิโลกรัม และ

ใช้เชื้อเพลิงในการอบสูงสุด เท่ากับ 0.78 กิโลกรัม  

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบสีผลิตภัณฑ์ระหว่างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวลและตู้อบเมล็ดมะม่วง               

              หิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG ที่ช่วงเวลา 30, 45, และ 60 นาที 

ระยะเวลา ตู้อบพลังงานชีวมวล ตู้อบพลังงาน LPG 

 
 

30 นาท ี
 
 
 

 

 
สีไมไ่หม้ มีน้ ามันหลงเหลือไมม่าก 

 

 
สีไมไ่หม้ มีน้ ามันหลงเหลือเป็น
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45 นาท ี
 
 
 
 
 
 

60 นาท ี
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สีไมไ่หม้ ไม่มีน้ ามันหลงเหลืออยู่ 
 
 
 
 
 
 

สีไมไ่หม้ ไม่มีน้ ามันหลงเหลืออยู่ 

จ านวนมาก 
 

 
 
 
 

สีไมไ่หม้ มีน้ ามันหลงเหลือ
ค่อนข้างมาก 

 
 
 
 
 

สีไมไ่หม้ มีน้ ามันหลงเหลือ       
ไม่ค่อยมาก 

 

 ผลการทดลอง พบว่า ช่วงเวลา 30, 45 และ 60 นาที เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อบด้วยตู้อบเช้ือเพลิงชีวมวลและตู้อบด้วย

เชื้อเพลิง LPG สีของเมล็ดไม่ไหม้ ในช่วงเวลา 30 นาที ผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเช้ือเพลิงชีวมวลมีปริมาณน้ ามันหลงเหลืออยู่ไม่มาก 

และผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเช้ือเพลิง LPG มีปริมาณน้ ามันหลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ในช่วงเวลา 45 นาที ผลิตภัณฑ์ที่อบด้วย

ตู้อบเชื้อเพลิงชีวมวลไม่มีน้ ามันหลงเหลืออยู่ และผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิง LPG มีปริมาณน้ ามันหลงเหลือค่อนข้างมาก และ

ในช่วงเวลา 60 นาที ผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิงชีวมวลไม่มีน้ ามันหลงเหลืออยู่ และผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเช้ือเพลิง LPG มี

ปริมาณน้ ามันหลงเหลือไม่ค่อยมาก  

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล และตู้อบเมล็ดมะม่วง               

              หิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG  

ประเด็น เชื้อเพลิง LPG เชื้อเพลิงชีวมวล แหล่งอ้างอิง 

1. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ราคาสูงกว่า ราคาต่ ากว่า ผลจากการวิจัย 
2. โครงสร้างตู้ ไม่มีฉนวน มีฉนวน ผลจากการวิจัย 
3. อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน สิ้นเปลืองมาก ประหยดัพลังงาน ผลจากการวิจัย 
4. ระบบห้องอบผลิตภัณฑ์ ระบบเปดิ ระบบปิด ผลจากการวิจัย 
5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อบก. (2563) 

 

 จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล และตู้อบเมล็ดมะม่วง              

หิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG  พบว่า ประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โครงสร้างตู้ อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ระบบ

ห้องอบผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวลนั้น มีประสิทธิภาพดีกว่าตู้อบ
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เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG ซึ่งในส่วนความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง 

LPG นั้น จะมีความสะดวกมากกว่าตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับตู้นั้นน้อยชิ้น   

 

อภิปรายผล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาด และพลังงานสิ้นเปลืองในการทดลอง

แบ่งได้เป็น 3 ส่วน 

1. ผลการออกแบบและปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล 

      การออกแบบและปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล คือ ปรับปรุงตู้อบให้เป็นระบบปิด ติดตั้ง

ฉนวนกันความร้อน (ใยแก้ว) ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ ติดตั้งชุดให้ความร้อนจากเตาผลิตก๊าซชีวมวล และหัวจ่ายความร้อนจากท่อ

เปลี่ยนเป็นหัวจ่ายก๊าซอินฟาเรด  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล 

 

ตารางที่ 4  ค่าใช้จ่ายตู้อบที่ปรับปรุงแล้ว 
 

ค่าใช้จ่าย ผลตอบแทน 
รายการ ราคา (บาท) รายการ จ านวน หน่วย 
ตู้อบแก๊สขนาดเล็ก 6,800 ราคาขายเมลด็ ฯ ต่อกิโลกรัม 500 บาท 
หัวก๊าซอินฟาเรด 1,600 อัตราก าลังการผลิตต่อปี 288 กิโลกรมั 
ระบบท่อส่งก๊าซ 800    
ค่าเชื้อเพลิงต่อป ี 6,424    
ค่าชุดให้ความร้อน 3,000    
รวมท้ังสิ้น 18,624 รวมผลตอบแทน 144,000 บาทต่อป ี

   

  ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน (บาท)  ผลตอบแทน (บาทตอ่ปี)  
              = 18,624 ÷ 144,000  
              = 0.77 ปี 
 
 ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานชีวมวล เป็นตู้อบระบบปิด กักเก็บความร้อนได้ดีกว่าตู้อบแบบเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี 

สี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกท้ังตัวผลิตภัณฑ์ไม่สัมผัสกับก๊าซเช้ือเช้ือเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ การัณย์ หอมชาต์ (2561) พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยพลังงานสะอาด สามารถลดระยะเวลาการอบแห้งให้สั้นลง

เนื่องจากลดปริมาณน้ าในตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า  

2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในระยะเวลา 45 นาที  

ของตู้ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล และเชื้อเพลิง LPG 

      การอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล จะมีความแตกต่างกับการใช้ตู้อบ

เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG เนื่องจากตัวแปรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความช้ืน ระยะเวลา และเช้ือเพลิง มี

ความจ าเป็นต่อการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จะเห็นได้ว่าตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิง LPG ส าหรับควบคุมอุณหภูมิใน

การอบท่ี 50 องศาเซลเซียส ใช้ปริมาณเช้ือเพลิง LPG 0.2 กิโลกรัมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ มีค่าเช้ือเพลิงรวมทั้งสิ้น 6.25 บาทต่อหน่วย

ผลิตภัณฑ์  ส าหรับการให้ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล ส าหรับควบคุมอุณหภูมิในการอบที่ 50 องศาเซลเซียส ใช้

ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล 0.4 กิโลกรัมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ มีค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 4 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าตู้อบเมล็ด

มะม่วงหิมพานต์ด้วยเช้ือเพลิงชีวมวล สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้เหมาะสมและคงที่อยู่

เสมอได้ถึง 2.25 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา พันธุ์เหล็ก และคณะ (2548) พบว่า การปรับปรุง

สมรรถนะเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานสะอาดสามารถประหยัดเช้ือเพลิงในการอบแห้งได้ถึง 23 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งประสิทธิภาพของ

เครื่องอบแห้งเพิ่มขึ้นจาก 12 เปอร์เซ็นต์ เป็น 19.8 เปอร์เซ็นต์ 

3. ผลการเปรียบเทียบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

      เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มี สีที่ดี  

ไม่ไหม้เกรียม รสชาติเป็นไปตามธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่มีรสขม กลิ่นปราศจากกลิ่นเหม็นหืน กลิ่นอับ และเนื้อสัมผัสกรอบ ไม่แข็ง

กระด้าง สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  (684/2547) 

สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้ท าการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานสิ้นเปลือง  

ผลการทดลองพบว่าตู้อบสามารถช่วยลดปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ในการอบ ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็น ใช้ระยะเวลาในการอบน้อย

กว่าเดิม 15 นาที ตัวผลิตภัณฑ์มี สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สัมผัสกับก๊าซ

เชื้อเพลิง รวมทั้งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 1.1339 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยช้ินนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ และผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น ซึ่งได้ให้ค าแนะน าและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานวิจัยมาโดยตลอด 

ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง และขอขอบคุณสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ต าบลหาดล้า อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่

ช่วยเหลือในด้านข้อมูลและสถานที่ ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่สนับสนุนการศึกษาของผู้วิจัย และให้

ก าลังใจเสมอมา ท าให้ผู้วิจัยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการจนส าเร็จ ประโยชน์อันใดจากงานวิจัยขอมอบเป็นกตัญญูตาบูชาแด่ 

บิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 
FORECAST MONTHLY SOLAR INTENSITY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK METHOD 

 

กิตติศักดิ์  คงสไีพร1*  และ สมพร  เรืองสินชัยวานิช2 
1คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

  2คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
*Corresponding author e-mail: Kittisak_nat@hotmail.com 

  

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียมแก่ผู้สนใจที่มีความคิดจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเกิดความเช่ือมั่นที่จะน าวิธีการดังกล่าวไปช่วยในการตัดสินใจถึง

ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตัง้ระบบโซลารร์ูฟ  โดยใช้ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัว ที่ประกอบด้วยมุมอัลติจูดและมุมอะซิมุท  

โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับค่าความเข้มแสงอาทิตยแ์บบรายเดือนซึ่งเป็นตวัแปร

ตาม และเปรียบเทียบผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนเทียบกับค่าจริง  ซึ่งจะท าการศึกษาจากสถานท่ี 6 

แห่งในประเทศไทย อเมริกา และออสเตรเลีย  สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน  

ผลจากการศึกษา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม มีค่ามากกว่า 0.85 ทั้ง 6 สถานที่  

และผลจากการทดสอบการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนทั้ง 6 สถานที่ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย

ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 

 

ค าส าคัญ : การประมาณ,  ความเข้มแสงอาทิตย์,  โครงข่ายประสาทเทียม 

 

Abstract 

 The purpose of this study is to present a method for forecasting monthly solar intensity using 

artificial neural network for those interested in having the idea to install a solar roof system, to help make 

decisions about worthwhile investment. By using only 2 independent variables consisting of Altitude angle 

and Azimuth angle. This study will study the relationship between independent variables and the monthly 

solar intensity which is the dependent variables, and compare the results of the monthly solar intensity 

forecast with the actual value. Which will study from 6 locations in Thailand, America and Australia. The 

statistics used consist of Correlation coefficient and the percentage error. The results of the study showed 

that, The correlation coefficient between independent variables and dependent variables is greater than 

0.85 in all 6 locations, and the results from the monthly solar intensity forecast test in all 6 locations,  

have the average percentage error of not more than 10 percent. 
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บทน า   

 กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยได้มีแนวทางและข้อพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้สาเหตุปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้รัฐบาลไทย

จ าเป็นที่จะต้องหันมาพิจารณาการใช้พลังงานหมุนเวียนก็คือปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากก๊าซ

เรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากกระบวนการสันดาปของ

เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ยังต้องอาศัยฟอสซิล

เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลไทยในแต่ละสมัยจึงมีความพยายามที่จะผลักดันแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon Society) อีกทั้งยัง

จะเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมโลกที่จะกล่าวถึงประเทศไทยด้วยว่าเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะใช้พลังงานทดแทน  

โดยให้มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2558) 

ซึ่งในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติปฏิรูปประเทศหลายๆ ด้านรวมถึงด้านพลังงานขึ้นมา 

โดยในด้านที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใน

ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ (Solar PV Rooftop) อย่างเสรี  ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน  โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของ

ตนเองหรือมีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างอิสระเสรี 

(การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ, 2561) 

อย่างไรก็ตามใช่ว่าประชาชนทุกคนจะสามารถติดตั้งระบบโซลาร์รูฟได้ทุกบ้านหรือทุกพ้ืนท่ีในประเทศไทย  เพราะ

สิ่งส าคัญที่สุดที่ต้องค านึงถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือความคุ้มค่าต่อการลงทุน  ซึ่งความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่ว่านี้ก็คือปริมาณพลังงาน

ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์  และเป็นที่ทราบกันดีว่าการที่แผงโซลาร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก

หรือน้อยนั้น ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดก็คือค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนหน้าแผงโซลาร์เซลล์  ด้วยเหตุนี้การศึกษาปริมาณ

ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ในพื้นที่ท่ีจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟจึงมีความส าคัญยิ่ง  ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าต่อ

การลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟนั่นเอง  ทั้งนี้ในปัจจุบันเครื่องวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีมากมายหลายชนิดให้เลือกใช้  แต่

การวัดเพื่อให้ได้ปริมาณข้อมูลที่เพียงพอต่อการตดัสนิใจจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อุปกรณ์หลายๆ อย่างเพื่อท าการจัดเก็บข้อมูลซึง่เป็น

เรื่องทียุ่่งยากซับซ้อนและต้องใช้งบประมาณลงทุนที่มากพอสมควร  นอกจากนั้นแล้วยังต้องเสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในแต่ละช่ัวโมงของวันอีก  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การน าตัวแปรต่างๆ มาช่วยประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์จึงได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก  ดังจะเห็นได้จากมีการน าตัวแปรต่างๆ มาช่วยประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ อาทิเช่น  P. 

A. Costa Rocha (2019) ได้ประเมินค่ารังสีดวงอาทิตย์ในเมืองโฟรตาเลซา (Fortaleza) ประเทศบราซิล ด้วยวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียม โดยใช้ตัวแปรอุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่ าสุด, ปริมาณฝน, ดัชนีท้องฟ้า, รังสีอาทิตย์นอกโลก, ค่าความชื้น

สัมพัทธ์, การระเหยในบรรยากาศ และความเร็วลม  Shubham (2017) ได้ศึกษาการพยากรณ์รังสีรวมของดวงอาทิตย์ด้วย

วิธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ตัวแปรสภาพของเมฆ ค่าความช้ืนสัมพัทธ์ วิสัยทัศน์การมองเห็น และอุณหภูมิ  Khalid Anwar 
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(2018) ได้ศึกษาการใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในรัฐอานธรประเทศ (Andhra 

Pradesh) และรัฐเตลังคานา (Telangana)  ประเทศอินเดีย โดยใช้ตัวแปรละติจูด ลองจิจูด และอัลติจูด ระยะเวลาแสงแดด

เฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย และปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  D.V. Siva Krishna Rao K (2018) 

ได้ศึกษาการพยากรณ์รังสีดวงอาทิตย์ในเมืองตริรุชชิรัปปัลลิ (Tiruchirappalli) ประเทศอินเดีย ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการพยากรณป์ระกอบด้วย รังสีดวงอาทิตย์แบบรายวัน อุณหภูมิต่ าสุดแบบรายวัน อุณหภูมิสูงสุดแบบ

รายวัน ความต่างของอุณหภูมิต่ าสุดกับสูงสุดแบบรายวัน ช่ัวโมงแสงแดด ช่ัวโมงแสงแดดเชิงทฤษฎี และรังสีดวงอาทิตย์นอก

บรรยากาศโลก 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการน าตัวแปรต่างๆ มาช่วยในประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เป็นที่นิยม

อย่างมาก  แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวแปรที่น ามาใช้วิเคราะห์จ าเป็นที่จะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศใน

พื้นที่ เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียม และการวัดด้วยตนเอง  ซึ่งอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง กล่าวคือ ข้อมูล

จากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและข้อมูลจากดาวเทียม หากต้องการได้ข้อมูลย้อนหลังในปริมาณที่มากๆ จะต้องมีขั้นตอน

การขอตามระเบียบของสถานีนั้นๆ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการขอข้อมูลแต่ละครั้ง  ส าหรับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ

สภาพภูมิอากาศ อาจจะได้ข้อมูลไม่ตรงกับจุดที่ต้องการศึกษาท าให้ผลประมาณการณ์เกิดความคลาดเคลื่อนได้รวมถึงความ

น่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย  และส าหรับการวัดด้วยตนเอง หากต้องการข้อมูลในปริมาณที่มากๆ จ าเป็นต้องอาศัยเวลาใน

การวัดและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือวัดเอง 

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองในบทความวิจัยเรื่องนี้จึงขอเสนออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ  คือการน าเอาตัวแปรที่

เกี่ยวกับพิกัดของดวงอาทิตย์กับโลก ได้แก่ มุมอัลติจูด (Altude) และมุมอะซิมุท (Azimuth)  ซึ่งหาได้จากวิธีการค านวณโดย

อาศัยพิกัดละติจูด (Latitude)  ลองจิจูด (Longitude) และเวลามาตรฐานสากล (Greenwich Mean Time: GMT) ของแต่ละ

สถานท่ีมาเป็นตัวแปรอินพุทส าหรับป้อนเข้าระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบราย

เดือนซึ่งเป็นตัวแปรเอาท์พุต  นอกจากนี้ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่ได้จากการประมาณการณ์ยังน าไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้

จากการวัดจริง  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจมีความคิดอยากจะติดตัง้ระบบโซลาร์รูฟมีความเช่ือมั่นที่จะน าวิธีการดังกล่าวไปช่วยใน

การตัดสินใจถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟต่อไป 

 

การบอกต าแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระนาบในแนวระดับอ้างอิง 

การบอกต าแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระนาบในแนวระดับอ้างอิงนี้จะอาศัยมุม 2 มุม ในการระบุต าแหน่งของดวง
อาทิตย์ (เสริม จันทร์ฉาย, 2557) ประกอบด้วย  

1.  มุมอาซิมุท (Azimuth: ψ)  เป็นมุมที่วัดจากแนวทิศใต้ (เส้น OS ในภาพ 1) ไปยังภาพฉายของเส้นตรง OB ที่
เช่ือมต่อระหว่างจุดศูนย์กลางกับดวงอาทิตย์บนระนาบในแนวระดับ  โดยมีค่าเป็นบวกถ้าเงาดังกล่าวอยู่ทางซีกตะวันออก
และเป็นลบถ้าอยู่ทางซีกตะวันตกของท้องฟ้า กล่าวคือ –180o ≤ ψ ≤ 180o  ทั้งนี้มุมอาซิมุธแสดงไว้ในภาพที่ 1 

2.  มุมอัลติจูด (Altitude: α)  หรือมุมเงยเป็นมุมระหว่างเส้นตรง OB กับเส้นตรง OA   โดยจะมีค่าจาก 0 ถึง 90 องศา 

นอกจากนี้ท่ีต าแหน่งจุด Z เรียกว่าจุดเซนิธ (Zenith) ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางศีรษะเรา  ทั้งนี้มุมอัลติจูดแสดงไว้ในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  การบอกต าแหน่งของดวงอาทิตย์ด้วยระบบที่ใช้ระนาบในแนวระดับอ้างอิง 

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neuron Network: ANN) 

โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบป้อนไปข้างหน้าหลายช้ัน (Multilayer Feed-Forward) มีจ านวนช้ัน

ซ่อน (Hidden Layer) 1 ช้ัน ใช้ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) แบบซิกมอยด์ (Log-Sigmoid Transfer Function: 

Logsig) 10 นิวรอน ช้ันเอาท์พุตใช้ฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเชิงเส้น (Linear Transfer Function: Purelin)  โดยฟังก์ชันการเรียนรู้

ของระบบเป็นแบบ Levenberg-Marquardt (LM) ดังแสดงในภาพที ่2 
 

 
 

ภาพที่ 2  โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย ์

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 1.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ มุมอัลติจูด และมุมอะซิมุท 

1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือน 

 

2.  สถานท่ีที่ใช้ในการศึกษา 

สถานท่ีที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ที่ ดังต่อไปนี้ 

2.1  อ าเภอเมืองพิษณุโลก ประเทศไทย  ตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูด 16.78 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.27 องศาตะวันออก 

และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT+7 

2.2  อ าเภอเมืองนราธิวาส ประเทศไทย  ตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูด 6.40 องศาเหนือ ลองจิจูด 101.82 องศาตะวันออก 

และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT+7 
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2.3  วิทยาลัยบลูฟิลด์ (Bluefield college) ตั้งอยู่รัฐเวสเวอร์จิเนีย (West Virginia) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่พิกัด

ละติจูด 37.27 องศาเหนือ ลองจิจูด 81.24 ตะวันตก และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT-5 

2.4  มหาวิทยาลัยเนวาดา (University of Nevada) ตั้งอยู่รัฐลาสเวกัส (Las Vegas) ประเทศสหรัฐอเมริกา  ที่

พิกัดละติจูด 36.107 องศาเหนือ ลองจิจูด 115.143 ตะวันตก และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT-8 

2.5  สนามบินเมลเบิร์น (Melbourne Airport) ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูด 37.68 องศาใต้ 

ลองจิจูด 144.84 ตะวันออก และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT+10  

2.6  สนามบินเพิร์ท (Perth Airport) ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูด 31.93 องศาใต้ ลองจิจูด 115.98 

ตะวันออก และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT+8 

3.  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

3.1  หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

3.2  แบ่งข้อมูลตัวแปรทั้ง 6 สถานท่ีออกเป็น 2 ส่วน  โดยข้อมูลช่วงแรกใช้ส าหรับการเรียนรู้ของระบบโครงข่าย

ประสาทเทียม  และข้อมูลส่วนท่ีสองใช้ส าหรับทดสอบผลที่ได้จากการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธี

โครงข่ายประสาทเทียม  โดยจะแบ่งเป็นช่วงข้อมูลดังนี้ 

 

 

ตารางที่ 1  การแบ่งช่วงข้อมูลตัวแปรส าหรับการศึกษา 

สถานที ่ ส าหรับการเรียนรู้ของระบบ  
(จ านวนข้อมูล) 

ส าหรับการทดสอบระบบ 
(จ านวนข้อมูล) 

1. อ าเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557 (36) ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2560 (36) 
2. อ าเภอเมืองนราธิวาส, ไทย ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2557 (60) ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2560 (36) 
3. วิทยาลัยบลูฟลิด์, สหรัฐอเมริกา ม.ค. 2546 – ธ.ค. 2554 (96) ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557 (36) 
4. มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 (36) ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (36) 
5. สนามบินเมลเบริ์น, ออสเตรเลยี ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2559 (84) ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (36) 
6. สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลยี ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2559 (84) ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (36) 

 

3.3  หาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธี

โครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับค่าท่ีได้จากการวัดจริง 

ทั้งนี้การทดสอบในแต่ละสถานท่ีจะท าการทดสอบซ้ าสถานท่ีละ 10 ครั้ง  

4.  สถิติที่ใช้ในการศึกษา 

4.1  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation of Coefficient: r) 
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เมื่อ 
i

Y  คือ ค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นจรงิตัวที่ i , 
i

Y  คือ ค่าของข้อมูลที่ได้จากการประมาณตัวที่ i  โดยที่ 
1,2,3,...i    และ n  คือ จ านวนข้อมูล 

4.2  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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เมื่อ 

i
x  คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ i  โดยที ่ 1,2,3,...i   และ x  คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 

 

4.3  เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Percentage Error: %Error) 
 

100
Y

YY
%Error 


  

 

เมื่อ Y  คือ ค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นจรงิ  และ Y  คือ ค่าของข้อมูลที่ได้จากการประมาณ 
 

ผลการวิจัย  

1.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทั้ง 6 สถานท่ีมีดังนี้ 

ตารางที ่2  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

สถานที ่ r S.D. 
1. อ าเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย 0.941 0.005 
2. อ าเภอเมืองนราธิวาส, ไทย 0.885 0.003 
3. วิทยาลัยบลูฟลิด์, สหรัฐอเมริกา 0.975 0.001 
4. มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา 0.989 0.001 
5. สนามบินเมลเบริ์น, ออสเตรเลยี 0.982 0.001 
6. สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลยี 0.982 0.000 

 

จากตารางที ่2 จะเห็นได้ว่าตัวแปรจากมหาวิทยาลัยเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสูงที่สุด (r=0.989)  รองลงมาคือตัวแปรจากสนามบินเมลเบิร์นและสนามบินเพิร์ท 

ประเทศออสเตรเลีย ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเท่ากัน (r=0.982)  ส่วนตัวแปรจาก

อ าเภอเมืองนราธิวาส ประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามต่ าที่สุด (r=0.885) และเมื่อ

มองในภาพรวมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้ง 6 สถานที่ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงทั้งหมด (r>0.85)  ทั้งนี้

เส้นถดถอยท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของ 6 สถานที่ แสดงไว้ในภาพที ่3 
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      (a) อ าเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย                (b) อ าเภอเมืองนราธิวาส, ไทย            (c) วิทยาลัยบลูฟิลด์, สหรัฐอเมริกา 
 

                   
(d) มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา      (e) สนามบินเมลเบริ์น, ออสเตรเลีย             (f) สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย 

 

ภาพที ่3  เส้นถดถอยสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

2.  การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

ผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับค่าที่ได้

จากการวัดจริง มีผลดังแสดงในตารางที ่3 ดังนี ้

 

ตารางที่ 3  เปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลื่อนที่เกดิจากการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือน 

สถานที ่ %Error 
ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย 

1. อ าเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย 18.881 0.192 5.828 
2. อ าเภอเมืองนราธิวาส, ไทย 23.410 0.024 6.696 
3. วิทยาลัยบลูฟลิด์, สหรัฐอเมริกา 20.806 0.333 8.069 
4. มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา 18.041 0.003 5.388 
5. สนามบินเมลเบริ์น, ออสเตรเลยี 19.332 1.018 7.027 
6. สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลยี 15.783 0.176 5.485 

 

จากตารางที ่3 จะเห็นได้ว่าการน าวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมาช่วยในการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์

แบบรายเดือน โดยใช้ตัวแปรอิสระที่ประกอบไปด้วย มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุท ซึ่งเป็นมุมบอกพิกัดต าแหน่งของดวงอาทิตย์

เทียบกับโลก จะเห็นได้ว่าจากการทดสอบการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนทั้ง 6 สถานที่ มีค่าเปอร์เซ็นต์
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ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์  โดยค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ที่วิทยาลัยบลูฟิลด์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.069 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือ ที่สนามบินเมลเบิร์น 

ประเทศ ออสเตรเลีย โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลีย่อยู่ที่ 7.027 เปอร์เซ็นต์  ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.388 เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งนี้เมื่อน าผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมาพิจารณา

เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดจริงทุกจุด (ภาพที่ 4) จะเห็นได้ว่าการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วย

วิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรที่ประกอบไปด้วย มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุท สามารถประมาณ

ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนได้ใกล้เคียงกับการวัดจริง  

 

           
                 (a) อ าเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย                                              (b) อ าเภอเมืองนราธิวาส, ไทย    

 

ภาพที ่4  ผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดจริง   

         

           
                   (c) วิทยาลัยบลูฟิลด์, สหรัฐอเมริกา                                  (d) มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา 

 

           
                  (e) สนามบินเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย                                     (f) สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย 

ภาพที ่4  (ต่อ) 
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อภิปรายผล  

      จากผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเปอร์เซ็นต์ความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวแปรอิสระที่น ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าความสัมพันธ์กับค่า

ความเข้มแสงอาทิตย์อยู่ในระดับมากทุกตัวแปร  เพราะนั่นย่อมส่งผลให้การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีความถูกต้อง

แม่นย า เฉกเช่นเดียวกับงานวิจัยของนักวิชาการท่านอื่นที่นิยมใช้ตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรทางด้านภูมิอากาศ อาทิเช่น อุณหภูมิ 

ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณฝน ความยาวนานของแสงอาทิตย์ เป็นต้น  ซึ่งกลุ่มตัวแปรเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับค่า

ความเข้มแสงอาทิตย์แทบทั้งสิ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของแต่ละท้องที่  ดังนั้นการน าตัวแปรอิสระที่ประกอบไปด้วย 

มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุท มาประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากผลการศึกษาการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ตัวแปร

อิสระที่ประกอบไปด้วย มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุท  ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้จากการค านวณเพียงแค่อาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ประกอบ

ไปด้วย ละติจูด ลองจิจูด และเวลามาตรฐานสากลของแต่ละสถานที่เท่านั้น  โดยที่ไม่จ าเป็นต้องไปหาข้อมูลจากแหล่งอื่นให้

เกิดความยุ่งยาก  ก็สามารถท่ีจะประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก  ซึ่งจะเห็นได้ว่า

จากการศึกษาทั้ง 6 สถานที่ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้  ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีค่าความสัมพันธ์

สูง กล่าวคือในภาพรวมสถานท่ีทั้ง 6 แห่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงถึง 0.85  และมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย

ของการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์  ด้วยเหตุนี้การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์

แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยอาศัยตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปร คือ มุมอัลติจูดและมุมอะซิมุท ก็น่าจะตอบ

โจทย์แก่ผู้ทีส่นใจมีความคิดจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเกิดความเช่ือมั่นที่จะน าวิธีการดังกล่าวไปช่วยในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่า

ต่อการลงทุนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟต่อไป 
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โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียง 
ขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) ที่เก็บจากพื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นรายงาน
ครั้งแรกของการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดนี้ในประเทศไทย ใช้ตัวอย่างตั๊กแตนชนิดละ 10 ตัว เตรียมโครโมโซม
ด้วยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และแถบสีเอ็นโออาร์ ผลการศึกษาพบว่าตั๊กแตนลิง
จุดเช่ือมมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 38 ประกอบไปด้วยโครโมโซมชนิดเมทา 
เซนทริกขนาดใหญ่ 2 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 6 แท่ง และอะโครเซนทริกขนาด
ใหญ่ 4 แท่ง และโครโมโซมเพศ 1 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 
เขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ ดังนี้ 2n (19) = Mm

2+Lsm
6+Msm

6+La
4+โครโมโซมเพศ (X0) ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้ามีจ านวน

โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 19 เป็นโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด แบ่งเป็นโครโมโซม
ชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 12 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็น
ชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก เขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ ดังนี้ 2n (19) = Lt

6+Mt
12+โครโมโซมเพศ (X0) 

 
ค าส าคัญ :  โครโมโซม แคริโอไทป์ ตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า  

 
Abstract 

This research aimed to study the chromosomes of Erianthus serratus and Pseudomorphacris hollisi 
obtained from the forest areas at Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun province. The 
chromosomal study of these two species was the first report in Thailand. The testes from ten grasshopper 
specimens in each species were prepared directly for chromosomal technique. Conventional and silver 
nor staining were applied on the metaphase chromosomes. The results demonstrated that E. serratus had 
diploid chromosome number (2n) = 19, with the fundamental number (NF) of 38. Consisting of 2 large 
metacentric, 6 large submetacentric, 6 medium submetacentric and 4 large acrocentric chromosomes. 
The sex-system has been characterized to be X0. The karyotype formula could be deduced as 2n (19) = 
Mm

2+Lsm
6+ Msm

6+La
4+X-chromosome. The P. hollisi has 2n = 19, NF=19. All chromosomes have found to 

be telocentric which included 6 large and 12 medium chromosomes. The sex-system had been 
characterized to be X0. The karyotype formula of this species could be deduced as 2n (19) = Lt

6+Mt
12+X-

chromosome  
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Keywords : Chromosome, Karyotype, Erianthus serratus, Pseudomorphacris hollisi 
 
บทน า 

ตั๊กแตนเป็นแมลง อันดับ Orthoptera มีปากแบบกัดกิน พบได้ตั้งแต่ในระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย ตารวมเจริญดี มี
ปีกสองคู่ ปีกคู่แรกคล้ายแผ่นหนังขณะเกาะพัก ขณะที่ปีกคู่หลังเป็นเยื่อบาง ๆ จะพับอยู่ใต้ปีกคู่แรก และมีขาคู่หลังที่
ปรับเปลี่ยนไปเพื่อใช้ในการกระโดด (ไสว บูรณพานิชพันธุ์, 2544) ตั๊กแตนเป็นแมลงที่มีความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
มากในเชิงบวก และเชิงลบ เนื่องจากตั๊กแตนส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหาร และบางชนิดเท่าน้ันท่ีกินซากแมลงที่ตายแล้ว ตั๊กแตน
จึงเป็นแมลงศัตรูพืชที่ท าลายพืชที่มนุษย์ปลูกและพืชที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ ในทางตรงข้ามตั๊กแตนยังสามารถท าเป็นอาหารได้
อีกด้วย โดยเป็นแหล่งโปรตีนของมนุษย์และสัตว์ แต่ปัจจุบันจ านวนประชากรของตั๊กแตนลดลงอย่างรวดเร็วหรือบางชนิดแทบ
จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย เนื่องจากการกระท าของมนุษย์ในด้านการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช และการน าไปประกอบ
อาหาร (สุมาลี พิมพันธุ์ และคณะ , 2561) ตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า 
(Pseudomorphacris hollisi) ตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดเป็นตั๊กแตนหนวดสั้น ซึ่งตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนลิง (Family 
Eumastacoidea) เป็นตั๊กแตนที่แปลกและหายาก มีคนรู้จักน้อย ตั๊กแตนกลุ่มนี้มีลักษณะที่สวยงาม โดยเฉพาะส่วนอก ท้อง 
และขาคู่หลังมีสีเขียวสลับสีด า ท้องด้านบนมีสีฟ้าเล็กน้อย ปีกสีด ามีจุดสีขาวใสสลับสีเขียว ลักษณะเด่นของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม 
คือ มีความยาวปีกอยู่ในช่วง 17-22 มิลลิเมตร และบริเวณส่วนท้ายของล าตัวจะมีแผ่นแข็งมีลักษณะคล้ายตะขอ (Ingrisch 
and Willemse 1988) (รูปที ่1 ก-ข) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหน้าแหลม (Family Pyrgomorphidae) 
เป็นตั๊กแตนที่มีสีสดสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณตามีแถบสีขาวไปถึงส่วนอก ปีกด้านในจะเป็นสีส้ม โคนปีกมีแต้มสีด า ขาคู่หลัง
บริเวณแข้งด้านในมีสีเขียวอมฟ้า (เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ 2559) ลักษณะเด่นของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า คือ ขาคู่หลัง
บริเวณ tibiae จะมีสีเขียวอมฟ้า และ cerci ที่อยู่บริเวณปลายสุดของปล้องท้องจะมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย อวัยวะเพศมี
ลักษณะยาวและเรียว (Keith and Kevan 1968) (รูปที่ 1 ค-ง) การศึกษาโครโมโซมสามารถท าให้เราตอบค าถามเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของตั๊กแตนได้ โดยดูจากความแตกต่างของจ านวนและรูปแบบของโครโมโซม ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามา
ประกอบการศึกษาด้านวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของตั๊กแตนได ้คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม 
และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า ซึ่งยังไม่มีการรายงานผลการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดนี้มาก่อน โดยการศึกษานี้จะท า
ให้ทราบลักษณะแคริโอไทป์ตั๊กแตน สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซมตั๊กแตนใน
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและ
ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (conventional staining) และ
การย้อมแถบสีแบบเอ็นโออาร์ (NOR–banding) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจ านวน รูปร่าง และโครโมโซมเครื่องหมาย 
(chromosome marker) และเพื่อจัดแคริโอไทป์ อิดิโอแกรม (Idiogram) ของตั๊กแตนทั้งสองชนิด 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การเตรียมโครโมโซม 
 เก็บตัวอย่างตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดจากพื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพศผู้ชนิดละ 10 ตัว น าตัวอย่างตั๊กแตน
มาเตรียมโครโมโซมในห้องปฏิบัติการตามวิธีการของ Phimphan et al. (2017) เตรียมโดยฉีดสารละลายโคลชิซินความ
เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์  เข้าที่ช่องท้องของตั๊กแตน ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นผ่าเอาอัณฑะมาสับให้ละเอียดใน
สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.075 โมล่าร์ และบ่มไว้เป็นเวลา 30 นาที ย้ายเซลล์ใสหลอดปั่นเหวี่ยง 
(centrifuge tube) แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูดสารละลายใสส่วนบน 
(supernatant) ทิ้งแล้วเติมน้ ายาคงสภาพ (fixative) ทีละหยดพร้อมเขย่าหลอดจนครบปริมาตร 7 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปปั่น
เหวี่ยงท่ีความเร็วและเวลาเท่าเดิม แล้วเทสารละลายส่วนใสทิ้ง ท าขั้นตอนดังกล่าวซ้ าจนกระทั่งสีของสารละลายในหลอดใส 
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ขั้นสุดท้ายให้เจือจางตะกอนเซลลใ์นปริมาตรที่เหมาะสมโดยการเตมิน้ ายาคงสภาพลงไปในหลอดให้มปีริมาตรเป็น 3 เท่า ของ
ปริมาณตะกอนเซลล ์
 การย้อมสี 
  หยดสารละลายเซลล์แขวนลอยลงบนสไสด์ที่สะอาดและเย็น และปล่อยสไลด์ให้แห้งในอากาศ ย้อมสีโครโมโซมแบบ
ธรรมดาด้วยสีจิมซ่า 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที และย้อมสีโครโมโซมแถบสีแบบเอ็นโออาร์ดัดแปลงจาก Howell and 
Black (1980) มีวิธีการดังนี้ อบสไลด์ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 3 ช่ัวโมงหรือข้ามคืน จากนั้นหยดเจลาตินความ
เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ และซิลเวอร์ไนเตรทความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ลงบนสไลด์จนท่วม ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์น าเข้า
ตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นล้างสไลด์โดยการจุ่มลงในบิกเกอร์ที่มีน้ ากลั่นจนกว่ากระจกปิด
สไลด์จะหลุดออก ผึ่งสไลด์ให้แห้ง น าไปตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่ก าลังขยาย 100 และ 1,000 เท่า 

จากนั้นท าการจัดแคริโอไทป์โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Levan et al. (1964) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม (E. serratus) (ก) ด้านข้าง (ข) ด้านบน และลักษณะภายนอกของตั๊กแตน  
หน้าเอียงขาสีฟ้า (P. hollisi) (ค) ด้านข้าง (ง) ด้านบน (สเกลบาร์ = 10 มิลลิเมตร) 

 
ผลการวิจัย 
  ตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง มีจ านวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 38 แคริโอไทป์
ประกอบด้วยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดกลาง 2 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง ซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 
6 แท่ง และอะโครเซนทริกขนาดใหญ่ 4 แท่ง และโครโมโซมเพศ 1 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็น
ชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ่ ดังแสดงในรูปที่ 2 และอิดิโอแกรมมาตรฐานแสดงในรูปที่ 3  
  ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้ามีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 19 เป็นโครโมโซมชนิด
เทโลเซนทริกทั้งหมด แบ่งเป็นโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 12 แท่ง 
ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4 และอิดิโอแกรมมาตรฐาน
แสดงในรูปที่ 5 

ก ข 

ค ง 
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รูปที่ 2 เซลล์ระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป์ (ข) ของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม 2n = 19,X0 (เพศผู)้ จากการย้อมสีแบบธรรมดา 

(สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

รูปที่ 3 อิดโิอแกรมโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจดุเช่ือม 2n=19,X0 (เพศผู)้ 
 

 
    

  
 

 
 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4 เซลล์ระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป์ (ข) ของตั๊กแตนหน้าเอยีงขาสีฟ้า 2n = 19,X0 (เพศผู)้ จากการย้อมสีแบบ 
          ธรรมดา (สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร) 
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รูปที่ 5 อิดิโอแกรมโครโมโซมของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า 2n=19,X0 (เพศผู้) 
 
จากข้อมูลสามารถเขียนสูตรแคริโทไทป์ของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมดังนี้ 2n (19) = Mm

2+Lsm
6+Msm

6+La
4+โครโมโซมเพศ 

(X0) และสามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์ของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าดังนี้ 2n (19) = Lt
6+Mt

12+โครโมโซมเพศ (X0) จากค่า
ความยาวเฉลี่ยของโครโมโซม ค่าความยาวสัมพัทธ์ (Relative length, RL) และค่าดัชนีเซนโทรเมียร์ (Centromeric Index, 
CI) จากโครโมโซมตั๊กแตนลิงเขียวท้ังหมด 10 เมทาเฟส (ตางรางท่ี 1) และโครโมโซมตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าท้ังหมด 10 เมทา
เฟส (ตารางที่ 2) การศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสท าให้ทราบพฤติกรรมของโครโมโซม ซึ่งสามารถยืนยันจ านวนโครโมโซม
และระบุโครโมโซมเพศได้ (รูปที่ 6 และ 7) 

 
อภิปรายผล 
 แคริโอไทป์ของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงสีฟ้าจัดอยู่ในกลุ่มของตั๊กแตนหนวดสั้น มีจ านวนโครโมโซมดิ
พลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นแบบ X0 ซึ่งเป็นรายงานแรกในประเทศไทย ผลการศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับตั๊กแตนชนิดอื่นท่ีมีรายงานพบว่า ไม่สอดคล้องกับการรายงานของผู้ที่ท าการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนหนวด
สั้น ได้แก่ สุมาลี และคณะ (2561) ท าการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนสีน้ าตาลที่อยู่ในวงศ์ Acrididae ซึ่งเป็นวงศ์ของตั๊กแตน
หนวดสั้น มีจ านวนโครโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0, และการศึกษาของ 
Samuel, et al. (2012) ศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนทั้งเพศผู้และเพศเมียที่อยู่ในวงศ์ Acridae และวงศ์ Tetrigidae พบ
โครโมโซมดิพลอยด์ในตั๊กแตนเพศผู้เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 และพบโครโมโซมดิพลอยด์ใน
ตั๊กแตนเพศเมียเท่ากับ 24 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ XX, สุมาลี พิมพันธุ์ และวิวรรธน์ แสงภักดี (2018) 
ท าการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนสกุล Pseudoxya diminuta Walker, 1871 จัดอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจ านวน
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0, Bugrov, et.al. (1994) ท าการศึกษา
โครโมโซมของตั๊กแตนสกุล Podismini จัดอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมี
ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0, Phimphan et al. (2017) ท าการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนชนิด Oxya chinensis จัดอยู่
ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้นเช่นกัน พบจ านวนโคโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0, 
Chadha and Mehta, (2013) ท าการศึกษาตั๊กแตนชนิด Acridids ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจ านวนโคโมโซม 
ดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0, Bridle et.al, (2002) ท าการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตน
ชนิด Chorthippus brunneus และชนิด C. jacobsi ซึ่งอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 17 
แท่งและมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0 จากการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้ามี
จ านวนโครโมโซมไม่เท่ากับการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนชนิดต่าง ๆ ที่เคยมีคนรายงานมาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าตั๊กแตนลิง

1        2        3        4       5       6        7       8       9       X 
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จุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าอยู่คนละวงศ์ กับตั๊กแตนที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ Phimphan et al. (2017) ท าการ
ย้อมสีแบบนอร์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบเอ็นโออาร์พบต าแหน่งนอร์ทุกแท่งของโครโมโซม แต่จากการย้อมสีแบบนอร์ของ
ตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าไม่สามารถระบุต าแหน่งนอร์ ได้จากเทคนิคการย้อมสีแบบเอ็นโออาร์ด้วยซิล
เวอร์ไนเตรตเนื่องจากต าแหน่งนอร์อาจจะมีขนาดที่เล็กมากหรือต าแหน่งนอร์อาจจะการจายตัวอยู่ทั่วแท่งโครโมโซม (รูปที่ 8) 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมข้างสั้น (Ls) แขนโครโมโซมข้างยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแต่ละคู่ 
(LT) ในหน่วยไมโครเมตร ค่าเฉลีย่ relative length (RL) centromeric index (CI) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard devation, SD) ของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม (Erianthus serratus) เพศผู้ทั้งหมด 10 เซลล ์

   คู่ท่ี     Ls     Ll     Lt      CI±SD      RL±SD ขนาด      ชนิด 
    1 463.000 192.000 243.444 7.050±0.059 13.555±0.152  ใหญ่ อะโครเซนทริก 

    2 507.500 174.388 230.777 6.815±0.199 13.109±0.069  ใหญ่ ซับเมทาเซนริก 

    3 412.500 162.055 207.888 7.063±0.056 11.698±0.118  ใหญ่ อะโครเซนทริก 

    4 437.500 127.111 175.722 6.505±0.039 9.934±0.075  ใหญ่ ซับเมทาเซนริก 

    5 384.500 116.222 158.944 6.575±0.034 9.934±0.092  ใหญ่ ซับเมทาเซนริก 

    6 360.000 91.388 131.388 6.273±0.048 7.519±0.114  กลาง ซับเมทาเซนริก 

    7 323.000 77.333 113.222 6.141±0.038 6.465±0.075  กลาง ซับเมทาเซนริก 

    8 290.500 68.500 100.777 6.118±0.046 5.932±0.116  กลาง ซับเมทาเซนริก 

    9 212.000 47.444 71.000 5.994±0.050 4.322±0.141  กลาง เมทาเซนทริก 

    X 501.000 94.00 149.666 5.446±0.077 8.397±0.378  ใหญ่ เมทาเซนทริก 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (mean) ความยาวของแขนโครโมโซมข้างสั้น (Ls) แขนโครโมโซมข้างยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแต่ละ

คู่ (LT) ในหน่วยไมโครเมตร ค่าเฉลี่ย relative length (RL) centromeric index (CI) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(standard devation, SD) ของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) เพศผู้ทั้งหมด 10 เซลล ์

   คู่ท่ี    Ls     Ll     Lt     CI±SD     RL±SD ขนาด      ชนิด 
    1 0.000 3663.000 3663.000 1.000±0.000 0.144±0.005  ใหญ่ เทโลเซนทริก 
    2 0.000 3261.000 3261.000 1.000±0.000 0.128±0.006  ใหญ่ เทโลเซนทริก 
    3 0.000 2910.000 2910.000 1.000±0.000 0.114±0.004  ใหญ่ เทโลเซนทริก 
    4 0.000 2605.000 2605.000 1.000±0.000 0.102±0.004  กลาง เทโลเซนทริก 
    5 0.000 2567.000 2567.000 1.000±0.000 0.101±0.005  กลาง เทโลเซนทริก 
    6 0.000 2359.000 2359.000 1.000±0.000 0.093±0.003  กลาง เทโลเซนทริก 
    7 0.000 2255.000 2255.000 1.000±0.000 0.088±0.004  กลาง เทโลเซนทริก 
    8 0.000 2055.000 2055.000 1.000±0.000 0.081±0.003  กลาง เทโลเซนทริก 
    9 0.000 1844.000 1844.000 1.000±0.000 0.072±0.009  กลาง เทโลเซนทริก 

    X 0.000 1828.000 1828.000 1.000±0.000 0.072±0.006  เล็ก เทโลเซนทริก 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีวิเคราะห์โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมจ านวน 10 เมทาเฟส และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าจ านวน 
10 เมทาเฟสโดยเลือกเซลล์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อน ามาจัดแคริโอไทป์และวัดขนาดของโครโมโซมโดยวัดแขนข้างสั้น 
(Length of short arm, Ls) แขนข้างยาว (Length of long arm, Ll) ความยาวทั้งหมด (Length of total, LT) และน ามา
ค านวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อระบุชนิดโครโมโซมซึ่งได้จากค่า centromeric index (CI) และขนาดของโครโมโซมจากค่า relative 
length (RL) ซึ่งตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าพบโครโมโซมดิพลอย์เท่ากับ 19 แท่ง เขียนสูตรแคริโอไทป์
ของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมได้ ดังนี้  2n (19) = Mm

2+Lsm
6+ Msm

6+La
4+โครโมโซมเพศ (X0) และสามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์

ของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าดังนี้ 2n (19) = Lt
6+Mt

12+โครโมโซมเพศ (X0)  
 อย่างไรก็ตามการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าในประเทศไทยยังไม่มีรายงานมา
ก่อน การศึกษาครั้งน้ีจึงเป็นการรายงานครั้งแรกของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านเซลล์อนุกรมวิธานและศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ รวมถึงการ
อนุรักษ์ชนิดของตั๊กแตนได้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของตั๊กแตนลิงจุดเช่ือม ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน (ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ง)  
ไดอะไคนีสีส (จ) เมทาเฟส II (ฉ) 
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รูปที่ 7 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของตั๊กแตนหน้าเฉียงขาสีฟ้า ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน (ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ง) 

ไดอะไคนีสีส (จ) เมทาเฟส II (ฉ) 2n = 19(X0) (สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 เซลล์ระยะเมทาเฟสของตัก๊แตนลิงจุดเช่ือม (ก) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (ข) (สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ท่ีสนับสนุน
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ท่ีถูกรวบรวมได

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีน Cytochrome c oxidase Subunit I  (COI)  ศึกษา

ตั๊กแตนท้ังหมด 6 ชนิด ใชไพรเมอรในการศึกษาดีเอ็นบารโคดท้ังหมด 2 ชนิด ไดแก LCO1490  HCO2198 และ SR-J-14233 

SR-N-14588 วิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของตั๊กแตนในฐานขอมูล GenBank  ศึกษาความสัมพันธเชิง

วิวัฒนาการของตั๊กแตนท่ีรวบรวมไดโดยการสราง Phylogenetic tree พบวาเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคดชนิด SR-J-14233 

SR-N-14588 สามารถจําแนกชนิดของตั๊กแตนจํานวน 6 ชนิด ไดอยางถูกตองตามการจัดเรียงทางอนุกรมวิธาน โดยมีความ

ยาวเฉลี่ยของลําดับนิวคลีโอไทดประมาณ 370 คูเบส สามารถจําแนกกลุมของตั๊กแตนไดเปน 3 กลุม ซึ่งขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาครั้งน้ีถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูลดีเอ็นเอบารโคด และเปนประโยชนในดานการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม

ของตั๊กแตนตอไป 

 

คําสําคัญ : ตั๊กแตน ความสัมพันธทางพันธุกรรม การระบุชนิด เครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคด 

 

Abstract 

The objective of this study was to examine the genetic relationships and identification of 

grasshoppers was collected from Phetchabun Rajabhat University. The sequence of nucleotide gene 

Cytochrome c oxidase Subunit I (COI). The 6 types of grasshoppers and using 2 DNA barcode such as 

LCO1490 HCO2198 and SR-J-14233. SR-N-14588. Analytical sequence nucleotide of locusts in the GenBank 

database. The study of phylogenetic relationship found that SR-J-14233 and SR-N-14588 to identify 

species of grasshoppers can be arranged by taxonomy. The average length of the nucleotide sequence of 

about 370 base pairs and can be classified into 3 groups of locusts which group. The data in this study 

were compiled into a database of DNA barcodes and useful in the studying of genetic relationship of 

grasshoppers next. 

 

Keywords : grasshopper,  genetic relationships,  identification, dna barcode markers 
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บทนํา 

ตั๊กแตน (Grasshopper) เปนแมลงท่ีอยูในไฟลัม   Arthropoda อันดับ Orthoptera เปนแมลงท่ีมีความหลากหลายของ

รูปรางลักษณะคอนขางมาก มีขนาดลําตัวแตกตางกัน การเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางไปทีละนอย ตัวออนเรียกวา 

nymph ตัวออนมักจะมีขนาดเล็กกวาตัวเต็มวัย และยังไมมีปก มีการลอกคราบ และเจริญเติบโตไปเปนตัวเต็มวัย มีตารวม

ขนาดใหญ หนวดเปนแบบเสนดาย (Filiform) ปกคูหนามีลักษณะคลายหนัง (Tegmina) ปกคูหลังมีลักษณะบางใส 

(Membrane) ซึ่งพับอยูใตปกคูหนา ขามี 2 คู คูหนาเปนขาเดิน (Walking legs) ขาคูหลังเปนขากระโดด (Jumping legs) 

ปลองมี 3-5 ปลอง ตั๊กแตนมีอวัยวะพิเศษคือ อวัยวะทําเสียงซึ่งใชในการสื่อสาร และหาคู (สุนัดดา เชาวลิต และ ชมัยพร บัว

มาศ, 2556) ในทางการศึกษาทางชีววิทยาน้ัน มีความจําเปนตองมีการจําแนกสายพันธุ เพ่ือระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต แตเน่ืองจาก

การจําแนกโดยลักษณะภายนอกมักจะประสบปญหา และเกิดความคลาดเคลื่อนไดงาย จากปญหาดังกลาวไดมีการพยายามใช

วิธีตางๆ ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งยากตอการศึกษาท่ีผานมา วิธีหน่ึงท่ีถูกใชในการระบุชนิดท่ีมีความแมนยําอีกวิธีหน่ึง 

คือ การศึกษาโดยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล การศึกษาครั้งน้ีจึงทําการศึกษาตั๊กแตนท่ีเก็บรวบรวมได จากมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ โดยนําเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลมาใชในการศึกษา เพ่ือจําแนกชนิด และระบุความใกลชิดทางพันธุกรรม 

เรียกวา เทคนิคดีเอ็นเอบารโคด (DNA barcode) ซึ่งเปนเทคนิคท่ีมีการใชลําดับเบสของดีเอ็นเอในตําแหนงยีน Cytochrome 

c Oxidase Subunit I หรือ (COI)  ซึ่งเปนยีนท่ีอยูบนไมโทคอนเดรียในเซลลสิ่งมีชีวิต มีลักษณะของลําดับนิวคลีโอไทคท่ี

จําเพาะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด มีความหลากหลายภายในชนิดคอนขางต่ํา แตสามารถนํามาใชในการจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตได

หลายชนิด (Hebert et al., 2003) จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวาไดมีการนําเทคนิคดังกลาวมาทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เชน การศึกษาของ (ดุจฤดี ปานพรหมมินทร,  2560) โดยการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในวงศ

ปลาสวาย โดยใชดีเอนเอบารโคด พบวาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน (COI) สามารถจําแนกปลาในวงศ Pangasiidae ท้ังหมด 6 

ชนิด ไดถูกตองตามระบบอนุกรมวิธานปลา ในการศึกษาครั้งน้ีจึงไดนําเทคนิคดังกลาวมาทําการศึกษากลุมตั๊กแตนท้ังหมด 6 

ชนิด ไดแก 1.ตั๊กแตนตั๊กแตนแมโจแพร (Anasedulia maejophrae Dawwrueng, Storozhenko et Anusak, 2015) ซึ่งมี

ลีกษณะรูปรางคลายเกล็ด มีขนาดลําตัวยาว 4 เซนติเมตร ลําตัวเปนสีนํ้าตาลออนถึงนํ้าตาลเขม มีแถบสีขาวพากจากหลังตาถึง

บริเวณขางอก  (แหลมไทย อาษานอก และคณะ, 2558)  2. ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (Pseudomorphacris hollisi) ลําตัวมี

สีเขียว ขนาดลําตัวยาว 4.5 เซนติเมตร บริเวณสวนตามีแถบสีขาว ขามีสีนํ้าตาลปนเขียว ขาคูหลังบริเวณสวนแขงดานในมีสี

เขียวอมฟา (เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์,  2559) 3. ตั๊กแตนบอลแถบนํ้าตาล (Ceracris fasciata) มีลักษณะลําตัวเขนาดเล็กถึง

ขนาดกลาง มีสีเทาหรือนํ้าตาล ปกคูหลังเปนแผนบางสีเขียวแถบดําขนาดลําตัวยาว 4.5 เซนติเมตร (Brunnervon 

Wattenwyl, 1893) 4. ตั๊กแตนฝาย (Cyrtacanthacris tatarica) มีลักษณะลําตัวคอนขางใหญ ขนาดลําตัวยาว 3.8 

เซนติเมตร ลําตัวอวนสั้น สีของลําตัวเปนสีนํ้าตาลออนสลับนํ้าตาลแก ปกคูหนามีจุดสีนํ้าตาลเขมขนาดใหญกระจายอยูท่ัว

ลําตัว  (Walker, 1870) 5. ตั๊กแตนขาว (Hieroglyphus Banian) มีลักษณะบริเวณหนามสีีดาํ ใตทองมีสีดําตลอดลําตัว ขนาด

ลําตัวยาว 5.5 เซนติเมตร บริเวณหลังมีเสนหนวดทอดยาวตลอดลําตัว เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัยจะมีสีเขียวเหมือนกันท้ังหมด 

(วันชัย ไพรศรีจันทร, 2559) และ 6. ตั๊กแตนขาลายแขงแดง (Apalacris varicornis) มีลักษณะหนวดสั้นแบบเสนดาย ลําตัวมี

สีออกนํ้าตาล บริเวณตนขามีลายสีออนเขมสลับกัน บริเวณแขงมีสีแดง ขนาดลําตัวยาว 4.3 เซนติเมตร (Walk, 1870) ดัง

แสดงใน (ภาพท่ี1) จากน้ันนําตัวอยางตั๊กแตนท้ังหมดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของตั๊กแตนในฐานขอมูล 

GenBank  และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของตั๊กแตนท่ีรวบรวมไดโดยการสรางแดนโดแกรม การศึกษาครั้งน้ีจึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรรม และระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคด ซึ่งขอมูลท่ี

ไดในการศึกษาครั้งน้ีจะสามารถทําใหทราบถึงลักษณะความไกลชิดทางพันธุกรรรม รวมถึงสามารถระบุ และจําแนกชนิดของ

ตั๊กแตนได ซึ่งสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน และเปนประโยชนในดานการศึกษาความสัมพันธทาง

พันธุกรรมของตั๊กแตนตอไป 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะภายนอกของตั๊กแตน  (ก) ตั๊กแตนแมโจแพร  (ข) ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (ค) ตั๊กแตนบอลแถบนํ้าตาล  

           (ง) ตั๊กแตนฝาย  (จ) ตั๊กแตนขาว  (ฉ) ตั๊กแตนขาลายแขงแดง 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

เก็บรวบรวมตัวอยางของตั๊กแตนจากเขตบริเวณพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณโดยทําการสวิงจับ และนํา

ตัวอยางของตั๊กแตนท่ีเก็บรวบรวมไดทําการจัดจําแนกชนิดเบ้ืองตนดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา จากน้ันเก็บรักษาคุณภาพ

ของตวัอยางใน ethanol ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

2. การดําเนินการวิจัย 

2.1 การสกัดดเีอนเอ (DNA Extraction) 

สกัด Genomic DNA จากชุดสกัดสําเร็จรูป ยี่หอ GF-TD -100 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit  และทําการ

สกัดตามวิธีท่ีผูผลิตแนะนํา โดยการนําตัวอยางสด หรือตัวอยางท่ีผานกระบวนการเก็บรักษาสภาพใน ethanol มาใชในการ

สกัดโดยนําบริเวณท่ีเปนสวนเน้ือเยื่อ เชน บริเวณสวนหัวชับใหแหงดวยกระดาษทิชชู จากน้ันนําตัวอยางยายลงในหลอดไมโค

รเซนตริฟวสขนาด 1.5 มิลลิลิตร บดตัวอยางดวยการเติม TL buffer 250 ไมโครลิตร Proteinase K 10 ไมโครลิตร และ 

Lysis Enhancer 12 ไมโครลิตร แลวนําตัวอยางไปบมท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที จากน้ันเติม TB 

buffer 560 ไมโครลิตร แลวนําไป Vortex ใหสารเขากัน นําตัวอยางไปทําการบมท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 

นาที จากน้ันเติม Ethanol ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ยายตัวอยางลง Filter column กับ Collection tube ปริมาตร 650 

ไมโครลิตร นําไปปนเหว่ียงท่ี 8,600 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที นําสวนใสท่ีอยูใน Collection tube ท้ิง จากน้ันเติม Wash 

buffer ปริมาตร 650 ไมโครลิตร ใสลงใน GD column กับ Collection tube นําไปปนเหว่ียงท่ี 8,600 รอบตอนาที เปน

เวลา 1 นาที และนําสวนใสใน Collection tube ท้ิง นําไปปนเหว่ียงอีกครั้งท่ี 13,000 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที เพ่ือ

กําจัด ethanol นําสวนของ GD Column ยายใสในหลอดไมโครเซนตริฟวส ขนาด 1.5 มิลลิลิตร เติม Elution buffer  

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 

(จ) (ฉ) 

   1cm.   1 cm. 

   1 cm.    1 cm. 

   1 cm.    1 cm. 
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50 ไมโครลิตร ลงใน GD Column เพ่ือละลายตะกอน ท้ิงไว 2-3 นาที นําไปปนเหว่ียงท่ี 13,000 รอบตอนาที เปนเวลา 2 

วินาที นําดีเอ็นเอท่ีสกัดไดในหลอดไมโครเซนตริฟวสเก็บไวในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

2.2 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส Polymerase Chain Reaction หรือ (PCR) 

เพ่ิมปริมาณในช้ินสวนดีเอ็นเอของตําแหนงยีน COI ดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ในสารละลายซึ่งประกอบดวย 

สารละลายดีเอ็นเอของตั๊กแตน ท่ีมีความเขมขน 100 นาโนกรัม  Buffer A 5 ไมโครลิตร MgCl2 3 ไมโครลิตร DNA taq 

Polymerase 0.4 ไมโครลิตร dNTP 1.6 ไมโครลิตร DNA Template 2 ไมโครลิตร dH2O 34 ไมโครลิตร ในสารละลาย 

Master Mix และไพรเมอรสําหรับใชในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ไพรเมอรชุดท่ี 1 LCO1490 F- GGTCAACAAATCATAAAGA 

TATTGG  HCO2198 R-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA (V.C. Muhammedali, 2017) มีความยาวของผลิตภัณฑ

ขนาด 589 bp. ไพรเมอรชุดท่ี 2 SR-J-14233 F-AAGAGCGACGGGCGATGTGT และ SR-N-14588 R- AAACTAGGATTA 

GATACCTTATTAT (Steven A. Trewick, 2001) มีความยาวของผลิตภัณฑขนาด 389 bp. ทําปฏิกริยาโดยข้ันตอน Pre -

denaturation เริ่มตนท่ี  95 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที Denaturation 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที จากน้ันลด

อุณหภูมิชวง Annealing เปน 53 องศาเซลเซียส  เวลา 40 วินาที เพ่ิมอุณหภูมิชวง Extension เปน 72 องศาเซลเซียส เวลา 

1 วินาที และ Final-extension 72 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาที โดยทําปฏิกิริยาท้ังหมด 30 รอบ จนสิ้นสุดกระบวนการ

จากน้ันเก็บตัวอยางไวท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

2.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสของตําแหนงยีน COI  

ตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ท่ีความเขมขน 1% agarose 

gel ในสารละลาย TBE buffer 50 มิลลิลิตร จากน้ันตรวจสอบปฎิกิริยาดวยเทคนิค agarose gel electrophoresis เปนเวลา  

45 นาที จนสิ้นสุดกระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส โดยใชไพรเมอร  LCO1490 และ 

HCO2198 พบวาขนาดดีเอนเอท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอมีขนาด 589 bp. ซึ่งสามารถแสดงชนิดของตัวอยางไดดังน้ี M 

คือ ดีเอนเอแมแบบ หมายเลข 1 คือ ตั๊กแตนบอลแถบนํ้าตาล หมายเลข 2 คือ ตั๊กแตนแมโจแพร หมายเลข 3 คือ ตั๊กแตนขา

ลายแขงแดง หมายเลข 4 คือ ตั๊กแตนฝาย หมายเลข 5 คือ ตั๊กแตนขาว และ หมายเลข 6 คือ ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา  
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ภาพท่ี 3 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสโดยไพรเมอร  SR-J-14233 และ SR-N-

14588 พบวาขนาดดีเอนเอท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอมีขนาด 389 bp. ซึ่งสามารถแสดงชนิดของตัวอยางไดดังน้ี M คือ 

ดีเอนเอแมแบบ หมายเลข 1 คือ ตั๊กแตนบอลแถบนํ้าตาล หมายเลข 2 คือ ตั๊กแตนแมโจแพร หมายเลข 3 คือ ตั๊กแตนขาลาย

แขงแดง หมายเลข 4 คือ ตั๊กแตนฝาย หมายเลข 5 คือ ตั๊กแตนขาว และ หมายเลข 6 คือ ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา  

2.4 การวิเคราะห และการตรวจหาลําดับนิวคลีโอไทคของยีน COI  

นําผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอดวยดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ไปตรวจหาลําดับนิวคลีโอไทคของ

ยีน COI โดยการนําลําดับนิวคลีโอไทคท่ีไดไปเปรียบเทียบความคลายคลึงกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในฐานขอมูล GanBank วิเคราะห

Multiple Sequence Alignment ของลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ในตั๊กแตนแตละชนิดดวยโปรแกรม bioedit จากน้ัน

หาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการโดยสรางแผนภูมิตนไมดวยโปรแกรม MEGA version 7.0 (Kumar et al., 2016)  

2.5 ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคของยีน COI  

จากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคของยีน COI โดยใชไพรเมอร LCO1490 HCO2198 และ SR-J-14233  SR-N-

14588 ผลปรากฏวาไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 มีความยาวเฉลี่ยของลําดับนิวคลีโอไทดตั้งแต 300-760 คูเบส จาก

การวิเคราะหลําดับนิวคลโีอไทคโดยในฃวงท่ี 300 โดยใชโปรแกรม bioedit พบวาลําดับนิวคลีโอไทคเกิดปญหาในการแสดงผล 

และ การอานคาของลําดับนิวคลีโอไทคไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากลําดับนิวคลีโอไทคสวนมากเกิดชองวางระหวางลําดับเบส

ไมสามารถอานรหัสได และมีความยาวของลําดับนิวคลีโอไทคมากเกินไปจึงไมสามารถนํามาวิเคราะห และจัดจําแนกความ

แตกตางของตั้กแตนได เมื่อเทียบกับไพรเมอร SR-J-14233 และ SR-N-14588 (ภาพท่ี 4) ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยของลําดับนิวคลี

โอไทดตั้งแต 100-370 คูเบส ลําดับนิวคลีโอไทคของตัวอยางแสดงสัญญาญท่ีชัดเจน สามารถวิเคราะห และแยกความแตกตาง

ของตั๊กแตนในแตละชนิดไดคอนขางมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการวิเคราะหโดยใชไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 

 

 

 

 

 

  
(ก) 
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2.6 การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของตั๊กแตน 

เมื่อศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของตั๊กแตนท้ังหมด 6 ชนิด โดยการสรางแผนภูมิตนไมท่ีไดจากวิเคราะห

ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI โดยวิเคราะหจากคาดัชนีความเหมือน Similarity index (SI) และดัชนีความคลายคลึง 

Similarity matrix (SM) ดวยโปรแกรม MEGA version 7.0 พบวา ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI สามารถแยกความ

แตกตาง และจําแนกกลุมความสัมพันธทางพันธุกรรมในตั๊กแตนไดออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยู

ท่ี 61 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนบอลแถบนํ้าตาล (SRG1) และตั๊กแตนขาว (SRG5) กลุมท่ี 2 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูท่ี 

77เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนแมโจแพร (SRG2) และ ตั๊กแตนฝาย (SRG4) และกลุมท่ี 3 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูท่ี 69

เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนขาลายแขงแดง (SRG3) และตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (SRG6) (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพท่ี 5 แผนผังแสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมในกลุมตัวอยางตั๊กแตน ท้ังหมด 6 ชนิด 

 

 

 

(ข) 

ภาพท่ี 4 ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทค (ก) LCO1490 HCO2198 และ (ข)  SR-J-14233  SR-N-14588 
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อภิปรายผล 

การศึกษาความสัมพันทางพันธุกรรมในกลุมตั๊กแตนโดยการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสใน

ตําแหนงยีน COI พบวาไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 แสดงผลผลิตท่ีไดจากการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอ ท่ีมีความยาว

ประมาณ 589 bp. แตไมนําสามารถวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคเพ่ือจําแนกตัวอยางตัวอยางของตั๊กแตนได เน่ืองจากเกิด

ชองวางระหวางลําดับเบส และเกิดการขาดหายของลําดับเบส จึงไมสามารถนํามาวิเคราะห และจัดจําแนกความแตกตาง

ของตั้กแตนได อยางไรก็ตามงานวิจัยของ V.C. Muhammedali, 2017 ท่ีไดทําการศึกษาดีเอ็นเอบารโคดเพ่ือระบุตัวตนของ 

ตั๊กแตนหนวดยาว (Conocephalus dorsalis) (Orthoptera: Tettigoniidae) ในประเทศอินเดีย โดยใชยีน Cytochrome 

Oxidase Subunit I สามารถใชไพรเมอรดงักลาวจําแนก และแยกความแตกตางในกลุมตัวอยางตั๊กแตนได สาเหตุดังกลาวเปน

เพราะการคัดเลือกตัวอยาง รวมถึงการเลือกใชไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 ไมเหมาะสมตอการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอ

ในกลุมตัวอยาง รวมท้ัง วิเคราะหความแตกตางในกลุมตัวอยางไวเบ้ืองตนได เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาดวยไพรเมอร SR-J-

14233 และ SR-N-14588 พบวาไพรเมอรดังกลาวหลังจากเพ่ิมปริมาณช้ินสวนดีเอนเอ วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคแลวมี

ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมตอการจําแนกความแตกตางในกลุมตัวอยางตั๊กแตนท่ีไดทําการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

(Steven A. Trewick, 2001) ท่ีไดทําการศึกษา ตั๊กแตนท่ีใกลสูญพันธุ (Acrididae: Brachaspis) ตามอนุกรมวิธานโมเลกุล

และ การอนุรักษ โดยไพรเมอรดังกลาวสามารถจัดจําแนก และแยกความแตกตางในกลุมตั๊กแตนท่ีไดทําการศึกษาไดถูกตอง

ตามหลักอนุกรมวิธาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เพชรบูรณ โดยการใชเทคนิคดีเอ็นเอบารโคด โดยการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอในตําแหนงยีน COI จากตั๊กแตนท้ังหมด 6 ชนิด ใช

ไพรเมอรท่ีจําเพาะในการศึกษาดีเอ็นบารโคดท้ังหมด 2 ไพรเมอร ไดแก LCO1490 HCO2198  และ SR-J-14233  SR-N-

14588 วิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของตั๊กแตนในฐานขอมูล GenBank  ศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ

ตั๊กแตนท่ีรวบรวมไดโดยการสรางแดนโดแกรม พบวาเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคดสามารถจําแนกชนิดของตั๊กแตนจํานวน 6 

ชนิด ไดอยางถูกตองตามการจัดเรื่องทางอนุกรมวิธาร โดยการตรวจสอบขอมูลการจัดกลุมสปชีส ซึ่งสามารถจําแนกไดจากไพร

เมอร SR-J-14233  SR-N-14588 มีลําดับนิวคลีโอไทดของผลิตภัณฑประมาณ 370 คูเบส และสามารถจําแนกกลุมของ

ตั๊กแตนไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูท่ี 61 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนบอลแถบนํ้าตาล (SRG1) 

และตั๊กแตนขาว (SRG5) กลุมท่ี 2 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูท่ี 77 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนแมโจแพร (SRG2) และ 

ตั๊กแตนฝาย (SRG4) และกลุมท่ี 3 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูท่ี 69 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนขาลายแขงแดง (SRG3) และ

ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (SRG6) อยางไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ภายใน

บริเวณเขตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ โดยการใชเทคนิคดีเอ็นเอบารโคด จําแนกกลุมตั๊กแตนท้ังหมด 6 ชนิด ท่ีไดจาก

การศึกษาครั้งน้ีจะสามรถนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน และเปนประโยชนในดานการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของตั๊กแตน

ตอไป 
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คุณแม และครอบครัว ท่ีคอยใหกําลังเสมอมา ตลอดจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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การหาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญของโพรไบโอติก Lactobacillus johnsonii ที่แยกจากมูลไก่ 

OPTIMIZATION FOR GROWTH CONDITION OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS JOHNSONII 

ISOLATED FROM CHICKEN FECES 
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บทคัดย่อ 

Lactobacillus johnsonii เป็นโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ และมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น สามารถทนกรดในระบบ

ทางเดินอาหารได้สูง สามารถผลิตสารต้านจุลินทรีย์ได้ และคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกประการคือมีความสามารถในการก าจัด 

Helicobacter Pylori ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ท าให้ L. johnsonii มีความน่าสนใจในการน ามาเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตมวลเซลล์

ส าหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสูตรอาหารมาตรฐาน MRS มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงต้องการออกแบบสูตรอาหารต้นทุนต่ าที่มีแหล่งคาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนย ส าหรับการเพาะเลี้ยง

แบคทีเรียโพรไบโอติก L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลอง central composite design (CCD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม

ที่สุด ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุด คือ ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มที่อุณหภูมิ 32.50 °C ใน

ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ในการคิดค้นสูตรอาหารต้นทุนต่ า ส าหรับเพิ่มมวลเซลล์ของ L. johnsonii มีความสามารถน าไป

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรมต่อไป 
 

ค าส าคัญ : โพรไบโอติก นมผงพร่องมันเนย อาหารต้นทุนต่ า อาหารเสริม 

 

Abstract 

  Lactobacillus johnsonii is beneficial bacterium that exhibits specific properties such as high acid 

resistance property, antimicrobial production and investigated for ability prevention of pathogenic 

Helicobacter pylori. Therefore, L. johnsonii is accepted to be used as food supplement product in 

industrial.  But, the expensive value of standards MRS medium. Therefore, the aims of this study were to 

development and designing low-cost liquid medium that main component of medium is the skim milk 

powder for cultivation of L. johnsonii by using the central composite design (CCD) methods for optimal 

conditions.  The results showed that optimal conditions have an effect on the growth of L. johnsonii as 

3.25% skim milk powder, temperature of 32.50 °C and 24 h of cultivation time. It is expected the low-cost 

food formula increase the biomass content of L. johnsonii at the industrial level and develop as a 

supplement food product. 
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บทน า   

 โพรไบโอติกเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยนิยามของโพรไบโอติกจากองค์การอาหารและยา 

(FDA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณที่

เพียงพอจะท าให้มีประโยชน์ทางด้านสุขภาพต่อเจ้าบ้าน (Pandey et al., 2015) โดยโพรไบโอติกส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียกลุ่ม

ที่ผลิตกรดแลกติก (lactic acid bacteria) ซึ่งแบคทีเรีย Lactobacillus johnsonii จัดว่าเป็นโพรไบโอติกที่มีศักยภาพสาย

พันธุ์หนึ่ง เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะรูปร่างท่อนเป็นส่วนใหญ่ ไม่สร้างสปอร์ และสามารถเจริญได้ในสภาวะที่ มี

ออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน L. johnsonii สามารถแยกได้จากอุจจาระของมนุษย์ หมู และไก่ และสามารถพบได้ในล าไส้ของ

มนุษย์และวัว เป็นต้น ซึ่งแบคทีเรีย L. johnsonii มีคุณสมบัติทนกรดได้สูง สามารถผลิตสารต้านจุลินทรีย์ มีความสามารถใน

การยึดเกาะกับเยื่อเมือกและเยื่อบุเซลล์ผิว และคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมีความสามารถในการก าจัด Helicobacter pyrori 

โดยกระตุ้นให้เซลล์จับตัวกันเอง (Bergonzelli et al., 2006) ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาจากคณะวิจัยหลายกลุ่ม อีกทั้งจาก

งานวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการคัดแย ก

แบคทีเรีย L. johnsonii หลายไอโซเลตจากทางเดินอาหารของสัตว์ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการน าใช้ประโยชน์โดยพัฒนา

เป็นอาหารเสริม แต่ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย L. johnsonii นั้นนิยมเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร De Man, Rogosa, and 

Sharpe medium (MRS) ที่มีราคาค่อนข้างสูง อาจจะไม่เหมาะสมนักท่ีจะน าไปผลิตชีวมวลในระดับอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้อง

ใช้อาหารในปริมาณมาก โดยจากงานวิจัยของ Bulatović et al. (2014) ที่มีการรายงานว่าเช้ือแบคทีเรีย L. johnsonii เป็น

แบคทีเรียที่สามารถเจริญได้โดยอาศัยแหล่งคาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนยได้ ซึ่งนมพร่องมันเนย (skim milk) คือนมที่

แยกไขมันออกไปบางส่วน ให้เหลือไขมันในปริมาณน้อยจึงให้พลังงานต่ า เหมาะส าหรับใช้ส าหรับผลิตเป็นอาหารเสริมและลด

ต้นทุนจากอาหารสูตรมาตรฐานได้ 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้มีความสนใจออกแบบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเช้ือต้นทุนต่ าโ ดยอาศัยแหล่ง

คาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนยที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรีย L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลองตาม central 

composite design (CCD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญของ L. johnsonii ในการผลิตมวล

เซลล์ให้เพิ่มสูงขึ้น ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มก าไร จนได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของผงโพรไบโอติกในระดับ

อุตสาหกรรมต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1.การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากทางเดินอาหารไก่และการจัดจ าแนก 

 ท าการคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลของไก่โดยใช้วิธีที่ดัดแปลงมาจาก Niamsup et al. (2003) โดยน า

ตัวอย่างมูลไก่มาบ่มในอาหารเหลวสูตร GPY (glucose/peptone/yeast extract) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

24 ช่ัวโมง จากนั้นน าตัวอย่างมาเกลี่ยลงบนอาหารแข็ง MRS น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้ว

เลือกโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง MRS ที่แตกต่างกันไปจ าแนกโดยใช้วิธีสกัด DNA โดยใช้ชุดสกัด DNA ของ TIANamp 
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Bacteria DNA Kit (China) และน าไปส่งวิเคราะห์หาล าดับเบสที่ 16s rRNA เพื่อน าไปเทียบกับฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

BLAST 

2.การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของ L. johnsonii 

 ถ่ายเชื้อ L. johnsonii ลงในอาหารเหลวสูตร MRS บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วน าไป

ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 4,500 rpm เทส่วนใสทิ้ง เติมน้ ากลั่นปลอดเชื้อแล้วผสมให้เข้ากัน ใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการทดลอง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของ L. johnsonii และน ามาทดสอบในงานวิจัยนี้ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณนมผงพร่องมันเนย และ

เวลาในการเพาะเลี้ยง จึงน าปัจจัยเหล่านั้นมาเข้าสู่แผนการทดลอง central composite design (CCD) โดยท าการก าหนด

ระดับของแต่ละปัจจัยดังตารางที่ 1 ท าให้ได้แผนการทดลองทั้งสิ้น 20 ชุดการทดลองดังตารางที่ 2 จากนั้นน าแต่ละชุดการ

ทดลองไปฆ่าเช้ือท่ี 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและท าการเติมหัวเช้ือ L. johnsonii ชุดการทดลองละ 

1 มิลลิลิตร ท าการเก็บผลแต่ละทรีตเมนต์ และนับจ านวนโคโลนีของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตโดยใช้เทคนิค drop plate บนอาหาร 

MRS agar จากนั้นน าค่าที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ 

ตารางที่ 1 การก าหนดระดับของแต่ละปัจจัยโดยการออกแบบ central composite design (CCD) ของทั้ง 3 ปัจจัย 

ทรีตเมนต ์ หน่วย ระดับต่ า ระดับกลาง ระดับสูง 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซยีส 15 32.50 50 

นมผงพร่องมันเนย % (w/v) 1.5 3.25 5 

เวลา ช่ัวโมง 12 24 36 

 

ผลการวิจัย 

1.การจัดจ าแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากทางเดินอาหารไก่ 

 แบคทีเรียกรดแลคติกท่ีคัดแยกได้จากมูลไก่พบว่ามีหลายไอโซเลต ซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกมา 1 ไอโซเลตที่แสดง

คุณสมบัติทนร้อน โดยแบคทีเรียไอโซเลตนี้เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปท่อน ไม่สร้างสปอร์ และเป็นแบคทีเรียที่ไม่สร้าง

เอนไซม์คะตะเลส (Catalase) และผลจากการวิเคราะห์ล าดับเบสของยีน 16S rRNA และประมวลผลกับฐานข้อมูล GenBank 

พบว่าไอโซเลตนี้ถูกจัดจ าแนกเป็น Lactobacillus johnsonii (100% identity) ข้อมูล phylogenetic tree ของแบคทีเรีย 

L. johnsonii ที่คัดแยกได้ครั้งนี้แสดงได้ดังภาพที่ 1 

343 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 

 

 
ภาพที่ 1 phylogenetic tree ของแบคทีเรียกรดแลกติกจากการท า phylogenetic tree ของล าดับเบสบนยีน 16S rRNA  

 

2 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของ L. johnsonii 

 ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญของ L. johnsonii ที่คัดแยกได้นี้คือ อุณหภูมิ ปริมาณ

นมผงพร่องมันเนย และเวลาในการเพาะเลี้ยง (p<0.05) จึงได้น าปัจจัยทั้ง 3 มาศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ 

โดยใช้แผนการทดลอง CCD พบว่าจากตารางที่ 2 การทดลองสูตรอาหารทั้ง 20 ทรีตเมนต์ L. johnsonii สามารถเจริญได้ใน

สูตรอาหาร 17 ทรีตเมนต์ และสูตรอาหารทรีตเมนต์ที่ 6, 8 และ 10 ไม่พบการเจริญของเช้ือในสูตรอาหารเหล่านี้ ซึ่งจากการ

วิเคราะห์ ANOVA ของการเจริญของเชื้อโมเดล (Model) และความสมรูปของแบบจ าลอง (Lack of Fit) ที่ได้มีระดับนัยส าคัญ

น้อยกว่า 0.05 ค่า R2 เท่ากับ 0.9390 ดังตารางที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญของ L. johnsonii มากที่สุด คือ อุณหภูมิและ

เวลา โดยมีค่า p-value เท่ากับ น้อยกว่า 0.0001 และ 0.0028 ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 และปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์กัน (coefficient) ได้แก่ อุณหภูมิและเวลา โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.0008 ที่ระดับนัยส าคัญน้อยกว่า 0.05 

ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เจริญของแบคทีเรีย L. johnsonii ในแต่ละชุดการทดลองเปรียบเทียบกับค่าที่ท านายได้จาก

แบบจ าลองที่สร้างขึ้น 

ทรีตเมนต ์ อุณหภูมิ 
(ºC) 

นมผงพร่อง 
มันเนย (%) 

เวลา 
(hr) 

ค่าจริง 
logCFU/ml 

ค่าท านาย 
logCFU/ml 

1 15.00 1.50 12.00 6.19 5.89 
2 50.00 1.50 12.00 5.23 4.92 
3 15.00 5.00 12.00 6.20 6.01 
4 50.00 5.00 12.00 5.07 4.93 
5 15.00 1.50 36.00 6.14 6.77 
6 50.00 1.50 36.00 0.00 0.68 
7 15.00 5.00 36.00 6.16 6.97 
8 50.00 5.00 36.00 0.00 0.79 
9 3.07 3.25 24.00 5.97 5.65 
10 61.93 3.25 24.00 0.00 -0.37 
11 32.50 0.31 24.00 5.92 5.75 
12 32.50 6.19 24.00 6.45 5.93 
13 32.50 3.25 3.82 6.24 7.04 
14 32.50 3.25 44.18 5.79 4.30 
15 32.50 3.25 24.00 6.23 6.30 
16 32.50 3.25 24.00 6.44 6.30 
17 32.50 3.25 24.00 6.29 6.30 
18 32.50 3.25 24.00 6.21 6.30 
19 32.50 3.25 24.00 6.17 6.30 
20 32.50 3.25 24.00 6.32 6.30 

 

ตารางที่ 3 Analysis of variance (ANOVA) for the model regression 

Source SS DF MS F-value Significant value 

(p-value) 

Model 90.17 9 10.02 17.11 < 0.0001 

Residual 5.86 10 0.59   
Lack of Fit 5.81 5 1.16 119.75 < 0.0001 
Pure Error   0.048 5 0.009699   
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Total 96.03 19    
R2=0.9390      
SS= Sum of Squares, DF=degrees of freedom, MS=mean square 

ตารางที่ 4 Coefficient estimate by the regression model 

Independent variables 
(parameter) 

Coefficient Standard error Significant value 
(p-value) 

Intercept 6.30 0.31  
A-temp -1.79 0.21 < 0.0001 
B-skim milk 0.055 0.21 0.7952 
C-time -0.82 0.21 0.0028 
AB -0.025 0.27 0.9284 
AC -1.28 0.27 0.0008 
BC 0.023 0.27 0.9329 
*Statistically singnificant at 95% of confidence level. 

 เมื่อประมวลผลข้อมูลการเจริญของ L. johnsonii แต่ละชุดการทดลองด้วยโปรแกรม Design-Expert® 
Software Version 7.0.0 แล้วสามารถสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัยในรูปแบบกราฟตอบสนองพื้นผิว 
(response surface plot) ดังภาพท่ี 2 ซึ่งแสดงว่าการเจริญสูงสุดของ L. johnsonii พบเมื่อเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 
32.50 °C ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง 24 ช่ัวโมง และใช้ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% นอกจากนี้สามารถสร้างสมการ
ท านายการเจริญของเชื้อ L. johnsonii จากปัจจัยอุณหภูมิ ปริมาณปริมาณนมผงพร่องมันเนย และเวลา ดังนี้  

y= 6.30 -1.79A +0.055B -0.82C -1.28AC -1.29A2
 -0.16B2

 -0.22C2  
เมื่อ y=จ านวนเซลล์ที่มีชีวิต (logCFU/ml), A=อุณหภูม,ิ B=ปริมาณปริมาณนมผงพร่องมันเนย, C=เวลา 
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ภาพที่ 2 กราฟพื้นผิวแสดงความสัมพันธ์ของ  L. johnsonii  (A: อุณหภูมิและปริมาณของนมผงพร่องมันเนย, B: อุณหภูมิ
และเวลา และ C: ปริมาณของนมผงพร่องมันเนยและเวลา) 
 
อภิปรายผล  

      แบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากมูลไก่ คือ L. johnsonii ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Maldonado et al. 

(2018) ที่พบแบคทีเรียสายพันธ์ุ L. johnsonii ในล าไส้ของไก่ และการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรีย 

L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลอง CCD สภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ สูตรอาหารที่ใช้ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มท่ี

อุณหภูมิ 32.50 °C ในระยะเวลาเพาะเลี้ยง 24 ช่ัวโมง ถึงแม้ในกราฟพื้นผิวแสดงความสัมพันธ์จะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดใน

การเจริญของแบคทีเรีย แต่ปริมาณนมผงพร่องมันเนยไม่มีนัยส าคัญ (p<0.05) มีเพียงปัจจัยอุณหภูมิ 32.50 °C และเวลาใน

การเพาะเลี้ยง 24 ช่ัวโมง ที่มีผลที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05, significant) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Polak-

Berecka et al. (2011) ศึกษาการผลิตมวลเซลล์ของ Lactobacillus rhamnosus โดยใช้แผนการทดลอง CCD พบว่า สูตร

อาหารที่มีองค์ประกอบของ glucose 15.44 g/l, sodium pyruvate 3.92 g/l, meat extract 8.0 g/l, potassium 

phosphate 1.88 g/l, sodium acetate 4.7 g/l, และ ammonium citrate 1.88 g/l สามารถผลิตมวลเซลล์ได้สูงกว่า

อาหารสูตรมาตรฐาน MRS โดยอาหารสูตรนี้ได้น้ าหนักเซลล์แห้งของ L. rhamnosus 23 g/l ใช้ระยะเวลาในการหมัก 18 

ช่ัวโมง ในขณะที่อาหาร MRS ได้น้ าหนักเซลล์แห้งของ L. rhamnosus 21 g/l ในระยะเวลาการหมักเท่ากัน และจากงานวิจัย

ของ Dong et al. (2014) ที่ได้ท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มมวลเซลล์ของ Lactobacillus salivarius BBE 09-

18 โดยได้ใช้แผนการทดลอง CCD ซึ่งสูตรอาหารที่มีองค์ประกอบของ α–lactose 43.8 g/l, yeast extract 79.5 g/l และ 

Tween-80 5.15 g/l ใช้ระยะเวลาการหมัก 18 ช่ัวโมง สามารถนับจ านวนเซลล์ที่มีชีวิตได้ 5.94×109 CFU/ml ซึ่งสูงกว่า

อาหาร MRS ถึง 3 เท่า ดังนั้นสูตรอาหารที่ได้ออกแบบในงานวิจัยนี้มีปัจจยัคือนมผงพร่องมันเนยที่สามารถส่งเสริมการเจริญได้

ดีที่สุด เมื่อเทียบกับงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นมีหลายปัจจัยที่ส่งผลและใช้สารเคมีหลายชนิดอาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นหลายเท่า 

ถึงแม้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้งอาจจะใช้เวลานานกว่างานวิจัยท่ีกลา่วมา แต่การที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชิงอาหารสามารถน าไป

พัฒนาเป็นอาหารเสริมส าหรับคนรักสุขภาพได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้การออกแบบสูตรอาหารต้นทุนต่ ายังสามารถพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลง มีก าไรเพิ่มมากข้ึน และผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้า

ที่มีราคาไม่สูงมากเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 

 

สรุปผลการวิจัย   

 เช้ือแบคทีเรียที่คัดแยกได้ถูกจัดจ าแนกเป็น Lactobacillus johnsonii (100% identity) และสภาวะที่เหมาะสม

ต่อการเจริญของ L. johnsonii ที่ดีท่ีสุดคือสภาวะที่ใช้สูตรอาหารที่มีปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มที่อุณหภูมิ 32.50 

°C และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 24 ช่ัวโมง  
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โครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus) 

และจิ้งโกรง (Brachytrupes portentosus) ใน จังหวัดเพชรบูรณ 
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           งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา (G.bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (A.domesticus) 

และจิ้งโกรง (B.portentosus) ในจังหวัดเพชรบูรณ เก็บตัวอยางจาก อําเภอหลมสัก ใชตัวอยางจิ้งหรีดชนิดละ 20 ตัว เตรียม

โครโมโซมดวยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และแถบสีเอ็นโออาร ผลการศึกษาพบวา

จิ้งหรีดทองดํามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 58 แคริโอไทปประกอบ

ดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง 

และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ จิ้งหรีดทองแดง

มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 58 แคริโอไทป ประกอบไปดวย

โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 6 แทง โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 12 แทง ขนาด

เล็ก 6 แทงและโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 

และจิ้งโกรงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 27 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 54 แคริโอไทป 

ประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 2 แทง โครโมโซมซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 14 

แทง ขนาดเล็ก 6 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริก

ขนาดใหญ 

คําสําคัญ: โครโมโซม แคริโอไทป จิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง จิ่งโกรง 

                                                                   Abstract 

          This research is aimed to studies the chromosome of Gryllus bimaculatus, Acheta domesticus and 

Brachytrupes portentosus from Phetchabun province the speci mens were colledted in Lom sak district. 

Chromosomal prepation was performed directly from thir testes. Conventional and silver nor staining 

were applied on the metaphase chromosomes. The results demonstrate that G.bimaculatus has diploid 

chromosome number (an) = 29 with fundamental number (NF) of 58 consisting of 8 large submetacentric , 

18 medium submetacentric and 2 small acrocentric chromosome. The sex-system has bee charactenrized 

to be xo. The A.domesticus  has 2n= 29,NF=58 consisting of 4 large metacentric , 6 mediu metacentric , 

12 medium submetacentric and 6 small submetacentric chromosomes the sex – system has been 

characterized to bx xo.the B.poetentosus has 2n = 27 , NF = 54. Consisting of 4 larye metacentric 2 

medium metacentric ,14 medium submetacentric and 6 smallsubetacentric chromosomes. The sex – 

system has been charaeterized to be xo. 
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Keywords: chromosomes, karyetyre, gryllus bimaculatus, acheta domesticus, brachytrupes portentosus. 

บทนํา 

 จิ้งหรีดจัดอยูในอันดับ (Gryllidae) ท่ีรูจักกันท่ัวไปวาเปนจิ้งหรีดบานมีการกระจายพันธุอยางแพรหลาย และเปน

แมลงท่ีมีความสําคัญตอมนุษยมาก เน่ืองจากจิ้งหรีดเปนแมลงท่ีมีแหลงโปรตีนสําคัญของมนุษย แตในปจจุบันจํานวนประชากร

ของจิ้งหรีดลดลงอยางรวดเร็ว หรือบางชนิดแทบจะสูญพันธุไปจากประเทศไทย เน่ืองจากมนุษยใชสารเคมีปองกันศัตรูพืช และ

นิยมบริโภคจิ้งหรีดเปนจํานวนมาก Octavio et al (2014) และ C.B. Portugal et al.(2007) จิ้งหรีดทอง (G.bimaculatus) 

เปนจิ้งหรีดขนาดกลาง มีลําตัวสีดํา ตัวยาวประมาณ 3 ซม กวาง 0.9 ซม. จิ้งหรีดตัวผูตัวเต็มวัยปกบนจะมีลายหยักยน ปกมีสี

นํ้าตาลออกเหลืองเล็กนอย โดยเฉพาะโคนปกท่ีมีสีเหลืองแกม โคนปกมีแตมสีเหลือง 2 จุด และปลายปคูหลังท้ังตัวผูตัวเมียยื่น

ยาวมากกวาลําตัว ปลายทองมีแพนหางยาว 1 คู สงเสียงรองโดยใชปกถูสีกัน (ลีลา กญิกนันท et al. 2545) จิ้งหรีดทองแดง 

(A.domesticus) เปนจิ้งหรีดขนาดกลางเมื่อโตเต็มวัยลําตัวกวางประมาณ 0. 5-0. 6 ซม. ยาวประมาณ 2. 5-2. 80 ซม. ลําตัว

ทุกสวนมีสีนํ้าตาลเขมบริเวณหัวเหนือขอบตามีแถบสีนํ้าตาลเขมรูปตัว V ตัวผูมีสีลําตัวทุกสวนเขมกวาตัวเมียดานลางทองมีสี

ครีมเคลื่อนท่ีไดวองไวมีพฤติกรรมชอบอาศัยตามกองไมกองใบไมรองดินออกหากินในเวลากลางคืนและไมขุดรูอาศัย (ณัฐเสฏฐ 

สรอยทองดี.2561) จิ้งโกรง (B.portentosus) เปนแมลงในอันดับ และวงศเดียวกันกับตั๊กแตน หรือ จิ้งหรีด มีรูปรางอวน มี

หนวดยาวแบบเสนดาย หวัมีลักษณะกลมและใหญ ปากเปนแบบกัดกิน ลําตัวมีสีนํ้าตาล อมเหลือง อวัยวะวางไขของจิ้งโกรง

ตัวเมียสั้นกวาจิ้งหรีดชนิดอ่ืน ตัวผูสามารถทําเสียงไดโดยใชขอบของปกคูหนาสีกันไปมา อวัยวะทําเสียงดังกลาวมีลักษณะ

คลายตะไบเรียกวา file อยูท่ีขอบดานในของปกคูหนา และมักใช file ถูเขากับเสนขอบแข็ง ของปกดานซาย ทําใหเกิดเสียง 

สวนขาคูหนาบริเวณ tibia จะมีอวัยวะคอยรับฟงเสียงพบไดท้ังตัวผูและตัวเมีย ตัวเต็มวัยมีขนาด 3.7 - 4.4 เซนติเมตร (สันติ 

กิตติบรรพชา. 2553) การศึกษาโครโมโซมสามารถทําใหเราตอบคําถามเก่ียวกับความแตกตางของจิ้งหรีดได โดยดูจากความ

แตกตางของจํานวนและรูปแบบของโครโมโซม ซึ่งขอมูลท่ีไดสามารถนํามาประกอบการศึกษาดานวิวัฒนาการและ

ความสัมพันธของจิ้งหรีดได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งโกรง เพ่ือเปรียบเทียบ

ลักษณะความแตกตางของรูปแบบโครโมโซม และลักษณะแคริโอไทป ผลการศึกษาโครโมโซมจิ้งหรีดท้ัง 3 ชนิดน้ี โดย

การศึกษาน้ีจะทําใหทราบลักษณะแคริโอไทปจิ้งหรีด สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน และเปนประโยชนในการศึกษาเก่ียวกับ

โครโมโซมจิ้งหรีดในประเทศไทยตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองนํ้าตาลลาย ในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ โดย

ใชเทคนิคการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (conventional staining) และแบบเอ็นโออาร (Ag-Nor bandiug) 

2.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบจํานวน รูปราง โครโมโซมเของจิ้งหรีดทอง จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองนํ้าตาลลาย  

ในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

3.เพ่ือจัดแคริโอไทป และอิดิโอแกรม ของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองนํ้าตาลลาย ในอําเภอหลมสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ และนํามาเปรียบเทียบระหวางจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองนํ้าตาลลาย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การเตรียมโครโมโซม 

เก็บตัวอยางจิ้งหรีดท้ัง 3 ชนิดในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เพศผูชนิดละ 20 ตัวนําตัวอยางจิ้งหรีดมาเตรียม

โครโมโซมในหองปฏิบัติการตามวิธีการของ Octavio et al. (2014) เตรียมโดยฉีดสารละลายโคลชิซินความเขมขน 0.1 

เปอรเซ็นต  เขาท่ีบริเวณกนของจิ้งหรีด ท้ิงไวเปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันผาเอาอัณฑะมาสับใหละเอียดในสารละลาย

โพแทสเซยีมคลอไรดความเขมขน 0.075 โมลาร และบมไวเปนเวลา 30 นาที ยายเซลลใสหลอดปนเหว่ียง (centrifuge tube) 

แลวนําไปปนเหว่ียงท่ีความเร็ว 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสารละลายใสสวนบน (supernatant) ท้ิงแลวเติม

นํ้ายาคงสภาพ (fixative) ทีละหยดพรอมเขยาหลอดจนครบปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากน้ันนําไปปนเหว่ียงท่ีความเร็วและเวลา
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เทาเดิม แลวเทสารละลายสวนใสสวนบนท้ิง ทําข้ันตอนดังกลาวซ้ําจนกระท่ังสีของสารละลายในหลอดใส ข้ันสุดทายใหเจือจาง

ตะกอนเซลลในปริมาตรท่ีเหมาะสมโดยการเติมนํ้ายาคงสภาพลงไปในหลอดใหมีปริมาตรเปน 3 เทา ของปริมาณตะกอนเซลล  

การยอมสี 

หยดสารละลายเซลลแขวนลอยลงบนสไสดท่ีสะอาดและเย็น และปลอยสไลดใหแหงในอากาศ ยอมสีโครโมโซมแบบ

ธรรมดาดวยสีจิมซา 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 30 นาที และยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบเอ็นโออารดัดแปลงจาก Howll and 

Blace (1980) มีวิธีการดังน้ี อบสไลดท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อยางนอย 3 ช่ัวโมงหรือขามคืน จากน้ันหยดเจลาตินความ

เขมขน 0.2 เปอรเซนต และซิลเวอรไนเตรทความเขมขน 50 เปอรเซ็นต ลงบนสไลดจนทวม ปดดวยกระจกปดสไลดนําเขา

ตูอบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 นาที จากน้ันลางสไลดโดยการจุมลงในบิกเกอรท่ีมีนํ้ากลั่นจนกวากระจกปด

สไลดจะหลุดออก ผึ่งสไลดใหแหง นําไปตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงท่ีกําลังขยาย 100 และ 1,000  เทาเทา 

จากน้ันทําการจัดแคริโอไทปดัดแปลงจาก Levan et al.(1964) 

 

 

  

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

    

รูปท่ี 1 ลักษณะ

ภายนอกของจิ้งหรีดทองดํา (G.bimaculatus) (ก) ดานขาง (ข) ดานบน ลักษณะภายนอกจิ้งหรดีทองแดง    

    (A.demestica) (ค) ดานขาง (ง) ดานบน และลักษณะภายนอกของจิ้งโกรง (B.portentosus)  (จ) ดานขาง 

             (ฉ) ดานบน 

 

ผลการวิจัย 

จิ้งหรีดทองดํามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 58 แคริโอไทป

ประกอบดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 

2 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริก ดังแสดงในรูปท่ี 2 

และอิดิโอแกรมมาตรฐานแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2 เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของจิ้งหรีดทองดํา 2n = 29 (X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา 

         (สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         รูปท่ี 3 

อิดิโอแกรมโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา 2n=29,X0 (เพศผู) 

 

 จิ้งหรีดทองแดงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 58 แคริโอ

ไทป ประกอบไปดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 6 แทง โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาด

กลาง 12 แทง ขนาดเล็ก 6 แทงและโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซ

นทริกขนาดใหญ และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 

ดังแสดงในรูปท่ี 4 และอิดโิอแกรมมาตรฐานแสดงในรูปท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของจิ้งหรีดทองแดง 2n = 29 (X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา 

         (สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร) 

 

352 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 อิดิโอแกรมโครโมโซมของจิ้งหรีดทองแดง 2n=29,X0 (เพศผู) 

 

จิ้งโกรงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 27 แทง มีจํานวนโครโมโซมพ้ืนฐานเทากับ 54 แคริโอไทปแคริโอ

ไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 2 แทง โครโมโซมซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 

14 แทง ขนาดเล็ก 6 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริก

ขนาดใหญดังแสดงในรูปท่ี 6 และอิดโิอแกรมมาตรฐานแสดงในรูปท่ี 7 

รูปท่ี 6 

เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของจิ้งโกรง 2n = 27 (X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา 

         (สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

รูปท่ี 7 อิดิโอแกรมโครโมโซมของจิ้งโกรง 2n=27,X0 (เพศผู) 
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จากขอมูลสามารถเขียนสูตรแคริโทไทปของจิ้งหรีดทองดํา ดังน้ี 2n (29) =Lsm
8+Msm

18+Sa
2+ โครโมโซมเพศ (X0) สามารถ

เขียนสูตรแคริโอไทปของจิ้ งหรีดทองแดงดังน้ี 2n (29)= Lm
4+Mm

6+Msm
12+Ssm

6+โครโมโซมเพศ (X0)  

แคริโอไทปของจิ้งโกรงดังน้ี 2n (27) = Lm
4+Mm

2+Msm
14+Ssm

6+โครโมโซมเพศ (X0) จากการศึกษาทําใหทราบพฤติกรรม

ของโครโมโซม ซึ่งสามรถยืนยันจํานวนโครโมโซมและระบุโครโมโซมเพศได (รูปท่ี 8) (รูปท่ี 9) (รูปท่ี 10) คาความยาวเฉลี่ยของ

โครโมโซม คาความยาวสัมพัทธ (Relative length, RL) และคาดัชนีเซนโทรเมียร (Centromeric Index, CI) จากโครโมโซม

ของจิ้งหรีดทองดํา ท้ังหมด 15 เมทาเฟส (ตางรางท่ี 1) โครโมโซมจิ้งหรีดทองแดงท้ังหมด 15  เมทาเฟส (ตารางท่ี 2) และ

โครโมโซมของจิ้งโกรงท้ังหมด 15 เมทาเฟส (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู 

(LT) ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย (relative length ,RL) (centromeric index ,CI) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(standard devation,SD) ของจิ้งหรีดทองดํา (Gryllus bimaculatus)  เพศผูท้ังหมด 15  เซลล 

คูท่ี Ls Ll Lt CI±SD RL±SD ขนาด ชนิด 

1 134.256 199.050 317.451 6.270±0.261 0.094±0.017 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 

2 116.626 170.445 274.292 6.214±0.269 0.081±0.016 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 
3 105.101 160.171 252.059 6.354±0.278 0.074±0.016 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 
4 97.363 152.026 237.498 6.401±0.288 0.070±0.016 ใหญ ซับเมทาเซนทริก 
5 91.835 151.065 230.257 6.432±0.299 0.068±0.017 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
6 90.920 148.111 218.945 6.504±0.313 0.065±0.017 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
7 90.379 147.471 208.659 6.526±0.329 0.062±0.018 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
8 84.963 142.396 224.297 6.575±0.347 0.066±0.019 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
9 84.541 136.171 229.112 6.593±0.367 0.068±0.020 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
10 83.939 126.602 205.417 6.163±0.394 0.061±0.021 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
11 74.952 122.979 189.990 6.473±0.430 0.056±0.023 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
12 66.847 116.719 174.317 6.696±0.478 0.051±0.025 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
13 65.660 109.524 164.492 6.303±0.547 0.048±0.029 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
14 55.518 103.677 138.093 7.931±0.669 0.041±0.034 เล็ก อะโครเซนทริก 

x 158.666 196.489 327.937 5.992±0.425 0.097±0.031 ใหญ เมทาเซนทริก 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู 

(LT) ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย relative length ,RL) centromeric index ,CI) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(standard devation,SD) ของจิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus)  เพศผูท้ังหมด 15  เซลล 

คูท่ี Ls Ll Lt CI±SD RL±SD ขนาด ชนิด 

1 173.356 316.034 489.390 6.458±0.095 0.095±0.018 ใหญ เมทาเซนทริก 

2 148.705 267.354 416.059 6.426±0.097 0.080±0.017 ใหญ เมทาเซนทริก 

3 130.819 232.231 363.050 6.397±0.099 0.070±0.017 กลาง เมทาเซนทริก 

4 123.747 231.780 355.527 6.519±0.103 0.069±0.017 กลาง เมทาเซนทริก 
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5 128.605 224.726 345.623 6.279±0.107 0.067±0.018 กลาง เมทาเซนทริก 

6 113.915 217.018 338.640 6.636±0.112 0.065±0.019 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

7 111.387 215.152 325.064 6.573±0.117 0.063±0.020 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

8 119.757 213.677 334.271 6.436±0.122 0.065±0.021 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

9 119.119 195.787 315.544 6.205±0.125 0.061±0.022 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

10 113.561 190.759 304.320 6.268±0.134 0.059±0.024 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

11 107.854 184.347 292.201 6.309±0.147 0.057±0.026 กลาง ซับเมทาเซนทริก 

12 95.458 168.182 263.640 6.379±0.160 0.051±0.030 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

13 88.778 154.314 243.091 6.348±0.174 0.047±0.033 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

14 88.484 133.650 222.134 6.017±0.196 0.043±0.038 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 

x 230.830 332.137 562.967 5.900±0.240 0.109±0.023 ใหญ เมทาเซนทริก 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู 

(LT) ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย (relative length ,RL) (centromeric index ,CI) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(standard devation,SD) ของจิ้งโกรง (Brachytrupes portentosus) เพศผูท้ังหมด 15 เซลล 

คูท่ี ls Ll Lt CI±SD RL±SD ขนาด ชนิด 

1 166.163 224.119 390.282 5.742±0.046 0.114±0.022 ใหญ เมทาเซนทริก 

2 124.757 182.592 307.349 5.941±0.046 0.090±0.019 ใหญ เมทาเซนทริก 

3 97.133 159.343 256.476 6.213±0.046 0.075±0.018 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
4 96.212 149.977 241.677 6.019±0.047 0.071±0.019 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
5 95.268 145.464 241.309 6.215±0.045 0.071±0.019 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
6 94.679 143.575 238.254 6.026±0.044 0.070±0.020 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
7 91.332 140.549 234.913 5.945±0.045 0.069±0.021 กลาง เมทาเซนทริก 

8 90.781 139.645 231.330 6.076±0.047 0.068±0.023 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
9 78.623 131.723 210.124 6.269±0.049 0.062±0.025 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
10 78.400 129.135 207.758 6.216±0.051 0.061±0.027 กลาง ซับเมทาเซนทริก 
11 65.236 114.154 179.389 6.363±0.055 0.053±0.030 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 
12 59.745 101.463 161.208 6.294±0.059 0.047±0.034 เล็ก ซับเมทาเซนทริก 
13 52.781 99.389 152.170 6.531±0.070 0.045±0.039 เล็ก ซับเมทาเซนทรกิ 

x 153.398 207.267 360.665 5.747±0.031 0.106±0.029 ใหญ เมทาเซนทริก 

 

อภิปรายผล 

แคริโอไทปของจิ้งหรีดทองดําและจิ้งหรีดทองแดงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 29 แทง ซึ่งสอดคลองกับการ

รายงานของ Octavio .et al. (2014) และ วันเพ็ญ กาคาผุย (2559) สวนจิ้งโกรงจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 27 แทง 

และมีระบบโครโมโซมเพศเปนแบบ X0 ซึ่งไมสอดคลองกับการรายงานของ Octavio .et al. (2014) ท่ีทําการศึกษาโครโมโซม

จิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งโกรง เน่ืองจากมีลักษณะท่ีแตกตางกัน และไมสอดคลองกับการรายงาน Octavio .et 

al.(2014) ท่ีไดทําการศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดงและจิ้งโกรง โดยท่ีจิ้งหรีดทองดําจะประกอบไปดวย
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ประกอบดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 

2 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X  เขียนสูตรแคริโอไทปได ดังน้ี 2n (29) = 
Lsm

8+Msm
18+Sa

2+ โครโมโซมเพศ (Xo) Maria Cella et al. (2008) ในขณะท่ีจิ้งหรีดทองแดงจะประกอบไปดวยโครโมโซม

ชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 6 แทง โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 12 แทง ขนาดเล็ก 6 

แทงและโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ เขียนสูตร

แคริไทปได ดังน้ี 2n (29) = Lm
4+Mm

6+Msm
12+Ssm

6+ โครโมโซมเพศ (Xo) Luana S. et al.(2015) และจิ้งโกรงจะประกอบ

ไปดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 2 แทง โครโมโซมซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 14 แทง 

ขนาดเล็ก 6 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาด

ใหญ เขียนสูตรแคริไทปได ดังน้ี 2n (27) = Lm
4+Mm

2+Msm
14+Ssm

6 +โครโมโซมเพศ (Xo) เปนตน 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีวิเคราะหโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดําจํานวน 15 เมทาเฟส จิ้งหรีดทองแดงจํานวน 15 เมทาเฟส 

และจิ้งโกรงจํานวน 15 เมทาเฟส โดยเลือกเซลลท่ีมีความชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือนํามาจัดแคริโอไทปและวัดขนาดของโครโมโซม

โดยวัดแขนขางสั้น แขนขางยาว ความยาวท้ังหมด และนํามาคํานวณหาคาเฉลีย่เพ่ือระบุชนิดโครโมโซมซึ่งไดจากคา และขนาด

ของโครโมโซมจากคา ซึ่งจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดงพบโครโมโซมดิพลอยเทากับ 29 แทง และจิ้งโกรงเทากับ 27 แทง 

แคริโอไทปของจิ้งหรีดทองดํา ประกอบไปดวยประกอบดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 

แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศ แคริโอไทปของจิ้งหรีด

ทองแดง ประกอบไปดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 6 โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาด

กลาง 12 แทง ขนาดเล็ก 6 แทง โครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศ และแคริโอไทปของจิ้งโกรง ประกอบไปดวย

โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 2 แทง โครโมโซมซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 14 แทง ขนาดเล็ก 

6 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศ จากการยอมสีแบบนอรพบวาจิ้งหรีดทองดํา  มีตําแหนงนอรอยูบริเวร

เซนโทรเมียของโครโมโซม 29 แทง จิ้งหรีดทองแดงมีตําแหนงนอรอยูบริเวรเซนโทรเมียของโครโมโซม 29 แทง สวนจิ้งหรีด

ทองนํ้าตาลลายมีตําแหนงนอรอยูบริเวรเซนโทรเมียของโครโมโซม 27 แทง ไดจากเทคนิคการยอมสีแบบนอรดวยซิลเวอร 

ไนเตรต ใน (รูปท่ี11) ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใชประโยชนดานเซลลอนุกรมวิธานและศึกษา

ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ รวมถึงการอนุรักษชนิดของจิ้งหรีดได                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 8 การแบงเซลลแบบไมโอซีสของจิ้งหรีดทองดํา ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน (ข)  พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ง)  

          ไดอะไคนีสีส (จ)  
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รูปท่ี 9 การแบงเซลลแบบไมโอซสีของจิ้งหรีดทองแดง ระยะโพรเฟส(ก) เลปโททีน (ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ง)  

         ไดอะไคนีสีส (จ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 10 การแบงเซลลแบบไมโอซสีของจิ้งหรีดทองนํ้าตาลลาย ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน (ข)  พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ฉ) 

             ไดอะไคนีสีส (จ) 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 11 ลักษณะตําแหนงนอรของจิ้งหรีดทองดํา (ก) ลักษณะตําแหนงนอรของจิ้งหรีดทองแดง (ข)  

                   ลักษณะตําแหนงนอรของจิ้งโกรง (ค) 
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การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสส าหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน 
SCREENING OF BETA-GLUCOSIDASE ENZYME FOR INCREASING OF ISOFLAVONES- 

AGLYCONES CONTENT 

 

อาภัสรา ศรีกุมภา  ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน*  และ ปิยะนุช เนียมทรัพย ์ 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ เชียงใหม่ 
*corresponding author e-mail: pairotewong@gmail.com 

  

บทคัดย่อ 

สารไอโซฟลาโวนเป็นสารประกอบจ าพวกโพลีฟีนอลิก ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิด

โรคมะเร็ง และป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน จากประโยชน์เหล่านี้เราจึงสนใจที่จะศึกษาการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนก

ลุ่มอะไกลโคน ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสส าหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ

ไกลโคน ซึ่งท าการเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก 2 แหล่งการค้า คือเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. 

และ almonds ผลการทดลองพบว่า ผงไอโซฟลาโวนทีไ่ม่มีการเติมเอนไซม์มีปริมาณสารอะไกลโคน 0.36% แต่เมื่อมีการเติม

เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. ท าให้ผงไอโซฟลาโวนมีปริมาณสารอะไกลโคนเพิ่มขึ้น 25.56% ส่วน 

almonds พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่มีปริมาณสารอะไกลโคนเลย แสดงว่าเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. มี

ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ไปเป็นสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนได้  

ค าส าคัญ: สารไอโซฟลาโวน การคัดเลือก เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส  

 

Abstract 

Isoflavones are in the group of polyphenolic compounds which has antioxidant activity, 

prevention of cancer and osteoporosis. From these benefits, we are interested in studying of increase 

isoflavones-aglycones content. Therefore, the aim of this study was to screen beta-glucosidase enzyme 

for increasing of isoflavones-aglycones content. Beta-glucosidase enzyme was selected from two 

commercial sources which obtained from Agrobacterium sp. and almonds. The results showed that 

isoflavones powder without enzyme addition has aglycone content of 0.36% but when added with beta-

glucosidase enzyme from Agrobacterium sp., isoflavones powder has increased aglycone content of 

25.56%, whereas enzyme from almonds found that isoflavones powder doesn’t effect to aglycone 

content. In conclusion, beta-glucosidase enzyme from Agrobacterium sp. has efficiency to changes 

structural of isoflavones glucosides to isoflavones- aglycones. 

keywords: isoflavones, screening, enzymes beta-glucosidase 
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บทน า   

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชนิดใหม่ ซึ่งสารไอโซฟลาโวนเป็นสารพฤกษเคมีอีกชนิด

หนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งสารไอโซฟลาโวนส่วนใหญ่จะพบในพืช

ตระกลูถั่วที่มีลักษณะเป็นฝัก ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วด า ถั่วเขียว ถ่ัวเหลือง และจะพบปริมาณสูงในถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ที่มาจาก

ถั่วเหลือง (Lante et al., 2018)   

สารไอโซฟลาโวน เป็นสารประกอบจ าพวกโพลีฟีนอลิก จัดอยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน เนื่องจากโครงสร้างคล้ายคลึง

กับเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเพศหญิง โดยสารไอโซฟลาโวนสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มอะไกลโคน ได้แก่ Daidzein, Glycitein และ Genistein กลุ่มกลูโคไซด์ ได้แก่ Daidzin, Glycitin และ Genistin กลุ่มอะ

ซิทิลกลูโคไซด์ ได้แก่ Acetyldaidzin, acetylglycitin และ acetylgenistin และกลุ่มมาโลนิลกลูโคไซด์ ได้แก่ 

malonyldaidzin, malonylglycitin และ malonylgenistin (Rostagno et al., 2009) ซึ่งสารไอโซฟลาโวนมีประโยชน์

มากมาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน และ

บรรเทาอาการวัยทองของผู้หญิงในวัยที่ใกล้หมดประจ าเดือน (Wang et al., 2013) เป็นต้น ทั้งนี้ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านต่าง ๆ 

ของสารไอโซฟลาโวนสามารถสูงขึ้นได้หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไอโซฟลาโวนแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น 

การตัดแยกน้ าตาลกลูโคสออกจากโมเลกุลของสารไอโซฟลาโวนแต่ละชนิดด้วยเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส ท าให้ได้โมเลกุลของ

สารไอโซฟลาโวนท่ีเล็กลง ก็คือสารไอโซฟลาโวนในกลุ่มอะไกลโคน ได้แก่ Daidzein, Glycitein และ Genistein ซึ่งจะถูกดูด

ซึมในร่างกายได้ดีกว่าสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ (Bau and Ida,2015)  

จากรายงานดังกล่าวการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสส าหรับการเพิ่มปริมาณ

สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน ซึ่งการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนนั้นสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป    

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. วัตถุดิบ 

ผงไอโซฟลาโวนได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ดีท็อกซ์ ประเทศไทย จ ากัด เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก 

Agrobacterium sp. (Megazyme) และเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds (SIGMA)  

2. การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพ่ือเพ่ิมปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน 

การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน จะท าการคัดเลือกเอนไซม์

เบต้ากลูโคซิเดสจาก 2 แหล่ง คือ เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. และ เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก 

almonds ส าหรับการทดลองของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. เริ่มจากช่ังผงไอโซฟลาโวน 1 กรัม เติม

0.05 M โพแทสเซียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 10 มิลลิลิตร เติมเอนไซม์ 1 ยูนิต น าไปบ่มใน water bath ที่อุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปต้มเพื่อหยุดปฏิกิริยา 5 นาที น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 12 ,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ส่วนเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds เริ่มจากช่ังผงไอโซฟลาโวน 1 กรัม เติม 0.05 M 

โซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์ pH 5 10 มิลลิลิตร เติมเอนไซม์ 1 ยูนิต น าไปบ่มใน water bath ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
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เวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นน าไปต้มเพื่อหยุดปฏิกิริยา 5 นาที น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

5 นาที และเก็บตัวอย่างไว้ท่ี -80 องศาเซลเซียส เพื่อน าไปวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวน โดย HPLC ต่อไป 

3. การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวนด้วย HPLC 

น าตัวอย่างทีเ่ก็บไว้ท่ี -80 องศาเซลเซียส กรองผ่านฟิวเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 ไมโครเมตร จากนั้นน าไป

ฉีด HPLC โดยจะใช้ Ultratechsphere C18  คอลัมน์ เฟสคงที่ (ขนาด 4.6x250 มิลลิเมตร) อุณหภูมิคอลัมน์ 35 องศา

เซลเซียส ซึ่งเฟสเคลื่อนที่คือ 0.25% (v/v) trifluoroacetic acid (TFA) ในน้ า (สารละลาย A) และ acetonitrile (ACN) 

(สารละลาย B)  โดยจะให้อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่เป็นแบบ gradient คือ 15% สารละลาย B 6 นาที จากนั้นเพิ่มเป็น 

30% 4 นาที 40% 1.50 นาที  50% 0.50 นาที และ 15% 3 นาที รวมระยะเวลาในการวิเคราะห์สารไอโซฟลาโวนทั้งหมด 

15 นาที ที่อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ 1.5 มิลลิลิตร/นาที และปริมาตรที่ฉีดตัวอย่างละ 10 ไมโครลิตร โดยผลการ

วิเคราะห์จะเทียบกับสารไอโซฟลาโวนมาตรฐาน 2 กลุ่มได้แก่  สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน (daidzein, glycitein, 

genistein) และ สารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ (daidzin, glycitin, genistin) ได้มาจากแหล่งการค้า Wako Pure 

Chemical Industries, Ltd., (โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น) 

 

ผลการวิจัย  

การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน โดยการคัดเลือกเอนไซม์

เบต้ากลูโคซิเดส 2 แหล่ง คือเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. และ เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds 

พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่เติมเอนไซม์มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพียง 0.37±0.01 มิลลิกรัม/กรัม แต่เมื่อมีการ

เติมเอนไซม์ (Agrobacterium sp.) พบว่าผงไอโซฟลาโวนมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้น 12.52±0.14 

มิลลิกรัม/กรัม ส่วนเมื่อเติมเอนไซม์ (almonds) พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเลย แสดง

ดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นจะเห็นได้ว่าจากผงไอโซฟลาโวนทีไ่ม่มีการเติมเอนไซม์มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ

ไกลโคนประมาณ 0.36% แต่เมื่อมีการเติมเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp.ท าให้ผงไอโซฟลาโซนมีปริมาณ

สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้นประมาณ 25.56% แสดงดังตารางที่ 2 และจากวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวนท า

ให้ได้โครมาโทแกรมแสดงดังภาพที่ 1 แสดงโครมาโทแกรมของสารไอโซฟลาโวนมาตรฐาน 6 ชนิด เข้มข้น 25 ppm โดยสาร

ไอโซ ฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ คือพีคที่ 1. Daidzin 2. Glycitin และ 3. Genistin สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน คือพีคที่ 4. 

Daidzein 5. Glycitein และ 6. Genistein ภาพที่ 2 แสดงโครมาโทแกรมของผงไอโซฟลาโวนที่ไม่มีการเติมเอนไซม์ ภาพที่ 3 

แสดงโครมาโทแกรมของผงไอโซฟลาโวนที่มีการเติมเอนไซม์ (Agrobacterium sp.) และภาพที่ 4 แสดงโครมาโทแกรมของผง

ไอโซฟลาโวนที่มีการเติมเอนไซม์ (almonds) 
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ตารางที่  1 แสดงปริมาณสารไอโซฟลาโวนของตัวอย่างของผงไอโซฟลาโวนไม่ เติมเอนไซม์  มีการเติมเอนไซม์ 

(Agrobacterium sp.) และเติมเอนไซม์ (almonds) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย HPLC 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นของสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์และสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครมาโทแกรมของสารไอโซฟลาโวนมาตรฐาน 6 ชนิด เข้มข้น 25 ppm โดยสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ 

คือพีคที่ 1. Daidzin 2. Glycitin และ 3. Genistin สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน คือพีคที่ 4. Daidzein                

5. Glycitein และ 6. Genistein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง กลูโคไซด์ (mg/g) อะไกลโคน (mg/g) ปริมาณไอโซฟลาโวน
ทั้งหมด (mg/g) Daidzin Glycitin Genistin Daidzein Glycitein Genistein 

ผงไอโซฟลาโวนไม่เติม 
เอนไซม ์

44.88   
±0.88   

29.69  
±0.04  

30.75  
±0.85  

0.07  
±0.01  

0.31 
±0.01 

- 
 

105.69  
 

ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม ์
(Agrobacterium sp.) 

2.67  
±0.04  

1.61  
±0.08  

32.17   
±0.01   

3.17  
±0.03  

5.88 
±0.51 

3.47 
±0.34 

48.98 
 

ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ 
(almonds) 

2.57 
±0.14 

2.35 
±0.12 

40.73 
±0.69 

- 
 

- - 45.65 

ตัวอย่าง กลูโคไซด์ (%) อะไกลโคน (%) 
ผงไอโซฟลาโวนไม่เติมเอนไซม ์ 99.64 0.36 
ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ (Agrobacterium sp.) 74.44 25.56 
ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ (almonds) 100 0.00 
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ภาพที่ 2 แสดงโครมาโทแกรมของผงไอโซฟลาโวนไม่เติมเอนไซม์ โดยสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ คือพีคที่ 1. Daidzin   

2. Glycitin และ 3. Genistin สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน คือพีคที่ 4. Daidzein และ 5. Glycitein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงโครมาโทแกรมของผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ (Agrobacterium sp.) โดยสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ คือ

พีคที่ 1. Daidzin   2. Glycitin และ 3. Genistin สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน คือพีคที่ 4. Daidzein             

5. Glycitein และ 6. Genistein 
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ภาพที่ 4 แสดงโครมาโทแกรมของผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ (almonds) โดยสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ คือพีคที่      

1. Daidzin 2. Glycitin และ 3. Genistin  

 

 

อภิปรายผล  

  จากการคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน โดยการคัดเลือกเอนไซม์

จาก 2 แหล่ง จากการทดลองผงไอโซฟลาโวนที่ไม่มีการเติมเอนไซม์ พบว่า ผงไอโซฟลาโวนมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ

ไกลโคนเพียง 0.37±0.01 มิลลิกรัม/กรัม เมื่อมีการเติมเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. พบว่าผงไอโซฟ

ลาโวนมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้น 12.52±0.14 มิลลิกรัม/กรัม เนื่องจากเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก 

Agrobacterium sp. มีประสิทธิภาพในการตัดแยกโมเลกุลน้ าตาลออกจากสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ ท าให้ได้สารไอโซ 

ฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถท างานได้ดีที่ pH 7 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาวะที่ใช้ในการบ่มของ

การทดลองในครั้งนี ้และเป็นสภาวะบ่มที่มีความใกลเ้คียงกับสภาวะในการท างานของเอนไซม์เบต้ากลโูคซเิดสที่มีอยู่ในเมล็ดถั่ว

เหลือง คืออุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (Matsuura and Obata, 1993; Chiou et al., 2010) จึงท าให้เอนไซม์สามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่มีปริมาณสารไอโซฟลาโวน 

กลุ่มอะไกลโคนเลย ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการตัดแยกโมเลกุลน้ าตาลออกจากสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ ได้ ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากการบ่มในสภาวะที่เหมาะสมกับการท างานของเอนไซม์ คือเอนไซม์จาก almonds สามารถท างานได้ดีที่ pH 5 

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แต่อาจจะเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมส าหรับการท าปฏิกิริยาในการตัดแยกโมเลกุลน้ าตาลออกจาก

สารไอโซฟลาโวน กลุ่มกลูโคไซด์ จึงไม่สามารถท าให้สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้นได้ 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนจากผงไอโซฟลาโวน พบว่า 

การเติมเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. สามารถเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนได้ และมี

แนวโน้มที่ดีที่จะสามารถน าสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ต่อการส่งเสริม

การเจริญเติบโตของแครอท เตรียมสารละลายสปอร์จากเช้ือ ที่เจริญบนอาหาร ½ PDA 14 วัน เติมลงดินในกระถางที่ปลูก  

แครอท โดยมีจ านวนครั้งของการเติมต่างกันคือ ไม่เติม เติม 1 ครั้ง เติม 2 ครั้ง และเติม 3 ครั้ง เมื่อปลูกพืชครบ 60 วัน เก็บ

ผลความยาว น้ าหนักสด น้ าหนักแห้งของยอดและราก และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ พบว่า การเติมเช้ือ 2 ครั้ง เพิ่มความยาว

ยอดและน้ าหนักสดของยอดได้ดทีี่สุด การเตมิเช้ือไมว่่าครั้งเดยีวหรอืหลายครั้งเพิ่มน้ าหนักแห้งของรากแครอทได ้แต่ไมม่ีผลตอ่

ความยาวรากและน้ าหนักแห้งของยอดแครอท การเติมเช้ือซ้ าเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในใบแครอทให้

มากกว่าต้นท่ีไม่ได้รับเชื้อหรือได้รับเช้ือครั้งเดียวได้ ดังนั้น การเติมเช้ือซ้ า 2 ครั้งในระยะเวลา 60 วัน เหมาะสมส าหรับการใช้ 

Streptomyces sp. SEF11 ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอท   

 

ค้าส้าคัญ : Streptomyces  แครอท  แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 

Abstract 

 The effect of IAA producing bacteria inoculation, Streptomyces sp. SEF11, on growth promotion 

of carrot were studied. Spore suspension were prepared form bacteria grown in ½ PDA for 14 day. Spore 

suspension were inoculated in carrot planted soil with different inoculation time (non-inoculation, 1 time, 

2 times and 3 times). Shoot and root length, fresh and dry weight of shoot and root and chlorophyll 

content in leaves of carrot were measure on day 60. The result showed that 2-times re-inoculation 

increased carrot shoot length and fresh weight more than other treatments. Both of inoculation and re-

inoculation could increase root dry weight but had no effect on root length and shoot dry weight of 

carrot. Re-inoculation increase chlorophyll a and total chlorophyll content in carrot leaves when 

compared with non-inoculation or inoculation treatment. With these results, 2-times re-inoculation within 

60 days was appropriate for carrot growth promotion with Streptomyces sp. SEF11  
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บทน้า   

 การใช้แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting bacteria; PGPB) เป็นวิธีการหนึ่งที่

สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้ ทั้งนี้ แบคทีเรียกลุ่ม

ดังกล่าว สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชได้หลายวิธี ทั้งการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน            

จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน สร้างเอนไซม์ ACC deaminase ที่ลดการสร้างเอทิลีนในสภาวะเครียดของพืช ตรึงไนโตรเจน และ

ควบคุมการเจริญของเช้ือก่อโรคพืช เป็นต้น (ขนิษฐา และวราภรณ์, 2554) การเติมเช้ือแบคทีเรียดังกล่าวทางการเกษตร

ดังกล่าว มีใช้ในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว รวมทั้งพืชผัก เช่น มะเขือเทศ และแครอท (Santos et al., 

2019) ตัวอย่างเช่น การเติมเช้ือ Rhizobium leguminosarum  PEPV16 ให้กับแครอทและผักกาดหอม สามารถน้ าหนัก

แห้งของยอดและรากของพืชทั้งสองชนิดได้ (Flores-Felix et al., 2013) การใช้แบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมนั้น มี

ประเด็นท่ีต้องพิจารณาหลายประการ เนื่องจากในสภาพแวดล้อมจริงมีปัจจัยที่จ ากัดการเจริญและการรอดชีวิตของแบคทีเรีย

หลังการเติมลงสู่สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมในดินที่มีปริมาณอาหารจ ากัด สภาพของดินที่ไม่มีความสม่ าเสมอ ความเค็ม

ของดิน ความเครียดที่เกิดจากปริมาณน้ า อุณหภูมิสูง ปริมาณหัวเช้ือที่เติม ปริมาณโพรโทซัวและแบคทีเรียดั้งเดิม 

(Indigenous soil bacteria) ในดิน รวมทั้งการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งท าให้การรอดชีวิตของแบคทีเรียในดินลดลง 

(Bouchez et al., 2000; Dejonghe et al., 2001; Santos et al., 2019; van Elsas et al., 1998) ในบางกรณี การเติม

เช้ือซ้ าเป็นสิ่งจ าเป็น แต่การเติมเช้ือซ้ านั้นจ าเป็นต้องทราบถึงปริมาณและระยะห่างของการเติมเช้ือที่เหมาะสม ดังนั้น ใน

การศึกษานี้ จึงได้ศึกษาผลของการใช้ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่สามารถ

สร้างกรดอินโดลอะซิติก (Indoleacetic acid) ที่เป็นฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซินชนิดหนึ่งได้ (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) โดย

เปรียบเทียบผลระหว่างการไม่เติมเชื้อ เติมเชื้อครั้งเดียว และการเติมเช้ือซ้ า (Re-inoculation) ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของแครอท เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเทคนิคการน าแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ใน

สภาพแวดล้อมจริงท่ีเหมาะสมต่อไป 

 

วิธด้ีาเนินการวิจัย  

 เช้ือ Streptomyces sp. SEF11 เป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ มีความคล้ายคลึงกับ Streptomyces 

thermotolerans ร้อยละ 99 จากการวิเคราะห์ล าดับเบสบน 16S rDNA (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) เตรียมสารแขวนลอย

แบคทีเรีย Streptomyces sp. สายพันธุ์ SEF11 โดยเพาะเลี้ยงบนจานอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่ลด

สารอาหารลงครึ่งหนึ่ง บ่มที่อุณหภูมิ 37ºC เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ที่ปราศจากเชื้อลง

บนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ แล้วใช้เข็มเขี่ยปลายห่วง (loop) ขูดเซลล์และสปอร์ที่อยู่บนผิวหน้าอาหาร แล้วจึงเตรียมสาร

แขวนลอยของแบคทีเรียในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ปราศจากเช้ือให้มีปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตหลังจาก

ตรวจสอบการเจริญบนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่งเป็น 106 cfu/มล. เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการทดลอง 

 เตรียมดินโดยเก็บตัวอย่างดินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมานึ่งฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 

121 องศาเซลเซียส 15 นาที 3 ครั้ง น าดินมาใส่กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว กระถางละ 1 กก. น าเมล็ดพันธุ์ทาง

การค้าของแครอท (บริษัทเจียไต๋ จ ากัด)  มาเพาะในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว เมื่อแครอทงอก ถอนต้นที่ไม่
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สมบูรณ์ออก ให้เหลือกระถางละ 3 ต้น วางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่งเป็น 4 ทรีทเมนต์ คือ 1) ไม่เติมหัวเช้ือตลอดการ

ทดลอง 2) เติมหัวเชื้อ 1 ครั้งในวันที่เริ่มการทดลอง 3) เติมหัวเช้ือ 2 ครั้งในวันที่เริ่มการทดลองและวันที่ 16 ของการทดลอง 

4) เติมหัวเชื้อ 3 ครั้งในวันที่เริ่มการทดลอง วันที่ 16 และวันที่ 37 ของการทดลอง โดยแต่ละครั้งเติมเช่ือกระถางละ 10 มล.

ทรีทเมนต์ละ 5 ซ้ า ปลูกต้นแครอทไว้ 60 วันนับจากวันที่เติมเช้ือครั้งแรก เก็บผลความยาว น้ าหนักสด น้ าหนักแห้งของยอด

และราก โดยยอดในท่ีนี้เก็บจากส่วนท่ีอยู่เหนือดินของแครอท ค านวณปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบตามวิธีการของ Huang et al. 

(2004) วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD’s test 

 

ผลการวิจัย  

การเติมหัวเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ส่งเสริมการเจริญของต้นแครอทอย่างชัดเจน และการเติมเช้ือซ้ า

สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอทได้ดีกว่าการเติมเช้ือครั้งเดียว ต้นแครอทที่ได้รับหัวเช้ือ 2 ครั้ง มีความยาวยอด 

(14.22 ± 1.70 cm) และน้ าหนักสดของยอด (0.55 ± 0.17 g) ดีกว่าต้นที่ได้รับหัวเช้ือ 3 ครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมี

ความยาวยอดและน้ าหนักสดเป็น 11.7 ± 1.74 cm และ 0.25 ± 0.08 g ตามล าดับ  ต้นที่ไม่เติมหัวเช้ือหรือเติมหัวเช้ือครั้ง

เดียว มีความยาวยอด (4.83 ± 0.30 - 5.42 ± 1.26 cm) และน้ าหนักสดของยอด (0.18 ± 0.17 - 0.19 ± 0.06 g) ไม่

แตกต่างกัน และน้อยกว่าต้นที่ได้รับหัวเช้ือ 2 ครั้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1A, 1B) การเติมหัวเช้ือไม่ว่าจะเติมครั้ง

เดียวหรือหลายครั้ง ไม่ท าให้น้ าหนักแห้งของยอดแครอทแตกต่างกัน (0.033 ± 0.013 - 0.037 ± 0.014 g) (ภาพที่ 1C) 

ลักษณะของต้นแครอทในแต่ละทรีทเมนต์แสดงในภาพที ่2 
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ภาพที ่1 ความยาวยอด (A) น้ าหนักสดของยอด (B) น้ าหนักแห้งของยอด (C) ความยาวราก (D) น้ าหนักสดของราก (E) 

น้ าหนักแห้งของยอด (F) ของแครอทอายุ 60 วันท่ีได้รับเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ตั้งแต่ 1-3 ครั้งหรือไม่ได้รับเช้ือ; 

อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 

 

 

 

ภาพที ่2 ลักษณะของต้นแครอทอายุ 60 วันท่ีไม่ได้รบัเชื้อ (A) เติมเช้ือครั้งเดียว (B) 2 ครั้ง (C) และ 3 ครั้ง (D)  

 

การเติมหัวเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ส่งผลต่อเฉพาะน้ าหนักของรากเท่านั้นโดยไม่มีผลต่อความยาว ความ

ยาวรากแครอทในทุกทรีทเมนต์มีค่าอยู่ระหว่าง 6.30 ± 0.87 – 7.18 ± 1.76 cm ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อย่างไรก็ตาม การเติมหัวเช้ือ 2-3 ครั้ง ท าให้น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของรากแครอทมากกว่าต้นแครอทที่ไม่ได้รับเช้ือได้ 

ในขณะที่การเติมเช้ือเพียงครั้งเดียวไม่สามารถเพิ่มน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของรากแครอทให้ต่างจากต้นที่ไม่ได้รับเช้ือได้ 

(ภาพที ่1D, 1E, 1F) 

การเติมหัวเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ท าให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ทุกชนิดในใบของแครอทเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน 

และการเติมเชื้อซ้ าส่งผลดีกว่าการเติมเชื้อครั้งเดียว การเติมเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ท าให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและ

คลอโรฟิลล์ทั้งหมดมากกว่าต้นท่ีไม่ได้รับเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ระดับคลอโรฟิลล์บีไม่แตกต่างกัน การเติมเชื้อซ้ า 2-3 

ครั้ง ท าให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์ทั้งหมด มากกว่าต้นที่ได้รับเช้ือครั้งเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ
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คลอโรฟิลล์บีมากกว่าต้นที่ไม่ได้เติมเชื้อเท่านั้น แต่ไม่แตกต่างจากระดับคลอโรฟิลล์บีในใบของต้นที่ได้รับเช้ือครั้งเดียว (ภาพที่ 

3A-3C) 

 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (A) คลอโรฟิลล์บี (B) และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (C) ในใบของแครอทอายุ 60 วันที่ได้รับเช้ือ 

Streptomyces sp. SEF11 ตั้งแต่ 1-3 ครั้งหรือไม่ได้รับเช้ือ; อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 

อภิปรายผล  

    การเติมเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 สามารถเพิ่มความยาวยอด น้ าหนักสดยอด และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ

ของแครอทได้ ซึ่งมีรายงานว่าแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสามารถออกฤทธิ์ได้แบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การ

เติมเช้ือ Pseudomonas sp. MPS104 และ MPS13 สามารถเพิ่มความยาวยอดของถั่วชิกพีได้ (Malik and Sindhu, 

2011) การเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้กับข้าวโพดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ในสารละลายฮอกแลนด์จะ

กระตุ้นให้ข้าวโพดมีปริมาณคลอโรฟิลลเ์พิ่มขึ้นได้ในสภาวะไม่มโีซเดยีมคลอไรด์ (Li and Jiang, 2017) นอกจากน้ัน น้ าเลี้ยง

เซลล์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ SEF11 นี้ยังสามารถส่งเสริมการงอกและความยาวของยอดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้แต่ไม่

ส่งเสริมความยาวราก (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) ซึ่งในการทดลองนี้ การเติมเซลล์ Streptomyces sp. SEF11 ลงในดินก็

ส่งเสริมการเจริญของยอดแครอทได้ดีกว่ารากเช่นกัน 

    การเติมเชื้อซ้ า เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียที่เติมลงในสภาพแวดล้อม ซึ่งมีทั้งที่ประสบ

ความส าเร็จและไม่ส าเร็จ ตัวอย่างเช่น การเติมเช้ือ Pseudomonas sp. UG14Lr ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ย่อยสลายฟีแนนทรีน

ได้ซ้ าภายใน 20 วันช่วยเพิ่มการย่อยสลายฟีแนนทรีนในดินกรดได้ (Chouychai et al., 2012) แต่การเติมแบคทีเรียที่ย่อย
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สลายปิโตรเลียมได้ซ้ าภายใน 30 วันไม่สามารถเพิ่มการย่อยสลายปิโตรเลียมในดินโคลนที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมได้ (Ferrari  

et al., 1996) ในการทดลองนี้ การเติมเช้ือซ้ าภายใน 16 วัน สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอทได้ดีกว่าการเติม

เชื้อครั้งเดียวอย่างชัดเจน แต่การเติมเชื้อซ้ าอีกในวันที่ 37 ของการทดลอง กลับไม่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของแครอท

ให้มากกว่าการเติมเช้ือ 2 ครั้งได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะการทดลองนี้เป็นการทดลองระดับกระถาง (pot experiment) ระบบ

นิเวศของการทดลองมีจ ากัด และสามารถรองรับการด ารงอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ได้ในระดับหนึ่ง เมื่อเพิ่มจ านวนจุลินทรีย์ให้สูง

กว่าขีดจ ากัดนี้  ท าให้จุลินทรีย์ส่วนเกินไม่สามารถอยู่รอดได้ การเติมเช้ื อซ้ า 2 ครั้งจึงให้ผลดีกว่า นอกจากนั้น 

Streptomyces sp. SEF11 สามารถสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติกได้มากเมื่ออายุได้ 14 วัน (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก)

ดังนั้น ในการเติมเช้ือครั้งท่ี 3 ท่ี วันท่ี 37 กว่าที่เช้ือที่เติมลงไปจะสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติกได้ อาจพ้นระยะที่พืชต้องการ

ฮอร์โมนชนิดนี้ในปริมาณมากไปแล้ว ท าให้ไม่เห็นผลของการกระตุ้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งระยะเวลาในการสร้างกรดอินโดล -3-

อะซีติกที่ไม่เหมาะสมนี้ เห็นได้จากการการเติม Streptomyces ที่สร้างกรดอินโดล-3-อะซีติกได้ดีเมื่ออายุ 20 วันให้แก่พืช 

และเก็บผลหลังการเติมเชื้อเพียง 10 วัน ก็ไม่พบการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน (ขนิษฐา และคณะ, 2562ข) 

   

สรุปผลการวิจัย   

 Streptomyces sp. SEF11 สามารถน ามาใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอทในดินได้ โดยการเติมเช้ือซ้ าจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อ โดยจ านวนครั้งท่ีเหมาะสมที่สุดคือ การเติมเชื้อซ้ า 2 ครั้งในระยะเวลา 60 วัน 
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ผลของการตรึงเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง  
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการเติม Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ต่อการส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง โดยเปรียบเทียบการเติมเช้ือ 4 แบบ คือ ไม่เติมเช้ือ เติมเช้ือในรูปเซลล์อิสระ เติมเช้ือที่

ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง และเติมเชื้อท่ีตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้ง ใช้สภาวะการให้น้ า 2 สภาวะคือ ให้น้ าปกติ รดน้ าทุกวัน 

และสภาวะแล้ง รดน้ าวันเว้นวัน หลังจากปลูกผักบุ้ง 30 วัน พบว่า การตรึงเช้ือด้วยเปลือกส้มโอแห้งส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของยอดผักบุ้งในสภาวะแล้งได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์อื่นๆ การตรึงเช้ือด้วยเปลือกสับปะรดแห้งส่ง เสริมการเจริญของ

ยอดผักบุ้งได้ แต่ท าให้ผักบุ้งมีน้ าหนักสดยอดน้อยกว่าการตรึงเช้ือด้วยเปลือกส้มโอแห้ง แต่การเติมเช้ือทุกรูปแบบไม่ ส่งเสริม

การเจริญเติบโตของราก ไม่มีผลต่อน้ าหนักแห้งของยอดและปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผักบุ้ง ดังนั้น การตรึงเ ช้ือ 

Streptomyces sp. SEF11 ด้วยเปลือกส้มโอแห้งจึงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง 

 

ค าส าคัญ : Streptomyces  ผักบุ้ง  แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 

 

Abstract 

 The effect of Indole acetic acid producing bacteria, Streptomyces sp. SEF11, inoculation on 

growth promotion of water morning glory in drought condition was studied. The 4 inoculation method, 

non-inoculation, free cell, encapsulated cell with dry pineapple peel, and encapsulated cell with dry 

pomelo peel, and 2 water used condition, watering every day and watering every 2 days, were studied 

with factorial in CRD. After 30 days, the result shown that encapsulation with dry pomelo peel could 

increase shoot growth of water morning glory more than other treatments. Encapsulation cell with dry 

pineapple peel also increase shoot growth of water morning glory but the shoot fresh weight of this 

treatment were less than water morning glory received encapsulated cell with dry pomelo peel. All 

method of inoculation did not enhanced root growth, shoot dry weight and chlorophyll content in 
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leaves. With these results, encapsulation of Streptomyces sp. SEF11 with dry pomelo peel was 

appropriate for growth promotion of water morning glory under drought condition.   

 

keywords : Streptomyces, water morning glory, plant growth promoting bacteria 

 

บทน า   

 ภัยแล้งเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรรมของประเทศไทย เนื่องจากพืชเศรษฐกิจทุกชนิดจ าเป็นต้องได้รับน้ าอย่าง
เพียงพอระหว่างการเจริญเติบโต การได้รับน้ าไม่เพียงพอก่อให้เกิดสภาวะเครียดหลายประการในพืช เช่น ชักน าให้เกิดการ
สร้างเอทลิีนในเนื้อเยื่อพืช ท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง ตัวอย่างเช่น การลดลงของปริมาณฝนในออสเตรเลียในช่วง 
26 ปี ท าให้ผลผลิตข้าวสาลีในออสเตรเลียลดลง 27% (Chandra et al., 2019) แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
(Plant growth promoting bacteria; PGPB) จัดเป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชได้หลายวิธี ทั้ง
การสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน สร้างเอนไซม์ ACC deaminase ที่ลด
การสร้างเอทิลีนในสภาวะเครียดของพืช ตรึงไนโตรเจน และควบคุมการเจริญของเช้ือก่อโรคพื ช เป็นต้น (ขนิษฐา           
และวราภรณ์, 2554) และมีการน าแบคทีเรียในกลุ่มนี้มาส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะแลง้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น การ
เติมเช้ือ Paenibacillus polymyxa ร่วมกับ Rhizobium tropici สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและการเกิดปมรากของ 
Phaseolus vulgaris ในสภาวะแล้งได้ (Figueiredo et al., 2008) Bacillus thuringiensis ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอิน
โดลอะซีติกและ ACC deaminase สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของ Lavandula dentata ในสภาวะแล้งได้ (Armada 
et al., 2016) 
 อย่างไรก็ตาม วิธีการเติมเช้ือลงในดินส่งผลต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรีย เนื่องจากในสภาพแวดล้อมจริงมีปัจจัยที่

จ ากัดการเจริญและการรอดชีวิตของแบคทีเรียหลังการเติมลงสู่สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมในดินที่มีปริมาณอาหารจ ากัด 

สภาพของดินที่ไม่มีความสม่ าเสมอ ความเค็มของดิน ความเครียดที่เกิดจากปริมาณน้ า อุณหภูมิสูง ปริมาณหัวเช้ือที่เติม 

ปริมาณโพรโทซัวและแบคทีเรียดั้งเดิม (Indigenous soil bacteria) ในดิน (Bouchez et al., 2000; Dejonghe et al., 

2001; Santos et al., 2019; van Elsas et al., 1998) การตรึงเช้ือก่อนเติมลงในดินเป็นวิธีการที่ช่วยให้แบคทีเรียสามารถ

รอดชีวิตเพิ่มขึ้นได้ โดยเป็นการปกป้องเซลล์ที่ถูกตรึงจากแรงกดดันต่างๆในสิ่งแวดล้อม ท าให้รอดชีวิตและสามารถท างานใน

สภาพแวดล้อมจริงได้ดีขึ้น (Somtrakoon et al., 2009) วัสดุที่ใช้ตรึงเชื้อมีหลากหลาย ทั้งวัสดุสังเคราะห์ เช่น อัลจิเนต และ

วัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกมะพร้าว ขี้เลื่อย เป็นต้น ดังนั้น ในการศึกษานี้ จึงได้ศึกษาผลของการใช้ Streptomyces sp. 

SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่สามารถสร้างกรดอินโดลอะซิติกที่เป็นฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซินชนิด

หนึ่งได้ (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง โดยเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบ

การเติมเชื้อลงในดินในรูปเซลล์อิสระและการตรึงเซลล์ด้วยเปลือกผลไม้แห้ง เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมต่อการน าไปประยุกต์ใช้

ทางการเกษตรต่อไป 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 เช้ือ Streptomyces sp. SEF11 เป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ มีความคล้ายคลึงกับ Streptomyces 

thermotolerans ร้อยละ 99 จากการวิเคราะห์ล าดับเบสบน 16S rDNA (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก)  เตรียมสารแขวนลอย

แบคทีเรีย Streptomyces sp. สายพันธุ์ SEF11 โดยเพาะเลี้ยงบนจานอาหาร potato dextrose agar (PDA) ที่ลด
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สารอาหารลงครึ่งหนึ่ง บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ที่

ปราศจากเช้ือลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ แล้วใช้เข็มเขี่ยปลายห่วงขูดเซลล์และสปอร์ที่อยู่บนผิวหน้าอาหาร แล้วจึงเตรียม

สารแขวนลอยของแบคทีเรียในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ปราศจากเช้ือให้มีปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตหลังจาก

ตรวจสอบการเจริญบนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่งเป็น 106 cfu/มล. เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการทดลอง น าหัวเช้ือที่

เตรียมได้มาตรึงด้วยเปลือกผลไม้ โดยน าเปลือกส้มโอและเปลือกสับปะรดมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนมี

น้ าหนักคงที่ น าเปลือกผลไม้แต่ละชนิดแช่ลงในสารละลายสปอร์ของ Streptomyces sp. SEF11 ให้ท่วมเป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 

ก่อนน าไปใช้งาน  

 เตรียมดินโดยเก็บตัวอย่างดินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมานึ่งฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 

121 องศาเซลเซียส 15 นาที 3 ครั้ง น าดินมาใส่กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว กระถางละ 0.5 กก. น าเมล็ดพันธุ์ทาง

การค้าของผักบุ้งพันธุ์ใบไผ่ (บริษัทสามเอ) มาเพาะในกระถาง เมื่อต้นผักบุ้งงอก ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก ให้เหลือกระถางละ 

3 ต้น วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD 2 ปัจจัย 2x4 ปัจจัยแรกคือการให้น้ า มี 2 ระดับคือ 1)ให้น้ าปกติ รดน้ าทุก

วัน 2) สภาวะแล้ง ให้น้ าวันเว้นวัน ปัจจัยที่สอง คือการเติมเช้ือ มี 4 ระดับ คือ 1) ไม่เติมเช้ือ 2) เติมเช้ือ Streptomyces sp. 

SEF11 ในรูปเซลล์อิสระ 15 มล. ต่อกระถาง 3) เติมเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ในรูปตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง โดย

ใส่เปลือกสับปะรดแห้งที่แช่ในหัวเช้ือแล้ว 80 กก./กระถาง 4) 3) เติมเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ในรูปตรึงด้วยเปลือก

ส้มโอแห้ง โดยใส่เปลือกส้มโอแห้งที่แช่ในหัวเช้ือแล้ว 50 กก./กระถาง โดยทรีทเมนต์ที่เติมเปลือกผลไม้แห้งจะใส่เปลือกผลไม้

แห้งให้คลุมหน้าดินทั้งหมดโดยไม่ทับต้นผักบุ้ง ทรีทเมนต์ละ 4 กระถาง รวมทั้งหมด 12 ต้นต่อทรีทเมนต์ ปลูกต้นผักบุ้งไว้ 30 

วันนับจากวันที่เติมเชื้อครั้งแรก ในกรณีที่รดน้ า รดน้ ากระถางละ 15 มล. ต่อวัน เก็บผลความยาว น้ าหนักสด น้ าหนักแห้งของ

ยอดและราก โดยยอด (Shoot) ในที่นี้หมายถึงส่วนของต้นผักบุ้งที่เป็นสีเขียวและอยู่เหนือต าแหน่งของราก ค านวณปริมาณ

คลอโรฟิลล์ในใบตามวิธีการของ Huang et al. (2004) วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย Two-way ANOVA และวิเคราะห์ความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD’s test 

 

ผลการวิจัย  

หลังจากเติมเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 จนครบ 30 วัน ต้นผักบุ้งรอดชีวิตได้สูงสุด 100% ในทรีทเมนต์ที่ได้รับ

เชื้อตรึงในเปลือกส้มโอท้ังสภาวะปกติและสภาวะแล้ง และสภาวะไม่เติมเช้ือได้รับน้ าทุกวัน รอดชีวิตได้ต่ าสุด 50% ในสภาวะ

แล้ง ไม่ได้รับเชื้อ ส่วนทรีทเมนต์อื่นๆมีอัตราการรอดชีวิตที่ 75-83% 

ในสภาวะได้รับน้ าปกติ การเติมเช้ือแบคทีเรียในรูปตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้งสามารถกระตุ้นให้ความยาวยอดและ

น้ าหนักสดของผักบุ้งมากกว่าต้นผักบุ้งที่ไม่ได้เติมเชื้อ ส่วนการเติมเช้ือแบคทีเรียที่ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้งชักน าให้เฉพาะ

น้ าหนักสดของยอดผักบุ้งมากกว่าต้นผักบุ้งที่ไม่ได้เติมเชื้อได้เท่าน้ัน การเติมเชื้อในรูปเซลล์อิสระไม่สามารถเพิ่มความยาวยอด

และน้ าหนักสดของผักบุ้งให้มากกว่าต้นผักบุ้งที่ไม่ได้เติมเช้ือได้ ส่วนในสภาวะที่ได้รับน้ าน้อยหรือสภาวะแล้งนั้น การเติมเช้ือ

แบคทีเรียในรูปที่ตรึงด้วยเปลือกผลไม้ทั้งสองชนิด สามารถกระตุ้นให้ความยาวยอดและน้ าหนักสดของผักบุ้งเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติได้ โดยเฉพาะเช้ือที่ตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้งสามารถชักน าให้ต้นผักบุ้งมีน้ าหนักสดของยอดมากกว่าต้นที่

ได้รับเช้ือที่ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การเติ มเช้ือทุกรูปแบบไม่สามารถชักน าให้

น้ าหนักแห้งของยอดมากกว่าต้นท่ีไม่ดีรับเช้ือได้ (ตารางที่ 1)  
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นผักบุ้งท่ีได้รับเชื้อด้วยวิธีการเดียวกันแต่ได้รับน้ าต่างกัน พบว่า เฉพาะเมื่อต้นผักบุ้งไม่ได้

รับเช้ือ ต้นที่เจริญในสภาวะแล้งจะมีการเจริญของยอดทุกอย่างลดลงรวมทั้งน้ าหนักแห้งของยอดด้วย เฉพาะการเติมเช้ือที่ตรึง

ด้วยเปลือกสับปะรดแห้งเท่านั้นท่ีท าให้การเจริญของยอดผักบุ้งทั้งสองสภาวะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต้นผักบุ้ง

ที่ได้รับเช้ือท่ีตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้งในสภาวะแล้งจะมีความยาวยอดลดลง ส่วนต้นท่ีได้รับเชื้อในรูปเซลล์อิสระในสภาวะแล้ง

จะมีความยาวยอดและน้ าหนักสดของยอดลดลงเมื่อเทียบกับต้นที่ได้รับน้ าปกติ (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

วิธีการเติมเชื้อและสภาวะการให้น้ าต่อการเจริญของยอดทุกลักษณะในผักบุ้ง (ตารางที่ 1) ลักษณะของต้นผักบุ้งในแต่ละทรีท

เมนต์แสดงในภาพที ่1 

 ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะแล้ง การเติมเช้ือไม่ว่าจะในรูปเซลล์อิสระหรือตรึงด้วยเปลือกผลไม้แห้ง ไม่ท าให้การ

เจริญของราก ทั้งความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของรากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  อย่างไรก็ตาม พบ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเติมเชื้อและสภาวะการให้น้ าต่อความยาวรากและน้ าหนักแห้งของรากผักบุ้ง (ตารางที่ 1) 

การเติมเชื้อทั้งในรูปเช้ืออิสระหรือตรึงด้วยเปลือกผลไม้แห้งไม่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ทุกชนิดในใบผักบุ้ง และไม่

มีความแตกต่างระหว่างต้นผักบุ้งที่เจริญในสภาวะปกติและสภาวะแล้ง โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล์เออยู่ระหว่าง 16.3 – 25.8 

มก./มล. ปริมาณคลอโรฟิลล์บีอยู่ระหว่าง 6.0 – 18.0 มก./มล. และปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 20.3 – 39.1มก./

มล. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเติมเชื้อและสภาวะการให้น้ าต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในใบผักบุ้งเท่านั้น (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 ความยาว น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของยอดและรากของผักบุ้งที่ปลูกในสภาวะและได้รับเช้ือ Streptomyces 

sp. SEF11 ต่างวิธีกัน เป็นเวลา 30 วัน 

 

สภาวะที่ปลกู 

ยอด ราก 

ความยาว 

(ซม.) 

น้ าหนักสด (ก.) น้ าหนักแห้ง (ก) ความยาว 

(ซม.) 

น้ าหนักสด (ก) น้ าหนักแห้ง (ก) 

ปกต ิ

ไม่เติมเชื้อ 

เซลล์อิสระ 

เปลือกสับปะรด 

เปลือกสม้โอ 

 

17.6 ± 3.0bA 

19.4 ± 3.6abA 

18.6 ± 2.4abA 

21.0 ± 3.7aA 

 

0.80 ± 0.44cA 

1.03 ± 0.38bcA 

1.13 ± 0.18abA 

1.37 ± 0.47aA 

 

0.08 ± 0.07aA 

0.07 ± 0.04aA 

0.07 ± 0.01aA 

0.09 ± 0.04aA 

 

9.5 ± 3.3aA 

9.4 ± 3.1aA 

6.2 ± 1.4aA 

8.2 ± 3.2aA 

 

0.11 ± 0.03aA 

0.19 ± 0.11aA 

0.12 ± 0.04aA 

0.25 ± 0.20aA 

 

0.006 ± 0.002aA 

0.012 ± 0.009aA 

0.007 ± 0.003aA 

0.018 ± 0.014aA 

แล้ง 

ไม่เติมเชื้อ 

เซลล์อิสระ 

เปลือกสับปะรด 

เปลือกสม้โอ 

 

12.9 ± 1.9bB 

14.4 ± 2.8bB 

17.2 ± 2.7aA 

18.3 ± 3.0aB 

 

0.42 ± 0.13cB 

0.61 ± 0.20cB 

1.05 ± 0.24bA 

1.36 ± 0.47aA 

 

0.02 ± 0.01aB 

0.04 ± 0.01aA 

0.07 ± 0.02aA 

0.07 ± 0.04aA 

 

6.7 ± 3.3aA 

6.7 ± 2.9aA 

8.6 ± 3.0aA 

7.2 ± 3.0aA 

 

0.11 ± 0.03aA 

0.11 ± 0.09aA 

0.24 ± 0.08aA 

0.17 ± 0.08aA 

 

0.005 ± 0.002aA 

0.008 ± 0.003aA 

0.016 ± 0.011aA 

0.010 ± 0.008aA 

สภาวะ ** ** ** ns ns ns 

เชื้อ ** ** ns ns ns ns 

สภาวะ x เชื้อ ns ns ns * ns ** 
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อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างทรีทเมนต์ที่ได้รับเชื้อด้วยวิธีต่างกันภายในสภาวะเดียวกัน อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกัน

แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างทรีทเมนต์ที่ได้รับเชื้อวิธีเดียวกันแต่ต่างสภาวะกัน; ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ (P>0.05) ระหว่างระดับ

ของปัจจัย; * และ ** แสดงความแตกต่างทางสถิติหรือมีปฏิสัมพันธ์ (P<0.05) และ (P<0.01) ระหว่างระดับของปัจจัยอย่างน้อย 1 คู่ ตามล าดับ     

 

 
ภาพที ่1 ลักษณะของต้นผักบุ้งอายุ 30 วันท่ีได้รบัเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 รูปแบบต่างๆกัน ในสถาวะปกติ (บน) และ

สภาวะแล้ง (ล่าง)  

 

ตารางที่ 2 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผักบุ้งที่ปลูกในสภาวะและได้รับเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ต่างวิธีกัน เป็นเวลา 30 

วัน 

 

สภาวะที่ปลกู 

ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 

คลอโรฟิลล์เอ 

(มก./มล.) 

คลอโรฟิลล์บี 

(มก./มล.) 

คลอโรฟิลล์ทั้งหมด  

(มก./มล.) 

ปกต ิ

ไม่เติมเชื้อ 

เซลล์อิสระ 

เปลือกสับปะรด 

เปลือกสม้โอ 

 

21.8 ± 1.7aA 

23.7 ± 5.6aA 

22.5 ± 9.0aA 

22.0 ± 5.7aA 

 

9.1 ± 1.4aA 

10.2 ± 5.3aA 

9.6 ± 4.4aA 

9.4 ± 6.5aA 

 

30.9 ± 1.7aA 

34.0 ± 5.9aA 

32.2 ± 12.4aA 

31.3 ± 3.1aA 

แล้ง 

ไม่เติมเชื้อ 

เซลล์อิสระ 

เปลือกสับปะรด 

เปลือกสม้โอ 

 

16.3 ± 9.6aA 

15.2 ± 4.8aA 

20.2 ± 9.5aA 

25.8 ± 9.4aA 

 

6.0 ± 4.0aA 

5.6 ± 4.6aA 

8.7 ± 6.4aA 

18.0 ± 9.7aA 

 

22.3 ± 13.3aA 

20.8 ± 1.1aA 

26.1 ± 4.4aA 

39.1 ± 3.6aA 
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สภาวะ ns ns ns 

เชื้อ ns ns ns 

สภาวะ x เชื้อ ns ns * 
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างทรีทเมนต์ที่ได้รับเชื้อด้วยวิธีต่างกันภายในสภาวะเดียวกัน อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกัน

แสดงความแตกต่างทางสถิติ (P<0.05) ระหว่างทรีทเมนต์ที่ได้รับเชื้อวิธีเดียวกันแต่ต่างสภาวะกัน; ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิติหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์ (P>0.05) ระหว่างระดับ

ของปัจจัย; * แสดงความแตกต่างทางสถิติหรือมีปฏิสัมพันธ์ (P<0.05) ระหว่างระดับของปัจจัยอย่างน้อย 1 คู่     

 

อภิปรายผล  

       การเติมเช้ือ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติก และสามารถส่งเสริมการ

เจริญของยอดต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ โดยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากทั้งในสภาวะปกติและสภาวะที่มี

โซเดียมคลอไรด์ (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้งได้เช่นกัน โดยผลที่ได้

สอดคล้องกันคือ การเติมเช้ือสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดผักบุ้งได้ดีกว่าราก อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อ

ความแล้งของพืช การเจริญเติบโตของส่วนเหนือดินจะเป็นส่วนที่หยุดชะงักก่อน โดยพืชจะพยายามเพิ่มการเจริญของราก

เพื่อเพ่ิมความสามารถในการหาน้ ามาใช้ในการเจริญเติบโต (Leucci et al., 2008) จึงท าให้การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

ยอดสามารถตรวจวัดได้ชัดเจนกว่า นอกจากนั้น ในการทดลองนี้ยังพบว่าความยาวและน้ าหนักสดของยอดผักบุ้ง ยังเป็น

ส่วนท่ีตอบสนองต่อการเติมเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าน้ าหนักแห้ง ซึ่งเป็นไปได้ว่า เมื่อพืชพบกับสภาวะแล้ง จะส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณน้ าในพืชก่อนการเปลี่ยนแปลงชีวมวลในพืช ท าให้น าหนักสดของพืชมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า อีกทั้งในการ

ตอบสนองต่อสภาวะเครียดของพืช เช่น การตอบสนองต่อดินที่ปนเปื้อนสารมลพิษที่ไม่ละลายในน้ าเช่น ไฮโดรคาร์บอน ซึ่ง

พืชจะมีการตอบสนองคล้ายกับการตอบสนองในสภาวะแล้ง (Ouvrard et al., 2014) พืชจะมีการเปลี่ยนแปลงความยาว

และน้ าหนักสดก่อน เมื่อสัมผัสกับความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนสูงขึ้นจึงมีผลต่อน้ าหนักแห้ง (ขนิษฐา และคณะ, 2555; 

Sverdrup et al., 2003) 

อย่างไรก็ตาม Streptomyces sp. SEF11 ไม่มีผลในการเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผักบุ้ง ซึ่งต่างจากที่มี

รายงานว่าการเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้กับข้าวโพดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ในสารละลายฮอก

แลนด์จะกระตุ้นให้ข้าวโพดมีปริมาณคลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นได้ในสภาวะไม่มีโซเดียมคลอไรด์ (Li and Jiang, 2017) ซึ่งความ

เหมาะสมของเปลือกส้มโอในการตรึงเซลล์ Streptomyces sp. SEF11 น่าจะเกิดจากสภาพของเปลือกส้มโอที่มีรูพรุนสูง 

ท าให้เป็นที่อยู่อาศัยของเซลล์ที่ตรึงได้ดี 

     

สรุปผลการวิจัย   

 การเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ในรูปที่ตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้ง เหมาะสมที่จะใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของผักบุ้งในสภาวะแล้ง เพราะท าให้ความยาวยอดและน้ าหนักสดของยอดผักบุ้งมากกว่าต้นผักบุ้งที่เผชิญสภาวะแล้งและ

ได้รับเช้ือวิธีอื่น รองลงมาคือการเติมเช้ือในรูปที่ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง เพราะท าให้ความยาวยอดและน้ าหนักสดของ

ยอดผักบุ้งในสภาวะแล้งไม่ต่างจากสภาวะที่ได้รับน้ าปกติ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของความรอนตอปริมาณสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของนํ้าคั้นจาก

หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) โดยทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมโดยใช Folin-Ciocalteu 

reagent พบวา นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูงกวานํ้าหัวหอมแขกสด โดยมีคา 

GAE เทากับ 0.89 ±0.12 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักหัวหอมแขกสด สวนผลการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 

และ ABTS พบวา นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดีกวานํ้าหัวหอมแขกสด โดยมีคา IC50 

เทากับ 29.66 ±0.21 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีคา TEAC เทากับ 448.18 ±0.57 มิลลิกรัมตอกรัมนํ้าหนักหัวหอมแขกสด ผลท่ี

ไดจากงานวิจัยน้ีสรุปไดวา นํ้าคั้นหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีผลทําใหปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมและฤทธ์ิการ

ตานอนุมูลอิสระสูงข้ึน แสดงใหเห็นวาสามารถนําหัวหอมแขกผานกระบวนการใหความรอนในการทําอาหาร หรือแปรรูปเพ่ือ

ทําผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ โดยไมสูญเสียสาระสําคัญท่ีออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

 

คําสําคัญ : ความรอน  ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ  หัวหอมแขก 

 

Abstract 

 The aim of this study was to investigate the effect of heating on the amount of antioxidant 

components of Hom-keak (Allium cepa var. viviparum) squeezed juice. The total phenolic acid content 

was assessed using Folin-Ciocalteu reagents. The antioxidant activities were evaluated by DPPH and ABTS 

assays. The results showed that the heated Hom-keak squeezed juice had higher total phenolic acid 

content and antioxidant activity evaluated by DPPH and ABTS assays than those of the fresh Hom-keak 

squeezed juice with the GAE of 0.89 ±0.12 mg per one gram of fresh weight, IC50 value of 29.66 ±0.21 

mg/ml, and the TEAC value of 448.18 ±0.57 mg per gram of fresh weight. It can be concluded that 

heating increases the total phenolic content and antioxidant activity of Hom-keak squeezed juice, 

indicating that Hom-keak can be heated through the process of cooking or other food production and 

preservation processes without losing significant amount of antioxidant activity. 
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บทนํา 

ปจจุบันมีการรับประทานหัวหอมเพ่ือชวยในการแกหวัดคัดจมูก ใชเปนยาขับลม ชวยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรค

ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ชวยลดคอเลสเตอรอล ทําใหเลือดหมุนเวียนไดดีข้ึน ลดไขมันในเสนเลือด หากรับประทาน

เปนประจํา วิธีการรับประทานหอมท่ีไดรับโภชนาการท่ีสมบูรณ คือ การกินสด และพยายามหลีกเลี่ยงการผานความรอน

เพราะจะทําใหคุณคาทางโภชนาการลดลง การสญูเสียของคุณคาทางอาหารสามารถเกิดข้ึนไดในระหวางการประกอบอาหาร 

โดยจะมีอัตราการสูญเสียท่ีแตกตางกันไปตามชนิดของอาหาร เน่ืองจากอาหารแตละชนิดจะมีความคงทนตอความรอน แสง

สวาง ออกซิเจนและความเปนกรดดางท่ีแตกตางกัน (Ampro health, 2560) ในงานวิจัยของปราลี และคณะ (2556) พบวา 

อุณหภูมิในระหวางกระบวนการผลิตนํ้าผลไม นํ้าฟกขาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสารเคมีซึ่งเปนองคประกอบหลักของนํ้าผลไม 

เชน บีตาแคโรทีน ไลโคปน สารประกอบฟลาโวนอยดท้ังหมด และสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด รวมถึงกิจกรรมการตานอนุมูล

อิสระ โดยมปีริมาณของสารพฤกษเคมีท่ีเปนองคประกอบหลักเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญเมื่อทําการเพ่ิมอุณหภูมิจาก 60 ถึง 80 

องศาเซลเซียส แตการใหความรอนท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 80 องศาเซลเซียส จะสงผลใหสารพฤกษเคมีท่ีเปนองคประกอบและ

กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระลดลง นอกจากน้ี ยังมีงานวิจัยของสุทธิพร และคณะ (2560) ไดเตรียมนํ้าตาลฟรุกโตโอลิโกแซค

คาไรด (Fructooligosaccharide; FOS) ซึ่งเปนสารพรีไบโอติก (prebiotic) จากหัวหอมแขก แลวศึกษาผลของความรอนท่ีมี

ตอนํ้าตาล FOS โดยนํามาผานความรอนท่ี 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 10, 20 และ 30 นาที พบวา ความรอนแทบจะไม

สงผลตอปริมาณนํ้าตาล FOS และท่ีเวลา 30 นาที ปริมาณนํ้าตาลบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P>0.05) หัวหอมแขก มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Allium cepa var. viviparum อยูในวงศ Alliaceae (Rangsiruji et al., 

2004) ช่ืออ่ืนคือ หอมจีนแดง, หอมแดงแขก มีสารท่ีพบมากเปนสารในกลุมฟลาโวนอยดซึ่งเปนสารในกลุมของสารประกอบฟ

นอลิกท้ังหมด (Hodzic et al., 2009) มคีุณสมบัติเปนสารท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ในงานวิจัยของกิติพงศ และคณะ (2560) 

ไดศึกษาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหัวหอมแขก (Murraya koenigii) ดวยเอทานอล พบวาสารสกัดจากหอม

แขกมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด ฟลาโวนอยด และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH โดยมีคาเทากับ 

12.97±0.77 µmol gallic acid/g dry weight, 2.36±0.06 µmol quercetin/g dry weight และ 6.04± 0.48 mg vit 

C/g dry weight ตามลําดับ สารสกัดจากหัวหอมแขกอุดมไปดวยสารท่ีมีประโยชนมากมาย ดังน้ัน ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาผลของความรอนตอปริมาณสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปตอยอดพัฒนาเปน

นวัตกรรมอาหารฟงกช่ันและกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพอีกมากมาย ซึ่งผลจากการวิจัยน้ีนาจะเปน

ประโยชนแกผูบรโิภคท่ัวไป ผูปวย ผูสูงอายุ เกษตรกร รวมท้ังผูประกอบการท่ีตองการผลิตและขายผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพซึ่ง

กําลังเปนท่ีนิยมอยูในปจจุบัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การเตรียมตัวอยางหัวหอมแขกและการใหความรอน 

นําหัวหอมแขกสดปอกเปลือก ลางใหสะอาด นําไปแยกนํ้าออกดวยเครื่องแยกกาก จากน้ันแบงนํ้าหัวหอมแขกเปน 2 

สวน สวนท่ี 1 เรียกวา นํ้าหัวหอมแขกสด เปนชุดควบคุม (control) สวนท่ี 2 เรียกวา นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอน 
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สวนน้ีจะนํานํ้าหัวหอมแขกสดแชในอางนํ้าควบคุมอุณหภมูิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที นํามากรอง แลวระเหยดวยเครื่อง

ระเหยสุญญากาศ จากน้ันนําตัวอยางท้ัง 2 สวน คือ นํ้าหัวหอมแขกสด นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอน ไปทําแหงดวย

เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze dryer, Gold sim, Germany) และเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพ่ือทํา

การทดสอบตอไป 

 

การเตรียมสารสกัดจากหัวหอมแขก 

ช่ังตัวอยางสารสกัดหัวหอมแขกท่ีทําแหงแลว 1 g ละลายดวยนํ้ากลั่น 2 ml เติมเมทานอล 8 ml นําไปกวนดวย

เครื่องกวนสารละลาย นาน 1 ช่ัวโมง Sonicate อีก 20 นาที แลวนําไปปนเหว่ียงท่ี 5,000 rpm เปนเวลา 10 นาที ดูดเก็บ

สวนใสแลวปรับปริมาตรใหเปน 5 ml ดวยเมทานอล จะไดความเขมขนของสารสกัด 100 mg/ml 

 

วิธีการทดสอบ 

1. ทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent ดัดแปลงตามวิธีการของ Singleton and 

Rossi (1965)  

ดูดสารละลายตัวอยางความเขมขน 0.4, 0.83, 1.67 mg/ml ปริมาตร 120 µl เติม Folin-Ciocalteu reagent 

(Merck, Germany) ปริมาตร 20 µl ลงในไมโครเพลท จับเวลา 3 นาที แลวเติม 20% Na2CO3 (Sodium carbonate, 

Ajax, Australia) ปริมาตร 80 µl นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 nm ดวยเครื่องอานไมโครเพลท (BMG 

Labtech, Germany) โดยวัดทุก ๆ 5 นาที จนครบ 30 นาที ทําการทดลอง 5 ซ้ํา โดยใช Gallic acid (Sigma Aldrich, USA) 

ความเขมขนชวง 0.05 -0.80 mg/ml เปนสารมาตรฐาน นําคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางเทียบเทา Gallic acid ในหนวย 

mg/ml (mg GAE/ml) แลวนําคาความเขมขนท่ีไดไปคํานวณเทียบกับตัวอยางสดท่ีนํามาสกัด 1 g รายงานฤทธ์ิการตานอนุมูล

อิสระของตัวอยางแสดงผลในรูปของ milligrams of Gallic Acid Equivalents per gram (mg GAE/g นํ้าหนักหัวหอมแขก

สด) 

 

2. ทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี DPPH ดัดแปลงตามวิธีการของ Hatano et al. (1988)  

เตรียม DPPH reagent 0.2 mM (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, Sigma Aldrich, USA) ในเมทานอล ทําการ

เจือจางใหมีคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm เทากับ 0.900±0.200 เตรียมตัวอยางความเขมขน 1, 5, 10, 20, 

40, 60, 80, 100 mg/ml ใน 80% เมทานอล ดูดสารละลายตัวอยาง ปริมาตร 20 µl DPPH reagent ปริมาตร 180 µl ลงใน

ไมโครเพลท นําไปวัดคาการดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 nm ดวยเครื่องอานไมโครเพลท โดยวัดทุก ๆ 5 นาที จนครบ 30 

นาที ทําการทดลอง 5 ซ้ํา คํานวณคาการดูดกลืนแสงของตัวอยาง จาก Abs sample = A sample - A blank  และ Abs 

control = A positive – A negative จากน้ันนําไปคํานวณ % inhibition จากสูตร % inhibition = [(Abs control – Abs 

sample) / Abs control] x 100 หาความเขมขนของตัวอยาง จาก mg/ml เปน mg/g นํ้าหนักสด นําไปพลอตกราฟระหวาง 

%inhibition กับความเขมขนของตัวอยาง ในหนวย mg/g นํ้าหนักหัวหอมแขกสด หาคา IC50 ในหนวย mg/g นํ้าหนักหัว

หอมแขกสด และรายงานฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของตัวอยางแสดงผลในรูปของ IC50  
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3. ทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS ดัดแปลงตามวิธีการของ Cao and Cutler (1993) 

เตรียม ABTS°+ working จากการผสม 7 mM ABTS (2,2´-Azinobis(3-ethylbenzothiozoline-6-sulphonate, 

Sigma Aldrich) ในนํ้ากลั่น 8 ml กับ 2.45 mM K2S2O8 (Potassium persulfate, Ajax, Australia) ในนํ้ากลั่น 12 ml 

แลวเก็บไวในท่ีมืดและเย็น เปนเวลา 16 -18 ช่ัวโมง โดยกอนใชเจือจาง 5: 95 ดวยเมทานอล และวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี

ความยาวคลื่น 734 nm ใหมีคาเทากับ 0.700±0.200 เตรียมตัวอยางความเขมขน 25 mg/ml ใน 80% เมทานอล ดูด

สารละลายตัวอยาง ปริมาตร 20 µl ABTS°+ working ปริมาตร 180 µl ลงในไมโครเพลท นําไปวัดคาการดูกลืนแสงท่ีความ

ยาวคลื่น 734 nm ดวยเครื่องอานไมโครเพลท โดยวัดทุก ๆ 5 นาที จนครบ 30 นาที ทําการทดลอง 5 ซ้ํา จากน้ันนําคาการ

ดูดกลืนแสงของสารมาตรฐาน Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, Sigma Aldrich, 

USA) และตัวอยาง ไปคํานวณ % inhibition จากสูตร % inhibition = [(Abs control – Abs sample) / Abs control] x 

100 สรางกราฟมาตรฐานของ Trolox โดยพลอตกราฟระหวาง % inhibition กับความเขมขนของสารมาตรฐาน Trolox ชวง 

25 – 400 µM รายงานฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของตัวอยางแสดงผลในรูปของ Trolox equivalent antioxidant capacity 

(TEAC) 

 

การวิเคราะหทางสถิติ 

คาท่ีไดรายงานในรูปคาเฉลี่ย ± คาเบ่ียงเบน มาตรฐาน (mean ±SD) จากขอมูลท่ีไดจากการทดลอง 5 ซ้ํา ขอมูลท่ี

ไดนํามาวิเคราะห ดวย Student’s t test ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 

ผลการวิจัย  

ผลการเตรียมตัวอยางและการสกัดสารจากหัวหอมแขก 

แยกนํ้าหัวหอมแขก 100 g (ภาพท่ี 1ก) ไดปริมาณนํ้าหัวหอมแขก 40.84 ± 2.72 ml มีลักษณะใส สีชมพูมวง (ภาพ

ท่ี 1 ข) เมื่อนํานํ้าหัวหอมแขกไปทําแหงแบบแชเยือกแข็ง นํ้าหัวหอมแขกสดมีปริมาณสารสกัดแหงรอยละ 17.14 ± 0.58 และ

หัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีปริมาณสารสกัดแหงรอยละ 17.94 ± 0.52 นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมี

ปริมาณสารสกัดแหงสูงกวานํ้าหัวหอมแขกสดแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สารสกัดท่ีไดมีลักษณะ

หนืด แตสียังคงสีชมพูมวง มีกลิ่นฉุนของหัวหอมแขกลดลง โดยหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีความเหนียวหนืดมากกวา 

(ภาพท่ี 1 ค และภาพท่ี 1 ง) 

ก)  ข)  ค)  ง)  

ภาพท่ี 1  ลักษณะของตัวอยางท่ีนํามาทดสอบ ก) หัวหอมแขก ข) นํ้าหัวหอมแขก ค) สารสกัดนํ้าหัวหอมแขกสดท่ีผานการทํา

แหงแบบแชเยือกแข็ง ง) สารสกัดนํ้าหัวหอมแขกผานการใหความรอนท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

384 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563 

 

ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent  

จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent ของสารสกัดหัวหอมแขกท่ีผาน

การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ท้ังนํ้าหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน ท่ีเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที โดยทํา

การเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Gallic acid ชวงความเขมขน 0.05 – 0.80 mg/ml ไดสมการ y = 1.0362x - 0.011 มีคา 

R2 = 0.9915 พบวา สารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกสดและท่ีผานการใหความรอนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมแสดงดัง

ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม 

ตัวอยาง mg GAE/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด 

5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 

นํ้าหัวหอมแขกสด 0.69 

±0.11 

0.72 

±0.10 

0.72 

±0.11 

0.72 

±0.11 

0.73 

±0.11 

0.73 

±0.11 

นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการให

ความรอน 

0.85 

±0.12 

0.84 

±0.13 

0.89 

±0.14 

0.89 

±0.12 

0.90 

±0.12 

0.89 

±0.12 

 

  
ภาพท่ี 2 ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมท่ีเวลาตาง ๆ 

 

ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH  

การทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ของสารสกัดหัวหอมแขกท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ท้ัง

นํ้าหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน ท่ีเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที โดยใช DPPH radical scavenging ใน

การทดสอบ เพ่ือหาปริมาณรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดท่ีความเขมขนตาง ๆ ซึ่งรายงานผลเปนคา IC50 (คา

ความเขมขนของสารสกัดท่ีสามารถดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ใหมีปริมาณลดลง 50%) พบวา สารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกสด

และท่ีผานการใหความรอนมีคา IC50 แสดงดังตารางท่ี 2 และภาพท่ี 3  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH 

ตัวอยาง IC50 (mg/ml) 
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5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 

นํ้าหัวหอมแขกสด 42.66 

±1.22 

38.84 

±1.01 

36.66 

±0.85 

35.24 

±0.72 

34.31 

±0.56 

33.29 

±0.72 

นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการให

ความรอน 

39.63 

±0.59 

35.13 

±0.35 

32.97 

±0.32 

31.38 

±0.21 

30.42 

±0.41 

29.66 

±0.21 

 

  
ภาพท่ี 3 ผลการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ท่ีเวลาตาง ๆ 

 

ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS 

การทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS Scavenging ของสารสกัดหัวหอมแขกท่ีผานการทําแหงแบบแช

เยือกแข็ง ท้ังนํ้าหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน ท่ีเวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที โดยใช ABTS•+ radical 

scavenging ในการทดสอบ เพ่ือหาปริมาณรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox ซึ่ง

รายงานผลเปนคา TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) พบวา สารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกสดและท่ีผานการ

ใหความรอนมีคา TEAC แสดงดังตารางท่ี 3 และภาพท่ี 4 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี ABTS 

ตัวอยาง TEAC (mg/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด) 

5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 

นํ้าหัวหอมแขกสด 434.38 

±6.44 

489.52 

±4.89 

516.04 

±4.03 

532.48 

±3.44 

547.05 

±2.02 

555.60 

±2.47 

นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการให

ความรอน 

392.11 

±4.58 

426.13 

±3.74 

440.43 

±2.84 

447.64 

±0.92 

447.09 

±0.20 

448.18 

±0.57 
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ภาพท่ี 4 ผลการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS ท่ีเวลาตาง ๆ 

 

อภิปรายผล 

การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลคิรวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent พบสารประกอบฟนอลิกรวมของ

สารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกสดมีปริมาณนอยกวาสารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนเพียงเล็กนอย โดยไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา GAE อยูในชวง 0.69 – 0.90 mg GAE/g นํ้าหนักหัวหอมแขกสด และงานวิจัยของ 

Siddiq et al. (2013) ไดศึกษาปริมาณฟนอลิครวม คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ และคุณภาพของหัวหอม (Allium cepa L.) 

พบวาการใหความรอนท่ีอุณหภูมิตาง ๆ มีผลตอปริมาณฟนอลิคท้ังหมดสูงข้ึน ในสวนของการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ

ดวยวิธี DPPH ของสารสกัดหัวหอมแขกท่ีผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ท้ังนํ้าหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน 

ในชวงเวลาการทดสอบ 30 นาที พบวาสารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีแนวโนมฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูง

กวาสารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกสด ซึ่งมีคา IC50 ท่ีเวลา 30 นาที เทากับ 29.66±0.21 และ 33.29±0.72 mg/ml ตามลําดับ 

สวนการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS พบวาสารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีแนวโนม

ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารสกัดจากนํ้าหัวหอมแขกสด ซึ่งมีคา TEAC ท่ีเวลา 30 นาที เทากับ 448.18±0.57, 555.60 

mg/g นํ้าหนักหัวหอมแขกสด ตามลําดับ จากผลการทดสอบขางตนจะเห็นวา การใหความรอนกับนํ้าหัวหอมแขกมีปริมาณ

สารประกอบฟนอลิครวมไมแตกตางจากนํ้าหัวหอมแขกสด แตมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงข้ึน เน่ืองมาจากสารตานอนุมูล

อิสระสามารถจําแนกออกไดเปนหลายประเภท และมีกลไกในการทําปฏิกิริยาแตกตางกันออกไปตามคุณสมบัติเฉพาะตัว 

ผลการวิจัยน้ีไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา และคณะ (2559) ท่ีศกึษาผลของความรอนตอสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและ

กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของดอกแคขาวและดอกแคแดง พบวา เมื่อใชเวลาในการสกัดนานข้ึน ปริมาณสารประกอบฟนอ

ลิคท้ังหมด ปริมาณแทนนิน กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ FRAP เพ่ิมข้ึน และเมื่อตมหรือใหความรอนกับดอกแค

ระยะเวลานานข้ึน พบวาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระลดนอยลง และงานวิจัยของศศิธร และ

คณะ (2017) ไดกลาววา การเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงข้ึน อุณหภูมิจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาเมลลารดใหโปรตีนแตกตัวเปนกรดอะมิโน 

และภายใตสภาวะกรดรวมกับความรอนสูง เปนสภาวะการไฮโดรไลซดวยกรด (acid hydrolysis) ซึ่งจะชวยใหสารประกอบฟ

นอลประเภทพีนอลยึดเหน่ียว (bound phenolics) คอย ๆ สลายตัวออกมาจากโมเลกุลของสารอ่ืน ๆ ท่ียึดเกาะอยู ดังน้ัน 

การวิเคราะหหรือทดสอบความสามารถในการยับยั้งหรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระจึงไมสามารถทําไดอยาง

สมบูรณโดยใชวิธีการใดวิธีการหน่ึงเพียงวิธีเดียว เน่ืองจากสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมีความซับซอนของคุณสมบัติทาง

เคมี (วิจิตรา และคณะ, 2559) 
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สรุปผลการวิจัย   

ผลท่ีไดจากงานวิจัยน้ีสรุปไดวาความรอนไมมีผลตอปริมาณสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของนํ้าคั้นจากหัว

หอมแขก โดยมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมโดยใช Folin-Ciocalteu reagent พบวา นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความ

รอนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูงกวานํ้าหัวหอมแขกสด โดยมีคา GAE เทากับ 0.89 ±0.12 mg/g นํ้าหนักหัวหอม

แขกสด สวนผลการทดสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS พบวา นํ้าหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมี

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระดีกวานํ้าหัวหอมแขกสด โดยมีคา IC50 เทากับ 29.66 ±0.21 mg/ml มีคา TEAC เทากับ 448.18 

±0.57 mg/g นํ้าหนักหัวหอมแขกสด นํ้าคั้นหัวหอมแขกท่ีผานการใหความรอนมีผลทําใหปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม

และฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงข้ึน แสดงใหเห็นวานาจะนําหัวหอมแขกผานกระบวนการใหความรอนในการทําอาหาร หรือ

แปรรูปเพ่ือทําผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ โดยไมสูญเสียสารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 
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การพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียม 

DEVELOPMENT OF COMPOUND PARABOLIC CONCENTRATING SOLAR REFLECTOR  

BY USING ALUMINUM SHEETS 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียม การศึกษาได

ออกแบบและสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีมีครึ่งมุมรับรังสีอ (𝜃𝐶 ) และมุมจุดศูนยกลางทอ (𝛽) 

เทากับ 11.5° และ 120.0° ตามลําดับ ท่ีมีความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแตกตางกัน 3 ความสูง คือ 2.84, 5.68, และ 

8.68 cm แผนสะทอนรังสีอาทิตยจะถูกนํามาใชสะทอนรังสีอาทิยใหกับทอสุญญากาศท่ีมีความยาว 1.4 m ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 34.0 mm และ 47.0 mm ตามลําดับ จากน้ันจะถูกนํามาสรางเปนชุดทดสอบเครื่องทํา

นํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย ท่ีมีขนาดของถังนํ้ารอน 9 L ผลการศึกษาพบวา แผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีมีความสูงของแผน

สะทอนรังสีอาทิตย 2.84 cm จะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เน่ืองจากจะมีคาใชจายตอพลังงานความรอนท่ีผลิตไดต่ําท่ีสุด 

1.50 บาท/Wth โดยตัวเก็บรังสีอาทิตยจะสามารถผลิตนํ้ารอนไดอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 67.98 °C ปริมาณความรอนเฉลี่ยท่ีผลิต

ได 58.51 Wth และประสิทธิภาพเชิงความรอนเมื่อใชพ้ืนท่ีชองรับรังสีอาทิตยจะมีคาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 42.41% 

 

คําสําคัญ : เครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา แผนอลูมิเนียม 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study to development of compound parabolic concentrating 

solar reflector by using aluminum sheets. The study has designed and fabricated a compound parabolic 

concentrating solar reflector with an acceptance half angle (𝜃𝐶 ) and an angle at central pipe (𝛽) of 11.5° 

and 120.0°, respectively. By designing the high of the solar reflector to have 3 different heights as follows: 

2.84, 5.68, and 8.68 cm. Reflectors will be used to reflect solar radiation for evacuated-tube with a length 

of 1.4 m and internal and external diameters of 34.0 and 47.0 mm, respectively. Then it will be built as a 

test kit for solar water heating system with a size of hot water tank 9 L. The study indicated that the 

aluminum sheets with a reflector height 2.84 cm will be most suitable because it was the lowest cost per 

thermal energy of 1.50 Baht/Wth. The solar collectors can produce the hot water temperature of 67.98 °C, 

the amount of heat rate is 58.51 Wth and the thermal system efficiency is 42.41%.  
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บทนํา   

 พลังงานแสงอาทิตยถือวาเปนอีกหน่ึงพลังงานหลักท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนไดหลายดาน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ยกตัวอยางเชน การใหแสงสวาง การใหความอบอุนแกรางกาย การ

ตากแหง การผลตินํ้ารอน เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตั้อยูบริเวณแนวเสนศูนยสูตรจึงทําใหมีปริมาณรังสีอาทิตยเฉลี่ย

สูงเกือบตลอดท้ังป จากขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพ

รังสีอาทิตยชนิดรังสีรวมประมาณ 17.6 MJ/m2-day (DEDE, 2019) ซึ่งจะเห็นไดวามีศักยภาพรังสีอาทิตยคอนขางสูง แต

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาศักยภาพรังสีอาทิตยชนิดรังสีตรงจะเห็นไดวามีศักยภาพรังสีอาทิตยท่ีคอนขางต่ํากวาเกณฑท่ีจะ

สามารถประยุกตใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมาผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยในรูปแบบ

อุณหภูมิสูงได (Domínguez et al., 2007; IEA, 2017; Ishan and Pallav, 2010) แตอยางไรก็ตามหากตองการนําเอา

พลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชในการผลิตนํ้ารอนอุณหภูมิสูงน้ัน สามารถใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา (Compound Parabolic Concentrator (CPC) solar collectors) ได โดย Suppachai et al. 

(Suppachai Chumnumwat, Nitikorn Leechai และ Thongchai Khrueaphue, 2019) ไดนําเอาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบ

ทอแกวสุญญากาศ (Evacuated-tube) แบบรูปประกอบพาราโบลามาใชในการผลิตนํ้ารอนเพ่ืออุนนํ้าปอนในระบบหมอไอนํ้า

ของโรงงานผลไมกระปอง ผลการศึกษาพบวา โรงงานสามารถประหยัดพลังงานท่ีใชในระบบหมอไอนํ้าได และตัวเก็บรังสี

อาทิตยแบบทอแกวสุญญากาศแบบรูปประกอบพาราโบลาจะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนท่ีคอนขางสูง แตอยางไรก็ตามตัว

เก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ีจะมีตนทุนท่ีสูงกวาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบอ่ืนๆ Vijayakumar (Vijayakumar et al., 2019) สามารถ

เพ่ิมคุณภาพความรอนท่ีผลิตไดจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศ (Heat pipe evacuated-tube 

solar collectors) และ ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ (Evacuated-tube solar collectors) โดยการพัฒนาตัวเก็บ

รังสีอาทิตยดังกลาวใหทํางานรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา     

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาจะเห็นไดวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาเปนตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง และสามารถผลิตหรือชวยเพ่ิมคุณภาพความรอน รวมถึงสามารถชวยรักษาอุณหภูมินํ้ารอนท่ีผลิตไดใหอยู

ในชวงอุณหภูมิสูง และ/หรือ อุณหภูมิท่ีตองการได แตอยางไรก็ตามตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดน้ีคอนขางจะมีราคาแพง ท่ีซึ่งเปน

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหตัวเก็บรังสีอาทิตยดังกลาวไมเปนท่ีไดรับความนิยม สําหรับงานวิจัยน้ีจึงไดใหความสนใจไปท่ีการพัฒนา

แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลมูิเนียม ท่ีซึ่งเปนวัสดุท่ีสามารถหาซื้อไดโดยท่ัวไปตามทองตลาด 

จากน้ันจะดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบอุณหภูมิ ปริมาณความรอนท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตยผลิตได และวิเคราะหเปรียบเทียบ

คาใชจายตอพลังงานความรอน (บาท/kWth) ของตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีไดดําเนินการออกแบบ 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีทําจากแผนอลูมิเนียม 

 2. เพ่ือออกแบบแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีมีความสูงแตกตางกัน 3 ความสูง 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาท่ีทําจากแผน

อลูมิเนียมท่ีมีผลตอการผลิตนํ้ารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย การศึกษาจะเปนการสรางและทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูป

ประกอบพาราโบลา จากน้ันจะนําผลท่ีไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบท่ีประกอบไปดวย อุณหภูมิ ปริมาณความรอนท่ีผลิตได 

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องทํานํ้ารอน และคาใชจายตอพลังงานความรอนท่ีผลิตได (บาท/kWth) โดยวิธีการดําเนิน

งานวิจัยสามารถแสดงไดดังน้ี 

 

  แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

การศึกษาจะเปนการออกแบบและสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา คือ แผนอลูมิเนียม ท่ีซึ่ง

เปนวัสดุท่ีสามารถหาซื้อไดท่ัวไป ท่ีกําหนดใหมีครึ่งมุมรับรังสี (Acceptance half angle (𝜃𝐶 )) และมุมจุดศูนยกลางทอ 

(Angle at central pipe (𝛽)) เทากับ 11.5° และ 120.0° ตามลําดับ (Chamsa-ard และคณะ, 2014) และแตละชนิดจะมี

ความสูงแตกตางกัน 3 ความสูง แสดงรายละเอียดดังภาพท่ี 1 

 

 
(ก) มุมมองภาพดานขาง 

 
(ข) มุมมองภาพดานบน 

ภาพท่ี 1 แผนภาพอยางงายแสดงชุดทดสอบเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 
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  ชุดทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา 

แผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีไดดําเนินการออกแบบจะนํามาใชเปนแผนสะทอนเพ่ือสะทอนรังสีอาทิตยใหกับตัวเก็บรังสี

อาทิตยชนิดหลอดแกวแบบสุญญากาศ (Evacuated-tube solar collectors) ท่ีมีความยาว 1.42 m และมีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 34 และ 48 mm ตามลําดับ แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา และ

ทอแกวแบบสุญญากาศดังกลาวจะถูกนํามาสรางเปนชุดทดสอบเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก ท่ีมีขนาดของ

ถังนํ้ารอนประมาณ 9 L แสดงดังภาพท่ี 1 

 

  การดําเนินการทดสอบ 

ในการทดสอบไดดําเนินการบันทึกขอมูลตางๆ ดังน้ี อุณหภูมิแวดลอม (TAmb) อุณหภูมินํ้าเริ่มตน (T Initial) และ

อุณหภูมินํ้าสุดทาย (TFinal) ดวยสายเทอรโมคัปเปล Type K และปริมาณรังสีอาทิตย (IT) ดวยเซลลอางอิง (Reference Cell) 

โดยขอมูลตางๆ จะถูกบันทึกดวยเครื่องบันทึกขอมูลอัตโนมัติ ยี่หอ HIOKI รุน LR8431-20 ท้ังน้ีในการดําเนินการทดสอบไดทํา

การติดตั้งตวัเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีไมไดติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (Non-CPC) 

เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชเพ่ือเปรียบเทียบกับผลทดสอบในกรณีท่ีมีการติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาอีก

ดวย โดยเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กท้ังสี่ชุด วางมุมเอียงประมาณ 30° เทียบกับแนวระดับ และวางชุด

ทดสอบในทางทิศใต จากน้ันจะดําเนินการเก็บขอมูลทุกๆ 1 นาที ในชวงเวลา 9.00 – 16.00 น. แสดงการทดสอบดงัภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การทดสอบเครื่องทํานํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 

 

ผลการวิจัย  

 การพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียมน้ัน ไดดําเนินการออกแบบแผน

สะทอนรังสีอาทิตยออกเปน 3 ความสูง คือ ความสูงสูงสุด 8.68 cm ความสูงปานกลาง 5.68 cm และ ความสูงต่ําสุด 2.84 
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cm โดยอุณหภูมินํ้ารอนท่ีผลิตได และ ปริมาณรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม ของวันท่ี 25 กันยายน 2562 ท่ีไดจากการ

ทดสอบแสดงดังภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5 ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะหผลการทดสอบสามารถแสดงไดดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 4 การเปรียบเทียบอุณหภมูินํ้ารอนท่ีผลิตไดของระบบฯ ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ปริมาณรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

 

เมื่อความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีความสูงปานกลาง 5.68 cm อุณหภูมินํ้ารอน และปริมาณความรอนท่ี

ระบบผลิตไดจะสูงท่ีสุดเทากับ 73.53 °C และ 65.38 Wth รองลงมา คือ แผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีมีความสูงต่ําสุด 2.84 cm 

อุณหภูมินํ้ารอน และปริมาณความรอนท่ีระบบผลิตไดเทากับ 67.98 °C และ 58.71 Wth และแผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีมี

ความสูงสูงสุด 8.68 cm อุณหภูมินํ้ารอน และปริมาณความรอนท่ีระบบผลิตไดเทากับ 61.42 °C และ 43.88 Wth ตามลําดับ 

ในกรณีท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตยไมไดติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตย อุณหภูมินํ้ารอน และปริมาณความรอนท่ีระบบผลิตไดเทากับ 

59.01 °C และ 43.91 Wth ผลพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความรอน พบวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีไมไดติดตั้งแผน
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สะทอนรังสีอาทิตย (Non-CPC) จะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงท่ีสุด 65.88% เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีชองรับรังสี (Aperture 

area) นอยท่ีสุด รองลงมาคือ ตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยความสูงต่ําสุด 42.41% ความสูงปานกลาง 

36.52% และความสูงสูงสุด 21.53% ตามลําดับ  

ดังจะเห็นไดวาในกรณีท่ีใชแผนสังทอนรังสีอาทิตยท่ีมีความสูงสูงสุดอุณหภูมินํ้ารอนท่ีระบบผลิตไดจะมีอุณหภูมิท่ี

ใกลเคียงกับกรณีท่ีไมไดติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตย เน่ืองมาจากในการทดสอบไดจัดวางตําแหนงของอุปกรณในแนวทิศ

เหนือ-ใต โดยท่ีไมมีการปรับหรือหมุนตามดวงอาทิตย ดังน้ันเมื่อแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีความสูงท่ีสูงเกินกวาระดับของทอ

สุญญากาศ จึงทําใหในชวงเชา และชวงบาย แผนสะทอนรังสีอาทิตยเกิดเงาบังทอสุญญากาศ ทําใหนํ้ารอนท่ีระบบผลิตไดมี

อุณหภูมิต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับระบบท่ีใชแผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีมีความสูงปานกลาง และความสูงต่ําสุด  

 

ตารางท่ี 1 อุณหภูมินํ้ารอน ปริมาณความรอน และประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเมื่อความสงูและวัสดุของแผนสะทอน

รังสีอาทิตยตางกัน 

Detail Non-CPC 
CPC 

High Medium Low 

แผนอลูมิเนียม 

Initial Temp. (°C) 30.18 29.37 29.54 28.65 

Max. Temp. (°C) 59.61 58.76 73.53 67.98 

Heat rate (W) 42.61 43.88 65.38 58.51 

Energy cost (บาท/Wth) - 4.08 2.05 1.50 

Aperture Eff. (%) 65.37 20.62 36.52 42.41 

 

การเปรียบเทียบคาใชจายตอพลังงานความรอน 

ผลการศึกษาในสวนน้ีจะพิจารณาคาใชจายท่ีเกิดจากแผนสะทอนรังสีอาทิตยเพียงอยางเดียว โดยคาใชจายตอตาราง

เมตรของแผนอลมูิเนียม มีคาเทากับ 496.53 บาท/m2 เมื่อพ้ืนท่ีของแผนอลูมิเนียม ท่ีความสูงสูงสุด ความสูงปานกลาง และ

ความสูงต่ําสุด คือ 0.36, 0.27 และ 0.18 m2 ตามลําดับ โดยผลการเปรียบเทียบคาใชจายของแผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีความ

สูงตางกัน 3 ความสูง แสดงดังตารางท่ี 1 พบวา ระบบจะมีคาใชจายตอพลังงานความรอน (บาท/kWth) ต่ําท่ีสุดเมื่อแผน

สะทอนรังสีอาทิตยท่ีใชน้ันมีความสูงต่ําสุด โดยแผนอลูมิเนียมเมื่อนํามาสรางเปนแผนสะทอนรังสีอาทิตยจะชวยใหระบบมี

คาใชจายตอพลังงานความรอน คือ 1.50 บาท/Wth แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาในเรื่องของการนําเอาเครื่องทํานํ้ารอน

พลงังานแสงอาทิตยไปใชงานจริงน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาท้ังในเรื่องของอุณหภูมิ ปริมาณความรอน และรวมถึง

ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบ ดังน้ันแผนอลูมิเนียมท่ีมีความสงูของแผนสะทอนปานกลางจะเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากจะ

สามารถผลิตนํ้ารอนไดอุณหภูมิสูงสุด 73.53 °C ปริมาณความรอนท่ีผลิตได 65.38 Wth และประสิทธิภาพเชิงความรอนของ

ระบบ 36.39% โดยท่ีคาใชจายตอพลังงานความรอน คือ 2.05 บาท/Wth  

 

สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียมท่ีมีผลตอการผลิตนํ้า

รอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ โดยในการศึกษาไดเปรียบเทียบความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยใหมีความ

สูงแตกตางกัน 3 ความสูง คือ ความสูงสูงสุด 8.68 cm, ความสูงปานกลาง 5.68 cm และความสูงต่ําสุด 2.84 cm (ซึ่งความ

สูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยดังกลาวไดจากการตั้งสมมติฐานท่ีวาถาแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีความสูงสูงสุด ในบางชวงเวลา
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อาจจะเกิดเงาบังท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตย ท่ีความสูงต่ําสุดจะไมเกิดเงาบังท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตยแตความรอนท่ีผลิตไดน้ันจะมีคาต่ํา

ท่ีสุด ดังน้ันการตั้งสมมุติฐานท่ีความสูงตางกัน 3 ความสูง ก็จะชวยใหทราบแนวโนมของการพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีมี

ความเหมาะสมท่ีสามารถประยุกตใชงานจริงไดในอนาคต) ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาถึงคาใชจายตอพลังงานความรอนท่ีผลิต

ได พบวา แผนอลูมิเนียมท่ีมีความสูงต่ําสุดจะเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจากมีคาใชจายตอพลังงานความรอนท่ีผลิตไดต่ําสุด โดย

ระบบจะสามารถผลิตอุณหภูมินํ้ารอนไดสูงสุด 67.98 °C ปริมาณความรอนท่ีผลิตได 58.51 Wth และประสิทธิภาพเชิงความ

รอน 42.41% โดยท่ีคาใชจายตอพลังงานความรอนจะมีคาเทากับ 1.50 บาท/Wth 
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Determination model force time-dependent for serve tennis ball trajectory of motion 
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Abstract 

In this paper, we can analyze the function force model that affects the behavior of a tennis ball 

displaced horizontally. We can evaluate the force function for initial trajectory velocity by using the 

theory of mathematics. The result show that the function force models which affects the behavior of the 

tennis ball to make the displacement horizontal farthest when decrease the applied force and initial 

velocity is exponential function force. the conclusion show that the model of exponential function make 

the tennis ball go farthest which compared with the both trigonometry function models. 

Keyword: Displacement, Velocity, Force-time dependent for serve tennis ball 

บทคัดย่อ 

ในบทความนี้ เราสามารถวิเคราะห์แบบจ าลองแรงเสิร์ฟของผู้เล่น ทีม่ีผลกระทบต่อลักษณะการกระจัดในแนวราบ

ของลูกเทนนิส ค านวณหาสมการแรงเสิร์ฟโดยใช้ความเร็วเริ่มต้นผ่านทฤษฎีคณิตศาสตร์ และสร้างโมเดลฟังก์ชันของแรงท่ีมีผล

ต่อลักษณะการกระจัดในแนวราบของลูกเทนนิส เพื่อหาโมเดลฟังก์ชันของแรงท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนทีข่องลูกเทนนิสทีม่ีระยะ

การกระจดัมากท่ีสุดเมื่อออกแรงน้อยที่สุด ซึ่งผลสรุปที่ได้ออกมาพบว่าเมื่อออกแรงในการตีและความเร็วในการโยนลูกข้ึนใน

อากาศเพียงเล็กน้อย โมเดลแรงในฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลมผีลท าให้ลูกเทนนิสเคลื่อนทีไ่ดไ้กลที่สดุ  

ค าส าคัญ: การกระจัด, ความเร็ว, แรงท่ีเป็นฟังก์ชันของเวลาส าหรับผู้เสิร์ฟลูกเทนนิส 

 

Introduction 

Tennis is a popular sport where a tennis ball is hit with racket over a net stretched across a court. 

In this time, tennis is one of the most popular global sports, so there are many researches that study 

about the behavior of tennis ball and racket. In 2000, R. Cross studied the dynamics of the interaction 

between the tennis ball that upon collision with the racket string in direction that determined by the 

coefficient of restoration. In 2008, R. Mehta studied the aerodynamics of tennis ball and wind tunnel 

mensuration endeavor. In 2010, S.N. Maitra studied about reaching after safely passing the ball over the 

net. In  2014, Gilliam J.P.de Carpenter explores the differences mapping algorithms for trajectories of the 

tennis ball.This study aims to contribute to resolving this problem by uniting theoretical foundations 
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based on Newton's mechanics. In this project we present the method of evaluation of the horizontal and 

vertical displacement of the tennis ball. The scheme of the paper is as follows. In section 2 detailing with 

the ordinary differential equation. Next, we can establish models for vertical and horizontal displacement 

for serving the tennis ball and the result is glue given in section 3. 

 
Theory of Mathematics and Method. 

We show the theory of mathematics ordinary differential equation first-order non-homogenous 

linear equation. We give 

( ) ( ) y g( )
dy

a x b x x
dx

       1  

(x)a , (x)b and (x)g  is a function of x  , and (x) 0a  . We call eq.  1 Linear First-Order Differential 

Equation or Linear Equation. From eq.  1 , bring (x)a  divided throughout the eq. (1) , We  have 

( ) ( )

( ) ( )

dy b x g x
y

dx a x a x
       2  

Set ( )
( )

( )

b x
x

a x
   and ( )

( )
( )

g x
f x

a x
  we have 

( ) y ( )
dy

x f x
dx

       3  

Or    [ ( ) y ( )]d dy 0x f x x         4  

Multiply integrating factor  throughout the eq.  4  and find ( )x  

 

[ ( ) y ( )]d dy 0x f x x         5   

 

Make eq. (5)  become Exact Differential Equations. 

[ ( ) y ( )]x f x
y x


 

 
 

 
 

( )
d

x
dx


   

Due to  is a function of x , When using the methods of variable separation.  

( )
d

x dx





  

And Integrate, We will get 

ln ( )x dx    

( )x dx

e


       6  

Take eq. (6)  into eq. (3) . 
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(x) ( )

[ ( ) y] ( )
dx x dxdy

e x e f x
dx

 
    

( ) ( )

[y ] ( )
x dx x dxd

e e f x
dx

       7  

And Integrated, We would get 

 ( ) ( )

( ) c
x dx x dx

ye e f x dx
       8  

Then divided 
(x)dx

e
  over the eq. (8) .We have the solution of the eq. (3)  

 ( ) ( )

( ) c
x dx x dx

y e e f x dx
     

      9  

There are three main forces acting upon a tennis ball in flight. They are in the order of 

importance: gravity  mg , air-resistance force  dF  and magnus force  LF  as illustrated in Figure 1 

 
Figure 1: The three forces that act on a tennis ball in flight. 

The gravitational force pulls the tennis ball vertically down towards the Earth with the corresponding 

gravitational acceleration 29.81 /g m s . The drag resistance force and the magnus force are related to 

the tennis ball moving through the air. From figure 1, we can evaluate velocity in the horizontal ( )xv  

direction is 

ˆ ˆx
x

dv
F i m i

dt
  

sin( ) cos( )d xL
F dvF

m m dt
    ,     10  

Where L xF v is the magnus force ( is called the magnus coefficient) and d xF v is the air-

resistance force (  is called the drag-coefficient). So we would rewrite the eq.  10 to give 
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   0x
x

dv
v

dt
  ,       11  

Where
 

sin( ) cos( )
m m

 
  

 
  
 

 is a function of  . The eq.  11 maybe solved by direct integration 

by parts provided we know the initial conditions. Solving eq.  11  gives us the familiar result obtained in 

elementary mechanics as we show now. Assume at 0t  , the initial velocity is 0( ) cos( )xv t v  . The 

solution of eq.  11  is 

0( ) cos( ) t

xv t v e        12  
Substituting ( ) ( )xv t dx t dt  into eq.  12  and assuming the initial condition that (0) 0x  at 0t  , we 

get by direct integration 

 0 cos( )
( ) 1 tv

x t e 



      13  

eq.  13  is a horizontal displacement and we can rewrite eq.  2 to give 

0

1 ( )
( ) ln 1

cos( )

x t
t x

v



 

 
   

 
    14  

eq.  14  is the time around the motion of the tennis ball. Then, considered from figure 1 again, we can 

also evaluate velocity in the vertical (v )y  direction is 

ˆ ˆy

y

dv
F j m j

dt
  

  
cos( ) sin( )

y dL
dv FF

g
dt m m

        15  

Where L yF v is the magnus force ( is called the magnus coefficient) and d yF v is the air-

resistance force (  is called the drag-coefficient). We would rewrite the eq.  15  to give 

  g
y

y

dv
v

dt
        16  

Where sin( ) cos( )
m m

 
  

 
  
 

 is a function of . The eq.  16  maybe solved by the first order 

differential equation. Provided the initial conditions. Solving eq.  16  for giving the familiar result obtained 

in the elementary mechanics, as we will present now. Let us assume that when 0t  , the initial velocity 

is 0( ) sin( )yv t v  . The solution of eq.  16 is 

 0( ) sin( )e et t

y

g g
v t v  

 

 
       17  

Putting ( ) ( )yv t dy t dt  into eq. (17)  and assuming the initial condition that 0y(0) y at 0t  , so we 

also get this by direct integration too. 
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 0
0 2

sin( )(1 e ) gt 1
( )

t tv e
y t y g

 

 

      
     

  
  18  

eq. (18)  is a vertical displacement.So we are finding the relation between the horizontal and 
vertical displacement by putting eq. (14)  into eq. (18) . That will give 

0

0

(t)
ln 1

v cos( ) (t)
ln 1

0 v cos( )
0

02

(t)
sin( )(1 e ) g ln 1

v cos( ) 1 e
(x)

x

xx
v

y g y

 

   

 






 

 
 

  
  

 

   
       

         
  
  

 

  19  

So now, let us show the force calculation method for getting the initial velocity for 

trajectory. 

  From Figure 1, before the tennis ball can roll in the air. The tennis ball was hit by the 

racket. The collisions in this case is called elastic collisions in momentum. So we will study 

the three main forces for analyzing the motion of the tennis ball by using the momentum 

equation. eq.  20 the exponential function that affects the horizontal displacement of the 

tennis ball 

  1

0( )
tF t F e

      20  
We calculated eq.  20 by using direct integration. So we get 

  
1 0

0

1 0

1

( )tF e e
u u

m






      21  

eq.  21 is the initial velocity of trajectory. So we defined, 0F is applied force and the velocity 

of throwing the tennis ball in the air is 0u  

eq.  22 is the cosine function that also has an impact with the horizontal displacement of 

the tennis ball 

 0( ) cos( )rtF t F te         22  

We calculated eq.  22 by using direct integration by parts. So this give 

0 0 0
1 2 2 2 2

2

0 0
02 2 2

sin( ) cos( ) cos( )

2 sin( ) 2 cos( )

( )

t t rt

t t

F te t F r te t F e t
u

F e t F e t
u

 

 

    

   

    

 

  

 

 
 

 


 



      (23)  

eq. (23) is also the initial velocity of trajectory. 

eq. (24) . the sine function that also has an impact with horizontal displacement of the tennis 

ball 
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 0( ) sin( )tF t F te t        (24)  
We calculated eq. (24) by using direct integration by parts. So this give 

0 0 0 0
1 2 2 2 2 2 2 2

2

0
02 2 2

cos( ) sin( ) sin( ) sin( )

( )

cos( )

( )

t t t t

t

F t e t F t e t F e t F e t
u

F e t
u

   



      

     

 

 

   



 
  

  

 


  (25)  

eq. (25) is also the initial velocity of trajectory. 

 1 2 1
0 1 2

1 2 1 2

2
( ) u ( ) u

m m m
v

m m m m


 

 
 (26)  

After we knew the initial velocity. We put them into eq. (26) , and get the initial velocity of the  tennis 

racket. And put the initial velocity of the tennis racket into eq. (6)  to show the behavior the horizontal 

displacement of tennis ball. 

Result and Discussion. 

eq. (6)  is the solution of the first-order, linear equation non-homogeneous ordinary differential 

equation. In physics, it means vertical displacement depends on horizontal displacement. In this case, we 

study the force that affects the horizontal displacement behavior of the tennis ball by using the 

exponential function and trigonometry function for making the force models. So we get 3 cases for this 

study. 

Case 1: we calculated from exponential function in figure 2 below 

 
Figure 2: Representation of horizontal displacement behavior of the tennis ball. 

The yellow line as velocity 26 m/s, pink line as velocity 28 m/s, green line as velocity 30 m/s and 

the purple line as velocity 32 m/s.From figure 2 we can analyze the displacement of the initial velocity 

from applied force of a tennis player’s racket. The function force of time is exponential. The tennis ball 

served is elastic collisions. The final velocity of collision becomes an initial velocity of the tennis ball 

trajectory and put it in eq. (6)  for finding the horizontal displacement behavior of the tennis ball. 
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Case 2: we calculated from Cosine function in figure 3 below 

 
Figure 3: Plot of horizontal displacement behavior of the tennis ball. 

The yellow line as velocity 26 m/s, pink line as velocity 28 m/s, green line as velocity 30 m/s and 

the purple line as velocity 32 m/s. From figure 2 we can analyze the displacement of the initial velocity 

from applied force of a tennis player’s racket. The function force of time is cosine. The tennis ball served 

is elastic collisions. The final velocity of collision becomes an initial velocity of the tennis ball trajectory 

and put it in eq. (6)  for finding the horizontal displacement behavior of the tennis ball. 

Case 3: we calculated from exponential function as all line in figure 4 below 

 
Figure 4:Illustration behavior of Displacement for horizontal of tennis ball. 

The yellow line as velocity 26 m/s, pink line as velocity 28 m/s, green line as velocity 30 m/s and 

purple line as velocity 32 m/s.From figure 4 we can analyze the displacement of the initial velocity  from 

applied force of a tennis player’s racket. The tennis ball served is elastic collisions by using the function 

force of time is sine. The final velocity of collision becomes an initial velocity of the tennis ball trajectory 

and put it in eq. (6)   for finding the horizontal displacement behavior of the tennis ball. 
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Next, comparison of the function force of time that affects horizontal displacement behavior of the tennis 

ball between exponential function and cosine function from figure 1 and 2. We will know that in the 

same strength and same height of the player. If it increases the initial velocity of hitting the racket and 

initial velocity of throwing tennis ball in the air, the horizontal displacement of exponential parameter will 

be farther than cosine parameter.Comparison the function force of time that affects the behavior of 

displacement for horizontal of tennis ball between exponential function and sine function from figure 1 

and 3.When they are in the same strength and same height. If increase the initial velocity of hitting racket 

and initial velocity of throwing tennis ball in the air, the horizontal displacement of exponential 

parameter will be farther than sine parameter too. 

So that, the exponential function suitable for the force function model for using in serving tennis 

ball. So if the player want toserving tennis ball to fall inside the baseline, they just decrease or increase 

only their applied force. 

Conclusion 

 From numerical and result section, we can conclude that the function force models which 

affects the behavior of displacement for horizontal of tennis ball to make horizontal displacement of 

tennis ball farthest when decrease the applied force and initial velocity is exponential function force. 
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Fabrication of mathematics and physics models for velocity time-dependent in the 
men’s 100 metres from 8 runners 

การสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของกราฟความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาของนักว่ิงชาย 8 คนใน
ระยะทาง100 เมตร 
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Abstract 

               The main target of this project is to find who has the most value of correlation and time-

dependent velocity from 8 runners of the men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships in 

Athletic. We take 8 months for this research. Limit of research is the study of about time-dependent 

velocity from 8 runners of men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships in Athletic and 

calculating the time-dependent velocity under the apply time-dependent force oscillation. Last we got 

many knowledge about calculus and how to use Mathematica and Math Type Program for use in the 

future. 

Keywords : velocity, stride length, time-dependent velocity and correlation 

              จุดประสงค์หลักของวิจัยนี้คือหาค่าความสัมพันธ์และความเร็วที่ข้ึนอยู่กับเวลาที่มีค่ามากทีสุ่ดของนักว่ิงชาย8คน 

ในระยะทาง100เมตรในการแข่งขันของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ ข้าพเจ้าและคณะใช้เวลา 8 เดือนในการท าวิจัยครั้งนี้

ขอบเขตของวิจัยคือการศึกษาเกี่ยวกับความเร็วท่ีขึ้นอยู่กับเวลาของนักว่ิงชาย 8 คน ในระยะทาง 100 เมตร ในการแข่งขัน

ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติและค านวณความเร็วที่ข้ึนอยู่กับเวลาภายใต้แรงท่ีขึ้นอยู่กับเวลา สดุท้ายนี้ข้าพเจ้าและคณะ

ได้รับความรูเ้กี่ยวกับแคลคูลสัและการใช้โปรแกรมMathematica และ โปรแกรม Math type ส าหรบัการใช้โปรแกรมในภาย

ภาคหน้า 

ค าส าคญั : ความเร็ว, ความอึด, เวลา, ความเร็วท่ีขึ้นอยู่กับเวลา และค่าความสมัพันธ์ 

 

Introduction 

               Today sport science is very important especially for players and trainers. It’s about your body 

and your health. In this research, we will talk about correlation of  8 runners on velocity, time, stride 

length and  time-dependent velocity from the men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships 
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in Athletics. And find who has the most value of correlation by  obtaining Linear first-order ordinary 

differential equations and integration by parts to solve the one-dimensional Newton’s second law. In 

2003,Robert G.Lockie study the assignment of the kinematic variant that are altered as a result of resisted 

sled towing in male field-sport athletes[1]. In 2007, Krzysztof  Maćkala study the variation of stride length 

and stride frequency between athletes of different performance levels in the 100 metres and then prove 

the influence of these kinematic parameters on the phases of the race and technical proficiency[2]. In 

2010,O.Helene and M.T. Yamashita studied Bolt’s efficiency and forecasted that Bolt could run about 

one-tenth of a second faster, which was confirmed in Berlin and extend the analysis of Eriksen et al.to 

madel Bolt’s velocity time dependence for the Beijing 2008 and Berlin 2009 records[3]. In 2013,James 

Reardon observed pacing tactics in 400-m and 800-m world-record races[4]. In 2014,Ryu Nagahara verified 

whether there was differentiation during the maximal accelerated running and to show the change in 

acceleration tactic based in the kinematic measures during the entire acceleration phase of maximal 

sprinting[5].In 2017,Ercilio Machanguana studied the alterations of the kinematic parameters during the 

running of the 100-metres speed in Mozambican athletes[6]. The aim of this research is to find who has 

the most value of correlation and time-dependent velocity from 8 runners of the men’s 100 metres at 

the 1991 IAAF World Championships in Athletics. We studied and compare time, velocity, stride length in 

the men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships in Athletics. We evaluated the time-

dependent velocity under the apply time-dependent force oscillation. The pattern of the paper is as 

follows. In section 2 detailing with the ordinary differential equation. Fabrication of model for time-

dependent velocity in the men’s 100 metres from 8 runner and result is given in section 3.  

Theory of mathematics and method 

 A first–order linear differential equation is one that can be expressed in the form : 

(x) y (x)
dy

p Q
dx

                                                                                                   (1)            

              Notice that this differential equation is not separable because it’s impossible to factor the 

expression for y   as a function of x   time a function of y . It turns out that every first – order linear 

differential equation can be solved in a similar fashion by multiplying both sides of Eq, (1)  by a suitable 

function ( )I x  called an integrating factor. We try to find I  so that the left side of Eq. (1) , when 

multiplied by ( )I x becomes the derivative of the product ( )I x y   : 

(x)(y P(x) y) (I(x) y)I                                                                                          (2)   

If we find such a function I , then Eq. (1)  becomes 

(x) y I(x)Q(x)I                                                       
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Integrating both sides, we obtain 

(x) y (x)Q(x)dx cI I                                                    

So the solution would be 

1
(x) (x)Q(x)dx c

(x)
y I

I
  
                                                                                 (3)   

To find I , we expand Eq. (2) and cancel term: 

(x)P(x) I (x)I                                                        

This is separable differential equation for I , which can be solved as follows: 

(x)dx
dI

P
I
  ,                                                                                                            

(x)dxP

I Ae                                                              

where  cA e  . We are looking for a particular integrating factor, not the most general one, so we take 

1A  and use 

(x)dx

(x) e
P

I                                                                                                          (4)   

Substituting Eq. (4)  into Eq. (3)  becomes 

( ) ( )

( ) ( )
P x dx P x dx

y x e Q x e dx c
    

                                                                       (5)   

              Eq. (5)   is solution of the first-order linear equation, non-homogeneous differential equation. 

          We are attentive in cultivation the motion of the man’s 100 metres at the 1991 IAAF World 

Championships in Athletics. 

 

 

                                          

                                                                                                            Applied force = 

                                                                                                     
2

0

2
( ) sin(2 )tf

F t te t 


  

                  Air resistance = v  
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Figure 1 : The applied force and air resistance. 

 Writing the equation of the motion for the men’s 100 metres under the second laws of Newton. (see 

Fig.1 

F ma                                                        

( )
dv

F t v m
dt

      ,                                                                                              (6)  

where ( )F t  is force ,  is a resistant coefficient and v  is the velocity time-dependent of the 1991 IAAF 

World Championships in Athletics. With this definition, the applied force oscillation term of time 

becomes. 

2
0

2
( ) sin(2 )

tf
F t te t 



                                                                                       (7)   

Substituting Eq. (7) into Eq. (6)  , we obtain 

2 2

0

2

sin (2 t)tf te dv v

m dt m

  





                                                                                 (8)   

               Eq. (8)   is the first-order, linear equation, non-homogeneous differential equation. Solving this 

equation by integrating by part, we must assume some initial condition. Let us say that ( ) 0v t   at 0t 

, rearranging and integrating we obtain 

 

   

   

   

 

0

2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

2

cos(4 ) 4 sin 4

16 16

( cos(4 t) 4 sin(4 t)) 4

16 16

( sin(4 ) 4cos(4 t)

16

t t
t

m

t

t

t

f te e
v t e

m

te t t

e

e t
c
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or  
   

2 2

0

2 22 2 2 2 2 2

1 16

2 16 16

f
c

m

 

     

 
 

   
   

                                            (9)   

We get 

   

 

2
2 2

0

2 2 2 2 2 2

2 2

0

2 2 2 2

( t 1) ( cos(4 ) 4 sin( )) 8 sin(4 ) ( 16 )cos(4 )
v(t)

2 16 16

1 ( 16 )

2 16

t

t
m

f e t t t t t

m

f e

m





         

     

 

   





    
   
  
 

  
  

  

     (10)   

 We use Eq. (10)   for Table 1 from 8 runners of  Krzysztof  Maćkala to fined 0f  ,   ,  and   by 

Findfit command of Mathematica. 

Algorithm 

       The aim of command findfit in Mathematica for use 0f  ,   ,   and   to plot ( )v t  graph 

compare 2 model. 

Model 1 

      Time-dependent velocity of runners from Fabrication of Mathematics and Physics of runners force by 

Newton’s second law. 

Model 2 

      Represent time-dependent velocity of 8 runners from research of Krzysztof  Maćkala. 

1. Enter mass, velocity and time of Lewis from Krzysztof  Maćkala. 

2. Write Eq.(10) in Mathematica Program. 

3. Used findfit to find parameter of 0f  ,   ,  and   . 

4. Write parameter 0f  ,   ,  and   in Mathematica Program. 

5. Write Eq.(10) in Mathematica Program and show as function of time. 

6. Plot time-dependent velocity graph. 

7. Plot data graph of Lewis. 

8. Input graph of time-dependent velocity and graph of data to find value of correlation. 

Results and discussion 
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Table 1: Representation the value of correlation and endurance        

           From the table, it can be concluded that the most correlation value is Da Silva(BRA),the second is 

Mitchell(USA) and the third is Steward(JAM).The most beta value is Mitchell(USA),the second is 

Steward(JAM) and the third is Christie(GBR).The most alpha value is Steward(JAM), the second is 

Surin(CAN) and the third is Christie(GBR).The most Omega is Frederick(NAM), the second is  Christie(GBR) 

and the third is Steward(JAM).  

                                 

                                                                                                                                                                     

 

 

Name m (kg) Correlation   (1/s)   (1/m^2)   (radius) 

Lewis(USA) 80 0.99837 1.29794 0.0421665 -0.137448 

Burrel(USA) 82 0.997167 1.21262 0.0960605 -0.216263 

Mitchell(USA) 79 0.999418 1.35275 0.104976 -0.146195 

Christie(GBR) 84 0.999056 1.3088 0.394287 0.155617 

Fredericks(NAM) 73 0.999353 1.3032 0.11691 0.170767 

Steward(JAM) 73 0.999411 1.33421 0.490805 0.15894 

Da Silva(BRA) 82 0.999617 1.24132 0.28819 -0.206368 

Surin(CAN) 86 0.999095 1.27715 0.469627 -0.182478 

410 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 

 

 

Figure 2 : The relationship of velocity and time for 4 runners Lewis, Burrell, Mitchell and Christie. 

          Fig.(2a) Shows the relationships between time and velocity of Lewis (USA).The experimental value 

and  MathModel value of are close to 8 point. Fig.(2b) Shows the relationships between time and velocity 

of Burrel (USA). The experimental value and  MathModel value are close to 6 point. Fig.(2c) Shows the 

relationships between time and velocity of Mitchell (USA). The experimental value and MathModel value 

are close to 11 point. Fig. (2d) Shows the relationships between time and velocity of Christie (GBR). The 

experimental value and MathModel value are close to 9 point. From all 4 graphs, Fig. (2c) is the closest 

value of ( )v t  for experiment and ( )v t  MathModel 

 

 

 

 

a b 

c d 
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      Figure 3 : The relationship of velocity and time for 4 runners Fredericks, Steward, De Silva and Surin. 

         Fig.(3e) Shows the relationships between time and velocity of Fredericks(NAM).The experimental 

value and MathModel value close of (t)v are to 10 point. Fig.(3f) Shows the relationships between time 

and velocity of Steward(JAM). The experimental value and MathModel value are close to 10 point. Fig.(3g) 

Shows the relationships between time and velocity of Da Silva(BRA). The experimental value and 

MathModel value are close to 11 point. Fig.(3h) Shows the relationships between time and velocity of 

Surin(CAN). The experimental value and  MathModel value are close to 10 point. From all 4 graphs, 

Fig.(3g) is the closest value of ( )v t for experiment and ( )v t  MathModel. From Fig(3) Shpw graph of 

velocity and time which in Exponential Function that is an increasing function when time has increase and 

velocity has increase too. Begin from 0-4 seconds it will be increasing function after seconds 4 graph of 

velocity and time will stable. 

 

 

 

 

 

e 

h 
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g 
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Conclusion 

                 In conclusion, we supersede the method used by obtaining linear first-order ordinary 

differential equation by parts to solve the one-dimensional Newton’s second law to calculate velocity-

time-dependent of the men’s 100 metres at the 1991 IAAF World Championships in Athletics and get a 

graph of time that corresponds to the velocity-time-dependent. We calculated the value of correlation, 

the value of beta, the value of alpha and the value of omega of the men’s 100 metres at the 1991 IAAF 

World Championship in Athletics. 
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บทคัดย่อ 

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สามารถเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งอาจสังเกตได้จากการเล่นกีฬา เช่น กอล์ฟ  

แบดมินตัน บาสเกตบอล เป็นต้น และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์นั้นมีทั้งแรงในแนวแกน x  และแนวแกน y  ซึ่งนอกจาก

แรงที่เราได้เรียนกันในห้องเรียนอาจมีแรงภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการเล่นกีฬามีทั้งการเล่นในร่มและกลางแจ้งจะมี

ปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ในส่วนของการเล่นกีฬากลางแจ้งนั้นจะมีปัจจัยเรื่องลมอ่อนๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเรา

ไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้เช่นเดียวกับกีฬาในร่ม ผู้จัดท าจึงมีความสนใจในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ภายใต้

แรงลม 

ค าส าคัญ : โพรเจกไทล์, แรง, แรงลม 

Abstract 

Projectile motion can be seen in everyday life, which may be observed from sports such as golf, 

badminton, basketball etc. The  projectile motion has both vertical and horizontal forces which aside 

from the force that we have learned in the classroom there may be the same forces involved same in 

the type of sport of  both indoor and outdoor, sports. Both type’s of sport have different factors 

involved. As for outdoor sports, wind factors are involved. Since we can't control the wind direction like 

indoor sports. Therefore, we are interested in studying projectile motion under weak wind force. 

Keywords : Projectile, force, squall force. 

Introduction 

A golf hall in motion is an example of a projectile that moves under the effect of gravity. In the 

absence of air resistance, what is the trajectory of a projectile? The motion is that of constant 
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acceleration due to gravity, and this constant acceleration g  has only a vertical component. The ball’s 

motion is best described by separating it into horizontal and vertical components as we have already 

emphasized, the horizontal motion is independent of the vertical motion and then applying the kinematic 

equations for constant acceleration. 

 Usually it is easiest to place the origin at the starting point, assigning the y -direction vertically 

and the x -direction along horizontal. The initial position of the ball is 
0 0 0x y  ; the initial velocity at 

0t  is 
0v  . The flight of the golf ball starts at an initial angle to the horizontal that we call the elevation 

angle 
0   

 G.W.Parker studied two-dimensional motion of a projectile experiencing a constant gravitational 

force and a fluid drag force which is quadratic in the projectile’s speed. Peter Coutis studied  the 

equation of motion governing the trajectory of a cricket ball subject to linear drag force are developed. 

Ghassan Y Shahin studied a relativistic projectile motion in a vacuum is examined by means of 

elementary consequences of special relativity. Sean M. Stewart studied the time of flight, range and the 

angle which maximizes the range of a projectile in a linear resisting medium are expressed in analytic 

from in terms of the recently defined Lambert W function. Artit Hutem and Supoj Kerdmee  studied 

Physics Learning Achievement, projectile motion, using the Mathematica program of Faculty of Science 

and Technology Phetchabun Rajabhat University students, comparing with Faculty of Science and 

Technology Phetchabun Rajabhat University students who studied the projectile motion experiment set. 

Currently, the present computational analysis meets important instructional and research – based 

objectives of kinematics and mechanics from introductory physics and engineering are simulated for three 

different problems. 

Ordinary Differential Equation First-order Inhomogeneous  Linear Equation 

    
                                                (x) y q(x)

dy
p

dx
                                       1   

 Equation is the most general linear first-order ODE. If   0g x   , Eq.  1  is homogeneous (in y). A 

nonzero ( )q x may represent a source or a driving term. Eq.  1 is linear, each term is linear in y or dy

dx
. 

There are no higher powers, that is, 2y , and no products, dy
y

dx
. Note that the linearity refers to the y 

and dy

dx
;  p x  and  q x  need not be linear in x, Eq.  1 , the most important of these first-order 
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ODEs for physics, may be solved exactly. 

Let us look for an integrating factor  x so that 

                                ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
dy

x x p x y x q x
dx

                                 (2)   

It be rewritten as 

                                      ( ) y] ( ) ( )[
d

dx
x x q x                                          (3)  

 The purpose of this is to make the left-hand side of Eq.  1  a derivative so that it can be integrated-

by inspection. It also incidentally makes Eq.  1 exact. Expanding Eq.  1  we obtain 

                                         ( ) ( ) ( )
dy d

x y x q x
dx dx


                                  

Comparison with Eq.  2  it's that it is required 

                                                  ( ) ( )x x
d

dx
p


                                     (4)  

Here is a differential equation for  x , with the variable   and x  separable. We separate, integrate 

and obtain 

                                    ( ) exp ( )
x

x p x dx  
                                   (5)   

as our integrating factor. 

With  x known, we proceed to integrate Eq.  3 . This of course, was the point of introducing 

  in the first place. We have 

 ( ) ( ) ( ) ( ) .
x x

x y x dx x q x
d

dx
dx    

Now integrating by inspection, we have 

( ) ( ) ( ) ( ) .
x

x y x x q x dx c     

The constants from a constant lower limit of integration are lumped into the constant c. Dividing by 

 x , we obtain 
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                                   1( )] ( )( .) [ ( )
x

x x q x dxx cy                            6   

Creation of trajectory model of a particle under weak wind force . 

 In everyday life, there are both indoor and outdoor sports such as badminton, tennis, golf etc. 

Outdoor sports are sports that use are interesting in. Because the playing force have lift force and drag 

force, which have effect on outdoor sports.  

So that, we study movement particle under weak wind force. 

 

Figure 1: Representation of behavior for a particle motion under the air-resistance force ( )dF  , the Magnus 

force  lF  and weak wind  force

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆcos( ) sin( ) i F cos( ) sin( ) sin( t) j
l

x
d l d y

dv
F i F j F j mgj F m j

dt
    

 
       
 

. 

 In this case, the force being given by  F F t implies that it is an explicit function of time. 

Hence Newton’s second law may be written as. 

dv
F m

dt
   

ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆcos( ) sin( ) i F cos( ) sin( ) sin( t) j
l

x
d l d y

dv
F i F j F j mgj F m j

dt
             (1)   

The velocity in the horizontal direction is then 

                                             ˆˆcos( ) sin( ) id lF i F   ˆxdv
m i

dt
                       (2)  
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where 
d

F v  is drag force, 
lF v  is lift force. 

Insert this into Eq. (2) , we get 

                                              cos( ) sin( ) 0x
x

dv
v

dt m m


 

 
   
 

                 (3)  

find the function of angle as   become  

                                             cos( ) sin( )
m m


  

 
  
 

                              (4)  

Substituting Eq. (4) we can rewrite Eq. (3) in term of t as   

                                                           0x
x

dv
v

dt
                                       (5)  

Rearranging and integrating by part for Eq. (5)  we obtain. 

                                                                       ( ) t

xv t Ce                                              (6)   

Note that if the initial velocity is 
0(0) cos( )xv v  , if at 0t   we get 

                                                                     0( ) cos( ) t

xv t v e                                     (7)  

Substituting dx
v

dt
   into Eq. (7)  and again assuming the initial condition that  0 0x   at 0t  , we 

get by direct integration 

                                                             0 cos( )
( ) 1 tv

x t e 



                                     (8)  

In this case, we can rewrite for the time of a particle movement in the horizontal as                                        

                                                       0

ln 1
cos( )

.

x

v
t s







 
 

                          (9)  

The velocity in the vertical direction is then. 

                                   ˆˆ ˆ ˆ ˆF cos( ) sin( ) sin( t) j
l

y

d y

dv
j F j mgj F m j

dt
             (10)  

Where 
d

F v  is drag force, lF v  is lift force. Inserting this into Eq. (10) , we get 
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                                       sin( ) sin( ) cos( )
y y

y

F dv
t g v

m dt m m


  

 
    

 
          (11)  

find the function of angle as   become  

                                                       sin( ) cos( )
m m


  

 
  
 

                         (12)  

Substituting Eq. (12) we can rewrite Eq. (11) in term of t we get 

                                                         sin( )
y y

y

F dv
t g v

m dt
                           (13)  

Rearranging and integrating by part for Eq. (13)  to give. 

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 2 2

cos( )sin( ) sin( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

sin( )
m( )

y y y

t
y

F F F tv g t gt
y t

m m m

F g e
v



    

              




   

      
   

 
   

 

  (14)  

Use Eq. (9) and (14) to plot the displacement graph in vertical and horizontal by Mathematica. The 

result of the graph is shown in next section. 

Result and discussion 

 From Eq.  9 and  14 in the section of creation of model the trajectory of a particle under 

weak wind  force, Eq.  9 and  14 can be finding plotted and the parameter yF = force in vertical (N), 
0v

= start velocity (m/s), m = mass (g), g = Gravitational acceleration 9.8 (m/s2),  = correlation coefficient 

of the time dependent angle,   = angle,  = coefficient of the drag force,   = coefficient of the lift 

force and t = time (s) in the program Mathematica. The result of the study on the displacements vertical 

and horizontal is shown in Fig.(2) 
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Figure 2: Relation between displacements in vertical and horizontal motion. 

Setting dashed line as 20yF  and 
0 30v  , dashing[large] line as 21yF   and 

0 31v  , dot-

dashed line as 22yF   and 
0 32v  . Figure 2 describes the relation between displacement in vertical 

and horizontal motion. Example from graph, vertical axis is approximately 0.5 m, horizontal axis is 

approximately 10 m. 

  

Figure 3: Relation between displacements in vertical and horizontal motion. 

Setting dashed line as 2  and 5   , dashing[large] line as 2.5   and 7  , dot-dashed 

line as 3.5   and 9  . Figure 3 describes the increase of displacement vertical. Example from 

graph,  vertical axis is approximately 10 m, horizontal axis is approximately 100 m. 
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Figure 4: Relation between displacements in vertical and horizontal motion. 

Setting dashed line as 0.2  and 0.2   , dashing[large] line as 0.3   and 0.18  , 

dot-dashed line as 0.4   and 0.15  . Figure 4 describes the depreciate of displacement vertical. 

Example from graph, vertical axis is approximately 60 m, horizontal axis is approximately 145 m. 

  

Figure 5: Relation between displacements in vertical and horizontal motion. 

Setting dashed line as 0.2  and 0.05   , dashing[large] as 0.18   and 0.06  , dot-

dashed line as 0.16   and 0.08  . Figure 5 describes the accrete of displacement vertical. 

Example from graph, vertical axis is approximately 120 m, horizontal axis is approximately 145 m. 

 

 

 

 

421 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 

 

Conclusion 

If force in vertical and start velocity are cumulative. Displacement graph in vertical and horizontal are 

depreciate. 

If    and   are progressive. Displacement graph in horizontal is increase. 

If    and  are decrease. Displacement graph in horizontal is lesson. 

If   and   are accrete. Displacement graph in horizontal is inflate. 
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การเปรียบเทียบการกระจัดในแนวดิ่งของอนุภาคที่เคลื่อนที่ภายใต้แรงภายนอก 2 ชนิด 

 2cosht

yF e t   และ  2sinht

yF e t    
Comparison of the displacement of time-dependent in the vertical via the external 

force  2cosht

yF e t 

 and  2sinht

yF e t   
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บทคัดย่อ 

 จุดประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คือ การศึกษาพฤติกรรมของการเคลื่อนท่ีแบบวิธีโค้ง ภายใต้แรงต้านอากาศ แรงยก 

และแรงภายนอก ผลลัพธ์ของการกระจัดและความเร็วทีไ่ด้มาจากการค านวณแคลคลูัส โดยใช้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง ซึ่งได้

แสดงพฤติกรรมของการกระจัดในแนวดิ่งท่ีขึ้นอยู่กับเวลา (  y t ) ความเรว็ในแนวดิ่งท่ีขึ้นอยู่กับเวลา (  yV t ) การกระจัด

ในแนวระดับที่ข้ึนอยู่กับเวลา (  X t ) ความเร็วในแนวระดับท่ีอยู่กับเวลา (  xV t ) ในรูปแบบของกราฟ  ผลการทดลองได้

ว่า ถ้าหากเพิ่มค่าของแรงภายนอกเริ่มต้น ( t

yF e ) จะท าให้กระการจัดในแนวระดับเพิม่ขึ้นเช่นกัน ถ้าหากเพิ่มค่าของ 
lK  

และ 
dK  โดยที่ก าหนดให้   2cosht

y yF F e t   คงที่ จะท าให้กระการจัดในแนวระดับเพิ่มขึน้เช่นกัน และถ้าเพิ่ม

แรงในแนวดิ่งเริ่มต้น 
yF ในแรงภายนอก   2sinht

yF e t 

 
จะท าให้กระการจดัในแนวระดับเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 

ค าส าคัญ : แรงต้านอากาศ, แรงภายนอก, แรงยก 

 

Abstract 

 The main purpose of this study is the behavior of trajectory motion, assumed the air-resistance 

force, the magnus force and external force. The results of displacement equation and velocity equation 

of a projectile motion by calculus first order linear equation. So we have representation of behavior 

vertical displacement time dependent (  y t ), representation of behavior vertical velocity time 

dependent (  yV t ), representation of behavior horizontal displacement time dependent (  X t ), 

representation of behavior horizontal velocity time dependent (  xV t ). The result showed that 

representation of behavior horizontal displacement time dependent, If increase the parameter of initial 

yF  external force( t

yF e ) so, the horizontal displacement will increase too and from representation of 

behave horizontal displacement dependent on time, has If increase the parameter of lK  and dK  with 
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fixed the parameter   2cosht

y yF F e t   so, the horizontal displacement will increase too. 

Representation of behave horizontal displacement dependent on time, has If increase the parameter of 

initial 
yF  external force   2sinht

yF e t   so, the horizontal displacement will increase too. 

 

keywords : air-resistance, external force, magnus force 

 

Introduction   

 In our study of projectile motion, we assumed that the air-resistance force, the magnus force, the 

gravitational field, the external force and the drag force. The magnus force is a major effect on the 

motion of many object, including badminton serving, free kick in the football game and tennis ball 

serving. So there are many researches that study about the trajectory of motion in-flight parabolic curve. 

In 2009, Jeffrey K. Leela et.al. analyses the variables involved in a penalty to ensure a very high success 

rate. In 2014 Jeffrey K. Leela et.al. show numeric techniques solve of the equation of projectile motion 

under the drag force, the magnus force for the flight characteristics of a soccer ball. Next in the 2015 

Mehment Pakdemirli and Yigit Aksay show the method solved approximately using perturbation 

techniques assuming the lift coefficient to be small compared to the drag coefficient. In 2017 Peter 

Chudinov et.al. analyses the variants of approximation of the sought function (the projectile coordinates) 

Allows to construct a trajectory of the projectile with the help of elementary without using numerical 

schemes. In 2018, Ping Wang et.al. consider the effect of a ball table tennis spinning motion on trajectory 

by coefficients of trajectory equation. In 2010 S.N. Maitra depicts the projectile motion vis-à-vis elastic 

collision between the bat and ball of tennis game. The scheme of this paper is as follows. In section 2 is 

calculating by calculus first order linear equation. Demonstrating of model for displacement in vertical 

and horizontal for projectile motion and result in section 3. Conclusion of the projectile motion is in 

section 4. 

 

The method of research 

We will show about the method of research by mathematics (differential equation) and Newton’s 

second law for displacement. 

 

Comparison of the displacement in the vertical via the external force  2cosht

yF e t  and

 2sinht

yF e t   
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Basic to any presentation of mechanics is Newton’s second law, which states that an external 

force acting on a particle will cause the momentum of the particle to change: F dp dt  , where 

p mv is the momentum. In the special case of constant mass, this takes the more familiar form

F ma . Consider a particle of mass  m moving in a constant gravitational field  mg , the drag force

 dF , the magnus force  LF , and an external force
     2 2cosh , sinht t

y yF e t F e t    . 

 

The displacement in vertical direction via external force   2cosht

yF e t   

 Consider a particle of mass moving in a constant gravitational field, the air-resistance force, the 

magnus force, and an external force   2cosht

yF e t   see figure 1. 
 

 
Figure 1: The four forces that act on a particle in flight under external force   2cosht

yF e t  .  

When a particle is thrown at certain angle to the ground its trajectory of motion in-flight is parabolic 

curve, unless it is thrown vertically up or down. Parabolic conformation is a consequence of Newton’s 

second laws. 

        F ma ,      1   

      
         

   2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆsin cos sin cos

ˆ cosh , 2

x y L d d L

t

y

d
m v i v j F i F i F j F j

dt

mg j F e t

   



     

 

  

The velocity time-dependent in the horizontal   xv t direction is  

         sin cos x
L d

dv
F F m

dt
    ,      3  

where 
L LF k v is the magnus force (

Lk is called the magnus coefficient) and 
d dF k v is the drag 

force (
dk is called the drag coefficient). We can rewrite equation  3  to give 

       x
x

dv
v

dt
  ,         4   
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where    sin cosdL
kk

m m
     is a function of angle   and again assuming the initial condition 

that    00 cosxv v   at 0t  , we get by direct integration 

          0 cos t

xv t v e   .      5  

That is, the velocity decreases exponentially with time. Equation  5  is the velocity time-dependent in 

the horizontal. In equation  5 , we may substitute    xv t dx t dt  and the limits  0 0x t   

when 0t  . After integrating, we get following result: 

       
 

 0 cos
1 tv

x t e 



  ,        6   

we can calculate the time of the function displacement in horizontal  t x  that is 

       
 0

1
ln 1

cos

x
t x

v



 

 
    

 
.        7  

According to figure 1, the velocity time-dependent in the vertical   yv t direction is  

           2sin cos cosh ,
y t

d L y

dv
m F F mg F e t

dt

        

         2cosh , 8
y y t

y

dv F
v e t g

dt m

      

where    sin cosd Lk k

m m
     is a function of  and again assuming the initial condition that 

   00 sinyv v   at 0t  , we get by direct integration of by part 

             
 

    

   

2 2

0 2 2

cosh 2 2 sinh 2

2 4

1
sin . 9

2 4

tt

y

y

y t

F e t te g
v t

m

Fg
v e

m





   

   




   






  



   


 
 
 

  
  
  

  

In equation  9 , we may substitute    yv t dy t dt and the limits  0 0x t   when 0t  . After 

integrating, we get following result: 

 
   

  
   

  

 
 

 
  

 

2

02 2 2 2 2 2 2 2

0

2 2 2

2

2 2 2 2

4 cosh 2 2 2 sinh 2

2 4 4 4 4

sin 1
1

2 4

4 1
, 10

2 4 4

t t t

y

y t

y

e tF e t e gt
y t y

m

Fv g
e

m

F

m

  



     

         

 

     

 

    

  



 
    

   

    



 

 

 
 
 

  
  
  

 
 
 

  

where  y t is a displacement time-dependent in vertical. Substitute equation  7  into equation  10 , 

we have the displacement in vertical of the function of displacement in horizontal. The plot of y  versus 

x  is shown in the section numerical and result. 
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The displacement in vertical direction via external force   2sinht

yF e t   

Consider a particle of mass moving in a constant gravitational field, the air-resistance force, the 

magnus force, and an external force   2sinht

yF e t   see figure 2. 
 

 
Figure 2: The four forces that act on a particle in flight under external force   2sinht

yF e t  .  

When a particle is thrown at certain angle to the ground its trajectory of motion in-flight is parabolic 

curve, unless it is thrown vertically up or down. Parabolic conformation is a consequence of Newton’s 

second laws. 

       
         

   2

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆsin cos sin cos

ˆ sinh . 11

x y L d d L

t

y

d
m v i v j F i F i F j F j

dt

mg j F e t

   



     

 

  

The velocity time-dependent in the horizontal   xv t direction is  

         sin cos x
L d

dv
F F m

dt
    ,      12  

where 
L LF k v is the magnus force (

Lk is called the magnus coefficient) and 
d dF k v is the drag 

force (
dk is called the drag coefficient). We can rewrite equation  12  to give 

       x
x

dv
v

dt
  ,         13   

where    sin cos
dL

kk

m m
     is a function of angle   and again assuming the initial condition that 

   00 cosxv v   at 0t  , we get by direct integration 

          0 cos t

xv t v e   .      

 14  

That is, the velocity decreases exponentially with time. Equation  14  is the velocity time-dependent in 

the horizontal. In equation  14 , we may substitute    xv t dx t dt  and the limits  0 0x t   

when 0t  . After integrating, we get following result: 
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 0
cos

1
tv

x t e





  ,        15   

we can calculate the time of the function displacement in horizontal  t x  that is 

       
 

0

1
ln 1

cos

x
t x

v



 
  

 
 
 

.        16  

According to figure 2, the velocity time-dependent in the vertical   yv t direction is  

           2
sin cos sinh ,

y t

d L y

dv
m F F mg F e t

dt


  


      

         2
sinh , 17

y y t

y

dv F
v e t g

dt m


 


     

where    sin cos
d L

k k

m m
     is a function of  and again assuming the initial condition that 

   
0

0 sin
y

v v   at 0t  , we get by direct integration of by part 
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In equation  18 , we may substitute    yv t dy t dt and the limits  0 0x t   when 0t  . After 

integrating, we get following result: 
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where  y t is a displacement time-dependent in vertical. Substitute equation  16  into equation  19 , 

we have the displacement in vertical of the function of displacement in horizontal. The plot of y  versus 

x  is shown in the section numerical and result. 

 

Result and Discussion  

    Equation  2  and  11  is solution of the first-order, linear equation non-homogeneous ordinary 

differential equation. In physics meaning it means vertical displacement depend on horizontal 

displacement see equation  10  and  19 . Substitute equation  7 ,   10  and  19  into the program 

mathematical, we have graph of y  versus x . 
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3.1 The displacement in vertical direction via external force   2cosht

yF e t   

 We can representation of  graph displacement in vertical see figure3. Setting green dashed line as 

yF = 0.1 , blue dashed line as 
yF =0.35, pink dashed line as 

yF =0.55, yellow dashed line as 
yF =0.75 

see figure 3. 

 
Figure 3 : Partical trajectories for varying initial 

yF  external force. 

 

 
Figure 4: Partical trajectories for varying parameter 

,d LK K  with fixed the parameter 
yF . 

 From figure 4, If higher 
,d LK K  affect decreasing value of the displacement in horizontal for a 

particle movie see figure 1. 

 

The displacement in vertical direction via external force 
2(F e sinh ( t))t

y

   

 We can representation of  graph displacement in vertical see figure5. Setting green dashed line as 

yF = 0.01 , blue dashed line as 
yF =0.5, pink dashed line as 

yF =1.0, yellow dashed line as 
yF =1.5 see 

figure 5. 
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Figure 5: Representation a partical trajectory motion for vary initial 

yF  external force. 

  

 
Figure 6: Partical trajectories for varying parameter 

lK  and 
dK with fixed the parameter 

yF . 

 From figure 6, if higher 
,d LK K  affect decrease value that is placement in horizon force see  

figure 2. 

 

Discussion 

 From figure 3,if increase 
yF . That will make the horizontal displacement increase too 

 From figure 4,if increase ,d LK K . That will make the horizontal displacement decrease. 

 From figure 5,if increase 
yF . That will make the horizontal displacement increase too. 

 From figure 4,if increase ,d LK K . That will make the horizontal displacement decrease. 
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Conclusion 

 Calculation of displacement under external force. If we fixed ,d LK K and increase 
yF , That will 

make the horizontal displacement increase. If we fixed 
yF  and increase ,d LK K , That will make the 

horizontal displacement increase too. 

 

 From figure1,  
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Abstract 

          In this work, we present a mathematis and physics model for serving tennis ball . We evaluate 

the displacement in vertical for serving tennis ball. The computation of displacement in vertical trajectory 

motion for tennis ball were performed by integrating by part the Newton’s second law equation with 

respect to time. The displacement of vertical is the function of displacement in horizontal. For serving 

tennis ball is dependent on the parameter 0 0, , , , , , LF v Cβ κ ω θ  and dC  . 

บทคัดยอ 

ในงานวิจัยน้ี เราสามารถแสดงแบบจําลองคณติศาสตรและฟสิกสสําหรับผูเสริฟเทนนิสและสามารถคํานวณหาการกระจดัของ

ลูกเทนนิสในแนวดิ่งของผูเสริฟลูกเทนนิสซึ่งเราจะใชวิธีการอินทิเกรตทีละสวน เพ่ือคํานวณหาการกระจัดของลูกเทนนิสใน

แนวดิ่งท่ีมีการเคลื่อนแบบโพรเจกไทล โดยผานกฎขอท่ีสองของนิวตัน โดยฟงช่ันของการกระจัดในแนวนอนข้ึนอยูกับ

พารามิเตอร
0 0, , , , , , LF v Cβ κ ω θ และ dC  

Keyword: displacement in vertical ,displacement in horizontal, velocity in horizontal, velocity in vertical 

Introduction 

          The motion of parabola-like objects such as tennis, golf ball, basketball shooting etc. Here they  

interested in studying tennis, which is a sport that is fairly popular to some extent. With the world's first 

athlete, Rafael Nadal, who is the current world champion; Rafael Nadal has techniques for serving tennis 

balls that are intense and fast. Therefore us made interested in studying and creating mathematics and 

physics models of tennis ball strikers in both horizontal and vertical levels. That is,a function of time in 

order to find the vertical and horizontal displacement.  in 2000, R.Cross the study dynamics of this 

interaction in a direction perpendicular to the string plane were determined by the coefficient of 

restitution (COR) .IN 2008,FIROZ ALZM showed that the spin has significant effects on the drag and lift of a 
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new tennis ball, and the averaged drag coefficient is relatively higher compared to the non- spin 

condition. IN 2009,Karkantzakos P.A.   studied the classical problem of the motion of a projectile in a 

constant gravitational field under the influence of a retarding force proportional to the velocity. Next, in 

2009, S Y Ho et. al created projectile motion which is usually the first non-uniform two-dimensional 

motion that students will encounter in a pre-university physics course. 

          Currently, in, 2016 Maria Skublewska-Paszkowska et. al study investigated modern technologies, 

such as motion capture systems (both optical and markerless), are more and more frequently used for 

athlete performance analysis due to their great precision. In2017, Ales filipcic et. al studied investigated 

tennis players’ speed before, during and after the split-step, deceleration before and acceleration after 

the split-step in four different stroke groups in three age categorie. In2017,Maria Skublewska - Paszkowska 

propoed the paper to create the algorithms for calculating the motion parameters for the preparation 

phase of the forehand, such as: the position of the head of the tennis racket relative to the player’s 

body.In,2017  Xinye Zhou , Xiuyun Chen studied the relationship between the movement and placement 

of tennis. The scheme of the paper is as follow. In section 2 detailing with the solving lines equation, in 

section 3 we can show as follows(2017 Xinye Zhou , Xiuyun Chen). 

Research Methodology and Calculation for Displacement in Horizontal and Vertical motion of 

Tennis Ball 

From linear first order in homogeneous  differential equation. 

We solve the equation.
 ( ) ( )y P x y Q x′ + =                                                                      ( )1  

An integrating factor can always be found by the following method. Consider 

  ( ) ( )( )   0P x y Q x dx dy− + =                                                                                    ( )2  

where ( ),M x y  is ( ) ( )  (P x y Q x−  , ( ),N x y is dy  into E ( )2   

We use the for the integrating factor ( ),I x y .The equation IM dx IN dy+ is exact if  

                         
  x x y yI N IN I M IM+ = +                                                                       ( )3  

In our case, 

                       ( ) ( )( ) ( ) 0     Ix Iy P x y Q x IP x+ = − +                                                      ( )3.1  

We need only one solution, so we look for one of the form 
( )xI  i.e., with

( ) ( )0yI = . 

Then Eq. ( )3.1   becomes 
  ( )dI dx IP x= . 

This is separable. So
             ( )  ,dI P x dx

I
=       
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( )P x dx

I e∫=                                                                       ( )4  

So we will get the solution 

.
 ( ) ( ) ( )P x dx P x dx

x dx Cy e Q e−  ∫ ∫ + 
 

= ∫                                                                                    ( )5  

Determination for calculation of displacement in Horizontal and Vertical Motion of tennis ball 

         The mechanics of the tennis ball is contained in Newton’s second law of motion which states that 

there exist frames of reference in which the motion of the tennis ball is described by the differential 

equation  

                                          F ma=∑




                                                 ( )6  

 

Figure 1: Four forces that are responsible on a tennis ball in flight. 

Postulate that a tennis ball of mass( )m and ( )v is velocity of tennis ball the velocity of time-dependent 

in the horizontal direction is then ( )0 sinyv v θ=    and the velocity in the vertical direction is 

( )0 cosxv v θ=  (see fig. 1). 

Writing Newton’s second law in the equation of motion to give 

   

   
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆcos sin cos sin 7x yL d y d L

dF θ j F θ j F j mgj F θ i F θ i m v i v j
dt

− + − − − = +                                  

The equation of motion in the horizontal direction are then

                               

 

( ) ( ) ( )ˆ ˆcos sin 8x
d L

dvF θ i F θ i m
dt

− − =
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where 
d d xF C v=  is the drag force, L L xF C v=  is the Magnus force. Substituting this into Eq( )8 , we have 

                                    ( )CC sin( ) cos( ) 9d xL
x

dvv
m m dt

θ θ − + = 
 

                

With this definition, the parameter becomes 

                                       
( )CC sin( ) cos( ) 10dL

m m
η θ θ = + 

 
 

Representing  Eq. ( )10 into Eq. ( )9 and using integrating and simplifying of velocity time-dependent 

horizontal 

                                             
( ) ( )ce 11t

xv t η−=  

Taking ( )0 cosxv v θ=  at 0t =  ,  we may write  

                                                   ( ) ( )0 cos( ) e 12t
xv t v ηθ −=                                  

Representing ( ) ( )xv t dx t dt=   in Eq
. ( )12 and again assuming the initial condition  

that ( )0 0x =  at 0t =  we get by direct integration . 

                             
( ) ( ) ( ) ( )0 cos

1 13tv
x t e ηθ

η
−= −  

thus the time of tennis ball for trajectory of motion value of t  is  

                               ( ) ( ) ( )
0

1 1 14
cos
xt x ln

v
η

η θ
 

=− −  
 

    . 

From fig.1, the equation of motion in the vertical direction are then 

                ( ) ( ) ( )ˆ ˆ ˆ 15yL d y
dF cos θ j - F sin θ j+F j -mg j=m (v j)
dt

 

where d dF C v=  is the drag force, L LF C v=  is the Magnus force putting this in to Eq. ( )15 we have
 

        
( )

dCC sin( ) cos( ) g 16y ydL
y

F v
v

m m m dt
θ θ + − + = 

 
 

With this definition the parameterγ  and the external force in y  axis becomes 
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      ( )2 20CC( sin( ) cos( ) , ( ) cos ( ) 17tdL
y

FF t te t
m m

βγ θ θ ω
β

−= − + =   

Representing Eq . ( )17  in to Eq. ( )16 , we have  

                             
2 20 cos ( ) yt

y

dvFv g te t
m dt

βγ ω
β

−− − + =      

                         

      

( )2 20 cos ( ) 18y t
y

dv Fv te t g
dt m

βγ ω
β

−+ = −  

This equation may be solved by direct integration by part provided that we know the initial condition

( )0 sin( )yv v θ=  , We have the velocity time-dependent horizontal as. 

   

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( )

0
2 2 2 2 2

2 2

2 22 2 2 2

2 2
0

0 2 22 2

cos 2 2 sin 2
2 4 4

4 4 sin 2
cos 2

4 4

4 1sin 19
2 4

t tt t

y

t
t

t

te t te tF te ev t
m

te t ge t

Fgv e
m

β ββ β

β
β

γ

α ω ω ω
β α α α ω α ω

ω α ω ω
ω

γα ω α ω

ω α
θ

γ β αα ω

− −− −

−
−

−


= − + +
 + +

− + − − +
+ + 

  −  + − −
  +  

 

Representing ( ) ( )yv t dy t dt= in Eq. ( )14 and again assuming the initial condition that
0(0) yy =
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at 0t = we get by direct integration. 

( ) ( )

( )

0
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

y(t)
2 ( 4 )

2 sin(2 ) cos(2 ) 2 cos(2 ) sin(2 )2
( 4 ) ( 4 ) ( 4 )

2 sin(2 ) cos(2 )
( 4 ) ( 4 )

2 2
( 4 ) (

t t t

t t

t

F e e te
m

te t t e t t

e t t

β β β

β β

β

α
β βα αβ α α ω

ω ω β ω ω ω β ωω
β ω β ω β ω

ω ω β ωβ
β ω β ω

ω ω
α ω β

− − −

− −

−


= − − + +

  − +
+  

+ + +  
 −

+  + + 

+
+ +

( )

( ) ( )

( )

2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 sin(2 ) cos(2 )
4 ) ( 4 )

2 cos(2 ) sin(2 ) 2 cos(2 ) sin(2 )
( 4 ) ( 4 ) ( 4 )

2 sin(2 ) cos(2 )(4 )
( 4 ) ( 4 )

4
( 4 )

t

t t

t

e t t

e t t te t t

e t t

e

β

β β

β

ω ω β ω
ω β ω

ω ω β ω ω ω β ωβ
α ω β ω β ω

ω ω β ωω α
α ω β ω

ωα
α ω

−

− −

−

−

 −
  +  

  + +
− −  

+ + +  
 −−

+ − 
+ + 

+
( )

2 2 2

2 2
0

0 2 2 2 2

2 2
0 0

2 2 2 2 2

2 2
0

2 2 2 2 2 2

2 cos(2 ) sin(2 )
( 4 )

(4 ) 1sin( )
2 ( 4 )

sin( ) (4 ) 1
2 ( 4 )

( ) (4 ) 8
2 ( ) ( 4 )(4 )

t

t

t t gt

Fgv
m

v Fe g
m

F
m

β

γ

ω ω β ω
β ω γ

ω αθ
γ β β ω α

θ ω α
γ γ γ βγ α ω α

β α α ω β
β βα α ω ω β

−

 +
− + 

  −
− + − −  +  

  −
+ + − −  +  

− +
− + −

+ +

( ) ( )

2

2 2 2 2 2

2 2 2

02 2 2 2 2

( 4 )(4 )

(4 ) 8
y 20

( 4 ) (4 )

βω
α ω ω β

β ω α βω
α ω ω β


 + +

− +
− +
+ + 

 

From Eq. ( )20  is vertical  displacement of time-dependent. Representing Eq. ( )14 into Eq. 

( )20 , we have vertical displacement ( )y x . Putting this into Mathematrica program for ploting graph.  

Algorithm  configure parameter  into the program for example, we can setting the parameter 0F  is intital 

farce, 0v is intital velocity, 0y is height of people, 1m is weight of tennis balls, 2m is weight of the 

tennis racket,  dC is air resistance  coefficient, LC is floating coefficient, ω is angular  frequency, θ is 

angle of hit, β is damping coefficient. 

Algorithm in the program mathematica for calcuiation  of displacement. 

1) configure parameter  into the program for example, we can setting the parameter 

0 0.022,0.024,0.026,0.028F = , 0 33,35,37,39v = , 0.2,0.6,0.7,0.8κ =
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0.56,0.66,0.76,0.86ω = , 1.0,1.4,1.8,2.2θ = , 0.8,0.9,1.0,1.1,1.2β = , ,

0.006,0.0034,0.00064,0.00005LC = and 0.008,0.0025,0.00085,0.00007dC = . 

2) We can write the parameter 
1 1

( ) ( )dL CC Cos Sin
m m

η θ θ
 

= + 
 

,

1 1

( ) ( )dL CC Cos Sin
m m

γ θ θ
 

= − 
 

, ( )α γ β= −  

3) We can mold the Eq.
 
( )14 into the program mathematica and  we can use the commard of 

function ( ) ( )0

1 1
cos
xt x ln

v
η

η θ
 

=− −  
 

 

4) We can mold the Eq.
 
( )20  

5) We can show graph of ( )y x  

Result and Discussion 

             We can explain numerical method and result in Eq. ( )20 . The vertical displacement can be 

ploted at shown figure2-6  

 

Figure 2: Relationship be tween vertical displacement and horizontal displacement for position.  

           Setting the parameter 0F  and 0v vary with. From fig 2, the dashed line is  , 0 00.022, 33F v= = , 

the solid line is 0 00.024, 35F v= =  , the dashed large line is, 0 00.024, 37F v= = , the dot line is 

0 00.026, 39F v= =   

 From fig 2, if higher the parameter 0 0,F v   affect increasing value of the displacement in horizontal. 
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Figure 3 Relationship be tween vertical displacement and horizontal displacement for position.            

Setting the parameter ω  and θ  very with  From fig 3,  the dashed line is 0.56, 1.0ω θ= =  , the 

dashed large line is 0.66, 1.4ω θ= = , the solid line is 0.76, 1.8ω θ= =  , the  dot line is  

0.86, 2.22ω θ= =  

From fig 3, if higher the parameter ,ω θ  affect increasing value of the displacement in horizontal. 

 

Figure 4: Relationship be tween vertical displacement and horizontal displacement for position.            

Setting the parameter  β   and κ  very with From fig 4,  the dashed line is 0.8, 0.2β κ= =   , the solid 

line is 0.9, 0.6β κ= = ,the dashed large line is 1.0, 0.7β κ= = , the  dot line is 1.2, 0.8β κ= =   

From fig4, if higher the parameter ,β κ affect increasing value of the displacement in horizontal . 
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Figure 5: Relationship be tween vertical displacement and horizontal displacement for position.             

Setting the parameter LC  and  dC  very with  From fig 5, the dashed line is 0.008, 0.006d LC C= =  , 

the solid line is  0.0025, 0.0034d LC C= = the dashed large line is 0.00085, 0.00064d LC C= =   , the  

dot line is 0.00007, 0.00005d LC C= =    

From fig 5, if decrease the parameter ,L dC C   affect increasing value of the displacement in horizontal . 

 

Figure 6: Relationship be tween vertical displacement and horizontal displacement for position.             

Setting the parameter LC and dC  very with From fig 6,  the dashed line is 0.00002, 0.00001d LC C= =  , the 

solid line is 0.00045, 0.00044d LC C= = , the dashed large line is 0.0019, 0.0018d LC C= =  , the dot 
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line is  0.005, 0.004d LC C= =  

From fig 6, if higher the parameter ,L dC C affect increasing value of the displacement in horizontal. 

Conclusion 

From figure 2,3,4,5,6 if higher the parameter 0 0, , , , , , ,L dF v C Cβ κ ω θ  affect increasing value of the 

displacement in horizontal. But if decrease the parameter ,L dC C   affect increasing value of the 

displacement in horizontal as well 
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาแบบจ าลองคณิตศาสตร์และฟสิิกส์ ซึ่งมีวิธีการค านวณหาการกระจดัที่เป็นฟังก์ช่ันของเวลาในแนวดิ่ง ส าหรับการ

ชูทบาสเก็ตบอล โดยใช้วอธีการอนิทริเกรต บาย พาท และใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน ซึ่งเราไดผ้ลการค านวณของ

การกระจดัในแนวดิ่งท่ีเป็นฟังก์ช่ันของเวลาและการกระจัดที่อยู่ในแนวราบจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์   และ    

 

ค าส าคัญ : การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, ความเร็วของลูกบาสเก็ตบอล, การกระจัดของลูกบาสเก็ตบอล 

Abstract 

A mathematical and physics model is developed, which suggess a pathway to determining the  

displacement time-dependent in vertical. For a basketball free throw. Theoretical framework is supported 

by the method technique integration of by part and the first-order inhomogeneous differential equation 

(The equation of motion for Newton’s second law)  From figure 2, if higher the parameter   ,  affect 

increasing value of the displacement in horizontal and  vertical. 

keywords : Projectile motion, basketball speed, displacement of basketball. 

 

Introduction  

Motion of an object with projectile motion Everyday life can occur in sports competitions such as 

football, volleyball, basketball, etc. In basketball competitions are very popular all over the world. there 

is basketball in SEA games, asian games, olympic Games, etc. which made me interested in the 

movement of basketball. Under the air resistance 
d xF v and the lifting force 

l xF v  and I 

increased the external force that is a function of time in the y axis, in which I calculated the speed of the 
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basketball which is a function of time in the x-axis and y axis . And I calculated the basketball 

displacement that is a function of time in the x axis and y axis . Finally, I calculated and graphed the 

displacement between the x axis and y axis In 2005 Joerg M. Gablonsky and Andrew S.I.D. Lang presents 

a mathematical model for basketball free throws. detailing. In 2015 A Changjan and W Mueanploy study 

the relationship between optimal angle, minimum initial velocity and the height of the ball before the 

player shoots the ball for basketball shooting problem analytically. In 2017 Irina Barzykina the model 

define a smile-shaped success region in angle-velocity space where a free throw will score a formula for 

the minimum throwing angle is derived analytically. In 2018 Reza Sarang et.al.study adjustment and 

control of the free throw of the basketball using dlifeedback consciously. 

The seheme of the paper is as follow. In section 2 detaliling with the solving lince equation. Next, section 

3 we can calculate the speed dad the displacement from newton’s law 2. In section 4, we can 

presentation of the movement characteristics of projectile basketball finally, we summary of resec. 

Theory of Mathematics and Method of Research 

We solve the equation 

( ) ( )
dy

p x y Q x
dx

                                                 1   

by multiplying both sides by a positive function ( )v x  that change the left-hand side into the derivative 

of the products ( )v x y .  We will show how to find y   in a moment, but first we want to show how, once 

found, it provides the solution we seeking. Here is why multiplying by ( )v x  works. 

( ) ( )Q( )
dy

p x y v x x
dx

    

( ) ( ) ( ) ( )Q( )
dy

v x p x v x y v x x
dx

    

( ( ) ) ( )Q( )
dy

v x y v x x
dx

  

1
( ) ( )d

( )
y v x Q x x

v x
                                 2   

Equation  2   expresses the solution of Equation  1  in terms of the function ( )v x  and ( )Q x  . We 

call ( )v x  an integrating factor for equation  1  because it possession makes the equation integrable. 
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Why doesn’t the formula for ( )p x present in the solution as well It does, but obliquely, in the formatting 

of the positive function ( )v x .We have 

                                       ( )
dy dy

vy v Pvy
dx dx

  , dv
y Pvy

dx
                              3   

 This last equation will hold if 

dv
Pv

dx
  , dv

pdx
v
  ,    

pdx

v e                                                                  4   

Thus ordinance for the general solution to equation  1   is given by equation  3  , where ( )v x   is given 

by equation  4  . but, rather than mark the formula, just remember how to find the integrating factor 

Equation  2  ,we can rewrite to give 

                                 
( ) ( )

( ) e ( )e
p x p x

y x Q x dx c
    

   .                                       5   

There are tree main force acting upon a basketball in flight. they are in the order of importance ; gravity 

buoyancy, air resistance and magnus force, as illustrated in figure 1. The gravitational force pulls the ball 

vertical down to wards the earth with the corresponding gravitational acceleration g= 9.81 2m s  . 

 
Figure   The five forces that act on a basketball in run. 
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According  to newton second law,  the equation of motion is 

  ,F ma  

2

0

2

0

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆsin( ) i cos( ) i cos ( t) i sin( ) j gj

ˆ ˆ ˆ ˆcos( ) j sin ( t) j ,

l d x d

yt x
l y

F F F F m

dvdv
F F te m i j

dt dt



   

 

    

 
    

 

                        6              

We can evaluate the horizontal velocity time-dependent to give 

               2

0sin( ) cos( ) cos ( t) ,x
l d x

dv
F F F m

dt
                                      7   

where  
l xF v  is magus force,    

d xF v  is air resistance force,  we have 

                         20sin( ) cos( ) cos ( t)x x
x

dv F
v

dt m m m

 
  

 
   
 

 .                             8   

With this definition the parameter becomes 

                               sin( ) cos( )
m m

 
                                                                9   

Substituting equation  9   into equation  8   we have 

                                    0 1 cos 2
2

x x
x

dv F
v t

dt m
                                                 (10)   

Equation  10 , is a first- order inhomogeneous differential equation. The Solution given by equation

 10   may be written in a different form as follows 

                             0(t) e 1 cos(2 t) e
2

t tx
x

F
v dt c

m

  
   

 
                                 11   

Integrating the term of velocity above by parts, we get 

                             
    

0

2 2

cos 2 2 sin 21

2 4

tx
x

t tF
v t ce

m


   

  


  

   
  

                12   
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Substituting 0t  in equation  12   and angin assuming the initlial condition that,
0(0) v cos( )xv   we 

get 

                           0
0 2 2

1
cos( )

2 4

xF
c v

m




  

 
   

 
                                              13   

Putting this into equntion  12  , we have 

                                                                                                                               

 
    

 0 0
02 2 2 2

cos 2 2 sin 21 1
cos

2 4 2 4

tx x
x

t tF F
v t V e

m m


    


     


     

        
    

.  14   

Substituting  xv t dx dt   in equation  14   and using technique integrating by parts, and again 

assuming the initial condition that  (0) 0x    at 0t  , we get by direct integration  

0

2 2 2 2

0 0 0 0
02 2 2 2 2 2

sin(2 t) cos(2 t)
(t)

2 ( 4 )2 ( 4 )

cos( )1 1
cos( )

2 4 2 ( 4 ) 2 4

x

t

x x x

F t
x

m m

F F v Fe
v

m m m



  

    

 


          



 
    

  

    
          

      

                                            

                                                                                                                                 15   

Equation  15   is a displacement in to horizontal of time-dependent. patting this into program 

mathematica  for plot graph 

We can evaluate the vertical velocity time-dependent to give  

                            2

0cos( ) sin( ) g sin ( t)
yt

l d y

dv
F F m F te

dt

                          16  

where  
l xF v  is magus force,    

d xF v  is air resistance force,  we have 

                           0 2cos( ) sin( ) sin ( t)

t

y y

y y

F te dv
v v g

m m m dt


 

  



                    17   

With this de fingtion the parameter becomes 

                            cos( ) sin( ),
m m

 
                                                                 18  
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                           sin( ) cos( ),
m m

 
                                                                 19   

Substituting equation   18  and equation  19   into equation  17  , we have 

                           0 2sin ( t) g
y y t

y

dv F
v te

dt m

                                                     20   

Equation  20   is a first -Order non-homogeneous differential equation. The Solution given by equation 

 20   may be written in a different from as follows 

                           0 2( ) sin ( t) g
yt t t

y

F
v t e te e dt c

m

 
  

    
  
                             21   

Integrating the term of Velocity above by parts, we get  

0

2

2 2
0

2 2 2 2 2 2 2 2

( )
2

( cos(2 t) 2 sin(2 t) (4 ) cos(2 t) 4 sin(2 t)

2 4 ( 4 ) ( 4 )

t t
y t

y

t t t
y

F te e g
v t ce

m

F te e e

m

 

  

 

        

     

 


  

 
     

 

  
  

   

                                                                                                                                              

                                                                                                                                 22   

 Substituting 0t  in equation  22   and again assuming the initial condition that 0(0) sin( )yv v   we 

get, 

                           
2 2

0 0

0 2 2 2 2

(4 )
sin( )

2 2 (4 )

y yF F g
c v

m m

 


  

 
    

 
                        23  

Putting this into equation  22  , We have 

0

2

2 2
0

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2
0 0

0 2 2 2 2

(t)
2

( cos(2 t) 2 sin(2 t)) (4 ) 4 sin(2 t)
cos(2 t)

2 4 (4 ) ( 4 )

(4 )
sin( )

2 2 (4 )

t t
y

y

t t t
y t

y y

F te e
v

m

F te te e
e

m

F Fg g
v e

m m

 

  


 

       


     

 


  

 

  




 
   

 

  
  

   

   
       

   

t
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                                                                                                                               24   

Substituting  yv t dy dt   equation  24  , and using technique integrating  by parts,  and again 

assuming the initial Condition that 
0(0) yy   at 0t   we get by direct integration.

 

      

 
 

 
 

      

0

2 2

2 2

0

2 22 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 1

2

2 sin 2 cos 2 4 4
cos 2 sin 2

2 4 4 4 4

2 cos 2 sin 2sin 22

4 4 4

t t t
y

t

y t t

tt

F te e e
y t

m

te t tF
e t e t

m

te t te t

  



 



    

      
 

       

   

     

  



 



   
     

  

       
      


 

  

 

 

         

 

   
2 2 2 2

2 22 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2

2 2
0 0

0 2 2 2 2

4 42 sin 2 cos 2 sin 2 2 cos 2 2 sin 2 cos 24

4 ( 4 ) 4 44 4

4
sin( )

2 2 (4 )

t t t

y y

e t t e t t e t t

F Fgt g
v

m m

                

          

 


   

  

 
 
 
 

         
       

         

 
     

 

2 2
0 00

0 2 2 2 2

2 2 2 2 2
0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

sin( ) 4

2 2 (4 )

1 1 (4 ) (4 ) 8

2 2 ( 4 )( 4 ) (4 ) (4 ) (4 ) (4 )

t
y y

y y

F Fve g
y

m m

F F

m m

  

    

      

             

     
       

     

    
       

        

                                                                                                                                25   

Equation  25   is a displacement for vertical of time-dependent putting this into program mathematica 

for plot graph. 

Results and Discussion 

Equation  25   is soiution of the first-order linear inhomogeneous  ordinary  differential  equation We 

can show the plot of  math type versus math type see figure                                                                                    

 

 

   Purple color figure a  Pink color figure b 
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From figure 2 a representation of behavior basketball  moving in the fiver external force the 

trajectory motion in care It was found that the object with the initial velocity of   
0v  = 5.8 m s   which is 

the highest initial velocity in the experiment, decreased the horizontal force at
hF  =3 N  and angled at   

  = 30 degrees and 0.04   and 0.046  . From figure 2 b it is found that an object with initial 

velocity of  
0v   = 4.3 m s  which is the initial velocity which has decreased from figure 1a   and causes 

the force used to move in the level  
hF  = 4 N    which is increasing with an angle of    =  45 degrees 

and 0.05   and 0.056   . 

From Figure 2 c shows that an object with initial velocity 
0v  = 3.8 m s  hich has a decrease  and 

resulting in a force that is moving at a level of   
hF =3.4 N   with an angle of   = 60 degrees and 

0.058   and 0.065  . From figure 2 d Objects with speeds starting at 
0v =  3.7 m s make the 

force used to move horizontally is equal to 
hF   5 N  at an angle of  =80 degrees and 0.066 

and 0.075  . This study is to study the movement of basketball under air resistance and lifting 

force without considering floating force.  Therefore, the next study may have additional variables in the 

study to see the effect of force on basketball. 

       

Concussion 

From figure 2,  if increase the parameter    and    affect decrease value of the displacement for 

basketball in horizonted. From figure 2, if higher the parameter   ,  affect increasing value of the 

displacement in horizontal and  vertical. 

 

Figure  Representation of behavior for displacement in vertical and Honrizartal basketball. 

 Orange color figure c Rea color figure d 
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การศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  
ส าหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส  

THE STUDY AND IMPLEMENTATION OF A AC TO DC CONVERTER FOR THREE-PHASE  

INDUCTION MOTOR DRIVE SYSTEM 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ส าหรับระบบ

ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส ด้วยการน าตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มาเพิ่มระดับแรงดัน

เอาต์พุตให้เพียงพอต่อความต้องการของอินเวอร์เตอร์สามเฟส ซึ่งมีข้อดี คือ ใช้วงจรไดโอดสามารถสร้างและใช้งานง่ายที่สุด 

เนื่องจากไม่มีสวิตช์ที่ถูกควบคุมรวมอยู่ในวงจร ท าให้มีความน่าเช่ือถือและความทนทานสูงในขณะที่ราคาถูกกว่า ผลการ

ทดสอบการท างานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ท าการวัดคลื่นแรงดันไฟฟ้า ด้านอินพุตและด้าน

เอาต์พุต ด้วยการจ าลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทดสอบจริง พบว่า แรงดันอินพุตมีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ส่งผล

ให้คลื่นแรงดันเอาต์พุตเป็นคลื่นกระแสตรง มีขนาด 635 โวลต์  ซึ่งจากผลการจ าลองและผลการทดสอบจริงสามารถยืนยัน

ความเป็นไปได้ของสมรรถนะของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีน าเสนอได้เป็นอย่างดี  

 

ค าส าคัญ : ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันเอาต์พุตสองเท่า  อินเวอร์เตอร์สามเฟส 

 

Abstract 

 This paper presents the study and implementation of a ac to dc converter for three-phase 

induction motor drive system. By the ac to dc converter increase the output voltage level sufficient for 

three-phase inverter. The main advantages of the proposed method are its simplicity because there is no 

switching control, high reliability and durability and not expensive. Waveforms of input and output 

voltages of the ac to dc converter for a given simulation with program and experimental are observed. 

Moreover, the input voltage is able to generate sinusoidal voltage obtaining an output voltage of 635V. 

Simulation and experimental results can confirm the feasibility of the performance of the proposed ac to 

dc converter. 
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keywords : ac to dc converter, output voltage doubler, three-phase inverter 

 

บทน า   

 ปัจจุบันระบบขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วได้ โดยมีต้นก าลังเป็นมอเตอร์ก าลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมและระบบขนส่ง (Singh et al. 2010; Mitsui et al. 2007) อุปกรณ์หลักที่ท าหน้าที่ควบคุมให้มอเตอร์

สามารถท างานที่ความเร็วต่าง ๆ ได้คือ อินเวอร์เตอร์ โดยใช้หลักการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วย

หลักการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ซึ่งสามารถท าให้แรงดันและความถี่ด้านเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนแปลงได้ และ

อินเวอร์เตอร์ดังกล่าวจ าเป็นต้องการแรงดันทางด้านอินพุตที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นตัวแปลงผันไฟฟ้า กระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสตรงจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับอินเวอร์เตอร์ ซึ่งมีอยู่หลายแบบตามโครงสร้างและการต่อวงจร อาทิเช่น ตัวแปลง

ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงครึ่งคลื่นแบบไดโอด (วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2557) สามารถให้แรงดันเอาต์พุตได้เพียง 

45%ของแรงดันอินพุต ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเต็มคลื่นแบบไดโอด (บุญเรือง วังศิลาบัตร 2561) 

สามารถให้แรงดันเอาต์พุตได้เพียง 90%ของแรงดันอินพุต ทั้งสองตัวไม่สามารถเพิ่มระดับแรงดันเอาต์พุตให้แก่ตัวแปลงผัน

ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่

สามารถเพิ่มระดับแรงดันเอาต์พุตให้เพียงพอต่อความต้องการของอินเวอร์เตอร์ คือ ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า

กระแสตรงแบบแอกทีฟ (Lai et al. 2009; Sundar et al. 2011)ซึ่งถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วย

ความสามารถในเรื่องการควบคุมค่าตัวประกอบก าลังด้านอินพุตให้มีค่าเป็นหนึ่งได้ด้วยกระแสอินพุตท่ีมีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ 

และยังสามารถรักษาแรงดันเอาต์พุตให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ แต่เนื่องด้วยโครงสร้างของวงจรที่ประกอบด้วยไดโอดจ านวน

มากส่งผลให้การสูญเสียจากการน ากระแสมีค่าสูงตามไปด้วย และตัวเหนี่ยวน าขนาดใหญ่ที่ความถี่สูง ส่งผลให้ราคาแพง เพื่อ

ลดปัญหาดังกล่าวโครงสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า จึงเป็นที่

น่าสนใจส าหรับบทความนี้ โดยใช้วงจรไดโอดสามารถสร้างและใช้งานง่ายที่สุด เนื่องจากไม่มีสวิตช์ที่ถูกควบคุมรวมอยู่ในวงจร

จึงไม่จ าเป็นต้องใช้วงจรขับสวิตช์และอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ท าให้ตัวแปลงผันแบบนี้มีความน่าเช่ือถือและความทนทานสูง  และ

ราคาถูก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ส าหรับระบบ

ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟส ที่สามารถแปลงผันแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุต ให้มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่ากับตัวแปลง

ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบสามเฟส 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

การแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ได้รับมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในบ้านให้เป็นกระแสตรงที่ให้
แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูง จากนั้นแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส ส าหรับ
จ่ายให้แก่มอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสนั้น เรียกว่า อินเวอร์เตอร์สามเฟส ในบทความนี้จะอธิบายการท างานเฉพาะตัวแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบแรงดันสองเท่า ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 
การท างานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเปน็ไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า 

หลักการท างานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า  ดังภาพที่ 2 
ด้วยการพิจารณาสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงครึ่งคลื่นบวกที่จ่ายให้กับวงจร   ท าให้ไดโอด D1 ได้รับไบอัสตรง จึง
น ากระแสได้ ส่วนไดโอด D2 ได้รับไบอัสกลับ จึงไม่น ากระแสได้ จากนั้นตัวเก็บประจุ C1 เริ่มชาร์จประจุได้รับแรงดันตกคร่อม 
C1 เท่ากับแรงดันแหล่งจ่าย (Vc1 = Vm) เมื่อพิจารณาสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลบัในช่วงครึ่งคลื่นลบท่ีจ่ายให้กับวงจรท าให้ไดโอด 
D1 ได้รับไบอัสตรง จึงน ากระแสได้ ส่วนไดโอด D2 ได้รับไบอัสกลับ จึงไม่น ากระแสได้ จากนั้นตัวเก็บประจุ C2 เริ่มชาร์จประจุ
ได้รับแรงดันตกคร่อม C2 เท่ากับแรงดันแหล่งจ่าย (Vc2 = Vm) ดังนั้นเมื่อพิจารณาสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับตลอดหนึ่งไซเคิล
แล้ว พบว่าแรงดันเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่า สูตรในการหาแรงดันเอาต์พุตสามารถหาได้จากสมการที่ (1) 
 

    =  √        (1) 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ก) สัญญาณช่วงครึ่งคลื่นบวกท่ีจ่ายให้กับวงจร  (ข) สัญญาณในช่วงครึ่งคลื่นลบที่จา่ยให้กับวงจร 
ภาพที่ 2 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบใหแ้รงดันเอาต์พุตสองเท่า 

 
วิธีการออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเปน็ไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

 
     (ก) แบบจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์          (ข) ชุดการทดลองจริง 

ภาพที่ 3 การออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า 

การศึกษาโครงสร้างและหลักการท างานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดัน
เอาต์พุตสองเท่า ในบทความนี้จะสร้างและทดสอบสมรรถนะการท างานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
แบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่าดังกล่าวขึ้น เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และยืนยันความถูกต้องของหลักและวิธีการที่ได้
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น าเสนอ โดยสามารถแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสามารถให้แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูง 
ดังนั้นการออกแบบสร้างตัวแปลงผันชนิดนี้ เพื่อน ามาทดสอบสมรรถนะการท างานจริงของหลักและวิธีการที่น าเสนอ ด้วยการ
สร้างจากแบบจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปรียบเทียบกับชุดการทดลองจริง ดังภาพที่ 3 
 

ผลการวิจัย  

   
 
 
 
 
 
 

(ก) แรงดันอินพุต 
 

 
 
 
 
 
 

(ข) แรงดันเอาต์พุต 
ภาพที่ 4 ผลการจ าลองคลื่นแรงดนั 

 

 

 

 

 

 

(ก) แรงดันอินพุต     (ข) แรงดันเอาต์พุต 
ภาพที่ 5 ผลการทดสอบคลื่นแรงดัน 

เพื่อยืนยันความถูกต้องของบทความที่น าเสนอ จึงท าการสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวงจรการ
ทดสอบจริง โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ แรงดันอินพุต 220 โวลต์ ตัวเก็บประจุขนาด 60 ไมโครฟารัด และความถี่หลักมูล  
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50 เฮิร์ต จากผลการสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม พบว่า คลื่นแรงดันอินพุตของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า มีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ดังภาพที่ 4 (ก) และคลื่นแรงดันเอาต์พุตเป็นคลื่น
กระแสตรง มีขนาด 635 โวลต์ ดังภาพที่ 4 (ข)  และจากการสร้างวงจรการทดสอบจริง พบว่า คลื่นแรงดันอินพุตของตัวแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า มีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ดังภาพที่ 5 (ก)  และ
แรงดันเอาต์พุตเป็นคลื่นกระแสตรงขนาด 637 โวลต์ ดังภาพที่ 5 (ข) ซึ่งจากผลการจ าลองทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องกับผลการทดสอบจริง และสอดคล้องกับทฤษฎีตามสมการที่น าเสนอ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบการท างานของตัวแปลงผนัไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่น าเสนอ พบว่า สามารถแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถให้แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูงเท่าเทียบตัวแปลงผันไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบสามเฟส และตัวแปลงผันดังกล่าวสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเพียงหนึ่งเฟส  
จากผลการทดสอบสมรรถนะด้วยแบบจ าลองและวงจรทดสอบจริงแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่น าเสนอสามารถท าให้ตัวแปลงผัน
ชนิดนี้ท างานได้อย่างมีเสถียรภาพด้วย  
 
อภิปรายผล 

การออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยวิธีการสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับวงจรการทดสอบจริง ผลจากการออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้
สร้างขึ้นนี้สามารถเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 226 โวลต์ เป็น 635 - 637 โวลต์ ซึ่งสอดคล้องกับสมการที่ (1) และแรงดัน
เอาต์พตุที่ได้มีขนาดมากพอ ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการจ่ายแรงดันให้กับตัวแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับสามเฟส เพื่อขับมอเตอร์เหนี่ยวน าสามเฟสต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นโรงงานผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ไอซี ( Integrated Circuits) 

ซึ่งส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเมืองชานเลอร์ มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ท าการส ารวจ

เครื่องจักรในสายการผลิตพบว่า สาเหตุที่เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ภายใน เนื่องจากเครื่องจักรบางตัวมีอายุการใช้งานมานาน

หลาย 10 ปี ท าให้สายกราวด์ที่ติดมากับเครื่องเกิดการช ารุดหรือขาดไป เนื่องจากการที่ช้ินส่วนของเครื่องจักรมีการเคลื่อนที่

ในขณะการท างาน อาจจะท าให้สายกราวด์ขาด และเกิดจากการใช้งานท่ีไม่ถูกวิธีของพนักงานก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิด

การช ารุดเสียหายได้เหมือนกัน และเมื่อท าการวัดค่า ESD ออกมา พบว่ามีการสะสมของไฟฟ้าสถิตอยู่เป็นจ านวนมาก เกินกว่า

ค่ามาตรฐาน   ท่ีทางบริษัทตั้งไว้ โดยค่ามาตรฐานท่ีตั้งไว้ มีดังนี้ ช้ินส่วนที่เป็นโลหะน าไฟฟ้า ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดความต้านทาน 

โดยช้ินส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω และช้ินส่วนที่อยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω 

ช้ินส่วนท่ีไม่ใช่โลหะน าไฟฟ้าเมื่อวัดออกมาแล้วต้องมีค่าไม่เกิน 100 V โดยใช้เครื่อง Static Sensor วัดประจุไฟฟ้า 

  

ค าส าคญั : ไฟฟ้าสถิตย์  ประจุไฟฟ้า  ไฟฟ้าสถิตย์ในเครื่องจักร 

 

Abstract 

 Microchip Technology (Thailand) Co., Ltd. is an inte grated circuit manufacturing and testing 

facility which is headquartered in Chiller City, Arizona, USA. From the operation  of cooperative education, 

surveying machines in the production line showed that. Causes the static electricity to accumulate inside, 

Because some machines have been in use for  10 years, causing the ground wire attached to the machine 

to be damaged or missing.  Due to the movement of the machine parts during work May cause the 

ground wire to be broken And caused by improper use of the staff is another reason that causes damage 

as well And when performing ESD measurements, there was a lot of static electricity accumulation 

Beyond the standard value Which the company set The standard values are as follows: Electrical metal 

parts Use the power meter to measure the resistance. Which the part movement must not exceed 10 Ω 

Not more than 100 V using static sensor to measure the electrical charge 
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บทน า   

 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกัน ดูแลและรักษา สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน บริษัทฯ ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน 
และหลักนิติธรรม มีการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดให้น าหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม การป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน อย่าง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นรากฐานที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้
ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้  
 1) การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยด าเนินควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  
 2) บริษัทฯ จะริเริ่มสนับสนุน และด าเนินการกิจกรรมทุกประเภท ที่ช่วยปกป้อง ป้องกัน ปรับปรุงและรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  
 3) บริษัทฯ จะด าเนินการควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการน าทรัพยากร
กลับมาใช้หมุนเวียนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ  
 4) บริษัทฯ จะด าเนินการควบคุม ป้องกันมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รวมไปถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศตลอดจนข้อก าหนดนานาชาติที่จ าเป็น และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของไมโครชิพทั่วโลก  
 5) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้จ าหน่ายสินค้า และผู้รับเหมาให้กับบริษัทฯ มีการด าเนินการ และควบคุมให้มี
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มและด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนลูกค้าของบริษัทฯ ท่ีจะได้รับสินค้า
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
 6) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการจัดการ ควบคุม ป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยรวม ด้วย
ความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นผู้น าในด้านการผลิตไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถตั้ง
โปรแกรมได้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าถาวร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มุ่งตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพสูงของตลาดผู้บรโิภค อุตสาหกรรมรถยนต ์อุปกรณ์สานักงาน การสื่อสารและอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกท้ังยังมุ่งไปยัง
อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง วงจรรวม หรือ วงจรเบ็ดเสร็จ (Integrated Circuit ; IC) หมายถึง วงจรที่
น าเอาไดโอด, ทรานซิสเตอร์, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ และองค์ประกอบวงจรต่างๆ มาประกอบรวมกันบนแผ่นวงจรขนาด
เล็ก ในปัจจุบันแผ่นวงจรนี้จะท าด้วยแผ่นซิลิคอน บางทีอาจเรียกว่า ชิพ (Chip) และสร้างองค์ประกอบวงจรต่างๆ ฝังอยู่บน
แผ่นผลึกนี้ ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เรียกว่า Monolithic การสร้างองค์ประกอบวงจรบนผิวผลึกนี้ จะใช้กรรมวิธีทางด้านการ
ถ่ายภาพอย่างละเอียด ผสมกับขบวนการทางเคมีท าให้ลายวงจรมีความละเอียดสูงมาก สามารถบรรจุองค์ประกอบวงจรได้
จ านวนมาก ภายใน IC จะมีส่วนของลอจิกมากมาย ในบรรดาวงจรเบ็ดเสร็จที่ซับซ้อนสูง เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งใช้ท างาน
ควบคุม คอมพิวเตอร์ จนถึงโทรศัพท์มือถือ แม้กระทั่งเตาอบไมโครเวฟแบบดิจิตอล สาหรับชิพหน่วยความจ า (RAM) เป็นอีก
ประเภทหน่ึงของวงจรเบ็ดเสร็จที่มีความส าคัญมากในยุคปัจจุบัน (บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด, 2561)   
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ในสภาพแวดล้อมในการท างานของเรา ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ นอกจากไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่อคน 
เมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวน าแล้ว ท าให้รู้สึกสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตแล้ว ไฟฟ้าสถิตยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิต
ด้วย ปัจจุบันช้ินงานอิเลคทรอนิกส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การมีวงจรไฟฟ้ามากมายในขนาดของ
ช้ินงานท่ีเล็กลง จะส่งผลให้ช้ินงานยิ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตย์จะถูกส่งจากคนงานในสายการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยัง
ช้ินงานอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมีผลท าให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของช้ินงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือท าลาย
ช้ินงาน มีการศึกษาและพบว่ามากกว่า 50% ของช้ินงานที่เสียหายล้วนมีผลมาจากไฟฟ้าสถิต เพื่อศึกษาการเกิดไฟฟ้าสถิตที่
สะสมภายในเครื่องจักรและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่ในเครื่องจักร ( นวลพรรณ ในงาม,2542) 
 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การด าเนินการโครงการ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร (Check and Solve 
Electrostatic Discharge in Machine) ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ดูแลช่วยเหลือในส่วนของการตรวจสอบ ESD ในเครื่องจักร
ในสายการผลิต และด าเนินการซ่อมแซมจุดที่ช ารุด เดินสายกราวด์ (Ground) ตามจุดที่มีไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ เพื่อป้องกันความ
เสียหายของช้ินงาน ทีเ่กิดจากการที่มีไฟฟ้าสถิตไหลผ่านตัวงานเวลาเครื่องท าการทดสอบ ดั้งนั้น จึงได้ด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจวัดค่าประจุสะสมในเครื่องจักร เดินสายกราวด์ (Ground) และจัดท าตารางการใช้งานของสายกราวด์ของ
เครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพื่อให้การผลิตได้มีคุณภาพมากข้ึน  (พิจักษ ์ เพิ่มประเสริฐ,2554)  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี ้
 

 
 

 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการด าเนินการ 
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การเก็บข้อมูล  
 1 หลักการเก็บข้อมูลคือ การเก็บข้อมูลเครื่องที่จะท าการวัดไฟฟ้าสถิตให้ครบทุกเครื่อง เพื่อความสะดวกใจการ
ด าเนินการ  
 2 ท าการวัดไฟฟ้าสถิตแต่ละเครื่องในต าแหน่งต่างๆให้ครบทุกจุด เพื่อจะได้รู้ว่ามีจุดไหนท่ีต้องแก้ไข  
 3 ถ่ายรูปแต่ละต าแหน่งที่ท าการวัด เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจน รู้จุดแก้ไขที่แน่นอน ท าการวัดขนาดของสายเคเบิ้ล 
สกรู และTerminal ที่ต้องใช้  
 4 ติดตั้งเครื่อง Air ionizer ตามจุดที่ไม่สามารถเดินสายกราวด์  
 5 น าข้อมูลที่เก็บได้มาในข้างต้นลงในตาราง เพื่อเป็น Model ในการแก้ไขเครื่องอื่นๆ 

ส าหรับข้อมูลที่ได้มานี้ เป็นเพียงบางส่วนคือ น าเครื่อง Handler มาเสนอเป็นตัวอย่าง 2 Model คือ เครื่อง SC 
TRITEMP และ SC HOT และเครื่องรีด 1 เครื่อง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะจัดท าเป็นข้อมูลก่อน - หลัง เพื่อจะได้เห็นจุดที่ท าการ
แก้ไขได้ชัดเจนมากขึ้น 
ผลการวิจัย  

จากการที่ได้ปฏิบัติงานทดสอบและได้เข้ามาท าการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต และท าแก้ไขปรับปรุงให้เครื่องจักรมีคุณภาพ 

ให้เหมาะสมกับการใช้งานในสายการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณุภาพ และได้ท าการจัดท าตารางการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้

ง่ายต่อการ Maintenance ซึ่งข้อมูลที่มาน าเสนอนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ส าคัญของบริษัท จึง

ไม่สามารถน ามาเปิดเผยได้ทั้งหมด  

 

1 ผลการเก็บข้อมูลเครื่อง SC TRITEMP และ SC Hot  

 

  ตารางที่ 1 เครื่อง SC TRITEMP สามารถเก็บข้อมูล ก่อน - หลัง ได้ดังนี้ 

 

Station Information Before Information After 

(Ω) (Ω) 

Input Stack 0.2 0.2 

Input Fox 0.4 0.2 

Input Transfer 0.9 0.2 

Input Buffer Stack 0.6 0.2 

Input Shuttle 0.3 0.2 

Soak PnP 5 2.1 

Soak Base 5 0.2 
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Test Chuck 5 4.3 

Ream Bient 0.5 0.2 

Output Shuttle 0.3 0.2 

Output Transfer 0.5 0.2 

Output Buffer Stack 0.5 0.2 

Reject Bin 0.3 0.2 

Output Fox 0.4 0.3 

Output Stack 0.4 0.3 

 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC TRITEMP 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน-หลัง เครื่อง SC TRITEMP  

Information Before  (Ω) Information After  (Ω)  
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   ข้อมูลที่แสดงเป็นแบบกราฟแท่ง แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC TRITEMP ซึ่งข้อมูลค่าที่วัดได้
หลังจากท าการปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
   หมายเหตุ: ช้ินส่วนที่เป็นโลหะน าไฟฟ้า ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดความต้านทาน โดยช้ินส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part 
Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω ช้ินส่วนท่ีอยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω 
 

  ตารางที่ 2 เครื่อง SC Hot สามารถเก็บข้อมูล ก่อน - หลัง ได้ดังนี ้

 

Station Information Before Information After 

(Ω) (Ω) 

Input Stack 0.3 0.2 

Input Fox 0.4 0.2 

Input Transfer 0.3 0.2 

Input Buffer Stack 67.1 0.2 

Input Shuttle 0.4 0.1 

Soak PnP 0.2 0.1 

Soak Base 0.4 0.1 

Test Chuck 1.1 0.2 

Ream Bient 0.3 0.2 

Output Shuttle 0.4 0.2 

Output Transfer 0.2 0.2 

Output Buffer Stack 0.2 0.2 

Reject Bin 0.2 0.2 

Output Fox 79.4 0.2 

Output Stack 0.2 0.2 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC HOT 

 

   ข้อมูลที่แสดงเป็นแบบกราฟแท่ง แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC HOT ซึ่งข้อมูลค่าที่วัดได้หลังจาก 

ท าการปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้จะอยู่ที่ค่าประมาณ 0.2 Ω ถึง 0.3 Ω ส่วนข้อมูลที่มีค่าสูงเป็นข้อมูล 

ก่อนท าการปรับปรุง ซึ่งสาเหตุที่มีค่าสูงเกิดจากสายกราวด์ขาด หลวม จึงท าให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตอยู่มาก 

    หมายเหตุ: ช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะน าไฟฟ้าใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดความต้านทาน โดยชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement)  

ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω ช้ินส่วนท่ีอยู่กับที่ (Fix Part) ตอ้งมีค่าไม่เกิน 1 Ω 

 

อภิปรายผล  

      ไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการการผลิต  การท างานของเครื่องจักรในโรงงาน   เช่น  การลอกเทป การ 
เคลื่อนที่บริเวณสายพานล าเลียง เป็นต้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่เสี่ยงเกดิไฟฟ้าสถติมีด้วยกันหลายกลุ่ม  เนื่องจากวัสดุหรือสินค้า 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ  เป็นวตัถุท่ีเป็นฉนวนมีประจไุฟฟ้า  เช่น  อุตสาหกรรมสิ่งทอ  อุตสาหกรรมกระดาษ  โรงสีข้าว หรือ 
อุตสาหกรรมน้ ามันเชื้อเพลิง  ที่มคีวามสามารถในการน าไฟฟ้า อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า การเกิดไฟฟ้าสถิตในที่ท างานสามารถ 
ก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดไฟไหม้ได้ เนื่องมาจากประกายไฟท่ีเกดิจากไฟฟ้าสถิต เมื่อสมัผสักับไอระเหยที่รั่วไหลอยู่ในอากาศ  
จึงสามารถท าใหเ้กิดการระเบิดและเพลิงไหม้ได้ รวมไปถึงสารละลายหรือเช้ือเพลิงต่างๆ   ที่ใช้ในที่ท างานจะต้องมีการควบคมุ 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน-หลัง เครื่อง SCHOT  

Information Before  (Ω) Information After  (Ω)  
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ความเร็วในการไหวผ่านท่อหรือวัสดุอื่นๆ เช่น  น้ ามันดเีซลสามารถสะสมประจุไฟฟ้าได้เป็นจ านวนมาก    จึงเสี่ยงต่อการเกิด 
ไฟฟ้าสถิตและประกายไฟ 
 

        การเกิดไฟฟ้าสถิตเป็นอันตรายต่อชีวิตได้    เนื่องมาจากการคลายประจุไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษย์   หากมีปริมาณมากๆ  
สามารถส่งผลต่อร่างกายได้ เช่น มีอาการชา รู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงบริเวณมือ แขน ข้อศอก และส่วนอ่ืนๆ ของร่างกาย หรือ 
เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อ  และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้     นอกจากน้ีการเกิดไฟฟ้าสถิตยังสามารถส่งผลกระทบท าให้ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องจักรเกิดการช ารุดเสียหายได้  ซึ่งเกิดจากการรบกวนของกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ว่ิงผ่านท าให้ 
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นลดลง หรือเสียหายไปเลย   ซึ่งมวีิธีการควบคุม และการป้องกันไฟฟ้าสถิตในสถานที่ท างาน 
สามารถด าเนินการป้องกันได้ด้วยการท ากราวด์และการเชื่อมต่อฝากการท ากราวด์ (Grounding) คือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้ 
มีศักดิ์เป็น 0 เท่ากับพ้ืนดิน หรืออธิบายให้เข้าใจมากขึ้น คือการจ ากัดกระแสไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีการท างาน ให้ไหลผ่าน 
ลงดินเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตส่วนการเชื่อมต่อฝาก (Bonding) คือการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากวัสดุน าไฟฟ้า  
โดยการใช้สายไฟหรือตัวน าไฟฟ้าอื่น  เพื่อให้ประจุไฟฟ้าสถิตเคลื่อนที่สะดวก  อาจจะใช้บัสบาร์ที่เป็นทองแดงหรืออะลูมิเนียม 
เปลือย รวมทั้งการใช้สายตัวน าหุ้มฉนวน ที่สามารถทนแรงดึงได้ ซึ่งในการวิจัยคณะทีมผู้วิจัยได้น าเอาหลักการทั้งสองวิธีการมา 
ใช้ในการแก้ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตในเครื่องจักร   หลังจากการด าเนินการแล้วผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมของ 
โรงงานซึ่งเป็นข้อมูลในการน าไปใช้และปฏิบัติเป็นแนวทางนโยบายของโรงงานต่อไป และช่วยลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานได้เป็นอย่างดี    ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ อนุสรณ์  จักรแก้ว, คชพงศ์ สุมานนท์ และ วิสุทธ์  ฐิติรุ่งเรือง 
งานวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาปริมาณไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบนร่างกาย (Human Body Voltage) ขณะร่างกายเคลื่อนไหว ที่มีผล
จากความช้ืนสัมพัทธ์ความต้านทานของร่างกาย ความต้านทานของรองเท้าตัวน า (Static Control Shoes) และความ
ต้านทานของพื้นผิว (Static Control Surface) ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาปริมาณไฟฟ้าสถิตที่ความช้ืนสัมพัทธ์ 60% และ 
75% และที่ค่าความต้านทานของร่างกายที่ต่อผ่านสายรัดข้อมือ (Wrist Strap) มีค่าเปลี่ยนแปลงจาก 0 ถึง 200 เมกะโอห์ม
ตามล าดับ  ระดับความชื้นสัมพัทธ์ท่ีสูงขึ้น และค่าความต้านทาน ของร่างกายที่ต่ าลงมีผลท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสถิตในระดับที่
ลดลง    
 และหลังจากได้ศึกษารู้ถึงปัจจัยและสภาพปัญหาเอาปัจจัยท่ีสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้มาพิจารณาเป็นหลัก แต่ยังอาจจะ
มีปัจจัยแทรกซ้อนอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบถึงค่า ผลตอบสนองที่สนใจได้อีก ซึ่งควรท าการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความช้ืนในพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดของไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่ง
จะท าให้ระบบของการปฎิบัติงานในการใช้เครื่องจักรมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการที่ได้เข้ามาท างานในส่วนของการส ารวจและวัดค่าไฟฟ้าสถิตที่สะสมในเครื่องจักร หลังจากการด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข จนเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่า  
 จากข้อมูลก่อนและหลัง ค่าที่วัดได้มีค่าที่แตกต่างกันคือ ข้อมูลก่อนท ามีค่าที่เกินค่ามาตรฐานไปมาก ช้ินส่วนที่เป็น
โลหะน าไฟฟ้าใช้มิเตอร์วัดความต้านทาน โดยชิ้นส่วนท่ีเคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω ช้ินส่วนที่อยู่กับ
ที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω เนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน สายกราวด์ที่มีอยู่ก็ขาดช ารุด ท าให้เมื่อเกิด
ไฟฟ้าสถิตไม่สามารถถ่ายเทลงสู่พื้นท่ีเป็นกราวด์ได้  
 ข้อมูลหลังท า ค่าที่วัดได้อยู่ในค่ามาตรฐาน คือ ช้ินส่วนที่เป็นโลหะน าไฟฟ้า ใช้มิเตอร์ไฟฟ้า วัดความต้านทาน โดย
ช้ินส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω หลังการแก้ไขแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 Ω ถึง 9 Ω และ
ช้ินส่วนท่ีอยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω หลังการแก้ไขแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.2 Ω และยังได้จัดท าตารางข้อมูล
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อุปกรณ์การเดินสายกราวด์แต่ละโมเดล เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้พนักงานท างานได้สะดวกขึ้น โดยภาพรวมพบว่า 
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก   
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารแบเรียมไททาเนต 

(BTO) ที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน (nC) เพื่อเพิ่มพื้นท่ีรูพรุนให้มากขึ้น และสามารถเพิ่มการเก็บประจุไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น โดยท า

การสังเคราะห์ BTO ที่เจือด้วย nC ในสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล ตามล าดับ จากนั้นท าการอัดเม็ดแล้วเผา

ผนึกสารที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) 

พบว่า สาร BTO ที่เจือ nC 10% ปรากฏพีคของระนาบ (211) และ (212) ต่ ากว่าสารตัวอย่างอื่นเล็กน้อย และมีพีคของ

ระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น และเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น แนวโน้มค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (   ) จะลดลง ส าหรับที่ความถี่ 

50 Hz ของ BTO เจือด้วย nC 10% จะมีค่าสูงถึง 20 เท่า เมื่อเทียบกับ BTO ที่ไม่ได้เจือด้วย nC ผลจากการศึกษาซึ่งช้ีให้เห็น

ว่าเมื่อเติม nC จะท าให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สูงขึ้น จึงเหมาะส าหรับน าไปประดิษฐ์และเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุ

ไฟฟ้า 

 

ค าส าคัญ : ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก  แบเรียมไททาเนต  นาโนคาร์บอน 

 

Abstract 

 The purpose of this research is to study the enhancement of the efficiency and dielectric 

properties of barium titanate (BTO) doped with nano carbon (nC). Added of nC in BTO is increased the 

porous area which can increase the electrical capacitance. The BTO was prepared then doped with nC in 

proportion of 5%, 10%, 15% and 25% by mole respectively. After that pellets was sintered at 1000°C for 8 

hours. From the XRD analysis of BTO doped 10% nC found that the peaks of the planes (211) and (212) 

are slightly lower than other samples. The peak of the plane (200) is higher than other samples. When the 

frequency increased, the value of dielectric constant (  ) decreased. For the 50 Hz of frequency of BTO 

doped 10% nC will be as high as 20 times compared to BTO. The results indicated that the dielectric 

constant increased with adding nC. Therefore, the material is suitable to be fabricated and increase the 

efficiency of capacitors. 

 

keywords : dielectric constant, barium titanate, nano-carbon  
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บทน า   

ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพบว่าอุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมาก ตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์เซนเซอร์ หน่วยความจ า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีความ

จ าเป็นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างยิ่ง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ

สารแบเรียมไททาเนต (Barium titanate: BaTiO3) ที่มีโครงสรางแบบเพอรอฟสไกต์ (Perovskite oxides) มีค่า Band gap 

เท่ากับ 3.2 eV และมีค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (  ) ที่สูง จึงท าให้มีการเก็บประจุไฟฟ้าสูง (Jaiban, P., et al., 2015) อีกทั้ง 

BaTiO3 ทีเ่ป็นเซรามิกส์ จะมีขนาดอนุภาคที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กในปริมาณมาก (Holzer, L., et al., 2004)  

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุไฟฟ้าของสาร BaTiO3 โดยทั่วไปนั้น จะเจือสารที่มีความเป็นค่า    สูง 

อย่างเช่น Ba0.7Ca0.3TiO3 (Jaiban, P., et al., 2015) และสารที่มีรูพรุนสูง อย่างเช่น ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon 

nanotubes; nC) (วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, 2549) เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการเก็บประจุไฟฟ้าและเพิ่มค่าคงตัวไดอิเล็กทริกให้กับสาร 

BaTiO3 โดยการเจือด้วย nC (ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพรม, 2554) 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสาร BaTiO3 (BTO) ที่เจือ

ด้วยนาโนคาร์บอน (nC) ตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล ตามล าดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุ

ไฟฟ้าของ BaTiO3 ด้วยการเผาผนึกสารที่อุณหภูมิ 1,000 °C เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของสาร 

และท าการศึกษาโครงสร้างผลึกของสารตัวอย่างนี้ด้วยการใช้เทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) แล้วศึกษาค่า

คงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่เจือด้วย nC  ตามล าดับ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้อีกมากมาย 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การเตรียมสาร BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน 

       เตรียมช่ังสาร BaTiO3 (เรียกย่อว่า BTO) 99% ของยี่ห้อ ACROS ORGANICS ประเทศเบลเยี่ยม และ nano 

carbon (เรียกย่อว่า nC) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ThEP Center) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่อย่างละ 2 กรัม จากนั้นช่ังสาร BTO ที่เจือด้วย nC ตามสัดส่วนดังนี้ 5% 10% 15% และ 25%  โดย

โมลตามล าดับ ให้มีมวลโดยรวม สัดส่วนละ 2 กรัมเช่นกัน จากนั้นท าการผสมสารด้วยวิธอีย่างง่ายด้วยการน าไปสั่นด้วยเครื่อง

สั่นความถี่สูง (Ultrasonic) ยี่ห้อ GT SONIC รุ่น D6 ที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 30 นาที  

        จากนั้นน าสารตัวอย่างทั้ง 6 สัดส่วน ได้แก่ BTO ทีไ่ม่เจือและเจือ nC ตามสัดส่วน ใส่ลงในบีกเกอร์อย่างละ 1 

กรัม หยดกาว PVA ความเข้มข้น 5wt% ลงในสารตัวอย่างอย่างละ 2 หยดต่อสารตัวอย่าง 1 กรัม จากน้ันคนให้เข้ากัน ช่ังสาร

ตัวอย่างทั้ง 6 สัดส่วน อย่างละ 0.5 กรัม แล้วเทสารตังอย่างลงในแม่แบบอัดทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 

มิลลิเมตร อัดขึ้นรูปเม็ดด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิดที่ความดัน 21 kPa สุดท้ายน าสารตัวอย่างที่อัดเป็นเม็ดแล้วน ามาไปเผาผนึก

สารที่อุณหภูมิ 1,000°C เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง จนได้สารตัวอย่างเป็นเม็ดแบบเซรามิกส์  
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2. การวิเคราะห์โครงสร้างผนึกของสาร BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน 

       น าสารตัวอย่างไปวิเคราะห์โครงสร้างผนึกด้วยเทคนคิวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction 

: XRD) (เครื่อง XRD ยี่ห้อ BRUKER AXS รุ่น D2 PHASER) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสาร BTO ที่ไม่

เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน 

3. การวิเคราะห์ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก 

        น าสาร BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC ตามสัดส่วนโดยโมล ไปวัดค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (  ) และค่าการสูญเสีย

ไดอิเล็กทริก (D, tan ) โดยน าสารตัวอย่างที่อัดเม็ดแบบเซรามิกส์แล้ว มาทากาวเงินทั้งสองด้าน จากนั้นน าไปวัดค่าความจุ

ไฟฟ้า (C) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ซึ่งได้จากการตั้งค่าการวัดได้มาพร้อมกัน ด้วยเครื่อง IMPEDANCE ANALYZER ที่

ความถี่ 50 Hz – 1 MHz จากนั้นน าค่าความจุไฟฟ้า (C) มาหาค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (  ) ของสารตัวอย่างได้จากสมการที่ (1) 

(Mardare, D. and Rusu, G.I., 2004)  

                                       
 

     
                                            (1) 

 

เมื่อ    คือ ค่าสภาพยอมได้ในสุญญากาศ 

C   คือ ค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 

  D   คือ ความหนาของตัวเก็บประจุ 

  r    คือ รัศมีของตัวเก็บประจุ 

 

ผลการวิจัย  

1. การวิเคราะห์โครงสร้างผนึกของสาร BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน 

                   จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD ของสาร BTO จากข้อมูลของ ICSD (No. 01-079-2264) 
พบว่า ปรากกฎระนาบของ BTO ดังนี้ (100), (110), (111), (200), (201), (202), (211), (212) และ (301) จากการศึกษา
เพิ่มเติมพบว่า BTO ที่เจือ nC ยังคงพบระนาบเดิมของ BTO แต่ส าหรับ BTO ที่เจือ nC 10% (BTO_nC10) มีพีคของระนาบ 
(211) และ (212) ต่ ากว่าสารตัวอย่างอื่นเล็กน้อย และมีพีคของระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสาร BTO ทีไ่ม่เจอืและเจือด้วย nC ที่สัดส่วนต่างๆ 

 

2. ผลการวิเคราะหค์่าคงตัวไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก 

                   ในการวัดค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ด้วยความถี่ในช่วง 50 Hz – 1 MHz สามารถ 
แสดงผลการศึกษาได้ ดังภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาพบว่าเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสารตัวอย่างทุก
สัดส่วนลดลง จากนั้นพิจารณาค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 50 Hz ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 1 พบว่าสาร nC มีค่าเป็น -
18.34  ส่วนสาร BTO มีค่าเป็น 331.56 และ BTO ที่เจือด้วย nC ด้วยสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมลตามล าดับ 
มีค่าเป็น 4840.0 , 6677.1 , 5082.5  และ 1966.3 ตามล าดับ เมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า BTO ที่เจือด้วย nC 10% ค่าคงตัว
ไดอิเล็กทริกสูงที่สุด โดยมีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกคิดเป็น 20.14 เท่าของสาร BTO ที่ยังไม่เจือด้วย nC 
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ภาพที ่2   แสดงค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสาร BTO ที่ไม่เจือและเจอืด้วย nC ด้วยสดัส่วนตา่งๆ 
 

ตารางที่ 1 ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของ BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน ตามสดัส่วน 5% 10% 15%  
              และ 25% โดยโมล ตามล าดับ ท่ีค่าความถี่ 50 Hz 

 
สาร ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (  ) 

nC -18.34 

BaTiO3 331.56 

BTO_nC 5% 4840.0  

BTO_nC 10% 6677.1  

BTO_nC 15% 5082.5  

BTO_nC 25% 1966.3  

 

ผลการพิจารณาค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ซึ่งเป็นค่าที่แสดงค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่เกิดการสูญเสียในรูป

พลังงาน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 พบว่า ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC โดยผสมตาม 

สัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล ตามล าดับ พบว่าเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ 

สารตัวอย่างลดลง จากน้ันท าการศึกษาค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 50 Hz ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า BTO 
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ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC โดยผสมตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกเป็น 1.053, 

1.728, 1.756, 1.712, 1.819 ตามล าดับ เมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า BTO มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกต่ าที่สุด และ BTO เจือ

ด้วย nC 25% มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกสูงที่สุด 

 

 
ภาพที่ 3  แสดงค่าการสูญเสยีไดอิเล็กทริกของ BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC ด้วยสดัส่วน 5% 10% 15% และ             

25% โดยโมลตามล าดับ 
 
 
ตารางที่ 2  ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC โดยผสมตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% 
               โดยโมล ตามล าดับ ท่ีค่าความถี่ 50 Hz 
 

สาร ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (D) 
BTO 1.053 

BTO_nC 5% 1.728 

BTO_nC 10% 1.756 

BTO_nC 15% 1.712 

BTO_nC 25% 1.819 
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อภิปรายผล  

จากการวิเคราะห์ผลด้วย XRD ของสาร BTO ที่จากข้อมูลของ ICSD (No. 01-079-2264) พบว่า ปรากกฎระนาบ
ของ BTO ดังนี้ (100), (110), (111), (200), (201), (202), (211), (212) และ (301) และเมื่อเจือ nC ยังคงพบระนาบเดิมของ 
BTO ส าหรับ BTO ที่เจือ nC 10% (BTO_nC10) มีพีคของระนาบ (211) และ (212) ต่ ากว่าสารตัวอย่างอื่น และมีพีคของ
ระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น 

เมื่อพิจารณาค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ด้วยความถี่ในช่วง 50 Hz – 1 MHz พบว่า เมื่อ
ความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสารตัวอย่างลดลง จากการศึกษายังพบอีกว่า เมื่อ BTO เจือด้วย nC ปรากฏพี
คระนาบ (211) และ (212) ต่ ากว่าสาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC และระนาบ (200) ที่สูงกว่าสาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC จะ
ส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทรกิสูงข้ึนประมาณ 20 เท่า เมื่อพิจารณาค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 50 Hz สาร BTO ที่เจือ nC มี
ค่าสูงกว่าสาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC และสาร BTO ที่เจือด้วย nC 10% มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงที่สุด คิดเป็น 20.14 เท่า
ของสาร BTO ที่ยังไม่เจือด้วย nC  ส าหรับค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม nC  แต่เมื่อมีความถี่
สูงขึ้น สาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC จะมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกสูงกว่าสาร BTO ที่เจือ nC แล้ว             

 ดังนั้นสารแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน จะส่งผลให้ค่าไดอิเล็กทริกสูงมากยิ่งขึ้นถึง 20 เท่า ช้ีให้เห็นว่า
การเติมนาโนคาร์บอนส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าความจุไฟฟ้าและค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของแบเรียมไททาเนตสูง
ยิ่งข้ึน จึงเหมาะกับการประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าอย่างยิ่ง 
 

สรุปผลการวิจัย   

 สาร BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน (nC) ตรวจพบระนาบของ BTO ดังนี้ (100), (110), (111), (200), 
(201), (202), (211), (212) และ (301) และสาร BTO ที่เจือ nC 10% มีพีคของระนาบ (211) และ (212) ต่ ากว่าสารตัวอย่าง
อื่น และมีพีคของระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก เมื่อความถี่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสารตัวอย่างลดลง สาร BTO เจือด้วย nC จะส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงขึ้น
ประมาณ 20 เท่า ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสาร BTO ที่เจือด้วย nC 10% มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงที่สุด ค่าการสูญเสียไดอิ
เล็กทริกของ BTO จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม nC  แต่เมื่อมีความถี่สูงขึ้น สาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC จะมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กท
ริกสูงกว่าสาร BTO ที่เจือ nC การเติมนาโนคาร์บอน จะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าความจุไฟฟ้าและค่าคงตัวไดอิ
เล็กทริกของ BTO สูงยิ่งข้ึน จึงเหมาะกับการประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
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Study of projectile motion of shuttlecock under air resistance lift force and buoyancy 

in horizontal and vertical 

การศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ของลูกขนไก่ ภายใต้แรงต้านอากาศ แรงยก แรงลอยตัว  

ในแนวระดับและแนวดิ่ง 

         

สุวิมล ก้อนค า ศานติย์ สุวรรณวงศ์ และ อาทิตย์ หู้เต็ม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
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Abstract 

The main purpose of this study was to construct mathematics and physics model a motion equation for 

the shuttlecock badminton and to find the confederacy between the air resistance, the lift force, 

buoyancy and shuttlecock badminton for example confederacy the displacement  horizontal and vertical. 

Conclusion from representation the displacement in horizontal for the shooting shuttlecock depending on 

the parameter initial velocity and initial of external force. If superior the parameter initial velocity (
0v  ), 

initial of external force (
0F  ) simulate incremental value of the displacement in horizontal for shooting 

shuttlecock. 

Keywords: projectile motion, air resistance, badminton 

 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้คือการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในสมการการเคลื่อนที่

ส าหรับลูกขนไก่แบดมินตันและหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานอากาศ แรงยก แรงลอยตัว และแบดมินตันลูกขนไก่  

ความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง ผลการวิจัย การกระจัดในแนวระดับส าหรับการตีลูกขนไก่ขึ้นอยู่กับตัวแปร

ความเร็วเริ่มต้นและตัวแปรแรงภายนอกเริ่มต้นถ้าความเร็วเริ่มต้นและแรงภายนอกเริ่มต้นมากจะท าให้การกระจัดเพิ่มขึ้น 

ค าส าคญั: การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์,  แรงต้านอากาศ, แบดมินตนั  

 

Introduction 

Badminton sport originated in Thailand around 1913 and received from England and began to play net 

sports by Phraya Niphatayakulpong. Badminton is a sport that is played by a large number of people and 

is a sport that can increase physical fitness. Nowadays, badminton in Thailand is very popular, played all 

over the country, including children, adults, women, men, is taught in schools in higher education 
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institutions, there are badminton courts around the country, with standard equipment which can be 

produced by themselves. And there are also athletes who are ranked in the top 10 in the world, both 

women and men under the work of the Badminton Association of Thailand in the royal patronage 

seriously, such as Bunsak Pholsana, Ratchanok Inthanon. In 2009, Lung-Ming Chen et.al. study was to 

construct and validate a motion equation for the flight of the badminton and to find the relationship 

between the air resistance force and a shuttlecock’s speed. In 2011 Julien Le Personnic et.al. was studies 

aerodynamic behavior of badminton shuttlecock differs considerably from other ball, racket or projectile 

sport. In 2009, Jeffrey K. et.al. analyses the variables involved in a penalty to ensure a very high success 

rate. In 2014 Jeffrey Leela et.al. show numeric techniques solve of the equation of projectile motion 

under the drag force, the magnus force for the flight characteristics of a soccer ball. 

This research is therefore interested in developing a physics model of moving shuttlecock that 

has a projectile motion and is interested in calculating speed and displacement as a function of time in a 

horizontal fashion. And vertical of the shuttlecock under air resistance, lift force and buoyancy force. 

 

Theory of Method 

 

 

 

 

 

 

 

 

When a shuttlecock is in flight according to Newton second law 

   

         2

0sin cos cos sin cos
yx

L d d d

dvdv
F i F i F j B j F j mg j F t j m i j

dt dt
    

         
         

 

  ,     1  

where  dF  is the air-resistance force, LF  is the lift force,  is the coefficient of air-resistance force, 

F ma

Figure   The five forces that act on a badminton 
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  is the coefficient of lift force, m  is the mass of shuttlecock, B  is the buoyancy,  is the frequency 

angle. 

  We can evaluate the horizontal velocity time-dependent to give 

                                   sin cos x
L d

dv
F F m

dt
 

 
    

 

       ,                                                   2   

where            
d xF v  is air resistance force,         

L xF v  is the lift force, We have 

                                    sin cos x
x

dv
v

m m dt

 
 

 
   
 

                                                     3   

With this definition the parameter becomes 

                                          sin cos
m m

 
                                                          4   

Substituting equation  4   into equation  3 , we have 

                                       x
x

dv
v

dt
                                                                                  5   

Integrating, we get 

                                          t

xv t ce           ,                                                                    6  

 

 substituting 0t  , in equation  6   and again assuming the initial condition that,
0(0) cos( )xv v   , 

We get 

 

                                     0 cosc v                                                                             7   

Putting this into equation  6  , we have 

                                   0 cos t

xv t v e                                                                     8   

 

 Substituting  xv t dx dt   in equation  8   and using technique integrating and again assuming the 

initial condition that  (0) 0x    at 0t  , we get by direct integration  

                              
 

 0 cos
1 t

v
x t e 



                                                                 9   

476 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

Equation  9   is a displacement in to horizontal of time-dependent. Putting this into program 

mathematica  for plot graph 

 

We can evaluate the vertical velocity time-dependent to give  

                     2

0cos sin cos
y

L d

dv
F B F mg F t m

dt
          ,                               10   

 

where            
d yF v  is air resistance force,         L yF v  is the lift force, We have 

 

               2

0sin cos cos
y

y

dvB
v g F t

m m m dt

 
  

   
        
   

                                11   

 

With this definition the parameter becomes 

                                             sin cos
m m

 
                                                                              12   

Substituting equation  12   into equation  11 , we have 

                     20 cos
y

y

dv FB
v g t

dt m m
 

 
    

 
                                                           13   

Equation  13   is a first -order non-homogeneous differential equation. The Solution given by equation 

 13   may be written in a different from as follows 

 
                    

 20( ) cos
dt dt

y

FB
v t e g t e dt c

m m

 


         
  
                                           14   

 

Integrating the term of velocity above by parts, we get  

           
   0

2 2

2 sin 2 cos 21

2 4

t

y

t tFB g
v t ce

mm

   

    


 

      
 

                                15   

 

Substituting 0t  , in equation  15   and again assuming the initial condition that 0(0) sin( )yv v    

we get, 
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                                          16   

 

Putting this into equation  15 , We have 

 
   

 0 0
02 22 2

2 sin 2 cos 21 1
sin

2 24 4

t

y

t tF FB g B g
v t v e

m mm m

    


        


       

            
      

     17   

 

Substituting  yv t dy dt   equation  17  , and using technique integrating  by parts,  and again 

assuming the initial Condition that 
0(0) yy   at 0t  , we get by direct integration. 

 
   

 
 

 
 

0 0
02 222 22

0 0
0 0 22 22

cos 2 sin 2 1
sin

2 24 44 2

1 1
sin

2 42 4

tt tF FBt gt t B g e
y t v

m mm m

F FB g
y v

mmm

  


           


     


 

     
             

      
 

   
        

    

      18   

 

Equation  18   is a displacement for vertical of time-dependent putting this into program mathematica 

for plot graph. 

Result of numerical displacement for Horizontal for badminton. 

Equation  18   is soiution of the first-order linear inhomogeneous  ordinary  differential  equation We can 

show the plot of  math type versus math type see figure 

Case1. We evaluted from initial velocity and initial of external force as all line in figure 2 below 

         

 

 

 

 

 

Figure 2: Representation behavior of displacement for horizontal and vertical of badminton 
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     Set green line as initial velocity (
0v  ) 31 m/s initial of external force(

0F  ) 0.0005 N , blue line as initial 

velocity(
0v  ) 33 m/s initial of external force(

0F  ) 0.001 N , red line as initial velocity(
0v  ) 35 m/s  

initial of external force(
0F  ) 0.0015 N , orange line as initial velocity(

0v  ) 37 m/s initial of external force 

(
0F  ) 0.0020 N , figure 2 

From figure 2, if superior the parameter initial velocity (
0v  ), initial of external force (

0F  ) simulate 

incremental value of the displacement in horizontal for shooting shuttlecock 

Case 2. We evaluted from initial velocity and initial of external force as all line in figure 3 below.  

Set horizontal displacement is 13.4 m and vertical displacement is 1.55 m (badminton net). 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Representation behavior of displacement for horizontal and vertical of badminton 

Set green line as initial velocity (
0v  ) 35 m/s initial of external force (

0F  ) 0.0010 N , blue line as initial 

velocity(
0v  ) 37 m/s initial of external force(

0F  ) 0.0020 N , pink line as initial velocity(
0v  )  

39 m/s initial of external force (
0F  ) 0.0030 N, orange line as initial velocity (

0v  ) 42 m/s initial of external 

force (
0F  ) 0.0040 N ,figure3 

From figure 3, if superior the parameter initial velocity ( 0v  ), initial of external force ( 0F  ) simulate 

incremental value of the displacement in horizontal for shooting shuttlecock. 

Conclusion 

The displacement in horizontal for the shooting shuttlecock depending on the parameter initial velocity 

and initial of external force. If superior the parameter initial velocity ( 0v  ), initial of external force ( 0F  ) 

simulate incremental value of the displacement in horizontal for shooting shuttlecock. 
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การประมาณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
ESTIMATION USING NUMERICAL METHODS 
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บทคัดย่อ 

ในบทความนี้ เราศึกษาวิธีการหาปริพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของสมการต่าง ๆ แล้วน ามาเปรียบเทียบระหว่าง กฎ
สี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 ผลวิจัยพบว่าวิธีการและสมการที่แตกต่างกันจะได้ค่าประมาณที่
ใกล้เคียงค่าจริงต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 ซิมสัน 3/8 ซิมสัน 2/45  
 

Abstract 
 
In this paper, we study integrating using numerical methods of various equations and comparative 

between trapezoidal rule, Simpson 1/3, Simpson 3/8 and Simpson 2/45. The results are found that different 
methods and equations get approximations that are close to the actual value different. 

keywords:  Trapezoidal rule, Simpson's1/3 rule, Simpson's3/8 rule, Simpson's2/45 rule 

บทน า 
การประมาณค่าในการหาพื้นท่ีโดยใช้ปริพันธ์มีหลากหลายวิธี เช่น การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 

ซิมสัน 3/8 ระเบียบวิธีท าซ้ าของเกาส-ไซเดล ออยเลอร์ นิวตัน-โค้ต เป็นต้น จากการที่มีวิธีการประมาณค่าที่หลากหลาย ท าให้
สามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ในการค านวณ แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวิธีที่เราเลือกใช้นั่นให้ค่าที่ ใกล้เคียงค่าจริงหรือไม่ ในปี ค.ศ. 
2003 แอปเดลลาปและคณะ ได้ท าการเปรียบเทียบการหาพื้นที่โดยท าการเปรียบเทียบ 4 วิธี คือ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 
ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 เขาท าการเปรียบเทียบโดยท าการหาพื้นที่จริงจากรูปไม่ใช่สมการ พบว่าพื้นที่ ที่เขาหานั้นวิธี ซิมสัน 
2/45 นั้นให้ค่าใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด และในปี ค.ศ. 2019 โมออยล์ดินและคณะ ได้ท างานวิจัยโดยเปรียบเทียบวิธีการค านวณ 3 
ชนิด คือ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 และ ซิมสัน 3/8 โดยได้ท าการยกตัวอย่างและเปรียบเทียบพบว่าในตัวอย่างท่ีเขาใช้นั้น ซิม
สัน 1/3 ให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด  
 ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาสนใจที่จะท าการเปรียบเทียบค่าประมาณโดยใช้วิธีการประมาณ 4 ชนิดคือ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิม
สัน 1/3 ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 กับตัวอย่างที่เป็นสมการที่ใช้ว่าวิธีการใด ให้ค่าใกล้ค่าจริงมากที่สุด 
 
ความรู้พ้ืนฐาน 

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่มคางหมู  
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2. การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสนั 1/3 [1] 

∫  ( )   
 

 
( (  )    (  )   (  ))

 

 

             
   

 
 

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสนั 3/8  

∫  ( )   
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4. การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสนั 2/45  
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เนื้อหา   
 ในส่วนน้ีจะเป็นการค่าค่าความผดิพลาด โดยการใช้ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขต่าง ๆ เช่น  กฎสีเ่หลีย่มคางหมู  กฎซิมสัน  
1.  จงประมาณค่าของ       ( )     ( )          โดยที ่          

∫ (   ( )   )    (    ( )  
  

 
)|
 

 
  

 
              

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่มคางหมู 

∫ (   ( )   )             
 

 

                                  
 

  
 

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสนั 1/3 

∫ (   ( )   )           
 

 

                  
 

 
 

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสนั 3/8 

∫ (   ( )   )                          
 

 

  
 

 
 

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสนั 2/45 

∫ (   ( )   )           
 

 

                                    
 

  
 

ตารางที่ 1 ตารางความคลาดเคลือ่น 
วิธีการประมาณคา่ ค่าประมาณ ค่าความคาดเคลื่อน 
ค่าจริง 1.500457 - 
กฎสี่เหลี่ยมคางหม ู 1.526177 0.017141 
กฎซิมสัน 1/3 1.526177 0.017141 
กฎซิมสัน 3/8 1.526177 0.017141 
กฎซิมสัน 2/45 1.518891 0.012286 
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ภาพที่ 1 ค่าจริงและค่าประมาณ 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสัน 2/45  มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ 
2.  จงประมาณคา่ของ    ( )           โดยที ่          

∫ (     )   (
  

 
   )|

 

  

 

             

 

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่มคางหมู 

∫ (     )           
  

 

                                            
 

  
 

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซมิสัน 1/3 

∫ (     )                                   
 

 

     
 

 
 

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซมิสัน 3/8 

∫ (     )           
 

 

                               
 

 
 

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซมิสัน 2/45 

∫ (     )           
 

 

                                       
 

  
 

ตารางที่ 2 ตารางความคลาดเคลือ่น 
วิธีการประมาณคา่ ค่าประมาณ ค่าความคาดเคลื่อน 
ค่าจริง 5.333333 - 
กฎสี่เหลี่ยมคางหม ู 5.334533 0.000225 
กฎซิมสัน 1/3 5.333333 0 
กฎซิมสัน 3/8 5.333333 0 
กฎซิมสัน 2/45 5.333760 0.000080 
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ภาพที่ 2 ค่าจริงและค่าประมาณ 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสัน 1/3  และ กฎซิมสัน 3/8  มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
 
 
3.  จงประมาณค่าของ    ( )         โดยที ่          

∫ (   )   (
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1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่มคางหมู 

∫ (   )             
 

 

                                
 

  
 

2.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3 

∫ (   )             
 

 

            
 

 
 

3.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8 

∫ (   )              
 

 

          
 

 
 

4.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45 

∫ (   )             
 

 

                                   
 

  
 

ตารางที่ 3 ตารางความคลาดเคลือ่น 
วิธีการประมาณคา่ ค่าประมาณ ค่าความคาดเคลื่อน 

ค่าจริง 127.781086 - 

กฎสี่เหลี่ยมคางหม ู 128.446982 0.005211 

กฎซิมสัน 1/3 130.597142 0.022038 

กฎซิมสัน 3/8 129.068532 0.010075 

กฎซิมสัน 2/45 127.791372 0.000080 
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ภาพที่ 3 ค่าจริงและค่าประมาณ 
 จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสัน 2/45  มคี่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ 
 
4.  จงประมาณคา่ของ    ( )           โดยที ่          

∫ (         )   (
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1.  การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู 

∫ (         )                        
 

 

                     
 

  
 

2.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3 

∫ (         )             
 

 

            
 

 
 

3.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8 

∫ (         )                       
 

 

  
 

 
 

4.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45 

∫ (         )             
 

 

                             
 

  
 

ตารางที่ 4 ตารางความคลาดเคลือ่น 
วิธีการประมาณคา่ ค่าประมาณ ค่าความคาดเคลื่อน 
ค่าจริง 127.781086 - 
กฎสี่เหลี่ยมคางหม ู 129.946914 0.009053 
กฎซิมสัน 1/3 132.097142 0.025750 
กฎซิมสัน 3/8 130.568532 0.013880 
กฎซิมสัน 2/45 129.291492 0.003963 
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ภาพที่ 4 ค่าจริงและค่าประมาณ 
 จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสัน 2/45  มคี่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ 
 
 
5.  จงประมาณคา่ของ    ( )       โดยที ่          

∫ (     )   (         )| 
  

 
              

1.  การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู 

∫ (     )                     
 

 

                     
 

  
 

2.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3 

∫ (      )           
 

 

            
 

 
 

3.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8 

∫ (      )                  
 

 

  
 

 
 

4.  การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45 

∫ (     )           
 

 

                             
 

  
 

ตารางที่ 5 ตารางความคลาดเคลือ่น 
วิธีการประมาณคา่ ค่าประมาณ ค่าความคาดเคลื่อน 
ค่าจริง 0.329753 - 
กฎสี่เหลี่ยมคางหม ู 0.189380           0.425691 
กฎซิมสัน 1/3 0.329555 0.000600 
กฎซิมสัน 3/8 0.329665        0.000267 
กฎซิมสัน 2/45 0.329354 0.001210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ค่าจริงและค่าประมาณ 
 จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซมิสัน 3/8  มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
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สรุปผล 
     จากการประมาณค่าของแต่ละฟังก์ชัน สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. ฟังก์ชันท่ีอยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณมิติบวกฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุคือ วิธีของซิมสัน 2/45 
2. ฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดคือ ซิมสัน 1/3 และ ซมิสัน 3/8 
3. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดคือ วิธีของซิมสัน 2/45 
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลบวกฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุคอื วิธีของซิมสัน 2/45 
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คูณฟังกชั์นพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุคอื วิธีของซิมสัน 3/8 

 
ข้อเสนอแนะ 
               ควรจะท าการหาค่าของฟังก์ชันท่ีหลากหลายมากกว่านี ้เช่น ฟังก์ชันท่ีอยู่ในรูปแบบผลคณู ผลหาร เป็นต้น 
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การแปลงโมแฮนดสําหรับระบบสมการเชิงอนุพันธยอย 

MOHAND TRANSFORMS FOR SYSTEM OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS 

 

พิลาศลักษณ ศรแกว *  และ กัญญารัตน  พลมาตย 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  เชียงใหม  
*corresponding author e-mail : phollamatk@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีไดศึกษาวิธีแกระบบสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงเสนและไมเชิงเสนโดยใชการแปลงโมแฮนดและระเบียบ

วิธีการแยกอโดเมียน ซึ่งเปนวิธีท่ีงายตอการแกปญหาของระบบสมการ พรอมแสดงตัวอยางประกอบ  

คําสําคัญ : ระบบสมการเชิงอนุพันธยอย  การแปลงโมแฮนด  สมการเชิงเสน   สมการไมเชิงเสน 

 

Abstract 

 In this article, we present of the solution for linear and nonlinear system of partial differential 

equations using Mohand transforms and Adomian decomposition method. Which is an easy to solve 

system equation problems With illustrated examples. 

keywords:  System of Partial Differential Equation, Mohand transform, Linear equation, Nonlinear 

equation. 

 

บทนํา   

 การแปลงเชิงปริพันธ เปนตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรชนิดหน่ึง การแปลงเชิงปริพันธมีอยูหลายชนิด เชน การ

แปลงลาปลาซ, การแปลงฟูเรยีร, การแปลงแอลซากิ, การแปลงธรรมชาติ เปนตน 

 แตเมื่อไมนานมาน้ี Mohand ไดคดิคนการแปลงข้ึนมาใหม เรียกวาการแปลงโมแฮนดและนักวิจยัหลายทานไดใช

การแปลงโมแฮนดในการแกสมการเชิงอนุพันธ, ระบบสมการเชิงอนุพันธ เปนตน 

 สมการเชิงอนุพันธมีบทบาทและเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในคณิตศาสตรประยุกต ท่ีมีอยูในวิศวกรรมศาสตรและ

วิทยาศาสตร 

 สมการเชิงอนุพันธ(differential equation,DE) คือ สมการท่ีมีอนุพันธของตัวแปรตามอยางนอย 

หน่ึงตัวเทียบกับตัวแปรตนอยางนอยหน่ึงตัว สมการเชิงอนุพันธแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1.สมการเชิงอนุพันธสามัญ (ordinary differential equation, ODE) คือ สมการเชิงอนุพันธท่ีประกอบ 

ดวยอนุพันธของตวัแปรตามอยางนอยหน่ึงตัวเทียบกับตัวแปรตนเพียงหน่ึงตัว เชน 

 
𝑑𝑦
𝑑𝑥

+ 𝑦 = 𝑒𝑥 
𝑑2𝑦
𝑑𝑥2

−
𝑑𝑦
𝑑𝑥

− 𝑦 = 0 

𝑑𝑦
𝑑𝑡

+
𝑑𝑦
𝑑𝑡

= 𝑡 

  2.สมการเชิงอนุพันธยอย (partial differential equation, PDE) คือ สมการเชิงอนุพันธท่ีประกอบ 

ดวยอนุพันธของตัวแปรตามอยางนอยหน่ึงตัวเทียบกับตัวแปรตนอยางนอยสองตัว เชน 
𝜕𝑦
𝜕𝑡

= −
𝜕𝑥
𝜕𝑠

 

𝜕2𝑢
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑢
𝜕𝑦2

= 0 
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𝑎2
𝜕2𝑢
𝜕𝑥2

=
𝜕2𝑢
𝜕𝑡2

− 2𝑘
𝜕𝑢
𝜕𝑡

 

 สมการเชิงอนุพันธมีวิธีหาคําตอบหลายวิธีและการแปลงเชิงปริพันธก็เปนอีกวิธีท่ีนิยมใชกันอยางมากในการหา

คําตอบของสมการเชิงอนุพันธ, สมการเชิงอนุพันธสามญั,ระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ,สมการเชิงอนุพันธยอย และระบบ

สมการเชิงอนุพันธยอยเปนตน 

 ในงานวิจัยน้ีผูศึกษาสนใจหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธยอยโดยใชการแปลงโมแฮนดท่ีอยูในรูปสมการเชิง

เสนและไมเชิงเสน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 1 การแปลงโมแฮนด 

 1.1 บทนิยามการแปลงโมแฮนด  

 บทนิยาม 1.1 กําหนดให 𝐹(𝑡) เปนฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง 𝑡 เมื่อ 𝑡 ≥ 0 ผลการแปลงโมแฮนดของ 𝐹(𝑡) 

เขียนแทนดวย 𝑀{𝐹(𝑡)} โดยท่ี 

𝑀{𝐹(𝑡)} = 𝑣2� 𝑒−𝑣𝑡𝐹(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑅(𝑣)                                                               (1)
∞

0
 

 

 1.2 การแปลงโมแฮนดของอนุพันธของฟงกชัน 𝑭(𝒕)  
 ถา  𝑀{𝐹(𝑡)} = 𝑅(𝑣)  แลว 

a) 𝑀{𝐹′(𝑡)} = 𝑣𝑅(𝑣) − 𝑣2𝐹(0) 
b) 𝑀{𝐹′′(𝑡)} = 𝑣2𝑅(𝑣) − 𝑣3𝐹(0) − 𝑣2𝐹′(0) 

c) 𝑀{𝐹ⁿ(𝑡)} = 𝑣𝑛𝑅(𝑣) − 𝑣𝑛+1𝐹(0) − 𝑣𝑛𝐹′(0) −⋯− 𝑣2𝐹(𝑛−1)(0) 
 

บทนิยาม 1.2 การแปลงโมแฮนดผกผัน 

 ถา 𝑀{𝐹(𝑡)} = 𝑅(𝑣)  แลว 

𝑀−1{𝑅(𝑣)} = 𝐹(𝑡) 
 

ตาราง :  การแปลงโมแฮนด 

𝐹(𝑡) 𝑀{𝐹(𝑡)} = 𝑅(𝑣) 𝐹(𝑡) = 𝑀−1{𝑅(𝑣)} 

1 𝑣 1 

𝑡 1 𝑡 

𝑡𝑛,𝑛 ∈ 𝑁 𝑛!
𝑣𝑛−1

 
𝑡𝑛,𝑛 ∈ 𝑁 

𝑒𝑎𝑡 𝑣2

𝑣 − 𝑎
 

𝑒𝑎𝑡 

sin𝑎𝑡 𝑎𝑣2

𝑣2 + 𝑎2
 

sin𝑎𝑡 

cos𝑎𝑡 𝑣3

𝑣2 + 𝑎2
 

cos𝑎𝑡 

sinh𝑎𝑡 𝑎𝑣2

𝑣2 − 𝑎2
 

sinh𝑎𝑡 

cosh𝑎𝑡 𝑣3

𝑣2 − 𝑎2
 

cosh𝑎𝑡 
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𝐽₀(𝑡) 𝑣2

√1 + 𝑣2
 

𝐽₀(𝑡) 

𝐽₁(𝑡) 
𝑣2 −

𝑣3

√1 + 𝑣2
 

𝐽₁(𝑡) 

 

 2 ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด   

 พิจารณารูปท่ัวไปของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองกับเง่ือนไขเริม่ตน 

𝐿𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝑅𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝑁𝑢(𝑥, 𝑡) = ℎ(𝑥, 𝑡)                                                 (2) 
 กับเง่ือนไขเริ่มตน 𝑢(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥)  ,𝑢𝑛(𝑥, 0) = 𝑔(𝑥)         

 ใสการแปลงโมแฮนดท้ังสองดานของสมการ  (2)   จะได 
𝑀{𝐿𝑢(𝑥, 𝑡)} + 𝑀{𝑅𝑢(𝑥, 𝑡)} + 𝑀{𝑁𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)}                     (3) 

 ใชคุณสมบัติการแปลงโมแฮนดของอนุพันธยอย และแทนเง่ือนไขเริม่ตน จะได 

𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑣𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) −
1
𝑣2

𝑀{𝑅𝑢(𝑥, 𝑡)} −
1
𝑣2

𝑀{𝑁𝑢(𝑥, 𝑡)} +
1
𝑣2

𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)}        (4) 

 ระเบียบวิธีการแยกอโดเมยีนกับการแปลงโมแฮนด ใหผลเฉลยอยูในรูปอนุกรมอนันตคือ  

𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)                                                                     (5)
∞

𝑛=0

 

 และแทนพจนไมเชิงเสน 

𝑁𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝐴𝑛

∞

𝑛=0

                                                                         (6) 

 แทนสมการ (5)   และ   (6)   ใน  (4)  จะได 

�𝑀{𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)} = 𝑣𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) +
1
𝑣2

𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)} −
1
𝑣2

𝑀 �𝑅 ��𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)
∞

𝑛=0

�� −
1
𝑣2

𝑀 ��𝐴𝑛

∞

𝑛=0

�        (7)
∞

𝑛=0

 

 ใสการแปลงโมแฮนดผกผันท้ังสองดานของสมการ (7)  จากความสัมพันธเวียนเกิด จะได 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑢₀(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �𝑣𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) +

1
𝑣2

𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)}� = 𝑀−1{𝐾(𝑥, 𝑣)} = 𝐾(𝑥, 𝑡)

𝑢𝑛+1(𝑥, 𝑡) = −𝑀−1 �
1
𝑣2

𝑀{𝑅𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝐴𝑛}�                                              ,∀𝑛 ≥ 0
                  (8) 

 สําหรับระเบียบวิธีการแกไขการแยกอโดเมยีนกับการแปลงโมแฮนด  สมมต ิ𝐾(𝑥, 𝑡) ในสมการ (8) สามารถแบง

ออกเปน 2 สวน คือ  𝐾0(𝑥, 𝑡) และ 𝐾1(𝑥, 𝑡)  ดังน้ันจะได  

𝑘(𝑥, 𝑡) = 𝑘0(𝑥, 𝑡) + 𝑘1(𝑥, 𝑡)                                                          (9)     
 ภายใตสมมติฐานน้ี มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสวนของ 𝑢0(𝑥, 𝑡),𝑢1(𝑥, 𝑡) และกําหนดความสมัพันธเวียนเกิด

ดังตอไปน้ี 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑢0(𝑥, 𝑡) = 𝑘0(𝑥, 𝑡)

𝑢1(𝑥, 𝑡) = 𝑘1(𝑥, 𝑡)−𝑀−1 �
1
𝑣2

𝑀{𝑅𝑢0(𝑥, 𝑡)} +
1
𝑣2

𝑀{𝐴0}�

𝑢𝑛+1(𝑥, 𝑡) = −𝑀−1 �
1
𝑣2

𝑀{𝑅𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)} +
1
𝑣2

𝑀{𝐴𝑛}�    ,∀𝑛 ≥ 1

                             (10) 

 

 

ตัวอยาง 1  พิจารณาระบบสมการเชิงอนุพันธยอยแบบเชิงเสนเอกพันธ  

𝑢𝑡 + 𝑣𝑥 − (𝑢 + 𝑣) = 0                                                                        (11) 
𝑣𝑡 + 𝑢𝑥 − (𝑢 + 𝑣) = 0                                                                        (12) 

ภายใตเง่ือนไข  

𝑢(𝑥, 0) = sinh(𝑥)  , 𝑣(𝑥, 0) = cosh (𝑥)   
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คาจริง  
𝑢(𝑥, 𝑡) = sinh (𝑥 + 𝑡)
𝑣(𝑥, 𝑡) = cosh (𝑥 + 𝑡)

 

 

วิธีทํา   ใสการแปลงโมแฮนดในสมการ (11) และสมการ (12)  จะไดวา 

𝑀{𝑢𝑡} + 𝑀{𝑣𝑥}−𝑀{𝑢 + 𝑣} = 0 
𝑀{𝑣𝑡} + 𝑀{𝑢𝑥} −𝑀{𝑢 + 𝑣} = 0 

ใชคุณสมบัติการแปลงโมแฮนดจะได 

𝑣𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} − 𝑣2𝑢(𝑥, 0) = 𝑀{𝑢 + 𝑣} −𝑀{𝑣𝑥} 
𝑣𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} − 𝑣2𝑣(𝑥, 0) = 𝑀{𝑢 + 𝑣} −𝑀{𝑢𝑥} 

𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑣 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) +
1
𝑣
𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑣𝑥}                                              (13) 

𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} = 𝑣 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) +
1
𝑣
𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑢𝑥}                                             (14) 

ใสการแปลงโมแฮนดผกผันในสมการ (13) และสมการ (14)  จะได 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) + 𝑀−1 �
1
𝑣
𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑣𝑥}�                                           (15) 

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) + 𝑀−1 �
1
𝑣
𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑢𝑥}�                                           (16) 

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด  โดยการแทน 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

, 𝑣(𝑥, 𝑡) = �𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

 

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด กับสมการ (15)  และสมการ (16)  จะได 

�𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

= 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) + 𝑀−1 �
1
𝑣
𝑀 ��𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)  

∞

𝑛=0

+ �𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

− (�𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

)𝑥�� 

�𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

= 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) + 𝑀−1 �
1
𝑣
𝑀 ��𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)  

∞

𝑛=0

+ �𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

− (�𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

)𝑥�� 

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด จะได 

�
𝑢₀(𝑥, 𝑡) = sinh (𝑥)

𝑢𝑛₊₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �
1
𝑣
𝑀{𝑢𝑛 + 𝑣𝑛 − (𝑣𝑛)𝑥}�   ,∀𝑛 ≥ 0                                           (17) 

�
𝑣₀(𝑥, 𝑡) = cosh (𝑥)

𝑣𝑛₊₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �
1
𝑣
𝑀{𝑢𝑛 + 𝑣𝑛 − (𝑢𝑛)𝑥}�   ,∀𝑛 ≥ 0                                           (18) 

จะได 

𝑢₀(𝑥, 𝑡) = sinh (𝑥) 
𝑣₀(𝑥, 𝑡) = cosh (𝑥) 

                    𝑢₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{𝑢₀ + 𝑣₀ − (𝑣0)𝑥}�

                                                               = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{sinh(𝑥) + cosh(𝑥) − sinh (x)}�

= 𝑡 cosh (𝑥)
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                     𝑣₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{𝑢₀+ 𝑣₀ − (𝑢0)𝑥}�

                                                             = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{sinh(𝑥) + cosh(𝑥) − cosh (x)}�

= 𝑡 sinh(𝑥)

 

                    𝑢₂(𝑥, 𝑡)  = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{𝑢₁ + 𝑣₁ − (𝑣1)𝑥}�

                                                                    = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{𝑡 cosh(𝑥) + 𝑡 sinh(𝑥) − t cosh(𝑥)}�

= 𝑡2
2 sinh (𝑥)

 

                     𝑣₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{𝑢₁ + 𝑣₁ − (𝑢1)𝑥}�

                                                                  = 𝑀−1 �1
𝑣𝑀{t cosh(x) + 𝑡 sinh(𝑥) − t sinh (x)}�

= 𝑡2
2 cosh(𝑥)

 

ดังน้ัน 

𝑢(𝑥, 𝑡) = sinh(𝑥) �1 + 𝑡 + 𝑡2
2 + ⋯� + cosh (𝑥) �1 + 𝑡 + 𝑡2

2 + ⋯�

𝑣(𝑥, 𝑡) = cosh(𝑥) �1 + 𝑡 + 𝑡2
2 + ⋯� + sinh (𝑥) �1 + 𝑡 + 𝑡2

2 + ⋯�
 

𝑢(𝑥, 𝑡) = sinh (𝑥 + 𝑡)
𝑣(𝑥, 𝑡) = cosh (𝑥 + 𝑡)

 

 

ตัวอยาง 2  พิจารณาระบบสมการเชิงอนุพันธยอยแบบไมเชิงเสนเอกพันธ 

𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡

= 𝑣
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2

− 3𝑢(𝑥, 𝑡)                                                   (19) 

𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡

= 𝑢
𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2

− 3𝑣(𝑥, 𝑡)                                                   (20) 

ภายใตเง่ือนไข  

𝑢(𝑥, 0) = ex        , 𝑣(𝑥, 0) = ex   
วิธีทํา  ใสการแปลงโมแฮนดในสมการ (19) และสมการ (20)  จะไดวา 

𝑀�
𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡 � = 𝑀�𝑣

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 � −𝑀{3𝑢(𝑥, 𝑡)} 

𝑀 �
𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡 � = 𝑀�𝑢

𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 � −𝑀{3𝑣(𝑥, 𝑡)} 

ใชคุณสมบัติการแปลงโมแฮนดจะได 

𝑣𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} − 𝑣2𝑢(𝑥, 0) = 𝑀�𝑣
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 � −𝑀{3𝑢(𝑥, 𝑡)} 

𝑣𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} − 𝑣2𝑣(𝑥, 0) = 𝑀�𝑢
𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 � −𝑀{3𝑣(𝑥, 𝑡)} 

(𝑣 + 3)𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑣2ex + 𝑀�𝑣
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 � 

(𝑣 + 3)𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} = 𝑣2ex + 𝑀�𝑢
𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 � 

𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} =
𝑣2ex

𝑣 + 3
+

1
𝑣 + 3

 𝑀�𝑣
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 �                     (21) 

𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} =
𝑣2ex

𝑣 + 3
+

1
𝑣 + 3

 𝑀�𝑢
𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 �                     (22) 
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ใสการแปลงโมแฮนดผกผันในสมการ (21) และสมการ (22)  จะได 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �
1

𝑣 + 3
𝑀�𝑣

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 ��                                     (23) 

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �
1

𝑣 + 3
𝑀�𝑢

𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2 ��                                       (24) 

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด  โดยการแทน 

𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)    ,
∞

𝑛=0

𝑣(𝑥, 𝑡) = �𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

 

 

 

และพจนไมเชิงเสน  

𝑁𝑢(𝑥, 𝑡) = �𝐴𝑛 = 𝑣
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2

∞

𝑛=0

,𝑁𝑣(𝑥, 𝑡) = �𝐵𝑛 = 𝑢
𝜕2𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥2

∞

𝑛=0

 

 

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด กับสมการ (23)  และสมการ (24)  จะได 

�𝑢𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

= 𝑒𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �
1

𝑣 + 3
𝑀��𝐴𝑛

∞

𝑛=0

�� 

�𝑣𝑛(𝑥, 𝑡)  
∞

𝑛=0

= 𝑒𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �
1

𝑣 + 3
𝑀 ��𝐵𝑛

∞

𝑛=0

�� 

จะได 
𝑢₀(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥−3𝑡  

𝑣₀(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥−3𝑡 

                    𝑢₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 � 1
𝑣 + 3𝑀 �(𝑒𝑥−3𝑡)𝜕

2(𝑒𝑥−3𝑡)
𝜕𝑥2 ��

            =  𝑀−1 � 1
𝑣 + 3𝑀{𝑒2𝑥−6𝑡}�

 = 𝑒2𝑥−3𝑡
3 (1 − 𝑒−3𝑡)

 

                    𝑣₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 � 1
𝑣 + 3𝑀�(𝑒𝑥−3𝑡)𝜕

2(𝑒𝑥−3𝑡)
𝜕𝑥2 ��

            =  𝑀−1 � 1
𝑣 + 3𝑀{𝑒2𝑥−6𝑡}�

 = 𝑒2𝑥−3𝑡
3 (1 − 𝑒−3𝑡)

 

                    𝑢₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1
𝑣 + 3𝑀�𝑒

2𝑥−3𝑡

3 (1 − 𝑒−3𝑡)𝜕
2(𝑒𝑥−3𝑡)
𝜕𝑥2 + (𝑒𝑥−3𝑡)

𝜕2 �𝑒
2𝑥−3𝑡

3 (1 − 𝑒−3𝑡)�
𝜕𝑥2 �

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 =  5𝑒3𝑥
3 𝑀−1 � 1

𝑣 + 3𝑀{𝑒−6𝑡 − 𝑒−9𝑡}�

 = 5𝑒3𝑥−3𝑡
18 (1 − 𝑒−3𝑡)2
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                    𝑣₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

1
𝑣 + 3𝑀�𝑒

2𝑥−3𝑡

3 (1 − 𝑒−3𝑡)𝜕
2(𝑒𝑥−3𝑡)
𝜕𝑥2 + (𝑒𝑥−3𝑡)

𝜕2 �𝑒
2𝑥−3𝑡

3 (1 − 𝑒−3𝑡)�
𝜕𝑥2 �

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

            =  5𝑒3𝑥
3 𝑀−1 � 1

𝑣 + 3𝑀{𝑒−6𝑡 − 𝑒−9𝑡}�

 = 5𝑒3𝑥−3𝑡
18 (1 − 𝑒−3𝑡)2

 

ดังน้ัน 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥−3𝑡 +
𝑒2𝑥−3𝑡

3
(1 − 𝑒−3𝑡) +

5𝑒3𝑥−3𝑡

18
(1 − 𝑒−3𝑡)2 + ⋯ 

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥−3𝑡 +
𝑒2𝑥−3𝑡

3
(1 − 𝑒−3𝑡) +

5𝑒3𝑥−3𝑡

18
(1 − 𝑒−3𝑡)2 + ⋯ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในบทความน้ีไดนําการแปลงโมแฮนดมาใชในการแกปญหาระบบสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงเสนและไมเชิงเสนและ

การใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียน ภายใตเง่ือนไข ซึ่งสามารถทําไดดีและมีประสิทธิภาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวไดท้ังหมด โดยไดรับ

ความกรณุาอยางสูงจากอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรบัปรุงแกไขขอบกพรองตางๆดวย

ความเอาใจใสอยางดยีิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ ท่ีน้ี สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีสงเสรมิสนับสนุนการศึกษาในทุกๆดานและเปนกําลังแกผูวิจยั 

ตลอดจนคณาจารยทุกทานและสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัแมโจ ท่ีไดใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดี

เสมอมา ขอขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆนองๆ นักศึกษาปริญญาตรีทุกคน ท่ีใหกําลังใจและความชวยเหลือท่ีดีมาโดยตลอด จนงานวิจัย

น้ีเสร็จสมบูรณ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเช้ือราที่พบในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทองในเขตต าบล   
ช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บตัวอย่างมะขามที่มีเช้ือราจากแหล่งปลูก 3 สวน จ านวน 30 
ตัวอย่างมาท าการแยกเช้ือด้วยวิธี tissue transplanting technique บนอาหาร PDA เมื่อพบเช้ือเจริญออกจาก
เนื้อเยื่อท่ีเป็นโรค จึงท าการตัดปลายเส้นใยไปเลี้ยงในอาหารจานใหม่เพื่อให้ได้เช้ือบริสุทธิ์  ผลการแยกเช้ือสามารถ
แยกเช้ือราได้ทั้งหมด 20 ไอโซเลต เป็นเช้ือกลุ่มที่สร้างสปอร์ 6 ไอโซเลต และไม่สร้างสปอร์ 14 ไอโซเลต        
ตรวจสอบลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเช้ือบนแผ่นสไลด์แล้วจึงระบุช่ือเช้ือรา
ในระดับสกุลโดยการเปรียบเทียบรายละเอียดของเ ช้ือกับ ข้อมูลในเอกสารและรูปวิธานที่ เกี่ยวข้อง                    
ผลจากการระบุช่ือเช้ือพบว่าเช้ือราที่แยกได้และมีการสร้างสปอร์เป็นเช้ือราในสกุล Aspergillus, Curvularia และ 
Penicillium ซึ่งพบเป็นเชื้อกลุ่มที่มีการรายงานในมะขามหวานพันธุ์อ่ืนมาก่อน  
 
ค าส าคัญ: มะขามหวาน / พันธุ์ประกายทอง / เชื้อราในมะขาม 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the fungal species found on ripe tamarind 

(variety Prakaithong) collected from Changtalut, Lomsak, Phetchabun Province. The study was 
carried out by collecting tamarind samples which suspected to have fungi inside the pods from 
three different orchards. A total of 30 tamarind samples have been collected.  Isolation of the 
fungi then has been done by using tissue transplanting technique on PDA medium, then 
transferred fungal hyphal tip to new petri dish. Totally 20 isolates of fungi have been obtained, 
where six isolates are sporulated and 14 isolates are non-sporulated ones. Microscopic 
characteristics of fungi were then examined under compound microscope using slide culture 
technique. Scientific name of each fungus was specified by comparing the information with 
relevant fungal taxonomic documents. Identification result showed that the sporulated fungi are 
belonging in the genus Aspergillus, Curvularia and Penicillium which is consistent with the results 
of previous reports. 

 
Keywords: Sweet tamarind / Tamarindus indica L. (variety Prakaithong) / Tamarind fungi 
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บทน า 
 มะขามหวานเป็นพืชเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์มาแต่ดั้งเดิมท าให้เพชรบูรณ์       
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมะขามหวาน มะขามหวานมีหลายพันธ์ุ ในอดีตพันธ์ุที่ได้รับความนิยมคือ พันธุ์ประกายทองเพราะมี
ลักษณะฝักใหญ่ เนื้อหนา รสชาติหวานหอมเหมือนน้ าผึ้งและออกผลผลิตช่วงปีใหม่ที่ผู้คนต้องการซื้อเพื่อเป็น                 
ของฝาก แต่ปัญหาของมะขามพันธุ์ประกายทองคือ มีลักษณะฝักที่เปลือกบางและออกดอกตั้งแต่หน้าฝน                 
ท าให้เชื้อราเข้าท าลายในฝักมะขาม เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อราในมะขามหวาน พบว่าปัจจัยที่ท า
ใหเ้ชื้อราเติบโตดีคือ ปริมาณน้ าฝน ความช้ืนในดินและในอากาศ ปริมาณน้ าตาลซูโครสในเนื้อมะขาม ความหนาของ
เนื้อมะขาม โดยต้นท่ีเกิดเช้ือรามากมักมีร่มเงามาบังแสง (จินตนา สนามชัยสกุล, 2545) ปัจจุบันยังพบว่าคนไม่ค่อย
นิยมซื้อมะขามพันธุ์ประกายทองเนื่องจากไม่มั่นใจว่าภายในฝักมีเช้ือราหรือไม่ เกษตรกรจึงเลือกปลูกมะขามหวาน
พันธุ์อ่ืนแทน จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคามะขามพันธุ์ประกายทองลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต ประกอบกับ
ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคอาหารที่มีเช้ือราปนเปื้อนอาจท าให้มีโอกาสได้รับสารพิษจากเช้ือรานั้น ๆ 
และท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากสารพิษสามารถส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของคนและสัตว์ ซึ่งสารพิษจากเช้ือ
ราที่พบบ่อยและก่อให้เกิดโรคกับคนมากที่สุดได้แก่ aflatoxins รองลงมาคือ ochratoxin, zearalenone และ 
trichothecenes (ณัฏฐีวรรณ ปุนวัน และคณะ, 2531) ด้วยเหตุผลข้างต้นการหาวิธีการป้องกันเช้ือราในมะขาม
พันธุ์ประกายทองจึงนับเป็นความจ าเป็น ทั้งนีม้ีหลายรายงานวิจัยที่ได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางการลดการเกิดเช้ือราใน
ฝักมะขามภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การผึ่งแดด การนึ่ง การอบในเตาพลังงานแสงอาทิตย์ อบ
ในเตาไมโครเวฟ การรมด้วยก ามะถัน การเก็บในห้องเย็น และการฉายรังสี (ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์ และ วชิรา 
พริ้งศุลกะ, 2542) แม้วิธีการดังกล่าวข้างต้นสามารถยับยั้งเช้ือไม่ให้ลุกลามได้ผลดี แต่ก็ยังเหลือร่องรอยการถูก
ท าลาย และมีโครงสร้างของราติดอยู่ การป้องกันไม่ให้เกิดเช้ือราบนฝักตั้งแต่ระยะที่ฝักยังอยู่บนต้นจึงเป็นวิธีการที่
น่าจะดีที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงชนิดเช้ือราที่พบเข้าท าลายในฝักมะขามพันธุ์ประกายทองในเขตพื้นที่ต าบล
ช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะพื้นที่นี้มีการปลูกมะขามพันธุ์ประกายทองเป็นจ านวนมาก โดย
คาดหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อหาวิธีการป้ องกัน
ก าจัดเช้ือราในฝักมะขามพันธ์ุประกายทองต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การเก็บตัวอย่าง 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างฝักสุกมะขามหวานพันธุ์ประกายทองที่มีเช้ือรา ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากสวนจ านวน 3 สวน ในเขตต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 การแยกเชื้อราจากฝักมะขามพันธุ์ประกายทอง 

น าฝักสุกมะขามพันธ์ุประกายทองที่คาดว่ามีเช้ือรามาท าการแยกเชื้อด้วยวิธีด้วยวิธี tissue transplanting 
technique โดยเช็ดฆ่าเช้ือที่ผิวของตัวอย่างด้วย Alcohol 70 เปอร์เซ็นต์ และแยกเช้ือราที่อยู่ภายในฝักมะขาม   
ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร PDA (potato dextrose agar) ด้วยเทคนิคปลอดเช้ือ (aseptic techniques) บ่มเช้ือไว้
ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งพบมีเส้นใยของเชื้อราเจริญออกจากเนื้อมะขาม จึงตัดส่วนปลายของเส้นใยลงในอาหารจาน
ใหม่เพื่อท าให้เชื้อบริสุทธ์ิ (pure culture) เมื่อเช้ือราเจริญเติบโตมีอายุ 7-10 วัน จึงตัดเส้นใยบริเวณขอบโคโลนีของ
เชื้อราใส่ลงในขวดที่บรรจุ mineral oil ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเก็บไว้เพื่อท าการศึกษาต่อไป 
 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา 
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เทอาหารเลี้ยงเช้ือ PDA หลอมเหลวลงในจานอาหารเพาะเช้ือ ให้ระดับอาหารสูงประมาณ 2 มิลลิเมตร 
ทิ้งไว้ให้อาหารเย็นและผิวหน้าอาหารแห้ง ใช้มีดผ่าตัดจุ่ม Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ เผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วกรีดอาหาร
เลี้ ยง เ ช้ือ เป็นสี่ เ หลี่ ยมจัตุ รั สมี ให้ ความกว้ างด้ านละประมาณ 6 มิลลิ เมตร  ใ ช้ปากคีบคีบส ไลด์ จุ่ ม                   
Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ เผาไฟ แล้วจึงวางบนแท่งแก้วงอในจานอาหารเพาะเช้ือเปล่าที่ปลอดเช้ือ ยกวุ้นมาวางบน
สไลด์ในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ ใช้เข็มเขี่ยแตะเช้ือรามาแตะที่ขอบทั้ง 4 ด้านของช้ินวุ้น น ากระจกปิดสไลด์จุ่ม 
Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ เผาไฟแล้วค่อย ๆ วางปิดช้ินวุ้นซึ่งลงเช้ือไว้แล้ว น าส าลีชุบน้ าที่ปราศจากเช้ือวางในจาน
อาหารเพาะเชื้อ  บ่มเช้ือท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วัน จนกระทั่งเส้นใยราเจริญแผ่ออกมาที่แผ่นกระจกปิดสไลด์  
จึ งน ามาท าสไลด์กึ่ งถาวร โดยใ ช้ปากคีบค่อย  ๆ  คีบกระจกปิดสไลด์ออกจากจานอาหารเพาะเ ช้ือ                    
หยด Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 1-2 หยดบนด้านที่มีเส้นใย เพื่อไล่ความช้ืน ทิ้งไว้ให้เกือบแห้งจึงหยด                
lactophenol cotton blue ลงบนแผ่นสไลด์ที่สะอาด ปิดกระจกปิดสไลด์ที่มีเส้นใยเช้ือราเจริญอยู่ลงไป ระวังอย่า
ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้น ปิดผนึกของขอบกระจกด้วยน้ ายาทาเล็บแบบใส น าไปตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วัด
ขนาด ถ่ายภาพและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเช้ือรา จากนั้นจึงท าการจัดจ าแนกชนิดของเช้ือราโดย
เปรียบเทียบรายละเอียดของเชื้อราที่พบกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าการจัดจ าแนกเช้ือราในระดับสกลุ 

 
ผลการวิจัย 

การแยกเชื้อราจากตัวอย่างฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง 
จากการเก็บตัวอย่างฝักสุกของมะขามหวานพันธุ์ประกายทองจาก 3 สวน จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 30 

ตัวอย่าง เมื่อน ามาท าการแยกเช้ือด้วยวิธี tissue transplanting technique บนอาหาร PDA ผลการแยกเช้ือ
สามารถแยกเช้ือราได้ทั้งหมด 20 ไอโซเลต เป็นเช้ือกลุ่มที่สร้างสปอร์ 6 ไอโซเลต และไม่สร้างสปอร์ 14 ไอโซเลต     
โดยในสวนที่ 1 พบเช้ือราทั้งหมด 7 ไอโซเลต สร้างสปอร์ทั้งหมด 3 ไอโซเลต ไม่สร้างสปอร์ 4 ไอโซเลต            
เช้ือราที่แยกได้อยู่ในสกุล Aspergillus, Curvularia และ Penicillium สวนที่ 2 พบเช้ือราทั้งหมด 6 ไอโซเลต  
สร้างสปอร์ทั้งหมด 2 ไอโซเลต ไม่สร้างสปอร์ทั้งหมด 4 ไอโซเลต เช้ือราที่แยกได้อยู่ในสกุล Aspergillus           
สวนท่ี 3 พบเชื้อราทั้งหมด 7 ไอโซเลต สร้างสปอร์เพียง 1 ไอโซเลต ไม่สร้างสปอร์จ านวน 6 ไอโซเลต  โดยเช้ือราที่
แยกได้อยู่ในสกุล Penicillium (ตารางที ่1) 
 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา 
 จากการศึกษาลักษณะการเจริญของเส้นใยบนผิวหน้าอาหารและสัณฐานวิทยาของสปอร์ของเช้ือรา
สามารถระบุเช้ือราได ้3 สกุล คือ Curvularia, Aspergillus และ Penicillium โดยพบว่าเชื้อราในสกุล Curvularia
ไอโซเลตที ่A11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA โคโลนีมีสีน้ าตาลอมเทา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบที่ก าลังขยาย 400 เท่า เส้นใยมีผนังกั้น conidiophore ไม่มีสี conidia มี 3-5 เซลล์ 
ปลายมนทั้งสองด้าน (ภาพที่ 1) เช้ือราในสกุล Aspergillus ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA ของเช้ือรา  
ไอโซเลต A12 โคโลนีของเช้ือมีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว (ภาพที่ 2) เช้ือราไอโซเลต B11 โคโลนีของเช้ือเริ่มแรก       
มีลักษณะฟูมีสีเขียว เมื่อเส้นใยมีอายุมากข้ึนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ภาพที่ 3 ) ไอโซเลต B51 โคโลนีของเชื้อเริ่มแรก
มีลักษณะฟูมีสีขาว เมื่อเส้นใยมีอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว (ภาพที่ 4) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้      
กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบที่ก าลังขยาย 400 เท่า เช้ือราในสกุล Aspergillus มีลักษณะ conidiophore       
ผนังเรียบและไม่มีสี conidial head แผ่ออกเป็นรัศมี conidia ค่อนข้างกลม มีสีเขียว ผนังเรียบ เช้ือราในสกุล 
Penicillium ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA ไอโซเลต A51 เส้นใยเจริญฟู โคโลนีมีสีเขียวอ่อน (ภาพที่ 5) 
ไอโซเลต C71 เส้นใยเจริญฟู โคโลนีของเช้ือเริ่มแรกมีลักษณะฟูสีขาว เมื่อเส้นใยมีอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็น          
สีเขียวเข้ม (ภาพที่ 6) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบที่ก าลังขยาย 400 เท่า            
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เช้ือราในสกุล Penicillium ลักษณะ conidiophore มีรูปร่างเป็นช่อ คล้ายแปรง conidia สีเขียว เซลล์เดียว 
รูปร่างกลมต่อกันคล้ายโซ่ 
 
ตารางที่ 1 เชื้อราที่แยกได้จากฝักมะขามสุกพันธุป์ระกายทองที่เก็บตัวอย่างจาก 3 สวน ในเขตพื้นที่ต าบลช้างตะลูด 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ล าดับ ไอโซเลต การสร้างสปอร ์

1 A11 (Curvularia) สร้างสปอร ์

2 A12 (Aspergillus) สร้างสปอร ์

3 A21 ไม่สร้างสปอร ์

4 A31 ไม่สร้างสปอร ์

5 A32 ไม่สร้างสปอร ์

6 A41 ไม่สร้างสปอร ์

7 A51 (Penicillium) สร้างสปอร ์

8 B11 (Aspergillus) สร้างสปอร ์

9 B21 ไม่สร้างสปอร ์

10 B31 ไม่สร้างสปอร ์

11 B41 ไม่สร้างสปอร ์

12 B51 (Aspergillus) สร้างสปอร ์

13 B66 ไม่สร้างสปอร ์

14 C11 ไม่สร้างสปอร ์

15 C21 ไม่สร้างสปอร ์

16 C31 ไม่สร้างสปอร ์

17 C41 ไม่สร้างสปอร ์

18 C51 ไม่สร้างสปอร ์

19 C61 ไม่สร้างสปอร ์

20 C71 (Penicillium) สร้างสปอร ์

 
หมายเหตุ 

A, B, C  = แหล่งเก็บตัวอย่างจากสวนท่ี 1, 2, 3 
เลขหลักแรก  = หมายเลขตัวอย่างฝักมะขาม 
เลขหลักท้าย = เชื้อราที่แยกได้จากแต่ละตัวอยา่ง 
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ภาพที ่1 ลักษณะสณัฐานวิทยาของเชื้อรา Curvularia ไอโซเลต A11 

A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน 
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่ก าลังขยายของ 

ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus ไอโซเลต A12  

A. ลักษณะของเช้ือราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน  
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่ก าลังขยายของ

ภาพ 1000 เท่า. scale  bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร 

A B 

D C 

A B 

D C 
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ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus ไอโซเลต B11 

A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน 
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่ก าลังขยายของ

ภาพ 1000 เท่า. scale  bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus ไอโซเลต B51 
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน 

C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่ก าลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale  bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร 

 

A 

C D 

B 

A B 

C D 
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Penicillium ไอโซเลต A51 
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน 

C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่ก าลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร , D = 5 ไมโครเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Penicillium  ไอโซเลต C71 

A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน 
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่ก าลังขยายของ

ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร , D = 5 ไมโครเมตร 

A B 

C D D 

A B 

C D 
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อภิปรายผล 
 ผลการแยกเช้ือราในฝักมะขามสุกพันธุ์ประกายทองที่เก็บตัวอย่างจาก 3 สวน ในเขตต าบลช้างตะลูด 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เช้ือบริสุทธ์ิทั้งหมด 20 ไอโซเลต จัดเป็นเช้ือกลุ่มที่สร้างสปอร์ 6 ไอโซเลต และ
ไม่สร้างสปอร์ 14 ไอโซเลต โดยสามารถจ าแนกเช้ือราในระดับสกุลได้ 3 สกุล คือ Aspergillus sp., Curvularia sp. 
และ Penicillium sp. โดยพบเช้ือราสกุล Aspergillus sp. มากที่สุด โดยสวนที่ 1 พบเช้ือราทั้ง 3 สกุล              
คือ Aspergillus sp., Curvularia sp. และ Penicillium sp. สวนที่ 2 พบเพียงเช้ือรา Aspergillus และสวนที่ 3 
พบเพียงเช้ือรา Penicillium ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้พบเช้ือราเพียง 3 สกุล สอดคล้องกับการศึกษาของ          
ณัฏฐีวรรณ ปุ่นวัน และคณะ (2531) ที่พบเช้ือราในมะขามหวาน 3 พันธุ์คือ พันธุ์สีทอง พันธุ์หมื่นจง และพันธุ์ศรี
ชมพู โดยเช้ือที่พบได้แก่ Pestalotiopsis sp., Nigrospora sp., Aspergillus niger, Penicillium sp., Fusarium 
sp., Rhizopus sp., Aureobasidium pullulans, Altenaria sp., Curvularia lunata, Cladosporium sp. 
และ Candida sp. แสดงให้เห็นว่าเช้ือราทั้ง 3 สกุลที่พบอยู่ในมะขามพันธุ์ประกายทองและในพันธุ์อื่นๆ ด้วยนั้น
เป็นเชื้อที่ไม่มีความจ าเพาะเจาะจงกับพันธุ์มะขามและสามารถพบได้ในมะขามหวานโดยทั่วไป 

ผลการแยกเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทองในงานวิจัยนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร ศรี

สุวรมาศ และคณะ (2552) ที่พบเช้ือราในสกุล Penicillium sp. เช่นกัน แต่ต่างจากงานวิจัยของ เบญจพร ศรีสุวร

มาศ (2552) และจินตนา สนามชัยสกุล (2555) ที่ในงานวิจัยนี้ไม่พบเช้ือราในสกุล Pestalotiopsis sydowiana 

(Bes.) B. Sutton, Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries และ Fusarium solani (Mart.) 

Sacc. ซึ่งสาเหตุที่ไม่พบเช้ือรา 3 สกุลนี้ อาจเนื่องมาจากงานวิจัยนี้มีระยะเวลาการส ารวจที่สั้นกว่า จ านวนครั้งใน

การเก็บตัวอย่างที่น้อยกว่า อีกทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและภูมิประเทศของบริเวณที่เก็บตัวอย่างอาจแตกต่าง

กัน ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ไม่พบเช้ือราทั้ง 3 สกุล ในฝักมะขามพันธุ์ประกายทองในเขตพื้นที่ต าบลช้างตะลูด 

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  

เมื่อพิจารณาถึงสกุลของเช้ือราที่แยกได้กับเช้ือราที่สร้างสารพิษในผลผลิตทางการเกษตรอื่นที่มีการ

รายงานมาก่อน พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชรี เสาร์เทพ และคณะ (2560) ที่พบสารพิษ aflatoxin 

B1 ในเช้ือราสกุล Aspergillus sp. และ Penicillium sp. ที่ก่อให้เกิดโรคกับคนมากที่สุด ซึ่งสาร aflatoxin B1 

นับเป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogens) การปนเปื้อนของสารพิษนี้จากเช้ือราจึง

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์และสัตว์ที่บริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตามพบว่าจากงานวิจัยของ 

ณัฏฐีวรรณ ปุ่นวัน และคณะ (2531) ที่ศึกษาชนิดและศึกษาสารพิษของเช้ือราในมะขามหวานกลับพบว่าเช้ือราที่

แยกได้จากมะขามหวานในการวิจัยนั้น ทั้งหมดเป็นเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าเช้ือราที่พบในงานวิจัยของ ณัฏฐีวรรณ ปุ่นวัน และคณะ (2531) เป็นเช้ือในสกุลเดียวกับเช้ือที่แยกได้จาก

งานวิจัยนี้เช่นกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสรุปในเบื้องต้นว่าเช้ือราที่แยกได้จากมะขามหวานพันธุ์ประกายทองเป็น

เชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคเช่นกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดควรมีการศึกษา

ต่อยอดในการระบุชนิดของเช้ือราที่ได้จากงานวิจัยนี้ด้วยข้อมูลทางอณูชีววิทยาเพื่อช้ีชัดว่าเป็นเช้ือราในกลุ่มที่ไม่

สร้างสารพิษจริงหรือไม่ ทั้งนี้หากได้ข้อสรุปแน่ชัดว่าเชื้อราในมะขามหวานพันธุ์ประกายทองเป็นเชื้อราชนิดที่ไม่สร้าง
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สารพิษแล้วก็สามารถน าข้อสรุปที่ได้มาเป็นข้อมูลเผยแพร่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและตัวเกษตรกรผู้ปลูก

มะขามหวานพันธุ์ประกายทองได้ในท้ายท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย   

 เช้ือราที่พบในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทองที่ เก็บตัวอย่างจาก 3 สวน ในเขตต าบลช้างตะลูด                     

อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์คือเชื้อราในสกุล Aspergillus sp., Curvularia sp. และ Penicillium sp. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพ

การเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อทางการค้าจ านวน 234 ตัว ที่อายุ 1 วัน แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ 
ละ 3 ซ้ าๆ ละ 13 ตัว ประกอบด้วย อาหารควบคุมที่ใช้กากถ่ัวเหลืองเป็นแหล่งของโปรตีนในสูตรอาหาร อาหารควบคุมที่
ใช้ถั่วอินทรีย์ต้มสุกทดแทนกากถั่วเหลืองที่ระดับ 100% ในสูตรอาหารและกลุ่มที่ใช้ถั่วอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่ว
อินทรีย์ต้มสุกท่ีระดับ 25, 50, 75 และ 100% ในสูตรอาหารตามล าดับ ผลการทดลอง พบว่า การทดแทนกากถั่วเหลือง
ด้วยถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับในอาหารท าให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลงใน
ไก่เนื้อระยะเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และท าให้ปริมาณการกินอาหารลดลงในไก่เนื้อระยะรุ่นและตลอดการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับในอาหารท าให้
เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น  เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง  เปอร์เซ็นต์เนื้ออกนอก  และเปอร์เซ็นต์เนื้ออกลดลง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05)  
 

ค าส าคัญ: ไก่เนื้อ ถั่วเหลืองอินทรยี์ต้มสุกหมัก สมรรถภาพการเจรญิเติบโต องค์ประกอบซาก 
 
 

Abstract 
This research aims to investigate the effects of fermented of boiled organic soybean in diets 

on growth performance and carcass composition of broiler chickens. Two hundred Thirty-four of 
commercial broiler chickens about one day aged, each were used. Chickens were divided into 6 
groups, 3 replications (n = 13). Soybean meal was use as protein sources in the control diet, control 
diet was replaced soybean meal with boiled organic soybean at 100% and the others 4 treatments 
were diets in witch boiled organic soybean diet was replaced by the fermented boiled organic 
soybean at 25, 50, 75 and 100%,  respectively. The results found that the replacing soybean meal 
with boiled organic soybean and fermented boiled organic soybean in diets show lower growth 
performance in starter period and lower feed intake (P<0.05) in grower period and overall period 
when compared with control group. The additional effect of boiled and fermented boiled organic 

504 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

soybean significantly decreased the percentage of hot carcass, dressing, loins and tender loins 
(P<0.05). 
 
Keywords: Broiler chicken, Fermented boiled organic soybean, Growth performance, Carcass 

composition

 
บทน า 

การท าอาหารสัตว์อินทรีย์นั้นยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เนื่องจากการน าเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบหลัก
นั้นต้องมีปริมาณที่มากเพียงพอ แต่วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์บางชนิดมีปริมาณที่น้อย อย่างไรก็ตาม ถั่วเหลืองอินทรีย์ถือ
เป็นวัตถุดิบอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในการท าเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากการผลิต
ถั่วเหลืองอินทรีย์ถือว่ายังมีปัญหาน้อยกว่าการผลิตข้าวโพดอินทรีย์ เพราะการปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์ในฤดูแล้งหลังการท านา
ยังให้ผลผลิตต่อไร่สูง (นิรนาม, 2561) และยังสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีด้วย โดยถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้คุณค่า
ทางโภชนะสูง จัดเป็นแหล่งวัตถุดิบของโปรตีนและไขมันที่มีคุณภาพ (Poysa and Woodrow, 2002) อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบ
อินทรีย์ที่หาได้ง่ายและราคาถูก โดยถั่วเหลืองทีใ่ช้เลี้ยงสัตว์ถูกน ามาใช้ได้ทั้งในรูปถั่วเหลืองเต็มเมล็ดและกากถ่ัวเหลือง  

เมล็ดถั่วเหลืองจะประกอบดว้ยโปรตีนและไขมันเป็นส่วนใหญ่ โดยเมล็ดถั่วเหลืองมีโปรตีนมากกว่าร้อยละ 30 และมี
ไขมันสูงถึงร้อยละ 20 (อารีย์, 2544) นอกจากนี้ ถั่วเหลืองยังมีกรดอะมิโนจ าเป็น (Essential amino acid) หลายชนิด 
ได้แก่ ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และวาลีน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
ใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ (Saidu, 2005) และยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นกรดไขมันที่จ าเป็นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดลิ
โนเลอิกอีกด้วย (อารีย์, 2544) อย่างไรก็ตาม แม้ถั่วเหลืองดิบจะมีโปรตีนในปริมาณที่สูงแต่การใช้ประโยชน์มักจะถูกจ ากัด
โดยสารต้านโภชนะ (Antinutritional factor) ได้แก่ สารยับยั้งโปรตีเอส (Protease inhibitor) เลคติน (Lectins) โอลิโก
แซคคาไรด์ (Oligosaccharide) ไฟเตท (Phytate), และสารต้านวิตามิน (Antivitamin) (อภิพรรณ, 2546) ซึ่งสารพิษเหล่านี้
จะท าให้คุณค่าทางโภชนะของอาหารลดลง โดยจะมีผลต่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
สารอาหารในสัตว์ โดยเฉพาะสารยับยั้งทริปซิน (Trypsin inhibitor) ซึ่งเป็นโปรตีนในธรรมชาติชนิดหนึ่งในถั่วเหลือง สารนี้
จัดเป็นสารต้านการดูดซึมโปรตีนของร่างกายท าให้การย่อยของโปรตีนลดลงได้ (อาณดี และ ประไพศรี, 2543) 

การก าจัดสารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ การให้ความร้อน (Barrows et al., 2007) 
และการหมักด้วยจุลินทรีย์ (Francis et al., 2001) รวมถึงการให้ความร้อนร่วมกับการหมัก ซึ่งการลดสารต้านโภชนะใน
วัตถุดิบอาหารหมักเป็นผลจากระดับของกรดแลคติกที่เพิ่มขึ้น (Cruz et al., 2011) โดยแบคทีเรียจะใช้น้ าตาลจากพืชด้วย
การย่อยเซลลูโลสและคาร์โบไฮเดรตให้มีโมเลกุลเล็กลงเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและสร้างกรดไขมันระเหยง่าย  (volatile 
fatty acids) เช่น กรดอะซีติก กรดบิวทีริก และกรดโพรพิโอนิค เป็นต้น (Chiba et al., 2005) เอนไซม์จากแบคทีเรียยังช่วย
ท าลายโครงสร้างของสารยับยั้งทริปซินท าให้สามารถย่อยโปรตีนในถั่วเหลืองได้ดีขึ้น (Inatsu et al., 2006) และ
กระบวนการหมักยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางด้านโภชนะ มีรสชาติ กลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี ลดสารพิษและป้องกันการ
เสื่อมเสียของอาหารได้ (พัทธินันท์, 2555) นอกจากนี้ การต้มถั่วเหลืองก่อนการน าไปหมักจะท าให้ถั่วเหลืองนิ่มขึ้น มีกลิ่นดี
ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายอาหารด้วยเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร ท าให้คุณค่าทางโภชนะสูงขึ้น และท าให้
น้ าตาลที่มีประโยชน์ เช่น ไซโลส แมนโนส กาแลคโตส และกลูโคส มีปริมาณสูงขึ้น (พัทธินันท์, 2555) อย่างไรก็ตาม ถั่ว
เหลืองเต็มเมล็ดที่ผ่านการต้มสุกหรือการหมักจะยังมีไขมันอยู่สูง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซากของ
ไก่เนื้อได้ 
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การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นถึงผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักระดับต่างๆ ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสูตรอาหารไก่เนื้อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับปริมาณของวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ รวมถึงระดับของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักที่เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ในการเลี้ยงไก่เนื้ออินทรีย์ต่อไปในอนาคต 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 

การเตรียมถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกโดยท าการแช่ถั่วเหลืองอินทรีย์ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดประมาณ 
2-3 ครั้ง หลังจากนั้นน าไปต้มในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 นาทีนับจากจุดที่เดือด เมื่อครบเวลาที่
ก าหนดแล้วน าไปผึ่งแดดและน าเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมงเพื่ออบให้แห้ง จากนั้นน าไปบด
ให้ละเอียดก่อนน าไปผสมอาหาร 

การเตรียมถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก โดยน าถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกจากวิธีการข้างต้นมาผสมเข้าส่วนผสมที่เตรียม
ไว้เข้ากัน โดยใช้อัตราส่วนของ ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก : น้ าตาลแดง : เกลือ เท่ากับ 100 : 4 : 1 ท าการหมักถั่วเหลืองในถุง
โดยบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม อัดให้แน่นและดูดอากาศออกจากถุงหมักให้มากท่ีสุด แล้วมัดปิดปากถุงให้แน่น ท าการหมักเป็น
ระยะเวลา 9 วัน เมื่อครบก าหนดท าการเปิดถุงและประเมินลักษณะทางกายภาพ น าไปผึ่งแดดและน าเข้าตู้อบ 48-72 ช่ัวโมง
เพื่ออบให้แห้ง จากน้ันน าไปบดให้ละเอียดก่อนน าไปผสมอาหาร 

การศึกษานี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยใช้ไก่เนื้อ
สายพันธ์ุทางการค้าจ านวน 234 ตัว อายุ 1 วัน แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ้ าๆ ละ 13 ตัว สุ่มสัตว์ทดลอง
ให้ได้รับอาหารทดลองที่แตกต่างกัน 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลองดังนี้  

กลุ่มที ่1: อาหารควบคุม 
กลุ่มที ่2: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกทดแทนกากถั่วเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์ 
กลุ่มที ่3: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 25 เปอร์เซ็นต์ 
กลุ่มที ่4: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 50 เปอร์เซ็นต์ 
กลุ่มที ่5: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 75 เปอร์เซ็นต์ 
กลุ่มที ่6: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 100 เปอร์เซ็นต์ 
การเตรียมอาหารทดลองที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ระยะเล็ก (อายุ 0-3 สัปดาห์) และระยะรุ่น (อายุ 3-7 

สัปดาห์) อาหารทดลองมีระดับสารอาหารต่างๆ ตามความต้องการของไก่เนื้อในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตที่แนะน าโดย 
NRC (1994) ซึ่งส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองโดยการค านวณแสดงใน Table 1. และTable 2. ท าการเลี้ยงจนไก่
เนื้อในโรงเรือนเปิด มีการให้น้ าและอาหารอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ 

การเก็บข้อมูลการทดลอง ท าการชั่งน้ าหนักไก่เนื้อเริ่มทดลองและท าการช่ังน้ าหนักทุกสัปดาห์ และช่ังอาหารเหลือ
ทุกวัน บันทึกและค านวณสมรรถภาพการเจริญเติบโต ได้แก่ น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินได้ 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว และเมื่อสิ้นสุดการทดลองท าการฆ่าไก่ทุกตัวตามหลักสวัสดิภาพสัตว์เพื่อประเมิน
องค์ประกอบซาก ได้แก่ น้ าหนักมีชีวิต น้ าหนักซากอุ่น น้ าหนักซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง และ
ค านวณเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนต่างๆ จากซากอุ่น และค านวณเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายในจากน้ าหนักมีชีวิตหลังจากท าการตัดแต่ง
ซาก 

 การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง น าข้อมูลที่ได้จากการค านวณดา้นสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซาก
ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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Table 1.  Ingredients and calculated chemical composition of experimental diets (0-3 Wks.) 

Ingredient 
Treatments 

1 2 3 4 5 6 
Organic broken rice 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 43.6 
Soybean meal (44% CP) 52.45 0 0 0 0 0 
Boiled organic soybean 0 52.45 39.33 26.22 13.11 0 
fermented of boiled organic soybean  0 0 13.11 26.22 39.33 52.45 
Dicalcium phosphate  2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Fine limestone  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Salt  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Premix* 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Probiotic  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Calculated Chemical composition (%)  
Crude Protein (%) 23.08 23.08 23.06 23.05 23.04 23.03 
Metabolizable energy (kcal/kg) 2877 2877 2906 2936 2965 2995 
Calcium (%) 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 
Available phosphorus (%) 0.78 0.78 0.76 0.72 0.68 0.65 

  Remark: *Commercial premix 
 
Table 2.  Ingredients and calculated chemical composition of experimental diets (4-7 Wks.) 

Ingredient 
Treatments 

1 2 3 4 5 6 
Organic broken rice 50.45 50.45 50.45 50.45 50.45 50.45 
Soybean meal (44% CP) 45.6 0 0 0 0 0 
Boiled organic soybean 0 45.6 34.2 22.8 11.4 0 
fermented of boiled organic soybean  0 0 11.4 22.8 34.2 45.6 
Dicalcium phosphate  2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
Fine limestone  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Salt  0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
Premix* 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Probiotic  0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
Calculated Chemical composition (%) 

Crude Protein (%) 20.06 20.06 20.05 20.04 20.03 20.02 

Metabolizable energy (kcal/kg) 2940 2940 2966 2991 3017 3043 
Calcium (%) 0.986 0.986 0.978 0.97 0.962 0.954 
Available phosphorus (%) 0.762 0.762 0.73 0.698 0.666 0.634 

  Remark:*Commercial premix 
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ผลการวิจัย 
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อระยะเล็ก (อายุ 0-3 สัปดาห์) และไก่เนื้อระยะรุ่น (อายุ 4-7 สัปดาห์) แสดง

ใน Table 3. พบว่า น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวของไก่เนื้อระยะเล็ก แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้กากถ่ัวเหลืองมีน้ าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น ปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ต่อวัน และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก
ทุกระดับ ส่วนสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อระยะรุ่น พบว่า น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน 
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นปริมาณการกินได้
เฉลี่ยต่อวัน โดยไก่เนื้อระยะรุ่นที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถ่ัวเหลืองมีปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวันสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก และสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักที่ระดับ 25 และ 50% แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่
ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักที่ระดับ 50 และ 100%  

สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อตลอดการทดลอง (0-7 สัปดาห์) ) แสดงใน Table 3. พบว่า น้ าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ยกเว้นปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน โดยไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองมีปริมาณการกิน
ได้เฉลี่ยต่อวันสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก และสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับด้วย
เช่นกัน 
Table 3.  The effect of fermented boiled organic soybean level on growth performance in broiler 

chicken 

Parameter 
 Treatments  

SEM 
P-

value T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Initial weight (g) 40.54 40.51 40.56 40.56 40.54 40.54 0.04 0.999 
Starter period (0-3 Week) 
Body weight grain (g) 405.34b 301.46a 334.67a 313.23a 323.81a 305.67a 10.90 0.027 
Feed Intake (g/b/d) 40.53b 22.47a 26.66a 26.65a 27.10a 23.46a 1.56 0.000 
Average daily gain(g/b/d) 19.30b 14.36a 15.94a 14.92a 15.42a 14.56a 0.52 0.027 
Feed conversion Ratio 2.11b 1.56a 1.67a 1.79a 1.81a 1.62a 0.05 0.003 
Grower period (4-7 Week) 
Body weight grain (g) 1369.45 1109.75 1074.46 1206.39 1305.86 1249.03 36.51 0.130 
Feed Intake (g/b/d) 97.94a 79.90b 77.18c 81.40b 87.76ab 91.38ab 2.26 0.034 
Average daily gain(g/b/d) 48.91 39.63 38.37 43.09 46.64 44.61 1.30 0.130 
Feed conversion Ratio 2.00 2.02 2.02 1.89 1.89 2.07 0.03 0.542 
Overall (0-7 week) 
Body weight grain (g) 1774.79 1411.21 1409.13 1519.62 1629.67 1554.70 42.04 0.067 
Feed Intake (g/b/d) 73.33a 55.29b 55.53b 57.94b 62.15b 62.27b 1.77 0.006 
Average daily gain(g/b/d) 36.22 28.80 28.76 31.01 33.26 31.73 0.86 0.067 
Feed conversion Ratio 2.03 1.92 1.93 1.86 1.87 1.97 0.03 0.482 
หมายเหตุ a,b อักษรที่แตกต่างกันในแถวนอนเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ผลการศึกษาด้านองค์ประกอบซาก แสดงใน Table 4. พบว่า เปอร์เซ็นต์ซากอุ่นและเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถ่ัวเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น
และเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่งสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับ แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มสุก ส่วนของเปอร์เซ็นต์ช้ินส่วนของซากอุ่น พบว่า เปอร์เซ็นต์หัวและคอ เปอร์เซ็นต์ปีกรวม เปอร์เซ็นต์น่อง 
เปอร์เซ็นต์สะโพก และเปอร์เซ็นต์โครงกระดูก ของทุกกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์แข้ง เปอร์เซ็นต์อกนอก และเปอร์เซ็นต์อกใน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
โดยพบว่า ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองจะมีเปอร์เซ็นต์แข้งต่ ากว่ากว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับ และไก่เนื้อท่ีได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองจะมี
เปอร์เซ็นต์อกนอกและเปอร์เซ็นต์อกในสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก
หมักทุกระดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายใน พบว่า เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม เปอร์เซ็นต์หัวใจ เปอร์เซ็นต์ตับและถุงน้ าดี 
เปอร์เซ็นต์กระเพาะแท้และกระเพาะบด และเปอร์เซ็นต์ม้าม ของทุกกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบว่า ไก่เนื้อที่
ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องต่ าที่สุดเมื่อเทียบกลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์
ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับ  

 
Table 4.  The effect of fermented boiled organic soybean level on carcass composition in broiler 

chicken 

Item 
Treatments 

SEM 
P-

value 1 2 3 4 5 6 
Live weight (g) 1743.92 1558.25 1554.16 1560.67 1599.91 1624.83 24.89 0.21 
Hot carcass weight (g) 1461.5 1292.7 1266.9 1289.4 1278.7 1322.3 23.16 0.14 
Dressing weight (g) 1296.4 1136.7 1104.1 1131 1105.4 1157.2 21.86 0.10 
Hot carcass (%) 83.58a 81.68a 75.78b 81.08a 79.59ab 79.48ab 0.74 0.02 
Dressing (%) 74.00a 70.92ab 64.69c 70.14ab 68.74bc 68.68bc 0.64 0.00 
Carcass percentage (Hot carcass percentage %)      
Head and Neck 5.53 6.1 6.2 6.19 6.11 6.08 0.07 0.07 
Legs 4.05b 4.59a 4.77a 4.89a 4.74a 4.72a 0.05 0.00 
Wings 8.17 7.84 8.06 8.15 7.87 7.96 0.07 0.70 
Drumsticks 11.18 11.48 10.91 10.96 11.13 10.96 0.11 0.69 
Thighs 12.96 14.01 12.45 12.04 13.2 12.98 0.18 0.06 
Loins 15.2a 11.22c 10.07c 10.3c 12.97b 11.55bc 0.29 0.00 
Tender loins 3.43a 2.74bc 2.71bc 2.55c 3.01b 2.81bc 0.05 0.00 
Skeleton frame 17.4 18.99 18.14 18.37 17.89 18.59 0.18 0.20 
Internal organ (Live weight %)       
Visceral organs 9.91 11.37 11.21 10.86 12.02 11.62 0.32 0.59 
Heart 0.45 0.49 0.5 0.49 0.56 0.54 0.01 0.23 
Liver 2.12 2.3 2.15 2.2 2.36 2.4 0.03 0.18 
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หมายเหตุ a,b,c อักษรที่แตกต่างกนัในแถวนอนเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
การอภิปรายผล 

การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในการศึกษาครั้งนี้ส่งผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อระยะเล็ก โดย
ส่งผลใหม้ีสมรรถภาพการเจริญเติบโตต่ ากว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้กากถ่ัวเหลือง ทั้งนี้อาจเนื่องจากถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักยัง
มีไขมันในปริมาณที่สูงท าให้พลังงานในอาหารสูงตามไปด้วย จึงส่งผลต่อการกินได้ลดลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ด้านอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Mathivanan et al. (2006) ที่พบว่าการให้กากถั่วเหลืองหมักในไก่เนื้อไม่ส่งผลต่อ
น้ าหนักตัวของไก่เนื้อจนถึงอายุ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตในด้านน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวในไก่เนื้อระยะ
รุ่น แตป่ริมาณการกินได้ของกลุ่มควบคุมที่การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักครั้งนี้จะต่ ากว่ากลุ่ม
ที่ใช้กากถั่วเหลือง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Fujuwara et al. (2009) ที่พบว่าอาหารที่เสริมถั่วเหลืองหมักไม่ได้ส่งผล
ต่อการเพิ่มน้ าหนักตัวและประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่พื้นเมืองระยะรุ่น แต่การใช้กากถ่ัวเหลืองหมักที่เพิ่มสูงขึ้นจะท าให้
การกินได้ของไก่เนื้อลดลง แตกต่างจากการศึกษาของ Kim et al. (2016) ที่พบว่าการกินได้ของไก่เนื้อที่ใช้กากถั่วเหลือง
หมักในช่วงระยะรุ่นและระยะขุนไม่แตกต่างกัน และการศึกษาของ Mathivanan et al. (2006) ที่พบว่าน้ าหนักตัวของไก่
เนื้อในกลุ่มที่ใช้กากถ่ัวเหลืองหมักจะสูงกว่ากลุ่มควบคุม  

การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารครั้งนี้ส่งผลต่อองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ โดยท าให้ เปอร์เซ็นต์ซาก
อุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์เนื้ออกนอก และเปอร์เซ็นต์เนื้ออกในลดต่ าลง ทั้งนี้เนื่องจากไก่เนื้อกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับจะมีน้ าหนักมีชีวิตก่อนฆ่าต่ ากว่า แต่มีเปอร์เซ็นต์เครื่องในรวมและไขมันช่องท้องสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักจึงส่งผลต่อองค์ประกอบซากได้ ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ Fujuwara et al. 
(2009) ที่พบว่าอาหารที่เสริมถั่วเหลืองหมักไม่ได้ส่งผลน้ าหนักซาก เนื้อหน้าอก เนื้อสะโพก และไขมันในช่องท้องในไก่
พื้นเมืองระยะรุ่น และการศึกษาของ Kim et al. (2016) ที่พบว่าการใช้กากถ่ัวเหลืองหมักในไก่เนื้อช่วงระยะรุ่นและระยะขุน
ไม่มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักของอวัยวะภายใน นอกจากนี้ การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักครั้งนี้ท าให้ เปอร์เซ็นต์ไขมัน
ช่องท้องสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากในถ่ัวเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักยังมีไขมันอยู่สูงหรือไม่มีการสกัดไขมัน ซึ่งเมื่อใช้ถั่วเหลืองที่มี
ไขมันเต็มเลี้ยงไก่เนื้อจะส่งผลให้ไก่เนื้อมีไขมันช่องท้องมากขึ้น (สุชน และบุญล้อม, 2541) อย่างไรก็ตาม กลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่ว
เหลืองอินทรีย์ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อครั้งนี้ส่งผลต่อองค์ประกอบซากไม่แตกต่างกัน 

  
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ซากของไก่เนื้อสายพันธ์ุการค้าครั้งนี้พบว่า การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารส่งผลให้สมรรถภาพการเจริญเติบโต
ต่ าลงในไก่เนื้อระยะเล็ก และส่งผลต่อปริมาณการกินได้ของอาหารลดลงในไก่เนื้อระยะรุ่นด้วย และการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์
ต้มสุกในอาหารครั้งนีย้ังส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบซาก โดยท าให้เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์
เนื้ออกนอกและเปอร์เซ็นต์เนื้ออกในลดต่ าลง และท าให้เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องสูงขึ้นด้วย 
 
 
 

Proventriculus α Gizzard 2.28 2.76 2.73 2.78 2.76 2.77 0.06 0.23 
Spleen    0.24 0.11 0.14 0.14 0.17 0.16 0.01 0.11 
Visceral fat 0.36b 0.73ab 0.49ab 0.47ab 0.85a 0.67ab 0.05 0.04 
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บทคัดยอ 

 

 วัตถุประสงคของการศึกษาครั้ ง น้ีคือ ประยุกตใชตัวแบบพยากรณ ท่ีเหมาะสมกับปริมาณนํ้าฝนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งไดขอมูลปริมาณนํ้าฝน ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือน

มิถุนายน 2562 วิธีการพยากรณ คือ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผัน

แปรตามฤดูกาล การวิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินซ และวิธีการพยากรณรวม ซึ่งวิธีการพยากรณท่ีเหมาะสมจะพิจารณา

จากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธและคารอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย พบวา วิธีการพยากรณรวมมีความเหมาะสมมาก 

 

คําสําคัญ : การพยากรณ  ปริมาณนํ้าฝน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การพยากรณรวม  

Abstract 

The purpose of this study is applied forecasting that suitable with time series affect to the 

quantity the rainfall in Northeastern of Thailand from the weather meteorological department. In-season 

from January, 2012 to June, 2019. Studying forecasting methods is Decomposition method, Smoothing for 

time series with seasonal variations, Box-Jenkins time series analysis and combined forecasting method. 

The suitable forecasting method be considered from the measurement of accuracy include coefficient of 

Correlation, mean absolute percentage  error. The result model combined forecasting method is the most 

accurate. 

 

Keywords : forecasting  Rainfall  Northeastern  combined 

บทนํา  

 ประเทศไทยจัดอยูในเขตรอนของโลก และยังเปนเขตมรสุมท่ีพัดคราวละ 6 เดือนประชากรสวนใหญมีอาชีพ

เกษตรกรรมอาศัยนํ้าฝนเปนปจจัยพ้ืนฐานในการผลิต นอกจากน้ีนํ้าฝนเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการเกษตรอยางยิ่งการมีนํ้าอยาง

เพียงพอ และสม่ําเสมอตอการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชถือวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญท่ีสุด หากแตวาการท่ีฝนตก

หรือไมตกน้ันเปนปจจัยท่ีควบคุมไมไดปริมาณนํ้าฝนยังมีความแปรปรวนไมแนนอนและมีความแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ีอีก

ดวย (ณพฐ โสภีพันธ, 2557) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมากถึงหน่ึงในสามของประเทศ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ

ดานเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรไมคอยแนนอน อันเน่ืองมาจากฝนตกไมแนนอน ระบบการชลประทานไม

เพียงพอ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  ความสามารถอุมนํ้าของดินต่ํา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุบัติเหตุการเกิดนํ้าทวม

มากท่ีสุดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร เพ่ือเปนการลดความ
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เสี่ยงตอความเสียหายท่ีอาจมีตอการเพาะปลูกพืช จึงจําเปนตองมีการวางแผนระบบการเพาะปลูกพืชท่ีดี ซึ่งจะตองใชสถิติใน

การตัดสินใจวางแผนตางๆ ดังน้ันปริมาณนํ้าฝนจึงเปนขอมูลท่ีสําคัญ สําหรับใชประโยชนตอกิจกรรมตางๆของมนุษย เชน การ

วางแผนทาง ดานการเกษตร ดานทรัพยากรไฟฟาและพลังนํ้าการจัดการสาธารณสุขถูกบริโภค ดานการใชงานท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการทํานายหรือคาดการณนํ้าฝนการพยากรณปริมาณนํ้าฝนลวงหนา สามารถนําไปใชการตัดสินใจและทําให

ทราบถึงเหตุการณนํ้าทวมหรือภัยแลงในอนาคตได ถามีการพยากรณปริมาณนํ้าฝน ท่ีจะมีในอนาคตไดอยางถูกตอง จะทําให

หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช ใหเหมาะกับปริมาณนํ้าฝนในชวงตาง ๆ (วราฤทธ์ิ พานิชกิจโกศลกุล, 2552; 

นิภาดา พาภักดี, 2562) 

 จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนําหลักการพยากรณเชิงปริมาณ โดยนําตัวแบบอนุกรมเวลารูปแบบ

ตางๆ มาประยุกตใชกับขอมูลปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือทราบตัวแบบการพยากรณท่ีมีความเหมาะสมใน

การพยากรณปรมิาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพ่ือรับรูถึงปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยดําเนินการศึกษาตัวแบบพยากรณปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทําการ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 90 ชุดขอมูล  

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเดินการวิจัย 

 ใชขอมูลทุติยภูมิปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการประยุกตใชตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทาง

สถิติ 4 วิธี ท่ีมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดน้ีมากท่ีสุด ไดแก วิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน การทําใหเรียบ

สําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินซ และวิธีการพยากรณรวม เน่ืองจาก

ไดพิจารณาจากการทดสอบแนวโนมและฤดกูาล แลวทําการวัดความแมนยําของคาพยากรณดวย คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธท่ีมี

คาสุดท่ีสุดและคารอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ยต่ําท่ีสุด   

การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน 

 การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวนเปนการวิเคราะหลักษณะการเคลื่อนไหวของขอมูลอนุกรมเวลาและนําไป

ประยุกตใชกับตัวแบบพยากรณ สวนประกอบของอนุกรมเวลา คือ อิทธิพลแนวโนม และอิทธิพลของฤดูกาล สําหรับอิทธิพล

ของวัฏจักร และเหตุการณท่ีผิดปกติ จะไมนิยมนํามาพิจารณา เน่ืองจากไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดข้ึนในชวงใด โดยการ

พยากรณน้ีตัวแบบพยากรณ สําหรับงานวิจัยน้ีใชรูปแบบการคูณ Y  =  T X S (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 2546)  

การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาลดวยการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียล  

 เทคนิคการทําใหเรียบสําหรับขอมูลท่ีไมมีแนวโนมและขอมูลท่ีทีความผันแปรตามฤดูกาลเพียงอยางเดียว มีวิธีการทํา

ใหเรียบเหมือนกันเพ่ือท่ีจะพยากรณขอมูลท่ีในอนาคตตอไปสําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาท่ีมีสวนประกอบความผันแปรตาม

ฤดูกาลเพียงอยางเดียว คือ สําหรบัตัวแบบการคูณ    Yt= β0× St× Et     

  เมื่อ  Yt คือขอมูลหรือคาสังเกต ณ เวลาท่ี t 

    β0 คือคาพารามิเตอรของตัวแบบ  

     Et คือคาความคลาดเคลื่อน ณ เวลาท่ี t 

     St คือคาความผันแปรตามฤดูกาล ณ เวลาท่ี t (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม 2546) 

การพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins Method) 
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 วิธีบอกซ-เจนกินส เปนวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาท่ีมีความถูกตองสูง เน่ืองจากมีการพิจารณาลักษณะของอนุกรม

เวลาวามีสหสัมพันธในตัวเอง (Autocorrelation Function:ACF)และสหสัมพันธในตัวเองบางสวน(Partial Autocorrelation 

Function: PACF) กันอยางไรเพ่ือสรางเปนตัวแบบพยากรณท่ีเหมาะสม และมีการคํานึงถึงความผันแปรตามฤดูกาลซึ่งเปน

สวนประกอบท่ีมีความสําคัญ โดยมีตัวแบบท่ัวไป คือ Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average: SARIMA 

(p, d, q)(P, D, Q)s 

ϕ1(B)Φp(Bs)(1-B)d(1-Bs)DYt = δ+θq(B)ΘQ(Bs)εt 

 โดย Yt  คือ ขอมูลหรือคาสังเกต ณ เวลา t 

δ   คือ คาคงท่ี 

εt  คือ คาความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t 

S    คือ จํานวนฤดูกาล 

t    คือ ชวงเวลา ซึ่งมีคาตั้งแต 1 ถึง n 

n    คือ จํานวนขอมูลในอนุกรมเวลา 

d  และ D คือ จํานวนครั้งของการทําผลตางและผลคางฤดูกาล ตามลําดับ 

p  คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย 

q  คือ อันดับของตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 

P  คือ อันดับในสวนกระบวนการ AR ในสวนท่ีมีฤดูกาล 

Q  คือ อันดับในสวนกระบวนการ MR ในสวนท่ีมีฤดูกาล 

B  คือ ตัวดําเนินการถอยหลังเวลา (backward shift operator) 
 

  ตรวจสอบขอมูลวาเปนสเตชันนารีหรือไม โดยการพิจารณากราฟของอนุกรมเวลาหรือกราฟฟงกชันสหสัมพันธแบบ

ออโต (ACF) และฟงกชันสหสัมพันธแบบออโตบางสวน (PACF) เมื่อพบวาอนุกรมเวลาไมเปนสเตชันนารี ตองแปลงอนุกรม

เวลาเดิมใหเปนอนุกรมเวลาใหมท่ีเปนสเตชันนารี โดยการกําจัดแนวโนม ฤดูกาล และแปลงอนุกรมเวลาใหมีคาความ

แปรปรวนคงท่ี  

 กําหนดรูปแบบให กับอนุกรมเวลาโดยการเปรี ยบเ ทียบค า  rk และ  rkkของอนุกรมเวลา ท่ีศึกษา กับ                       

คา pk และ pkkของรูปแบบ เมื่อไดรูปแบบท่ีเหมาะสมแลวจะไดสมการพยากรณและคาประมาณพารามิเตอร จากน้ันคํานวณ

คาพยากรณจากรูปแบบท่ีกําหนด (เอกจิตต จึงเจริญ, 2560) 

วิธีการพยากรณรวม 

 การพยากรณรวมเปนวิธีการประยุกตท่ีมีการรวมคาพยากรณจากวิธีการพยากรณเดี่ยวตั้งแต 2 วิธีข้ึนไป เพ่ือใหไดคา

พยากรณใหมท่ีมีความคลาดเคลื่อนนอยท่ีสุด สามารถใชไดดีในกรณีท่ีวิธีการพยากรณเดี่ยวท่ีมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลา

มากกวา 1 วิธี ในท่ีน้ีผูวิจัยจะใชตัวแบบการวิเคราะหสามตัวแบบขางตนโดยเลือกมาสองตัวแบบท่ีมีคาความคลาดเคลื่อนต่ํา

ท่ีสุด ดังน้ันตัวแบบของวิธีการพยากรณรวมท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

  Ŷt=b0+b1Ŷ1t+b2Ŷ2t 
เมื่อ  Ŷt  คือ คาพยากรณรวม ณ เวลา t 

       Ŷ1t ,Ŷ2t คือ คาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t  

       b0 , b1, b2  คือ คาถวงนํ้าหนักของแตละวิธีการพยากรณเดีย่วดวยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด (วรางคณา กีรติวิบูลย, 2558)              

                                     

เปรียบเทียบความแมนยําของคาพยากรณ 
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 การวิจัยครั้งน้ีไดตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบพยากรณจากวิธีการพยากรณ 4 วิธี คือ คือ การวิเคราะหอนุกรม

เวลาแบบแยกสวน การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการพยากรณ

รวม โดยทําการพยากรณปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 โดยม ี 

 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( coefficient of correlation (r) )  

r =
∑ (Yi-Y̅)(Ŷi-Y̅̂)n

i=1

�∑ (Yi-Y̅)n
i=1

2 ∑ (Ŷi-Y̅̂)n
i=1

2

 

  เมื่อ   Y̅  หมายถึงคาเฉลี่ยของของ  Yi      

    Y̅̂  หมายถึงคาเฉลีย่ของ  Ŷi 

 คารอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย ( mean absolute percentage  error  :  MAPE ) เปนการวัดความ

แมนยําจากคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเทียบกับคาขอมูลจริงโดยไมคิดเครื่องหมาย คา MAPE  เปนคาวัดความ

แมนยําท่ีไมมีหนวย จึงเหมาะท่ีจะใชกับการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาหลายชุดเมื่อใชวิธีการพยากรณเดียวกันหรือเปรียบเทียบ

วิธีการพยากรณหลายวิธีเมื่อใชอนุกรมเวลาชุดเดียวกัน (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม, 2546) 
 

MAPE = 
∑ �ei

Yi
� x 100n

i=1

n
 

ผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะหคณุลักษณะของขอมูลปรมิาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

     ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึง มิถุนายน 2562 

 จากการพิจารณารูปท่ี 1 พบวาลักษณะของขอมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไมมีแนวโนมแตมีอิทธิพลของฤดูกาลเขามา

เก่ียวของและการทดสอบสมมติฐานแนวโนมและฤดูกาล พบวาขอมลูไมมีอิทธิพลของแนวโนมแตมีอิทธิพลของฤดูกาล ดังน้ัน

ผลการวิเคราะหวิธีพยากรณ 4 วิธี ไดผลดังน้ี 

2.1 ผลการสรางสมการพยากรณโดยวิธีการวิเคราะหนุกรมเวลาแบบแยกสวน 
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ผูวิจัยไดทําการสรางสมการพยากรณ ปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการวิเคราะหรูปแบบการคูณ โดย

ใชโปรแกรม Excel และ โปรแกรม SPSS ไดผลการวิเคราะหดังน้ี  

ผลจากการวิเคราะหไดสมการแนวโนมของขอมูล คือ T = 3.0742X+3008.3 และ คาดัชนีฤดูกาลเดือนมกราคม

เทากับ 7.8141 เดือนกุมภาพันธเทากับ 11.0999 เดือนมีนาคมเทากับ 32.0592 เดือนเมษายนเทากับ 70.7271           

เดือนพฤษภาคมเทากับ 159.124 เดือนมิถุนายนเทากับ 158.747 เดือนกรกฎาคมเทากับ 246.602 เดือนสิงหาคมเทากับ 

202.819 เดือนกันยายนเทากับ 212.043 เดือนตุลาคมเทากับ 86.8353 เดือนพฤศจิกายนเทากับ 21.9754 และเดือน

ธันวาคมเทากับ 6.8665 การประยุกตใชตัวแบบพยากรณปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการวิเคราะห

อนุกรมเวลาแบบแยกสวนดวยตัวแบบการคูณมีตัวแบบพยากรณ คือ 

                                             Ŷt= (3.0742m+3008.3) × Sm 

 

2.2 ผลการทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล 

   ผูวิจัยไดทําการสรางสมการพยากรณ ปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิควิธีการทําใหเรียบสําหรับ

อนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล ดวยตัวแบบการคูณ ไดผลวิเคราะหดังน้ี 

 กําหนดให 𝛼 = 0.001 คาปรับของ Ŝt ท้ัง 12 คา ( p = 12 ) ซึ่งไดคา Ŝ1 = 0.1016, Ŝ2 = 0.1047, Ŝ3 = 0.3129,            

Ŝ4 = 0.6811, Ŝ5 = 1.6050, Ŝ6 = 1.5341, Ŝ7 = 2.4713, Ŝ8 = 1.9935, Ŝ9 = 12.0681, Ŝ10 = 0.8350, Ŝ11 = 0.2196 และ         

Ŝ12 = 0.0731  ไดตัวแบบพยากรณคือ 

Ŷt+m= 2874.9914 × Ŝ90+m 
 

2.3 ผลการพยากรณโดยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกนิส 

   ผูวิจัยไดทําการสรางสมการพยากรณปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิคการพยากรณดวยวิธีการ

วิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินส ไดผลวิเคราะหดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปรมิาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภาพท่ี 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปรมิาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อแปลงขอมูลดวย 

  การหาผลตางของฤดูกาลลําดับท่ี 1 ท่ีมีตัวแบบ SARIMA(0,0,0)(2,1,0)12 

       ไดเสนสมการพยากรณคือ 

Ŷt = -31.438εt-0.682εt-1-0.378εt-2 
 

ผลการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม 

  จากการประมาณคาถวงนํ้าหนักของแตละวิธีการพยากรณเดี่ยวโดยวิธีกําลังสองนอยท่ีสุด ไดตัวแบบพยากรณรวมดังน้ี 

 การพยากรณท้ัง 2 วิธี วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือวิธี การทําใหเรยีบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาลและ

การวิเคราะหแบบแยกสวน เน่ืองจากมีความเหมาะสมและคาความคลาดเคลื่อนต่ําท่ีสุด 

ไดเสนสมการพยากรณคือ 

Ŷt = -70.547 – 0.094Ŷ1t + 1.270Ŷ2t 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาความแมนยําของคาพยากรณท้ัง 4 วิธี 

ตัวแบบการพยากรณ 
คาวัดความถูกตอง 

r MAPE 

การวิเคราะหแบบแยกสวน 0.92807 144.9526 

การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล 0.93756 139.9526 

การวิเคราะหบอกซ-เจนกินส 0.87520 163.0046 

การพยากรณรวม 0.93757 133.184 

 

สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา  

การวิจัยครั้งน้ีไดนําเสนอการการประยุกตตัวแบบการพยากรณท่ีมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณนํ้าฝนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและนําขอมูลเปรียบเทียบกับตัวแบบแตละตัว เพ่ือหาตัวแบบท่ีดีท่ีสุด โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากกรม

อุตุนิยมวิทยา ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีจํานวน 90 ชุดขอมูล สําหรับตัวแบบการพยากรณ      

4 วิธี คือ 1.การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน 2.การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล 3.การ

วิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินซ 4.วิธีการพยากรณรวม ดวยโปรแกรม EXCEL และ โปรแกรม SPSS โดยใชเกณฑ

พิจารณาคา r เขาใกล 1 มากท่ีสุด MAPE ต่ําท่ีสุด 

ผลการศึกษาพบวาการพยากรณปริมาณนํ้าฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปไดวา วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ วิธีการ

พยากรณรวม สําหรับขอมูลอนุกรมเวลาท่ีไมมีแนวโนมแตมีฤดูกาลเขามาเก่ียวของ 
  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษาในครั้งน้ีท่ีทุมเทเวลาใหกับนักศึกษาและขอขอบคุณเจาหนาท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา   

ท่ีไดใหขอมูลตามความประสงคของผูวิจัย 
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บทคัดยอ 

ศึกษาผลนํ้าหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวหอมธรรมศาสตร โดยวางแผนทดลองแบบสุมบล็อก

สมบูรณ ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแกสิ่งทดลอง 1 ชุดควบคุม สิ่งทดลอง 2 หลังจากทําการเพาะปลูก 15 วัน ใสนํ้าหมัก

สูตรหนอกลวย สิ่งทดลอง 3 นํ้าหมักสูตรนมสด และสิ่งทดลอง 4 ใสสารเรงซุปเปอร พด.2 โดยทดลองท่ีแปลงทดลอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก พบวาชวงระยะเวลาการปกดําตั้งแตอายุ 15-115 วัน เมล็ดขาวท่ีไดจาก

การใชนํ้าหมักสูตรหนอกลวย และสูตรนมสดไดสารอาหารปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง ปจจัยหลักท่ี

สงผลตอคุณภาพทางเคมีในเมล็ดขาวข้ึนกับผลการดูดซึมสารอาหารในการเพาะปลูก โครงสรางโมเลกุลหรือการเกิดจากการ

เกาะกันของโมเลกุลภายในสารอาหาร  โดยนํ้าหมักสูตรนมสดมีศักยภาพตอผลผลิตของขาวหอมธรรมศาสตรสูงสุด 180.04 

กิโลกรัมตอไร และใหความสูงของตน ความยาวรวง และความยาวเมล็ดขาวหอมธรรมศาสตรดีสุด ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ

ของนํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดมีศักยภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวหอมธรรมศาสตร 

คําสําคัญ : ขาวหอมธรรมศาสตร นํ้าหมักชีวภาพ ผลผลิต 

 

Abstract 

 The objective this research was to study the effects of fermented bioextracts on growth and 

yields of Thammasat Aromatic rice variety. The experiment was set as randomized complete block design 

(RCBD) with 4 treatments and 4 replications consist of treatment 1 (T1): no fertilization, treatment 2 (T2): 

fermented bioextracts from banana shoot, treatment 3 (T3): fermented bioextracts from fresh milk and 

treatment 4 (T4): fermented bioextract from microbial activators PD2 (ARDA2). The experiment was 

conducted at Plant Science Field, Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University 

of Technology Lanna, Phitsanulok. The results showed that during plant for 15 – 115 days the treatment 

3 could produce highest growth and yield of Thammasat Aromatic rice variety, as well as, plant height. 

For the chemical grain qualities of Thammasat Aromatic rice variety, the results found that the treatment 

2 and treatment 3 could produce highest nitrogen, phosphate and potassium contents. This could 

possibly be due to the structure or molecular aggregation occur on adsorption in rice growth. During 
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plant, treatment 3 had highest the yield at 180.04 kg per rai. The results reveal that using fermented 

bioextracts from fresh milk had efficiency on yield quality of Thammasat Aromatic rice variety.  

 

keywords : Thammasat Aromatic rice variety, Fermented Bioextracts, Yield 

 

 

บทนํา   

 ขาวเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปประมาณ 57 ลานไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ี

ปลูกขาวมากท่ีสดุคิดเปน 45 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีเพาะปลูกท้ังประเทศ [1-3] โดยประเทศไทยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวหอมมะลิ

ประมาณ 29 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 43.28 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวท้ังหมด และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจากรอยละ 

28.57 ในชวงป 2540 เปนรอยละ 47.54 ในป 2555 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเปนท่ีตองการของตลาด 

ราคากวาขาวชนิดอ่ืน ปจจุบันขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะล ิ 105 และ กข 15 นิยมปลูกมากสุด เกษตรกรมีพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ขาวหอมมะลิเฉลีย่ 24.20 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 89.11 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญมีพ้ืนท่ี

เพาะปลูกขาวหอมมะลิเฉลี่ย 10-20 ไร [4] จึงมกีารพัฒนาปรับปรุงสายพันธุขาวหอมมะล ิ 105 โดยทีมงานอาจารย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ดวยเทคนิคการฉายรังสีแกมมาในสายพันธุเดิมและทําการคดัเลือกสายพันธุจนไดสายพันธุใหมคือ

พันธุหอมธรรมศาสตร (KDML 105’ 10GR-TU-70-10) คุณลักษณะโดดเดนคือไมไวตอชวงแสงสามารถปลูกไดท้ังป ใหผลผลติ

สูงประมาณ 900 กิโลกรัมตอไรดกีวาขาวหอมมะลิ 105 [5-6] ทําใหมีความตองการของผูบริโภคเปนจํานวนมากเกษตรกรจึง

ตองเพ่ิมการผลิตและมีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกมากข้ึนมีผลทําใหเกิดการตกคางของสารพิษตอสิ่งแวดลอมผูบรโิภค และ

เกษตรกรมากข้ึน นํ้าหมักชีวภาพเปนปุยทางเลือกหน่ึงท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรชวยดานคุณภาพผลผลติ และลด

การใชปุยเคมี [7-14] จึงไดศึกษาผลของปุยนํ้าหมักชีวภาพท่ีมีตอการเติบโตและผลผลติของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร เพ่ือชวย

เพ่ิมคุณภาพผลผลิตของพืชและยังเปนการนําวัสดุเหลือใชตางๆ ท่ีมอียูในพ้ืนท่ีมาทําใหเกิดประโยชนและสามารถลดตนทุนการ

ผลิตใหต่ําลงดวย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. การวางแผนการทดลอง 

1วางแผนทดลอง1แบบสุมบล็อกสมบูรณ 1(1Randomized Complete Block Design (RCBD)1) จํานวน 4 ซ้ํา 

ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแก1 สิ่งทดลองท่ี 1 ชุดควบคุมโดยไมใสนํ้าหมักชีวภาพ สิ่งทดลองท่ี 2 หลังปลูก 15 วัน ใสนํ้าหมัก

สูตรหนอกลวย สิ่งทดลองท่ี 3 ใสนํ้าหมักสูตรนมสด และสิ่งทดลองท่ี 4 ใสสารเรงซุปเปอร พด.2 โดยดําเนินทดลองระหวาง

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561 ณ แปลงทดลองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก  

2. การเตรียมน้ําหมักชีวภาพ 

 - นํ้าหมักชีวภาพหนอกลวย   

 สับหนอกลวย 3 กิโลกรัมเติมนํ้าเปลา 3 ลิตร กากนํ้าตาล 1 ลิตร และสารเรงซุปเปอร (พด.2) 1 ซอง คนใหเขากัน

ปดฝาท้ิง 10 วัน กรองเฉพาะของเหลวไปใชในการเพาะปลูกขาว  

 - นํ้าหมักชีวภาพนมสด 
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 นมสด 5 กิโลกรัม กากนํ้าตาล 5 กิโลกรัม นมเปรี้ยว 1 ขวด และลูกแปงขาวหมาก 1 ลูก คนใหเขากันปดฝาท้ิงไว 

1 เดือน กรองเฉพาะของเหลวไปใชในการเพาะปลูกขาว 

 - นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 

 สารเรงซุปเปอร พด.2 ผสมนํ้ากับนํ้า 1 ตอ 500 สวนฉีดพนท่ีใบและลําตน  

3. การปลูกขาวและการดูแลรักษา  

 เตรียมตนกลาเพาะจากขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร ในถาดเพาะกลาท้ังหมด 434 หลุม หลังจากตนกลาไดอายุ 

15 วัน หลังการเพาะกลาขาว จึงยายตนกลาลงกระถาง โดยวิธีการปกดําลงกระถางท่ีมีขนาด 12 น้ิว กระถางละ 4 ตน 

หลังจากทําการปกดํา ขาวอายุไดประมาณ 2 สัปดาห จึงจะเริ่มใสสิ่งทดลอง และสุมตนขาวในแตละกระถางมา 1 ตน และใส

สิ่งทดลอง 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน เมื่อขาวจะไดอายุ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน วัดความสูงและนับการแตกกอของขาวท่ี

สุมในทุก ๆ กระถาง เก็บเก่ียวผลผลิตของขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร ไดเมื่ออายุประมาณ 115 วัน 

4. การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

เก็บขอมูลการเจรญิเติบโตเมื่อขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตรมีอายุ 30 วัน โดยวัดความสูงของตน นับจํานวนรวงตอ

กอ และจํานวนการแตกกอของขาวในทุก ๆ 15 วัน เก็บเก่ียวผลผลิตขาวเมื่ออายุ 110-115 วัน นับจํานวนเมล็ดตอรวง  

นํ้าหนักเมลด็ตอรวง  และผลผลติตอไร นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาความ

แตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT) 

5. วิเคราะหลักษณะทางเคมีของ0น้ําหมักชีวภาพ0 และเมล็ดขาว 

เก็บ2ตั2ว2อยางของ2นํ้าหมักชีวภาพสตูรตาง ๆ 2ท่ีใชสําหรับเพาะปลูก2ขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร 2และเมล็ดขา2ว2ท่ีได

หลังการเก็บเก่ีย2ว2มา2วิเคราะหเพ่ือหาคาปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด, ปริมาณฟอสฟอรสัท้ังหมด (P2O5) และปริมาณ

โพแทสเซยีมท้ังหมด (K2O)  

 

ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะหคณุภาพทางเคมีของนํ้าหมักชีวภาพ (ตารางท่ี 1) พบวา นํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดมีปริมาณ

ไนโตรเจนรวม ปริมาณฟอสฟอรสั และปรมิาณโพแทสเซียมสูงสุดรอยละ 0.35 0.07 และ 0.30 เปอรเซ็นตตามลําดับ และ 

จากกระบวนการเตรียมนํ้าหมักชีวภาพโดยการหมักจะทําใหเกิดสภาพกรดเกิดข้ึนเน่ืองจากการยอยสลายของสารอินทรียทําให

คา pH มีคาต่ํา อยูในชวง 3.3–3.8 สําหรับคาการนําไฟฟาพบวาอยูในชวง 8-14 ไมโครเมตรตอเซนติเมตร ซึ่งบงช้ีใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพการดดูซึมแรธาตุอาหารของพืชในการเพาะปลูก  

ตารางท่ี 1  คุณภาพทางเคมีของนํ้าหมักชีวภาพ 

พารามิเตอร คุณภาพทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพ 

น้ําหมักหนอกลวย น้ําหมักนมสด น้ําหมัก พด.2 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (เปอรเซ็นต N) 0.05 0.35 0.23 

ปริมาณฟอสฟอรสัท้ังหมด (เปอรเซ็นต P2O5) 0.02 0.07 0.01 
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ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมด (เปอรเซ็นต K2O) 0.22 0.30 0.19 

ความเปนกรดดาง (pH) 3.73 3.34 3.73 

คาการนําไฟฟา (EC) (µm/cm) 13.68 8.22 11.55 

 

คาเฉลี่ยความสูงของลําตนและการแตกกอขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร ในชวงระยะเวลาการปกดํา 15 ถึง 115 วัน พบวาไม

มีความแตกตางกันทางสถิติท่ี P>0.05 โดยชวงระยะเวลาการปกดําอายุ 115 วัน นํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดมีแนวโนมใหความ

สูงตนของขาวดีสุด รองมาคือใชนํ้าหมักหนอกลวย และสารเรงซุปเปอร พด.2 ไดความสูงเฉลี่ย 115.96  115.68 และ 115.61 

เซนติเมตรตามลําดับ (ตารางท่ี 2) และพบวาการใชนํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดในการเพาะปลูกขาวพันธุหอมธรรมศาสตรจะ

ชวยเกิดการแตกกอของตนขาวและสูงสุดเฉลี่ย 21.02 ตน และความยาวรวงสูงสุดเฉลี่ย 23.76 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3-4) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยความสูงของลําตน (เซนติเมตร) ในระยะเวลาหลงัการปกดําของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

สิ่งทดลอง อายุหลังการปกดํา (วัน) 

30 60  90 

ไมใสนํ้าหมักชีวภาพ 26.06 64.65 114.93 

นํ้าหมักชีวภาพหนอกลวย 26.68 69.18 115.61 

นํ้าหมักชีวภาพนมสด 27.79 69.43 115.96 

นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 25.86 64.93 115.68 

คาเฉลี่ย 26.59 67.04 115.54 

F-test 0.49ns 1.83ns 1.21ns 

C.V. % 9.35 5.75 0.68 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยจํานวนการแตกกอ(ตน) ระยะเวลาหลังปกดําของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

สิ่งทดลอง อายุหลังปกดํา(วัน) 

 30 60 90 

ไมใสนํ้าหมักชีวภาพ             2.13 8.53 15.92ab 

นํ้าหมักชีวภาพหนอกลวย 2.33 9.43 19.57a 

นํ้าหมักชีวภาพนมสด 2.55 9.08 21.02a 

523 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

นํ้าหมัก พด.2 2.20 7.85 13.65b 

คาเฉลี่ย 2.29 8.59 17.54 

F-test 2.90ns 1.02ns 3.89* 

C.V. % 9.50 14.90 19.46 

หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมนท่ีกํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ี P>0.05 

                             * หมายถึง คาความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

                            ns หมายถึง ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยจํานวนรวงตอกอ(รวง) และความยาวรวง(เซนติเมตร) ของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร  

สิ่งทดลอง จํานวนรวงตอกอ (รวง) ความยาวรวง (เซนติเมตร) 

ไมใสนํ้าหมักชีวภาพ 12.60 23.30 

นํ้าหมักชีวภาพหนอกลวย 15.70 23.28 

นํ้าหมักชีวภาพนมสด 13.30 23.76 

นํ้าหมักชีวภาพ พด.2 13.15 23.45 

คาเฉลี่ย 13.68 23.45 

F-test 1.06ns 1.88ns 

C.V. % 19.47 1.38 

 

 

 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยนํ้าหนัก 100 เมล็ด นํ้าหนักเมล็ดตอรวง และผลผลิตตอไรของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

สิ่งทดลอง น้ําหนัก 100 เมล็ด 

(กรัม) 

น้ําหนักเมล็ดตอรวง 

(กรัม) 

ผลผลิตตอไร 

(กิโลกรัมตอไร) 

ไมใสนํ้าหมักชีวภาพ 1.85 0.36 145.65 

นํ้าหมักชีวภาพหนอกลวย 2.08 0.37 147.84 

นํ้าหมักชีวภาพนมสด 2.31 0.50 180.04 

นํ้าหมัก พด.2 2.05 0.40 174.16 

คาเฉลี่ย 2.07 0.41 161.92 

F-test 2.99ns   2.14ns       1.89 ns 

C.V. %        10.35 21.48  15.91 
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 จากขอมูลตารางท่ี 5 พบวาการใชนํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดในการเพาะปลูกจะชวยใหไดเมล็ดขาวพันธุหอม

ธรรมศาสตรท่ีมีนํ้าหนักดีสุดเฉลี่ย 2.31 กรัมตอ 100 เมล็ด และนํ้าหนักเมล็ดตอรวงสูงเฉลี่ยท่ี 0.50 กรัมตอรวง เน่ืองจากนํ้า

หมักสูตรนมสดมีระดับปริมาณไนโตรเจนมากสงผลใหความสูงของตนขาวและความยาวรวงและเมล็ดตอรวงมากสุด เน่ืองจาก

ไนโตรเจนมีคุณสมบัติท่ีชวยในดานการเจริญเติบโตของพืช โดยพืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนไปใชในรูปแบบไตเตรทไอออน

สงผลใหใบมีความแข็งแรงเจริญเติบโตเรงและผลท่ีสมบูรณ ดานประสิทธิภาพตอผลผลิตขาวพันธุหอมธรรมศาสตร แสดงให

เห็นถึงศักยภาพของนํ้าหมักชีวภาพท่ีใชโดยพบวา นํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดใหผลผลิตตอไรสูงสุดเฉลี่ย 180.04 กิโลกรัมตอไร 

รองลงมาคือการใชสารเรงซุปเปอร พด.2 เฉลี่ย 174.16 กิโลกรัมตอไร นํ้าหมักชีวภาพสูตรหนอกลวยเฉลี่ย 147.84 กิโลกรัม

ตอไร และชุดท่ีไมใสนํ้าหมักชีวภาพใหผลผลิตตอไรนอยสุดเฉลี่ย 145.65 กิโลกรัมตอไร ท้ังน้ีเน่ืองจากนํ้าหมักสูตรนมสดมี

ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูงกวานํ้าหมักชีวภาพสูตรอ่ืน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ซึ่งฟอสฟอรัสเปนแรธาตุอาหารท่ีสําคัญในการสราง

ผลและเมล็ดของพืชจึงทําใหนํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดใหผลผลิตตอไรมากสุด  

ดานผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเมล็ดขาวพันธุหอมธรรมศาสตร (ตารางท่ี 6) พบวา เมล็ดขาวท่ีไดธาตุ

อาหารจากนํ้าหมักชีวภาพสูตรหนอกลวยใหปริมาณไนโตรเจนสูงสุด 0.98 เปอรเซ็นต รองมาคือจากนํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสด

ใหปริมาณไนโตรเจน 0.87 เปอรเซ็นต และนํ้าหมักชีวภาพสูตรสารเรงซุปเปอร พด.2  ใหปริมาณไนโตรเจน 0.84 เปอรเซ็นต 

(ตารางท่ี 5) จากขอมูลในตารางท่ี 1 นํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดมีระดับปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกวานํ้าหมัก

ชีวภาพสูตรอ่ืนแตจากการนําไปใชปลูกขาวพันธุหอมธรรมศาสตรพบวาเมล็ดขาวท่ีไดมีระดับปริมาณฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมปานกลาง ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากปจจัยทางดานโครงสรางโมเลกุลหรืออาจเกิดจากการเกาะกันของโมเลกุลทําใหสงผล

ตอการดูดซึมแรธาตุไปใชในการเจริญเติบโตและคุณภาพทางเคมีของผลผลิตขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะหคณุสมบัติทางเคมีของเมล็ดขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

พารามิเตอร คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

ไมใสน้ําหมัก น้ําหมัก 

หนอกลวย 

น้ําหมัก

นมสด 

น้ําหมัก 

พด.2 

ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (เปอรเซ็นต N) 0.77 0.95 0.87 0.84 

ปริมาณฟอสฟอรสัท้ังหมด (เปอรเซ็นต P2O5) 1.98 2.15 2.12 1.75 

ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมด (เปอรเซ็นต K2O) 0.18 0.24 0.22 0.19 

  

 

สรุปผลการวิจัย   

ผลของนํ้าหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร พบวานํ้าหมักสูตรนมสดให

ผลผลิตตอไรสูงสุด 180.04 กิโลกรัมตอไร เน่ืองจากในนํ้าหมักสูตรนมสดมีปริมาณไนโตรเจนรวมสูงสุด 0.35 เปอรเซ็นต สงผล

ใหความสูงของตนขาวและความยาวรวงและเมล็ดตอรวงมากสุด เน่ืองจากไนโตรเจนมีคุณสมบัติท่ีชวยในดานการเจริญเติบโต

ของพืช ซึ่งพืชจะดูดไนโตรเจนไปใชในรูปแบบไตเตรทไอออนทําใหใบมีความแข็งแรงเรงการเจริญเติบโต และมีผลผลิตท่ี

สมบูรณ นอกจากน้ียังพบวานํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหารท่ีสําคัญในการสรางผลและ
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เมล็ดของพืชสูงสุด 0.07 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับสูตรอ่ืน จึงทําใหนํ้าหมักชีวภาพสูตรนมสดมีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโต

และใหผลผลิตของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา พิษณุโลก  ท่ีใหการสนับสนุนสงเสริมการเสนองานวิจัยใน

ครั้งน้ี และขอขอบคุณผูท่ีมสีวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีทําใหงานวิจัยน้ี สําเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ี
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ผลของ NAA ตอการออกราก และการแตกยอดของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวย  

(Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) STEETZ) 

EFFECT OF NAA ON ROOTING AND SHOOTING OF BITTER LEAF TREE CUTTING STEM 

(Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) STEETZ) 

 

ทองเพชร จิตตบุปผา1 ชลินดา อรยิเดช1 อดิศักดิ์ จูมวงษ1*  และ ปารวี กาญจนประโชติ2 
1คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290 

2คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290 
*corresponding author e-mail: adisakjoomwong@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาผล NAA ตอการออกรากและแตกยอดของก่ิงปกชําหนานเฉาเหวย ใชก่ิงหนานเฉาเหวยจากสวนเกษตรกร 

ในจังหวัดเชียงใหม นํามาตดัก่ิงชําใหมีขนาดยาว 25 เซนติเมตร จุมสวนโคนของก่ิงปกชําในนํ้ากลัน่ (ชุดควบคุม) และสาร

ควบคุมการเจรญิเติบโต NAA ความเขมขน 250, 500, 1,000, 2,000 และ 3,000 ppm นําไปแชในนํ้ากลั่นในแกวพลาสติก

เพาะชํา ณ เรือนเพาะชําสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายน 

ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การวางแผนเปนการทดลองแบบสุมตลอดสมบูรณ (CRD) บันทึกผลเมื่อครบ 30 วัน ของการ

ทดลอง ผลการทดลองพบวา ก่ิงปกชําท่ีไมใชสารควบคมุการเจรญิเติบโต NAA ท่ีความเขมขน 0 ppm (ชุดควบคุม) มีรอยละ

การออกรากสูงสุด คือ รอยละ 100 สวนชุดทดสอบก่ิงปกชําท่ีใชสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 250, 500, 1,000, 2,000 

ppm มีการออกรากรอยละ 73, 73, 76 และ 77 ตามลําดับ สวนสารควบคุมการเจรญิเติบโต NAA 3,000 ppm มีรอยละการ

ออกรากต่ําท่ีสุด คือมีการออกรากรอยละ 53 การใช NAA ความเขมขน 250, 500, 1,000, 2,000 ppm และชุดควบคุมมี

จํานวนรากตอก่ิงเฉลี่ยมากกวาก่ิงปกชําท่ีใชสารควบคุมการเจรญิเตบิโต NAA 3,000 ppm ความยาวรากเฉลีย่ และความกวาง

รากเฉลีย่ในชุดควบคุมและ NAA ทุกความเขมขนมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ(P≤0.5). 

คําสําคัญ : หนานเฉาเหวย กรด-1-แนฟทาลีนอะซีติก ปกชํา การงอกราก 

 

Abstract 

The effects of NAA on rooting and shooting of the Bitter leaf tree (Gymnanthemum extensum) 

cutting stem were investigated. The stems were obtained from a private garden in Chiang Mai Province. 

The 25-cm long cutting stems were dipped into distilled water (control) and NAA with 250, 500, 1000, 

2000, and 3000 ppm concentrations for about 30 minutes and dipped in plastic cup in the plant nursery 
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(Division of Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai) from April to May of 2019. 

The experiment was performed in a completely randomized design (CRD), and the data were collected 

over the course of 30 days. The result showed that the cutting stem treated with NAA 0 ppm (control) is 

the highest percentage of rooting at 100%. While, the cutting stem treated with NAA at 250, 500, 1,000, 

2,000 ppm were percentage of rooting 73, 73, 76 and 77%, respectively. On the other hand, at 3000 ppm 

is the lowest percentage of rooting at 53%. The control (NAA 0 ppm), NAA at 250, 500, 1,000 and 2,000 

ppm were higher number of the average number of roots per cutting than NAA 3000 ppm. The average 

root length and average root width of control and all treatments were not different significantly (P≤0.5).  

Keywords: Gymnanthemun extensum, naphthaline acetic, cutting, rooting 

 

บทนํา 

 หนานเฉาเหวย หรือ หนานเฝยเฉา (Bitter leaf tree) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Gymnanthemum extensum หรือ

Verronia amygdalinaมีช่ือสามัญไทยวา "ปาชาเหงา” “ปาชาหมอง" เปนพืชอยูในวงศ Asteraceae (Swamy et al., 

2015)เปนไมยืนตน สูงประมาณ 6 – 8 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนปานหรือเกือบมน ใบ

ออนและใบแกมีรสขม ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีสีขาว การขยายพันธุสามารถทําไดโดยการเพาะเมล็ด

และการปกชํา หนานเฉาเหวยเปนพืชสมุนไพรท่ีนิยมในประเทศไทย และประเทศจีน ทําใหมีความตองการก่ิงพันธุหนานเฉา

เหวยของเกษตรกรและประชาชนเพ่ิมข้ึน การปกชําก่ิงพันธุสามารถทําไดงาย แตมักพบขอจํากัดของรอยละการออกรากและ

จํานวนรากตอก่ิง การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมออกซิน เชน NAA (1-naphthalinacetic acid) หรือ IBA 

(Indol-3-butyric acid) ในระดับความเขมขนท่ีเหมาะสม สามารถกระตุนการเกิดรากของก่ิงปกชําได ทําใหไดก่ิงปกท่ีมี

คุณภาพดี (จรัล, 2538; สุภัทร, 2535; ศิริรัตน, 2541) ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาผลของความเขมขนของสารควบคุม

การเจริญเติบโตกรดแนฟทาลีนอะซีติก (NAA) ตอการออกรากและแตกยอดของก่ิงปกชําหนานเฉาเหวย เพ่ือเปนขอมูลให

เกษตรกรนําไปใชประโยชนตอไป  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวางแผนการทดลอง:ศึกษาผลของ NAA ท่ีความเขมขนระดบัตางๆ ตอการเกิดรากของหนานเฉาเหวย ดวย

วิธีการปกชําก่ิงพันธุ มีแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) แบงออกเปน 6 ชุดการ

ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ก่ิง ประกอบดวย ชุดการทดสอบท่ี 1 คือนํ้ากลั่น (ควบคุม) ชุดการทดสอบท่ี 2 คือ NAA ความ

เขมขน 250 ppmชุดการทดสอบท่ี 3 คือ NAA ความเขมขน 500 ppm ชุดการทดสอบท่ี 4 คือ NAA ความเขมขน 1,000 

ppm ชุดการทดสอบท่ี 5 คือ NAA ความเขมขน 2,000 ppm และชุดการทดสอบท่ี 6 คือ NAA ความเขมขน 3,000 ppm 

การเตรียมกิ่งปกชํา: นําก่ิงหนานเฉาเหวยจากสวนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม โดยเลือกก่ิงพันธุท่ีเปนยอดก่ิงก่ึงแก

ก่ึงออนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 – 1.2 เซนติเมตร มีความสมบูรณของก่ิงใกลเคียงกัน ความยาวของก่ิงประมาณ 25 
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เซนติเมตร ทําการตดัยอดและใบออนและปลดิสวนใบออก ตัดโคนก่ิงใตขอเล็กนอยใหเฉียงประมาณ 45 องศา กรีดบริเวณโคน

ก่ิงแนวดิ่ง 3 – 4 รอย นําไปแชในสารละลายความเขมขนตางๆท่ีเตรียมไว 

การแชกิ่งปกชํา: นําก่ิงปกชําหนานเฉาเหวยมาแชลงในนํ้ากลั่นเปนชุดควบคุม (Control) และ สารควบคุมการ

เจริญเติบโต NAA ความเขมขนระดับตางๆ ดวยวิธีการจุมปลายก่ิงดานโคนลงในสารละละลายท่ีเตรยีมไว เปนเวลาประมาณ 

30 นาที หลังจากน้ันนําก่ิงท่ีแชสารละลายแลวไปผึ่งใหแหงประมาณ 10 นาที แลวจึงนําไปปกชําในแกวเพาะชําท่ีเตรยีมไว  

การเตรียมแกวปกชํา: เตรียมวัสดปุกชําโดยใชนํ้ากลั่นปรมิาณ 750 มิลลลิิตร เตมิลงในแกวพลาสติกเพาะชํา 

การดูแลรักษา: นําก่ิงปกชําในแกวเพาะชําทุกชุดการทดลองไปไวในโรงเรือนท่ีไดรับแสงแดดในชวงกลางวันทําการ

เติมนํ้าทุกวัน เพ่ือรักษาระดับนํ้าในแกวเพาะชําใหสม่ําเสมอจนครบระยะการทดลอง 30 วันทําการเก็บขอมูลและบันทึกผลการ

ทดลองดังตอไปน้ี คือ รอยละการออกรากของก่ิงปกชํา จํานวนรากเฉลี่ยตอก่ิง ความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) ความกวางราก

เฉลี่ย (มิลลิเมตร) จํานวนยอดตอก่ิง ความกวางและยาวของใบ (เซนติเมตร) และรอยละการรอดตายในระยะ 30 วันของการ

ทดลอง 

การวิเคราะหขอมูล: นําขอมูลผลการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) โดยวิธีการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมโดยวิธี Duncan’s News Multiple Range 

Test (DMRT) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู SPSS version 21. 

ผลการวิจัย  

การศึกษาผลของ NAA ตอการเกิดรากและยอดของก่ิงปกชําหนานเฉาเหวยหลังการปกชํา 30 วัน พบวา ชุดควบคุม 

(NAA 0 ppm) มีรอยละการออกรากสูงท่ีสุด คือ รอยละ 100 สวนชุดทดลอง NAA 250, 500, 1,000 และ 2,000 ppm มี

รอยละการออกราก คือ 73, 73, 76 และ 77 ตามลําดับ ชุดทดลอง NAA 3,000 ppm มีรอยละการออกรากต่ําท่ีสุด คือ 53 

(ตารางท่ี 1)  

จํานวนของรากเฉลี่ยตอก่ิงพบวา ชุดควบคุม (NAA 0 ppm) มีจํานวนรากเฉลี่ยตอก่ิงสูงท่ีสุด คือ 9.33 ราก/ก่ิง สวน

ชุดทดลอง NAA 250, 500, 1,000 และ 2,000 ppm มีจํานวนรากเฉลี่ยตอก่ิง คือ 8.53, 7.13, 6.00 และ 8.15 ราก/ก่ิง 

ตามลําดับ ชุดทดลอง NAA 3,000 ppm มีจํานวนรากเฉลี่ยตอก่ิงต่ําท่ีสุด คือ 4.80 (ตารางท่ี 1)  

ความยาวรากเฉลี่ย และความกวางรากเฉลี่ย พบวา ชุดควบคุมและทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 1 รอยละการออกราก จาํนวนรากเฉลีย่ตอก่ิง ความยาวราก ความกวางรากของก่ิงปกชําหนานเฉาเหวย หลังจากปก

ชํา 30 วัน 

NAA (ppm) รอยละของกิ่งท่ีออก

ราก 

จํานวนรากตอกิ่ง

เฉลี่ย 

ความยาวรากเฉลี่ย 

(ซม.) 

ความกวางรากเฉลี่ย 

(มม.) 

0   ppm 100.00a± 0.00 9.33a± 1.52 6.93± 0.87 0.60± 0.03 
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250 ppm 73.00b ± 0.12 8.53a± 2.18 5.53± 1.32 0.68± 0.01 

500 ppm 73.00b ± 0.12 7.13b± 1.94 5.17± 1.00 0.66± 0.01 

1,000 ppm 76.00b± 0.11 6.00b± 1.43 4.14± 0.78 0.61± 0.09 

2,000 ppm 77.00b± 0.12 8.15a± 1.49 5.25± 0.87 0.76± 0.12 

3,000 ppm 53.00c± 0.13 4.80c±1.26 5.70± 1.45 0.52± 0.13 

คาเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) (DMRT) 

รอยละของก่ิงท่ีออกยอด พบวา ชุดควบคุม และชุดทดสอบ NAA 1,000 ppm มีคาสูงสุด คือ รอยละ 100 และมีคา

แตกตางกันกับชุดทดสอบ NAA 250 และ 500ppm คือ รอยละ 93 และ 87 ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

สวนชุดทดสอบ NAA 3,000 ppm มีรอยละของก่ิงท่ีออกยอดต่ําท่ีสุด คอ รอยละ 60 (ตารางท่ี 2)  

จํานวนยอดตอก่ิงเฉลี่ย พบวา ในชุดควบคุมมีคาสูงสุด สวนชุดทดสอบจะมีคาลดลงตามความเขมขนของ NAA แตไม

มีความแตกตางกันทางสถิติ สวนจํานวนใบ/ก่ิง ความกวางและความยาวของใบ พบวามีคาลดลงตามปริมาณของ NAA ท่ี

เพ่ิมข้ึน และมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 2)  

 

ตารางท่ี 2 รอยละของก่ิงท่ีออกยอด จํานวนยอดตอก่ิง จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบของก่ิงปกชําหนานเฉาเหวย 

หลังจากปกชํา 30 วัน 

NAA (ppm) รอยละของกิ่งท่ี

ออกยอด 

จํานวนยอด/กิ่ง

เฉลี่ย 

จํานวนใบ/กิ่ง

เฉลี่ย  

ความกวางใบ

เฉลี่ย (ซม.) 

ความยาวใบ

เฉลี่ย (ซม.) 

0   ppm 100.00a 2.00± 0.14 9.84a± 0.97 9.76a ± 0.66 4.81b±0.60 

250 ppm 93.00a  1.33± 0.16 7.04b± 0.64 9.41a ± 0.80 3.71c± 0.35 

500 ppm 87.00a  1.47± 0.19 7.04b± 0.64 9.41a ± 0.80 3.71c± 0.35 

1,000 ppm 100.00a 1.65± 0.15 6.37c± 0.99 7.48c ± 1.11 2.98d± 0.50 

2,000 ppm 77.00b 0.92± 0.18 6.73c± 0.66 8.95b ± 0.45 3.44c±0.22 

3,000 ppm 60.00c 0.60± 0.13 5.87d± 0.52 6.35d ± 0.36 5.93a±0.87 

คาเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีตามดวยตัวอักษรท่ีเหมือนกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p ≤ 0.05) (DMRT) 

 

อภิปรายผล  

   การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ท่ีมีความเขมขนระดับตางๆ ตอรอยละการออกรากของก่ิงปกชํา

หนานเฉาเหวย พบวา ชุดควบคุมและทุกชดการทดสอบสามารถชักนําการออกรากได โดยท่ีชุดควบคมุ (NAA 0 ppm) มีรอย

ละการออกรากสูงท่ีสดุคือรอยละ 100 สวนในชุดทดสอบจะมรีอยละการออกรากลดลงตามความเขมขนของ NAA ซึ่งตางจาก

การวิจัยของ มนตรี และคณะ (2556) ท่ีพบวา การใชความเขมขนของ NAA เพ่ิมข้ึนจะชวยกระตุนการออกรากของก่ิงปกชํา

นางแยม และแตกตางจากการวิจยัของธัญพิสิษฐ และ ศุภวรรณ (2545) ท่ีระบุวา ผลของความเขมขน NAA 3,000 ppm เปน

ความเขมขนท่ีเหมาะสมในการชักนําการออกรากของก่ิงปกชําชมพูพันธุทับทิมจันทน คือ มีการออกรากสูงท่ีสุดรอยละ 100 

และแตกตางจากการวิจยัของทองเพชร และ อดิศักดิ์ (2562) ท่ีศึกษาผลของความเขมขนของ IBA ตอการออกรากของก่ิงปก
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หนานเหวยท่ีรายงานวา รอยละการออกรากของก่ิงปกชําหนานเฉาเหวยมีคาเพ่ิมข้ึนตามปริมาณของ IBA ท่ีเพ่ิมข้ึน แมวาจะ

เปนสารเรงการเจรญิเติบโตในกลุมออกซินเชนเดียวกัน กรณีท่ี NAA 3,000 ppm มีรอยละการออกรากต่ําท่ีสดุ อาจเกิดจาก

ไดรับสารออกซินในปรมิาณมากเกินไป ซึ่งมีผลตอการกระตุนการออกรากและทําใหรากชะงักการเจริญเติบโตได (พีรเดช, 

2529) รวมถึงการใชนํ้าเปนตัวกลางในการปกชําท่ีมีผลตออุณหภูม ิ และมผีลตอการพัฒนาการของรากก่ิงปกชํา (นันทิยา, 

2538)  

 รอยละของก่ิงท่ีออกยอด พบวา มีการออกยอดท้ังในชุดควบคุมและชุดการทดสอบ และมคีวามแตกตางกันอยางมี

นัยสําคญัทางสถิติ  โดยเฉพาอยางยิ่งใน NAA 3,000 ppm มีรอยละการออกยอดต่าํท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทอง

เพชร และ อดิศักดิ์ (2562) ถึงผลของ IBA ความเขมขน 0, 500, 1,000 และ 2,000 ppm มีรอยละการออกยอดสูงกวา IBA 

ความเขมขน 3,000 ppm จํานวนยอด/ก่ิง จํานวนใบก่ิง ความกวาง และความยาวของใบ ในชุดควบคุม NAA 0 ppm มี

คาสูงสุด และชุดทดสอบ NAA 3,000 ppm มีคาต่ําท่ีสุด แสดงวาเมื่อความเขมขนของ NAA เพ่ิมข้ึนจะมีผลตอการออกยอด 

และจํานวนยอดตอก่ิงลดลง จากการทดลองพบวา รอยละการออกราก รอยละการออกยอดในชุดควบคุม NAA 0 ppm มีคา

สูงกวาทุกชุดการทดสอบคาดวาก่ิงปกชําหนานเฉาเหวยมีปริมาณออกซินเพียงพอและเหมาะสมตอการเกิดราก ดังน้ันในทุกชุด

สอบเมื่อไดรับปริมาณออกซินท่ีเพ่ิมข้ึนและไปมผีลตอการเกิดรากและออกยอดลดลง (พีรเดช, 2529)  

 

สรุปผลการวิจัย   

 การไดรับสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA เพ่ิมข้ึน มีผลตอรอยละการแตกราก จํานวนราก/ก่ิง ความยาวและความ

กวางของราก รอยละการออกยอด จํานวนยอด/ก่ิง ความกวางและความยาวของใบก่ิงปกชําหนานเฉาเหวยลดลง  
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บทคัดยอ 

                การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาสวนผสมของดินทองถ่ินบานสระโคลและดินสําเร็จรูป สําหรับผลิต

เครื่องประดับดินเผา 2) เพ่ือออกแบบและผลิตช้ินงานเครื่องประดับดินเผา และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี

ตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผา สูตรสวนผสมประกอบดวย ดินบานสระโคล และ ดินสําเร็จรูป ผสมกันตามสัดสวนไดสวนผสม 

จํานวน 10 ตัวอยาง ข้ึนรูปช้ินทดสอบโดยการอัดแบบพิมพปลาสเตอร เผาทดลองท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ทดสอบ

สมบัติทางกายภาพหลังเผา ไดแก ความแข็งแรง ความหดตัว การดูดซึมนํ้า และสีของเน้ือดิน คัดเลือกสูตรสวนผสมท่ีมีสมบัติ

ทางกายภาพเหมาะสมไปผลิตช้ินงานเครื่องประดับดินเผาจํานวน 2 แบบ ผลการวิจัยพบวาสวนผสมของเน้ือดินท่ีเหมาะสม

ประกอบดวย ดินบานสระโคลรอยละ 60 และดินเหนียวสําเร็จรูปรอยละ 40 มีความหดตัวหลังเผารอยละ 7.22 การดูดซึมนํ้า

รอยละ 8.93 ความแข็งแรง 118.75  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เน้ือดินปนมีสีขาวอมชมพู สามารถข้ึนรูปเครื่องประดับดิน

เผาไดดี ผูวิจัยนําผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาไปประเมินความพึงพอใจ  โดยลูกคาและเจาของรานจําหนายเครื่องประดับ

จํานวน 50 คน พบวาประเด็นท่ีมีผลการประเมินสงู คือผลิตภัณฑสามารถขายได มีคาเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับ มาก ในสวนของ

ประเด็นท่ีมีผลการประเมินในระดับ นอย คือวัสดุท่ีนํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสมนอย มีคาเฉลี่ย 3.60 อยูในระดับ มาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คาเฉลี่ย 3.84 อยูในระดับ มาก 
 

คําสําคัญ : เครื่องประดับดินเผา บานเตาไห ดินบานสระโคล   

 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to test the formula right mix of local Ban Sa Khlo clay and 

compound clay for produce ceramics jewelry 2) to design and produce ceramics jewelry and 3) to assess 

consumer satisfaction with the ceramics jewelry product model. Experimental formula from four kinds of 

material is Ban Sa Khlo clay and compound clay. Number of samples 10 . Forming a test pieces by plaster 

mold. The firing was at  1,200 ° C. Physical properties, shrinkage, strength, water absorption and fired 

color. Selection of ingredients to produce 2 ceramics jewelry. The results showed that the Ban Sa Khlo 

clay. Formula contains is 60 % of Ban Sa Khlo clay and 40 % of compound clay. The fired shrinkage 7.22 

%, water absorption 8.93 %, strength averaged 118.75 kg/cm2 and fired color was white-pink. It is suitable 

to produce ceramics jewelry. Researchers used clay jewelry to assess the satisfaction of customers and 

owners of jewelry stores 50. Evaluation of ceramics jewelry high level. Products can be sold the means of 

การพัฒนาเครื่องประดับดินเผารวมสมัยจากอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห  

DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY CERAMIC JEWELRY FORM IDENTITY CERAMICS BAN TAO HAI 

534 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

4.10  which is in the high level. The case of low level of evaluation, the materials used in the production 

are not suitable the means of 3.60 which is in the high level. The overall satisfaction contains the means 

of 4.84 which is in the high level.      
 

keywords : ceramics jewelry, ban tao hai, ban sa khlo clay 

บทนํา   

 เครื่องปนดินเผาหรือเซรามิกสเขามามีบทบาทสําคัญกับมนุษยตั้งแตอดีต ท้ังการดํารงชีวิตพิธีกรรมความเช่ือ บงบอกถึง

ความชาญฉลาดในการคิดคนนวัตกรรม การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบและการสรางงานศิลปะ จนถึงปจจุบันน้ี 

อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผายังคงใชพัฒนาประเทศทางดานตางๆ อยางกวางขวาง (ธนสิทธ์ิ  จันทะรี, 2552) และตอเน่ือง

เปนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสําคัญของไทย เครื่องปนดินเผาถือเปนศิลปหัตถกรรมท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินของไทยท่ีมีการผลิตมา

ตั้งแตสมัยโบราณตามหลกัฐานท่ีปรากฏใหเห็นในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนผลิตภัณฑงานฝมือท่ีเกิดจากสมองและมือ

มนุษย รวมถึงเปนหลักฐานท่ีจะเช่ือมโยงถึงบรรพบุรุษของเราไดเปนอยางดี  จังหวัดพิษณุโลกเปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผา

ตั้งแตสมัยโบราณท่ีสําคัญแหลงหน่ึง อยูท่ีวัดตาปะขาวหาย ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการขุดคนและ

สํารวจพบวาวัดตาปะขาวหายเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ พบเตาเครื่องปนดินเผาอยูใตดินอยูเปนจํานวนมาก (ปราณ ี 

แจมขุนเทียน, 2536) ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาท่ีคนพบมีท้ังชนิดเครื่องปนดินเผาเน้ือดินธรรมดาและอีกชนิดหน่ึงคือ

เครื่องปนดินเผาเน้ือแกรงเมื่อเผาแลวเน้ือดินจะกลายเปนสีเทาและสีมวงอมแดง สวนใหญทําเปนไหใสอาหารและแจกัน(จอหน 

ชอร, 2536) ลักษณะเดนของเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหายชนิดเผาเน้ือแกรงคือ ดินท่ีนํามาใชผานข้ันตอนการเตรียมดิน

อยางดี ภาชนะท่ีพบมากท่ีสุดคือไหปากกวางมีหูทําเปนรูปคลายหวง หรือทําเปนลักษณะอยางอ่ืนใหเห็นวามีหู ท้ังหมดปนบน

แปนหมุน (ประโชติ สังขนุกิจ, 2545) อัตลักษณท่ีสําคัญของเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหายจะมีลวดลายบนบาท่ีเรียกวา 

“ลายอุ” โดยการนําดินเหนียวมาคลึงเปนเสนกลมเล็กๆ ปลายดานหน่ึงขดคลายขดหอยและนําไปติดบริเวณคอของไหโดยรอบ

และบริเวณบาซึ่งมีลักษณะสวยงาม ปจจุบันชาวชุมชนวัดตาปะขาวหาย หนวยงานตางๆ ของทองถ่ินรวมถึงหนวยงานทาง

การศึกษาไดใหความสําคัญในการอนุรักษ แหลงศิลปวัฒนธรรมเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหาย แหงน้ี พัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียว เปนแหลงเรียนรูของชุมชน จนในปจจุบันน้ี ไดมีการกอตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห ตั้งอยู

บริเวณริมแมนํ้านานบริเวณวัดตาปะขาวหาย สมาชิกกลุมฯ ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตเครื่องปนดินเผาโดย

บุคลากรสาขาวิชาเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาอยางตอเน่ือง จนสมาชิกกลุมมี

ความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาไดดีในระดับหน่ึง สามารถท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ

เครื่องปนดินเผาแบบตางๆ ได ท้ังน้ีกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห ตองการพัฒนางาน

เครื่องปนดินเผาใหมีความโดดเดน นาสนใจ สามารถจําหนายใหกับนักทองเท่ียวไดงายและใชประโยชนไดโดยตรง และ

กระบวนการข้ึนรูปไมยุงยากเน่ืองจากสมาชิกสวนใหญเปนกลุมแมบานสตรี ตลอดจนตองการพัฒนาใชวัตถุดิบในทองถ่ินใหเกิด

ประโยชนในการผลิตเครื่องปนดินเผาของชุมชนทําใหประหยัดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะแหลงดินบานสระโคล ต.หัวรอ อ.

เมือง จ.พิษณุโลกซึ่งเปนดินท่ีมีความเหนียว มีอยูมากในทองถ่ิน สามารถนํามาใชประโยชนไดเปนอยางดี  

  ผูวิจัยเห็นวา งานวิจัยการพัฒนาเครื่องประดับดินเผารวมสมัยจากอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห เปน

งานวิจัยหน่ึงท่ีมีความนาสนใจ เน่ืองจากเปนความตองการของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห 

และเกิดการใชประโยชนจากดินเหนียวในทองถ่ินท่ีสามารถผลิตช้ินงานไดงายไมยุงยากใชวัตถุดิบในการผลิตนอยแตผลิตภัณฑ

สามารถจําหนายไดในราคาท่ีสูงสรางรายไดใหกับชุมชนตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
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ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงออกเปนข้ันตอนตามวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาสวนผสมของดินทองถ่ินบานสระโคลและดินสําเร็จรูป สําหรับผลิตเครื่องประดับดินเผา มีข้ันตอน 

การดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1.1 การกําหนดสูตรสวนผสม  อัตราสวนผสมของเน้ือดินปนท่ีใชในการทดลองไดจากการคํานวณจากการสุม 

ตัวอยางแบบเจาะจงจากวัตถุดิบ 2 ชนิด ประกอบดวยดินบานสระโคล และ ดินสําเร็จรูป ผสมกันตามสัดสวนไดสวนผสม 

จํานวน 10 ตัวอยาง ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

ตารางท่ี 1 อัตราสวนผสมของเน้ือดินปน 

สูตรท่ี 
อัตราสวนผสมของวัตถุดิบ 

สูตรท่ี 
อัตราสวนผสมของวัตถุดิบ 

ดินบานสระโคล ดินสําเร็จรูป ดินบานสระโคล ดินสําเร็จรูป 

1 90 10 6 40 60 

2 80 20 7 30 70 

3 70 30 8 20 80 

4 60 40 9 10 90 

5 50 50 10 100 0 

 

      1.2 การเตรียมวัตถุดิบ  ช่ังสวนผสมวัตถุดิบสูตรละ 500 กรัม นําสวนผสมเน้ือดินผสมกับนํ้าและนวดผสม 

ใหเปนเน้ือเดียวกันจนเกิดความเหนียวหลังจากน้ันใสในถุงพลาสติกปดปากถุงใหสนิทปลอยท้ิงไว 3 วัน เพ่ือเพ่ิมความเหนียว 

        1.3 การข้ึนรูปช้ินทดลอง นําสวนผสมของเน้ือดินแตละสูตรข้ึนรูปเปนแทงทดลองดวยการอัดโดยใชแบบพิมพ

ปูนปลาสเตอร ขนาด 1.0x0.5x8.0 เซนติเมตร จํานวนสูตรละ 10 แทง แลวนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส โดยใช

เวลา 4 ช่ัวโมง จากน้ันนําไปเผาโดยใชเตาแกสท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน แลวนําไปทดสอบ

สมบัติทางกายภาพหลังเผา 

2. การออกแบบและผลิตช้ินงานเครื่องประดับดินเผามีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

2.1 คัดเลือกสวนผสมของดินบานสระโคล ท่ีมีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมมาทําเปนเน้ือดินสําหรับข้ึนรูป 

เครื่องประดับดินเผา 

2.2 ทําการออกแบบช้ินงานเครื่องประดับดินเผาจากแนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไหรวมกับ 

กลุมวิสาหกิจชุมชน เปนรูปแบบ 2 มิติ จํานวน 10 แบบ  

2.3 ทําการคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับดินเผาจํานวน 2 แบบ โดยผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบ 

เครื่องปนดินเผาเชิงหัตถกรรมสรางสรรคและผูเช่ียวชาญทางดานเครื่องปนดินเผารวมจํานวน 5 คน  

2.4 ข้ึนรูปผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาตามแบบท่ีคัดเลือก 

3. การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผามีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
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3.1 สรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลงาน โดยใชแบบสอบถามการประมาณคา  

3.2 นําแบบสอบถามพรอมช้ินงานเครื่องประดับดินเผา ไปประเมินโดยกลุมลูกคาท่ีเขามาทองเท่ียววัดตา 

ปะขาวหาย ลูกคาท่ีเขามาซื้อสินคาของท่ีระลึกและเจาของรานจําหนายของท่ีระลึกและเครื่องประดับจํานวน 50 คน  

      3.3 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผา 

   4 การทดสอบและวิเคราะหขอมูลสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินหลังเผา   

                  4.1 ความหดตัวหลังเผาทดสอบโดยคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรของช้ินทดลองหลังจากอบแหง

และหลังจากผานการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรของ Rhodes ดังน้ี 

 

  รอยละของความหดตัวหลังเผา  = ความยาวดินเปยก – ความยาวของดินหลังเผา  ×100  

                   ความยาวของดินเปยก         

         4.2 ความแข็งแรงหลังเผาทดสอบโดยคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลของช้ินทดลองหลังจากหักดวยเครื่อง

ทดสอบความแข็งแรง (MOR) วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรของ Rhodes ดังน้ี 

       M  =   3 PL  

                                                  2bd2 

   โดย  M  =  คาความแข็งแรงของดิน (กิโลกรมัตอตารางเซนตเิมตร)  P  =  แรงท่ีกดทําใหแทงทดลองหัก 

(กิโลกรัม) L  =  ระยะหางของแทนรองรับช้ินทดลอง (เซนติเมตร) b  =  ความกวางของช้ินทดลอง  (เซนติเมตร)  

d  =  ความหนาของช้ินทดลอง  (เซนติเมตร) 

     4.3 การดูดซึมนํ้าหลังการเผาทดสอบโดยนําแทงทดลองท่ีผานการเผาแลวไปช่ังนํ้าหนักจดขอมูลไวหลังจากน้ัน

นําไปตมในนํ้าเดือดนาน 2 ช่ัวโมงและแชนํ้าท้ิงไวอีก 24 ช่ัวโมง หลังจากน้ันซับผิวช้ินงานใหแหง นําไปช่ังนํ้าหนักอีกครั้ง นํา

คาท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรของ Rhodes ดังน้ี 

   รอยละของการดดูซึมนํ้า  = นํ้าหนักท่ีอ่ิมตัว – นํ้าหนักดินท่ีแหง  × 100 

             นํ้าหนักดินท่ีแหง  

   4.4 สีของเน้ือดินทดสอบและวิเคราะหโดยการวัดคาสีดวยสายตาและเปรียบเทียบกับแผนเทียบสีมาตรฐานของ

มันเซล (Munsell Soil Color Book) 

 

ผลการวิจัย  

 

 จากการท่ีผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและวิเคราะหผลการทดลองในแตละตอนสามารถสรุปผล มี

รายละเอียดดังตอไปน้ี          

 1. การพัฒนาสวนผสมของดินทองถ่ินและดินสําเร็จรูปสําหรับผลิตเครื่องประดับดินเผา   

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสูตรเน้ือดินปน จากดินบานสระโคล โดยผสมกับดินสําเร็จรูปตามสัดสวน ไดสวนผสม
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จํานวน 10 สูตร ขอมูลสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินปนหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งผูวิจัยไดนํามา

วิเคราะหขอมูลแสดงผลดังตารางท่ี 2 ดังน้ี         

ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินปนบานสระโคลกับดินเหนียวสําเร็จรูป หลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 

องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

สูตรท่ี 
คุณสมบัติทางกายภาพหลังเผา 

ความหดตัว(รอยละ) การดูดซึมน้ํา (รอยละ) ความแข็งแรง kg/cm2 สีเนื้อดิน 

1 6.67 12.52 57.82 แดงอมสม 

2 6.67 11.56 81.22 แดงอมสม 

3 7.22 12.54 91.88 แดงอมสม 

4 7.22 8.93 118.75 ขาวอมชมพู 

5 7.78 10.26 136.69 ขาวอมชมพู 

6 8.33 13.39 177.51 สมเหลืองออน 

7 8.89 10.01 265.31 ขาวอมชมพู 

8 9.44 9.11 239.83 ขาวอมชมพู 

9 9.44 7.91 296.44 สมเหลืองออน 

10 5.00 13.37 35.30 แดงอิฐ 

 

   ผลจากการวิเคราะหขอมูลขางตน ท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ดินบานสระโคล สูตรท่ีมีสมบัติทางกายภาพ

เหมาะสมมากท่ีสุด  คือสูตรท่ี 4 มีความหดตัวหลังเผารอยละ 7.22 การดูดซึมนํ้ารอยละ 8.93 ความแข็งแรง 118.75 กิโลกรัม

ตอตารางเซนติเมตร เน้ือดินปนมีสีขาวอมชมพู ประกอบดวย ดินบานสระโคลรอยละ 60 ดินเหนียวสําเร็จรูปรอยละ 40 

   2. การออกแบบและผลิตช้ินงานเครื่องประดับดินเผา 

1.1  ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกสวนผสมของดินบานสระโคล สูตรท่ี 4 เปนเน้ือดินสําหรับข้ึนรูปเครื่องประดับ 

ดินเผา เน่ืองจากมีสีสวยงาม มีความหดตัวนอย และผูวิจัยยังไดเลือกดินเหนียวสําเร็จรูปซึ่งมีสีขาวครีมนํามาทําเครื่องประดับ

ดินเผาจากน้ันทําการออกแบบช้ินงานเครื่องประดับดินเผาจากแนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห ซึ่ง

เครื่องปนดินเผาบานเตาไหมีลักษณะลวดลายท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตัวท่ีสําคัญคือลายขดหอยหรือท่ีเรียกวา “ลายอุ” โดยการนํา

ดินเหนียวมาคลึงเปนเสนกลมเล็กๆ ปลายดานหน่ึงมวนเขาหากัน สําหรับตกแตงบริเวณคอของไหและบริเวณบาซึ่งมีลักษณะ

สวยงามมาก ผูวิจัยไดทําการออกแบบเครื่องประดับดินเผารวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเตาไห เพ่ือจําหนายใหกับ

นักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียววัดตาปะขาวหายและศูนยเรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห  โดยทําการ

ออกแบบเปนรูปแบบ 2 มิติ จํานวน  10 แบบ และทําการคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับดินเผาจํานวน 2 แบบ โดยผูเช่ียวชาญ

ทางดานการออกแบบเครื่องปนดินเผาเชิงหัตถกรรมสรางสรรคและผูเช่ียวชาญทางดานเครื่องปนดินเผาจํานวน 5 คน เพ่ือ

นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ   ข้ันตอนการข้ึนรูปเครื่องประดับดินเผาดังภาพท่ี 1,2 และ 3  
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    ก การข้ึนรปูช้ินสวนเครื่องประดับดินเผาเปนแผนแบน            ข การข้ึนรูปช้ินสวนเครื่องประดับดินเผาเปนเสน 

ภาพท่ี 1 การข้ึนรูปช้ินสวนเครื่องประดับดินเผาแบบตางๆ 

             

         ค ช้ินสวนเครื่องประดับดนิเผาแบบตางๆ กอนเผา            ง ช้ินสวนเครื่องประดับดนิเผาแบบตางๆ หลังเผา 

ภาพท่ี 2 ช้ินสวนเครื่องประดับดนิเผากอนเผาและหลังเผา 
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                       จ เครื่องประดบัดินเผาแบบท่ี 1                      ฉ เครื่องประดับดินเผาแบบท่ี 2 

ภาพท่ี 3 เครื่องประดับดินเผาท่ีข้ึนรูปเสร็จแลวแบบท่ี 1 และ 2 

3. การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผา    

 หลังจากท่ีผูวิจัยไดทดลองข้ึนรูปเครือ่งประดบัดินเผา ท่ีคัดเลือกจากการออกแบบ จํานวน 2 แบบ โดยใชดินบานสระ

โคลและดินเหนียวสําเร็จรูป เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส จากน้ันผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลงาน 

โดยใชแบบสอบถามการประมาณคา นําแบบสอบถามพรอมช้ินงานเครื่องประดับ ไปประเมินโดยกลุมลูกคาท่ีเขามาทองเท่ียว

วัดตาปะขาวหาย ลูกคาท่ีเขามาซื้อสินคาของท่ีระลึกและเจาของรานจําหนายของท่ีระลึกและเครื่องประดับจํานวน 50 คน ผล

การประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาแสดงไวดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผา 
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งพ

อใ
จโ

ดย
รว
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แบบท่ี 

1 

 

คาเฉลี่ย 3.73 3.90 3.63 3.57 4.07 3.78 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

แบบท่ี 

2 
 

คาเฉลี่ย 3.90 3.77 4.00 3.63 4.13 3.89 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 
คาเฉลี่ย 3.82 3.84 3.82 3.60 4.10 3.84 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผา แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 พบวา ประเด็น

ความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคลายกัน คือ ผลิตภัณฑสามารถขายได มีคาเฉลี่ย 4.07 และ คาเฉลี่ย 4.13  ในระดับมาก 

ตามลําดับ ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ วัสดุท่ีนํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.57 และ 
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คาเฉลี่ย 3.63 ในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดแก วัสดุท่ีใชอาจเสี่ยงตอการใชงานหรืออาจจะแตกเสียหาย

ไดงาย 

อภิปรายผล  

ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลแบงออกเปน 3  ตอนดังตอไปน้ี      

 ตอนท่ี 1 การพัฒนาสวนผสมของดินทองถ่ินและดินสําเร็จรูปสําหรับผลิตเครื่องประดับดินเผา  

 จากการดําเนินการทดลองสูตรสวนผสมเน้ือดินปน จากดินบานสระโคล ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผสมกับดิน

สําเร็จรูป นําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส จากน้ันนํามาวิเคราะหขอมูลสมบัติทางกายภาพสรุปไดดังน้ี สูตรเน้ือดินท่ี

มีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมมากท่ีสุด  คือสูตรท่ี 4 มีความหดตัวหลังเผารอยละ 7.22 การดูดซึมนํ้ารอยละ 8.93 ความ

แข็งแรง 118.75 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เน้ือดินปนมีสีขาวอมชมพู ประกอบดวย ดินบานสระโคลรอยละ 60 ดินเหนียว

สําเร็จรูปรอยละ 40 เน่ืองจากมีสีสวยงาม มีความหดตัวนอย และผูวิจัยยังไดเลือกดินเหนียวสําเร็จรูปซึ่งมีสีขาวครีมนํามาทํา

เครื่องประดับดินเผา           

 ความหดตัวของเน้ือดิน ความแข็งแรงของเน้ือดินและการดูดซึมนํ้าของเน้ือดินหลังเผา มีความสัมพันธกัน กลาวคือ 

เมื่อทําการเผาสวนผสมของเน้ือดินบานสระโคล ท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส พบวา คาการหดตัวของเน้ือดินและความ

แข็งแรงของเน้ือดินสูงข้ึนตามลําดับ แตคาการดูดซึมนํ้าลดลง ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองมาจากดินบานสระโคลเปนดินเหนียวท่ีมี

สวนผสมของทรายละเอียดอยูในปริมาณสงู โดยปกติถาใชดินบานสระโคลลวนมาข้ึนรูปแลวนําไปเผาเน้ือดินจะมีความทนไฟสูง

หดตัวนอย การดูดซึมนํ้ามาก แตเน่ืองจากสูตรสวนผสมของเน้ือดินนําดินบานสระโคลผสมกับดินเหนียวสําเร็จรูปตามสัดสวน

ตั้งแตสูตรท่ี 1 ดินบานสระโคลรอยละ 90 แลวลดลงตามสัดสวน ผสมดินเหนียวสําเร็จรูปรอยละ 10 แลวเพ่ิมข้ึนตามสัดสวน 

ดินเหนียวสําเร็จรูปมีสวนชวยทําใหสวนผสมของเน้ือดินสุกตัวไดดีข้ึน เน้ือดินเกิดการหดตัวเขามาชิดกันมากข้ึนเมื่อมีดินเหนียว

สําเร็จรูปในสูตรสวนผสมของเน้ือดินเพ่ิมมากข้ึน สงผลทําใหสวนผสมของเน้ือดินเมื่อผานการเผา ท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศา

เซลเซียส มีความหดตัว และความแข็งแรงของเน้ือดินหลังเผาสูงข้ึน และการดูดซึมนํ้าลดลงน้ันเอง  ในสวนของสีเน้ือดินหลัง

เผาน้ัน เน้ือดินปนมีสีแดงอมสม ขาวอมชมพู สมเหลืองออน แดงอิฐ สีของเน้ือดินปนเกิดจากดินบานสระโคลมีเฟอรริก

ออกไซดหรือเหล็กออกไซดปะปนอยูในเน้ือดินตามธรรมชาติ เมื่อผานการเผาจึงทําใหเน้ือดินมีสีออกแดงอิฐ แดงอมสมเปนตน 

สอดคลองกับคํากลาวของ สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ (2548) ท่ีกลาววา ดินสีเขม นํ้าตาลแดง นํ้าตาลเขม มักเปนดินท่ีมีสวนประกอบ

ของเหล็กออกไซดผสมอยูสูง  

 ตอนท่ี 2 การออกแบบและผลิตช้ินงานเครื่องประดับดินเผา      

 การออกแบบเครื่องประดับดินเผาผู วิจัยไดทําการออกแบบรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเตาไห จาก

แนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห มีลักษณะลวดลายท่ีมีอัตลักษณเฉพาะตัวคือลายขดหอยหรือท่ีเรียกวา 

“ลายอุ” โดยการนําดินเหนียวมาคลึงเปนเสนกลมเล็กๆ ปลายดานหน่ึงมวนเขาหากัน สําหรับตกแตงบริเวณคอของไหและ

บริเวณบาซึ่งมีลักษณะสวยงามมาก โดยรางแบบลงในกระดาษ เปนรูปแบบ 2 มิติ จํานวน  10 แบบ และทําการคัดเลือก

รูปแบบเครื่องประดับดินเผาเพ่ือนําไปผลิตจริงจํานวน 2 แบบ โดยผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบเครื่องปนดินเผาเชิง

หัตถกรรมสรางสรรคและผูเช่ียวชาญทางดานเครื่องปนดินเผาจํานวน 5 คน และคัดเลือกสวนผสมของดินบานสระโคล สูตรท่ี 

4 สําหรับข้ึนรูปเครื่องประดับดินเผา เน่ืองจากเปนสูตรสวนผสมท่ีมีความเหนียวดี และดินบานสระโคลเปนดินท่ีมีความเหนียว
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มากจึงมีสวนชวยทําใหเน้ือดินสามารถข้ึนรูปไดงายสามารถปนข้ึนรูปเปนเครื่องประดับดินเผาไดเปนอยางดี สอดคลองกับคํา

กลาวของ ปรีดา พิมพขาวขํา (2547) ท่ีกลาววา ดินเหนียวชวยเพ่ิมความสามารถในการข้ึนรูปของเน้ือดินปนไดดี  

 ตอนท่ี 3  การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผา    

 การประเมินความพึงพอใจผลงานเครื่องประดับดินเผาโดยใชแบบสอบถามการประมาณคา พรอมช้ินงาน

เครื่องประดับดินเผา ผลการประเมิน แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 พบวา ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคลายกัน คือ 

ผลิตภัณฑสามารถขายได มีคาเฉลี่ย 4.07 และ คาเฉลี่ย 4.13  ในระดับมาก ตามลําดับ ประเด็นความคิดเห็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด คือ วัสดุท่ีนํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.57 และ คาเฉลี่ย 3.63   ในระดับมาก ตามลําดับ สวน

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดแกวัสดุท่ีใชอาจเสี่ยงตอการใชงานหรืออาจจะแตกเสียหายไดงาย ความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑ

เครื่องประดับดินเผาในภาพรวม ประเด็นท่ีมีผลการประเมินสูงโดยผูตอบแบบประเมินเห็นวารูปแบบผลิตภัณฑสามารถขายได 

ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวารูปแบบเครื่องประดับดินเผาท่ีออกแบบและผลิตข้ึนมาสามารถนํามาใชงานไดจริงและผูตอบ

แบบสอบถามไมเคยเห็นเครื่องประดับท่ีทําจากดินเผาเชนน้ีมากอนเปนผลงานท่ีแปลกใหมไมซ้ําแบบใคร จึงทําใหผลการ

ประเมินอยูในระดับมาก  ในสวนของประเด็นท่ีมีผลการประเมินในระดับนอยในภาพรวมเปนเรื่องของ วัสดุท่ีนํามาใชในการ

ผลิตมีความเหมาะสม ผูตอบแบบประเมินสวนใหญยังคงกังวลในเรื่องของวัสดุท่ีนํามาผลิตเปนเครื่องประดับดินเผาวาจะมี

ความแข็งแรงทนทานหรือไมในการใชงาน หรืออาจจะทําใหเกิดความเสียหายไดในขณะใชงาน จึงทําใหผลการประเมินในเรื่อง

ของวัสดุท่ีนํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสมนอย ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นดวยกับผลการประเมินในเรื่องของความ

คงทนของวัสดุเซรามิกสหรือเครื่องปนดินเผาเน่ืองจากวัสดุเซรามิกสจะมีความแข็งแตเปราะอาจทําใหเกิดความเสียหายไดใน

การใชงานถามีการตกหลนหรือกระแทก ท้ังน้ีในประเด็นการประเมินในเรื่องของวัสดุท่ีนํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสม

นอยอาจจะเปนประเด็นของโจทยในการทําวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสสําหรับทําเครื่องประดับครั้งตอไปได 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการดําเนินการวิจัยพบวาดินทองถ่ินบานสระโคล เปนวัตถุดิบท่ีมีความเหมาะสม มีความเหนียว สามารถนํามา

เปนสวนผสมของเน้ือดินสําหรับการข้ึนรูปเครื่องประดับดินเผาได ในการใชงานอาจใชดินบานสระโคลลวนเปนวัตถุดิบในการ

ข้ึนรูปเครื่องประดับดินเผาหรือนําดินบานสระโคลไปผสมสําเร็จรูปในสัดสวนท่ีแตกตางกันออกไปก็สามารถทําได ในสวนของ

การออกแบบเครื่องประดับดินเผาผูวิจัยไดทําการออกแบบจากแนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห ในข้ันตอนน้ี

นักวิจัยหรือนักออกแบบสามารถออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาไดหลากหลายรูปแบบ เครื่องปนดินเผาเปนวัสดุชนิด

หน่ึงท่ีชวยสรางความโดดเดนหรือแปลกใหมใหกับเครื่องประดับดินเผาไดเปนอยางดี และผลิตภัณฑสามารถจําหนายได

สอดคลองกับผลการประเมินผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัย แตท้ังน้ีสิ่งท่ีสําคัญในการออกแบบเครื่องประดับดินเผาผูออกแบบควร

คํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและความทนทานตอการใชงานดวยเน่ืองจากวัตถุดิบท่ีทําจากดินจะมีความแข็งแรงแต

เปราะจึงตองเพ่ิมความระมัดระวัง   

 

กิตติกรรมประกาศ 
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 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีใหทุนสนับสนุนการดําเนินการวิจัย และ

ขอบคุณสาขาวิชาเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีใหการสนับสนุนเครื่องมือและ

สถานท่ีดําเนินการวิจัย ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี   
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การสรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ 

THE CONSTRUCTION OF A REACTION TIME MACHINE MEASURING EYE – HAND 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ และเพ่ือหาเกณฑ

มาตรฐานของนักศึกษาชายกับหญิง ผูเขารวมครั้งน้ีคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 390 คน อายุ

ระหวาง 19 -22 ป โดยทําการศึกษาหาคาความเท่ียงตรง คาความเช่ือถือได คาความเปนปรนัย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหา

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันและสรางเกณฑปกติโดยใชคะแนนที 

 ผลการวิจัยพบวา ไดเครื่องมือทดสอบรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปุมกดเปนดวงไฟสีแดง 9 ปุมกด ฐานมีกลองแปลง

สัญญาณคาการตอบสนอง เครื่องมือทดสอบมีคาความเท่ียงตรง เทากับ 0.932 คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.91 คาความเปน

ปรนัย เทากับ 0.80 คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 14.99 ± 1.82 นักศึกษาชาย และหญิง 16.45 ± 

2.05 ไดเกณฑปกตแิบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก สรุปผลการศึกษาในครั้งน้ีพบวา เครื่องมือ

ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชวัดการทํางานประสานกัน

ของตาและมือได 

  

คําสําคัญ : การสรางเครื่องมือ เวลาปฏิกิริยาการตอบสนอง ตากับมือ 

 

Abstract 

 The research aimed to construction of a reaction time machine measuring eye – hand and to find 

benchmark for male-female students. The sample group were 390 students of Rajabhat Maha Sarakham 

University, aged range 19-22 years. Conducting a study for validity, reliability, objectivity. The data was 

analyzed using mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and 

normalized t-score. 

 The results were show that the reaction time machine has a square shape, with 9 red lights, a 

push button and a base with transducer response. the validity (r) equals 0.932. The reliability (r) equals 

0.91. The objectivity (r) equals 0.80. the arithmetic mean and standard deviation were 14.99 ± 1.82. Male 

and female students 16.45 ± 2.05 and normalized, divided into 5 levels which were very good, good, 

medium, low and very low. In conclusion, the present study found that the reaction time machine 

measuring eye – hand is suitable to be used to measure the eye and hand coordination.  
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บทนํา   

 ปจจุบันความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากข้ึน 

เพราะมนุษยมีการพัฒนาคิดคนเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสิ่งตาง ๆ มาใชในการแกปญหา เชน การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 

ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ิมข้ึน ชวยประหยัดแรงงาน ลดตนทุนและรักษาสภาพแวดลอม เทคโนโลยีท่ีมีบทบาทในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม การแพทย 

เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร รวมไปถึงเทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการออกกําลังกายและกีฬา 

 เทคโนโลยีทางการกีฬาเขามามีอิทธิพลดวยการสรางเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีความทันสมัย เก่ียวของกับศาสตร

ทางดานวิศวกรรม ชวยเพ่ิมขีดความสามารถของนักกีฬา และวิทยาศาสตรการแพทย จะมุงเนนเรื่องสรีรวิทยา เพ่ือปองกันการ

เสี่ยงตอการบาดเจ็บ ไดแก เสื้อผา รองเทา และอุปกรณการออกกําลังกายท่ีผนวกกับเทคโนโลยี เชน นาฬิกาออกกําลังกาย 

จักรยานออกกําลังกายแบบอยูกับท่ี รวมไปถึงเครื่องเลนท่ีผสมผสานการเลนเกมเขากับการออกกําลังกาย ดวยการจําลอง

สถานการณขับเครื่องบินหรือยานรบ เพ่ือใหเปนการฝกกลามเน้ือ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปน

หลักสูตรท่ีเปดทําการเรียนการสอนดานการออกกําลังกายและการกีฬา ผูสอนจะสอนใหนักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานท่ีดีและ

ความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬาท่ีถูกตอง ข้ันตอนซึ่งขาดไมไดคือ การวัดผลและประเมินผลท่ีมีความเปนมาตรฐาน การท่ีมี

เทคโนโลยีเขามาในการประเมินผลการเรียน จะทําใหการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากข้ึน ลดคาความคลาดเคลื่อนในการ

ประเมินผล และชวยในการวัดทักษะทางกีฬาและการออกกําลังกายใหมีประสิทธิภาพ มีความนาเช่ือถือยิ่งข้ึน  

 อยางไรก็ตามการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามก็เปนไปไดยาก เน่ืองจากเครื่องมือหรืออุปกรณน้ัน ก็มีราคาท่ีคอนขางสูง ยิ่งในสวนของการวัดและประเมินผล

ทางดานรางกายท่ีตองใชความเร็วในการตรวจสอบ เชน การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานการทํางานประสานกันระหวาง

ระบบประสาทและกลามเน้ือ (Neuromuscular coordination) ซึ่งเปนคุณสมบัติพิเศษของความสามารถทางปฏิกิริยา 

(Reaction ability) ซึ่งสามารถดูไดจากเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) และเวลาในการเคลื่อนไหว (Movement time) เปน

วิธีการประเมินถึงความเร็วในการตอบสนองของกีฬาแตละประเภท (ศรีล สุวรรณแสง และชัยพัฒน หลอศิริรัตน, 2562: 105)  

 นอกจากน้ีนักกีฬายังตองมีเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองท่ีรวดเร็วอีกดวย ซึ่งการแขงขันเพ่ือใหไดชัยชนะ จําเปนตอง

อาศัยความความแมนยําและมีประสิทธิภาพ อันเปนผลเน่ืองมาจากความสามารถในการหดตัวของกลามเน้ือสวนตาง ๆ เพ่ือ

ทํางานประสานกันเปนอยางดี เชน ความสามารถท่ีน่ังลงและยืนข้ึนสลับกันไดอยางรวดเร็ว การว่ิงไปขางหนาแลวว่ิงกลับตัว

ยอนทิศทางเดิมไดดวยความเร็ว หรือการว่ิงซิกแซ็กไปทางซาย-ขวา สลับกันไดดวยคลองแคลววองไว (หงสทอง บัวทอง, 

2559) ซึ่งเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะชวยใหนักกีฬาประสบความสําเร็จในการแขงขัน 

และใชการตอบสนองท่ีรวดเร็วเพ่ือใหไดเปรียบคูแขง (ณัฐวุฒิ ไวโรจนานันต และชาญชัย ขันติศิริ, 2559: 165) 
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 จากปญหาท่ีกลาวมา คณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางเครื่องมือท่ีใชในการทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการ

ทํางานของตากับมือ สําหรับใชในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน พรอมท้ังยังเปนการสรางนวัตกรรมรูปแบบ

ของอุปกรณในการสอนใหมีความทันสมัย และนําไปใชในการทดสอบ วัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาให

ทราบถึงจุดเดนและจุดดอยของตนเองเพ่ือนําไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหดียิ่งข้ึนตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 กลุมท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักศึกษาชายและหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปการศึกษา 2561 ท่ีมีอายุ

ระหวาง 19 -22 ป และไมมีประวัติไดรับการบาดเจ็บท่ีรนุแรงระดบัท่ีตองเขารับการรกัษาทางการแพทยบริเวณขอมือและแขน

ในชวง 1เดือนท่ีผานมา จากจํานวนประชากร 12,853 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางตาม ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2549: 47) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดย

ใชความคลาดเคลื่อนในการสุม 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 390 คน จากการสุมอยางงาย แบงออกเปนชาย จํานวน 195 

คน และเปนหญิง จํานวน 195 คน  

 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

  1. ข้ันตอนสรางเครื่องมือ  

  1.1 ศึกษารวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และรายงานการวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเวลา

ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response Time)  

  1.2 ศึกษาหลักการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง 

  1.3 ออกแบบเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ  

  1.4 นําแบบเครื่องมือท่ีไดเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา   

  1.5 นําแบบเครื่องมือมาปรับปรุงและนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาอีกครั้ง 

  1.6 นําแบบเครื่องมือท่ีผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ีปรึกษา ไปขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

จํานวน 3 ทาน 

  1.7 ไดแบบเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีสมบูรณ 

  1.8 สรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ 

  1.9 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาจุดบกพรองแลวนํามา

ปรับปรุงแกไข   

 2. การหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1 หาความเท่ียงตรง (Content Validity) โดยการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน 

เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอท่ีมีคาความสอดคลองตั้งแต 0.50–1.00 โดยใชสูตรหาคาดัชนีความ

สอดคลองของพวงรัตน ทวีรัตน (2538) 

  2.2 หาคาความเช่ือถือได (Reliability) โดยการทดสอบซ้ํา (Test-Retest) ในระยะหางกัน 1 สัปดาห    

นําผลท่ีไดจากการทดสอบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 หาคาความเช่ือมั่นโดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ดวยวิธีของเพียรสัน 

(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) แลวนําคาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผล
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเคิรกเคนเดล Kirkendall et al. (1987) ตามการแปลความหมายของคาความเช่ือมั่นได ดังน้ี 

0.00–0.59 อยูในเกณฑต่ํา 0.60–0.79 อยูในเกณฑยอมรับ 0.80–0.89 อยูในเกณฑดี และ 0.90–1.00 อยูในเกณฑดีมาก 

  2.3 หาคาความเปนปรนัย (Objectivity) โดยใชผูดําเนินการทดสอบ (tester) 2 คน มาดําเนินการทดสอบ

และเปนผูใหคะแนน และคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product-Moment 

Correlation Coefficient) 

  2.4 นําเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน ทําการทดสอบกับ

นักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน เปนชาย 195 คน และหญิง 195 คน 

  2.5 หาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ําสุด (Min) ฐานนิยม 

(Mode) และมัธยฐาน (Median) ของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและ

มือในข้ันตอนท่ี 2.4 

  2.6 นําผลท่ีไดไปสรางเกณฑปกติ (Norms) ปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ โดยใชคะแนนดิบและ

คะแนนที (T-score) 

 3. วิธีการสรางเครื่องมือ 

  3.1 อุปกรณ ประกอบดวย 1) เหล็กโปรง 11 ช้ิน 2) แผนอะคลิลิก 6 แผน 3) ราง Wireway 4) หางปลา

ทองเหลือง 5) สายไฟ และ คอนเน็คเตอร 6) น็อต 7) Push button สีแดง 8) primary 220 v 9) Arduino uno r3        

10) MCP23017 (ไอซีขยายพอรต) 11) LCD 16x2 i2c 12) สายปลั๊ก 220 VAC 1 สาย 13) กลองไฟอเนกประสงค 1 กลอง

14) สวิทซ ปด-เปด 1 อัน 15) led สถานะ on/off 16) ตัวปรับระดับ สูง/ต่ํา 2 ตัว 17) สติ๊กเกอร 6 แผน 18) ปลั๊กตัวผู 

  3.2 ออกแบบและสรางเครื่อง โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 เครื่องและดวงไฟสีแดงรับสญัญาณ          3.2.2 เครื่องแปลงสัญญาณดิจิตอล 3.2.3 โปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยา

         การตอบสนอง 

 

  3.3 เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีเครื่องน้ันจะมีปุมกดท้ังหมด 9 ปุมกด แตละ

ปุมกดจะเปนดวงไฟสีแดงและตัวรับสัญญาณ เครื่องแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนกลองกระแสไฟฟา จะทําหนาท่ีในการแปลง

สัญญาณระหวางโปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยาการตอบสนองกับเครื่องและดวงไฟสีแดง สวนโปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยาการ

ตอบสนอง จะทําการควบคุมระบบตาง ๆ และแสดงผลขอมูลในลักษณะของขอมูลดิบ ตามรูป 
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 4. วิธีการใชเครื่องมือ 

  4.1 ผูเขารับการทดสอบยืนหางจากตัวเครื่อง ประมาณ 30 เซนติเมตร 

  4.2 ใชมือขางท่ีถนัดกดปุมเครื่องและดวงไฟสีแดง 1 ครั้ง ซึ่งแทนคําวา ระวัง พรอมตามองดูแสงจากดวง

ไฟของปุมกดท้ัง 9 ปุมกด หลังจากน้ันสีแดงดวงไฟแรกจะติดและเวลาเริ่มเดิน  

  4.3 เมื่อเกิดแสงสีแดงของดวงไฟจากปุมกดปรากฏข้ึน ใหผูเขารับการทดสอบดําเนินการโดยกดปุมแสงสี

แดงของดวงไฟท่ีเกิดข้ึนใหดับเร็วท่ีสุด  

  4.4 แสงสีแดงจากดวงไฟจะปรากฏข้ึนครั้งตอไป แลวปฏิบัติตามลักษณะเดิมจนครบจํานวน 27 ครั้ง 

  4.5 การบันทึกแตละครั้ง โปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยาการตอบสนอง จะแสดงคาเวลาเปนวินาที มีจุด

ทศนิยม 2 ตําแหนง ใหบันทึกผล 2 ซ้ํา นําคาท่ีไดจากการทดสอบมาหาคาเฉลี่ย 

  4.6 หลังการทดสอบแตละครั้งสิ้นสุด เมื่อผูเขารับการทดสอบดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอย เครื่อง

แปลงสัญญาณดิจิตอลจะทําการสุมสลับ (Random) สัญญาณแสงสีแดงของดวงไฟใหมทุกครั้ง   

 

 
 

 5. การวิเคราะหขอมูล 
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 นําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มาวิเคราะหดังน้ี 

  5.1 หาคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองจาก

ผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ตามแบบของพวงรัตน ทวีรัตน (2538) โดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองแบบ IOC (Index of 

Consistency) 

  5.2 หาคาความเช่ือถือได (Reliability) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ี

คณะผูวิจัยสรางข้ึน โดยการทดสอบซ้ํา (test–retest) จากคะแนนท่ีผูวิจัยทดสอบดวยตนเองในการทดสอบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 

2 มา คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 

  5.3 หาคาความเปนปรนัย (objectivity) จากการนําคะแนนท่ีไดจากอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ

กีฬา 2 ทาน ทดลองใชเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนมา คํานวณหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยใชวิธีของเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

  5.4 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือ

ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน 

  5.5 สรางเกณฑปกติ (norms) โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที (T-Score) 

 

ผลการวิจัย 

 เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ สามารถประเมินผลออกมาไดเปนเวลา มีหนวยเปนวินาที 

การทํางานเมื่อมือของผูทดสอบกดปุมจํานวน 27 ครั้งตามแสงสีแดงติด โดยผลจากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ 

 

รายการ r 

คาความเท่ียงตรง (Content validity)  0.932 

คาความเช่ือถือได (Reliability) 0.91 

คาความเปนปรนัย (Objectivity) 0.80 

 

 คาความเท่ียงตรง (Content validity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัย

สรางข้ึน มีความเท่ียงตรงตามเน้ือหามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.932 อยูในเกณฑดีมาก (ตารางท่ี 1)   

 คาความเช่ือถือได (Reliability) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน มี

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.91 คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการ

ตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนมีความเช่ือถือไดอยูในเกณฑดีมาก (ตารางท่ี 1)   

 คาความเปนปรนัย (Objectivity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน 

โดยนําคะแนนจากการทดสอบครั้งท่ี 1 คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เทากับ 0.80 คํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ พบวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีคณะผู วิจัยสรางข้ึน มีความเปนปรนัย 

(Objectivity) อยูในเกณฑดี (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบ 

 

กลุมตัวอยาง (n) (x�) (S.D.) มัธยฐาน ฐานนิยม เวลาเร็วท่ีสุด เวลามาก

ท่ีสุด 

นักศึกษาชาย (n= 195) 14.99 1.82 14.9 13.38 10.38 20.77 

นักศึกษาหญิง (n= 195) 16.45 2.05 16.3 16.01 12.14 24.87 

 

 คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบ

ปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน นักศึกษาชาย ผลรวมคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 14.99 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.82 นักศึกษาหญิง ผลรวมคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 16.45 คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.05 (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 3 เกณฑปกติ (Norms) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ 

 

ระดับทักษะ คะแนน T-Score 

เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ  

นักศึกษาชาย (n= 195) นักศึกษาหญิง (n= 195) 

ดีมาก 13.06 ลงไป 15.40 ลงไป  

ดี 13.98 – 14.89  15.41 – 16.44 

ปานกลาง 14.90 – 15.81  16.45 – 17.47 

ต่ํา 15.80 - 16.71 17.46 – 18.48 

ต่ํามาก 16.72 ข้ึนไป 18.49 ข้ึนไป 

 

 เกณฑปกติ (Norm) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน โดยเปลี่ยน

คะแนนดิบของการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองเปนคะแนนที (T-Score) พบวา ระดับสมรรถภาพทางกายดานปฏิกิริยาการ

ตอบสนอง สําหรับนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบงออกไดดังน้ี ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองดีมาก ตั้งแต 

13.06 ลงไป ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองดี ระหวาง 13.98 – 14.89 ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองปานกลาง ระหวาง  

14.90 – 15.81 ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองต่ํา ระหวาง 15.80 - 16.71 ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองต่ํามาก ตั้งแต 16.72 

ข้ึนไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 3)   

 ระดับสมรรถภาพทางกายดานปฏิกิริยาการตอบสนอง สําหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบง

ออกไดดังน้ี ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองดีมาก ตั้งแต 15.40 ลงไป ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองดี ระหวาง 15.41 – 16.44 

ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองปานกลาง ระหวาง 16.45 – 17.47 ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองต่ํา ระหวาง 17.46 – 18.48 

ระดับปฏิกิริยาการตอบสนองต่ํามาก ตั้งแต 18.49 ข้ึนไป ตามลําดับ (ตารางท่ี 3)   

อภิปรายผล  

 1. ความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน มี

ความเท่ียงตรงตามดุลพินิจของผูเช่ียวชาญ ท้ัง 5 ทาน ซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณในการสอนการฝกกีฬา และ
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มีความเช่ียวชาญในเรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ไดพิจารณาเห็นตรงกันวา เครื่องมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน

สามารถนําไปใชในการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือได  

 ในภาพรวมท้ังหมดคาความเท่ียงตรง (Validity) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.932 ซึ่งหากพิจารณาตามเกณฑพิจารณาของ 

พวงรัตน ทวีรัตน (2538) พบวา คาดัชนีความสอดคลอง ท้ังหมดมีคาสูงกวา 0.5 ซึ่ง พวงรัตน ทวีรัตน ไดกลาววา ถาคาดัชนีท่ี

คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามน้ันก็เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมน้ัน ถาขอคําถามใดมีคาดัชนี

ต่ํากวา 0.5 ขอคําถามน้ันก็ถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน จากเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมีคาความเท่ียงตรง

เชิงเน้ือหาท่ีสามารถนําไปใชในการทดสอบเพ่ือวัดสิ่งท่ีตองการไดอยางถูกตอง ครบถวนตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว สอดคลองกับ 

อารยา องคเอ่ียม และพงศธารา วิจิตเวชไพศาล (2561) กลาววา หากเครื่องมือวิจัยท่ีพัฒนาข้ึน เมื่อนําไปทดลองกับกลุม

ตัวอยางท่ีมีความแตกตางกันดวยวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสม ใหผลการวัดท่ีแนนอนไมวาจะวัดก่ีครั้งก็ตาม สามารถคํานวณเปน

ตัวเลขไดดวยวิธีการตาง ๆ และถาคาท่ีคํานวณไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบทดสอบน้ันมีคาความเช่ือมั่นสูง 

 2. ความเช่ือถือได (Reliability) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน 

ในการทดสอบครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ไดคะแนนมา 2 ชุด นําไปหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พิจารณากับคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธความเช่ือมั่นของ Kirkendall et al. (1987) ท่ีกําหนดไว ไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ 0.91 มีคาความ

เช่ือมั่นในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก 

 สามารถนําไปวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ หมายความวา ไมวาจะทําการวัดก่ีครั้งกับคนเดิมผลคะแนนก็จะไดเทาเดิม 

ดังท่ี Polit D.F. & Beck C.T (2008) ท่ีไดกลาววา ความเช่ือมั่นของเครื่องมือน้ัน (Reliability) คือ การท่ีเครื่องมือท่ีใชวัดซ้ํา

แลวไดคาเหมือนเดิม เปนคุณสมบัติท่ีแสดงวาเครื่องมือมีความคงท่ี (Stability) เช่ือถือได (Dependability) ถูกตองแมนยํา 

(Accuracy) มีความคงเสนคงวา (consistently) วัดก่ีครั้งไดผลใกลเคียงกัน มีความคลาดเคลื่อนนอยมาก สอดคลองกับ     

ชัยยงค ลิ้มเสถียรกุล (2545) ทําการศึกษาเรื่อง การสรางเครื่องมือวัดปฏิกิริยาตอบสนองในการประสานงานระหวางมือกับตา

ในการสงบอลสําหรับกีฬาบาสเกตบอล ผลการวิจัย พบวา มีความความเช่ือถือของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของความเช่ือถือ

ไดมีคาเทากับเทากับ .99 จึงเห็นไดวาเครื่องมือท่ีทําการวิจัยมีความเช่ือถือไดในระดับดีมากสามารถนํามาใชทดสอบหาเวลา

ปฏิกิริยาตอบสนองของการสงลูกบอล สําหรับกีฬาบาสเกตบอล สามารถนําไปใชวัดผลของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองได

เชนเดียวกับเครื่องมือท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนสามารถนําไปใชวัดผลของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. การหาคาความเปนปรนัย (Objectivity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ี

คณะผูวิจัยสรางข้ึน โดยการหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนของผูประเมิน 2 ทาน (Tester) ทําการประเมินความสามารถ

ของกลุมท่ีใชในการศึกษา ถาคะแนนของผูประเมินท้ัง 2 ทาน ใกลเคียงกันหรือเหมือนกัน แสดงวาแบบทดสอบมีความเปน

ปรนัย จากการศึกษาพบวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีคาความเปนปรนัย 0.80 และเมื่อนําคาท่ี

ไดเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Kirkendall et al. (1987) ท่ีกําหนดไวขางตน 

จึงสรุปไดวาเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีคาความเปนปรนัยในภาพรวม อยูในเกณฑดี  

 ดังท่ี อารยา องคเอ่ียม และพงศธารา วิจิตเวชไพศาล (2561) กลาววา คุณสมบัติท่ีสําคัญของเครื่องมือวิจัยทุก

ประเภท คือ ความเปนปรนัย เชน ถาเครื่องมือเปนแบบทดสอบ จะตองมีลักษณะขอคําถามท่ีชัดเจนไมคลุมเครืออานแลวเกิด

ความเขาใจตรงกัน ไมตองตีความ การตรวจใหคะแนนมีหลักเกณฑท่ีแนนอน ใครก็สามารถตัดสินใหคะแนนไดและงายตอการ

แปลผลช้ีชัดวา ผูผานการทดสอบมีความสามารถในระดับใด การตรวจสอบความเปนปรนัยของเครื่องมือวิจัยนิยมอาศัย

ผูเช่ียวชาญหรือกลุมตัวอยางเล็ก ๆ ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง เพ่ือตรวจสอบสํานวนภาษาใหมีความเหมาะสม 

เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล ความหมายของคะแนนกอนนําเครื่องมือวิจัยท่ีมีคุณภาพไปใช กับกลุมเปาหมายตอไป 

จากคาความเปนปรนัยดังกลาว สาเหตุอาจเปนเพราะการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีผานมาน้ันมีความเหมาะสม นาเช่ือถือ 

ดังน้ันผลการวิจัยท่ีไดจากความเห็นของผูประเมินจึงมีความใกลเคียงกัน 
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 4. เกณฑปกติ (Norms) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน โดยการ

แปลงคะแนนดิบเปนคะแนนมาตรฐานที (T-Score) และคํานวณแบงระดับความสามารถของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 

ออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก (13.06 ลงไป, 15.40 ลงไป) ดี (13.98 – 14.89,  15.41 – 16.44) ปานกลาง (14.90 – 15.81, 

16.45 – 17.47) ต่ํา(15.80 - 16.71,  17.46 – 18.48) ต่ํามาก (16.72 ข้ึนไป, 18.49 ข้ึนไป) ตามลําดับ สอดคลองกับ      

จักรดาว โพธิแสน (2561) ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่อง การสรางแบบทดสอบทักษะเซปกตะกรอ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

และการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การวิจัยไดสรางเกณฑปกติในการแบงระดับความสามารถดานทักษะ

ของกีฬาตะกรอ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก โดยใชคะแนน (T-Score) เปนเกณฑ และ

สอดคลองกับ จักรดาว โพธิแสน (2560) ไดศึกษาการสรางแบบทดสอบทักษะเซปกตะกรอเฉพาะตําแหนง สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดสรางเกณฑปกติในการแบงระดับความสามารถดานทักษะ ซึ่งแบงเปน 

5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก โดยใชคะแนน (T-Score) ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง   

 

สรุปผลการวิจัย   

 1. คณะผูวิจัยไดเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ท่ีสามารถใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 

และการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานการทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทและกลามเน้ือ (Neuromuscular 

coordination) ไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน ใชเวลาทดสอบนอย แปลผลและนําผลไปใชไดทันที  

  2. เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีคุณภาพตามเกณฑของเครื่องมือวัดท่ีดีคือ มีความตรง

เชิงเน้ือหา ดวยการตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.932 และมีคาความเช่ือมั่นอยูท่ี 0.91 ความเปนปรนัยอยูท่ี 

0.80 และไดเกณฑปกติของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามวัตถุประสงค   

 สรุปไดวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีความเหมาะสมและยอมรับไดท่ีจะนําไปใชวัด

การทํางานประสานกันของตาและมือ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 

 1. ฐานเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีการใชเหล็กท่ีคอนขางบาง ทําใหฐานยังไมแข็งแรง

โดยในการทดสอบเครื่องมือ จําเปนตองอาศัยผูชวยจับฐานเพ่ือทําใหเครื่องมือทดสอบมั่นคง  

 2. สวนประกอบของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีขนาดท่ีใหญ อาจเคลื่อนยายไมสะดวก

หากนําไปทดสอบในชุมชนตาง ๆ 
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 การวิจัย เรื่อง การสรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ สําเร็จลุลวงไปดวยดี เน่ืองจากไดรับ

ความกรุณาอยางดียิ่งจากผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิจัย ผูประเมิน ผูชวย

วิจัยทุกทาน และนักศึกษากลุมตัวอยางทุกคนท่ีไดใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี ขอขอบคุณเจาของ

ตําราทุกเลมท่ีผูวิจัยไดใชศึกษาคนควาในการทําวิจัย ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดยอ 

ผลของ Benzyladenine (BA) ตอการเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดงเพ่ือการขยายพันธุโดยนํายอดของ

หนามแนแดงมาฟอกฆาเช้ือจุลินทรียท่ีผิวดวยเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยนํ้ากลั่นท่ีผาน

การฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความ

เขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร นําไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เพาะเลี้ยงเปนเวลา 

4 สัปดาห จากน้ันตัดช้ินสวนบริเวณขอท่ีปลอดเช้ือขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA 

ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมเปน 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 15 ซ้ําแลวนําไปเลี้ยงท่ี

อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ชุดการทดลองท่ีเติม BA 1.5 

mg/L สามารถชักนําใหเกิดยอดเฉลี่ยไดจํานวนสูงท่ีสุด คือ 5.86±1.06 ยอดตอช้ินเน้ือเยื่อ และชุดการทดลองท่ีไมเติม BA 

สามารถชักนําใหเกิดรากได จากน้ันยายเลี้ยงช้ินสวนขอทุกชุดการทดลองลงบนอาหารวุน MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโต นําไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 7 สัปดาห พบวาทุกชุดการทดลอง

สามารถชักนําใหเกิดรากได เมื่อนําตนออนแตละชุดการทดลองมาทําการปรับสภาพกอนยายออกปลูกในโรงเรือน และปลูกใน 

ดิน ผสม ข้ีเถาแกลบ และกากมะพราว อัตราสวน 1:1:1 นําไปอนุบาลในโรงเรือนท่ีพลางแสน 50% รดนํ้าวันละ 1 ครั้ง เปน

เวลา 4 สัปดาห พบวาตนออนจากชุดการทดลอง BA 2 mg/L มีอัตราการรอดชีวิต 50% ในขณะท่ีตนออนจากชุดการทดลอง

อ่ืน ๆ ตายท้ังหมดตั้งแตสัปดาหท่ี 3 

 

คําสําคัญ : รางจืดแดง การขยายพันธุ การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช  

 

Abstract 

 Effects of Benzyladenine (BA) on nodal cultured of Thunbergia coccinea Wall for propagation. 

Shoots explants were surface sterile with 0.1% mercuric chloride for 3 minutes. Wash with sterile distilled 

water 3 times 5 minutes each time and cultured on MS agar medium supplemented with 0.5 mg/L PPM ™ 

(Plant Preservative Mixture). They were cultured at 25±2ºC for 16 hours per day for 4 weeks. Then, In vitro 

nodal explants (about 1 cm) were cut and cultured on MS agar medium containing with 0, 0.5, 1.0, 1.5 

and 2.0 mg/L BA for a total 5 treatments, 15 replications each treatment. All treatments were cultured at 

25 ± 2ºC, photoperiod 16 hours per day for 4 weeks. It was found that treatment of 1.5 mg/L BA induced 

the highest shoot number at 5.86±1.06 shoots per explant and without BA medium produced roots. After 
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that, all of the treatments were subcultured onto MS agar without growth regulator substances. They 

were cultured at 25 ± 2ºC, photoperiod 16 hours per day for 4 weeks. It was found that all treatments 

were induced root production. Plantlets were acclimatized by planted in mixed soil, rice husk ash and 

coconut pulp, ratio 1: 1: 1 in a greenhouse with 50% sunlight, watered 1 time per day for 4 weeks. 

Plantlets from 2.0 mg/L BA treatment have 50% survival rate and other treatments all plantlets died at 

3rd week after transplant. 

keywords : Thunbergia coccinea Wall, Propagation, Plant Tissue Culture 

 

บทนํา   

การสํารวจพืชสมุนไพรในเขตปาชุมชนบานหัวทุง เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ป 

พ.ศ. 2559 พบวาบริเวณดังกลาวเปนพ้ืนท่ีซอนทับของดอยหลวงเชียงดาว และดอยนาง จึงเปนแหลงท่ีมีความหลากหลายของ

สัตวปา และพันธุพืชนานาชนิดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรซึ่งชาวบานในชุมชนมีการนํามาใชประโยชนโดยเฉพาะ หนามแนแดง 

หรือ รางจืดแดง  (Thunbergia coccinea Wall .) ลักษณะเปนไมพุมเลื้อยพัน มีความยาวไดประมาณ 10-20 เมตร แตก

ก่ิงกานสาขามากจนปกคลุมตนไมอ่ืน ลําตนเปนไมเน้ือแข็ง ลักษณะเปนรูปทรงกระบอก เปลือกตนเปนสีนํ้าตาลอมแดงถึงสี

นํ้าตาลเขม มีสรรพคุณเปนยาพ้ืนบานโดยใชเถา ราก และใบ เปนยาแกพิษยาเบ่ือ พิษยาฆาแมลง หรือยาฆาหญา เช่ือวามีฤทธ์ิ

แรงกวารางจืด (Thunbergia laurifol) และสารสกัดจากใบของหนามแนแดงมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระเมื่อวิเคราะหดวย

วิธี DPPH พบวามีคา IC50 เทากับ 179.21 mcg/ml เมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซี  (Victoria et al., 2014)  

เน่ืองจากพืชดังกลาวอยูในเขตปาชุมชนจึงสามารถเก็บนําออกจากปาเพ่ือใชประโยชนได ดังน้ันหากมีการนําออกมา

จากปาโดยไมมีการปลกูคืน และขาดการจัดการวางแผนท่ีดี ประกอบกับสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาจ

สงผลใหพืชลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว หรือสูญหายไปจากแหลงธรรมชาติ จึงควรนําพืชสมุนไพรท่ีสําคัญมาทําการขยายพันธุ

เพ่ือปลูกกลับคืนสูปา แตเน่ืองจากการขยายพันธุดวยวิธีปกติ เชน การตอนก่ิง ปกชํา และเพาะเมล็ดน้ันทําไดยาก และใช

ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนาน ดังน้ันจึงควรใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือการขยายพันธุ โดยมีรายงานการศึกษา

เทคนิคการฟอกฆาเช้ือตอการเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดง โดยช้ินสวนขอมาลางทําความสะอาดดวยนํ้า แลวตัด

ช้ินสวนขอมาลางดวยนํ้าประปาผสมนํ้ายาลางจาน กอนทําการฟอกฆาเช้ือโดยเปดลางนํ้าไหลผานเปนเวลา 3 ช่ัวโมง แลวแช

แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที จากน้ันนํามาฟอกดวยเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยนํ้า

กลั่นท่ีผานการฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 

2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร พบวามีการรอดชีวิต

ของช้ินสวนพืช 13.33% และช้ินสวนพืชสามารถเจริญเติบโตเปนตนออนได (กิตติศักดิ์, 2561) 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต Benzyladenine (BA) ความ

เขมขนตาง ๆ ตอการเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดง เพ่ือเปนแนวทางในการขยายพันธุ และนําไปสูการอนุรักษ และใช

ประโยชนของพืชสมุนไพรในชุนชนบานหัวทุงอยางยั่งยืน และเพ่ือสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนพืช 

 เก็บช้ินสวนยอดของหนามแนแดงจากปาชุมชนบานหัวทุง เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม นํายอดท่ีเก็บมาลางทําความสะอาดดวยนํ้าประปา แลวตัดช้ินสวนขอมาลางดวยนํ้าประปาผสมนํ้ายาลางจาน กอน

ทําการฟอกฆาเช้ือโดยเปดลางนํ้าไหลผานเปนเวลา 3 ช่ัวโมง แลวแชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที จากน้ันนํามาฟอกดวย

เมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยนํ้ากลั่นท่ีผานการฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไป

เลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร นําไปเลี้ยงท่ี

อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห จากน้ันยายเลี้ยงลงบนอาหาร

วุนสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจรญิเติบโตท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 4 

สัปดาห เพ่ือใหไดยอดท่ีปลอดเช้ือสําหรับนําไปใชในการทดลองตอไป 

  การศึกษาผลของ BA ตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือชิ้นสวนขอของหนามแนแดง 

นํายอดหนามแนแดงในสภาพปลอดเช้ือนํามาตัดช้ินสวนบริเวณขอขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ไปเลี้ยงบนอาหาร

วุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมเปน 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 

15 ซ้ําแลวนําไปเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เปนเวลา 4 สัปดาห บันทึกการ

ปนเปอน จํานวนยอด ความสูงของยอด จํานวนใบ จํานวนราก และแคลลัส ทุก 1  สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห จากน้ันชักนํา

ใหเกิดรากโดยนํายอดหนามแนแดงท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ท้ัง 5 ความเขมขนนํามาตัดช้ินสวน

ขอขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพใหแสงวันละ 

16 ช่ัวโมง ท่ีอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส บันทึกการปนเปอน จํานวนยอด ความสูงของยอด จํานวนใบ จํานวนราก และ

แคลลัส ทุก ๆ สัปดาห เปนเวลา 7 สัปดาห 

การยายตนออนหนามแนแดงจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืชออกปลูกในสภาพโรงเรือน  

นําตนออนท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อแตละชุดการทดลองซึ่งมีรากแลวมาทําการคลายเกลียวฝาขวดท้ิงไว 1 วัน 

และเปดฝาขวดท้ิงไวอีก 1 วัน ในหองควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จากน้ันจึงนําตนออนออกมาลางวุนออกจากรากจน

หมด แลวปลูกในมอสแหงซึ่งแชนํ้าไวแลวเปนเวลา 1 คืน นําใสถุงพลาสติกใส มัดปากถุงเพ่ือปองกันการคายนํ้าของพืช นําไป

ไวในโรงเรือนท่ีมีการพลางแสง 50% เปนเวลา 1 สัปดาห จากน้ันจึงทําการเปดปากถุงวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที เพ่ือลด

ความช้ืนในถุง จนครบ 1 สัปดาห จึงนําถุงพลาสติกออก แลวยายตนออนลงปลูกใน ดิน ผสม ข้ีเถาแกลบ และกากมะพราว 

อัตราสวน 1:1:1 นําไปอนุบาลในโรงเรือนท่ีพลางแสน 50% รดนํ้าวันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 2 สัปดาห บันทึกอัตราการอดชีวิต 

จํานวนยอด ความสูงของยอด จํานวนใบ จากการทดลองทุก 1 สัปดาห รวมเปนเวลา 4 สัปดาห 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยน้ีใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomize design) โดยผลการทดลองแสดงเปนรอย

ละ และคาเฉลี่ย±คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) จากน้ันทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

ผลการวิจัย  

การเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 4 สัปดาห 

พบวามีการปนเปอนเช้ือจุลินทรียเพียง 6.67% ในชุดการทดลองท่ีเติม BA ความเขมขน 1.0 และ 1.5 mg/L ในขณะท่ี BA 

ความเขมขน 1.5 mg/L สามารถชักนําใหเกิดยอดไดจํานวนมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ 5.86 
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ยอดตอช้ินเน้ือเยื่อ สําหรับความสูงของยอดน้ันพบวา BA ความเขมขน 0.5 mg/L ชักนําใหยอดมีความยาวมากท่ีสุด 1.24 

เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางจากชุดการทดลองท่ีเติม BA ความเขมขน 0 และ 2.0 mg/L และพบวาชุดการทดลองท่ีไมเติม BA 

ชักนําใหเกิดใบไดจํานวนมากท่ีสุด 1.88 ใบตอช้ินเน้ือเยื่อ แตไมแตกตางจํานวนใบเฉลี่ยท่ีไดจากการเติม BA ความเขมขน 0.5 

และ 2.0 mg/L อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบวาชุดการทดลองท่ีไมเติม BA เปนเพียงชุดการทดลองเดียวท่ี

สามารถชักนําใหเกิดรากไดจํานวน 2.20 รากตอช้ินเน้ือเยื่อ ในขณะท่ีทุกชุดการทดลองท่ีเติม BA จะเกิดแคลลัสแบบ 

compact สีขาวท่ีบริเวณโคนของเน้ือเยื่อได 100% ดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 จากภาพท่ี 1 ยังแสดงใหเห็นลักษณะของ

ปลายยอดท่ีเปนสีเขียวออนในชุดการทดลองท่ีเติม BA ทุกความเขมขน ตางจากชุดท่ีไมไดเติม BA ซึ่งปลายยอดมีสีเขียวเขม  

จากน้ันยายเลี้ยงช้ินสวนขอจากทุกชุดการทดลองลงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพ่ือ

ชักนําใหเกิดราก เปนเวลา 7 สัปดาห ผลการทดลองดังตารางท่ี 2 พบวาจํานวนยอดเฉลี่ยทุกชุดการทดลองลดลงนอยกวาการ

เลี้ยงบนอาหารท่ีเติม BA แตก็ยังพบการเจริญเติบโตท่ีแตกตางกันคือช้ินสวนขอท่ียายมาจากชุดการทดลองท่ีเติม BA ความ

เขมขน 2.0 mg/L มีจํานวนยอดเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 3.80 ยอดตอช้ินเน้ือเยื่อ แตไมแตกตางจากชุดการทดลองท่ีไดมาจากการ

เติม BA ความเขมขน 1.0 และ 1.5 mg/L อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังตารางท่ี 2 สําหรับความสูงของ

ยอดเฉลี่ยพบวาชุดการทดลองท่ีเคยเลี้ยงบนอาหารวุนท่ีไมเติม BA มีความสูงของยอดเฉลี่ยนอยกวาชุดการทดลองอ่ืน ๆ อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  ในขณะท่ีจํานวนใบ และจํานวนรากเฉลี่ยทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน

ทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากน้ียังพบวาช้ินสวนขอท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ไมเติบสารควบคุมการ

เจริญเติบโต เมื่อยายมาเลี้ยงบนอาหารสูตรเดิมเปนชุดการทดลองเดียวท่ีไมเกิดแคลลัสท่ีบริเวณโคนของเน้ือเยื่อ 

เมื่อยายตนออนทุกชุดการทดลองออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาตนออนจากชุดการทดลอง BA 2 

mg/L มีอัตราการรอดชีวิตสูงท่ีสุดตั้งแตสัปดาหท่ี 1-4 โดยมอัีตราการรอดชีวิตในสัปดาหท่ี 4 คือ 50% (ตารางท่ี 3) และตนมี

ลักษณะแข็งแรง มีการแตกใบใหม ใบสีเขียวเขม (ภาพท่ี 3)  ในขณะท่ีชุดการทดลองอ่ืน ๆ ตนออนจะตายท้ังหมดตั้งแต

สัปดาหท่ี 3 

 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของช้ินสวนขอหนามแนแดงท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปน

เวลา 4 สัปดาห 

ชุดการ

ทดลอง 

การปนเปอน 

(%) 

จํานวนยอด

เฉลี่ย (ยอด

ตอชิ้น

เนื้อเย่ือ) 

ความสูงเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

จํานวนใบเฉลี่ย 

(ใบตอชิ้น

เนื้อเย่ือ) 

จํานวนรากเฉลี่ย 

(รากตอชิ้น

เนื้อเย่ือ) 

การเกิด

แคลลัส (%) 

BA 0.0 mg/L 0.00% 1.80±0.41d 1.00±0.71ab 1.88±1.36a 2.20±2.39a 0.00% 

BA 0.5 mg/L 0.00% 3.40±0.98c 1.24±0.93a 1.68±1.79ab 0.00±0.00b 100% 

BA 1.0 mg/L  6.67% 4.86±0.91b 0.82±0.55b 1.12±1.26bc 0.00±0.00b 100% 

BA 1.5 mg/L 6.67% 5.86±1.06a 0.79±0.64b 1.02±1.35c 0.00±0.00b 100% 

BA 2.0 mg/L 0.00% 5.06±0.96b 0.98±0.67ab 1.36±1.57abc 0.00±0.00b 100% 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกตางในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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BA 0 mg/L BA 0.5 mg/L BA 1.0 mg/L 

  

 

BA 1.5 mg/L BA 2.0 mg/L  

ภาพท่ี 1 การเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 4 สัปดาห 

 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตของช้ินสวนขอหนามแนแดงท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารวุนสตูร MS ท่ีเติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปน

เวลา 4 สัปดาห แลวยายเลีย้งลงบนอาหารวุนสตูร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจรญิเติบโต เปนเวลา 7 สัปดาห 

ชิ้นสวนขอจาก

อ า ห า ร ท่ี เ ติ ม 

BA ความ

เขมขนตางๆ  

จํานวนยอดเฉลี่ย 

(ยอดตอชิ้น

เนื้อเย่ือ) 

ความสูงเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

จํานวนใบเฉลี่ย 

(ใบตอชิ้น

เนื้อเย่ือ) 

จํานวนรากเฉลี่ย 

(รากตอชิ้น

เนื้อเย่ือ) 

การเกิด

แคลลัส (%) 

BA 0.0 mg/L 1.40±0.63c 0.40±0.15b 1.85±1.35a 1.60±0.56a 0.00% 

BA 0.5 mg/L 3.06±0.79b 0.94±0.58a 1.84±1.67a 0.73±0.35a 100% 

BA 1.0 mg/L  3.14±1.23ab 0.97±0.59a 2.53±2.39a 0.33±0.23a 100% 

BA 1.5 mg/L 3.76±0.83a 0.72±0.40a 1.97±2.06a 1.06±0.30a 100% 

BA 2.0 mg/L 3.80±0.86a 0.86±0.42a 1.85±2.08a 2.20±0.64a 100% 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีแตกตางในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ขอจาก BA 0 mg/L ขอจาก BA 0.5 mg/L ขอจากBA 1.0 mg/L 

  

 

ขอจาก BA 1.5 mg/L ขอจาก BA 2.0 mg/L  

ภาพท่ี 2 การเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดงซึ่งไดจากการเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขนตาง ๆ 

แลวนํามายายเลี้ยงลงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเปนเวลา 4 สัปดาห 

ตารางท่ี 3 อัตราการรอดชีวิตของตนออนหนามแนแดง ภายหลังการยายออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห 

ตนออนท่ีเร่ิมตนเพาะเลี้ยงดวย

อาหารท่ีเติม BA ความเขมขน

ตางๆ 

อัตราการรอดชีวิต (%) 

สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 สัปดาหท่ี 4 

BA 0.0 mg/L 50.00 25.00 0.00 0.00 

BA 0.5 mg/L 40.00 20.00 0.00 0.00 

BA 1.0 mg/L  50.00 40.00 0.00 0.00 

BA 1.5 mg/L 50.00 50.00 0.00 0.00 

BA 2.0 mg/L 70.00 60.00 50.00 50.00 
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ภาพท่ี 3 ตนออนหนามแนแดง ภายหลังการยายออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห 

 

อภิปรายผล  

การฟอกฆาเช้ือช้ินสวนขอของหนามแนแดงตามรายงานของกิตติศักดิ์ (2561) พบวาวิธีการฟอกฆาเช้ือช้ินสวนขอ

โดยเปดลางนํ้าไหลผานเปนเวลา 3 ช่ัวโมง แลวแชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที จากน้ันนํามาฟอกดวยเมอรคิวริกคลอ

ไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยนํ้ากลั่นท่ีผานการฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุน

สูตร MS ท่ีเติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ (Plant Preservative Mixture) 

ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลติร เปนเวลา 4 สัปดาห พบวามีการรอดชีวิตของช้ินสวนพืช 13.33% เน่ืองจากมีเช้ือจุลินทรียท่ี

อยูภายในเซลลพืช หรือ endophytic bacteria จึงจําเปนตองเติม PPM™ ในอาหารเพ่ือฆาเช้ือจุลินทรียดังกลาวในระยะแรก

ของการฟอกฆาเช้ือกอน จากน้ันจึงนําช้ินสวนขอท่ีปลอดเช้ือมาทําการยายลงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตอีกเปนเวลา 4 สัปดาห เพ่ือลบลางอิทธิภพของ BA และ PPM™ ในเน้ือเยื่อใหหมดกอนท่ีจะนําช้ินสวนขอท่ีปลอด

เช้ือไปใชในการทดลอง อยางเมื่อยายเลี้ยงช้ินสวนขอท่ีปลอดเช้ือลงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 1.0 และ 1.5 

mg/L พบวามีการปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย 6.67% โดยเกิดจากหยดนํ้าท่ีบริเวณปากขวดไหลลงไปท่ีผิวหนาอาหาร จึงเปน

เหตุใหเกิดการปนเปอนของเช้ือราท่ีผิวหนาของอาหารบริเวณดานขางของขวดเพาะเลี้ยง 

การศึกษาผลของ BA ความเขมขนตางๆ ตอการเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของหนามแนแดง พบวาชุดควบคุมท่ีไมเติม BA 

จะสามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดนอยท่ีสุด แตเกิดราก และไมเกิดแคลลัส ในขณะท่ีชุดท่ีเติม BA น้ันจํานวนยอดมีแนวโนม

จะเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมความเขมขนของ BA ตรงกันขามกับความสูงของยอดซึ่งมีแนวโนมจะลดลงเมื่อความเขมขนของ BA 

เพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีการเติม BA ทุกความเขมขนมีผลในการยับยั้งการสรางราก แตกลับสงเสริมการสรางแคลลัส ผลการ

ทดลองแสดงใหเห็นวา BA น้ันสงผลตอการเพ่ิมจํานวนยอด ลดความสูงของยอด ยับยั้งการสรางราก และสงเสริมการสราง

แคลลัสจากช้ินสวนขอของหนามแนแดง ผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับการเพาะเลี้ยงช้ินสวนยอดท่ีปลอดเช้ือของ
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สับปะรด (Ananas comosus) บนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 0-3.75 mg/L ซึ่งพบวาการเพ่ิมความเขมขน

ของ BA จนถึง 2.25 mg/L จะสงผลใหจํานวนยอดเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีความสูงของยอดจะลดลงดวยเชนเดียวกัน 

(Abdelhamid and Taha, 2008) และเมื่อความเขมขนของ BA สูงเกินไปจะทําใหการเกิดยอดลดนอยลง เน่ืองจากเมื่อไซโต

ไคนินจากภายนอกช้ินสวนพืชมีความเขมขนสูงเกินไป จะสงผลใหเกิดการกระตุนการทํางานของเอมไซคบางชนิดมากเกินไป 

จนเกิดอันตรายตอเซลลทําใหจํานวนยอดลดลงได (Mok and Mok, 1994) เชนเดียวกับการเพาะเลี้ยงช้ินสวนยอดของรางจืด  

(Thunbergia laurifolia Lindl.) ซึ่งเปนพืชในสกุลเดียวกับหนามแนแดง พบวาการเพาะเลี้ยงช้ินสวนยอดของรางจืดบน

อาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 0.10 mg/L จะทําใหยอดมีความสูง 0.89 cm แตเมื่อเพ่ิมความเขมขนของ BA เปน  

0.25 mg/L จะทําใหความสูงของยอดเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.63 cm รวมท้ังในชุดท่ีไมมีการเติม BA ยังสามารถชักนําใหเกิดรากได 

(เยาวภา และคณะ, 2561) เชนเดียวกับการเพาะเลี้ยงช้ินสวนขอของพรมมิ (Bacopa monaneiri L.) บนอาหารวุนสูตร MS 

ท่ีเติม BA ความเขมขนตั้งแต 0-2 mg/L พบวาเมื่อความเขมขนของ BA เพ่ิมมากข้ึน ความสูงของยอดพรมมิก็ลดลงเชนกัน (ยง

ศักดิ์ และอัญชลี, 2557) และการเพาะเลี้ยงช้ินสวนยอดและขอของ Artemisia Chamaemelifolia บนอาหารวุนสูตร MS ท่ี

เติม BA ความเขมขน 0.1- 1.0 mg/L ซึ่งพบวาจะเกิดรากเฉพาะในชุดการทดลองท่ีไมเติม BA เทาน้ัน ในขณะท่ีทุกชุดการ

ทดลองท่ีเติม BA น้ันไมพบการเกิดราก (Hristova et al., 2013) 

 เน่ืองจากการทดลองแรกพบวาอาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติม BA สามารถชักนําใหเกิดรากได จึงไดยายเลี้ยงช้ินสวนขอ

จากทุกชุดการทดลองไปเลี้ยงบนอาหารสูตรดังกลาว เพ่ือชักนําใหเกิดรากเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาทุกชุดการทดลองสามารถ

เกิดรากไดจํานวนไมแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และยังพบวาจํานวนยอดเฉลี่ยของช้ินสวนขอท่ียายมาจาก

อาหารวุนท่ีเติม BA ยังคงมีจํานวนยอดท่ีเกิดใหมมากกวาชุดท่ีไมเคยไดรับ BA มากอน ท้ังน้ีนาจะเกิดจากยังคงมี BA สะสมอยู

ในช้ินสวนพืช เชนเดียวกันแคลลัสซึ่งยังคงเกิดเฉพาะกับช้ินสวนท่ีผานการเลี้ยงบนอาหารท่ีเติม BA มากอนเทาน้ัน 

 เมื่อยายตนออนท่ีไดจากทุกชุดการทดลองออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาตนออนท่ีผานการเลี้ยงบน

อาหารท่ีเติม BA 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 mg/L จะตายท้ังหมดตั้งแตสัปดาหท่ี 3 ภายหลังการยายออกปลูก มีเพียงตนออนท่ีผาน

การเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขมขน 2.0 mg/L มากอนเทาน้ันท่ีมีอัตราการรอดชีวิต 50% เน่ืองจากตนออนใน

ชุดการทดลองน้ีมีใบขนาดใหญ สีเขียวเขมจึงสามารถสังเคราะหแสงเองได ในขณะท่ีชุดการทดลองอ่ืนๆ ตนออนจะมีใบขนาด

เล็ก สีออกเหลือง ผลการทดลองแสดงวา BA ความเขมขนสูงมีผลตอการยับยั้งการสลายตัวของคลอโรฟลลซึ่งเปนสาเหตุของ

อาการใบเหลืองได โดยมีรายงานวา BA สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม chlorophyllase และ Mg-dechelatase และ

สามารถชะลอการสลายตัวของคลอโรฟลลในบร็อคโคลี่ได (Costa et al., 2005) สอดคลองกับ ภัทษร และคณะ (2555) 

รายงานวา BA สามารถชะลอการสูญเสียคลอโรฟลลของคะนาได  
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สรุปผลการวิจัย   

 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อหนามแนแดงเพ่ือขยายพันธุน้ันควรเลี้ยงช้ินสวนขอบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีเติม BA ความ

เขมขน 2 mg/L เปนเวลา 4 สัปดาห แลวยายเลี้ยงช้ินสวนขอลงบนอาหารวุนสูตร MS ท่ีไมเติม BA เปนวลา 4 สัปดาห จะทํา

ใหไดตนออนท่ีมียอด ใบ และรากท่ีความสมบูรณ สามารถยายออกปลูกในโรงเรือนได 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกของการติดเช้ือพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมท่ีอาศัยอยูบริเวณถํ้า

เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรีโดยเก็บตัวอยางมูลลิงแสมแบบคละเพศคละอายุมาตรวจสอบหาพยาธิในระบบทางเดินอาหาร 

จํานวน 203 ตัวอยางโดยแบงพ้ืนท่ีการเก็บตัวอยางเปน 5 พ้ืนท่ีในการสุมเก็บตัวอยางเพ่ือหาความชุกของการติดเช้ือพยาธิใน

แตละพ้ืนท่ีมาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยผลการศึกษาอัตราความชุกของการติดเช้ือพยาธิในระบบ

ทางเดินอาหารของลิงแสมในพ้ืนท่ีเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีการตรวจอุจจาระในเชิงปริมาณ  (Quantitative 

technique) และการลอยตัวดวยวิธี Modified Mc master technique พบวามีการติดเช้ือของพยาธิในระบบทางเดินอาหาร 

และเช้ือบิดท้ังหมด 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  45.8 โดยแยกเปนตดิเช้ือของพยาธิ (Gastrointestinal ; Gl. Nematode) 

90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 44.3 ซึ่งเปนกลุมของ GI nematode, Strongyloides  และ  Trichuris ในสวนของเช้ือบิดพบ

การติดเช้ือ Coccidia จํานวน  3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  1.47 เมือ่ศึกษาแยกเปนพ้ืนท่ีพบวาลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี 1. พบ

การติดเช้ือ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 53.19 และ พบการติดเช้ือ Coccidia คิดเปนรอยละ 2.12   สวนลิงท่ีอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีท่ี 2. พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  44.18  และพบการติดเช้ือ Coccidia  คิดเปนรอยละ  2.32  สวน

ลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี  3 พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  22.22  และพบการติดเช้ือ Coccidia  คิดเปนรอย

ละ  2.22 สวนลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี  4 พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  53.48 และลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี  

5 พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  56 

คําสําคัญ: ลิงแสม พยาธิในระบบทางเดินอาการ ความชุก เขาหลวง 
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Abstract 

 The objective of this study was to study the prevalence of gastrointestinal parasitic infections of 

macaques that live in Khao Luang mountain. Phetchaburi Province by collecting specimens of mixed male 

and female macaques to examine the gastrointestinal tract for 203 samples by dividing the sampling area 

into 5 sampling sites to find the prevalence of helminth infections. In each area to analyze the data using 

descriptive statistics by The prevalence rate of gastrointestinal parasitic infection of macaques in Khao 

Luang area Phetchaburi Province With the method of quantitative fecal examination (Quantitative 

techniques and floating using Modified Mc master technique. Found that there are parasitic infections in 

the digestive system. And all 93 infections were accounted for 45.8% by separating into a parasitic 

infection. (Gastrointestinal; Gl. Nematode) 90 samples, representing 44.3%, which is a group of GI 

nematode, Strongyloides and Trichuris. In terms of dysentery, 3 coccidia were 1.47%.When separated into 

areas, it was found that monkeys living in Area 1 found 53.19% of Gl. Nematode infection and 2.12% 

Coccidia were found. 2. Monkeys found in Area 2. Gl. Nematode infection accounted for 44.18% and 

Coccidia infection was 2.32%. Monkeys in area 3 found Gl. Nematode infection 22.22% and Coccidia 

infection accounted for To 2.22 percent Things that live in that area. Area 4 was found 53.48% Gl. 

Nematode infection and monkeys living in Area 5 Gl 56 Nematode infection was found. 

keywords : macaque  parasite digestive tract   prevalence  khao luang mountain 
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บทนํา 

 ถํ้าเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี เปนอีกหน่ึงสถานท่ีสําคัญของเพชรบุรี เคียงคูกับ “เขาวัง” หรือ “พระนครคีรี”

ขุนเขาช่ือดังประจําจังหวัดเพชรบุรี ถํ้าเขาหลวง ตั้งอยูท่ี ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนถํ้าหินปูน ท่ีมี

ความงดงามจากการสรรคสรางของธรรมชาติ มีหินงอกหินยอยกันสวยงามแลว (ท้ังหินเปน-หินตาย) มีปูชนียวัตถุเกาแก

มากมาย เปนหน่ึงในสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิสําคัญทางประวัติศาสตรของเพชรบุรีดังจะเห็นไดจากหลักฐานเอกสารท้ังของไทยและ

ตางประเทศ(ปน บุตรี,2561) แตท้ังน้ีเขาหลวงมีสัตวปา เชนลิง อาศัยอยูเปนจํานวนมากทําใหนักทองเท่ียวประชาชนท่ีอาศัย

ใกลเคียงมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับการติดเช้ือพยาธิและแบคทีเรียได    

 ลิงแสมหรือหางยาว (Macaca fasciculars) เปนสัตวปาคุมครองประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอ

สัตวปา พ.ศ. 2535 ในประเทศไทยแทบทุกภาค ยกเวนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนบน (สุจินดา มาลัยวิจิตร

นนท, 2551) สําหรับจังหวัดเพชรบุรีพบประชากรลิงแสมจํานวนมากกวา 13 พ้ืนท่ีดังกลาวมีจํานวนมากกวา 4000 ตัว 

(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี,2549) ลิงแสมเปนลิงท่ีสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว กอปรกับแหลงอาหารธรรมชาติมี

จํานวนจํากัดและไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดปญหาตางๆตามมา พบวาสรางความเดือดรอน กอความเสียหายแกทรัพยสินรวมถึง

ทํารายประชาชนและทองเท่ียว ปญหาการติดตอโรคระหวางคนและลิงอาทิ วัณโรคในลิง และไวรัสโรคเริม เปนตน (ภัทรพล 

มณีออน, 2551) 

 การติดเช้ือพยาธิและแบคทีเรียถือวาเปนหน่ึงในปญหาสาธารณสุขของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดเช้ือพยาธิ

จากสัตวสูคนเมื่อไดรับเช้ือแลวจะทําใหเกิดอาการตางๆไดแก การอุดตันในลําไส การดูดซึมอาหารท่ีผิดปกติภาวะขาด

สารอาหาร เกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก การเจริญเติบโตทางรางกายชากวาปกติ การตรวจมูลคือการตรวจ

สุขภาพพ้ืนฐานอยางหน่ึงในการวินิจฉัยความผิดปกติหรือโรคในระบบทางเดินอาหารของสัตว เชนกระเพาะอาหาร และลําไส

การตรวจมูลน้ันสามารถตรวจพยาธิและแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารของสัตวไดทําใหรูวาสัตวปวยท่ีมีความผิดปกติของ

ระบบทางเดินอาหารน้ันเกิดมาจากสาเหตุใดและเพ่ือดูสุขภาพท่ัวไปของระบบทางเดินอาหารเชนอาจมีไขพยาธิเพราะบางที

สัตวมีพยาธิอยูในทางเดินอาหารโดยไมมีอาการ การติดเช้ือพยาธิและเช้ือแบคทีเรีย(ภัทธกร บุบผัน,2560) การวิจัยในครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความชุกของพยาธิและเช้ือแบคทีเรียในลําไสจากมูลลิงแสมในพ้ืนท่ีเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรีเพ่ือนําผล

การศึกษาท่ีไดเปนแนวทางการเฝาระวังโรคพยาธิในสัตวท่ีทําใหติดตอสูคน 

 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
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 1.ศึกษาความชุกของการติดเช้ือพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลงิแสมท่ีอาศัยอยูบรเิวณเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

โดยเก็บตัวอยางมูลมาตรวจสอบหาพยาธิ 

 

อุปกรณและวิธีการ 

การเก็บตัวอยางอุจจาระลิง 

 สุมเก็บตัวอยางอุจจาระลิงหางยาวในพ้ืนท่ีเขาหลวง ตําบลธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรีจากการลงพ้ืนท่ี

สอบถามเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลธงชัยและนายก อบต. ตําบลธงชัย พบวามีลิงอาศัยรอบๆพ้ืนท่ีเขาหลวงแบงเปน 5 

ฝูง จากน้ันทําการวางแผนเก็บตัวอยาง ในแตละพ้ืนท่ีทําการเก็บตัวอยางสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 สัปดาห การคัดเลือก

ตัวอยางโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive  sampling)  การสุมตัวอยางโดยการสุมแบบไมอาศัยความนาจะ

เปนเพ่ือใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดท่ีสามารถใหขอมูลได  (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2542) 

  

 ทําการเก็บตัวอยางท้ังหมด 203 ตวัอยางโดยเก็บแบบคละเพศโดยการเก็บตัวอยางจะรอและสังเกตจนลิงขับถายจึง

ทําการเก็บตัวอยางมลูลิงโดยกอนลงมือเก็บตัวอยางจะสวมถุงมือโดยใชถุงมือละตัวอยางจะทําการเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งเมื่อเก็บ

ตัวอยางตอไปการเก็บตัวอยางน้ันเก็บสวนดานบนขอมลูไมเอาสวนท่ีติดพ้ืนเก็บตัวอยางละ 1 กรัม (สถาบันสุขภาพสัตว

แหงชาติกรมปศสุัตว , 2544) เก็บใสกระปุกท่ีมฝีาปดและบันทึกช่ือกลุมตัวอยางและนําใสกระติกท่ีมนํ้ีาแข็งและสงตัวอยาง

ตรวจหลังทําการเก็บตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว 

 

พ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง 
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ภาพท่ี1 แผนภูมิรูปภาพแสดงพ้ืนท่ีอยูอาศัยของลิงบริเวณเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี 

วิธีการตรวจหาพยาธิในตัวอยางอุจจาระลงิ  

วิธีท่ี 1 การตรวจอุจจาระในเชิงปริมาณ  (Quantitative technique) 

  ตักอุจจาระ1 กรัม ใสลงในหลอด A ผสมกับนํ้าปริมาณ 10 มิลลิลิตร คนใหเขากัน กรองอุจจาระท่ีผสมแลว ผาน

ตะแกรงกรองลงในหลอด B ท่ีมีลูกแกวละเอียดหนัก 3 กรัมอยูท่ีกนหลอด ยกตะแกรงออกจากน้ันเติมนํ้าลงไปจนระดับอยูท่ี

ขีด 55 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว 5 นาที  นําหลอด B มาเรียงบน rotator เปดสวิตซ  rotator เครื่องจะหมุนประมาณ 5รอบ ดูดนํ้า

ในหลอดแกวสวนบนท้ิง  50  มิลลิลิตร ใหเหลือประมาณ 2 มิลลิลิตร ท่ีกนหลอดเติมนํ้าลงไปเทากับท่ีดูดออก ตั้งท้ิงไว 5 นาที 

ทําซ้ําขอ3 - 6  อีก2ครั้งเมื่อเครื่องหยุดหมุน ดูดนํ้าออกจนเหนือระดับลูกแกว ลางหลอด A เติมนํ้าคอนหลอดเทลงในหลอด B 

อีกครั้งเมื่อลูกแกวท้ังหมดตกถึงกนหลอดใหรีบเทนํ้าจากหลอด B กลับไปยังหลอด  A  ทันทีระวังอยาใหลูกแกวไหลตาม

ออกไปดวยตั้งหลอด A ท้ิงไว 5 นาที ดูดนํ้าสวนบนท้ิงใหเหลือแตสวนท่ีตกตะกอนใส 1% methylene blue หยดลงในหลอด

เขยาใหเขากัน จากน้ันเทตะกอนท้ังหมดใสลงในสไลดพลาสติก ท่ีมีขอบสูงท้ัง 4 ดานตรวจนับไขพยาธิภายใตกลองจุลทรรศน

ดวยobjective lenh x4  และปรับกําลังขยายเพ่ิมข้ึนหากจําเปน 

วิธีท่ี 2 การลอยตัวดวยวิธี Modified Mc master technique 

  ช่ังอุจจาระ2 กรัมใสลงในโกรง เตมิสารละลายนํ้าเกลืออ่ิมตัวลงไปเลก็นอย บดอุจจาระใหละลายเขาเปนเน้ือ

เดียวกันจากน้ันเมสารละลายนํ้าเกลืออ่ิมตัวจนครบ60 มิลลลิิตร กรองอุจจาระผานตะแกรงลงในบีคเกอร คนอุจจาระท่ีกรอง

แลวใหเขาเปนเน้ือเดียวกันจากน้ันใช pasture pipette ดูดสวนผสมใสใน mcmaster chamber  ชองแรกและคนอุจจาระ

ใหมอีกครั้งกอนดูดใสชองท่ี2 ระวังอยาใหเปนฟองอากาศเพราะจะทําใหคาท่ีนับไดผิดพลาดตั้งท้ิงไว 5 นาที เพ่ือใหไขพยาธิ

และซสีต ลอยข้ึนมาดานบนนํา McMaster chamber ไปตรวจนับไขพยาธิท้ังสองชองภายใตกลองจุลทรรศน ดวยobjective 

lens x 10 นําคาท่ีนับไดท้ังสองชองมาบวกกัน และคูณดวย 100 จะไดเปนจํานวนไขพยาธิหนัก 1 กรัม (egg per gram , 

EPG) 

 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
การวิเคราะหขอมลูการติดเช้ือพยาธิในลําไสจากมลูลิงแสมบรเิวณเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรโีดยใชสถิตเิชิงพรรณนา 

ไดแก  รอยละ 

 ผลการทดลอง 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการตรวจปาราสติภายใน (Fecal  Examination) 
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พ้ืนท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

 ชนิดปาราสิตภายใน  (Fecal  Examination) 

Gl. Nematode 

พยาธิตัวกลมในทางเดิน

อาหาร 

Coccidia 

เชื้อบิด 

Rumen Fluke 

พยาธิใบไมใน

กระเพาะ 

Fasciola  spp. 

พยาธิใบไมตับ 

Moniezia spp. 

พยาธิตัวตืด 

 

พ้ืนท่ี 1 

 

 25/47 

 

 1/47 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พ้ืนท่ี 2 

 

 19/43 

 

 

1/43 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

    พ้ืนท่ี 3 

 

 10 /45 

 

1/45 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พ้ืนท่ี 4 

 

 23/43 

 

          - 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พ้ืนท่ี 5 

 

 14/25 

 

         - 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม 

 

91/203 

 

3/135 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 ผลการสํารวจอัตราความชุกของการติดเช้ือพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพ้ืนท่ีเขาหลวง จ. เพชรบุรี 

จํานวน 203 ตัวอยาง การตรวจอุจจาระในเชิงปริมาณ  (Quantitative technique) และการลอยตัวดวยวิธี Modified Mc 

master technique พบการติดเช้ือของไขหนอนพยาธิและเช้ือบิดท้ังหมด 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  45.8 โดยพบการติด

เช้ือของไขหนอนพยาธิ (Gastrointestinal ; Gl. Nematode)  จํานวน  90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  44.3 โดยพบวาเปนกลุม

ของ GI nematode (ภาพท่ี 21  ) , Strongyloides  (ภาพท่ี 22  ) และ  Trichuris (ภาพท่ี 23  ) ในสวนของเช้ือบิดพบการ

ติดเช้ือ Coccidia (ภาพท่ี 24  ) จํานวน  3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ  1.47 เมื่อศึกษาแยกเปนพ้ืนท่ีพบวาลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

ท่ี 1. พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ 53.19  และ พบการติดเช้ือ Coccidia  คิดเปนรอยละ 2.12   สวนลิงท่ี

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี 2. พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  44.18  และพบการติดเช้ือ Coccidia  คิดเปนรอยละ  

2.32  สวนลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี  3 พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  22.22  และพบการติดเช้ือ Coccidia  

คิดเปนรอยละ  2.22 สวนลิงท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ี  4 พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  53.48 และลิงท่ีอาศัย

อยูในพ้ืนท่ีท่ี  5 พบการติดเช้ือ Gl. Nematode  คิดเปนรอยละ  56 
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ภาพท่ี2 แสดงพยาธิกลุม  GI nematode หนอนพยาธตัิวกลม        ภาพท่ี3 แสดงพยาธิกลุม  Trichuris  พยาธิแสมา 

ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 40 x                             ตรวจภายใตกลองจลุทรรศนท่ีกําลังขยาย 40 x 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี4 แสดงพยาธิกลุม  Strongyloides  พยาธิเสนดาย                        ภาพท่ี5 แสดง Coccidia เชื้อบิด                 

ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 40 x                               ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 40 x 

                                                            

 

สรุปผลการทดลอง 

1. พบการติดเช้ือพยาธิและเช้ือบิดท้ังหมด 93 ตัวอยาง จากท้ังหมด 203 ตัวอยาง 

2. พบการติดเช้ือพยาธิ (Gastrointestinal ; GI. Nematode) จํานวน 90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 44.3 และพบการ

ติดเช้ือบิดจํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.47 

 

อภิปรายผล   

 ผลสํารวจอัตราความชุกของการเกิดเช้ือพยาธิในระบบทางเดินทางอาหารของลิงแสมในพ้ืนท่ีถํ้าเขาหลวง จังหวัด

เพชรบุรี จํานวน 203 ตัวอยาง พบการติดเช้ือพยาธิตัวกลม และเช้ือบิดท้ังหมด 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.8 โดยการติด

เช้ือกลุมพยาธิตัวกลมคิดเปนรอยละ 44.3 และพบการติดเช้ือบิดจํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.47 สอดคลองกับ

การศึกษาความชุกของการติดกลุมเช้ือพยาธิตัวกลมท่ีสํารวจจากมูลของลิงแสม ณ วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.

มหาสารคาม พบวามีอัตราการติดพยาธิตัวกลมคิดเปนรอยละ 45.45 โดยเปนกลุมสตรองไจลิด (Strongylids) รอยละ 36.36 

และพบอัตราการติดเช้ือกลุมพยาธิแสมา (Trichuris spp) รอยละ 9.09 (ณฐพล ภูมิพันธุ และคณะ, 2556) แตแตกตางจาก

การศึกษาการติดเช้ือพยาธิ และโปรโตซัวในลําไสของลิงหางยาวท่ีอาศัยอยูบรเิวณเขาสามมุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีท้ังหมด 
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63 ตัวอยาง พบการติดเช้ือสูงถึง 53 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 84.1 การศึกษาน้ีพบความชุกของการติดเช้ือกลุมพยาธิแสมา 

T.trichiura รอยละ 27 พบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมกลุมสตรองไจลิด (Strongylids) รอยละ 6.3 นอกจากน้ียังพบไขของพยาธิ

กลุมชนิดอ่ืนๆ ไดแก A. lumbricoides รอยละ 17.5 และHookworm รอยละ 25. และพบอัตราความชุกของ E. coli, E. 

nana, E.histolytica และ G. lamblia รอยละ 80, 56, 48และ 48 ตามลําดับ  (ภัทธกร บุบผันและคณะ, 2560) นอกจากน้ี 

Zanzani et al.(2016) ยังไดรายงานการศึกษาปรสิตในลําไสลิงหางยาวในสถานปรับปรุงพันธุสัตวท่ีไดรับการจดทะเบียนใน

ประเทศจีนโดยตรวจพบ T. trichiuraรอยละ 1.58 ซึ่งนอยกวาการศึกษาในครั้งน้ี ท้ังน้ีการพบอัตราการติดเช้ือพยาธิในลําไส

อาจเปนผลมาจากหลายปจจัยของภูมิอากาศท่ีใชในการศึกษาชวงน้ันๆ เชน ในชวงฤดูปลายฝนตนหนาว พบวามีอัตราการ

ปนเปอนของไขพยาธิไดมากกวาในฤดูแลง เน่ืองจากสภาวะอากาศ อุณหภูมิอาจทําใหพยาธิมีการเจริญเติบโต (ณฐพล ภูมิพันธุ 

และคณะ, 2556)   

  จากงานวิจัยในครั้งน้ีซึ่งเมื่อคิดเปนภาพรวมของการติดเช้ือพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารและเช้ือบิดของลิง

แสมท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีถํ้าเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี พบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 44.3 และพบ

การติดเช้ือบิดรอยละ 1.47 โดยแยกเปนพ้ืนท่ีท่ี 1 บริเวณบนเขาพบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมรอยละ 53.1 และพบการติดเช้ือ

บิดรอยละ 2.1 พ้ืนท่ีท่ี 2 บริเวณขางเขาดานขวาพบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 44.1 แลพบการ

ติดเช้ือบิดรอยละ 2.3 พ้ืนท่ีท่ี 3 บริเวณขางเขาดานซายพบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 22.2 และ

พบการติดเช้ือบิดรอยละ 2.3 พ้ืนท่ีท่ี 4 บริเวณหลังเขาพบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมในระบบทางเดนิอาหารรอยละ 53.4 พ้ืนท่ีท่ี 

5 บริเวณหนาเขาวัดถํ้าแกลบพบการติดเช้ือพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 56 จากการศึกษาครั้งน้ีอาจเปนผลมา

จากหลายปจจัย เพราะเขาหลวงเปนสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดเพชรบุรี จึงทําใหมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก และพบวาลิง

สวนใหญไดรับอาหารจากนักทองเท่ียว ซึ่งอาจเปนอีกหน่ึงสาเหตุใหลิงติดเช้ือพยาธิได โดยจากรายงานของ Suchinda 

Malaivijitnond,  2006 ศึกษาเก่ียวกับพยาธิและปรสิตในสําไสของลิงหางยาวท่ีอาศัยอยูในแหลงทองเท่ียวบางแหงในประเทศ

ไทย จากการเก็บตัวอยางอุจจาระลิงหางยาว จํานวน 402 ตัว ท่ีอาศัยอยูตามแหลงทองเท่ียว 9 แหงท่ัวประเทศไทย โดยพบวา

ลิง 8 ฝูง วนอุทยานโกสุมพี จ.มหาสารคาม, วัดถํ้าเทพบาดาล จ.เพชรบูรณ, วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม, วัดเขาทะโมน จ.

เพชรบุรี, วัดเขาชองกระจก จ.ประจวบคีรีขันธ, วัดสุวรรณคูหา จ.พังงา, เขาตังกวน จ. สงขา และ วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา     

 ดังน้ันจึงควรมีมาตรการในการควบคุมการใหอาหารลิงตามแหลงทองเท่ียวตางๆกอนท่ีจะเกิดปญหารุนแรงท่ียากจะ

ควบคุมไดในอนาคต ถาหากมีการติดเช้ือจํานวนมากก็สามารถกอใหเกิดโรคขาดสารอาหาร และทําใหถึงตายไดท้ังในลิง ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของ มนทกานติ์  วงศภากรและคณะ,(2549) รายงานสัตวปาปวยการตายของลิงมารโมเซ็ทนําเขา ลิง

มารโมเซ็ท (Callithrix jacchus) จํานวน 51 ตัว นําเขาจากประเทศกายานา ทวีปแอฟาริกาไดเสียชีวิต 11ตัว ขณะเดินทาง

มายังประเทศไทย ลิงมารโมเซ็ท ทุกตัวไมพบอาการผิดปกติใดๆกอนการเดินทางลิงมารโมเซ็ทท่ีตายจํานวน 6 ตัวถูกนํามา

ชันสูตรหาสาเหตุการตาย ท่ีสถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ผลการผาซากลิงมารโมเซ็ท 5 ใน 6 ตัว พบตุมขนาด 0.5 เซนติเมตร 

ท่ีผนังลําไสเล็กและลําไสใหญดานนอกผนังดานในของลําไสมีแผลหลุม และพบพยาธิจํานวนมากภายในลําไสผลทางจุลพยาธิ

วิทยา พบวาพยาธิ ทําลายผนังลําไสตั้งแตช้ัน mucosa ลงไป ทําใหเห็นเปนโพรง (tunnel) บางสวนทะลุช้ัน serosa ออกไป

ในชองทอง ทําใหเกิดชองทองอักเสบ (peritonitis) ผลทางปาราสิตวิทยา พยาธิท่ีพบเปนพยาธิหัวหนาม(Acanthocephala) 

ชนิดProsthenorchis spp. พบไขของพยาธิหัวหนาม และไขของพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารชนิด Strongyloid ใน

อุจจาระ 5 ใน 6 ตัวอยางลิงมารโมเซ็ทเหลือ 40 ตัว ถูกนํามากักท่ีสถานกักสัตวจ. นครนายก ไมแสดงอาการผิดปกติใดๆเก็บ
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อุจจาระลิงมารโมเซ็ทท่ีอยูแยกกรงจานวน 28 ตัวอยาง ผลการตรวจอุจจาระ พบไขของพยาธิหัวหนาม (Acanthocephala) 

จํานวน 1 ตัวอยาง และไขของพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารชนิด Strongyloid จํานวน24 ตัวอยาง ไดรักษาดวยยา 

Praziquantel โดยใหกินในขนาด 20 มก./กก.หนักตัว ครั้งเดียว และยาMebendazole ใหกินในขนาด 15 มก./กก.นํ้าหนัก

ตัว วันละครั้ง นาน 3 วัน หลงจากน้ัน 2 สัปดาหไดทําการเก็บอุจจาระในลิงมารโมเซ็ทตัวเดิมเพ่ือตรวจไขพยาธิไมพบไขพยาธิ

ชนิดใดๆ สรุปวาการตายของลิงมารโมเซ็ทในการศึกษาน้ีเกิดจาก พยาธิหัวหนาม รวมกับ ความเครียดจากการเดินทาง อีกท้ัง

ลิงท่ีอยูตามสถานท่ีทองเท่ียวอาจเปนพาหะของพยาธิในลําไสท่ีติดตอมาสูคนพยาธิทําอันตรายตอสุขภาพ แยงอาหารอาหารใน

รางกาย กอโรคและความผิดปกติในอวัยวะท่ีมันเขาไป ทําใหรางกายทรุดโทรม พยาธิในลําไสอาจทําใหเยื่อบุผนังลําไสฉีกขาด 

เกิดแผล มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดอาการปวดทอง คลื่นไส ทองเสีย และโลหิตจางได ผอมผิดปกติ ทองโต มีอาหารไม

ยอยจนปวดทอง  ถามีพยาธิจํานวนมากอาจทําใหลําไสอุดตัน และพยาธิก็อาจไปอุดตันทอนํ้าดีจนมีอาการดีซานได นอกจากน้ี 

ตัวออนพยาธิอาจไชไปยังสวนอ่ืนๆ เชน ปอด ทําใหมีอาการแนนหนาอก หายใจติดขัด ปอดอักเสบ และพบตัวออนพยาธิใน

เสมหะได และถามีอาการแพตอสารท่ีขับออกมาจากตัวพยาธิ ทําลายสุขภาพจิต เปนอัมพาต และอาจถึงแกชีวิตได 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณอาจารยในสาขาสัตวศาสตรทุกทานท่ีใหคําแนะนํา ใหความรู และขอคิดเห็นตลอดจน

ชวยแกไขปญหาและขอบกพรองตางๆในการทําวิจัยครั้งน้ี ตั้งแตเริ่มปฏิบัติการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสํานัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 สาขาเพชรบุรี ท่ีใหความรูเก่ียวกับขอมูล จํานวน ของลิงแสมในพ้ืนท่ีเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ท่ีทําการสงตัวอยางมูลลิงแสมเพ่ือตรวจหาการติดเช้ือพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และให

ความรูเก่ียวกับลิงแสม วิธีการเก็บตัวอยาง ในพ้ืนท่ีเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก 

ท่ีทําการตรวจตัวอยางเพ่ือหาการติด เช้ือพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และใหความรูเก่ียวกับวิธีการตรวจหาเช้ือพยาธิ เช้ือ

แบคทีเรีย และองคการบริหารสวนตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ท่ีใหความรูเก่ียวกับพ้ืนท่ี และอํานวยความสะดวก

ในการเก็บตัวอยาง จึงขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ท่ีน้ีดวย 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธ

ชินราชพิทยาท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจําแนกตาม 

เพศ หลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชิน

ราชพิทยา ไดรับขาวสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องมือเปดขาวสาร

คือ Smart Phone มีความถ่ีในการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอสัปดาหคือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห นํา

ขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปพูดคุยกับผูอ่ืนเหตุผลท่ีติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามคือ เพ่ือศึกษาขอมูลคณะท่ีสนใจ สถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในจังหวัดพิษณุโลกท่ี

รูจัก  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคคลท่ีแนะนําใหรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ รุนพ่ี มีความสนใจรับ

ขาวสารขอมูลเก่ียวกับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคยศึกษาหาขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม แตไมแนใจท่ีตองการจะศึกษาตอระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 2) ทัศนคติท่ีมีตอภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 3.95 แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวามี

ทัศนคติในดานนําความรูท่ีไดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคตสูงสุดรองลงมาคือ เปนมหาวิทยาลัยท่ีรมรื่น และสวยงาม และ

ต่ําสุดมีความเห็นวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการคมนาคมสะดวกสบาย3)การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากกลุมตัวอยางท่ีมี

เพศเกรดเฉลี่ยและรายไดผูปกครองตางกันพบวาไมแตกตางกันสําหรับกลุมตัวอยางท่ีมีหลักสูตรวิชาตางกัน พบวาโดยภาพรวม

มีทัศนคติไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมานาน ระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีหลักสูตรวิชา

ตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนท่ีเรียนสายวิทย-คณิต มีทัศนคติแตกตางจาก

สายอาชีพ  

คําสําคัญ : การเปดรับขาวสาร, ทัศนคติ, ภาพลักษณ 
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Abstract 

 The objective of this research is to study the exposure and attitude of mathayom suksa six 

students at Phuttachinnarat Pittaya School towards the image of Pibulsongkram Rajabhat University. And 

compare the differences between the attitudes of mathayom suksa six students in Phutthachinnarat 

Pittaya School towards the image of Pibulsongkram Rajabhat University classified by gender, curriculum, 

grade point average and family income. The results of the research revealed that 1) Mathayomsuksa Six 

students at Buddhachinnarat Phittaya School Receive news about Pibulsongkram Rajabhat University from 

the university's website. By using the news opening device which is Smart Phone. The frequency of 

receiving news of Pibulsongkram Rajabhat University per week is 1-2 times per week. Talk to others about 

the information you received from Pibulsongkram Rajabhat University. The reason to follow the news of 

Pibulsongkram Rajabhat University is To study the faculty information of interest The educational 

institution that provides bachelor degree teaching in Phitsanulok province is known as Pibulsongkram 

Rajabhat University. The person who introduced Pibulsongkram Rajabhat University is the seniors who are 

interested in receiving news and information about Pibulsongkram Rajabhat University. Have studied 

about the quality of teaching and learning of Pibulsongkram Rajabhat University But not sure about 

wanting to study at the undergraduate level at Pibulsongkram University. 2) The attitude towards the 

image of Pibulsongkram Rajabhat University The overall picture is in the level of agreeing with the average 

of 3.95, but when considered in each aspect, found that The most attitudes towards the knowledge 

gained to develop and apply in the future, followed by the university that is shady and beautiful and the 

lowest is the university that has convenient transportation. Mathayom Suksa 6 students at Buddhachinaraj 

Pittaya School towards the image of Pibulsongkram Rajabhat University from the sex samples. GPA and 

parents' income are not different. For the sample group that has different course subjects Found that in 

general, there is no difference in attitude, except for being a state university that has a reputation for a 

long time Between the subjects with different curriculum, it was found that the statistically significant 

difference at the level of 0.05 by students studying Science - Mathematics. Have different attitudes from 

the profession 

 

Keywords: media exposure, attitude, image 
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บทนํา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนสถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมี

กลุมเปาหมายคือรับผูท่ีจะเปนนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลกและเขตภาคเหนือตอนลางในปจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการแขงขันดานธุรกิจการศึกษาทําใหสถาบันการศึกษาตางๆใหความสําคัญเรื่องการประชาสัมพันธและการ

สรางภาพลักษณใหโดดเดนเพ่ือใหเปนท่ียอมรับของนักศึกษาท่ีเปนกลุมเปาหมายในการสรางภาพลักษณสถาบันการศึกษา

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัวในหลายๆ ดาน เชน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน การสรรหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพเปนท่ียอมรับ การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

การจัดหาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย (สุวารีย วงศวัฒนาและคณะ. 2559)  

โดยท่ีประชาชน นักเรียนและผูปกครองจะรับรูสิ่งท่ีเปนภาพลักษณไดจากพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีทาง

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสื่อสารออกไป ซึ่งหลักการสําคัญในการเกิดการรบัรูดวยการเปดรับขอมูลขาวสารสามารถใชเปนการ

วัดพฤติกรรมในการเปดรับสื่อดวยดรรชนี (Index) ท่ีใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media exposure) ซึ่งสวนใหญจะใชกัน 

2 อยาง คือ 1. วัดจากเวลาท่ีใชสื่อ (Time spent with a media) 2. วัดจากความถ่ีของการใชสื่อแยกตามประเภทของเน้ือหา

รายการท่ีแตกตางกัน(Frequency of use of various media content categories) (Mcleod and O’ Keefee. (1972) 

อางถึงใน ประภาพรรณ ลิ้มสุขสิริ, 2543, หนา 18) 

เมื่อทําการเปดรับสื่อดวยหลักการวัดพฤติกรรมดวยดรรชนีแลว อาจเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดทัศนคติตอผูรับสารถึง

กิจกรรมขององคกรท่ีจะสงผลตอภาพลักษณ ตามแนวคิดของนอรแมน (Norman) ท่ีกลาววาการเปดรับขอมูลขาวสารมีสวน

สําคัญในการเกิดทัศนคติของมนุษย ซึ่งทัศนคติท่ีดีจะมีผลตอภาพลักษณในการดําเนินกิจกรรมขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง

มหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงเรียนรูสําคัญของการพัฒนาบุคคลในทองถ่ินใหออกไปเปนบัณฑิตเพ่ือพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

ดังน้ัน ภาพลักษณขององคกรคือตัวแปรสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเปดรับนักศึกษาได ท้ังน้ี ทัศนคติจะเกิดเปนลักษณะบวกได

หากมีความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียงของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือการกระทําใด ๆ ทัศนคติเกิดจาก

การเรียนรู เปนสิ่งท่ีคอนขางมั่งคงและเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองในเชิงบวก (Norman, 1971; Assael, 

1998)  

อีกท้ังบุคคลสามารถแสดงทัศนคติได 3 ประเภทคือ 1. ทัศนคติเชิงบวก คือ ทัศนคติท่ีชักนําใหบุคคลแสดงออก มี

ความรูสึกหรืออารมณจาก สภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหน่ึง รวมถึงหนวยงาน องคการ 

สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการและอ่ืนๆ 2. ทัศนคติเชิงลบ คือทัศนคติท่ีสรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย 

ไมไดรับความเช่ือถือ หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง เรื่องราว ใด

เรื่องราวหน่ึง หรือปญหาใดปญหาหน่ึง หรือหนวยงาน องคการสถาบัน และการดําเนินกิจการของ องคการ และอ่ืน ๆ         

3. ทัศนคติท่ีบุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหน่ึงหรือตอ บุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และ

อ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง (Triandis, H. C. 1971. Attitude and Change. New York: Wiley.)  ทางมหาวิทยาลัยเองมีชองทางใน

การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลตางๆใหไดทราบ ผานชิองทางเว็บไซต เพจเฟสบุค และมีการวางแผนประชาสัมพันธเพ่ือ

กําหนดขอบเขตของภาพลักษณท่ีองคกรหรือสถาบันตองการจะสรางใหเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนกลุมเปาหมายนักเรียนช้ัน

มัธยมปลายน้ัน อาจตองเริ่มตนดวยการสํารวจตนเองวา จุดยืนขององคกรหรือสถาบันคืออะไร และตองการใหประชาชน

กลุมเปาหมายมีภาพลักษณตอองคกรหรือสถาบันของตนในทิศทางใด (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2544) 
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จากความเปนมาของปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามในสายตาของประชาชนในเขตพิษณุโลกวาเปนอยางไร ซึ่งผลการวิจัยจะชวยใหขอมูลแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามในการพัฒนาการประชาสัมพันธเผยแพรขาวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของ

ประเทศตอไปรวมท้ังเปนประโยชนสําหรับหนวยงานท่ีมีลกัษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะไดนําไปศึกษา

และพิจารณาแผนการสื่อสารตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ประกอบดวย หอง 

ม.6/1 จํานวน 30 คน หอง ม.6/2 จํานวน 47 คน หอง ม.6/3 จํานวน 48 คน หอง ม.6/4 จํานวน 41 คน หอง ม.6/5 จํานวน 

33 คน หอง ม.6/6 จํานวน  24 คน รวมท้ังสิ้น 223 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 143 คน โดย

ใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE จากน้ันจึงทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

Random Sampling) 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวและภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศหลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย 

รายไดของครอบครัว และ คณะท่ีอยากศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

สวนท่ี 3 เปนคําถามเ ก่ียวกับ ทัศนคติ ท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

เปนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการตอบคําถาม ดังน้ี 

คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึง มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง นอย 

คะแนน 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมความคดิเห็นอ่ืนๆ/ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด (Open Ended) ไม

มีใครเขียนมา 

 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 

ผูศึกษาทําการสรางเครื่องมือข้ึนเอง โดยดําเนินการ ดังน้ี 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปดรับขาวสารและทัศนคติ 
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2.สรางแบบสอบถาม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกําหนดขอบเขตของตัวแปรท่ีจะวัดแบงออกเปน 

3 ดาน ไดแก 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) ดานการเปดรับขาวสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 3) ดานทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

3.นํารางแบบสอบถามเสนออาจารยเพ่ือพิจารณาเพ่ือปรับปรุงแนะนํา 

4.นํารางแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือท่ีเก่ียวของตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ในการพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหาของผูเช่ียวชาญ

จะใหการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค IOC (Index of item-Objective Congruence)  

5.ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตามท่ีผูเช่ียวชาญแนะนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง และ

ครอบคลุม 

6.นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - Out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ตางมีลักษณะ

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตอนท่ี 

2 โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)  

7.นําแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ผูศึกษาทําการวิเคราะหดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและวิจัยสถิติท่ีใชในการศึกษา

ครั้งน้ี ไดแก 

1.ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหโดยการนํามาแจกแจงความถ่ี

และหาคารอยละ 

2.ขอมูลการเปดรับขาวสารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิง

พรรณนา วิเคราะหโดยการนํามาแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 

3.ขอมูลทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม โดยผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

4.ความคิดเห็นอ่ืนๆและขอเสนอแนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยานํามาสรุป

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) โดยการสรุปประเด็นและจัดกลุมเน้ือหา 

5.การเปรียบเทียบความการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวาง เพศ หลักสูตรวิชา  เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว 

วิเคราะหโดยการวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาคาความแตกตางรายคูโดยวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

 

ผลการวิจัย 

1.ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สวนใหญเปน

เพศหญิง เรียนสาย วิทย-คณิต มีคะแนนเกรดเฉลี่ย 2.51-2.99 และมีรายไดของครอบครัว 0-15,000 บาท 
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2.ทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม พบวา มีทัศนคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก แสดงดัง 

ตารางแสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

ท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ตารางแสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

𝑥 S.D. ระดับทัศนคติ 

1. เปนมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมานาน 

2. เปนมหาวิทยาลยัท่ีมีมาตรฐานทางการศึกษา 

3. เปนมหาวิทยาลยัท่ีมีทุนสนับสนุนการศึกษา 

4. เปนมหาวิทยาลยัท่ีเปดสอนหลากหลายวิชา 

5. เปนมหาวิทยาลยัท่ีรมรื่น และสวยงาม 

6. เปนมหาวิทยาลยัท่ีมีความโดดเดนดานเทคโนโลยีและการศึกษา 

7. เปนมหาวิทยาลยัท่ีมีการคมนาคมสะดวกสบาย 

8. เปนท่ียอมรับจากบุคคลในสังคม 

9. นําความรูท่ีไดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคต 

10. เมื่อสาํเรจ็การศึกษามีโอกาสมากในการมีงานทําท่ีดีและมีรายไดจากการทํางานด ี

3.96 

3.94 

3.86 

3.90 

4.05 

3.86 

3.84 

4.01 

4.11 

4.01 

0.61 

0.63 

0.66 

0.67 

0.69 

0.66 

0.73 

0.72 

0.71 

0.68 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

ระดับมาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.48 ระดับมาก 

 

3.การเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีตอภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีตอภาพลักษณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมแตกตางกัน ในดานเพศ ในดานเกรดเฉลี่ย ในดานจําแนกรายไดตามครอบครัว แต

ดานท่ีมีความแตกตางคือดานหลักสูตรวิชาท่ีแตกตางในดานมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีช่ือเสียงมานานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 

0.05  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชิน

ราชพิทยา ท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ดวยวิธีการเชิงปริมาณ จํานวน 223 คน กับพบวา นักเรียน

สวนมากเปนเพศหญิงและเรยีนสายวิทย-คณิต ท่ีมีเกรดเฉลี่ยในระดับ 2.51-2.99 และมีฐานะรายไดของครอบครัวปานกลาง ท่ี
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ไดรับขาวสารจาก เว็บไซตโดยการเปดรับผานสมารทโฟน ใชในการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอ

สัปดาหคือ 1-2 ครั้งตอ สัปดาห นําขอมูลขาวสารท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปพูดคุยกับผูอ่ืน  

เหตุผลท่ีติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ เพ่ือศึกษาขอมูลคณะท่ีสนใจ สถาบันการศึกษาท่ี

จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในจังหวัดพิษณุโลกท่ีรูจัก  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคคลท่ีแนะนําใหรูจัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ รุนพ่ีมีความสนใจรับขาวสารขอมูลเก่ียวกับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคยศึกษาหา

ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม แตไมแนใจท่ีตองการจะศึกษาตอระดับปริญญา

ตรีท่ีมหาวิทยาลัยพิบูลสงครามและมีทัศนคติในดานนําความรูท่ีไดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคตสูงสุด รองลงมาคือ เปน

มหาวิทยาลัยท่ีรมรื่น และสวยงาม และต่ําสุดมีความเห็นวาเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีการคมนาคมสะดวกสบาย ตามลําดับ   

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปท่ี 6   โรงเรียนพุทธ

ชินราชพิทยา ท่ีมีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นใหอภิปราย ดังน้ี 

การเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ท่ีมีตอภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางกลุมท่ีมี เพศ หลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว ตางกัน พบวา ไม

แตกตางกัน ยกเวนระหวางกลุมตัวอยางท่ีมีหลักสูตรวิชาตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย

นักเรียนท่ีเรียนสายวิทย-คณิต มีทัศนคติตางจากสายอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวของ ปรมะ สตะเวทิน

(2546) ท่ีกลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังน้ันคนท่ีไดรับการศึกษาในระดับท่ี

ตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการท่ี

แตกตางกันไปอีกดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของของ ธีระภัทร  เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551) ไดกลาววาความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและครอบครัว รายไดของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญแสดงถึงการมีศักยภาพใน

การดูแลตนเอง บงบอกถึงอํานาจการใชจายในการบริโภคขาวสาร  ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกวาในการ

แสวงหาสิ่งท่ีเปนประโยชนตอการดูแลตนเอง ผูท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ําจะมีการศึกษานอย ทําใหมีขอจํากัดในการรับรู 

เรียนรู ตลอดจนการแสวงหาความรูและประสบการณในการดูแลตนเอง  

นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัยควรสงเสริมการท่ีจะสรางภาพลักษณอยางสอดคลองของงานวิจัยคุณรัตนาวดี ศิริทอง

ถาวร (2546: 155-156)ท่ีกลาววาองคการโดยมีลักษณะท่ีสําคัญคือ เปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนจากความประทับใจซึ่งข้ึนอยูกับ

ประสบการณและขอมูลขาวสารเก่ียวกับองคการท่ีประชาชนไดรบั และสิ่งเหลาน้ีจะกอตัวข้ึนเปนความประทับใจซึ่งอาจจะเปน

ความประทับใจท่ีดีหรือไมดีก็ไดแลวแตพฤติกรรมหรือการกระทํา ของหนวยงาน ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได

เสมอกลาวคืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณท่ีดีเปนภาพลกัษณท่ีไมดีหรืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณท่ีไมดีมาเปนภาพลักษณท่ีดี

ไดอันเน่ืองมาจากสภาพการณภายในหรอืปจจัยภายนอกองคการมากระทบดงัน้ันองคการตางๆ จึงตองมีการสํารวจภาพลักษณ

ปจจุบันขององคการอยางสม่ําเสมอเพ่ือจะไดทราบวาภาพลักษณขององคการเปน อยางไรและจะไดสงเสริมรักษา  

อีกท้ังยังควรแกไขใหภาพลักษณท่ีดีขององคการคงอยูตลอดไปเพราะภาพลักษณเปนสิ่งท่ีหยุดน่ิงคือเปนสิ่งท่ีตองไม

โตแยงกับความจริง แตภาพลักษณจะตองถูกนําเสนออยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับความจริง น่ันคือ ปรัชญา 

นโยบายการดําเนินงานการประพฤติปฏิบัติรวมท้ังคุณภาพของสินคาหรือบริการขององคการ  

580 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีนาเช่ือถือ เปนการสรางภาพในใจของคนเราเก่ียวกับบุคคลองคการ สถาบัน หรือสิ่งตางๆให

มั่นคงเปนท่ียอมรับโดยอยูบนพ้ืนฐานของความนาเช่ือถือ การสรางภาพลักษณจะไมเกิดผลใด ถาไมมีความนาเช่ือถือในบุคคล 

หรือองคการสถาบัน ภาพลักษณเปนสิ่งท่ีเห็นไดอยางชัดเจนถูกสรางข้ึนจากสิ่งท่ีเปนนามธรรมข้ึนเปนรปูธรรมซึ่งอาจเรียกไดวา

เปนการสรางจินตนาการรูปธรรมเพ่ือตอบสนองดึงดูดใจ และความรูสึกทางอารมณไดอยางชัดเจนตอกลุมประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการอภิปรายสรุปไดวา แนวทางการเปดรับขาวสารท่ีมีผลตอภาพลักษณตอนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราช

พิทยาคมจะมีแนวโนมพึงประสงคมากข้ึนหากมีการสือ่สารตัวตนของมหาวิทยาลัยผานสือ่ใหนาประทับใจ นําเสนอสื่อสารความ

จริงและกิจกรรมท่ีนาเช่ือถือวาปลอดภัย สรางจินตนาการใหนักเรียนอยางเปนรูปธรรมและดึงดูดใจท้ังนักเรียนและผูปกครอง

ตลอดจน สื่อสารนโยชาย ปรัชญาท่ีชัดเจนตอกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการพิจารณาตัดสินใจจดจําภาพลักษณท่ีดี อันจะสงผล

ใหเกิดการตัดสินใจเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดในอนาคต เพราะวาความเขาใจและการรับรูหลักสูตรวิชามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงควรสงเสริมเรื่องราวผานสื่อใหมีความพึงประสงคมากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยการเอ้ือเฟอขอมูลท่ีเปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ

สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมท้ังสละเวลา

ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นท่ีเปนประโยชน เก่ียวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยน้ี

โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีทานคอยช้ีแนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลท่ีครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมท้ัง

แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูท่ี

เก่ียวของทุกทาน ท่ีไมไดกลาวนามไวท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลาเอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหการจัด

โครงการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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ส่ือสารความจริงและกิจกรรมท่ี

น่าเช่ือถือ 

สร้างจินตนาการใหเ้ป็นรูปธรรมและดึงดูดใจต่อประชาชน 
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การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก 
 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติของประชาชนในเขตตำบล
อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนในเขตอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบล
อรัญญิกเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลาค่ำ ส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ  ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถ แต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคย
นำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อแก่ผู้อ่ืน และประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ 2) ทัศนคติของประชาชนในตำบลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า มี
ความพึงพอใจการเข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก และต่ำที่สุดเห็นว่า ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์และช่วงเวลาที่ได้รับข่าวสารมีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับมาก      3) การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก
ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมระหว่างประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ
ต่างกันพบว่า มีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนมี
ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

คำสำคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร,ทัศนคติ,การประชาสัมพันธ์ 
 

Abstract 
 
 The purposes of the study were to Study the media exposure behavior Attitudes of 
people in Aranyik Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province Towards the publicity of 
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Ekathotsarot Camp and to compare the differences between the attitudes of the people in 
Aranyik district towards Ekathotsarot Camp classified by gender, age, education, occupation 
and income. The study showed that :   1) The majority of people in Aranyik district are 
exposed to information from the website  the most. Most are open to news 1 time / week 
In the evening. Most of them have never received information in the form of activities or 
projects. Most of them have never studied the data of Ekathotsarot Camp But the provision 
of news and information from Ekathotsarot Camp is continuous. Most people have never 
shared useful information with others. And the majority of the people want to receive news 
and information from Ekathotsarot Camp 2) Attitudes of the people in Aranyik sub-district 
towards the public relations of Ekathotsarot Camp In which the overall picture is in a high 
level of agreement with an average of 4.11 but when considering each aspect, found that 
highest satisfaction with the entry-exit Ekathotsarot Camp with an average of 4.27 which is 
at a high level. Next is the participation in the project activities of Somdej Phra Ekatosarot 
Camp. With an average of 4.26 which is at a high level. And the lowest saw that The 
information received is useful and the timing of receiving the news is appropriate. With an 
average of 3.99 which is at a high level. 3) Comparison of the general attitude of people in 
Aranyik Sub-district towards the public relations of Ekathotsarot Camp in the overall picture 
between people with gender Different age and occupation found that there is no difference 
in attitude towards the public relations of Ekathotsarot Camp but people have education 
levels And family incomes were different in the attitude towards public relations of 
Ekathotsarot Camp  with statistical significance at the level of 0.05. 
 

Keywords : Media Exposure, Attitude, Public Relations 
 
บทนำ 
  
  ในการทำงานภายในองค์การ ผู้บริหารนั้นจำเป็นที่จะต้องสนใจทัศนคติของพนักงานด้วย เพราะ
ทัศนคตินั้นจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกระทำของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ และเป็นการกระตุกเตือนถึงปัญหา
ต่าง ๆ ขององค์การ เพราะถ้าพนักงานนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานนั้นรู้สึกมี
ความสุข และมีความพึงพอใจในการทำงาน  แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มที่มีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน  ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์การได้  ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารควรจะต้องทำคือ 
พยายามลบล้างทัศนคติที่ไม่ได้ออกไปจากความรู้สึกของพนักงาน และพยายามสร้างทัศนคติใหม่ที่เป็นทัศนคติ
ที่ดีให้กับพนักงานเหล่านั้น  ในขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ควรจะทำให้พนักงานนั้นเห็นภาพในวันข้างหน้าว่าถ้า
พวกเขาปรับเปลี่ยนทัศนคติทีไม่ดีในวันนี้ออกไปได้  วันข้างหน้านั้นองค์การและพนักงานทุก ๆ คนนั้นจะได้รับ
สิ่งดี ๆ ได้อย่างไรบ้าง  เพราะถ้าพนักงานในองค์การนั้นได้มองเห็นภาพในวันข้างหน้า ก็จะทำให้พวกเขานั้น
พร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามา และยินดีเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้น แต่ถ้าผู้บริหาร
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เองก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้พนักงานเห็นภาพที่ดีของการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าได้ พนักงานก็ยังคงจะ
กลัวการเปลี่ยนแปลง และยังคงไม่ยอมรับและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อีกต่อไป   
 การที่ประชาชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจากค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถหรือไม่นั้น ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่อรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติจะเป็นอย่างไรนั้น การประชาสัมพันธ์มีส่วนในการ
กำหนดทิศทางทัศนคติของประชาชนได้ เพราะการประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารด้านต่างๆ ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังใช้สื่อต่างๆ ในการเข้าถึง
ประชาชนตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสื่อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
ซึ่งปัจจุบันประชาชนในสังคมจำเป็นต้องปริโภคข่าวสารเปิดรับข่าวสารทั้งในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน 
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความรู้ และทัศนคติ ดังนั้นการที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างไรต่อทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่ เทศบาลอรัญญิกขึ้นอยู่กับ การ
ประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข่าวสารของประชาชนด้วยเช่นกัน 
 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลอรัญญิกมีการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติ
อย่างไรต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ทางค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพ่ือที่จะนำข้อมูลที่ได้มา
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการประชาสัมพันธ์ รวมถึงทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเขตตำบลอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

 ประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก ที่มีเพศ อายุ รายได้ การศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีต่อค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแตกต่างกัน 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ 
ประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก จำนวน 13,550 คน (อ้างอิงจากข้อมูลจากเทศบาลตำบลอรัญญิก จังหวัด
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พิษณุโลก) กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตำบลอรัญญิก จำนวน 388 คน 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการกำหนดโดยอาศัยตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro 
Yamane (อภินันท์  จันตะนี. 2550 : 81) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5% เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)   ที่สรางขึ้นเพ่ือเก็บรวม
ข้อมูลซึ่งมีทั้งคําถามปลายปด(Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมินคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) สถิติที่ ใช ไดแก คารอยละ   (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ใช t-test และการ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA หรือ F-test) ประมวลผลขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows                                                   

ผลการวิจัย 
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิก ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ของครอบครัว 20,001 บาทขึ้นไป 
2.ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิกเปิดรับขาวสารจากสื่อประเภทเว็บไซต์มากที่สุด 

ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลาค่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรม
หรือโครงการ  ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อแก่ผู้อ่ืน 
และประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

3.ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกท่ีมีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ แสดงดังตารางที่  1 
 
ตารางท่ี1  ปริมาณเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อ 
             การประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

ทัศนคติ x̅ S.D. ระดับทัศนคติ 
1.ได้รับข้อมูลและเนื้อหามีความชัดเจนและถูกต้อง 4.00 0.58 มาก 

2. ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ 3.99 0.56 มาก 
3. ช่วงเวลาที่รับข่าวสารเหมาะสม 3.99 0.60 มาก 
4. ความพึงพอใจกับรูปแบบของการแจ้งข่าวสาร 4.02 0.67 มาก 
5. ข่าวสารที่ได้รับทำให้ติดต่อกับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถได้ 4.06 0.69 มาก 
6.  ความพอใจในสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 4.14 0.68 มาก 
7. การรับรู้ข่าวสารจากสื่อแผ่นพับ 4.17 0.65 มาก 
8. การเข้าถึงเว็บไซต์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 4.15 0.65 มาก 
9. การรับรู้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 4.11 0.70 มาก 
10. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการประสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 4.11 0.68 มาก 
11.การได้รับข้อมูลไปเผยแพร่ 4.08 0.66 มาก 
12.ความพอใจที่มีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถใกล้บ้าน 4.15 0.66 มาก 
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13.การเปิดรับข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ 

4.21 0.69 มาก 

14.การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 4.26 0.67 มาก 
15.ความพึงพอใจการเข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 4.27 0.70 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 0.41 มาก 

  

  จากตารางที่ 1 พบว่าทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณารายด้านของทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถมีความพึงพอใจการเข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุดเห็นว่า เป็นข้อมูลที่ท่านได้รับเป็นประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก 

4.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกันและในแต่ละด้าน
พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

 5.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างในแต่ละด้าน ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 6.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันพบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างจากการศึกษาระดับต่ ำกว่า
ปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความพอใจในสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี แตกต่างจาก
การศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี การเข้าถึงเว็บไซต์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ การรับรู้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
ประสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และความพอใจที่มีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถใกล้บ้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างจากการศึกษาระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญา 
 7.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกันพบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรายได้ของครอบครัว 15,001-20,000 บาท แตกต่างจาก
รายได้ของครอบครัว 20,001 ขึ้นไปในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความพึงพอใจกับรูปแบบของการแจ้งข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรายได้ของครอบครัว 15,001 – 20,000 บาท แตกต่างจากรายได้ของ
ครอบครัว 0 – 15,000 บาท และรายได้ของครอบครัว 20,001 บาทขึ้นไป การได้รับข้อมูลและเนื้อหามี
ความชัดเจนและถูกต้อง ข่าวสารที่ได้รับทำให้ติดต่อกับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถได้  และความพอใจที่มีค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถใกล้บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยรายได้ของครอบครัว 
15,001 – 20,000 บาท แตกต่างจากรายได้ของครอบครัว 20,001 บาทข้ึนไป 
 8.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิก
ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มีประเด็นให้อภิปรายดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันพบว่า ไม่
แตกต่างกันและในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน  พบว่าไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึก การคิด พฤติกรรมที่ไม่ต่างกัน
ทัศนคติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถจึงไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
พระมหาชูศักดิ์ คำแปง (2543,) ได้ทำวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทยของ ประชาชน  
อำเภอเทิง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของประชาชนต่อจริยธรรมของนักการเมืองก็คือ ความ ต้องการให้
นักการเมืองได้เป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างแท้จริง ดำเนินการทางการเมืองเพ่ือประโยชน์ของสังคมและ 
ประชาชนโดยจริงจัง คือต้องการให้นักการเมืองยึดมั่นอยู่ในหลักพรหมวิหารธรรม มีความกรุณาต้องการให้  
ประชาชนฝ่าฟันวิกฤตนั้นให้จงได้ รวมไปถึงไม่มีความอิจฉาริษยาต่อพรรคอ่ืนพวกอ่ืนที่ไม่ใช่พวกเดียวกันกับตน 
และวางตัวเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร ยึดความถูกต้องเป็นเกณฑ์ในการตัดสินปัญหา 

 2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันพบว่า ไม่แตกต่าง
และในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะเพศชาย และเพศหญิงมีอายุไม่ต่างกัน ต่อทัศนคติที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทับทิมทอง (2551) ซึ่ง
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนทุกด้านที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นประชาชนเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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 3. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันนอกจากจะทำให้บุคคลมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นแล้ว การศึกษายังทำให้เกิดความ
แตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 ) 
ยังได้กล่าวว่าการศึกษา เป็นลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด 
อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย ทำให้ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม และ
ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถต่างกัน 

 4. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็น
เพราะประชาชนที่มีรายต่างกันบ่บอกถึงความสามารถในการเปิดรับข่าวสาร เพราะแต่ละครอบครัวรายได้ไม่
เท่ากัน โอกาสในการเปิดรับข่าวสารจึงแตกต่างกัน ซึ่ง สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  (2539) 
ได้ให้ความหมายของรายได้ว่า  1  ค่าแรงและเงินเดือน เงินรางวัลบริการ เงินโบนัส 2. กำไรสุทธิจากการ
ประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอ่ืนๆ 3. รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงิน
ปันผล  4. เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนการศึกษา เป็นต้น ทำให้ประชาชนที่มีรายได้
ของครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรม และทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถต่างกัน 

 5. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ไม่
แตกต่างกันและในแต่ละด้านระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะประชาชนที่มีอาชีพไม่ต่างกัน ทัศนคติที่มีต่อการ
ประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถจึงไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ โภชาดม 
(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการด้าน การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเนิน
สูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลจากการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นทุกด้าน ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้าน 
การจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ประชาชนที่มี
อาชีพไม่ต่างกันพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ สรุปผลการวิจัยดังนี้  

1. ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิกเปิดรับขาวสารจากสื่อประเภทเว็บไซต์มากที่สุด 
ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลาค่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรม
หรือโครงการ  ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่าย
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สมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อแก่ผู้อ่ืน 
และประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  

2. ทัศนคติของประชาชนในเทศบาลตำบลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า มีความพึง
พอใจการเข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาเป็นการ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุด
เห็นว่า ข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์และช่วงเวลาที่ได้รับข่าวสารมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก       

3. การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมระหว่างประชาชนที่มีเพศ อายุและอาชีพต่ างกันพบว่า มีทัศนคติต่อ
การประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนมีระดับการศึกษา และรายได้
ของครอบครัวแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
เป็นการ 

ประชาสัมพันธ์ที่มีความรวดเร็วและทันสมัยมากท่ีสุดดังนั้นค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถควรลงข้อมูลข่าวสารค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น 

2. จากการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารประเภทสื่อเว็ปไซต์ดังนั้นค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถควร 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ ให้มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลอรัญญิกเท่านั้น 
เนื่องจากผู้วิจัยมองว่า ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลอรัญญิก มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก สามารถท่ีจะทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติ ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในส่วนของประชาชนที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงด้วย  

2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของค่ายอ่ืนๆ ว่าประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และ
ให้ ความสนใจมากนั้น มีเนื้อหา ความถี่ และรูปแบบของเนื้อหาอย่างไร และเป็นไปในทิศทางใด 

3. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องของความรู้ ความเข้าใจที่ประชาชนมีต่อ การประชาสัมพันธ์ของ
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ว่าเนื้อหา และข้อมูลข่าวสารที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถต้องการแจ้งให้ทราบใน
ระยะเวลาต่างๆนั้น มีเนื้อหาของสารที่เข้าใจง่าย ครอบคลุม และทั่วถึงหรือไม่ 

กิตติกรรมประกาศ 

         งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ที่ได้ให้คำปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง 
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และขอขอบพระคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลในการทำวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ในขาว โดยวิธีอะตอมมิกแอบ

ซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตร ี(AAS) ในการศึกษาครั้งน้ีมีตัวอยางขาวท้ังหมด 8 ตัวอยาง ประกอบดวย ขาวพันธุ กข43 ขาว

พันธุกข 49 ขาวพันธุกข 61 ขาวพันธุหอมปทุมธานี1  ขาวเจาหอมพิษณุโลก1 ขาวพันธุพิษณุโลก 2 ขาวพันธุแมแปด และ

ขาวพันธุมะลิ 105 เพ่ือใชตรวจการปนเปอนของโลหะหนักและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ เตรียมตัวอยางโดย

วิธีการยอยแบบเปยกโดยยอยสลายดวยกรด แลวตรวจหาปริมาณโดยวิธี AAS ตรวจสอบความถูกตองของวิธีตามแนวทาง

ของวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหอาหาร (AOAC) พบวา เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียมมีความเปน

เสนตรงในชวง 0.5-3.0, 0.2-16, 0.2-08, 0.5-10 และ 0.2-1.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905 ตามลําดับ ขีดจํากัดในการตรวจวัด (LOD) ของเหล็ก 

ทองแดง สังกะสี ตะก่ัวและแคดเมียม มีคาเทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ 0.02 ไมโครกรัมตอลิตร และขีดจํากัดการ

วิเคราะหปริมาณ (LOQ) ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม มีคาเทากับ 0.26, 0.06, 0.06, 0.43 และ 0.02 

ไมโครกรัมตอลิตร การทดสอบความแมนของวิธี โดยเลือกตัวอยางมา 2 ตัวอยาง คือ Sample rice 3 และ Sample rice 

2 ท่ีระดับ 50%, 80% และ 120% ไดคาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนเหล็กเทากับ 92.06–105.4, 90.3–117.3 ทองแดงทากับ 

106.8-124.12 , 92.18–114.56 สังกะสีเทากับ 92.7–120.1, 111.3 -122.2 ตะก่ัวเทากับ 92.0–113.8 , 92. –105.7 

และ %recovery ของแคดเมียมเทากับ 94.4–108.9, 104.0–118.4 ตามลําดับ และจากการวิเคราะหปริมาณขาวท้ังแปด

ชนิดในตัวอยางท่ีปนเปอนโลหะหนักคือ เหล็กเฉลี่ยอยูในชวง111.39-149.47 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทองแดงอยูในชวง 

0.68-3.75 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สังกะสีอยูในชวง 20.14-32.71 ตะก่ัวอยูในชวง 13.98-40.15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ

แคดเมียมอยูในชวง ND -0.13 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข พบวามีปริมาณเหล็ก สังกะสี และแคดเมียมท่ีเกินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวท่ีระดับ 

20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งหากไดรับปริมาณสารเหลาน้ีเปน

จํานวนมากจะสงผลตอระบบรางกาย  

คําสําคัญ : เหล็ก สังกะส ีตะก่ัว แคดเมียม ทองแดง ขาว  อะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี 

 

Abstract 

 Atomic Absorption Spectrometry method was determination of Iron copper zinc lead and 

cadmium in Rice Samples 8 sample RD43, RD49, RD61,  Pathum Thani1, Khao´ Jow Hawm Phitsanulok1, 

Phitsanulok 2,  and Khao Dawk Mali 105. Validation was performed according to the International 

Committee on Standard Methods (AOAC) Guidelines. were prepared by wet digestion. Under the 
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optimized conditions, the calibration graph was linear of Iron copper zinc lead and cadmium in the 

range of 0.5-3.0, 0.2-16, 0.2-08, 0.5-10 and 0.2-1.0 µg/ml with a correlation coefficient (R2) of 0.9964, 

0.999, 0.9964, 0.998, 0.9905 and the limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) of 0.22, 

0.04, 0.03, 0.31, 0.02 µg/ml and 0.26, 0.06, 0.06, 0.43, 0.02 µg/ml respectively. High recoveries by 

sample 2 sample is sample rice 3 and sample rice 2 for iron were obtained of 92.06–105.4, 90.3–

117.3% copper were obtained of 106.8-124.12 , 92.18–114.56% zinc were obtained of 92.7–120.1, 111.3 

-122.2% lead were obtained of 92.0–113.8 , 92. –105.7% and cadmium were obtained of 94.4–108.9, 

104.0–118.4% in the rice sample. the amount of heavy metals in rice 8 type results revealed that the 

amounts of iron were in the range of 111.39-165.27 mg/kg copper in the range of 0.68-3.75 mg/kg zinc 

in the range of 20.14-32.71 mg/kg lead in the range of 13.98-40.15 mg/kg and cadmium in the range of 

ND-0.13 mg/kg. The method was successfully applied to the study of heavy metal contamination in 

food and drug in Thailand. Were iron zinc and cadmium Exceeding the standards of the Ministry of 

Public Health in 20 mg/kg, 20 mg/kg and 03. mg/kg  If getting a lot of these substances will affect the 

body. 

keywords :  iron, zinc, lead, cadmium, copper, rice, Atomic Absorption Spectrophotometry 

 

บทนํา 

ขาวเปนธัญพืชท่ีมนุษยสวนใหญบริโภคเปนอาหารหลัก  ในประเทศไทยขาวยังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของ

ประเทศไทย  เน่ืองจากขาวและผลิตภัณฑของขาวเปนสินคาสงออกเปนอันดับ 1 ซึ่งคิดเปนรอยละ18.55 ของมูลคาการ

สงออกสินคาภาคการเกษตรท่ีสําคัญ10 อันดับของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตร

ลวงหนา, 2554) ซึ่งประชากรท่ัวโลก สวนใหญนิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลัก ขาวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจัดเปนพืชตระกูล

เดียวกับหญา ขาวมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกไดงาย มีความทนทานตอทุกสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจาก

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม พ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศมีความเหมะสมกับการเพาะปลูกขาวไดดี  ทําใหสามารถ

ผลิตขาวไดเปนจํานวนมาก ขาวจึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศไทย ปจจุบันการปลูกขาวในประเทศไทยใน

ภาคกลางมีพ้ืนท่ีทํานาเปนท่ีราบลุม จะนิยมปลูกขาวเจาเปนสวนใหญในเขตจังหวัด ปทุมธานี อยุธยา อางทอง สิงหบุรี 

อุทัย ธานี นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี ซึ่งนิยมปลูกขาวพันธุแมแปด  กข 49 กข 43 กข 61 

มะลิ 105 หอมปทุมธานี1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก1 และพิษณุโลก 2 (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2556) อยางไรก็ตาม

จากการปลูกขาวในภาคการเกษตรมีการใชปุยและยาฆาแมลงมากข้ึน ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีมีโลหะหนักเปนสวนผสม ทําใหมี

สารเคมีและโลหะหนักตกคางสะสมอยูในดินและนํ้า สงผลใหขาวและพืชพรรณทางอาหารตางๆ ท่ีปลูกในบริเวณแวดลอม

เหลาน้ันดูดซึมและสะสมโลหะหนักมากข้ึน เมื่อผูบริโภคไดรับขาวและพืชพรรณอาหารท่ีปนเปอนดังกลาวจะสงผล

กอใหเกิดพิษตอผูบริโภค ท้ังพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง พิษจากโลหะหนักท่ีมีรายงานการพบมากในประเทศไทยคือ พิษ

ตะก่ัว พิษแคดเมียม (โลหะหนักท่ีมีพิษตอสุขภาพ, 2555) พิษจากตะก่ัวโดยท่ัวไปแลว จะทําใหเม็ดเลือดแดงอายุสั้นลง เกิด

เปนโรคโลหิตจาง และเปนอันตรายตอระบบประสาท ไต ทางเดินอาหาร ตับ และหัวใจสวนแคดเมียมเมื่อเขาสูรางกาย จะ

แพรกระจายไปท่ีตับ มาม และลําไส เมื่อสะสมมากข้ึนจะทําใหเกิดโรคมะเร็ง  ไตทํางานผิดปกติ ทําใหเกิดโรคความดัน

โลหิตสูง ปวดกระดูกสันหลัง ปวดแขนขา ซึ่งจะทําใหไตพิการได (ปรอท ตะก่ัว สารหนู โลหะหนักภัยใกลตัว, 2550) 

ในปจจุบันขาวยังมีการนํามาแปรรูปเปนแปง  เสนกวยเตี๋ยว ของหวานชนิดตาง ๆ และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวช

สําอางตาง ๆ  เชน  ครีม เจล สบู  และโลช่ัน เปนตน ในขาวยังอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ไดแก คารโบไฮเดรต

โปรตีน วิตามิน ใยอาหาร ไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในปริมาณแตกตางกันออกไป อันเปนผลมาจากพันธุขาว 
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สภาวะการปลูก การเก็บเก่ียว และกระบวนการแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวกลอง และขาวสาร (อรอนงค, 2550)  ท้ังน้ี

ไมวาจะเปนการปลูก แหลงแมนํ้า และพ้ืนท่ีดินในการปลูกขาวอาจะจะมสีารพิษหรือโลหะหนักตางๆตกคางอยู โดยอาจรวม

ไปถึงในข้ันตอนกระบวนการผลิตอาจจะมีกานปนเปอนของโลหะหนัก  

ดงัน้ันจึงมีความจําเปนตองควบคุมคุณภาพขาว เพ่ือใหประชานชานไดรับความปลอดภัยในการบริโภคขาวหรือ

ผลิตภัณฑแปรรปูจากขาว สําหรับดานความปลอดภัยจะคํานึงถึงการปนเปอนของโลหะหลักเปนหลัก โดยองคการอาหาร

และการเกษตรแหงสหประชาชาติหรอื FAO (Food and Agriculture Organization) ไดประกาศใหอาหารและผลิตภัณฑ

ทางการเกษตรมีการปนเปอนของโลหะหนักในอาหารตองมีปริมาณสารแคดเมียมในอาหารท่ีรางกายสามารถไดรับภายใน 

1 วัน ตองไมเกิน 0.0684-0.0850 mg/kg  สารตะก่ัวตองไมเกิน 1 mg/kg สารสังกะสี ตองไมเกิน 100 mg/kg สาร

ทองแดง ตองไมเกิน 20 mg/kg และเหล็ก ตองไมเกิน 1-2 mg/kg (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2546)   

อยางไรก็ตามการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในปจจุบันมีการเลือกวิธีท่ีทําการวิเคราะหท่ีผิดพลาดนอยท่ีสุด 

ความถูกตอง สภาพความไวในการวิเคราะห ความแมนยํา และความจําเพาะเจาะจงสงู โดยวิธีท่ีนิยมนํามาใชในกาวิเคราะห

โลหะหนักไดแก Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry (วิภาดา และคณะ, 2559), UV – Vis 

Spectrophotmetry (วันชัย และเฉลิมพร, 2558), Inductively coupled plasma-Atomic apsorption 

spectroscopy (Zachariadis abd Sahanidou, 2009) เปนตน เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometry 

เปนเทคนิคท่ีไดรับความนิยมใชในการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในขาวอยางแพรหลาย ซึ่งจากการวิจัยพบวาสามารถลด

ระยะเวลาในการวิเคราะหใหรวดเร็วข้ึน และมีประสิทธิภาพการตรวจวัดท่ีดี ราคาถูก ตระหนัก ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะทําการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในขาวท่ัวไปท่ีคนนิยมรับประทาน ไดแก เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัวและ

แคดเมียมขาวจํานวน 8 พันธุท่ีปลูกในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย เพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหรือแนวทางใน

การตรวจสอบคุณภาพสินคา และสามารถนําไปใชประโยชนในดานความรูตอไปได โดยงานวิจัยน้ีมุงเนนวิเคราะหปริมาณ

เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัวและแคดเมียม ในขาวพันธุตางๆในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตรและสุโขทัย และทําการศึกษา

เปรียบเทียบปริมาณเหล็ก ตะก่ัว สังกะสี แคดเมียม และทองแดงท่ีตรวจพบในตัวอยางขาวกับเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วัสดุอุปกรณและสารเคม ี

เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Atomic Absorption Spectrophotometer) บริษัท 

PerkinElmer ประเทศสหรัฐอเมรกิา รุน Pin AAcle 900T 

หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุตะก่ัว (Lead lamp) 

หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุเหล็ก (Iron lamp) 

หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุสังกะสี (Zinc lamp) 

หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุแคดเมียม (Cadmium lamp) 

หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุทองแดง (Copper lamp) 

ขวดพลาสติกสําหรับบรรจสุารละลายตัวอยาง ชนิด high density polyethylene (HDPE) 

กระดาษกรอง  Whatman No. 42 

เครื่องใหความรอน รุน IKA C-MAG HS-7 ผลติโดยบริษัท Metter Toledo ประเทศสวิตเซอรแลนด 

สารมาตรฐานและสารเคม ี

สารละลายมาตรฐานเหล็ก สังกะส ีตะก่ัว ทองแดง และแคดเมียม (1000 ppm) AA grade  บริษัท  

PerkinElmer 
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กรดไนตริกเขมขน  (65%),  AR grade บริษัท RCl  Labscan Limited 

กรดไฮโครคลอริก  (37%),  AR grade บริษัท RCl  Labscan Limited 

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ,  AR grade บริษัท RCl  Labscan Limited 

นํ้าปราศจากไอออน สําหรับเตรียมสารละลายท้ังหมด  

ตัวอยางเมลด็ขาว 

การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

เตรียม Standard stock solution ของเหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ตะก่ัว(Pb), ทองแดง(Cu) และแคดเมียม (Cd) 

ใหมีความเขมขน 1000 mg/L  ปเปตสารละลายมาตรฐานเหล็กเขมขน 1000 mg/L มา 10.00 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร

ดวยนํ้าปราศจากไอออนจนครบ 100 มิลลิลิตร จะไดสารละลายมาตรฐานเหล็กความเขมขน 100 ppm (stock standard 

solution) ปเปต stock standard solution ความเขมขน 100 ppm ปริมาตร 250, 500,  1000 และ 1500 ไมโครลิตร 

ลงในขวดปรับปริมาตร จากน้ันปรับปริมาตรดวยกรดไนตริกความเขมขน 1% w/v จนครบ 50 มิลลิลิตร จะไดสารละลาย

มาตรฐานเหล็กความเขมขน 0.5, 1.0, 2.0 และ 3.0 mg/L,  สารละลายมาตรฐานสังกะสีความเขมขน 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 

และ 0.8 mg/L, สารละลายมาตรฐานตะก่ัวความเขมขน 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 และ 10.0 mg/L, สารละลาย

มาตรฐานทองแดงความเขมขน 0.2, 0.4, 1.0, 1.4 และ 1.6 mg/L และสารละลายมาตรฐานแคดเมียมความเขมขน 0.2, 

0.4, 0.6, 0.8 และ 1.0 mg/L ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวอยางในการวิเคราะห 

 นําตัวอยางเมล็ดขาวแมแปด  กข 49 กข 43 กข 61 มะลิ 105 หอมปทุมธานี1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก1 และ

พิษณุโลก 2  มาปนดวยเครื่องปนเปนเวลา 10 วินาที นําตัวอยางท่ีปนแลวมาแยกระหวางเมล็ดขาวกับเปลือกขาวจากน้ัน

บดตัวอยางเมล็ดขาวแมแปด  กข 49 กข 43 กข 61 มะลิ 105 หอมปทุมธานี1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก1 และพิษณุโลก 2 ท่ี

ผานการแยกระหวางเมล็ดขาวและเปลือกขาวใหละเอียดดวยเครื่องบดตัวอยาง  ช่ังตัวอยางเมล็ดขาว 0.5000 กรัม ลงใน

บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร ยอยตัวอยางโดยการเติมกรดไนตริกเขมขน 65 เปอรเซ็นตกับกรดไฮโดรคลอรกิ 37 เปอรเซ็นต 

ใสในบีกเกอรท่ีมีตัวอยางของเมล็ดขาว ในอัตราสวน (3:1) เขยาใหเขากัน (ทํา 2 ซ้ํา)เปดเครื่องใหความรอนสารตัวอยางท่ี

อุณหภูมิประมาณ 100-150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง จากน้ันคอยๆเติมไฮโดนเจนเปอรออกไซตความเขมขน 30 

%w/v ลงไปครั้งละ 1 มิลลิลิตร ยอยตอจนไดสารละลายตัวอยางในบีกเกอรท่ีมีลักษณะเปนสีใสและเหลือปริมาตร 2-3 

มิลลิลิตร จากน้ันเอาลงจาก hot plate ปลอยใหเย็นท่ีอุณหภูมิหองปรับปริมาตรดวยกรดไนตริกความเขมขน 1%w/v จน

ครบ 50 มิลลิลิตร กรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บสารละลายตัวอยางท่ีไดไวในขวดโพลีเอทิลีนและเก็บไวตูเย็นกอน

นําไปวิเคราะหดวยเทคนิค AAS 

การทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห  

การทดสอบความเปนเสนตรงและชวงของการวิเคราะห 

 ฉีดสารละลายมาตรฐานเหล็กความเขมขน 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 mg/L สารละลายมาตรฐานทองแดงความเขมขน 

0.2, 0.4, 1.0, 1.4,1.6 mg/L สารละลายมาตรฐานสังกะสีความเขมขน 0.3, 0.4, 0.5, 0.6,0.8 mg/L สารละลายมาตรฐาน

ตะก่ัวความเขมขน 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0 mg/L และสายละลายมาตรฐานแคดเมียมความเขมขน 0.2, 0.4, 

0.6, 0.8, 1.0 mg/L ตามสภาวะการทดสอบท่ีกําหนดไวของแตละธาตุ โดยฉีดซ้ํา 3 ครั้ง แลวนําคาเฉลี่ย absorbance 
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ของแตละความเขมขนมาสรางกราฟมาตรฐานของแตละธาตุ แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนกับคา absorbance 

คํานวรคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (correlation, r) เพ่ือศึกษาความเปนเสนตรง ซึ่งควรมีคาไมต่ํากวา 0.995 

การทดสอบความแมน  

ทดสอบความแมนของวิธีวิเคราะห โดยเติมสารละลายมาตรฐาน ลงในตัวอยาง (standard addition method) 

ผานกระบวนการเตรียมตัวอยางตามข้ันตอนดังกลาวขางตน ใหไดความเขมขนสุดทาย 3 ระดับ คือ เหล็กท่ีความเขมขน 

50, 80 และ 120 mg/L ทองแดงท่ีความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L สังกะสีท่ีความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L 

ตะก่ัวท่ีความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L และแคดเมียมท่ีความเขมขนท่ี 50, 80 และ 12 mg/L ระดับละ 3 ซ้ํา 

วิเคราะหหาปริมาณ คํานวณคารอยละการกลับคืน (% recovery) ของแตละระดับความเขมขน หาคาเฉลี่ยรอยละการ

กลับคืน (% mean recovery) และคารอยละของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพันธ (% Relative Standard Deviation, 

%RSD) โดยท่ี % mean recovery ควรอยูในชวง 80-120 และคา %RSD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสีและตะก่ัวไม

มากกวา 7 และ %RSD ของแคดเมียมไมมากกวา 11 

การทดสอบความเท่ียง  

 เตรียมสารละลายมาตรฐานตามข้ันตอนดังกลาวขางตน โดยเลือกความเขมขนสุดทายของสารแตละตัว คือเหล็ก

ท่ีความเขมขน 1.5 mg/L  ทองแดงท่ีความเขมขน 0.8 mg/L สังกะสีท่ีความเขมขน  0.5 ppm ตะก่ัวท่ีความเขมขน 4 

mg/L แคดเมียมท่ีความเขมขน 0.6 mg/L เตรียมความเขมขนละ 11 ซ้ํา วิเคราะหหาปริมาณ คํานวณคาเฉลี่ย และ 

%RSD โดย %RSD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสีและตะก่ัวไมมากกวา 7 และ %RSD ของแคดเมียมไมมากกวา 11 

การทดสอบหาขีดจํากัดของการตรวจพบ  

  LOD (Limit of detection) คือ ความเขมขนท่ีต่ําท่ีสุดท่ีสามารถตรวจวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยระดับความ

เช่ือมันท่ียอมรับได ประมาณคา LOD โดยคํานวณจากสูตร LOD = 3.3𝜎/S โดย 𝜎 คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัญญาณ 

และ S คือ slope ของกราฟมาตรฐาน 

แลวทําการทดสอบยืนยันโดยเตรียมสารละลายตัวอยาง จาก blank ท่ีเติมสารมาตรฐานชนิดเดียวใหมีความ

เขมขนท่ีระดับ LOD จํานวน 10 ซ้ํา วิเคราะหดวย AAS ทุกตัวอยางตองอานสัญญาณไดมากกวา blank 

 

 

 

 

 

การทดสอบหาขีดจํากัดของการวัดปริมาณ  

  LOQ (Limit of Quantiation) คือ คาความเขมขนท่ีต่ําท่ีสุดท่ีสามารถวิเคราะหไดในตัวอยาง โดยคาท่ีรายงาน

น้ันมี accuracy และ precision ท่ียอมรับได ประมาณคา LOQ (estimated LOQ) โดยคํานวณจากสูตร LOQ = 10𝜎/S 

โดย 𝜎 คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของสัญญาณ และ S คือ slope ของกราฟมาตรฐาน 

 แลวทําการทดสอบยืนยันโยเตรียมตัวอยางดวยวิธี standard addition โดยเติมสารมาตรฐานชนิดเดียวลงใน

ตัวอยางท่ีระดับ estimated LOQ จํานวน 10 ซ้ํา วิเคราะหปริมาณ 

การวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในขาว 

 วิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ในตัวอยางขาว โยวิธี AAS มี่ตรวจสอบความ

ถูกตองแลว จํานวน 8 ชนิด โดยใชเกณฑการประเมินเหล็กและโลหะหนักท่ียอมใหตกคางในผลิตภัณฑอาหาร ท่ีกําหนดไว
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ในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 (พ.ศ.2529) คือ ทองแดงไมเกิน 20 mg/kg สังกะสีไมเกิน 100 mg/kg 

ตะก่ัวไมเกิน 1 mg/kg และแคดเมียมไมเกิน 0.3 mg/kg 

 

ผลการวิจัย  

สภาวะท่ีเหมาะสมของเคร่ือง AAS 

ตารางท่ี 1 สภาวะท่ีเหมาะสมของเครื่องอะตอมมกิแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร บริษัท PerkinElmer รุน Pin 

AAcle 900T 

 Element       Fe       Cu       Zn       Pb       Cd 

Wavelength (nm)    248.33    324.75    213.86    283.31    228.80 

Slit  Width (nm)      0.2      0.7      0.7      0.7      0.7 

Lamp Current (mA)     12       6       8      10       8 

Standards (mg/L)             0.5, 1.0, 2.0,     0.2, 0.4, 1.0,      0.3, 0.4, 0.5,      0.5, 1.0, 2.0,           0.2, 0.4,  

                    3.0              1.4, 1.6          0.6, 0.8         4.0, 6.0, 8.0        0.6, 0.8, 10.0 

 

การทดสอบความเปนเสนตรงและชวงของการวิเคราะห  

 ผลจากการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานเหล็ก ในชวง 0.5 ถึง 3.0 mg/L  สารละลายมาตรฐานทองแดง ในชวง 

0.2 ถึง 1.6 mg/L สารละลายมาตรฐานสังกะสี ในชวง 0.2 ถึง 0.8  mg/L สารละลายมาตรฐานตะก่ัว ในชวง 0.5 ถึง 10 

mg/L และสารละลายมาตรฐานแคดเมียม ในชวง 0.2 ถึง 10.0 mg/L พบความสัมพันธระหวางความเขมขนกับคา 

absorbance เปนเสนตรงตลอดชวงท่ีทดสอบ โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation coefficient, r) เทากับ 

0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905 ตามลําดับ  

ตารางท่ี 2 ความเปนเสนตรงของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม 

 ธาตุ            สมการแสดงความเปนเสนตรง                  R2 

 เหล็ก    y = 0.0795X -  0.0010   R2 = 0.9964 

 ทองแดง    y = 0.1403X – 0.0012   R2 = 0.9990 

 สังกะส ี    y = 0.4112X – 0.0085   R2 = 0.9964 

 ตะก่ัว    y = 0.0180X - 0.0006   R2 = 0.9980 

 แคดเมียม              y = 0.1755X – 0.0071   R2 = 0.9900 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบความแมน  

 การทดสอบความแมนโดยการเติมสารละลายมาตรฐานในตัวอยางใหมีความเขมขน 3 ระดับ ระดับละ 3 ซ้ํา คือ 

เหล็กท่ีความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L ไดคารอยละการกลับคืนของ Sample rice 3 อยูในชวง 92.06 – 105.4 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 97.4 และ %RSD เทากับ 4.1 และ Sample rice 2 อยูในชวง 90.3 – 117.3 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
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101.8 และ %RSD เทากับ 10.4 ทองแดงท่ีความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L ไดคารอยละการคืนกลับของ Sample 

rice 3 อยูในชวง 106.8 -  124.12 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 115.6 และ %RSD เทากับ 4.9 และ Sample rice 2 อยูในชวง 

92.18 – 114.56 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 104.9 และ %RSD เทากับ 6.9 สังกะสคีวามเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L ไดคา

รอยละการคืนกลับของ Sample rice 3 อยูในชวง 92.7 – 120.1 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 107.1 และ %RSD เทากับ 10.0 

และ Sample rice 2 อยูในชวง 111.3 -122.2 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 113.7 และ %RSD เทากับ 7.1 ตะก่ัวความเขมขน 

50, 80 และ 120 mg/L ไดคารอยละการคืนกลับของ Sample rice 3 อยูในชวง 92.0 – 113.8 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

105.4 และ %RSD เทากับ 7.4 และ Sample rice 2อยูในชวง 92.0 – 105.7 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 98.2 และ %RSD 

เทากับ 5.0 และแคดเมียมความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L ไดคารอยละการคืนกลับของ Sample rice 3 อยูในชวง 

94.4 – 108.9 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 107.5 และ %RSD เทากับ 9.2 และ Sample rice 2 อยูในชวง 104.0 – 118.4 โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 113.4 และ %RSD เทากับ 4.2 (ตารางท่ี 3-4) 

ตารางท่ี 3  การทดสอบความแมนของวิธีวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ใน Sample rice 3 

  ชนิดโลหะ            ปริมาณสาร 

     หนัก       มาตรฐานท่ีเติม (µg/ml)                         

รอยละของการกลับคืน  

 คาเฉลี่ย   %RSD 
   1          2            3         คาเฉลี่ย ± SD   %RSD 

   เหล็ก                      50                   92.00      95.00      100.20    95.76±4.14        4.32   97.45     4.12 

                                80                   96.70      94.60      100.40    97.28±2.95        3.03 

                               120                  95.20     105.40      97.20      99.31±5.42        5.46 

 ทองแดง                    50                   106.80    109.00     112.10    109.30±2.66        2.43 115.68      4.92 

                               80                   124.10     119.70     118.60    120.83±2.90       2.40 

                              120                  120.70     115.30     114.60    116.91±3.33        2.85 

 สังกะสี                     50                   119.80      117.40      106.20    114.46±7.25      6.34 107.17     4.84 

                              80                     92.70      96.40       100.30    96.46±3.80        3.93 

                             120                    98.30      113.30      120.10   110.57±11.15      4.26 

   ตะก่ัว                    50                     92.00      96.30       108.30    98.93±8.44       8.53 105.49      7.48 

                              80                     99.30      113.10     104.60    105.71±7.00     6.62 

                             120                   111.80     109.70     113.80    111.83±2.04      1.84 

 แคดเมียม            50                    120.70     118.30     114.4    117.80±3.17      2.69 107.55      4.83 

           80                    108.90     114.60     96.70    106.77±9.13     8.55 

          120                    94.40      99.50     100.20    98.08±3.19       3.25 

 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแมนของวิธีวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ใน Sample rice 2 
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ชนิดโลหะ               ปริมาณสาร 

 หนัก              มาตรฐานท่ีเติม (µg/ml) 

รอยละของการกลับคืน  

คาเฉลี่ย      %RSD 
   1           2           3        คาเฉลี่ย ± SD       %RSD 

  เหล็ก                         50                  112.1      94.3      91.5      99.34±11.16       6.50  101.88     6.46 

                                 80                   90.3        96.6    101.2     96.04±5.46         5.68 

                                120                  117.3      96.8    116.5     110.25±11.60      7.20 

 ทองแดง               50                  111.3      112.2    102.2    108.56±5.53       5.09  104.93      6.99 

              80                  114.5      107.3     92.1     104.70±11.42    10.09 

                                 120                 97.2        101.7    105.6    101.54±4.16       4.10 

 สังกะสี                         50                  122.2      120.6     118.6   120.53± 1.78      1.47 113.76       7.10 

                                  80                   119.4      111.3     20.0    116.96±4.90       4.19 

                                 120                  102.8      104.4     104.0   103.78±0.83       0.79 

  ตะก่ัว                         50                    98.4        96.1      105.7    100.06±5.01      5.00 98.21         5.09 

                                  80                    93.4        95.9      104.6     98.02±5.87       5.99 

                                 120                   102.8      94.8       92.0      96.54±5.59       5.79 

  แคดเมียม                   50                    110.5       108.7     104.0    107.73±3.35     3.11 113.49       4.21 

                                  80                   114.4       115.1      117.2    115.60±1.46    1.26 

                                 120                  115.9       118.4      117.0    117.15±1.23    1.05 

 

การทดสอบความเท่ียง  

 ผลการศึกษา repeatability ของการวิเคราะหเหล็กท่ีความเขมขน 1.5 µg/ml ได %RSD เทากับ 6.4 การ

วิเคราะหทองแดงท่ีความเขมขน 0.8 µg/ml ได %RSD เทากับ 1.2 การวิเคราะหสังกะสีท่ีความเขมขน  0.5 µg/ml ได 

%RSD เทากับ2.5 การวิเคราะหตะก่ัวท่ีความเขมขน 4 µg/ml ได %RSD เทากับ 0.9 และการวิเคราะหแคดเมียมท่ีความ

เขมขน 0.6 µg/ml ได %RSD เทากับ 1.7 ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

 

การทดสอบหาขีดจํากัดของการตรวจวัด 

 วิเคราะหโดยการวัดตัวอยางท่ีมีความเขมขนต่ําท่ีสุดซ้าํกันท้ังหมด 10 ครั้งของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และ

แคดเมียมไดคา LOD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมยีม เทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ 0.02 ppm 

ตามลาํดับ 

การทดสอบขีดจํากัดของดารวัดเชิงปริมาณ  

 นําคาท่ีวิเคราะหไดจากการวัดตัวอยางท้ังหมด 0 ครั้ง มาคํานวณหาคา LOQ ตามสูตร ไดคา LOQ ของเหล็ก 

ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม เทากับ 0.26, 0.06, 0.06, 0.43 และ 0.02 ppm ตามลําดับ (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 5  ผลการทดสอบความเท่ียงของวิธีการวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ในขาว 

ตัวอยางท่ี  เหล็ก (1.5 µg/ml)  ทองแดง (0.8 µg/ml) สังกะสี (0.5 µg/ml)  ตะก่ัว (4 µg/ml)  แคดเมียม (0.6 µg/ml) 

1                    1.5039                   0.8508                   0.4906               4.0261                 0.3934 

2                    1.5105                   0.8498                   0.4901               4.0179                 0.3961 

3                    1.5051                   0.8526                   0.4804               4.0331                 0.3941 

4                    1.5080                   0.8453                   0.4823               4.0609                 0.4050 

5                    1.5078                   0.8425                   0.4786               4.1097                 0.3987 

6                    1.5142                   0.8466                   0.5063               4.1239                 0.4026 

7                    1.5132                   0.8453                   0.5085               4.1076                 0.3926 

8                    1.5147                   0.8508                   0.5088               4.0526                 0.3896 

9                    1.5018                   0.8472                   0.5091               4.0702                 0.3883 

10                  1.5117                   0.8222                   0.5078               4.0337                 0.3876 

11                  1.5039                   0.8249                   0.5089               4.0425                 0.3878 

คาเฉลี่ย            1.4404                   0.8434                   0.4974               4.0616                 0.3936 

%RSD               6.46                      1.20                       2.53                   0.90                    1.70 

 

ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแมนและความเท่ียงของวิธีวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ในขาวท่ี

ระดับ LOQ 

ตัวอยางท่ี                   เหล็ก                ทองแดง             สังกะส ี             ตะก่ัว                แคดเมียม 

1                            0.2044              0.0379              0.0109              0.2069              0.0196 

2                            0.2055              0.0367              0.0238              0.2980              0.0198 

3                            0.2050              0.0407              0.0248              0.2730              0.0157 

4                            0.2143              0.0390              0.0244              0.2805              0.0182 

5                            0.2096              0.0374              0.0247              0.2580              0.0172 

6                            0.2090              0.0378              0.0244              0.2633              0.0175 

7                            0.2125              0.0421              0.0258              0.2369              0.0180 

8                            0.2144              0.0447              0.0258              0.2545              0.0169 

9                            0.2069              0.0370              0.0249              0.2672              0.0167 

10                          0.2212              0.0417              0.0258              0.2771              0.0169 

คาเฉลี่ย                    0.2102              0.0395              0.0235              0.2669              0.0176 
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S.D.                        0.0553              0.0026              0.0044              0.0165              0.0012 

LOD                         0.22                  0.04                  0.03                  0.31                  0.02 

LOQ                         0.26                  0.06                  0.06                  0.43                  0.02 

 

 

 

คุณลักษณะของการวิเคราะห 

 ทําการวิเคราะหหาคาความเปนเสนตรง พบคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของแตละธาตุ และนําตัวอยางท้ังหมดไป

วัดหาคารอยละการกลับคืน หาคา LOD , LOQ และหาคาความเท่ียง จากน้ันนําคาท้ังหมดนํามาใสตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 คุณลักษณะของการวิเคราะห 

ธาตุท่ี

วิเคราะห 

Linear range 

(µg/ml) 

R2 %Recovery LOD 

(µg/ml) 

LOQ 

(µg/ml) 

Precision 

(µg/ml) 

เหล็ก 0.5-3.0 0.9964 97.45-101.88 0.22 0.26 6.64 

ทองแดง 0.2-16 0.9990 104.93-115.68 0.04 0.06 1.20 

สังกะส ี 0.2-0.8 0.9964 107.17-113.76 0.03 0.06 2.53 

ตะก่ัว 0.5-10 0.9980 98.21-105.49 0.31 0.43 0.90 

แคดเมียม 0.2-1.0 0.9905 107.55-113.49 0.02 0.02 1.70 

 

การตรวจวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในขาวดวยเทคนิค  AAS  

 จากผลการทดลองการวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ในตัวอยางขาวท้ังหมด 8 

ชนิด ดวยเทคนิคอะตอมมิก แอบซอรพชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร (AAS) ไดผลดังตารางท่ี 8 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ตัวอยางขาว  

ตัวอยางขาว ปริมาณโลหะ ± SD (mg/kg) 

       เหล็ก                 ทองแดง              สังกะส ี                ตะก่ัว              แคดเมียม 

Sample rice 1                    139.93±33.46        0.98±0.61        32.71±18.47       13.98±7.34       0.03±0.05 

Sample rice 2                    118.57±17.22        1.22±0.47        30.38±12.03       19.87±2.09       0.13±0.13 

Sample rice 3                    111.39±5.51          0.68±0.19        27.22±0.24        23.68±2.76        0.06±0.12 

Sample rice 4                    161.78±9.33          3.35±0.78        26.06±1.73        36.78±2.57             ND 

Sample rice 5                    149.47±2.11          3.75±0.01        24.83±0.33        38.86±0.84             ND 

Sample rice 6                    165.27±7.13          2.61±0.25        20.14±0.65        40.15±1.01             ND 

Sample rice 7                    149.26±6.42          1.46±1.29        25.89±0.90        36.29±9.24             ND 

Sample rice 8                    135.97±10.69        1.58±0.20        22.19±3.76        38.61±1.61             ND 

หมายเหตุ ND หมายถึง Not Detectable 
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อภิปรายผล 

จากการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหน้ี พบวามีความเปนเสนตรงตลอดชวงของการวิเคราะหท่ีความ

เขมขนของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม คือ 0.5 -3.0, 0.2 – 1.6, 0.2 – 0.8, 0.5 – 10 และ 0.2 – 1.0 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (ppm) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905 

ตามลําดับ อยูในเกณฑมี่ยอมรับได คือ มากกวา 0.995 การทดสอบความแมนของวิธี สําหรับเหล็กท่ีความเขมขน 50 

ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานท่ีกําหนดของเหล็กท่ี 20 ppm (µg/g) พบวาคาเฉลี่ยรอยละ

การรกลับคืนของ Sample rice 3และ Sample rice 2 (mean percent recovery) ในเหล็ก 3 ระดับ อยูในชวง 92.06 

– 105.4, 90.3 – 117.3  มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 97.4, 90.3 – 117.3 และ %RSD เทากับ 4.1, 10.4  สําหรับทองแดงท่ี

ความเขมขน 50 ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานท่ีกําหนดของทองแดงท่ี 10 ppm (µg/g) ได

คาเฉลี่ย %recovery ของ Sample rice 3 และ Sample rice 2 ในทองแดง 3 ระดับ อยูในชวง 106.8 -  124.12 , 

92.18 – 114.56  มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 115.6 , 104.9 และ %RSD เทากับ 4.9, 6.9  สําหรับสังกะสีท่ีความเขมขน 50 

ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานท่ีกําหนดของสังกะสีท่ี 20 ppm (µg/g) ไดคาเฉลี่ย 

%recovery ของ Sample rice 3 และ Sample rice 2 ในสังกะสี 3 ระดับ อยูในชวง 92.7 – 120.1, 111.3 -122.2 มี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 107.1 , 113.7 และ %RSD เทากับ 10.0, 7.1  สําหรับตะก่ัวท่ีความเขมขน 50 ppm, 80 ppm และ 

120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานท่ีกําหนดของตะก่ัวท่ี 10 ppm (µg/g)  ไดคาเฉลี่ย %recovery ของขาว Sample 

rice 3 และ Sample rice 2 ในตะก่ัว 3 ระดับ อยูในชวง 92.0 – 113.8 ,  92.0 – 105.7 มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 105.4, 

98.2 และ %RSD เทากับ 7.4, 5.0 และสําหรับแคดเมียมท่ีความเขมขน 50 ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่ง

ครอบคลุมคามาตรฐานท่ีกําหนดของแคดเมียมท่ี 0.3 ppm (µg/g) ไดคาเฉลี่ย %recovery ของขาว Sample rice 3และ 

Sample rice 2 ในสังกะสี 3 ระดับ อยูในชวง 94.4 – 108.9 , 104.0 – 118.4  มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 107.5 , 113.4  

และ %RSD เทากับ 9.2, 4.2  ผลท้ังหมดอยูในเกณฑยอมรับได คือ คาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนอยูในชวง 80-120 แสดงไว

ดังตารางท่ี 3-4 การทดสอบความเท่ียงของวิธี ไดทําการทดสอบท่ีความเขมขนท่ีคามาตรฐานท่ีกําหนดของแตละธาตุ คือ 

เหล็กท่ี 1.5 ppm ทองแดงท่ี 0.8 ppm สังกะสีท่ี 0.5 ppm ตะก่ัวท่ี 4 ppm และแคดเมียมท่ี 0.6 ppm  ผลการทดสอบ

การทําซ้ําไดเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม ไดคา %RSD 6.46 , 1.20, 2.53, 0.90 และ 1.70 ตามลําดับ 

ซึ่งท้ังหมดอยูในเกณฑท่ียอมรับ คือ %RSD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี และตะก่ัวไมมากกวา 7 และ %RSD ของแคดเมียม

ไมมากกวา 11 แสดงไวดังตารางท่ี 5 จากการทดสอหาขีดจํากัดของการตรวจวัด LOD และการทดสอบขีดจํากัดของการวัด

เชิงปริมาณ LOQ พบวาไดคา LOD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม เทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ 

0.02 ppm ตามลําดับ และคา LOQ ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม เทากับ 0.26, 0.06, 0.06, 0.43 

และ 0.02 ppm ตามลําดับ ซึ่งคา LOQ ของโลหะท้ัง 5 ชนิด ต่ํากวาคามาตรฐานของการปนเปอนท่ีกําหนดไวในอาหาร 

ดังน้ันวิธีการวิเคราะหน้ีจึงใชตรวจหาปริมาณการปนเปอนของโลหะหนักเหลาน้ีไดในอาหารไดอยางถูกตองแสดงไวดัง

ตารางท่ี 6 จากการตรวจวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียม  ในตัวอยางขาวท้ังหมด 8 ชนิด 

โดยทําการตรวจวัดดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชัน สเปกโทรมิเตอร  พบวามีปริมาณเหล็ก เทากับ 139.93±33.46, 

118.57±17.22, 111.39±5.51, 161.78±9.33, 149.47±2.11, 165.27±7.13, 149.26±6.42 และ135.97±10.69 

ตามลําดับ ปริมาณทองแดง เทากับ 0.98±0.61, 1.22±0.47, 0.68±0.19, 3.35±0.78, 3.75±0.01, 2.61±0.25, 

1.46±1.29 และ1.58±0.20 ปริมาณสังกะสี เทากับ 32.71±18.47, 30.38±12.03, 27.22±0.24, 26.06±1.73, 

24.83±0.33, 20.14±0.65, 25.89±0.90 และ 22.19±3.76 ปริมาณตะก่ัว เทากับ 13.98±7.34, 19.87±2.09, 

23.68±2.76, 36.78±2.57, 38.86±0.84, 40.15±1.01, 36.29±9.24 และ38.61±1.61 และพบปริมาณแคดเมียม เทากับ 

0.03±0.05, 0.13±0.13, 0.06±0.12, ND, ND, ND, ND และ ND ตามลําดับ ซึ่งปริมาณท่ีตรวจพบต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด

ไว คือ ทองแดง สังกะสีและแคดเมียม แสดงวาขาวมีความปลอดภัยจากการปนเปอนของโลหะหนัก แตปริมาณตะก่ัวมีคา
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มากกวาเกณฑท่ีกําหนดไวในกระทรวงสาธารสุข ซึ่งมีผลเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค และปริมาณเหล็กซึ่งตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังไมมีขอกําหนดของปริมาณเหล็กท่ีอนุญาตไวในอาหาร 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จาการวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และแคดเมียมในขาวตัวอยางท้ังหมด 8 ชนิด โดยวิธี  

Atomic Absorption Spectrometry มีความเปนเสนตรงในชวง 0.5-3.0, 0.2-16, 0.2-0.8, 0.5-10 และ 0.2-1.0 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ ไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905 

ตามลําดับ โดยขีดจํากัดของการตรวจวัด เทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ 0.02 ไมโครกรัมตอลิตร และขีดจํากัดของ

การวัดเชิงปริมาณ เทากับ 0.26, 0.06, 0.06, 0.43 และ 0.02 ไมโครกรัมตอลิตร ตามลําดับ การทดสอบความแมนของวิธี

ไดคาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนของSample rice 3 เทากับ97.45, 115.6, 107.1, 105.4 และ 107.5 ตามลําดับ และ

คาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนของSample rice2 เทากับ 101.8, 104.9, 113.7, 96.5 และ 113.4 ตามลําดับ วิธีวิเคราะห

ความเท่ียง ไดคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพันธเทากับ 6.46, 1.20, 2.53, 0.90 และ 1.70 ตามลําดับ พบปริมาณเหล็กโดย

เรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี  165.27±7.13, 161.78±9.33, 149.47±2.11, 149.26±1.29, 139.93±33.46, 

135.97±10.69, 118.57±17.22 และ 111.39±5.51 มก./กก. ตามลําดับ ปริมาณทองแดงโดยเรียงจากมากไปหานอย 

ดังน้ี 3.75±0.01, 3.35±0.78, 2.61±0.25, 1.58±0.02, 1.46±1.29, 1.22±0.47, 0.98±0.61 และ 0.68±0.19 มก./กก. 

ตามลําดับ ปริมาณสังกะสีโดยเรียงจากมากไปหานอย ดังน้ี 32.71±18.47, 30.38±12.03, 27.22±0.24, 26.06±1.73, 

25.89±0.90, 24.83±0.33, ±22.19±3.76 และ 20.14±0.65 มก./กก. ตามลําดับ ปริมาฯตะก่ัวโดยเรียงจากมากไปหา

นอย ดังน้ี 40.15±1.01, 38.86±0.84, 38.61±1.61, 36.78±2.57, 36.29±9.24, 23.68±2.76, 19.87±2.09 และ 

13.98±7.34 มก./กก. ตามลําดับ และปริมาณแคดเมียมโดยเรียงจากมากไปหานอยพบวามีปริมาณ ดังน้ี  0.13±0.13, 

0.06±0.12, 0.03±0.05, ND, ND, ND, ND และ ND  มก./กก. ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณของโลหะในขาวท้ัง 8 

ชนิด พบวามีปริมาณทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ไมเกินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทยกําหนดไวท่ี 20,100 และ 1 

มก./กก. ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแหลงท่ีมาของตัวอยางบางสวนมาจากแหลงผลิตท่ีไมมีการปนเปอนโลหะหนัก  นอกจากน้ี

ปริมาณของโลหะ ยังอยูในเกณฑปลอดภัยตอผูบริโภค  ซึ่งมีคาไมเกินกวามาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

นอกจากน้ียังพบวาปริมาณตะก่ัวมีคาเกินกวามาตรฐานท่ีกระทรวงสารธารณสุขกําหนดไวท่ี 1 มก./กก. ท้ังน้ีอาจ

เน่ืองมาจากแหลงท่ีมามีการปนเปอนของโลหะหนักหรือมาจากกระบวนการปลูกท่ีมีการใชสารเคมีท่ีทํามาจากธาตุท่ีเปน

สวนหน่ึงของโลหะ ซึ่งเปนอันตรายตอผูบริโภค และปริมาณเหล็กซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังไมมีขอกําหนด

ของปริมาณเหล็กท่ีอนุญาตไวในอาหาร  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีไดใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงสําหรับการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบน

โซอิกและกรดซอรบิกในผลิตภัณฑนํ้าพริกท่ีมีจําหนายตามรานคาท่ัวไป จํานวน 15 ตัวอยาง ท่ีสุมมาจากในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดพิษณุโลก สภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการแยกกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก พบวา เฟสเคลื่อนท่ีท่ี

เหมาะสม ใชแอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร ความเขมขน 0.10 โมลาร ปรับคาพีเอชเทากับ 5.0 กับ อะซิโตไนไตรท ใน

อัตราสวน 80:20 (%v/v) มีอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที เฟสคงท่ีใชคอลัมน C18 phenomenex : Luna 5u C18 

100A (150 x 4.6 mm)  ระบบตรวจวัดเปนแบบโฟโตไดโอดอารเรย วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 240 นาโน

เมตร  ปรับอุณหภูมิคอลัมนท่ี 40 องศาเซลเซียส  ผลการทดลองสามารถแยกสารท้ังสามชนิดไดภายในเวลา 6 นาที วิธีท่ี

พัฒนาข้ึนน้ีใหความเปนเสนตรงของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในชวง 0.05 – 100 ไมโครกรมัตอลิตร มี

คาสัมประสิทธ์ิของความสหสัมพันธมีคาเทากับ 0.9983, 0.9986 และ 0.9985 ตามลําดับ ขีดจํากัดในการตรวจวัด (LOD) 

และขีดจํากัดการวิเคราะหปริมาณ (LOQ) ของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกมีคา เทากับ 0.12, 0.16, 0.27 

และ 0.43, 1.34, 0.60 ไมโครกรัมตอลิตรตามลําดับ จากการวิเคราะหปริมาณสารท้ังสามชนิดในตัวอยาง พบวา ตรวจไม

พบกรดซาลิไซลิก ตรวจพบกรดเบนโซอิก คิดเปนรอยละ 66.66 และกรดซอรบิก คิดเปนรอยละ 40 ของตัวอยางท่ีนํามา

วิเคราะห และพบวามีตัวอยางนํ้าพริกท่ีใสกรดเบนโซอิก เกินมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือไมเกิน 1000 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งจัดวาเปนอันตรายตอรางกายและกรดซาลิไซลิกเปนวัตถุท่ีหามใชในอาหารตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 

คําสําคัญ : กรดซาลิไซลิก  กรดเบนโซอิก  กรดซอรบิก  นํ้าพริก  เทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

 

Abstract 

Development of high performance liquid chromatography for determination of salicylic acid,  

benzoic acid and sorbic acid in Chili Paste. The separation was achieved on a phenomenex-C18: Luna 

5u C18 100A (150 x 4.6 mm). The mobile phase consisted of O.1 M ammonium acetate buffer pH 5.0 

and Acetonitril in the ratio of 80:20 (%v/v) at a flow rate of 1 ml/min and detection was performed at 

240 nm using a UV/VIS detector, 20 microliter of the sample were injected and The temperature of the 

column 40 °C. Sample preparation involed the extraction with mobile phase. Result calibration curve 

for salicylic acid , benzoic acid and sorbic acid was found to be the linear in the concentration range of 

0.05-1.00 µg/ml. The standard curve gave correlation coefficient of r 0.9983, 0.9986 and 0.9985, 

respectively. Limit of Determination (LOD) and limit of quantitation (LOQ), salicylic acid, benzoic acid 
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and sorbic acid were 0.12, 0.16, 0.27 and 0.43, 1.34, 0.60 µg/ml. Under such optimized conditions, 

benzoic acid, sorbic acid and the internal standard were separated within 6 min. Salicylic acid was not 

detected.The amount of Benzoic acid 66.66 % and 40 % for sorbic acid, repectively. Under the 

notification of the Ministry of Public Health of Thailand the maximum level of benzoic acid and sorbic 

acid for permitted by law is 1000 mg/kg and salicylic acid do not use in foods from the research, it was 

found that the use of benzoic acid exceeds standards. 

keywords : Salicylic acid, Benzoic acid, Sorbic acid, Chili Paste, HPLC 

บทนํา 

  ปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร ในกระบวนการผลิตและกระบวนการ

เตรียมอาหารในธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือทําใหอาหารมีคุณลักษณะท่ีตองการ หรือยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหาร โดยวัตถุ

เจือปนอาหารเปนสารเคมีท่ีชวยยืดอายุการเก็บรักษา   ชวยถนอมอาหาร ชวยชะลอ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลาย

จุลินทรีย ท่ีเปนสาเหตุของการเนาเสียของอาหารได ชนิดของสารกันบูดท่ีนิยมเติมลงในอาหาร ไดแก สารกันบูดในกลุม

กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก และโปรปโอนิก  โดยสารกันบูดกลุมกรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก สามารถละลายนํ้าไดดี มี

ความเปนพิษต่ําจึงเปนท่ีนิยมใชในการถนอมอาหารหลายประเภท ทําใหผูผลิตบางรายละเลยในเรื่องของปริมาณท่ี

เหมาะสมใน การเติมลงในอาหาร อาหารบางชนิดจึงอาจมีการใสสารกันบูดกลุมน้ีเกินมาตรฐานท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด  

โดยท่ัวไปเกณฑ ของกรดเบนโซอิกในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี 389  พ.ศ. 2561  เรื่อง วัตถุเจือปน

อาหาร ฉบับท่ี 5 อนุญาตใหใสกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในปริมาณ  1000  มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของอาหาร (สํานัก

อาหาร, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

 กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) หรือมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา 2-Hydroxybenzoic acid เปนกรดอินทรียท่ีเปน

อนุพันธของสารฟนอล โครงสรางเคมีของกรดซาลิไซลิก แสดงดังภาพท่ี 1  กรดซาลิไซลิกสามารถผลิต และสังเคราะหได

จากธรรมชาติ และการสังเคราะหทางเคมี มีสรรพคุณในการชวย บรรเทาอาการเจ็บปวด ลดไขและผลัดเซลลผวิ นอกจากน้ี

ยังมีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียไดอีกดวย ดังน้ันกรดซาลิไซลิกจึงถูกนํามาใชเปนสวนผสมใน

ผลิตภัณฑตางๆ มากมาย เชน เครื่องสําอาง อาหารและยา เปนตน ในชวงแรกมีการใชกรดซาลิซิลิกในอุตสาหกรรมอาหาร 

แตปจจุบันประเทศไทยโดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 151 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กําหนดวัตถุท่ีหามใช ใน

อาหารพบวา มีการประกาศหามเติมกรดซาลิไซลิก ลงในอาหารโดยเด็ดขาด ซึ่งหากมีการฝาฝนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย 

เพราะหากมีการสะสมในรางกายในปริมาณมากจะมีผลตอการเพ่ิมความเปนกรดของเลือด และสารละลายในรางกายทําให

มีอาการมีไข คลื่นไส อาเจียน หูอ้ือ ชัก ไตวาย และอาจทําใหเสียชีวิตได (ศรวนีย มณีรัตน และเฉลิมพร ทองพูน, 2560) 

กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก เปนวัตถุกันเสียท่ีอนุญาตใหใชไดในอาหาร เพ่ือชวยยืดอายุการเก็บรักษา ชะลอ

หรือยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลายเช้ือจุลินทรียท่ีเปนสาเหตุการเนาเสียของอาหาร เหมาะท่ีจะใชกับอาหารท่ีมีความ

เปนกรด เชน เครื่องดื่ม นํ้าผลไม ผักดอง แยม เยลลี่ เนยและขนมอบ เปนตน เน่ืองจากสารท้ัง 2 ชนิดมีความเปนพิษต่ํา 

และมีประสิทธิภาพในการถนอมอาหารไดดี จึงเปนท่ีนิยมใชกันแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร และพบวาผูผลิตอาหารใน

ปจจุบัน ใชวัตถุกันเสียท้ัง 2 ชนิดในปริมาณไมเหมาะสมและเกินความจําเปน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได 

(สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล และคณะ, 2559) 

 

 

 

 

 ค. ก. ข. 
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ภาพท่ี 1  สูตรโครงสรางของกรดเบนโซอิก (ก) กรดซาลไิซลิก (ข) และกรดซอรบิก (ค) 

 

นํ้าพริกเปนอาหารไทย ท่ีนิยมรับประทานกันในทุกครัวเรือน จัดเปนอาหารท่ีสะทอนวัฒนธรรมของคนไทยเปน

อยางมาก เน่ืองจากเปนอาหารท่ีตองรับประทานรวมกัน น่ังลอมวงกันรับประทานนํ้าพริกถวยเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะให

คุณคาในเชิงโภชนาการและสุขภาวะท่ีไดรับประทานอาหารท่ีหลากหลายจากอาหารหลากชนิดในสํารับของแตละมื้อแลว 

ยังมีคุณคาในการสรางความสัมพันธท่ีดีภายในครัวเรือนได (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2550)  

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนํ้าพริกก็ยังเปนท่ีนิยมมาอยางชานาน ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาไดมีการผลิตนํ้าพริกและจัด

จําหนายนํ้าพริกกันแถบทุกพ้ืนท่ี โดยมีการพัฒนาสูตรนํ้าพริกออกมามากมายใหมีความแปลกใหมและมีรสชาติท่ีดีข้ึน ไมวา

จะเปนนํ้าพริกนรก นํ้าพริกสวรรค นํ้าพริกแมงดา นํ้าพริกปลายาง เปนตน และดวยนํ้าพริกน้ันมีอายุการเก็บรักษาท่ีสั้น ซึ่ง

การใชวัตถุเจือปนอาหารจึงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีจะชวยใหนํ้าพริกมีอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานยิ่งข้ึน ซึ่งการใชวัตถุกันเสีย ให

ใชไดตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ีกระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดมีการสุมตรวจตัวอยางนํ้าพริกจากแหลงตางๆ เพ่ือเฝาระวังการใชวัตถุกันเสีย

ในอาหารเพราะถาผลิตภัณฑอาหารตางๆ มีวัตถุเจือปนอาหารในปริมาณท่ีมาก ยอมสงผลเสียตอสุขภาพรางกายของ

ผูบริโภค คือทําใหเกิดการระคายระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองเสียและจนกระท่ังเสียชีวิตได จากปญหา

ดังกลาวทําใหในปจจุบันวิธีการวิเคราะหกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในอาหาร สวนใหญจะใชวิธีมาตรฐานของ 

Association of Official Analytical Chemistry (AOAC) ซึ่งใหผลการวิเคราะหถูกตอง แมนยํา แตมีข้ันตอนท่ียุงยาก

และใชสารท่ีเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน (จิรภาพรรณี  หมุมาลีและรัตนา ฟูมั่น, 2550)  นอกจากน้ียังมีการศึกษาหา

ปริมาณกรดซาลิไซลกิ กรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก ดวยเทคนิคตางๆ เชน การวิเคราะหกรดซาลิไซลิกและกรดเบนโซอิก 

ในผักผลไมและเครื่องดื่มบางชนิด ดวยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟ (Aresta & Zambonin., 2016) เทคนิคแกสโครมาโทก

ราฟ (Jurado-Sanchez, Ballesteros, & Gallego, 2011; Sun,Wang, Huang, Pan, & Wang, 2013) เทคนิคแคปลลา

รีอิเล็กโทรโฟรีซีส (Hsu,Hu, & Chiu, 2014) ซึ่งเทคนิคเหลาน้ี ใชเครื่องมือท่ีเฉพาะทางและมีคาใชจายสูง  ซึ่งจากการ

ศึกษาวิจัยพบวา สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะหใหมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพการแยกท่ีดี ดังน้ันใน

งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดตระหนักถึงการพัฒนาวิธีการวิเคราะห โดยมุงเนนการวิเคราะหสารกันเสีย ในผลิตภัณฑนํ้าพริกท่ีมี

จําหนายตามรานคาท่ัวไป จึงไดทําการศึกษาวิจัย การวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ใน

ผลิตภัณฑนํ้าพริกดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับ

การวิเคราะหกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง และเพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางผลิตภัณฑนํ้าพริกกับเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุข 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography, HPLC) บริษัท 

PerkinElmer ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบตรวจวัดเปนแบบโฟโตไดโอดอารเรยดีเทคเตอร คอลัมนของบริษัท 

phenomenex : Luna 5 µm C18 100A (150 x 4.6 mm) และอุปกรณเครื่องแกวอ่ืนๆ 

 

 สารเคมี 

สารเคมีท่ีใช ประกอบดวย 
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อะซิโตไนไตรทประเภทสําหรับงานโครมาโทกราฟ  ผลิตโดยบริษัท RCI labscan limited ประเทศไทย   

กรดอะซิติก ประเภทสําหรับงานวิเคราะหทางเคมี ผลิตโดยบริษัท Quality Reagent Chemical Product 

ประเทศนิวซีแลนด  

แอมโมเนียมอะซิเตต ผลิตโดยบริษัท Fisher Scientific UK Limited ประเทศอังกฤษ     

สารมาตรฐานกรดซาลิไซลิกและกรดซอรบิก ผลิตโดยบริษัท Fluka Chemie AG CH-9471 Buchs ประเทศ

สวิตเซอรแลนด  

สารมาตรฐานกรดเบนโซอิก ผลิตโดยบริษัท Ajax Finechem Pty Ltd ประเทศนิวซีแลนด และ 

นํ้ากลั่นปราศจากไอออน สําหรับการเตรียมสารละลายท้ังหมด 

 

 การเลือกเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม 

ทําการศึกษาเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสม โดยเลือกใชเฟสเคลื่อนท่ีชนิดตางๆ ท่ีไดศึกษามา จากน้ันทําการวิเคราะห

ดวยเครื่อง HPLC  โดยทําการเปรียบเทียบเวลาในการวิเคราะหสารตัวอยาง และอัตราสวนของเฟสเคลื่อนท่ี 

 

 การเตรียมเฟสเคลื่อนท่ี 

 แอมโมเนียมอะซิเตต บัฟเฟอร pH 5.0 ความเขมขน 0.10 โมลาร 

ช่ังแอมโมเนียมอะซเิตต 7.708 กรัม ละลายดวยนํ้าปราศจากไอออนจนไดปริมาตรครบ 1000 ml แลวปรับ pH 

ดวยกรดอะซิติกจนได pH 5.0 จากน้ันนําสารละลาย แอมโมเนียมอะซิเตต บัฟเฟอร pH 5.0 ความเขมขน 0.1 โมลาร มา

ผสมกับ อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 80:20 v/v โดยตวงแอมโมเนียมอะซิเตต บัฟเฟอร pH 5.0 ความเขมขน 0.1 โมลาร

ปริมาตร 800 ml ดวยกระบอกตวงแลวเทใสขวดใสสารและตวงอะซิโตไนไตรทปริมาตร 200 ml เขยาสารละลายใหเขากัน

แลวนําไปกรองดวยกระดาษกรอง 0.45 micron แลวนําไปกําจัดออกซิเจนดวยเครื่อง Ultrasonic cleaning bath เปน

เวลา 20 นาที 

 การหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเฟสเคลื่อนท่ี 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาองคประกอบของเฟสเคลื่อนท่ีและอัตราการไหล ท่ีมีผลตอการแยกของสารละลายผสม

กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ท่ีความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยฉีดเขาเครื่อง HPLC ใชคอลัมน 

C18 100A : phenomenex ขนาด 5 ไมโครเมตร (150 X 4.6 mm) ทําการศึกษาอัตราสวนของเฟสเคลื่อนท่ีระหวาง 

แอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร : อะซิโตไนไตรท  ตั้งแตชวง 90:10 – 60:40 โดยปริมาตร , คา pH ระหวาง 3.5 – 6.0 ใช 

แอมโมเนียมอะซิเตต ความเขมขน 0.01, 0.05, 0.1, 0.2 และ 0.5  โมลาร,  ตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 

230 นาโนเมตร, 240 นาโนเมตรและ 254 นาโนเมตร, อุณหภูมิของคอลัมน 40 องศาเซลเซียส 

 

 การศึกษาความถูกตองของวิธีวิเคราะห 

 ขีดจํากัดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดตํ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ)   

ทําการวิเคราะหแบลงค (blank) โดยการฉีดสารละลายแบลงคเพ่ือดูสัญญาณรบกวนและฉีดสารละลายมาตรฐาน 

ผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ความเขมขนต่ําคือ 0.05 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นําผลการตรวจวัด

มาคํานวณสัญญาณการรบกวน เทากับ 3 และ 10 เทาตามลําดับ 

 ความเท่ียงของวิธีวิเคราะห   

ความเท่ียงของวิธีวิเคราะห พิจารณาในเทอมของวันเดียวกันและความเท่ียงระหวางวันซึ่งทําการวิเคราะหซ้ําเปน 

เวลา 3 วันตอเน่ืองกัน โดยทําการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ท่ี
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ความเขมขนคาต่ํา กลางและสูง โดยทําการฉีดท่ีความเขมขน 5 , 20 และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซ้ํากัน 11 ครั้ง แลว

คํานวณหา คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธของสัญญาณท่ีวัดได 

 ความแมนยําของวิธีวิเคราะห   

 เติมสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ท่ีความเขมขนท่ีแนนอนต่ํา กลาง 

และสูง ท่ี ± 50, 80 และ 120 % และปริมาตรท่ีแนนอนลงในตัวอยาง ทําการสกัดเหมือนข้ันตอนในการเตรียมตัวอยาง 

แลวทําการวิเคราะหซ้ํา 2 ครั้ง คํานวณหาคารอยละของการวิเคราะห กลับคืน (% Recovery) 

 การเตรียมตัวอยางในการวิเคราะห 

นําตัวอยางผลิตภัณฑนํ้าพริกท่ีไดทําการสุมตัวอยางมาจากรานคาท่ัวไปเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

15 ตัวอยาง ไปช่ัง 1.0000 กรัม ละลายดวยเฟสเคลื่อนท่ี ใสในหลอดปนเหว่ียง เขยาใหเขากัน นําไปปนเหว่ียงท่ี ความเร็ว 

6000 รอบตอนาที นาน 10 นาที จากน้ันแยกสวนของสารละลายออกจากกาก นําสวนสารละลายไปใสขวดปรับปริมาตร 

25 ml ปรับปริมาตรดวยโมบายเฟส นําไปกรองดวย Membrane Filter 0.45 micron เก็บสารละลายท่ีไดใสขวดท่ีมีฝา

ปด จะไดสารละลายตัวอยางนําไปวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC 

 

ผลการวิจัย 

 การเลือกเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมและการหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเฟสเคลื่อนท่ี 

จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการวิเคราะห พบวาเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมคือ Ammonium acetate 

buffer เขมขน 0.10 โมลาร  pH 5.0 และอะซิโตไนไตรทในอัตราสวน 80:20 โดยปริมาตร ท่ีอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร

ตอนาที อุณหภูมิของคอลัมน 40 องศาเซลเซียส โดยใชคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร   
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ภาพท่ี 2  โครมาโทแกรมของสารสารละลายมาตรฐานผสม 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร ของกรดซาลิไซลิก (A) กรดเบนโซ

อิก(B) และกรดซอรบิก (C) ท่ีอัตราสวนของ 0.10 M CH3COONH4 (pH 5) : ACN ; 80:20 โดยปริมาตร อัตราการไหล 1 

มิลลิลิตรตอนาที, อุณหภูมิคอลัมน 40 oC  ท่ีความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 3  โครมาโทแกรมของสารสารละลายมาตรฐานผสม 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ของกรดซาลิไซลิก (A) กรดเบนโซ

อิก(B) และกรดซอรบิก (C) ท่ีความเขมขน 0.10 M CH3COONH4: ACN ; 80:20 โดยปริมาตรท่ี pH 5 (a) และ pH 5.5 

(b)   

อัตราการ ไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที, อุณหภูมิคอลัมน 40 oC  ท่ีความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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C 

A 

B C 
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A 
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ภาพท่ี 4  โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานผสม 10 ppm ท่ีความยาวคลื่นตางๆ (A) ท่ีความยาวคลื่น 230 nm  

(B) ท่ีความยาวคลื่น 240 nm (C) ท่ีความยาวคลื่น 254 nm 

 

 การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห  

 ชวงความเปนเสนตรง   เตรียมสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรด

ซอรบิก ท่ีชวงความเขมขน 0.05 – 100 ไมโครกรัมตอมิลลลิติร แลววิเคราะหดวยเครื่อง HPLC นําขอมูลท่ีไดมาสรางกราฟ

มาตรฐาน พบวา กราฟมาตรฐานของสารท้ังสามชนิดมีความเปนเสนตรงในชวงท่ีศึกษา โดยมีคาของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

(R2) ของกรดซาลิไซลิก เทากับ  0.9983 กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก เทากับ 0.9986, 0.9985 ตามลําดับ  

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5  กราฟมาตรฐานของกรดซาลไิซลิก ท่ีความเขมขนระหวาง 0.05 – 100  ไมโครกรัมตอมลิลลิิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 29517x - 12103 
R² = 0.9986 

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

0 20 40 60 80 100 120

Pe
ak

 A
re

a 

ความเขมขน (µg/ml)  

B 

611 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 
 

ภาพท่ี 6  กราฟมาตรฐานของกรดเบนโซอิก ท่ีความเขมขนระหวาง 0.05 – 100  ไมโครกรัมตอมิลลลิิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  กราฟมาตรฐานของกรดซอรบิก ท่ีความเขมขนระหวาง 0.05 – 100  ไมโครกรัมตอมลิลลิติร 

 

ขีดจํากัดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดตํ่าสุดท่ีสามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ)   

ทําการวิเคราะหแบลงค (blank) โดยการฉีดสารละลายแบลงคเพ่ือดูสัญญาณรบกวนและฉีดสารละลายมาตรฐาน 

ผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ความเขมขนต่ําคือ 0.05 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นําผลการตรวจวัด

มา คํานวณสัญญาณการรบกวน เทากับ 3 และ 10 เทาตามลําดับ แสดงผลการวิเคราะห ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  แสดงชวงความเปนเสนตรงของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก 

Parameter  Salicylic acid  Benzoic acid  Sorbic acid 

Calibration range (µg/ml)    0.05-100    0.05-100    0.05-100 

Limit of detection (µg/ml)     0.12                  0.16                  0.27 

Limit of quantitation (µg/ml)     0.43                  1.34                  0.60 

Regression coefficient (r2)    0.9983                 0.9986     0.9985 

y = 123269x - 20921 
R² = 0.9985 
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ความเท่ียงของวิธีวิเคราะห   

 ความเท่ียงของวิธีวิเคราะห พิจารณาในเทอมของวันเดียวกันและความเท่ียงระหวางวัน ซึ่งทําการวิเคราะหซ้ําเปน 

เวลา 3 วันตอเน่ืองกัน โดยทําการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ท่ี

ความเขมขนคาต่ํา กลางและสูง  โดยทําการฉีดสารมาตรฐานผสมท่ีระดับความเขมขน 5 , 20 และ 50 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร ซ้ํากัน 11 ครั้ง  จากน้ัน คํานวณหา คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธของ

สัญญาณท่ีวัดได ผลแสดงดังตารางท่ี 2  พบวาคา %RSD ของการวิเคราะหภายในวันเดียวกันอยูในชวง 0.07-0.38% และ

สําหรับการวิเคราะหระหวางวันอยูในชวง 0.56 – 1.47% 

 

ตารางท่ี 2  แสดงความเท่ียงของวิธีวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก ท่ีความเขมขน 5  20  

และ 50 ไมโครกรมัตอมลิลลิิตร 

สารมาตรฐาน                 ความเขมขน (µg/ml) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) 

           ภายในวันเดียวกัน                       ระหวางวัน 

      Intra day (n = 11)                 Inter day (n = 9) 

Salicylic acid                              5                                             0.41                                     1.38 

Benzoic acid                                                                             0.38                                     1.47 

Sorbic acid                                                                               0.24                                     0.96 

Salicylic acid                             20                                            0.23                                     0.56 

Benzoic acid                                                                             0.22                                     0.66 

Sorbic acid                                                                               0.21                                     1.42 

Salicylic acid                            50                                             0.11                                     1.07 

Benzoic acid                                                                             0.07                                     0.94 

Sorbic acid                                                                               0.08                                     0.97 

 

 

ตารางท่ี 3  คารอยละการกลับคืนในตัวอยางนํ้าพริก (Sample A1 และ D2) 

 

สาร                 ความเขมขนท่ีเติม(µg/ml) 

คาเฉลี่ยรอยละการกลับคืน (% Recovery) 

Salicylic acid          Benzoic acid       Sorbic acid     

   ±S.D.                      ±S.D.                  ±S.D. 
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 ความแมนยําของวิธีวิเคราะห   

เติมสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ท่ีทราบความเขมขนท่ีแนนอน ลง

ในตัวอยางท่ีทําการสกัดเหมือนข้ันตอนในการเตรียมตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหซ้ํา 3 ครั้ง คํานวณหาคารอยละของการ

กลับคืน (% Recovery) พบวากรดซาลิไซลิก ไดผลรอยละ 89.54 - 112.52% กรดเบนโซอิกไดผลรอยละ 94.05 - 

113.92% และกรดซอรบิกไดผลรอยละ  85.64 - 108.21% ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 

 

ผลการวิเคราะหหาปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในตัวอยางผลิตภัณฑน้ําพริก  

ตารางท่ี 4  ความเขมขนของสารละลายกรดซาลไิซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในตัวอยางผลิตภัณฑนํ้าพริกท่ีทํา

การวิเคราะห 

สารตัวอยาง            Salicylic acid                       Benzoic acid                         Sorbic acid 

      Area*                     Conc.                     Area*           Conc.                 Area*        Conc. 

                         (mg/kg)                              (mg/kg)                              (mg/kg) 

A1                N.D.                N.D.            2285288        1465.19                N.D.          N.D. 

A2                N.D.                N.D.            1149204         740.51                 N.D.          N.D. 

A3                N.D.                N.D.            1973860        1257.32                N.D.          N.D. 

B1                N.D.                N.D.            4245063         575.69                 N.D.          N.D. 

B2                N.D.                N.D.            4697652         637.49                 N.D.          N.D. 

B3                N.D.                N.D.            1715950         233.84                 N.D.          N.D. 

C1                N.D.                N.D.               N.D.              N.D.                   N.D.          N.D. 

C2                N.D.                N.D.               N.D.              N.D.                   N.D.          N.D. 

C3                N.D.                N.D.               N.D.              N.D.                 80377         3.28 

D1                N.D.               N.D.                N.D.              N.D.                   N.D.          N.D. 

D2                N.D.               N.D.                N.D.              N.D.               5683610      923.06 

D3                N.D.               N.D.            2794725         380.02             10107793      328.37 

E1                N.D.               N.D.            1356958         184.88              4478729       145.50 

E2                N.D.               N.D.             384749           89.48              1104876        60.78 

Sample A1                             10                        112.52 ± 1.50     113.92± 1.47       108.21± 0.29                                  

                          

                                            20                         105.91± 1.00      108.45± 0.98      104.46 ± 0.35 

              

                                         30                         104.47± 1.29      112.68± 1.68      103.72 ± 1.17 

                                                                             

Sample D2                             10                        93.61± 0.31        102.50± 0.77        85.64± 4.26                              

 

                                           20                        96.90± 0.42         101.79± 0.52        92.26± 0.61                                  

 

                                      30                         89.54± 1.11         94.05± 0.91         87.34± 2.13  
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E3                N.D.               N.D.             431812          100.09             1057830        58.23 

     รวม                          0                                      10                                         6 

      %                           0                                    66.66                                      40 

  

N.D.  = Non detectable   ,   * คาเฉลี่ยของการทําซ้ํา 3 ซ้ํา 

 

 

 

ภาพท่ี 8  โครมาโทแกรมของตัวอยางนํ้าพริก Sample A3 (a) Sample D3 (b) 

อภิปรายผล 

 จากการทดลองหาของเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมและสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรด

เบนโซอิกและกรดซอรบิก ซึ่งในงานวิจัยน้ีศึกษาเฟสเคลื่อนท่ีเหมาะสม ไดแก แอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร: เมทานอล ใน

อัตราสวน 50:50 (v/v), เมทานอล : นํ้า ระบบ Gradient, ฟอสเฟตบัฟเฟอร : อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 60:40 (v/v) 

และ แอมโมเนียนอะซิเตดบัฟเฟอร : อะซิโตไนไตรท อัตราสวน 80:20 (v/v)  ผลการทดลอง พบวา แอมโมเนียนอะซิเตด

บัฟเฟอร : อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 80:20 (v/v) เปนเฟสเคลื่อนท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะสามารถแยกสารท้ังสามชนิด

ไดในเวลาเดียวกันและเกิดการแยกของสารท้ังสามชนิดภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในชวงเวลาสั้นๆ  อีกท้ังยังลดปญหาท่ี

เกิดกับเฟสเคลื่อนท่ีชนิดอ่ืนๆ ได โดยเฟสเคลื่อนท่ีท่ีใช แอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร: เมทานอล ในอัตราสวน 50:50 (v/v) 

พบวา เกิดการแยกแตไมนิยมใชเมทานอลในอัตราสวนเทาน้ี เพราะเกลือละลายไดไมดี เน่ืองจากเปนบัฟเฟอรมีผลตอเกลือ

ท่ีใชและยังพบวาท่ีความยาวคลื่นท่ีทําการวิเคราะหมีสัญญาณพีคของเมทานอลเกิดข้ึนดวย  เฟสเคลื่อนท่ี เมทานอล : นํ้า 

ระบบ Gradient พบวา เกิดการแยกแตใชเวลาท่ีคอนขางนานและพีคท่ีไมสมมาตร และเฟสเคลื่อนท่ี ฟอสเฟตบัฟเฟอร : 

อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 60:40 v/v พบวา ในการวิเคราะหไมเกิดการแยกของสารท้ังสามชนิด ดังน้ันในการทดลองน้ี

จึงเลือกใช แอมโมเนียนอะซิเตดบัฟเฟอร : อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 80:20   เน่ืองจากสารใชเวลานอยใน การแยกจาก

กันและโครมาโทแกรมของสารท้ังสามชนิดเกิดการแยกกันไดชัดเจน สําหรับความเขมขนและคา pH ของแอมโมเนียมอะซิ

เตตบัฟเฟอร ท่ีเหมาะสม คือ 0.1 โมลาร ท่ี pH 5.0 เน่ืองจากโครมาโทแกรมของสารท้ังสามชนิดแยก จากกันไดอยาง

สมบูรณและลักษณะของพีคมีความสมมาตรกัน  คาการดูดกลืนแสงไดเปรียบความยาวคลื่นท่ีทําการวิเคราะหท้ังหมด 3 

ความยาวคลื่น คือ 230, 240 และ 254 nm  โดยในการทดลองครั้งน้ีเลือกใชความยาวคลื่น 240 nm  เน่ืองจากท่ีความ

ยาวคลื่น 230 nm มีสัญญาณของเฟสเคลื่อนเกิดข้ึนและเห็น baseline คอนชัดเจน และท่ีความยาวคลื่นท่ี 254 nm ไม

เลือกใชเพราะสัญญาณท่ีไดจากการวิเคราะหพบวากรดซอรบิกใหพีคท่ีสูงท่ีสุดแตกรดซาลิไซลิกและกรดซอรบิกใหพีค

คอนขางต่ํา แตความยาวคลื่นท่ี 240 nm ใหพีคการดูดกลืนท่ีใกลเคียงกันทําใหผลการวิเคราะหไมเกิดความคาดเคลื่อน ท่ี

อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนท่ี 1.0 มิลลิลิตรตอนาที โครมาโทแกรมของการแยกสารท้ังสามชนิด ท่ีสภาวะดังกลาว 

B 

B 

C 

(a) (b) 
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สามารถแยกกรดซาลิไซลิก (Rt = 3.097 นาที) กรดเบนโซอิก (Rt = 3.662 นาที) และกรดซอรบิก (Rt = 5.608 นาที) 

ออกจากกันไดดี ใชเวลาในการวิเคราะหไมเกิน 8 นาที ท่ีอุณหภูมิของคอลัมน 40 องศาเซลเซียส เกิดการแยกของสารไดใน

ระยะเวลารวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวรพรรณ  (วรพรรณ  พรมศิลาและคณะ, 2561) 

จากการทดลองพบวาขีดจํากัดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดท่ีสามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ) 

ของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกอยูท่ี 0.12, 0.16, 0.27 และ 0.43, 1.34, 0.60 µg/ml ตามลําดับซึ่ง

ขีดจํากัดของการวิเคราะหและขีดจํากัดต่ําท่ีสุดท่ีสามารถวิเคราะหปริมาณไดมีคาท่ีคอนต่ําจึงสามารถวิเคราะหสารท้ังสาม

ชนิดในปริมาณท่ีนอยมากๆได ความเท่ียงของวิธีวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก Intraday 

precision พบวาวิธีเคราะหน้ีมีความแมนยําซึ่งคํานวณจากรอยละความเบ่ียงเบนมาตรฐานสมัพัทธท่ีไดคาอยูในชวง 0.07 – 

0.41 และ Interday precision พบวาวิธีเคราะหน้ีมีความแมนยําซึ่งคํานวณจากรอยละความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธท่ี

ไดคาอยูในชวง 0.56 – 1.47 จะเห็นไดวาความเท่ียงของวิธีวิเคราะหน้ีมีคาท่ียอมรับไดเน่ืองจากรอยละความเบ่ียงเบน

มาตรฐานสัมพัทธ(%RSD) ไมควรมีคาเกิน 2.0 ความแมนยําของวิธีวิเคราะหน้ีทําการวิเคราะหโดย  เติมสารละลาย

มาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ท่ีทราบความเขมขนท่ีแนนอน ลงใน Sample A1 และ 

Sample D2 พบวากรดซาลิไซลิกมีคาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนอยูท่ี 89.54± 1.11 - 112.52 ± 1.50  กรดเบนโซอิก 

94.05± 0.91 - 130.92± 1.47  และกรดซอรบิก  85.64± 4.26 - 108.21± 0.29 ตามลําดับ และจากการวิเคราะหหา

ปริมาณ กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางนํ้าพริก ท่ีมีขายตามทองตลาดท่ัวไป ในตัวอยางท้ังหมด

จํานวน 15 ตัวอยาง พบวามีกรดซาลิไซลิกในตัวอยาง 0 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0 พบกรดเบนโซอิกในตัวอยางท้ังหมด 10 

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.66  และตรวจพบกรดซอรบิกในตัวอยาง 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งวัตถุท่ีเจือปนใน

ตัวอยางนํ้าพริก อยูในปริมาณนอยและมีปริมาณไมเกินเกณฑมาตรฐาน แตมีตัวอยางเพียงบางตัวเทาน้ันท่ีพบวาใชกรดเบน

โซอิกเกินท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว คือไมเกิน 1000 มิลลิกรัมตอนํ้าพริก 1 กิโลกรัม ซึ่งไมเปนอันตรายตอรางกาย 

และกรดซาลิไซลิกเปนวัตถุท่ีหามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ ท่ี 151 (พ.ศ. 2536)       

 

         

                                                 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหหาปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางนํ้าพริก โดยเทคนิคโครโทกราฟ

ของเหลวสมรรถนะสูง สภาวะท่ีเหมาะสมของเฟสเคลื่อนท่ี คือ สารละลายผสมระหวางแอมโมเนียมอะซิเตตบัฟเฟอรความ 

เขมขน 0.1 โมลาร พีเอช 5.0 และอะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 80 : 20 โดยปริมาตร ท่ีอัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที 

ความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร ทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห พบวาความเปนเสนตรงชวงความเขมขนตั้งแต 0.05 - 

100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R2) ของกรดซาลิไซลิก เทากับ  0.9983 กรดเบนโซอิกและกรด

ซอรบิก เทากับ 0.9986 และ 0.9985 ตามลําดับ ขีดจํากัดต่ําสุดท่ีสามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ) ของกรดซาลิไซลิก 

กรดเบนโซ อิกและกรดซอรบิก เทากับ 0.41  1.44  และ 0.80 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากสภาวะดังกลาวน้ี ได

หาปริมาณ กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางนํ้าพริก ท่ีมีขายตามทองตลาดท่ัวไป ในตัวอยางท้ังหมด

จํานวน 15 ตัวอยาง พบวามีกรดซาลิไซลิกในตัวอยาง 0 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0 พบกรดเบนโซอิกในตัวอยางท้ังหมด 10 

ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.66  และตรวจพบกรดซอรบิกในตัวอยาง 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40  

 จากการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การวิเคราะหหาปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและ

กรด ซอรบิกในตัวอยางนํ้าพริก โดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะหให

รวดเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพการแยกดี มีความไวในการวิเคราะหสูง สามารถวิเคราะหสารผสมท้ังสามชนิดน้ีไดพรอมกัน  อีก

ท้ังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเน่ืองจากใชปริมาณตัวทําอินทรียนอยและใหผลการวิเคราะหท่ีถูกตองแมนยําสูง   
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่องพิมพลายขนมครองแครงและทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพลาย

ขนมครองแครง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี เครื่องพิมพลายขนมครองแครงมีสวนประกอบหลัก ๆ ดวยกัน 3 สวน คือ สวนท่ี 

1 โครงสรางของเครื่องทําจากสแตนเลส 304 มีความกวาง 36 เซนติเมตรความยาว 38 เซนติเมตรและความสูง 40 เซนติเมตร 

สวนท่ี 2 สวนลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครง ทําจากซุปเปอรลีนไนลอน จํานวน 2 ลูก มีขนาด ø 58 มิลลิเมตร ยาว 295 

มิลลิเมตรและขนาด ø 20 มิลลิเมตร ยาว 322 มิลลิเมตร สวนท่ี 3 สวนตนกําลัง มอเตอร 1
4�  แรงมา สงผานกําลังดวยมูเลขับ

ขนาด ø 1 น้ิว ไปยังมูเลตามขนาด ø 9 น้ิว โดยสายพานรอง A ขนาด 40 น้ิว ทําใหไดความเร็วรอบในการทํางานของลูกกลิ้ง

พิมพลายขนมครองแครงเทากับ 240 รอบ / นาที วิธีทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพลายขนมครองแครงดังน้ี คือ เตรียมแปง

ขนมครองแครงออกเปน 5 กลุม แตละกลุมมีนํ้าหนัก 250 กรัม นํามาปนเปนช้ิน จากน้ันหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนม

ครองแครงโดยการหยอดแบบตอเน่ืองจนหมดในแตละกลุมพรอมทําการจับเวลาการทดสอบ ผลการทดสอบปรากฏวาจะได

ปริมาณแปงขนมครองแครงเฉลี่ย 89 ช้ิน คิดเปนเปอรเซ็นตท่ี 89.60 เปอรเซ็นต เฉลี่ยเปนของดี 71 ช้ินและเฉลี่ยเปนของเสีย 

18 ช้ิน ใชเวลาในการพิมพลายขนมครองแครงเฉลี่ย 3.32 นาที 
 

คําสําคัญ : สรางเครื่อง พิมพลาย ขนมครองแครง 

 

Abstract 

 The objective of this research is to Fabrication a Krong Krang Pattern Printer and test the 

efficiency of Krong Krang Pattern Printer. With research methods as follows the Krong Krang printer has 3 

main components, which are part 1 the machine structure is made of 304 stainless steel, 36 cm. in width, 

38 cm. in length and 40 cm. in height. Part 2 Krong Krang Printing Roller made from 2 pieces of super lean 

nylon with size 58 mm. Length 295 mm. and size 20 mm. Length 322 mm. and part 3 the motor power 1
4�  

horsepower transmits power with a 1 - inch flywheel to a 9 - inch flywheel by belts type A size 40 - inch. 

Resulting in a speed of the Krong Krang print roller is 240 rpm. The Krong Krang printer performance test is 

as follows : Prepare Krong Krang dough into 5 groups, each group weighing 250 grams. and mold into 

pieces, then drop the flour into the Krong Krang printer by continuously dropping the dough with the test 

timer. The results showed that the average amount of 89 Krong Krang dough was obtained.  Which is 

89.60 percent, the average is 71 good pieces and the average is 18 pieces of waste. The average time for 

typing the cookie is 3.32 minutes. 
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บทนํา   

 ขนมไทยผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานานและทวีความสําคัญข้ึนเรื่อย ๆ จนมาถึงปจจุบันขนมไทยเปนสิ่งท่ีจะขาดเสีย

มิไดในการดํารงชีวิตของคนไทย แมการขายขนมจะไมมีการทําอยางแพรหลายในสมัยกอนคนไทยก็รูจักท่ีจะทําขนมกินกันเอง

เน่ืองจากวิถีชีวิตคนไทยน้ันเปนสังคมเกษตร สังคมชนบทท่ีมีผลิตผลทางธรรมชาติอยูมากมาย อาทิ มะพราว ตาล ท่ีปลูกอยูใน

ผืนดินของตนเองผลไมชนิดตาง ๆ เชน กลวย ออย มะมวง รวมไปถึงขาวเจา ขาวเหนียว ขาวเมา ขาวตอก ฯลฯ ถาอยากได

กะทิก็ไปเก็บมะพราวมาขูดแลวคั้นเอานํ้า ถาอยากไดแปงขาวก็มีพรอมเพราะปลูกเอง โมหรือหินโมแปงก็มีอยูทุกบานเอามาโม

เขาไมนานก็จะไดแปงสําหรับทําขนมอรอย ๆ กินกันเองในครอบครัวถาทําจํานวนมากก็นําไปแบงปนใหเพ่ือนบานไดลิ้มรส 

(ประวัติขนมไทย,  2562) 

 ขนมครองแครงเปนขนมไทยโบราณท่ีนิยมทําในปจจุบันมี 2 ชนิด คือ ขนมครองแครงนํ้ากะทิมีลักษณะเหมือนขนม

นํ้ากะทิท่ัวไป มีสีสันสวยงามนารับประทาน สวนขนมครองแครงกรอบจะมีลักษณะเปนแบบแหงโดยการเอาไปทอดจนกรอบ มี

สวนผสมหลัก คือ แปงสาลี ไข กะทิ เกลือ นํ้าตาล นํ้ามันพืช กระเทียม พริกไทยและรากผักชีขนมครองแครงมีลักษณะเปน

แผนพ้ืนผิวเปนซี่ ๆ เปนเกลียวคลายกนหอย นําไปทอดในนํ้ามันรอน ๆ ท้ิงไวใหกรอบแลวนําไปฉาบดวยนํ้าตาลท่ีผสม

กระเทียมรากผักชีพริกไทยและเกลือท่ีเคี่ยวจนเหนียวขน รสชาติของขนมครองแครงจะพิเศษกวาขนมไทยอ่ืน ๆ เพราะมีรส

เผ็ดเล็กนอยจากพริกไทยและมีกลิ่นหอมของกระเทียมกับรากผักชีอีกดวย (วรินธร, ประวัติขนมครองแครง, 2562)   

 ขนมไทยเปนขนมท่ีทําไดงาย มีคุณคาทางอาหารสูง ใชเวลาในการผลิตไมมากนักแตตองใชแรงงานคนใน

กระบวนการผลิตและผูประกอบอาชีพตองมีความประณีตในการทําขนมครองแครงใหออกมารูปรางหนาตาสวยงามนา

รับประทาน ทางคณะผูดําเนินวิจัยจึงเกิดแนวคิดสรางเครื่องพิมพลายขนมครองแครงเพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลด

แรงงานคนในการผลิตขนมครองแครง  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

  1.  การออกแบบเครื่องและจัดทําแบบสั่งงานการผลิต 

   การออกแบบแบบเครื่องพิมพลายขนมครองแครง ดังภาพท่ี 1 เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูประกอบการผลิตขนมครองแครงเพ่ือลดแรงงานคน เพ่ิมผลผลิต ลดตนทุนและมาตรฐานการเพ่ิมผลผลิต มีสวนประกอบ  

หลัก ๆ ดวยกัน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 โครงสรางของเครื่อง ทําจากสแตนเลส 304 มีความกวาง 36 เซนติเมตร ความยาว 38 

เซนติเมตรและความสูง 40 เซนติเมตร สวนท่ี 2 สวนลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครง ทําจากซุปเปอรลีนไนลอน จํานวน 2 ลูก 

มีขนาด ø 58 มิลลิเมตร ยาว 295 มิลลิเมตรและขนาด ø 20 มิลลิเมตร ยาว 322 มิลลิเมตร สวนท่ี 3 สวนตนกําลัง ใช       

ตนกําลังมอเตอร 1
4�  แรงมา สงผานกําลังดวยมูเลขับขนาด ø 1 น้ิว ไปยังมูเลตามขนาด ø 9 น้ิว โดยสายพานรอง A ขนาด 40 

น้ิว ทําใหไดความเร็วรอบในการทํางานของลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครงเทากับ 240 รอบ / นาที  
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ภาพท่ี 1 แบบเครื่องพิมพลายขนมครองแครง 

 

  2.  การผลิตช้ินสวนตามแบบสั่งงานการผลิต 

   เปนการผลิตช้ินสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง การกลึงข้ึนรูปซุปเปอรลีน      

ไนลอนท่ีทําเปนชุดลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครงและการพับเหล็กทําเปนโครงสรางของเครื่อง 

  3.  การประกอบช้ินสวน 

   ประกอบชุดลูกกลิ้งพิมพลายเขากับตัวโครงดานบน ประกอบแผนประคองแบริ่งท้ังสองขาง 

ประกอบชุดตนกําลังและระบบไฟฟา ดังภาพท่ี 2 แสดงการประกอบช้ินสวนของเครื่องพิมพลายขนมครองแครงและ

เครื่องพิมพลายขนมครองแครงท่ีเสร็จสมบูรณ 

 

    

ภาพท่ี 2 การประกอบช้ินสวนของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง 
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ภาพท่ี 3 เครื่องพิมพลายขนมครองแครง 

 

  4.  อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

   4.1 เครื่องพิมพลายขนมครองแครง 

   4.2 แปงขนมครองแครงท่ีมีสวนผสมของ แปงอเนกประสงค ไขไก กะทิ เกลือ นํ้าเปลา  

   4.3 เครื่องช่ังนํ้าหนัก ขนาด 2 กิโลกรัม  

   4.4 เวอรเนียคารลิปเปอร 150 มิลลิเมตร  

   4.5 นาฬิกาจับเวลา  

  5.  วิธีการทดสอบ 

   เตรียมแปงใหมีนํ้าหนัก 1,250 กรัม แบงนํ้าหนักแปงออกเปน 5 กลุม กลุมละ 250 กรัม นําแปง

ในแตละกลุมมาปนเปนช้ิน ดังภาพท่ี 4 แสดงแปงขนมครองแครงท่ีปนแลวและหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนมครองแครง 

โดยการหยอดแบบตอเน่ืองจนหมดพรอมกับจับเวลาการทดสอบในแตละกลุมและจดบันทึกลงแบบฟอรม 

   

ภาพท่ี 4 แปงขนมครองแครงท่ีปนแลวและวัดขนาดแปงแตละช้ินเพ่ือหาคาเฉลี่ย 

 

ผลการวิจัย  

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง ผลการทดสอบแสดงดังตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 ขนาดของแปงครองแครงและเวลาในการทํางานของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง 

กลุมท่ี จํานวน 

(ช้ิน) 

ขนาดเฉลีย่ (มิลลิเมตร) เวลาในการทํางาน 

(นาที) กวาง ยาว สูง 

1 97 10.35 20.35 11.00 2.02 

2 102 9.60 19.15 10.55 4.54 

3 95 9.45 19.95 11.40 3.15 

4 80 10.55 20.40 11.55 3.54 

5 74 10.30 19.35 11.15 1.36 

คาเฉลี่ย 89.60 10.05 19.84 11.13 3.32 
 

ภาพท่ี 5 ผลการบันทึกเวลาหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนมครองแครง 

 

 ภาพท่ี 5 ผลการบันทึกเวลาหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนมครองแครง ผลการทดสอบของเครื่องพิมพลายขนม

ครองแครงพบวา เวลาท่ีไดท้ัง 5 กลุม คือ กลุมท่ี 1 ใชเวลาในการทํา 2.02 นาที กลุมท่ี 2 ใชเวลาในการทํา 4.54 นาที กลุมท่ี 

3 ใชเวลาในการทํา 3.15 นาที กลุมท่ี 4 ใชเวลาในการทํา 3.54 นาทีและกลุมท่ี 5 ใชเวลาในการทํา 1.36 นาที 

 

ตารางท่ี 2 เปอรเซ็นตความเสียหายของแปงขนมครองแครง 

กลุมท่ี จํานวน 

(ช้ิน) 

จํานวนท่ีสมบูรณ 

(ช้ิน) 

จํานวนท่ีเสียหาย 

(ช้ิน) 

เปอรเซ็นตความเสียหาย 

(เปอรเซ็นต) 

1 97 83 14 14.40 

2 102 76 26 25.50 

3 95 76 19 20.00 

4 80 63 17 21.30 

5 74 58 16 21.60 

คาเฉลี่ย 89.60 71.20 18.40 20.56 

 

                      

                       (ก) ช้ินท่ีดีมีลักษณะเปนเกลียวคลายกนหอย        (ข) ช้ินท่ีเสียไมมลีักษณะเปนเกลียวคลายกนหอย                                                                                                                                 
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ภาพท่ี 6 (ก) ช้ินขนมครองแครงท่ีดี (ข) ช้ินขนมครองแครงท่ีเสีย 

 

อภิปรายผล  

   ควรทําความสะอาดเครื่องพิมพลายขนมครองแครงท้ังกอนและหลังการใชงานทุกครั้ง  

 

สรุปผลการวิจัย   

  1. เครื่องพิมพลายขนมครองแครงมีสวนประกอบหลัก ๆ ดวยกัน 3 สวน คือ สวนท่ี 1 โครงสรางของ

เครื่อง ทําจากสแตนเลส 304 มีความกวาง 36 เซนติเมตร ความยาว 38 เซนติเมตรและความสูง 40 เซนติเมตร สวนท่ี 2 สวน

ลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครง ทําจากซุปเปอรลีนไนลอน จํานวน 2 ลูก มีขนาด ø 58 มิลลิเมตร ยาว 295 มิลลิเมตรและ

ขนาด ø 20 มิลลิเมตร ยาว 322 มิลลิเมตร สวนท่ี 3 สวนตนกําลัง ใชตนกําลังมอเตอร 1
4⁄    แรงมา สงผานกําลังดวยมูเลขับ

ขนาด ø 1 น้ิว ไปยังมูเลตามขนาด ø 9 น้ิว โดยสายพานรอง A ขนาด 40 น้ิว ทําใหไดความเร็วรอบในการทํางานของลูกกลิ้ง

พิมพลายขนมครองแครงเทากับ 240 รอบ / นาที 

  2. สามารถพิมพลายแปงออกมาเปนรูปครองแครงไดโดยมีขนาดความกวาง ความยาวและความสูงเฉลี่ย

เทากับ10.05 x 19.84 x 11.13 โดยใชเวลาในการทํา 3.32 นาทีและสามารถพิมพลายแปงออกมาเปนรูปครองแครงไดเฉลี่ย

เปนของดี 71 ช้ินและเฉลี่ยเปนของเสีย 18 ช้ิน  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยมวัีตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดบัความรูและความคิดเห็นดานผลกระทบของมลพิษทางเสียงจากจราจรตอครู

และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร  กลุมตัวอยางจํานวน 439 คนแบงเปน ครูจํานวน 104 คนและนักเรียน 

335 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ความรูเก่ียวกับ

มลพิษทางเสียง ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง และ ขอเสนอแนะ ผลการศึกษาพบวาครูสวนใหญเปน

เพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.7 เพศชาย รอยละ 41.3 มีอายุอยูในชวง อายุ 30 – 39 ป  คิดเปนรอยละ 44.2 ระดับการศึกษา

สวนใหญคือ ปริญญาตรี  คดิเปนรอยละ 89.4 จากผลการทดสอบระดับความรูของครูเมื่อนํามาจัดลําดับคะแนน พบวา กลุม

ตัวอยางท้ังหมดมีความรูอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 100 และพบวาเสียงรบกวนจากการจราจรมีผลกระทบตอครูดาน

สุขภาพจิตอยูในระดับปานกลาง ดานสุขภาพรางกายอยูในระดับนอย และผลกระทบตอการทํางานอยูในระดับปานกลาง สวน

กลุมตัวอยางนักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 55.8 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 44.2 มีอายุอยูในชวง 

นอยกวา 20 ป ระดับการศึกษาสวนใหญคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 57.61   จากผลการทดสอบระดับความรูเมื่อนํามา

จัดลําดับคะแนน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ   มีความรูอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 84.48 เสียงรบกวนจาก

การจราจรมีผลกระทบ   ดานสุขภาพจิตอยูในระดับปานกลาง ดานสุขภาพรางกายอยูในระดับนอย 

คําสําคัญ : มลพิษทางเสียง  การจราจร  โรงเรียน   

Abstract 

 This research aims to investigate levels of knowledge and opinions on traffic noise of teachers 

and students in a high school of Phichit province. The sample groups consist of 104 teachers and 335 

students, in total 439. The research tool was questionnaire dividing into 4 parts i.e. general information, 

knowledge of noise pollution, opinions on the impact of noise pollution, and recommendations. The 

results showed that most of the teachers were female, 58.7% and male, 41.3%, aged between 30 - 39 

years, 46.2%, most of them gain the education level in bachelor's degree, accounting for 89.4%. From the 

knowledge of noise pollution analysis, the most of them had the highest level, representing 100%. For 

the opinion on traffic noise, it was found that the traffic noise had a moderate effect on the mental 
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health, a low effect on the physical health, and the effect on work is at a medium level. For the student 

samples, the results showed that most of the samples were females (by 55.8 %). Most of the 

respondent’s ages were less than 20 years old, education level was senior high school (by 57.61 %). Most 

of them had the highest level of knowledge (by 84.48 %). The traffic noise affects students with mental 

health at a moderate level and a low level of physical health. 

keywords : noise pollution, traffic, school 

 

บทนํา   

 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางตอเน่ืองเปนผลใหมีการขยายตัวของเมืองและการคมนาคม

ขนสงเพ่ิมข้ึน เกิดความหนาแนนแออัดในการจราจร ซึ่งผลกระทบใหเกิดปญหามลพิษทางเสียง ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณริมถนนหรือใกลเสนทางการจราจร จากการรายงานระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษพบวาปญหา

มลพิษทางเสียงมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน โดยท่ัวไปแลวคาระดับเสียงเฉลี่ยไมควรเกิน 70 เดซิเบล(เอ)ตามมาตรฐานเสียง

โดยท่ัวไปแตปรากฏวาระดับเสยีงริมถนนสายหลัก ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญอยูในระดับวิกฤตมีเสยีงดังเกินกวา 70 

เดซิเบล(เอ) (กรมควบคุมมลพิษ,2559) ซึ่งถือวาเปนอันตรายตอประชาชนท่ีอยูในบริเวณดังกลาว มลพิษทางเสียงสงผลกระทบ 

ท้ังในดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต เชน การสูญเสียการไดยิน การรบกวนการพักผอน การรบกวนสมาธิในการทํางาน 

การรบกวนสมาธิในการเรียน การสัมผัสเสียงดังมากๆในระยะเวลานานๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบท่ีไมพึงประสงคตอสุขภาพ

และมีผลตอการไดยิน แหลงกําเนิดมลพิษทางเสียง ท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป แบงออกไดเปน 3 แหลง ไดแก แหลงแรกมาจาก

ยานพาหนะตาง ๆ เชนเสียงของเครื่องยนต ทอไอเสีย ไมวาจะมาจาก รถยนต  จักรยานยนต เรือโดยสาร รถไฟ หรือแมกระท่ัง

เครื่องบิน แหลงท่ีสองจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมาจากการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม แหลงสุดทายคือ

แหลงกําเนิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน เสียงจากสถานบันเทิง การกอสราง การแสดงคอนเสิรต ท่ีสรางความรําคาญ

ใหกับผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง  (พีรพล    เจตโรจนานนท, 2553; กรมควบคุมมลพิษ, 2562) จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดท่ีมี

แหลงทองเท่ียวมากมายเปนสถานท่ีท่ีรูจักของชาวไทยและตางประเทศจึงทําใหมีนักทองเท่ียวมากข้ึนทุกๆ ป อีกท้ังรัฐบาลมี

นโยบายท่ีใหความสําคัญ   ดานการทองเท่ียวเพ่ือสรางรายได และกระจายรายไดสูทองถ่ินและชุมชนดวยการผลักดันใหนักท

องเท่ียวเดินทางเช่ือมโยงจากเมืองหลักสู “เมืองรอง” มากข้ึน โดยเสนทางการจราจรเดินทางท่ีผานในเขตชุมชนยังเปนเสนทาง

หน่ึงท่ีใชในการคมนาคมขนสงท้ังรถบรรทุกขนาดใหญและรถบรรทุกขนาดเล็กจํานวนมาก จึงสงผลใหเกิดการจราจรท่ีหนาแน

น  โดยในสภาพปจจุบันโรงเรียนสวนใหญตั้งอยูใกลกับถนนสายหลักเพราะความสะดวกในการสัญจร การรับสงนักเรียน 

นอกจากน้ีแลวถนนสายหลักยังเปนเสนทางคมนาคม การขนสง และใชในการเดินทางโดยท่ัวและอาจเกิดมลพิษทางเสียงใน

ช่ัวโมงเรงดวนหรือชวงเวลาในการเดินรถบรรทุก รถประจําทาง และอาจสงผลกระทบตอการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสํารวจความรูเก่ียวกับมลพิษทางเสียงและผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากการจราจร 

และหาแนวทางการแกไขมลพิษทางเสียงในอนาคตตอไป  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีประกอบดวยครูและนักเรียนในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยคัดเลือกกลุม

ตัวอยางจากการคํานวณสูตรของ (Taro  Yamane, 1973 ) คือ ครู 104 คน และนักเรียน 335 คน รวมท้ังหมด 439 คน 
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 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดพิจารณาวิเคราะหคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  

(IOC) รวมกับอาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค

ของการศึกษา  โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนท่ี 2 

แบบสอบถามความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร   สวนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทาง

เสียงจากการจราจร และ สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ดานแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนท้ังหมด 8 ขอประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพหลักของครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน สถานะภาพในครัวเรือน จํานวน

สมาชิกในครัวเรือน 

 ดานแบบสอบถามความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร เปนคําถามใหเลือกคําตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช

หรือไมใช จํานวนท้ังหมด 15 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนน คือ ตอบใชให 1 คะแนน และตอบไมใชให 0 คะแนน และ

จัดแบงลําดับคะแนนความรูออกเปน 3 ชวง ดังน้ี ชวงคะแนน 7-9  หมายถึง มีความรูอยูในระดับปานกลาง ชวงคะแนน 

10 -12  หมายถึง มีความรูอยูในระดับมาก ชวงคะแนน 13 -15 หมายถึงความรูอยูในระดับมากท่ีสุด 

 ดานแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร   แบงออกเปน 3 ดาน ดานละ 3 ขอ คือ 

ผลกระทบตอสุขภาพจิต ผลกระทบตอสุขภาพกาย ผลกระทบตอการทํางาน เมื่อรวบรวมคะแนนและแจกแจงความถ่ีแลวจะใช

คาเฉลี่ยของระดับผลกระทบ แบงเปน 5 ระดับ ไมมีผลกระทบเลย มีผลกระทบนอย มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบมาก 

และมีผลกระทบมากท่ีสุด โดยมีเกณฑในการกําหนดชวงระดับดังน้ี 0.00 - 0.80 หมายถึง ไมมีผลกระทบเลย 0.81 - 1.60

หมายถึง มีผลกระทบนอย 1.61 - 2.40 หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง 2.41 - 3.20 หมายถึง มีผลกระทบมาก และ

3.21 - 4.00 หมายถึง มีผลกระทบมากท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย  

4.1 ขอมูลของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

จากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 61 คน 

คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 43 คนคิดเปนรอยละ 41.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง        

อายุ 30 – 39 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 44.2 ระดับการศึกษาสวนใหญคือ ปริญญาตรี 93 คน คิดเปนรอยละ 89.4 

อาชีพหลักของครอบครัวสวนใหญคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 72.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวน

ใหญคือ 25,000 – 30,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 26.9 มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน สวนใหญคือ 5-10 ป 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 51 สถานะภาพในครัวเรือนสวนใหญเปน สมาชิกในครัวเรือน จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 

50 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวสวนใหญ คือ 4 – 6 คนจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 76  

4.1.2 ระดับความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจากการ

วิเคราะห กลุมตัวอยาง 104 คน พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 14.99 ผลการทดสอบระดับความรูเมื่อนํามาจัดลําดับคะแนน 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู 13-15 คะแนน อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 100  
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4.1.3 ระดับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครู เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผลกระทบท่ีมาเปนสามอับดับ

แรกคือ เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารประสานงาน รองลงมาคือ เสียงรบกวนจาก

การจราจรทําใหทานเกิดอาการหงุดหงิด รําคาญ หรือความเครียด และ เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเสียสมาธิ โดย

ผลกระทบตอรางกายและจิตใจอยูในระดับปานกลาง และผลกระทบตอการทํางานในระดับนอย ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

ขอรายละเอียด มีผลกระทบจํานวน(คน) 𝒙� ระดับ

ผลกระทบ 4 3 2 1 0 

                 ผลกระทบตอสุขภาพจิต 

1. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหงุดหงิด 

รําคาญ หรือความเครียด 

1 53 37 13 0 2.40 ปานกลาง 

2. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางอารมณ 

0 16 56 32 0 1.85 ปานกลาง 

3. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเสียสมาธิ 3 38 44 19 0 2.24 ปานกลาง 

เฉลี่ย      2.16 ปานกลาง 

ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย        

4. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหัวใจเตน

ผิดปกติ 

0 2 16 83 0 1.16 นอย 

5. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดความดันโลหิตสูง 0 0 27 74 0 1.23 นอย 

6. เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดอาการหูตึง 

ประสาทหูเสื่อม 

0 1 34 66 0 1.32 นอย 

เฉลี่ย      1.23 นอย 

ผลกระทบตอการทํางาน        

7. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานประสิทธิภาพในการ

ทํางานลดลง 

0 18 49 37 0 1.81 ปานกลาง 

8. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอุบัติเหตุในการ

ทํางาน 

0 8 42 49 5 1.50 นอย 

9. เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดความผิดพลาด

ในการสื่อสารประสานงาน 

6 46 36 16 0 2.40 ปานกลาง 

เฉลี่ย      1.90 ปานกลาง 

 

4.2 ขอมูลของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 4.2.1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 จากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 187 คน 

คิดเปนรอยละ 55.8 มีอายุ นอยกวา 20 ป จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 100 มีระดับการศึกษาสวนใหญคือ มัธยมศึกษา
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ตอนปลาย 193 คน คิดเปน รอยละ 57.61 อาชีพหลักของครอบครัวสวนใหญคือ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 122 คน คิด

เปนรอยละ 36.4 มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน สวนใหญคือ 5-10 ป จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 48.7 สถานะภาพใน

ครัวเรือนสวนใหญเปน สมาชิกในครัวเรือน จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 87.76  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวสวนใหญ คือ 

4 – 6 คน จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 71.0  

4.2.2 ระดับความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 จากการวิเคราะหผลแบบทดสอบความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรจากกลุมตัวอยาง 335 คน พบวา

มีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 13.10 คะแนน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 

84.48 รองลงมาคือ มีความรูอยูในระดับมากจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 12.24 และ มีความรูในระดับปานกลาง จํานวน 

11 คน คิดเปนรอยละ 3.28  

4.2.3 ระดับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

จากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากการจราจรจากกลุมตัวอยาง เสียงรบกวนจาก

การจราจรตอนักเรียนมีผลกระทบดานสุขภาพจิตอยูในระดับปานกลาง มีผลกระทบดานสุขภาพรางกายอยูในระดับนอย       

ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

ขอรายละเอียด มีผลกระทบจํานวน(คน) 𝒙� ระดับ

ผลกระทบ 4 3 2 1 0 

ผลกระทบตอสุขภาพจิต 

1. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหงุดหงิด 

รําคาญ หรือความเครียด 

11 209 92 23 0 2.62 มาก 

2. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดการเปลีย่นแปลง

ทางอารมณ 

0 68 150 116 1 1.85 ปานกลาง 

3. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเสียสมาธิ 1 192 115 26 1 2.50 ปานกลาง 

เฉลี่ย      2.32 ปานกลาง 

ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย        

4. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหัวใจเตน

ผิดปกต ิ

0 0 11 301 23 0.96 นอย 

5. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดความดันโลหิตสูง 0 0 9 235 91 0.76 นอย 

6. เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดอาการหตูึง 

ประสาทหูเสื่อม 

0 0 41 276 18 1.07 นอย 

เฉลี่ย      0.93 นอย 
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อภิปรายผล  

    จากผลการศึกษาระดับผลกระทบของมลพิษทางเสียงท่ีมีตอครูและนักเรียนอยูในระดับนอยถึงปานกลาง แตเมื่อ

พิจารณาถึงภาพในอนาคต โรงเรียนท่ีมีขนาดใหญและมีการสัญจรของยานพาหนะมาก อาจสงผลทําใหมีการจราจรท่ีหนาแนน

กวาโรงเรียนอ่ืน รวมท้ังมีปริมาณการจราจรท่ีหนาแนนกวาบริเวณอ่ืนๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นํ้าฝน ยอดดีและ

คณะ (2558) ท่ีไดศึกษาการจําลองรูปแบบการกระจายมลพิษทางเสียงจากการจราจรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน โดยประเมินระดับความดังเสียง24 ช่ัวโมง พบวาระดับความดังเสียงตามแนวถนนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มีคาอยูในชวงระหวาง 43.2เดซิเบลเอ ถึง 76.3 เดซิเบลเอ โดยรอยละ 18 มีคาระดับความดังเสียง ≤55 เดซิเบลเอ รอยละ 69 

มีคาอยูระหวาง 56-70 เดซิเบลเอ และ รอยละ 13 มีคามากกวา 70 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี15 พ.ศ. 2540 ท่ีกําหนดไว 70 เดซิเบลเอ ซึ่งบริเวณท่ีมีผลกระทบทางเสียงมากท่ีสุด คือ อาคาร

ท่ีอยูติดกับถนนสายหลักท้ัง 3 สาย จากผลการวิจัยท่ีผานมาช้ีใหเห็นวา โรงเรียนท่ีใกลถนนสายหลักไดรับผลกระทบจากมลพิษ

ทางเสียงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Mondal & Ghatak (2014) ท่ีรายงานวาโรงเรียนริมถนนตั้งอยูในเขตเมืองมี

ผลกระทบจากระดับเสียงมากกวาโรงเรียนในเขตชนบท ซึ่งระยะทางเฉลี่ยของโรงเรียนริมถนนตั้งอยูในเขตเมือง (9.4 ฟุต) น

อยกวาในพ้ืนท่ีชนบท (14.4 ฟุต)และจํานวนรถยนตโดยเฉลี่ยในพ้ืนท่ีชนบทน้ันนอยกวาในเมืองพ้ืนท่ีการศึกษายังแสดงใหเห็นว

าจากยานพาหนะหนักเชนรถบัสและรถบรรทุกกอใหเกิดระดับเสียงท่ีรุนแรง (85-90 เดซิเบล(เอ)) เสียงไซเรนของรถไฟมีเสียง

ดังมากซึ่งอยูในชวง 90 ถึง 115 เดซิเบล(เอ) ยานพาหนะท่ีมีนาหนักเบามีชวงระดับเสียงอยูในชวง 76-90 เดซิเบลซึ่งระดับ

เสียงท่ีสูงอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Secchi et al. (2018) ท่ีประเมินการได

รับเสียงรบกวนของนักเรียนในเทศบาลเขตเมืองฟลอเรนซประเทศอิตาลี พบวานักเรียนเกือบ 60% จากโรงเรียนประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการสัมผัสจากระดับเสียงภายในหองเรียนมากกวา 55 เดซิเบล(เอ)  ดังน้ันควรมีมาตรการในลด

ระดับคววามดังเสียงบริเวณโรงเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีปลอดภัยตอการเรียนรู และสุขภาพกายและจิตใจของนักเรียน

และครู เมื่อพิจารณาเกณฑมาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 ท่ี

กําหนดไว 70เดซิเบล(เอ) และมีคาเกินขอเสนอแนะขององคกรอนามัยโลกท่ีกําหนดระดับเสียงบริเวณโรงเรียนท่ี 55                        

เดซิเบล(เอ)  

 

สรุปผลการวิจัย   

 ความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ผลการศึกษาระดับความรู

พบวากลุมตัวอยางครูมีความรูอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 100 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทาง

เสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมผลการศึกษาผลกระทบแบงออกเปน 3 ดาน คือ ผลกระทบตอ

สุขภาพจิต อยูในระดับปานกลาง ผลกระทบสวนใหญตอครู คือ เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหเกิดอาการหงุดหงิด รําคาญ 

หรือความเครียด ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย พบวา อยูในระดับนอย ผลกระทบสวนใหญตอครู คือ เสียงรบกวนจาก

การจราจรกอใหทานเกิดอาการหูตึง ประสาทหูเสื่อม  ผลกระทบตอการทํางานพบวาอยูในระดับปานกลาง ผลกระทบสวน

ใหญ คือ เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารประสานงาน  

 ความรูเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนักเรียนสวนใหญ มี

ความรูอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 84.48 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร
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ของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมผลการศึกษาผลกระทบแบงออกเปน 2 ดาน คือ ผลกระทบตอสุขภาพจิต พบวา 

อยูในระดับปานกลาง ผลกระทบสวนใหญตอนักเรียน คือ เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหเกิดอาการหงุดหงิด รําคาญ หรือ

ความเครียด ผลกระทบตอสุขภาพรางกายอยูในระดับนอย  ผลกระทบสวนใหญตอนักเรียน คือ เสียงรบกวนจากการจราจรกอ

ใหทานเกิดอาการหูตึง ประสาทหูเสื่อม 
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ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต-KU 

FILTERS AND UPPER SETS IN KU-ALGEBRAS 
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บทคัดยอ 

จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งน้ีคือการใหบทนิยามและหาสมบัติของตัวกรองบางชนิดในพีชคณิต-KU จากน้ันจะ

พิจารณาความสมัพันธระหวางตัวกรองบางชนิดเหลาน้ันในพีชคณีต-KUแจกแจงในตัว สุดทายจะหาความสัมพันธของตัวกรอง

กับเซตบนและหาความสมัพันธของตัวกรองกับสวนข้ัว 

 

คําสําคัญ : ตัวกรอง ตัวกรองเง่ือนไข ตัวกรองเง่ือนไขบวก เซตบน สวนข้ัว  

 

Abstract 

The aim of this paper is to introduce the notion of some filter in KU-algebras and investigate their 

properties. Furthermore, these sets are considered in self distributive KU-algebras. Finally, we provide the 

relationship between filter and upper set and the relationship between filter and terminal section. 

 

keywords : filter, implicative filter, positive implicative filter, upper set, terminal section 

 

บทนํา 

ในป 2008 Ahn และ So ไดเผยแพรงานวิจัยเรื่อง ไอดีลและเซตบนในพีชคณิต-BE (On ideals and upper sets 

in BE-algebras) ซึ่งไดใหนิยามของไอดีล (ideal) และเซตบน (upper set) ในพีชคณิต-BE  และใหแนวคิดวาเซตบนของ

สมาชิกใด ๆ ในพีชคณิต-BE จะเปนไอดีลของพีชคณิต-BE  และตอมา Ahn และ So ไดเผยแพรงานวิจัยเรื่อง เซตบนวางนัย

ท่ัวไปในพีชคณิต-BE  (On generalized upper sets in BE-algebras) และไดความสัมพันธของเซตบนวางนัยท่ัวไป 

(generalized upper set) ท่ีเก่ียวของกับไอดีลใน พีชคณิต-BE แจกแจงในตัว (self-distributive BE-algebras)  

 Ahn, Kim และ Ko ไดเผยแพรงานวิจัยเรื่อง ตัวกรองในพีชคณิต-BEสลับท่ี (filter in commutative BE-

algebras) ซึ่งไดใหนิยามของตัวกรอง (filter) และสวนข้ัว (terminal section) ของสมาชิกท่ีอยูในพีชคณิต-BEและไดสมบัติ

บางประการของสวนข้ัวของสมาชิกท่ีอยูในพีชคณิต-BE  

 การศึกษาในครั้งน้ีเราจะศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกรอง ตัวกรองเง่ือนไข (implicative filter) และตัวกรอง

เง่ือนไขบวก (positive implicative filter) ในพีชคณิต-KU ขยายแนวคิดเรื่องเซตบนและสวนข้ัว และแสดงความสัมพันธท่ี

เก่ียวของกับตัวกรองตาง ๆ และเซตบนในพีชคณิต-KU 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี จะใชความรูพ้ืนฐานจากบทนิยามและทฤษฎีบทตาง ๆ ในพีชคณิต-KU ดังตอไปน้ี 

 

บทนิยาม 2.1 ให 𝑋 ไมเปนเซตวางและ ∗ เปนการดําเนินการทวิภาคบน 𝑋 

จะเรยีก (𝑋,∗ ,0) วา พีชคณิต-KU ถาสอดคลองเง่ือนไขดังตอไปน้ี      

(ku1) (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ [(𝑦 ∗ 𝑧) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧)] = 0 

(ku2) 𝑥 ∗ 0 =  0 

(ku3) 0 ∗ 𝑥 = 𝑥 

(ku4) ถา 𝑥 ∗ 𝑦 = 0 และ 𝑦 ∗ 𝑥 = 0 แลว 𝑥 = 𝑦 

(ku5) 𝑥 ∗ 𝑥 = 0 

สําหรับทุก ๆ  𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋  

 

หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกให 𝑋 แทน (𝑋,∗ ,0) จนกวาจะกําหนดใหเปนอยางอ่ืน 

 

บทนิยาม 2.2 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลว 𝑥 ≤ 𝑦 ก็ตอเมื่อ 𝑦 ∗ 𝑥 = 0 สําหรับทุก ๆ 𝑥,𝑦 ∈ 𝑋 

 

บทนิยาม 2.3 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU จะเรียก 𝑋 วาแจกแจงในตัว (self-distributive) ถา 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) =
(𝑥 ∗ 𝑦) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧) สําหรับทุก ๆ 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋  

 

ทฤษฎบีท 2.4 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลว 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) = 𝑦 ∗ (𝑥 ∗ 𝑧) สําหรับทุก ๆ 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋 

 

บทนิยาม 2.5 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และให ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 จะเรียก 𝐹 วา ตัวกรอง (filter) ของ 𝑋 ถามีสมบัติตอไปน้ี  

(F1) 0 ∈ 𝐹 

(F2) ถา 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑦 ∈ 𝐹 

สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐹  

 

ผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี จะไดทําการนิยามตัวกรองบางชนิดในพีชคณิต-KU และหาความสัมพันธท่ีเก่ียวของกันบางประการ 

 

บทนิยาม 3.1 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และให ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 จะเรียก 𝐹 วา ตัวกรองเง่ือนไข (implicative filter)  

ของ 𝑋 ถามีสมบัต ิ(F1) และ 

(F3) ถา 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 แลว 𝑥 ∗ 𝑧 ∈ 𝐹 

สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐹  

 

บทนิยาม 3.2 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และให ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 จะเรียก 𝐹 วา ตัวกรองเง่ือนไขบวก (positive  

implicative filter) ของ 𝑋 ถามีสมบัติ (F1) และ 
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(F4) ถา 𝑥 ∗ ((𝑦 ∗ 𝑧) ∗ 𝑦) ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑦 ∈ 𝐹 

สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐹  

 

ทฤษฎบีท 3.3 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลว ทุก ๆ ตัวกรองเง่ือนไขบวกเปนตัวกรอง 

พิสูจน สมมติให 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวก จะแสดงวา 𝐹 เปนตัวกรอง 

ให 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹 

จาก 𝑥 ∗ �(𝑦 ∗ 𝑦) ∗ 𝑦� = 𝑥 ∗ (0 ∗ 𝑦) = 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 จะไดวา 𝑦 ∈ 𝐹  

น่ันคือ 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋                                                                                                             ∎ 

 

ทฤษฎบีท 3.4 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และให 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวกของ 𝑋 สําหรับทุก 

𝑥,𝑦 ∈ 𝑋 ก็ตอเมื่อ ถา (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑥 ∈ 𝐹 

พิสูจน สมมติให 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวกของ 𝑋  

ให (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹 จะไดวา 0 ∗ ((𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥) = (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹  

จาก 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวก ดังน้ัน 𝑥 ∈ 𝐹 

ในทางกลับกัน ถา (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑥 ∈ 𝐹 สําหรับทุก 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋  
จะแสดงวา 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวกของ 𝑋 

ให 𝑥 ∗ ((𝑦 ∗ 𝑧) ∗ 𝑦) ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹 จาก 𝐹 เปนตัวกรอง จะไดวา (𝑦 ∗ 𝑧) ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 

จากสมมตฐิาน จะไดวา 𝑦 ∈ 𝐹 

ดังน้ัน 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวกของ  𝑋                                                                                              ∎ 

 

ทฤษฎบีท 3.5 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลวตัวกรองเง่ือนไขจะเปนตัวกรอง 

พิสูจน  ให 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขและ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐹 

สมมติให 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹  

เน่ืองจาก 0 ∗ (𝑥 ∗ 𝑦) = 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 0 ∗ 𝑥 = 𝑥 ∈ 𝐹  

จะไดวา 𝑦 = 0 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 น่ันคือ 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋                                                                       ∎ 

 

ทฤษฎีบท 3.6 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KUแจกแจงในตัวแลวตัวกรองจะเปนตัวกรองเง่ือนไข 

พิสูจน ให 𝐹 เปนตัวกรองและ 𝑥,𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋  

สมมติให  𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹  

จาก 𝑋 เปนแจกแจงในตัว จะไดวา (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧) = 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) ∈ 𝐹 

จาก 𝐹 เปนตัวกรองและ 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 จะไดวา 𝑥 ∗ 𝑧 ∈ 𝐹 น่ันคือ 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไข                              ∎       

 

ทฤษฎบีท 3.7 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KUแจกแจงในตัวและ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋  ถา 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวกแลว 𝐹 เปนตัว

กรองเง่ือนไข 

พิสูจน สมมติให 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวกและ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝐹 
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สมมติให 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 

จะไดวา  

(𝑥 ∗ 𝑦) ∗ [((𝑥 ∗ 𝑧) ∗ 0) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧)] = (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ [0 ∗ (𝑥 ∗ 𝑧)]  
                                                             = (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧) 
                                                             = 𝑥 ∗ (𝑦 ∗ 𝑧) ∈ 𝐹 
ดังน้ัน (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ [((𝑥 ∗ 𝑧) ∗ 0) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧)] ∈ 𝐹 

 จาก 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไขบวก จะไดวา 𝑥 ∗ 𝑧 ∈ 𝐹 ดังน้ัน 𝐹 เปนตัวกรองเง่ือนไข              ∎      
 

เซตบนและสวนขั้ว  

ให 𝑋 เปน พีชคณิต-KU สําหรับทุก 𝑥,𝑦 ∈ 𝑋 กําหนดให  

𝐴(𝑥, 𝑦) = {𝑧 ∈ 𝑋 | 𝑧 ∗ (𝑦 ∗ 𝑥) = 0} 
𝐴(𝑥) = {𝑧 ∈ 𝑋 | 𝑧 ∗ 𝑥 = 0} 

จะเรยีก 𝐴(𝑥,𝑦) วาเซตบน (upper set) ของ 𝑥 และ 𝑦 และจะเรียก 𝐴(𝑥) วาสวนข้ัว (terminal section) ของ 𝑥 

ตามลาํดับ 

 

ตัวอยาง 3.8 ให 𝑋 = {0,𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}  ซึ่งมีการดําเนินการทวิภาค ∗ บนเซต 𝑋 ดังตารางตอไปน้ี 

∗  0 a b c d 

0 0 a b c d 

a 0 0 a a b 

b 0 0 0 a a 

c 0 0 a 0 b 

d 0 0 0 0 0 

จะเห็นไดโดยชัดเจนวา (𝑋,∗ ,0) เปนพีชคณิต-KU 

และ 𝐴(0,0) = {0,𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}, 𝐴(0,𝑎) = {0,𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}, 𝐴(𝑎, 0) = {𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}, 

𝐴(𝑏, 𝑐) = {𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}, 𝐴(𝑑, 𝑎) = {𝑏,𝑑}, 𝐴(0) = {0,𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}, 

 𝐴(𝑎) = {𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑}, 𝐴(𝑐) = {𝑐,𝑑} เปนตน 

 

ทฤษฎีบท 3.9 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลว 𝐴(𝑥) ⊆ 𝐴(𝑥, 𝑦) สําหรับทุก ๆ 𝑥,𝑦 ∈ 𝑋 

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

ทฤษฎีบท 3.10 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝑥 ∈ 𝑋  แลว 𝐴(𝑥) =  ⋂ 𝐴(𝑥, 𝑦)𝑦∈𝑋    

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

บทแทรก 3.11 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋 จะไดวา 

 𝐴(𝑥) = 𝐴(𝑥, 0) =  ⋂ 𝐴(𝑥, 𝑦)𝑦∈𝑋    

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 
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ทฤษฎีบท 3.12 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝛼 ∈ 𝑋 แลวเง่ือนไขตอไปน้ีสมมูลกัน 

(i) 𝛼 ≤ 𝑥 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋  

(ii) 𝑋 = 𝐴(𝛼) 

(iii) 𝑋 = 𝐴(𝛼, 𝑥) สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋 

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

ทฤษฎีบท 3.13  ให 𝑋 เปนพีชคณติ-KU และให 𝑦 ∈ 𝐹 ถา 𝐴(𝑥,𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝐹 เปนตัว

กรองของ 𝑋   

พิสูจน  สมมติให 𝐴(𝑥,𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹  

จะแสดงวา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋    

ให 𝑎 ∈ 𝐹 จะไดวา 𝐴(𝑎,𝑎) ⊆ 𝐹  

เน่ืองจาก 0 ∗ (𝑎 ∗ 𝑎) = 0 ∗ 0 = 0 น่ันคือ 0 ∈ 𝐴(𝑎, 𝑎) ⊆ 𝐹 จะไดวา 0 ∈ 𝐹 

สมมติให 𝑎′ ∗ 𝑏′ ∈ 𝐹 และ 𝑎′ ∈ 𝐹 

เน่ืองจาก 𝑏′ ∗ (𝑎′ ∗ 𝑎′) = 𝑏′ ∗ 0 = 0 ดังน้ัน 𝑏′ ∈ 𝐴(𝑎′,𝑎′) ⊆ 𝐹 จะไดวา 𝑏′ ∈ 𝐹 

สรุปไดวา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋                                                                                                         ∎ 

 

ทฤษฎบีท 3.14 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 

 𝐹 ⊆ ⋃ 𝐴(𝑥,𝑦)𝑥,𝑦∈𝐹  

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

บทแทรก 3.15 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 

𝐹 ⊆�𝐴(𝑥, 0)
𝑥∈𝐹

 

พิสูจน เปนผลจากทฤษฎีบท 3.14                                                                                                        ∎ 

 

ทฤษฎบีท 3.16 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว  

𝐹 ⊆�𝐴(𝑥)
𝑥∈𝐹

 

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

 

ตอมามีการขยายแนวคดิของเซตบนเปนเซตบนวางนัยท่ัวไป  โดยให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋 กําหนดให 

𝑢 ∗ 𝑣𝑛 = �… �(𝑢 ∗ 𝑣) ∗ 𝑣� ∗ 𝑣�… ) ∗ 𝑣, 𝑣 ท้ังหมด 𝑛 – พจน 

เมื่อ 𝑛 ∈ ℕ เซตของจํานวนนับ 

 

ในท่ีน้ีจะขยายแนวคิดของเซตบนและสวนข้ัวเปนเซตบนและสวนข้ัววางนัยท่ัวไป นิยามดังน้ี  
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ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 และ 𝑛 ∈ ℕ กําหนดให   

𝐴𝑛(𝑥, 𝑦)  = {𝑧 ∈ 𝑋|𝑧 ∗ (𝑦 ∗ 𝑥𝑛) = 0} 
𝐴𝑛(𝑥)  = {𝑧 ∈ 𝑋|𝑧 ∗ 𝑥𝑛 = 0} 

 

ทฤษฎีบท 3.17 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลว 𝐴𝑛(𝑥) ⊆ 𝐴𝑛(𝑥,𝑦)  สําหรับ 𝑥,𝑦 ∈ 𝑋 

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

ทฤษฎีบท 3.18 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝑥 ∈ 𝑋 แลว 𝐴𝑛(𝑥) =  ⋂ 𝐴𝑛(𝑥,𝑦)𝑦∈𝑋   

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน                                                                                                                   ∎ 

 

บทแทรก 3.19 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋 จะไดวา 

 𝐴𝑛(𝑥) =  𝐴𝑛(𝑥, 0) =  ⋂ 𝐴𝑛(𝑥,𝑦)𝑦∈𝑋     

พิสูจน เปนผลจากจากทฤษฎีบท 3.17  และทฤษฎีบท 3.18                                                                          ∎ 

   

ทฤษฎีบท 3.20 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝛼 ∈ 𝑋 แลวเง่ือนไขตอไปน้ีสมมูลกัน 

(i) 𝛼𝑛 ≤ 𝑥 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋  

(ii) 𝑋 = 𝐴𝑛(𝛼) 

(iii) 𝑋 = 𝐴𝑛(𝛼, 𝑥) สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋 

พิสูจน ในทํานองเดียวกันกับ ทฤษฎีบท 3.12                                                                                         
 
∎ 

 

ทฤษฎบีท 3.21 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐴𝑛(𝑥, 𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹 

และ 𝑦 ∈ 𝑋 แลว 𝐹 เปนตัวกรอง 

พิสูจน  สมมติให 𝐴𝑛(𝑥, 𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹           

จะแสดงวา 𝐹 เปนตัวกรอง 

ให 𝑎 ∈ 𝐹 จะไดวา 0 ∗ (𝑎 ∗ 𝑎𝑛) = 𝑎 ∗ (0 ∗ 𝑎𝑛) = 𝑎 ∗ �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) 

พิจารณา �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) 

กรณีท่ี 1 ถา �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 0 

ดังน้ัน 𝑎 ∗ �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 𝑎 ∗ 0 = 0 

กรณีท่ี 2 ถา �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 𝑎 

ดังน้ัน 𝑎 ∗ �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 𝑎 ∗ 𝑎 = 0 

น่ันคือ 0 ∗ (𝑎 ∗ 𝑎𝑛) = 0 จะไดวา 0 ∈ 𝐴𝑛(𝑎, 𝑎) ⊆ 𝐹  

สมมติให 𝑎′ ∗ 𝑏′ ∈ 𝐹 และ 𝑎′ ∈ 𝐹 

จะไดวา 𝑏′ ∗ (𝑎′ ∗ 0𝑛) = 𝑏′ ∗ �… �(𝑎′ ∗ 0) ∗ … � ∗ 0� = 𝑏′ ∗ 0 = 0 

ดังน้ัน 𝑏′ ∈ 𝐴𝑛(0,𝑎′) ⊆ 𝐹 น่ันคือ 𝑏′ ∈ 𝐹 สรุปไดวา 𝐹 เปนตัวกรอง.                                               ∎ 
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อภิปรายผล 

 สําหรับพีชคณิต-KU น้ันไดมีการศกึษากันอยางแพรหลาย แตการศึกษาตัวกรองชนิดตาง ๆ ยังมีไมมากเทาในระบบ

พีชคณิตชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งงานวิจัยน้ีไดใหบทนิยามตัวกรองเง่ือนไขและตัวกรองเง่ือนไขบวก โดยผลท่ีไดคอื ในพีชคณิต-KU  

ตัวกรองเง่ือนไขจะเปนตวักรองและตัวกรองเง่ือนไขบวกจะเปนตัวกรอง สวนในพีชคณิต-KUแจกแจงในตัว ตัวกรองจะเปนตัว

กรองเง่ือนไขและตัวกรองเง่ือนไขบวกจะเปนตัวกรองเง่ือนไข  

 สําหรับเซตยอยของพีชคณิต-KU ถานําสมาชิกใด ๆ ในเซตยอยน้ันมาสรางเปนเซตบนแลวเซตบนยังคงเปนเซตยอย

ของเซตยอยน้ัน จะทําใหเซตยอยน้ันเปนตัวกรองของพีชคณิต-KU   

 ถานําเซตบนท่ีสรางจากสมาชิกของตัวกรองของพีชคณิต-KU มายูเนียนกันท้ังหมด จะไดวาตัวกรองน้ันเปนเซตยอย

ของยูเนียนดังกลาว โดยกระบวนการเดียวกันดัง จะไดผลเชนกันกับการนําสวนข้ัวท้ังหมดมายูเนียนกันดวย 

สุดทายจะไดวา สําหรับเซตยอยของพีชคณิต-KU ถานําสมาชิกใด ๆ ในเซตยอยน้ันมาสรางเปนเซตบนวางนัยท่ัวไป

แลวเซตบนวางนัยท่ัวไปยังคงเปนเซตยอยของเซตยอยน้ัน จะทําใหเซตยอยน้ันเปนตัวกรองของพีชคณิต-KU   

แนวทางในการดําเนินงานครั้งตอไปอาจจะศึกษาถึงตัวกรองชนิดอ่ืน ๆ หรือใชสมบัติอ่ืน ๆ ในพีชคณิต-KU เชน สลับ

ท่ี เปนตน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาสําหรบัพีชคณิต-KU น้ัน ตัวกรองเง่ือนไขและตัวกรองเง่ือนไขบวกจะเปนตัวกรอง แตตัว

กรองจะเปนตัวกรองเง่ือนไข ตองมีสมบัติแจกแจงในตัว เชนเดียวกับการท่ีตัวกรองเง่ือนไขบวกจะเปนตัวกรองเง่ือนไขก็ตองใช

สมบัติแจกแจงในตัวเชนกัน 

 จะไดวา สําหรับ 𝑋 ท่ีเปนพีชคณิต-KU 

1. ถา 𝐴(𝑥, 𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 

2. ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 𝐹 ⊆ ⋃ 𝐴(𝑥, 𝑦)𝑥,𝑦∈𝐹   

3. ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 𝐹 ⊆ ⋃ 𝐴(𝑥)𝑥∈𝐹  

4. ถา 𝐴𝑛(𝑥, 𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹แลว 𝐹 เปนตัวกรอง 
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ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร 

ในทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพ่ือผูสูงอายุ 

Alpha-glucosidase inhibitory activity of herbal extracts  

in Phitsanulok province for elderly 

 

                         ศิริรัตน  พันธเรือง*  อรวรรณ บวบด ีและ วิษณุ ธงไชย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก   
*corresponding author e-mail : sirirat_p@hotmail.com  

  

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร จากเขตจังหวัด

พิษณุโลก ไดแก กระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด สกัดดวย 95% เอทานอล และนํ้า โดยนําสารสกัดท่ีไดไปทดสอบฤทธ์ิ

ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ดวยวิธีพารา-ไนโตรฟนอล พบวา สารสกัดกระดุมทองเลื้อยสด ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล มี

ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสดีท่ีสุด มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เทากับ 1.05±0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

รองลงมาคือ ผักแวนสด ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เทากับ 1.20±0.06 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ตามลําดับ และไดคัดเลือกสารสกัดท้ังสองชนิดมาเตรียมเปนสมุนไพรรวมผง พบวามีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง 

(IC50) เทากับ 0.86±0.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีฤทธ์ิเพ่ิมมากข้ึนกวาสมุนไพรเดี่ยว และไมพบฤทธ์ิการยับยั้งในสารสกัด

ดวยนํ้า (ท่ีความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) จากผลการทดสอบเบ้ืองตนน้ี เปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีตรวจพบวาพืช

สมุนไพรไทยเหลาน้ีมีความเหมาะสมในการเปนสมุนไพรเสริมสุขภาพท่ีมีผลตอการบําบัด และปองกันโรคเบาหวานสําหรับ

ผูสูงอายุได  
 

คําสําคัญ : แอลฟากลูโคซิเดส สมุนไพร ผูสูงอายุ เบาหวาน 
 

Abstract 

 The objectives of this study were to study alpha-glucosidase inhibitory activity of herbal extracts 

from Phitsanulok province, such as fresh Wedelia trilobata (L.) Hitchc and Marsilea crenata Prel were 

extracted by 95% ethanol and water. The crude extracts was tested to determine its alpha-glucosidase 

inhibitory activity by p-nitrophenol colorimetric method. The results showed that the crude extracts by 

95% ethanol of fresh Wedelia trilobata (L.) Hitchc possessed highest alpha-glucosidase inhibitory activity  

with IC50 values of 1.05±0.05 mg/ml and the crude extracts by 95% ethanol fresh Marsilea crenata Prel 

with IC50 values 1.20±0.06 mg/ml respectively. The Both extracts were selected to be prepared as mix 

herbal powder. The results showed that alpha-glucosidase inhibitory activity  with IC50 values of 0.86±0.04 

mg/ml which has more results than single herbs. and not alpha-glucosidase inhibitory activity the crude 

extracts by water. This preliminary observation will provide the basis for future examination of the 

suitability of the as a herbal supplement that contributes toward the treatment and prevention of 

diabetes for elderly. 

keywords : alpha-glucosidase, herb, elderly, diabetes 
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บทนํา   

จากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

(อพ.สธ.) ซึ่งเปนโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณคายิ่งของประเทศไทย ดวยพระเมตตาและพระ

มหากรุณาธิคุณยิ่ง ท่ีทรงหวงใยภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ ตัวอยางเชน ดานพืชสมุนไพร ท่ีใชภูมิปญญาพ้ืนบานท่ีไดรับการ

ถายทอดความรูเรื่องการใชสมุนไพรจากบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน กําลังสูญหายไป เน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทาง

วิทยาศาสตร เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเปนการสํานึกในพระกรุณาธิคุณและมุงท่ีจะสนองพระราชดําริฯ และไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการอนุรักษ และใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชในเขตพ้ืนท่ีของจังหวัดพิษณุโลก ทางผูวิจัยจึงไดมุงเนนท่ีจะ

ศึกษากรอบการใชประโยชน ในกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช โดยมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือศึกษา

ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพรเพ่ือผูสูงอายุ ในทองถ่ินจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนําสมุนไพรโดยรอบ

มหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ในปจจุบัน การรักษาโรคเบาหวานในผูสูงอายุนิยมใชยาแผนปจจุบันในการรักษามีท้ังชนิดรับประทานและชนิดฉีด 

แตมักทําใหเกิดอาการขางเคียง ไดแก มีผื่นตามผิวหนัง คลื่นไส อาเจียน ตัวเหลืองซีด เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ํา เปนตน 

(ภาวนา , 2544) เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (α-glucosidase) เปนเอนไซมท่ีพบมากท่ีผนังเซลลของลําไสเล็ก มีหนาท่ียอย

แปงและคารโบไฮเดรตใหเปนนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว การยับยั้งการทํางานของเอนไซมชนิดน้ีจะชวยลดการดูดซึมกลูโคสเขาสู

กระแสเลือด และชวยลดระดับนํ้าตาลในเลือดลงได เอนไซมชนิดน้ีจึงเปนเปาหมายหน่ึงของการศึกษาวิจัยเพ่ือหาทางปองกัน

รักษาโรคเบาหวาน เปนตน (วิมลพรรณ และคณะ,2553) สมุนไพรจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีนาสนใจในการนํามารักษา

โรคเบาหวานในผูสูงอายุ  

ดังน้ันคณะผูวิจัย จึงสนใจศึกษาสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทยบางชนิดท่ีหางายในทองถ่ิน มุงไปท่ีพืชสมุนไพรท่ีใช

ในการบําบัดรักษาโรคเบาหวาน ไดแก กระดุมทองเลื้อย และผักแวนจากภูมิปญญาพ้ืนบาน นํามารับประทานเพ่ือลดเบาหวาน 

โดยงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคของโครงการวิจัย คือ เพ่ือสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) เพ่ือเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรไทย เพ่ือทดสอบฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสในสมุนไพรไทย 

และเพ่ือศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมกลูโคซิเดสจากสมุนไพรรวมผง โดยใชทําละลายในการสกัดเปนนํ้า และ เอทานอล ซึ่งมี

ความปลอดภัยสูง เหมาะสําหรับผูสูงอายุ  โดยในงานวิจัยอ่ืนๆท่ีผานมา สวนใหญสกัดดวยตัวทําละลายท่ีมีพิษสูงกวา และ

ศึกษาเฉพาะในสมุนไพรเดี่ยวเทาน้ัน ผลการศึกษาน้ีจะทําใหทราบถึงศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตอยอดสมุนไพรใหเปน

ผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือรักษาโรคเบาหวานในผูสูงอายุตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

641 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

วิธีดําเนินการวิจัย   

การสกัดสารสําคัญดวยตัวทําละลายเอทานอล ดวยวิธีคลื่นเสียงความถ่ีสูง (ดัดแปลงจาก ศิริรัตนและคณะ, 2561) 

โดยใชกระดุมทองเลื้อย และผักแวนชนิดสด มาบดใหละเอียดดวยเครื่องปน ช่ังนํ้าหนักตัวอยาง 50 กรัม เติมตัวทําละลาย 

95% เอทานอล ใหทวมตัวอยางแลวนําไปสกัดดวยเครื่องคลื่นเสียงความถ่ีสูง เปนเวลา 8 ช่ัวโมง กรองตัวอยางดวยผาขาวบาง 

แลวกรองผานสําลี นําไประเหยแหงดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) แลวนําไปทําแหงดวยเครื่องทําแหง

แบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) จะไดสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวนบันทึกลักษณะทางกายภาพของสารสกัด 

จากน้ันนําไปทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสตอไป 

การสกัดสารสําคัญดวยนํ้า (ดัดแปลงจาก อําภา, 2558 ) โดยใชกระดุมทองเลื้อย และผักแวนชนิดสด มาบดให

ละเอียดดวยเครื่องปน ช่ังนํ้าหนักตัวอยาง 50 กรัม เติมนํ้า แลวนําตัวอยางท่ีไดไปตมใหความรอนจนเดือด เปนเวลา  1 ช่ัวโมง 

เมื่อสีนํ้าสกัดไมเขมจากเดิมแลว ใหยกลงแลวท้ิงไวใหเย็น กรองผานสําลีหรือผาขาวบาง นําตัวอยางท่ีไดทําแหงดวยเครื่องทํา

แหงแบบเยือกแข็ง (Freeze dry) จะไดผงสกัดจากสมุนไพรแตละชนิด จากน้ันนําไปทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟา

กลูโคซิเดสตอไป  

การทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ดวยวิธี p-nitrophenol colorimetric (ดัดแปลงจาก นงลักษณ, 

2559) โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน (ความเขมขนเริ่มตน 50.0 mg/ml) หรือสารตัวอยางท่ีตองการทดสอบ (ความเขมขน

เริ่มตน 50.0 mg/ml) และเจือจางสารละลายตัวอยาง ลงมา 6 ความเขมขน ปเปตสารละลายตัวอยางแตละความเขมขน

ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในจานหลุม (96-well plate) เติมสารละลาย sodium phosphate buffer (pH 6.8) ความ

เขมขน 0.1 M ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เติมสารละลายเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ความเขมขน 0.2 U/ml ใน sodium Phosphate 

 buffer (pH 6.8) ปริมาตร 20 ไมโครลิตร บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เติมสารละลาย p-

nitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNP-G) ความเขมขน 10.0 mM ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในแตละหลุม เขยาให

เขากัน บมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ตอเปนเวลา 10 นาที เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) ความเขมขน 0.1 

M ปริมาตร 40 ไมโครลิตร ลงในแตละหลุม เขยาใหเขากัน (ความเขมขนสุดทายเทากับ 0.16,0.31,0.63,1.25,2.50 และ 5.00 

mg/ml) นําวัดการคาดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร ดวยเครื่อง Microplate Reader  

การคํานวณหาคารอยละของการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (% α-glucosidase inhibition) จากสูตร  

% α-glucosidase inhibition =  [( A – B ) / A] × 100 

เมื่อ  A   คือ  คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย Control 

B   คือ  คาการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง 

จากน้ันคํานวณหาความเขมขนของสารละลายตัวอยางท่ีสามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสท่ี 50% (IC50) จาก

กราฟระหวางเปอรเซ็นตการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส และความเขมขนของสารละลายตัวอยาง 

ศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมกลูโคซิเดสจากสมุนไพรรวมผง โดยการคัดเลือกจากผงสมุนไพรสกัดท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ง

เอนไซมกลูโคซิเดสท่ีดีท่ีสุด เพ่ือนํามาเตรียมเปนสมุนไพรรวมผง และศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมกลูโคซิเดส จากสมุนไพรรวม

ผงตอไป 
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ผลการวิจัย  

จากการสกัดสารสําคัญของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสดดวยตัวทําละลาย 95% เอทานอล และนํ้า แลวนํา

สารสกัดท่ีไดไปทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ไดผลการวิจัยเปนลําดับดังตอไปน้ี 

ผลการสกัดสารสําคัญ จากกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด ดวยตัวทําละลาย95% เอทานอล และนํ้า ได

ลักษณะทางกายภาพของสารสกัด ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะทางกายภาพ ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1 สารสกัดกระดมุทองเลื้อยสด สกัดดวย 95% เอทานอล (ซาย) และสกัดดวยนํ้า (ขวา) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สารสกัดผักแวนสด สกัดดวย 95% เอทานอล (ซาย) และสกัดดวยนํ้า (ขวา) 
 

ผลการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส โดยทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน 

(ท่ีความเขมขน 0.16-5.00 mg/ml) ซึ่งรายงานผลเปนรอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) จากการทดสอบไดผลดังแสดงในตารางท่ี 

2   

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยรอยละ 50 ของการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (IC50) ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และ 

ผักแวน ชนิดสด 
 

ชนิดของสารสกัด                           IC50 (มิลลกิรัมตอมิลลลิิตร) 

 95% เอทานอล น้ํา 

   กระดุมทองเลื้อย 1.05±0.05 ไมพบ 

ผักแวน 1.20±0.06 ไมพบ 

สมุนไพรรวมผง  0.86±0.04 

ชนิดของสารสกัด ลักษณะทางกายภาพ 

สกัดดวย 95%เอทานอล สกัดดวยน้ํา 

กระดุมทองเลื้อย สีเขียว สีนํ้าตาลเขม 

ผักแวน สีเขียวออน สีนํ้าตาลเขม 
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สารมาตรฐานอะคารโบส  0.55±0.02 

 

 

 

 
 

  

 

ภาพท่ี 3 ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารมาตรฐานอะคารโบส  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 5 ฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ท่ีสกัดดวยนํ้า           

 

อภิปรายผล  

โรคเบาหวาน เปนความผิดปกติของรางกายท่ีมีการผลิตฮอรโมนอินซูลินไมเพียงพอ สงผลทําใหระดับนํ้าตาลใน

กระแสเลือดสูงเกินปกต ิและโรคเบาหวานเปนปญหาท่ีสําคัญดานสาธารณสุขของโลก รวมท้ังในประเทศไทย หน่ึงในวิธีท่ีใชใน

การรักษาโรคเบาหวานคือ การยับยั้งการยอยและดูดซึมคารโบไฮเดรตในระบบยอยอาหารผานเอนไซมท่ีเก่ียวกับการยอย

คารโบไฮเดรต เชน เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเอนไซมกลูโคซิเดสเปนเอนไซมท่ีสําคัญในการยอยอาหารท่ีเปน

คารโบไฮเดรต ซึ่ง ยาอะคารโบส มีคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (รุงฤดี, 2555) ใน

การศึกษาในครั้งน้ีใชยาอะคารโบส เปนสารมาตรฐาน ซึ่งจากการศึกษาของ  วิมลพรรณ, 2553 พบวายาอะคารโบส 1 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมกลูโคซิเดสไดรอยละ 58.95 ซึ่งในปจจุบันมีการศึกษาพืช สมุนไพร

หลายชนิดท่ีมีสามารถยับยั้งการทํางานเอนไซมแอลฟากลโูคซิเดสได จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา สารสกัดชนิดสด ของกระดุม

ทองเลื้อยและผักแวน ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล ท่ีความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการทํางาน

ของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสได โดยสารสกัดกระดุมทองเลื้อยชนิดสด ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล สามารถยับยั้งเอนไซม
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แอลฟากลูโคซิเดสไดดีท่ีสุด มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50)  เทากับ 1.05±0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมาคือสาร

สกัดผักแวนชนิดสด ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50 )  เทากับ 1.20±0.06 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร สวนสารสกัดชนิดสด ของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ท่ีสกัดดวยนํ้า ท่ีความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร ยังไมพบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ  และคณะ, 2553 ไดสกัด

พืชสมุนไพร 6 ชนิดดวยเมทานอล ไดแก มะระข้ีนก แปะตาปง พญาวานร อินทนิลนํ้า มะตูม และกระดุมทองเลื้อย พบวาสาร

สกัดจากกระดุมทองเลื้อย แสดงฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีท่ีสุดท่ีความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

โดยการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส คิดเปนรอยละ 99.22 สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีเมื่อเปรีบเทียบกับ

ยาอะคารโบส ซึ่งเปนสารมาตรฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา และจินดารัตน, 2554 ท่ีไดศึกษาการสกัดและ

ทดสอบสารยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสในพืชตระกูลเฟน ไดแก ผักกูด ผักแวน และกระแตไตไม พบวาสารสกัดผักแวนท่ี

สกัดแบบตอเน่ืองโดยใชเอทิลแอซิเตทเปนตัวทําละลาย สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีท่ีสุดรอยละ 98.57 และ

สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลสามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดรอยละ 91.82 และสามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟา

กลูโคซิเดสไดดีกวาสารมาตรฐานอะคาโบส 

ดงัน้ันสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล มีความสามารถยับยั้งการทํางานของ

เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งมีความปลอดภัยสูง สอดคลองกับงานวิจัยของอัญชัน และชูศรี, 2556 ไดศึกษาพิษเฉียบพลันของ

สารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย โดยใชสารสกัดยอดออนและสารสกัดใบ ใหหนูขาวสายพันธุวิสตาร แบบปอนครั้งเดียว พบวา 

สารสกัดท้ังสองชนิด ทุกขนาด ไมทําใหหนูทดลองตาย และไมแสดงอาการพิษหลังจากไดรับสารสกัดภายใน 24 ช่ัวโมง และ

เมื่อสังเกตอาการตอเน่ือง 14 วัน ก็ไมพบอาการความเปนพิษในหนูทดลอง และไมทําใหหนูทดลองตาย ผลจากการศึกษาน้ี 

แสดงใหเห็นวา สามารถนําสารสกัดจากยอดออนและใบกระดุมทองเลื้อยไปใชในการบํารุงรางกายและใชรักษาโรคไดอยาง

ปลอดภัยในขนาดไมเกินขนาดท่ีใชในการทดลอง สวนผักแวนเปนผักพ้ืนบานท่ีนิยมรับประทานในครัวเรือนไมมีรายงานของ

ความเปนพิษ ดังน้ันสมุนไพรทองถ่ินท้ัง 2 ชนิดน้ี จึงเหมาะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือผูสูงอายุ  ซึ่งในงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีผาน

มา สวนใหญสกัดดวยตัวทําละลายท่ีมีความเปนพิษสูง และทําการวิจัยในสมุนไพรเดี่ยว จากผลการศึกษาโดยเตรียมเปน

สมุนไพรรวมผงจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวนชนิดแหงท่ีสกัด 95% เอทานอล พบวา มีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิ

เดสไดเพ่ิมมากข้ึนกวาสมุนไพรเดี่ยว ทําใหสามารถนํามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือปองกันโรคเบาหวานใน

ผูสูงอายุตอไปได  

 

สรุปผลการวิจัย   

จากงานวิจัยน้ีเปนการศึกษาฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน 

ชนิดสด ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล และนํ้า จากผลการทดลองสามารถสรุปไดดังน้ี  

ผลจากการสกัดสารสําคัญจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสดและแหง ท่ีสกัดดวย 95% เอทานอล ดวย

เครื่องคลื่นเสียงความถ่ี พบวากระดุมทองเลื้อยสด สารสกัดท่ีไดมีสีเขียว สวนผักแวนสด สารสกัดท่ีไดมีสีเขียวออน ผลจากการ

สกัดสารสําคัญ ท่ีสกัดดวยนํ้า โดยใชวิธีสกัดดวยการตมใหความรอน พบวากระดุมทองเลื้อยสด สารสกัดท่ีไดมีสีนํ้าตาลเขม 

สวนผักแวนสด สารสกัดท่ีไดมีสีนํ้าตาลเขม 

ผลจากการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด ท่ีสกัดดวย 

95% เอทานอล ดวยเครื่องคลื่นเสียงความถ่ี ทําการทดสอบท่ีความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยสารสกัด

กระดุมทองเลื้อยสด มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เทากับ 1.05±0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร, สารสกัดผักแวนสด มีคา

รอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เทากับ 1.20±0.06 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และสารมาตรฐานอะคารโบส มีคารอยละ 50 ของ
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การยับยั้ง (IC50) เทากับ 0.55±0.02 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และผลจากการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส 

ของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด ท่ีสกัดดวยนํ้า ดวยการตมใหความรอน ทําการทดสอบท่ีความเขมขน 0.16-5.00 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ไมพบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส  

จากผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคารโบสซึ่งเปนยารักษาโรคเบาหวาน พบวาสารสกัดท่ีสกัด

ดวย 95% เอทานอล กระดุมทองเลื้อยชนิดสด สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีท่ีสุด รองลงมาคือ สารสกัด

ผักแวนสด จึงไดคัดเลือกสารสกัดท้ังสองชนิดมาเตรียมเปนสมุนไพรรวมผง พบวามีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC50) เทากับ 

0.86±0.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีฤทธ์ิเพ่ิมมากข้ึนกวาสมุนไพรเดี่ยว และมคีวามเปนไปไดท่ีจะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

สุขภาพเพ่ือผูสูงอายุ สําหรับปองกันโรคเบาหวานตอไป 
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ตัวดูดซับท่ี-n ในพีชคณิต-BE 

N-ABSORB IN BE-ALGEBRAS 
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บทคัดยอ 

จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งน้ีคือการใหบทนิยามและหาสมบัติของตัวดูดซับท่ี-nในพีชคณิต-BE จากบทนิยาม

ของตัวดูดซับ อีกท้ังยังไดหาสมบัตท่ีิเก่ียวของกับเซตบนวางนัยท่ัวไป สวนข้ัววางนัยท่ัวไป ตัวกรองในพีชคณิต-BE 

 

คําสําคัญ : พีชคณิต-BE  ตัวดูดซบัท่ี-n เซตบนวางนัยท่ัวไป สวนข้ัววางนัยท่ัวไป ตัวกรอง 

 

Abstract 

 The aim of this paper is to introduce the notions of n-absorb in BE-algebras. Furthermore, we 

provide their properties that related with generalized upper set, generalized terminal section and filter 

in BE-algebras. 

 

keywords : BE-algebra, n-absorb, generalized upper set, generalized terminal section, filter 

 

บทนํา 

 จากงานวิจัยเรื่อง เซตบนวางนัยท่ัวไปในพีชคณิต-BE (Ahn & So, 2009) ไดใหสมบัติเฉพาะของเซตบนวางนัยท่ัวไป

ท่ีเก่ียวของกับไอดีลในพีชคณิต-BEแจกแจงในตัว ตอมางานวิจัยเรื่อง ตัวกรองในพีชคณิต-BEสลับท่ี (Ahn, Kim, & Ko, 

2012) ไดใหบทนิยามสวนข้ัวของสมาชิกท่ีอยูในพีชคณิต-BEและไดสมบัติบางประการของสวนข้ัวของสมาชิกท่ีอยูใน

พีชคณิต-BE ตอมา งานวิจัยเรื่อง เซตบนวางนัยท่ัวไปและสวนข้ัววางนัยท่ัวไปในพีชคณิต-BE (อรรถพล และคณะ, 2017) ได

ใหบทนิยามและสมบัติบางประการของสวนข้ัววางนัยท่ัวไปในพีชคณิต-BE อีกท้ังยังไดความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับเซตบนวาง

นัยท่ัวไปและตัวกรองในพีชคณิต-BE และตอมาไดใหบทนิยามตัวดดูซับในพีชคณิต-BE อีกท้ังยังไดแสดงความสัมพันธของตัว

ดูดซับกับเซตบนและสวนข้ัวในพีชคณิต-BE 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี เราจะนิยามตัวดดูซับท่ี-nในพีชคณิต-BE และแสดงความสัมพันธท่ีเก่ียวของกับเซตบน

วางนัยท่ัวไป สวนข้ัววางนัยท่ัวไป และตัวกรองในพีชคณิต-BE 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีจะนําความรูพ้ืนฐานจากบทนิยามและทฤษฎีบทตาง ๆ ในเรื่องพีชคณิต-BE มาใช ดังตอไปน้ี 

บทนิยาม 2.1 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009) ให X  ไมเปนเซตวางและ “∗ ” เปนการดําเนินการทวิภาคบน X  จะ

เรียก ( ); ,1∗X  วาพีชคณิต-BE (BE-algebra) ถาสอดคลองเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

 (BE1) 1x x∗ = สําหรบัทุก ๆ x X∈  

 (BE2) 1 1x∗ = สําหรบัทุก ๆ x X∈  

 (BE3) 1 x x∗ = สําหรบัทุก ๆ x X∈  
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 (BE4) ( ) ( )x y z y x z∗ ∗ = ∗ ∗ สําหรบัทุก ๆ , ,x y z X∈  

 

หมายเหต ุเพ่ือความสะดวกให X  แทน ( ); ,1∗X  จนกวาจะกําหนดใหเปนอยางอ่ืน 

 

บทนิยาม 2.2 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009) ให X เปนพีชคณิต-BE แลว x y≤  ก็ตอเมื่อ 1x y∗ =  สําหรบัทุก ๆ 

,x y X∈   

 

บทนิยาม 2.3 (Ahn, S. S., Kim, Y. H., & Ko, J. M., 2012)  ให X เปนพีชคณิต-BE และ F เปนเซตยอยท่ีไมเปนเซตวาง

ของ X แลว F เปนตัวกรอง (filter) ของ X  ถา 

 (F1) 1 F∈   

 (F2) ถา x F∈ และ x y F∗ ∈  แลว y F∈  สําหรับทุก ๆ ,x y X∈   

 

บทนิยาม 2.4 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009)  ให X เปนพีชคณิต-BE สําหรับทุก ๆ ,x y X∈ และ n N∈  เมื่อ N
คือเซตของจํานวนนับ กําหนดให  

( ) { }, : ( ) 1A x y z X x y z= ∈ ∗ ∗ =   

เราจะเรียก ( ),A x y วา เซตบน (upper set) ของ x และ y  

 

ขอสังเกต จากบทนิยาม 2.4 จะไดวา ( )1, , ,x y A x y∈   

   

บทนิยาม 2.5 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009)  ให X เปนพีชคณิต-BE สําหรับทุก ๆ x X∈  กําหนดให  

( ) { }: 1A x z X x z= ∈ ∗ =   

เราจะเรียก ( )A x วา สวนข้ัว (terminal section) ของ x  

 

ขอสังเกต จากบทนิยาม 2.5 จะไดวา ( )1, x A x∈   

 

ให X เปนพีชคณิต-BE  สําหรับทุก ,u v X∈  และ n N∈  เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ  

กําหนดให 

((( ) ))n

n term

u v u u u u v
−

∗ = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 

((((((

  

 

บทนิยาม 2.6 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009)  ให X เปนพีชคณิต-BE สําหรับทุก ๆ ,x y X∈ และ n N∈  เมื่อ N  

คือเซตของจํานวนนับ กําหนดให  

( ) { }, : ( ) 1n
nA x y z X x y z= ∈ ∗ ∗ =   

เราจะเรียก ( ),nA x y วา เซตบนวางนัยท่ัวไป (generalized upper set) ของ x และ y  

 

ขอสังเกต จากบทนิยาม 2.6 จะไดวา ( )1, , ,nx y A x y∈  
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บทนิยาม 2.7 (อรรถพล และคณะ, 2560) ให X เปนพีชคณิต-BE สําหรับทุก ๆ x X∈  และ n N∈  เมื่อ N คือเซต

ของจํานวนนับ กําหนดให 

 ( ) { }: 1n
nA x z X x z= ∈ ∗ =   

เราจะเรียก ( )nA x วา สวนข้ัววางนัยท่ัวไป (generalized terminal section) ของ x  

 

ขอสังเกต จากบทนิยาม 2.7 จะไดวา ( )1, nx A x∈   

 

ทฤษฎีบท 2.8 (อรรถพล และคณะ, 2560) ให X  เปนพีชคณิต-BE ถา ,x y X∈  แลว ( ) ( ),n nA x A x y⊆  เมื่อ 

n N∈   
 

ทฤษฎบีท 2.9 (อรรถพล และคณะ, 2560) ให X  เปนพีชคณิต-BE ถา ,x y X∈  แลว ( ) ( )
,

,n n
x y X

A x A x y
∈

=   

เมื่อ n N∈  

 

ผลการวิจัย 

 จากการทบทวนงานวิจัย (อรรถพล, กําลังรอตีพิมพ) ไดใหนิยามตัวดูดซับในพีชคณิต-BE นิยามโดย “ให X  เปน 

พีชคณิต-BE และ Xx∈  จะเรียก x วา ตัวดูดซับ (absorb) ถา  ( ) yyxx ∗∗=  สําหรับทุก ๆ { }1\Xy∈ ” 

ในงานวิจัยครั้งน้ีจึงไดขยายความใหเปนตัวดดูซับท่ี-n ดังนิยามตอไปน้ี 

 

บทนิยาม 3.1 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x X∈  และ n N∈  เมื่อ N  คือเซตของจํานวนนับ  

จะเรยีก x  วา ตัวดูดซับท่ี-n (n-absorb)  ถา ( ) ;nx x y y= ∗ ∗ สําหรับทุก ๆ 1y ≠  

 

ตัวอยาง 3.2 กําหนดให { }1, , ,X a b c=  และมีการดําเนินการตามตารางตอไปน้ี 

 

     

    1             
1  1            

 1    1        
 1    1    1    
 1    1        1

a b c
a b c

a a a
b a
c a

∗

  

 

  จากตารางจะเห็นไดวา X  เปนพีชคณิต-BE และ 1 เปนตัวดดูซับท่ี-n เพราะ 

  ( ) ( )( )( )( )1   1 1 1n a a a∗ = ∗ ∗ ∗ ∗    

     

( )( )( ) 1 1

 

a a

a a

= ∗ ∗ ∗

= ∗

 

  

      1=   

  ( ) ( )( )( )( )1   1 1 1n b b b∗ = ∗ ∗ ∗ ∗   
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( )( )( ) 1 1

1

b b

b b

= ∗ ∗ ∗

= ∗
=

 

  

  ( ) ( )( )( )( )1   1 1 1n c c c∗ = ∗ ∗ ∗ ∗   

    

( )( )( ) 1 1

1

c c

c c

= ∗ ∗ ∗

= ∗
=

 

  

  

ทฤษฎบีท 3.3 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x X∈  และ n N∈  เมื่อ N  คือเซตของจํานวนนับ  

ถา x  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว ( ) ( )nx a y a y x∗ ∗ ∗ = ∗ สําหรบัทุก ๆ 1a ≠  

พิสูจน สมมติให x เปนตัวดดูซับท่ี-n ดังน้ัน ( )nx a a x∗ ∗ =  สําหรับทุก ๆ  1a ≠  

จะไดวา ( ) ( ) ( )( )n nx a y a y x a a∗ ∗ ∗ = ∗ ∗ ∗   

                                    y x= ∗     

สําหรับทุก ๆ 1a ≠  สรุปไดวา ( ) ( )x a y a y x∗ ∗ ∗ = ∗        

 

ทฤษฎีบท 3.4 ให X เปนพีชคณิต-BE และ ,x y X∈  โดยท่ี n N∈  เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ  

ถา ,x y  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว ( ) ( )n nx a y y a x∗ ∗ = ∗ ∗  สําหรบัทุก ๆ  1a ≠  

พิสูจน สมมติให ,x y เปนตัวดดูซับท่ี-n  

ดังน้ัน  ( ) ( ) ( )( )n n nx a y x a y a a∗ ∗ = ∗ ∗ ∗ ∗   

                   ( ) ( )( )n ny a x a a= ∗ ∗ ∗ ∗   

                   ( )ny a x= ∗ ∗     

สําหรับทุก ๆ 1a ≠  สรุปไดวา ( ) ( )n nx a y y a x∗ ∗ = ∗ ∗        

 

ทฤษฎีบท 3.5 ให X เปนพีชคณิต-BE และ  โดยท่ี n N∈  เมื่อ N  คือเซตของจํานวนนับ  

ถา ,x y  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว ( ) ( ) ( ) ( )n nx a b y y a b x∗ ∗ ∗ = ∗ ∗ ∗ สําหรบัทุก ๆ 1a ≠  

พิสูจน สมมติให ,x y  เปนตัวดดูซับท่ี-n 

ดังน้ัน ( )nx a a x∗ ∗ =   และ ( )ny a a y∗ ∗ =   สําหรับทุก ๆ 1a ≠   

จะไดวา ( ) ( ) ( )( )n nx a b y b x a y∗ ∗ ∗ = ∗ ∗ ∗   

                         ( )( )nb y a x= ∗ ∗ ∗    

                                    ( ) ( )ny a b x= ∗ ∗ ∗   

ดังน้ัน ( ) ( ) ( ) ( )n nx a b y y a b x∗ ∗ ∗ = ∗ ∗ ∗        

 

ทฤษฎีบท 3.6 ให X เปนพีชคณิต-BE และ ,x u X∈  โดยท่ี n N∈  เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ  

,x y X∈
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ถา u  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว ( )nu A x∈   

พิสูจน สมมติให u  เปนตัวดดูซับท่ี-n ดังน้ัน ( )nu a a u∗ ∗ = สําหรบัทุก 1a ≠   

จะไดวา   ( )1n nx u x u∗ = ∗ ∗  

                       

( )
( )
1

1

1

n n

n n

x u

u x

= ∗ ∗

= ∗ ∗

=

 

น่ันคือ ( )nu A x∈            

 

ทฤษฎีบท 3.7 ให X เปนพีชคณิต-BE และ , ,x y u X∈  โดยท่ี n N∈  เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ  

ถา u  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว
 

( ),nu A x y∈  

พิสูจน ให , ,x y u X∈  

สมมติให u  เปนตัวดดูซับท่ี-n ดังน้ัน ( )nu a a u∗ ∗ =   สําหรับทุก ๆ 1a ≠   

จะไดวา ( ) ( ) ( )1n nx y u x y u∗ ∗ = ∗ ∗ ∗   

       

( ) ( )
( ) ( )
( )

1

1

1

1

n n

n n

n n

x y u

u x y

u x

= ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗

=

 

น่ันคือ ( ),nu A x y∈            

 

ทฤษฎีบท 3.8 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x X∈  โดยท่ี n N∈  เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ  

ถา x  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว ( ) { }1,nA x x=   

พิสูจน สมมติให  ตัวดูดซับท่ี-n ดงัน้ัน ( )nx a a x∗ ∗ =   สําหรับทุก ๆ 1a ≠  

สมมติให  จะไดวา   

 น่ันคือ   

            1 x′= ∗   

            x′=           
น่ันคือ ( ) { }1,nA x x=           

 

ขอสังเกต  ถา 1x y∗ =  

  จะไดวา  ( ( ( ) )nx y x x x x y∗ = ∗ ∗ ∗ ∗ ∗   

   

( ( *1) )

*1
1

x x x

x

= ∗ ∗ ∗

=
=

 



 

น่ันคือ 1 nx y x y∗ = = ∗  

 

x

( )x A x′∈ 1nx x′∗ =

( )nx x x x′ ′= ∗ ∗
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ทฤษฎบีท 3.9 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ ,x y X∈  โดยท่ี x  เปน ตัวดูดซับท่ี-n ถา x y≤   

แลวจะไดวา ( )ny A x∈  

พิสูจน สมมติให x y≤  น่ันคือ 1x y∗ =  

พิจารณา ( )1n nx y x y∗ = ∗ ∗   

                              

( ) ( )
( )( )

( )( )

1

n

n

n n

n

x y x y

x x y y

x x y y

x x

= ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗ ∗

= ∗

= ∗
=

  

         ดังน้ัน ( )ny A x∈           

 

ทฤษฎบีท 3.10 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ ,x y X∈  โดยท่ี x  เปน ตัวดูดซับท่ี-n ถา x z≤  แลว 

( ),nz A x y∈  สําหรับทุก ๆ y X∈   

พิสูจน  สมมติให x z≤  จะไดวา 1x z∗ =   น่ันคือ nx z x z∗ = ∗   

พิจารณา ( ) ( )( )1n nx y z x y z∗ ∗ = ∗ ∗ ∗   

                             

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )( )( )
( )( )( )

( )
( )
1

1

n

n

n

n n

n

n

x z x y z

x x z y z

x y x z z

x y x z z

x y x

y x x
y

= ∗ ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗ ∗ ∗

= ∗ ∗

= ∗ ∗
= ∗
=

  

         ดังน้ัน ( ),nz A x y∈          

 

ให X  เปนพีชคณิต-BE และ x X∈  โดยท่ี n N∈  เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ 

 กําหนดให  

 ( ) { }{ }   ;  \ 1nAb x X x x a a a X= ∈ = ∗ ∗ ∀ ∈   

คือ เซตของตัวดูดซับท่ี-n ท้ังหมดของ  X  

 

ทฤษฎบีท 3.11 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ x X∈  จะไดวา ( )nAb A x⊆    

พิสูจน  ใหu Ab∈   ดังน้ัน u  เปน ตัวดูดซบัท่ี-n โดย ทฤษฎีบท 3.6 จะไดวา ( )nu A x∈  สําหรับทุก ๆ x X∈  

น่ันคือ ( )nu A x∈  ดังน้ัน ( )nAb A x⊆                    

 

บทแทรก 3.12 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ x X∈   ถา x  เปนตัวดูดซับท่ี-n จะไดวา ( )nAb A x⊆   

พิสูจน เปนผลจาก ทฤษฎีบท 3.11                                                                                          
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ทฤษฎบีท 3.13 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ ,x y X∈  จะไดวา ( ),nAb A x y⊆   

พิสูจน  จาก ( ) ( ),n nA x A x y=   ดังน้ัน ( ),nAb A x y⊆        

 

บทแทรก 3.14 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ x X∈   ถา X  เปนตัวดูดซับท่ี-n จะไดวา ( ),nAb A x y⊆  

พิสูจน เปนผลจาก ทฤษฎีบท 3.13                                                                                          

 

บทนิยาม 3.15 ให X  เปนพีชคณิต-BE จะเรียก X  วา พีชคณิต-BEดูดซบัท่ี-n (n-absorb BE-algebra) ถาทุก ๆ 

x X∈  แลว x  เปนตัวดูดซับท่ี-n  

 

ถา ,a b  เปนตัวดูดซับท่ี-n จะไดวา ( ) ( )1  1n na b b a∗ ∗ = ∗ ∗  b a= ∗   

 

ทฤษฎบีท 3.16 ให X  เปนพีชคณิต-BE จะไดวา X  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n ก็ตอเมื่อ 

( ) ( )n nx y z z y x∗ ∗ = ∗ ∗   สําหรับทุก ๆ , ,x y z X∈   

พิสูจน  ( )⇒   ให X  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n 

ให , ,x y z X∈  โดยทฤษฎีบท 3.4 จะไดวา ( ) ( )n nx y z z y x∗ ∗ = ∗ ∗   

  ( )⇐   ให ( ) ( )n nx y z z y x∗ ∗ = ∗ ∗  

 จะแสดงวา X  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n 

 ให  a X∈  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n 

พิจารณา    1a a= ∗   

     ( ) nb b a= ∗ ∗   

     ( ) na b b= ∗ ∗   

ดังน้ัน  a  เปนตัวดูดซับท่ี-n สามารถสรุปไดวา  X  เปนพีชคณิต-BEดูดซบัท่ี-n     

 

ทฤษฎบีท 3.17 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ ,x y X∈  ถา x y≤  และ y  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว 

( ) ( )ny z x z∗ ≤ ∗  สําหรับทุก ๆ z X∈  

พิสูจน สมมติให x y≤  และ y  เปนตัวดูดซับท่ี-n  

ดังน้ัน ( ) ( ) ( )( )  n ny z x z x y z z∗ ∗ ∗ = ∗ ∗ ∗   

 x y= ∗   

 1=   
 ดังน้ัน  ( ) ( )ny z x z∗ ≤ ∗  สําหรับทุก ๆ z X∈        

 

ทฤษฎบีท 3.18 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ ,x y X∈  ถา y  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว x y≤ สําหรับทุก ๆ 1x ≠  

พิสูจน สมมติให y  เปนตัวดดูซับท่ี-n 

พิจารณา   ( )( )  nx y x y x x∗ = ∗ ∗ ∗   

   ( ) ( ) ny x x x= ∗ ∗ ∗   

   ( ) 1ny x= ∗ ∗   
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 1=   
สรุปไดวา  x y≤            

 

 

ทฤษฎีบท 3.19 ให X  เปนพีชคณิต-BE และ a X∈   ถา X  เปนพีชคณิต-BEดดูซับท่ี-n แลว ( )nA a   

เปนตัวกรอง 

พิสูจน สมมติให X  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n 

จะแสดงวา ( )nA a  เปนตัวกรอง 

 เน่ืองจาก  1  1na= ∗  เพราะฉะน้ัน ( )1 nA a∈   

 สมมติให ( )nx A a∈  และ ( )nx y A a∗ ∈  จะแสดงวา  ( )ny A a∈   

จะไดวา  1na x∗ =   และ  ( ) 1na x y∗ ∗ =   

 พิจารณา  ( )  1  n na y a y∗ = ∗ ∗  

    ( ) ( ) n n nx x a y= ∗ ∗ ∗   

    ( )( ) n n na x x y= ∗ ∗ ∗   

 ( )( ) n n na y x x= ∗ ∗ ∗   

    ( ) ( ) n n ny x a x= ∗ ∗ ∗   

    ( ) 1n ny x= ∗ ∗   

    1=   
ดังน้ัน  ( )ny A a∈  สรุปไดวา ( )nA a  เปนตัวกรอง       

 

อภิปรายผล 

 สําหรับพีชคณิต-BE น้ันไดมีการศกึษากันอยางแพรหลาย จากการศกึษางานวิจัยของ อรรถพลและคณะ ผูวิจยัจึง

นํางานวิจัยเรื่องตัวดดูซับในพีชคณิต-BE มาขยายความใหเปนตัวดดูซับท่ี-n ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดศึกษาและนําเสนอไว 2 ชนิด 

คือ ตัวดูดซับท่ี-n และพีชคณติ-BEดูดซับท่ี-n แนวทางในการดําเนินครั้งตอไปอาจจะศึกษาตัวดูดซับชนิดอ่ืน ๆ หรือใชสมบัติ

อ่ืน ๆ ในพีชคณิต-BE เชน สมบัตกิารสลับท่ี เปนตน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาสําหรบั X  ท่ีเปนพีชคณิต-BE ถา u  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว u  จะเปนสมาชิกของ

เซตบนวางนัยท่ัวไปและสวนข้ัววางนัยท่ัวไปของสมาชิก ,x y X∈ เสมอ และ 

1. ถา x  เปนตัวดูดซับท่ี-n แลว ( ) { }1,nA x x=  

2. ถา x  เปนตัวดูดซับท่ี-n และ x y≤  แลวจะไดวา ( )ny A x∈   

3. ถา x  เปนตัวดูดซับท่ี-n และ x z≤  แลว ( ),nz A x y∈  สําหรับทุก ๆ y X∈  

และเมื่อทําการขยายให X  ท่ีเปนพีชคณิต-BE ใหเปนพีชคณิต-BEดูดซบัท่ี-n จะไดวา 

4. X  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n ก็ตอเมื่อ ( ) ( )n nx y z z y x∗ ∗ = ∗ ∗   สําหรับทุก ๆ , ,x y z X∈  

5. ถา X  เปนพีชคณิต-BEดูดซับท่ี-n และ a X∈  แลว ( )nA a  เปนตัวกรอง 
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บทคัดยอ 

ดนตรีไทยเปนเอกลักษณและศิลปะสําคัญของชาติไทยท่ีอยูคูกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ เมื่อยุคสมัย

เปลี่ยนแปลงดนตรีสากลท่ีดึงดูดความสนใจและมีรูปแบบการเรียนท่ีเปดกวางเขาถึงงายตางจากดนตรีไทยท่ีสอนเชิงจดจําแบบ

ตัวตอตัวผานครูเพลง ซึ่งทําใหการเผยแพรและสงเสริมดนตรีไทยลดนอยลง ดังน้ันการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย 

จึงตองสรางแรงจูงใจใหเยาวชนเกิดความสนใจและเรียนรูไดงาย ซึ่งระนาดเปนเครื่องดนตรีพ้ืนฐานในการบรรเลง และมีวิธี

บรรเลงอยางเปนระบบงายตอการเรียนรู คณะผูวิจัยจึงประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวเพ่ือสรางระนาดตนแบบจํานวน 8 เสียง 

ท่ีสามารถนําจังหวะการบรรเลงเพลงไทยดวยไดโอดเปลงแสงแทนตัวโนตซึ่งมีประสิทธิภาพรอยละ 100 และใชเซนเซอรแสง

อินฟราเรดในการตรวจสอบจังหวะตีของผูฝกหัดซึ่งมีประสิทธิภาพการตรวจจับแบบตีแยกลูกระนาดรอยละ 97.5  และ

ประสิทธิภาพการตีแบบตอเน่ืองรอยละ 86.2 โดยแสดงผลคะแนน เพ่ือสรางแรงจูงใจและรูพัฒนาการการฝกหัดดนตรีไทยผาน

วงจรแสดงผลตัวเลขท่ีประสิทธิภาพรอยละ 99.72 

 

คําสําคัญ : ระบบสมองกลฝงตัว , ระนาด , ดนตรีไทย 
 

Abstract 

 Thai Music is an art that is unique and important to the Thai nation including has been associated 

with the Thai way of life since ancient times. As the era changed, international music attracts attention 

and has a learning style that is open and easy to access. That is different from Thai music taught to 

remember one-on-one through a music teacher, which causes the promotion and learning of Thai music 

to decrease. Therefore, preserving and inheriting Thai music culture need to create motivation for youths 

to be interested and easily learn. The xylophone is a basic musical instrument in the music. And have a 

systematic playing method, easy to learn. So, The researcher then applied the embedded system to 

create an 8-tone xylophone prototype that can use the rhythm of Thai music with light-emitting diode 

instead of the note, which is 100% effective. And uses an infrared light sensor to detect the play following 

a rhythm of the trainee which is 97.5% effective for split play and 86.2% effective for continuous play on 

the prototype. Then show a score with a numeric circuit in order to create motivation and to know the 

development of training , which is 99.72% effective. 
 

keywords : embedded System, thai Xylophoneto, thai music 
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บทนํา  

  

 ดนตรีถือเปนศิลปะแขนงหน่ึงซึ่งเกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการของมนุษยท่ีมีคุณคาในดานการ

ตอบสนองตออารมณความรูสึก ซึ่งแตละประเทศและทองถ่ินจะมีวัฒนธรรมดนตรีท่ีแตกตางกันออกไป ดนตรีไทยถือไดวาเปน

เอกลักษณของชนชาติเปนศิลปะท่ีสําคัญอยางหน่ึงท่ีอยูคูกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงมี

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางชนชาติมากข้ึนทําใหดนตรีสากลจากกลุมประเทศตะวันตกท่ีมีการปรับปรุงและ

พัฒนาการตามยุคสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงดนตรี อีกท้ังยังมีรูปแบบการเรียนรูของเครื่องดนตรีท่ีเปดกวางเขาถึง

งายและมีสื่อท่ีนาสนใจ แตกตางจากดนตรีไทยมีใชการสอนแบบตัวตอตัวผานครูเพลง การเรียนดนตรีไทยจึงไมแพรหลายและ

เขาถึงไดยากทําใหบทบาทและความสําคัญเริ่มลดนอยลง ซึ่งสอดคลองท่ี สงัด ภูเขาทอง (2539) กลาวไววา ดนตรีก็เหมือนกับ

ศิลปกรรมทุกสาขา คือ ความนิยมยอมผันแปรไปตามกาลเวลาและตามสภาพของสังคม โอกาสท่ีจะสัมผัสกับดนตรีไทยใน

ชีวิตประจําวันมีนอยและลดลงทุกที จนดูเหมือนดนตรีไทยจะไมมีวิวัฒนาการสืบไปในอนาคต ดังน้ันเราควรรักษาไวเพ่ือสืบตอ

วัฒนธรรมดนตรีไทยใหเปนมรดกของชาติสืบไป ซึ่งการจะสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยใหยั่งยืนตอไปได จําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองสรางแรงจูงใจใหเยาวชนเกิดความสนใจและเขาถึงการเรียนรูดนตรีไทยข้ันพ้ืนฐานได 

 "จังหวะ" เปนองคประกอบหน่ึงในการเรียนรูดนตรีท่ีสําคัญ อรวรรณ บรรจงศิลปะ (2551) กลาวไววา องคประกอบ

ดนตรีประกอบไปดวยพ้ืนฐาน คือ จังหวะ ทํานองเพลง เสียงประสาน ฉันทลักษณ อารมณ และแบบของเพลง ซึ่งเปน

สิ่งจําเปนท่ีชวยใหเด็กเขาใจดนตรียิ่งข้ึน ระนาดเปนเครื่องดนตรีพ้ืนฐานท่ีมีบทบาทหนาท่ีโดดเดนในการบรรเลงดนตรีไทย 

และมีวิธีการบรรเลงอยางเปนระบบงายตอการเริ่มตนเรียนรู โดยอุทัย ศาสตรา (2553) กลาววา การสอนทักษะการบรรเลง

ระนาดเอกยึดหลักการสอน ไดแก สอนตามความสามารถของผูเรียน เนนวิธีการบรรเลงมากกวาบทเพลง เนนพ้ืนฐานการ

บรรเลงท่ีถูกตอง สอนทักษะอยางเปนข้ันตอน ดวยการสอนแบบอธิบายพรอมการสาธิต สอดคลองกับงานวิจัยของ กรณิการ 

(2555) ท่ีพัฒนาซอฟทแวรจําลองระนาด กับ กษิดิ์กฤษณและคณะ (2557) ท่ีพัฒนาแอพพลิเคช่ันระนาดในรูปแบบเกมสบน

อุปกรณแท็ปเล็ต แตการบรรเลงระนาดบนอุปกรณแท็ปเล็ตยังไมสามารถทดแทนการบรรเลงเพลงดวยระนาดจริง ในดานของ

อรรถรสในการบรรเลงดนตร ีรวมถึงการฝกหัดเทคนิคการตีระนาด เชน การจัดทาน่ัง การบังคับกลามเน้ือ ทาจับไม ตามเกณฑ

มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย (2538) และ สรธัญ (2557) และในสวนวิจัยของ Clarion Chacko และคณะ 

(2016) ท่ีใชเซนเซอรรับแสงอินฟราเรดในการตรวจสอบทาทางท่ีสื่อความหมายเพ่ือขับเคลื่อนรถน่ังคนพิการ รวมถึง Heng-

Tze Cheng และคณะ (2011) ท่ีใชชุดของเซนเซอรอินฟราเรดพร็อกซิมิตี้ในการจดจําและคาดเดาทาทางคําสั่งอุปกรณโมบาย 

ชวยสนับสนุนแนวคิดในการตรวจสอบการตรวจจับการบรรเลงของระนาดได 

 คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาระนาดตนแบบ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเครื่องดนตรีไทยพ้ืนฐาน

ดวยการบูรณาการความรูดานระบบสมองฝงตัว โดยใชระนาดจําลองแบบ 8 เสียง คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที และโดเสียงสูง 

ใหสามารถนําทางจังหวะการตีใหกับผูฝกหัด ตามโนตเพลงไทยเดิมท่ีกําหนดดวยชุดไดโอดเปลงแสง (Light-Emitting Diode) 

พรอมท้ังสามารถตรวจจับความถูกตองของการตีจังหวะบรรเลงดวยเซนเซอรแสงอินฟราเรด (Infrared Proximity Sensor) 

ในรูปแบบของคะแนนดวยวงจรแสดงตัวเลข (Seven Segment Display) เพ่ือทําใหเกิดแรงจูงใจและรูพัฒนาการของการฝก 

โดยหวังวาจะชวยสงเสริมใหเยาวชนไทยสนใจ และ สงเสริมอนุรักษ สืบทอดเก่ียวกับดนตรีไทยมากข้ึน รวมถึงแสดงใหเห็นถึง

การบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัวรวมกับความรูดานเครื่องดนตรีไทย 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

อุปกรณท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 

 1) ระนาดจําลองแบบ 8 ลูกระนาด ขนาด 45 x 15 x 15 เซนติเมตร ทําจากไมมีจํานวนลูกระนาด 8 ลูก สามารถ

ใหเสียงดนตรีข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โด เร มี ฟา ซอล ลา ที และโดเสียงสูง เปนผลิตภัณฑ OTOP จากชางผูมีทักษะและฝมือในการ

ทําระนาด ดังน้ันจึงเหมาะสมใชในการทดสอบเพ่ือสรางตนแบบจําลอง ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 ระนาดจําลอง ทําจากไม จํานวน 8 ลูกระนาดพรอมไม 

 2) บอรดสมองกลฝงตัว Arduino Mega 2560 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรท่ีใชหนวยประมวลผลตระกูล 

ARM ของ ATMEL โดยใชชิปไอซ ีATmega 2560 ท่ีมีความถ่ีในการประมวลผลท่ี 16 MHz และใชแรงดันไฟฟาในระดับ 5V มี

จํานวนอินพุตและเอาตพุตในการเช่ือมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอลจํานวน 54 พอรต แบบอนาล็อกจํานวน 16 

พอรต ดังแสดงในภาพท่ี 2 สามารถพัฒนาซอฟทแวรในลักษณะของภาษา C/C++ ผานการใชซอฟทแวร Arduino IDE  

 

ภาพท่ี 2 บอรดสมองกลฝงตัว Arduino Mega 2560 

 3) เซนเซอรแสงอินฟราเรด (Infrared Proximity Sensor) เปนเซนเซอรประเภทหน่ึงท่ีใชหลักการสะทอนของ

แสงในการตรวจจับการกีดขวางของวัตถุ มีการตอบสนองอยางรวดเร็ว คืนคาเปนระยะหางระหวางวัตถุกับเซนเซอร ท่ีไดจาก

ความสัมพันธระหวางแรงดันเอาตพุตแบบอนาล็อกในหนวยโวลต (V) กับ ระยะทางในหนวยเซนติเมตร (cm) ดังแสดงในภาพ

ท่ี 3 งานวิจัยเลือกใชเซนเซอรแสงอินฟราเรด Sharp รุน GP2Y0A02 ท่ีมีคุณสมบัติเชิงเทคนิคสามารถใชแรงดันไฟเลี้ยงในชวง

ระหวาง 4.5V ถึง 5.5V ท่ีเหมาะสมกับบอรดสมองกลฝงตัวและมีชวงในการวัดระยะ 20 cm ถึง 150 cm ทําใหเหมาะสมใน

การตรวจจับการตีลูกระนาดตนแบบ  

      
 (ก) เซนเซอรแสงอินฟราเรด Sharp GP2Y0A02   (ข) หลักการทํางานของเซนเซอรอินฟาเรด  

ภาพท่ี 3 บอรดสมองกลฝงตัว Arduino Mega 2560 
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 4) วงจรแสดงผลตัวเลข (Seven Segment Display) เปนไดโอดเปลงแสง LED (Light Emitting Diode) แบบ

เลขเจ็ดสวนเปน ท่ีถูกนํามาจัดรูปแบบการแสดงผลเปนตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวดังแสดงในภาพท่ี 4 โดยภายใน

จะประกอบไปดวย LED จํานวนแปดตัว คือ A, B, C, D, E, F, G และ DP   

 
        (ก)    (ข)          (ค)   

ภาพท่ี 4 (ก) อุปกรณไดโอดเปลงแสงแบบเลขเจ็ดสวน (7-Segment) (ข) ตําแหนงการวาง LED ภายใน 7-Segment  

และ (ค) การแสดงผลเปนตัวเลขศนูยถึงเกาของ 7-Segment 

 

 5) วงจรดีโคดสัญญาณไบนารีไอซี 7447 (Decoder/Driver 7-Segment) ในการควบคุมสั่งงานการแสดงผล

ของวงจรแสดงผลตัวเลขแบบเจ็ดสวน (7-Segment) ตองใชสัญญาณควบคุมจํานวน 8 บิต ดังน้ันการแสดงผลตัวเลขจํานวน 3 

หลักจะตองใชบิตสั่งงานจํานวนมากถึง 24 เอาตพุต ซึ่งบอรดสมองกลฝงตัวอาจจะมีจาํนวนอินพุตและเอาตพุตไมเพียงพอ หรือ 

เกิดความยุงยากในการพัฒนาโปรแกรม การใชรหัสไบนารี่โคด BCD (Binary Coded Decimal Code) ท่ีเปนรหัสพิเศษแทน

ตัวเลขจึงสามารถชวยแกปญหาดังกลาวดังแสดงในภาพท่ี 5 

  

ภาพท่ี 5 (ก) แสดงวงจรการเช่ือมตอวงจรดีโคดไอซี 7447   (ข) การใชรหัสไบนารี่ในการควบคุม 7-Segment 

    

การวางออกแบบและพัฒนาระนาดเอกตนแบบ 

 คณะผูวิจัยไดเลือกใชระนาดจําลองแบบ 8 ลูกระนาดท่ีมีเสียงโนต โด เร มี ฟา ซอล รา ที และ โดเสียงสูง ในการ

ออกแบบระนาดตนแบบเพ่ือสงเสริมการเลนดนตรีไทยดวยระบบสมองกลฝงตัว โดยทําการออกแบบแผนสําหรับติดตั้ง

เซนเซอรแสงอินฟราเรดและหลอดไดโอดเปลงแสงจํานวน 8 ชุด ตามจํานวนตัวโนตและลูกระนาด ซึ่งทําการติดตั้งใหเซนเซอร

แตละตัวมีความสูงจากลูกระนาดเทากัน โดยทําการติดตั้งอยูบนของแทนวาง ซึ่งจะทําการบรรจุบอรดสมองกลฝงตัวท่ีเลือกใช 

Arduino Mega 2560 ท่ีจํานวน I/O เพียงพอในการทํางาน รวมถึงวงจรและอุปกรณในการแปลงระบบไฟฟา และในสวนของ

ดานหนาของแทนวางจะออกแบบใหมีสวิตชเริ่มและเลือกความเร็วในการฝกหัดบรรเลงระนาดอยู 3 ระดับ พรอมกับวงจร

แสดงผลแบบ 7-Segment ท่ีใชในการแสดงเปอรเซ็นตความถูกตองในการตีตามจังหวะของเพลงท่ีกําหนดไวใชในการฝกหัดท่ี

บรรจุไวในบอรดสมองกลฝงตัวดังแสดงในภาพท่ี 6  
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ภาพท่ี 6 การออกแบบระนาดตนแบบเพ่ือสงเสริมการเลนดนตรีไทยดวยระบบสมองกลฝงตัว 

 

  
   

ภาพท่ี 7 ระนาดตนแบบท่ีพัฒนาและสวนประกอบภายในของวงจรควบคุมพรอมบอรดสมองกลฝงตัว 
 

 

 โดยไดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝงตัวเพ่ือทํางานเปนโมดลูการทํางานของตนแบบระนาด ดังน้ี  

โมดูลท่ี 1 : สวนการแปลงโนตเพลง โดยใชโนตเพลงไทยเดิมแบบ 8 เสียงท่ีเลือกไวเพ่ือแปลงเปนตัวโนตแบบตัวอักษร พรอม

แบงเปนหอง โดยทําการเก็บขอมูลในรูปแบบโครงสรางขอมูลแบบอารเรย และบันทึกเก็บไวในหนวยความจํา EEPROM  

โมดูลท่ี 2 : การนําทางจังหวะการบรรเลง ทําการอานคาตัวโนตแตละหองจากอารเรย โดยมีความเร็วของจังหวะการอานตาม

ความเร็วท่ีเลือกของผูฝกหัดกอนเริ่มระบบ เพ่ือควบคุมการทํางานของไดโอดเปลงแสงและเลเซอรแสงจํานวน 8 ชุดใหแสดงผล

ตามลําดับในแตละตําแหนงของลูกระนาด ดังแสดงในภาพท่ี 8 

           

ภาพท่ี 8 แสดงตําแหนงติดตั้งเซนเซอรการตรวจสอบและชุดนําทางจังหวะการบรรเลง  
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โมดูลท่ี 3 : การตรวจสอบจังหวะการตี โดยใชเซนเซอรแสงอินฟราเรดจํานวน 8 ตัว ท่ีติดตั้งในลักษณะเอียงข้ึนทํามุมกับลูก

ระนาด ดังแสดงในภาพท่ี 8 ทําใหไดความสูงระหวางลูกระนาดและเซนเซอรท่ีระยะเทากันท่ีจะสงผลใหการตรวจสอบ 

“จังหวะการยก” และ “จังหวะการตี” มีความผิดพลาดนอยลง เพ่ืออานคาแรงดันแบบอนาล็อกและแปลงเปนคาระยะทางใน

หนวยเซนติเมตรแลวคํานวณหาคาระยะทางและระยะเวลาในการอานท่ีเหมาะสมในการแทนจังหวะ "จังหวะยก" และ "จังหวะ

ตี" ดังแสดงในภาพท่ี 9 เพ่ือนําคาไปเปรียบเทียบคาโนตเพลงปจจุบันแลวกําหนดความถูกตองในการตีตามตัวโนต   

 

ภาพท่ี 9 แสดงการทํางานของเซนเซอรแสงอินฟราเรดในการตรวจสอบจังหวะการยกและจังหวะการต ี

โมดูลท่ี 4 : การวิเคราะหคะแนนและแสดงผล  นําคาทําการคํานวณความถูกตองของจังหวะการตีใหเปนรอยละจากจํานวน

โนตเพลงท้ังหมดแลวแปลงคาเปนรหัส BCD เพ่ือแสดงผลดวยวงจรแสดงผลตัวเลขจํานวน 3 หลัก 

โดยท้ัง 4 โมดูลมีแผนผังการทํางานของระนาดตนแบบดังแสดงในภาพท่ี 10  

 
ภาพท่ี 10 แผนผังการทํางานของระนาดตนแบบท่ีควบคุมดวยบอรดสมองกลฝงตัว 
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ผลการวิจัย  

คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบการทดลองสําหรับหาประสิทธิภาพการทํางานของระนาดตนแบบท่ี โดยทําการ

กําหนดคาตัวเลขแทนตัวโนตตามลําดับ คือ 1) โด 2) เร 3) มี 4) ฟา 5) ซอล 6) ลา 7) ที 8) โดเสียงสูง ดังแสดงในภาพท่ี 11 

เพ่ือทําการทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานในสวนตาง ๆ ดังน้ี  

 

ภาพท่ี 11 การกําหนดคาลําดบัท่ีของลูกระนาดท่ีใชในการทดลองนําทางจังหวะการต ี

 

1) ประสิทธิภาพการนําทางจังหวะการตี  โดยทําการโปรแกรมจังหวะการบรรเลงตัวโนตลงไปในลักษณะตาง ๆ ท่ีตองการ

ทดลองจํานวน 6 ลักษณะ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองการนําทางของจังหวะการตี ของหลอดไดโอดเปลงแสงและเลเซอรซึ่งติด

ไวในแตละตําแหนงของลูกระนาด โดยทําการทดลองซ้ําในแตละลักษณะจํานวน 5 ครั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพการนําทางจังหวะการตีตามโนตของระนาดตนแบบ 

ลักษณะการใหจังหวะตัวโนตท่ีทําการทดลอง 

ความถูกตองการนําทางโนตจังหวะการต ี(รอยละ) 

ครั้งท่ีทดลอง 

1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 100 100 100 100 100 100.0 
8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 100 100 100 100 100 100.0 
1,1 → 2,2 → 3,3 → 4,4 → 5,5 → 6,6 → 7,7 → 8,8 100 100 100 100 100 100.0 
8,8 → 7,7 → 6,6 → 5,5 → 4,4 → 3,3 → 2,2 → 1,1 100 100 100 100 100 100.0 
1,3 → 2,4 → 3,5 → 4,6 → 5,7 → 6,8 100 100 100 100 100 100.0 
8,6 → 7,5 → 6,4 → 5,3 → 4,2 → 3,1 100 100 100 100 100 100.0 
 คาเฉลี่ยความถูกตองรวม 100.0 
  

 ผลการทดลองพบวา การนําทางโนตจังหวะการตีสามารถแสดงไดถูกตองในทุกลักษณะของการทดลอง ทําให

คาเฉลี่ยความถูกตองรวมอยูท่ีรอยละ 100 ซึ่งลักษณะการใหจังหวะตัวโนตท่ีออกแบบทดลองจะเปนไปในลักษณะเดียวกันท่ี

เกิดข้ึนในโนตเพลง แตดวยเหตุผลของความผิดพลาดในการจดจําและบันทึกของมนุษยจึงไมใชโนตเพลงจริงในการทดลอง 

 

2) ประสิทธิภาพการตรวจจับจังหวะการตี แบงการทดลองออกเปนแบบการตีแยกลูกระนาดและแบบการตีตอเน่ือง ตามโนต

ท่ีระบุโดยใชคาลําดับลูกระนาดในภาพท่ี 8 ซึ่งการทดลองตีแบบแยกลูกระนาด ใชผูทดสอบจํานวน 10 คน ตีตามจังหวะท่ี

กําหนด ณ ตําแหนงลูกระนาด แตละลูกซ้ําจํานวน 10 จังหวะ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองการตรวจจับดังแสดงในตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพในการตรวจจับจังหวะการยกและการตีแบบแยกลูกระนาด 

คาลําดับ 

ลูกระนาด 

คาความถูกตองการตรวจจับจังหวะยกและต ี(ครั้ง) คาเฉลี่ยความถูกตอง 

(รอยละ) ผูทดสอบ (คน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 9 9 9 10 10 10 10 9 9 10 95.00 
2 10 10 10 9 9 8 10 10 10 9 95.00 
3 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98.00 
4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00 
5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100.00 
6 9 10 10 10 10 10 10 10 9 9 97.00 
7 10 9 10 10 10 10 10 9 9 9 96.00 
8 10 9 10 10 10 9 9 9 10 9 95.00 

คาเฉลี่ยรอยละความถูกตองการจบัจังหวะการตีแบบแยกลูกระนาด    97.50 
 

ผลการทดลองพบวา การนําทางโนตจังหวะการตีของระนาดลูกท่ี 1, 2 และ 8 มีรอยละความถูกตองนอยท่ีสุดคือ 95 

ซึ่งอาจจะเกิดจากตําแหนงและมุมท่ีตองบิดไมไปเพ่ือตี สวนระนาดลูกท่ี 4 และ 5 มีรอยละความถูกตองมากท่ีสุดคือ 100 

รองลงมาคือ ระนาดลูกท่ี 3, 6 และ 7 ตามลําดับ 

ในสวนการทดลองแบบตีตอเน่ืองจะเลือกผูทดสอบท่ีมีคารอยละความถูกตองการตีแบบแยกลูกระนาดสูงสุดจํานวน 

5 คน โดยทําการออกแบบลักษณะการใหจังหวะตัวโนต จํานวน 6 แบบ ท่ีมีความถ่ีในการใชจังหวะคงท่ี เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกตองของการตรวจจับการตเีปรียบเทียบกับคาท่ีแสดงจากวงจรแสดงผลตัวเลข ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพในการตรวจจับจังหวะการยกและการตีแบบตอเน่ืองแยกลูกระนาด 

ลักษณะการใหจังหวะตัวโนต 

คาความถูกตองการตรวจจับจังหวะยกและต ี(รอยละ) 

ผูทดสอบ (คน) คาเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 90 93 94 90 95 92.4 
8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 94 93 95 92 96 94.0 
1,1 → 2,2 → 3,3 → 4,4 → 5,5 → 6,6 → 7,7 → 8,8 89 89 88 90 90 89.2 
8,8 → 7,7 → 6,6 → 5,5 → 4,4 → 3,3 → 2,2 → 1,1 90 88 86 87 85 87.2 
1,3 → 2,4 → 3,5 → 4,6 → 5,7 → 6,8  77 76 79 81 76 77.8 
8,6 → 7,5 → 6,4 → 5,3 → 4,2 → 3,1 79 73 75 78 73 75.6 

คาเฉลี่ยรอยละความถูกตองการจบัจังหวะการตีแบบแยกลูกระนาด 86.20 

 

ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพในการตรวจจับจังหวะการยก และการตีแบบตอเน่ืองตามลักษณะการใหจังหวะตัว

โนต มีคาเฉลี่ยรอยละความถูกตองรวมเทากับ รอยละ 86.2 โดยพบวาลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบท่ี 1 และ 2 ท่ีเปนการ

ตีแบบลูกเดียวไลระดับเสียง  มีความถูกตองรอยละ 92.4 และ 94.0 ตามลําดับ และรอยละความถูกตองในการตรวจจับจะ

ลดลง เมื่อตีในลักษณะการใหโนตแบบท่ี 3 และ 4 ซึ่งเปนการตีแบบซ้ําในแตละตัวโนต ซึ่งไดคาความถูกตองรอยละ 89.2 และ 

87.2 ตามลําดับ นอกจากน้ีลักษณะการใหโนตแบบสลับตัวโนต แบบท่ี 5 และแบบท่ี 6 โดยเปนการตีแบบสองมือพรอมกัน 

ปรากฏวามีคาความถูกตองนอยท่ีสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 77.8 และ 75.6 ตามลําดับ  
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อภิปรายผล  

จากผลจากการวิจัยพบวา สวนโมดูลการแสดงคะแนนการฝกหัดดวยวงจรแสดงผลตัวเลขจํานวนสามหลักมีคาเฉลี่ย

ความถูกตองรวมอยูท่ีรอยละ 99.72 ซึ่งขอผิดพลาดเกิดข้ึนจากการเพ่ิมความถ่ีในการแสดงผลท่ีสูงข้ึนเปน 0.5 วินาทีตอคา

ตัวเลข ทําใหแสดงผลขอมูลไมทันและขามคาตัวเลขบางตัวไป ทําใหคาเฉลี่ยความถูกตองลดลงอยูท่ีรอยละ 98.9 แตกตางจาก

ท่ีใชความถ่ีในการแสดงผลขอมูล 1, 2 และ 3 วินาทีตอคาตัวเลขท่ีมีความถูกตองเฉลี่ยรอยละ 100 จึงนําชวงความถ่ีน้ีไป

กําหนดความเร็วของจังหวะการฝก ในสวนโมดูลนําทางจังหวะการตีเพ่ือฝกหัด พบวา การนําทางในลักษณะการใหจังหวะตัว

โนตท้ัง 6 แบบ ท่ีมีลักษณะคลายกับการใหจังหวะของโนตเพลงจริงไดผลคาเฉลี่ยความถูกตองรอยละ 100 ซึ่งเหตุผลท่ีไมทํา

การทดลองหาประสิทธิภาพความถูกตองในการนําทางกับโนตเพลงจริง เน่ืองจากความสามารถในการจดจําโนตและความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนของมนุษยท่ีทําหนาท่ีในการบันทึกขอมูลผลการทดลอง  

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของระนาดตนแบบท่ีตองการสรางแรงจูงใจ โดยมีการใหคะแนนความถูกตองในการฝกตี

ระนาดของผูฝกหัดจึงมีโมดูลท่ีทําหนาท่ีในการตรวจจับจังหวะการตี โดยออกแบบการทดลอง 2 แบบ คือ 1) แบบตีแยกลูก

ระนาด พบวา ตําแหนงการตีในลูกระนาดท่ี 4 และ 5 มีคาเฉลี่ยความถูกตองในการตรวจจับดีท่ีสุดอยูท่ีรอยละ 100 และมีคา

ลดลงเมื่อตําแหนงลูกระนาดท่ี 1,2 และ 8 ซึ่งเปนตําแหนงท่ีอยูไกลจากมือของผูตีและตองบิดไม ทําใหไดคาเฉลี่ยความถูกตอง

อยูท่ีรอยละ 95  ในสวนท่ี 2) แบบตีตอเน่ือง พบวา ลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบท่ี 1 และ 2 ท่ีเปนการตีแบบลูกเดียว

เรียงตอกันมีคาเฉลี่ยความถูกตองในการตรวจจับการตีสงูสุดท่ีรอยละ 92.4 และ 94.0 ตามลําดับ เน่ืองจากเปนลักษณะการตีท่ี

งายและใชไมเดียวในการตี และจะมีคาลดลงในลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบท่ี 3 และ 4 ท่ีเปนการตีแบบซ้ํา ทําใหได

คาเฉลี่ยความถูกตองรอยละ 89.2 และ 87.2 ตามลําดับ ซึ่งอาจเกิดจากชวงเวลาในการอานคาเซนเซอรแสงอินฟราเรดของ

จังหวะการยกและจังหวะการตีของแตละโนตท่ีพัฒนายังไมเหมาะสม หรือ หรือ ความสูงและลักษณะการตีไมของผูทดลองแต

ละคนแตกตางกันซึ่งไมไดถูกทําการระบุใหเปนตัวแปรควบคุมในการทดลอง และลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบท่ี 5 และ 6 

ท่ีเปนการใหจังหวะท่ีมีโนต 2 ตัวในจังหวะเดียวกันและตีพรอมกันท้ังสองไมน้ัน มีคาเฉลี่ยความถูกตองต่ําสุดท่ีรอยละ 77.8 

และ 75.6 ตามลําดับ ซึ่งสวนหน่ึงนาจะเกิดจากลักษณะการทํางานของเซนเซอรแสงอินฟราเรดท่ีไมไดมีลักษณะการตรวจสอบ

เปนเสนตรงและพ้ืนท่ีในการติดตั้งเซนเซอรของแตละตัวโนตอยูในระยะใกลกันทําใหเกิดการผิดพลาดเมื่อมีการเคลื่อนท่ีไมไป

ในลักษณะการขามโนตซึ่งอาจจะไมตรงในตําแหนงของโนตน้ัน ๆ ไดพอดี ทําใหการตรวจสอบคาจังหวะการตีผิดพลาดไป และ

สวนหน่ึงอาจจะเกิดจากทักษะของผูทดสอบแตละบุคคลท่ีไมสามารถควบคุมไดทําใหคาในการตรวจสอบลดลง   

 

สรุปผลการวิจัย   

 การประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวท่ีพัฒนาดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 ในการพัฒนา

ระนาดตนแบบเพ่ือสงเสริมการเลนดนตรีไทย โดยใชระนาดจําลองแบบ 8 ลูกระนาดท่ีมีเสียงโนต โด เร มี ฟา ซอล รา ที และ

โดเสียงสูง มีประสิทธิภาพในการนําทางจังหวะการตีของโนตเพลงดวยไดโอดเปลงแสงเฉลี่ยรอยละ 100 และมปีระสิทธิภาพใน

การตรวจจับจังหวะการตีของของผูฝกหัดดวยเซนเซอรแสงอินฟาเรด ในแบบการตีแยกลูกระนาดเฉลี่ยรอยละ 97.50 และการ

ตีตอเน่ืองตามโนต เฉลี่ยรอยละ 86.20 ซึ่งคาการตรวจจับจังหวะการตีน้ีจะนําไปคํานวณเปนคะแนนในการฝกหัด เพ่ือชวยเปน

แรงกระตุนและสงเสริมพัฒนาการความกาวหนาของผูฝกหัด โดยทําการแสดงผลผานวงจรแสดงตัวเลขจํานวนสามหลักท่ีมี

คาเฉลี่ยความถูกตองในการแสดงผลรอยละ 99.72 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีใหทุนอุดหนุนการวิจัยอันเปนประโยชนใน

ครั้งน้ีทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี   
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บทคัดยอ 

ในงานวิจัยน้ี ไดศึกษาและพิจารณาจุดทับกันสนิทและจุดตรึงรวมแบบสุมบนปริภูมิอิงระยะทางโดยใชเง่ือนไขของ

การหดตัวแบบวางนัยท่ัวไป เราหวังวางานวิจัยช้ินน้ีจะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจจะศึกษาในดานของทฤษฎีบทจุดตรึง 

 

คําสําคัญ : จุดตรึงรวม, จุดตรึงรวมแบบสุม, จุดทับกันสนิท, การหดตัวอยางออน 

 

Abstract 

 In this paper, we study the coincidence point and random common fixed point on 

metric spaces by using the generalized weak contractive condition. We desire that this paper is useful for 

many researchers which study in the fixed point theorem. 

 

keywords : Common fixed, Random common fixed point, Coincidence Point, Weak contractive 

 

บทนํา   

ในอดีตท่ีผานมาการศึกษางานวิจัยทางดานการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรน้ัน การหาจดุตรึงเปนสิ่งท่ีถูกนํามาศึกษา

อยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันท้ังบนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภมูิบานาค และบนปริภมูิอ่ืนๆ อีกมากมาย และเมื่อไมนานมาน้ีไดมี

การศึกษาทฤษฎีบทท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการอยางสุม (random operator) ซึ่งเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจจากนักวิจัย

มากมาย ดูจาก [6,7,10,11,17,22] โดยในป ค.ศ. 1970 Takahashi [27] ไดแนะนําแนวคิดของคอนเวกซในปริภูมิอิง

ระยะทาง และหลังจากน้ัน นักวิจัยหลายทานไดศึกษาทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางคอนเวกซ ดูจาก 

[2,5,8,12,14,19] ซึ่งทําใหไดรับผลลัพธดังตอไปน้ี ในป ค.ศ. 1997 Albert และ Guerre-Delabriere [1] ไดพิสูจนการมีอยู

จริงของทฤษฎีบทจุดตรึงของการสงการหดตัวอยางออนในปริภูมฮิลิเบิรต และในป ค.ศ. 2001 Rhoades [24] ไดขยายงานไป

บนปริภูมิบานาค และในป ค.ศ.2008 Azam และ Shakeel [2] ไดรับทฤษฎบีทของการมีจุดตรึงรวมของการสงการหด

ตัวอยางออนบนปริภูมิอิงระยะทางคอนเวกซ ตอมาการพัฒนาทฤษฎีบทของจุดตรึงไมเพียงจากท่ีกลาวมาน้ัน ในป ค.ศ.2006 

Beg และ Abbas [9] ไดศึกษาแนวคิดของการดําเนินการแบบสุมบนปริภูมิบานาคและไดรับทฤษฎบีทท่ีแสดงวา การมีอยูจริง
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ของจุดตรึงรวมและจดุทับกันสนิทของการสงแบบสุมการหดตัวอยางออนในเซตคอนเวกซในปริภมูิอิงระยะทางบริบูรณแยกกัน

ได และในงานวิจัยน้ี เขาไดแนะนําการหดตัวอยางออน (Weak Contractive) ซึ่งคือบทนิยามตอไปน้ี  

บทนิยาม 1 ให X เปนปริภูมิอิงระยะทาง การสง :T X X→  จะถูกเรียกวา การหดตัวอยางออน (Weak Contractive) 

ซึ่งสอดคลองกับการสง f  ถา ทุก ,x y X∈  

( ) ( ) ( ( )), , ,d Tx Ty d fx fy d fx fyϕ−≤  

สําหรับการสง :f X X→  และ [ )0, , ): 0[ϕ →∞ ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง (0) 0ϕ = และ 

lim ( )
t

tϕ
→∞

= ∞  

ยิ่งไปกวาน้ันเขายังไดพิจารณาการลูเขาของลําดับซึ่งถูกสรางข้ึนดวยข้ันตอนการทําซ้ําของมานน (modified Mann iterative 

scheme)ดวย ในป ค.ศ. 2009 Abbas และKhan [4] ไดขยายบทนิยามของการหดตัวอยางออนเปนการหดตัวดังตอไปน้ี ให 

:f X X→ และ :g X X→  ซึ่ง 

 ( ( ( ), ( ))) ( ( ( ), ( ))) ( ( ( ), ( )))d f x f y d g x g y d g x g yψ ψ ϕ≤ −  

สําหรับทุกๆ ,x y X∈ ซึ่ง , Gψ ϕ∈  โดยท่ี : 0,[ [  ,{ 0] ]G ψ ∞ ∞= → ซึ่งψ  เปนการสงอยางตอเน่ืองและไมลด 

โดยท่ี 0( )tψ =  ก็ตอเมื่อ 0t = }  ในงานวิจัยดังกลาวเขาไดพิจารณาการมีอยูจริงของจุดทับกันสนิท และจุดตรึงรวมของ

การสงขางตน ในป ค.ศ. 2009 Izmat Beg  Adnan Jahangir และ Akbar Azam [16] ไดศึกษาจุดทับกันสนิทแบบสุมและ

จุดตรึงสําหรับการสงเขากันไดอยางออนในปริภูมิอิงระยะทางคอนเวกซ ซึ่งเขาไดรับทฤษฎีบทตอไปน้ี  

ทฤษฎีบทท่ี 1.1.1 ให X  เปนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K  ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X  เมื่อ  
, , :S T f K KΩ× →  สําหรับแตละ ,x y K∈  และ w∈Ω  

( ( , ), ( , )) ( ( , ), ( , )) ( ( ( , ), ( , )))d S w x T w y d f w x f w y d f w x f w yϕ≤ −   

เมื่อ [ )0, , ): 0[ϕ →∞ ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง 

( )0 0ϕ =  และ ( )lim
t

tϕ
→∞

= ∞  

ถา ( , ) ( , ) ( , )S w K T w K f w K∪ ⊆  และ ( , )f w K  เปนปริภูมิยอยโพลิชของ K  แลวจะมีการสงเมเชอรเรเบิล

:p KΩ→  ซึ่ง  

( , ( )) ( , ( )) ( , ( ))f w p w S w p w T w p w= =  

จากสิ่งท่ีกลาวมาทําใหเราสนใจศึกษาจุดทับกันสนิทแบบสุมโดยสอดคลองกับเง่ือนไขดานลาง น่ันคือเราจะกําหนด 

X  เปนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K  ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X  เมื่อ , , :S T f K KΩ× →  

สําหรับแตละ ,x y K∈  และ w∈Ω  

( ( ( , ), ( , ))) ( ( ( , ), ( , ))) ( ( ( , ), ( , )))d S w x T w y d f w x f w y d f w x f w yψ ψ ϕ≤ −  (1) 

เมื่อ [ )0, , ): 0[ϕ →∞ ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง 
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( )0 0ϕ =  และ ( )lim
t

tϕ
→∞

= ∞  

และ :[0, ] [0, ]ψ ∞ → ∞  เปนการสงตอเน่ืองเชิงเสนและการสงไมลด ซึ่ง 

0( )tψ =  ก็ตอเมื่อ 0t =  

ความรูพ้ืนฐาน 

บทนิยาม 2.1 [23] ให X เปนเซตท่ีไมใชเซตวาง และ 𝑇:𝑋 × 𝑋 → ℝ สอดคลองกับเง่ือนไขดังตอไปน้ี สําหรับทุก

สมาชิก ,  y, zx X∈  

    (M1)   ( , ) 0d x y ≥   

   (M2)  ( , ) 0d x y =  ก็ตอเมื่อ x y=  

   (M3)  ( ) ( ), ,d x y d y x=     (สมมาตร) 

     (M4) ( ) ( ), , ( , )d x y d x z d z y≤ +    (อสมการสามเหลี่ยม) 

แลว d  จะกลาววาเปน ฟงกชันระยะทาง (distance function) หรือเมตริก (metric) และจะเรียกวา ( , )X d  วาเปน

ปริภูมิอิงระยะทาง (Matric space) 

บทนิยาม 2.2 [28] ลําดับ { }nx  ใน ( , )X d  จะเรียกวาเปน ลําดับโคชี(Cauchy sequence) ถาสําหรับทุกๆ 0ε >  จะมี

จํานวนเต็มบวก N  ซึ่งถา ,  m n N≥  แลว ( , )n md x x ε<  

บทนิยาม 2.3 [28] ลําดับ { }nS  ในปริภูมิอิงระยะทาง ( ),X d  จะเรียกวา ลูเขา(Converges) ถามีจุด S X∈  ซึ่ง

สําหรับทุกๆ 0ε > มีจํานวนนับ N  ซึ่ง n N≥  ท่ีทําให ( ),nd S S ε<   

ในกรณีน้ีเรากลาววา { }nS ลูเขาสู S   และเราเขียน nS S→  หรือ
 
lim nn

S S
→∞

=  

บทนิยาม 2.4 [29] ลําดับ{ }nS ของจํานวนจริง จะเรียกวาเปน ลําดับไมลด(Nondecreasing sequence) ถา 1n nS S +≤  

สําหรับทุก 𝑛 ∈ ℕ 

บทนิยาม 2.5 [29] ลําดับ{ }nS  ของจํานวนจริง จะเรียกวาเปน ลําดับไมเพ่ิม(Nonincreasing sequence) ถา 1n nS S +≥  

สําหรับทุก 𝑛 ∈ ℕ 

บทนิยาม 2.6 [28] ฟงกชัน 𝑓(𝑥) จะเรียกวาเปน ฟงกชันไมลด(Nondecreasing function) บนชวง 𝐼 ถา 𝑓(𝑥2) ≥
 𝑓(𝑥1) สําหรับทุกๆ 𝑥2 >  𝑥1 เมื่อ 𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝐼 
บทนิยาม 2.7 [3] การสง 𝜓 จะกลาววาเปนการสงเชิงเสน(Linear Operator) ถาสอดคลองตอไปน้ี 

1) 𝐷(𝜓) เปนปริภูมิเวกเตอร และ 𝑅(𝜓) เปนปริภูมิเวกเตอรในฟลลเดียวกัน 

2) สําหรับทุกๆ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐷(𝜓) และคาคงตัวของ α  

𝜓(𝑥 + 𝑦) = 𝜓(𝑥) + 𝜓(𝑦) 

𝜓(𝛼𝑥) = 𝛼𝜓𝑥 

เมื่อ 𝐷(𝜓) ใชแทนโดเมนของการสง 𝜓 และ 𝑅(𝜓) ใชแทนเรนจของการสง 𝜓 

บทนิยาม 2.7 [16] ฟงกชัน : Xξ Ω→  จะกลาววาเปน Σ -เมเชอร (Σ -measurable)  ถาสําหรับเซตยอยเปด 𝐵 ของ

X , 1( )Bξ − ∈Σ   
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บทนิยาม 2.8 [16] การสง :f X XΩ× →  จะกลาววาเปนการสงแบบสุม (random map)  ก็ตอเมื่อ สําหรับแตละจุด 

x X∈  การสง 𝑓(∙, 𝑥):Ω → 𝑋 เปนการสงเมเชอร  

บทนิยาม 2.9 [16] การสงแบบสุม :f X XΩ× →  เปนการสงตอเน่ือง(continuous mapping) ถาสําหรับแตละ 

w∈Ω  การสง  𝑓(𝑤,∙):𝑋 → 𝑋 เปนการสงตอเน่ือง  

บทนิยาม 2.10 [16] การสงเมเชอรเรเบิล : Xξ Ω→  เปนจุดตรึงแบบสุม(random fixed point) :f X XΩ× →  ก็

ตอเมื่อ ( , ( )) ( )f w w wξ ξ=  สําหรับแตละ w∈Ω   

กําหนดให เซตท้ังหมดของการสงเมเชอรเรเบิลจาก XΩ→  แทนดวย ( , )M XΩ  และเซตท้ังหมดของจุดตรึง

แบบสุมของการสงแบบสุม T  แทนดวย ( )RF T  

บทนิยาม 2.11 [16] ให K  เปนเซตท่ีไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X  การสง :T K KΩ× →  จะกลาววา

เปนการหดตัว (contraction) บน K  ถามีการสงเมเชอรเรเบิล : [0,1)λ Ω→  ซึ่ง สําหรับทุกๆ ,x y K∈ , 

( )( , , ( , y)) ( ) ( , )d T w x T w w d x yλ≤  

บทนิยาม 2.12 [16] การสง :T K KΩ× → จะกลาววาเปน k -ลิพซิทเซียน (k-Lipschitzian) ถาทุกๆ ,x y K∈  จะมี

คาบวก การสง : (0, ]k Ω→ ∞  

( )( , , ( , y)) ( ) ( , )d T w x T w k w d x y≤  

บทนิยาม 2.13 [16] การสงเมเชอรเรเบิล : Kξ Ω→  จะกลาววาเปนจุดตรึงรวมของการดําเนินการแบบสุม (common 

fixed point of random operators) :f K KΩ× →  และ :T K KΩ× → ถาแตละ w∈Ω , 

( ) ( , ( )) ( , ( ))w f w w T w wξ ξ ξ= =  

บทนิยาม 2.14 [16] การสงเมเชอรเรเบิล : Kξ Ω→  จะกลาววาเปนจุดทับกันสนิทของการดําเนินการแบบสุม

(coincidence point of random operators) :f K KΩ× → และ :T K KΩ× → ถาแตละ w∈Ω , 

( , ( )) ( , ( ))f w w T w wξ ξ=  

บทนิยาม 2.15 [16]  การสง :T X XΩ× →  กลาววาเปน การหดตัวอยางออน(weakly contractive)ในสอดคลอง 

:f X XΩ× →   ถาทุกๆ ,x y X∈  

( ( , ), ( , )) ( ( , ), ( , )) ( ( ( , ), ( , )))d T w x T w y d f w x f w y d f w x f w yϕ≤ −  

สําหรับละ w∈Ω  เมื่อ :[0, ) [0, )ϕ ∞ → ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง 

(0) 0ϕ =  และ lim ( )
t

tϕ
→∞

= ∞  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องจุดตรึงรวมแบบสุมในการหดตัววางนัยท่ัวไปบนปรภิูมอิิงระยะทาง มีจุดประสงคเพ่ือศึกษาและอธิบาย

จุดทับกันสนิทและจุดตรึงรวมแบบสุมโดยสอดคลองกับเง่ือนไขท่ี (1) 

 รูปแบบงานวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคณุภาพโดยศึกษาขอมลูจากเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมลูจากงานวิจัยท่ีไดมีการศึกษา

มาแลว พรอมท้ังไดศึกษาแนวทางใหมๆ ดวย 

 วิธีดําเนินการวิจยั 

1. ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
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2. สรางปญหาใหมจากทฤษฎีเดิมท่ีศึกษาไว 

3. ดําเนินการพิสจูน 

4. สรุปและอภิปรายผล 

เก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมลูเปนการศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีบท หลักการและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ผลการวิจัย  

ทฤษฎีบทท่ี 1 ให X  เปนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K  ไมเปนเซตวาง และเปนเซตยอยปดของ X  เมื่อ 

, , :S T f K KΩ× → สําหรับแตละ ,x y K∈  และ w∈Ω  

( ( ( , ), ( , ))) ( ( ( , ), ( , ))) ( ( ( , ), ( , )))d S w x T w y d f w x f w y d f w x f w yψ ψ ϕ≤ − , (1) 

เมื่อ [ )0, , ): 0[ϕ →∞ ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง 

( )0 0ϕ =  และ ( )lim
t

tϕ
→∞

= ∞  

และ :[0, ] [0, ]ψ ∞ → ∞  เปนการสงตอเน่ืองเชิงเสนและการสงไมลด ซึ่ง 

0( )tψ =  ก็ตอเมื่อ 0t =  

ถา ( , ) ( , ) ( , )S w K T w K f w K∪ ⊆  และ ( , )f w K  เปนปริภูมิยอยโพลิชของ K  แลวจะมี การสงเมเชอรเรเบิล

:p KΩ→  ซึ่ง 

( , ( )) ( , ( )) ( , ( ))f w p w S w p w T w p w= =  

พิสูจน ให 0 : Kξ Ω→  เปนการสงเมเชอร โดยเราจะสรางลําดับของการสงเมเชอร nξ จาก Ω ไปยัง K  เน่ืองจาก 

( , ) ( , )S w K f w K⊆  เลือกการสงเมเชอร 1 : Kξ Ω→  โดยท่ี {1,2,3,...}n =  

1 0( , ( )) ( , ( ))f w w S w wξ ξ=  

ในทํานองเดียวกัน เน่ืองจาก ( , ) ( , )T w K f w K⊆ เลือกการสงเมเชอร 2 : Kξ Ω→  ซึ่ง 

2 1( , ( )) ( , ( ))f w w T w wξ ξ=  

ดังน้ันในรูปท่ัวไป เลือกการสงเมเชอร 2 1 :n Kξ + Ω→  โดยท่ี 2 1 2( , ( )) ( , ( ))k kf w w S w wξ ξ+ = และ เลือกการสงเม

เชอร 2 :n Kξ Ω→  โดยท่ี 2 2 1( , ( )) ( , ( ))k kf w w T w wξ ξ −=  เมื่อ k  เปนจํานวนเต็มบวก โดยเง่ือนไขท่ี (1) จะไดวา 

2 1 2 2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))k k k kd f w w f w w d S w w T w wψ ξ ξ ψ ξ ξ− − −=    

       2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ− −≤  

         2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wϕ ξ ξ− −−  

                 2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ− −≤  

น่ันคือ 

2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ− 2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ− −≤  

ในทํานองเดียวกัน 

2 2 1 2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))k k k kd f w w f w w d T w w S w wψ ξ ξ ψ ξ ξ+ −=  

             2 2 1( ( ( , ( )), ( ( , ( ))))k kd S w w T w wψ ξ ξ −=  
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                 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ −≤  

         2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wϕ ξ ξ −−  

         2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ −≤  

       2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w f w wψ ξ ξ−=  

จะไดวา 

2 2 1 2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))k k k kd f w w f w w d f w w f w wψ ξ ξ ψ ξ ξ+ −≤  

แสดงใหเห็นวา 1{ ( ( ( , ( )), ( , ( ))))}n nd f w w f w wψ ξ ξ +  เปนลําดับไมเพ่ิม และเน่ืองจาก ψ  เปน การสงไมลด จะได 

1{ ( ( , ( )), ( , ( )))}n nd f w w f w wξ ξ +  เ ป น ลํ า ดั บ ไ ม เ พ่ิ ม ข อ ง จํ า น ว น จ ริ ง บ ว ก  แ ล ะ เ น่ื อ ง จ า ก 

1( ( , ( )), ( , ( ))) 0n nd f w w f w wξ ξ + ≥  ทําใหไดวาลําดับน้ีเปนลําดับท่ีมีขอบเขตลาง ดังน้ันลําดับดังกลาวจะลูเขาสู L  

ซึ่ง 0L ≥  

พิจารณากรณีท่ี 0L >  แลว 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ) 0n nd f w w f w w Lϕ ξ ξ ϕ+ ≥ >  

ดังน้ันเราจะได 

2 1 2 2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))n n n nd f w w f w w d S w w T w wψ ξ ξ ψ ξ ξ+ + +=  

           2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))n nd f w w f w wψ ξ ξ +≤  

              2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))n nd f w w f w wϕ ξ ξ +−  

            2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L)n nd f w w f w wψ ξ ξ ϕ+≤ −  

ในทํานองเดียวกัน 

2 2 1 2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))n n n nd f w w f w w d T w w S w wψ ξ ξ ψ ξ ξ+ −=         n                  

                               2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))n nd S w w T w wψ ξ ξ −=  

 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))n nd f w w f w wψ ξ ξ −≤  

            2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))n nd f w w f w wϕ ξ ξ −−  

         2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L)n nd f w w f w wψ ξ ξ ϕ−≤ −  

 2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L)n nd f w w f w wψ ξ ξ ϕ−= −  

จะไดวา 

  2 1 2 2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L)n n n nd f w w f w w d f w w f w wψ ξ ξ ψ ξ ξ ϕ+ + +≤ −  

               2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L) (L)n nd f w w f w wψ ξ ξ ϕ ϕ−≤ − −  

            2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) 3 (L)n nd f w w f w wψ ξ ξ ϕ− −≤ −  

                    

                                                            1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( 1) (L)n nd f w w f w w nψ ξ ξ ϕ+≤ − −  

ดังน้ัน สําหรับ m N+  จะม ี

   1( ( ( , ( )), ( , ( ))))m N m Nd f w w f w wψ ξ ξ+ + + 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( )m N m Nd f w w f w w Lψ ξ ξ ϕ+ − +≤ −                                                                                  

                                                                     2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) 2 ( )m N m Nd f w w f w w Lψ ξ ξ ϕ+ − + −≤ −  
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                                                                    3 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) 3 ( )m N m Nd f w w f w w Lψ ξ ξ ϕ+ − + −≤ −  

  

                                                            1( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L)m md f w w f w w Nψ ξ ξ ϕ+≤ −  

จะไดวา 

     1( ( ( , ( )), ( , ( ))))m N m Nd f w w f w wψ ξ ξ+ + + 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L)m md f w w f w w Nψ ξ ξ ϕ+≤ −  

ทําใหไดวา 

     1 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) (L) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))m N m N m md f w w f w w N d f w w f w wψ ξ ξ ϕ ψ ξ ξ+ + + ++ ≤  

จึงเกิดขอขัดแยง สําหรับ N  ท่ีใหญท่ีสุด ดังน้ัน 0L =  ขณะน้ี เราจะแสดง 

1 1( , )( ( ( , ( , ( ))), )) ( ( , ( )), )N NT w B T w f w w B T w wξ ε ξ ε− −• ⊆  

1 1( , )( ( ( , ( , ( ))), )) ( ( , ( )), )N NS w B T w f w w B T w wξ ε ξ ε− −• ⊆  

สําหรับ แตละ w∈Ω  เมื่อ 0ε >  เลือก N  ซึ่ง 

1( ( ( , ( )), ( , ( )))) min{ ( ), ( )}
2 2N Nd f w w f w w ε εψ ξ ξ ψ ϕ+ ≤   

ดังน้ัน สําหรับ ( ( ( , ), ( , ( )))) ( )
2Nd f w x f w w εψ ξ ψ≤  สําหรับแตละ w∈Ω  และ 2N k=  แลว 

     2( ( ( , ), ( , ( )))) ( ( ( , ), ( , ( ))))N kd T w x f w w d T w x f w wψ ξ ψ ξ=  

       2( ( ( , ), ( , ( ))))kd T w x S w wψ ξ≤  

         2 2( ( ( , ( ), ( , ( ))))k kd S w w f w wψ ξ ξ+  

      2( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wψ ξ≤  

       2( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wϕ ξ−  

       2 2( ( ( , ( ), ( , ( ))))k kd S w w f w wψ ξ ξ+  

     2( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wψ ξ≤  

       2 2( ( ( , ( ), ( , ( ))))k kd S w w f w wψ ξ ξ+  

     ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
ε ε ε εψ ψ ψ ψ ε< + = + =  

จะไดวา 

( ( ( , ), ( , ( )))) ( )Nd T w x f w wψ ξ ψ ε<  

แตเน่ืองจาก ψ  เปนการสงไมลด จึงไดวา 

( ( , ), ( , ( )))Nd T w x f w wξ ε<  

ถาคาของ 2 1N k= +  แลวจากอสมการขางตน 

2 1( ( ( , ), ( , ( )))) ( ( ( , ), ( , ( ))))N kd S w x f w w d S w x f w wψ ξ ψ ξ +=  

  2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd S w x T w wψ ξ +≤  

    2 1 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd T w w f w wψ ξ ξ+ ++  

 2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wψ ξ +≤  
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    2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wϕ ξ +−  

    2 1 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd T w w f w wψ ξ ξ+ ++  

 2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wψ ξ +≤  

    2 1 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd T w w f w wψ ξ ξ+ ++  

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
ε ε ε εψ ψ ψ ψ ε< + = + =  

จะไดวา 

( ( ( , ), ( , ( )))) ( )Nd S w x f w wψ ξ ψ ε<  

แตเน่ืองจาก ψ  เปนการสงไมลด จึงไดวา 

( ( , ), ( , ( ))))Nd S w x f w wξ ε<  

ถา ( )( ( ( , ), ( , ( ))))
2 Nd f w x f w wεψ ψ ξ ψ ε  ≤ ≤ 

 
 สําหรับแตละ w∈Ω  และ 2N k=  แลว 

    2( ( ( , ), ( , ( )))) ( ( ( , ), ( , ( ))))N kd T w x f w w d T w x f w wψ ξ ψ ξ=  

2( ( ( , ), ( , ( ))))kd T w x S w wψ ξ≤  

  2 2( ( ( , ( ), ( , ( ))))k kd S w w f w wψ ξ ξ+  

     2( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wψ ξ≤     

       2( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wϕ ξ−  

  2 2( ( ( , ( ), ( , ( ))))k kd S w w f w wψ ξ ξ+  

2( ( ( , ), ( , ( ))))
2 2kd f w x f w w ε εψ ξ ψ ψ   ≤ − +   

   
 

( )ψ ε≤  

จะไดวา 

( )( ( ( , ), ( , ( ))))Nd T w x f w wψ ξ ψ ε≤  

แตเน่ืองจาก ψ  เปนการสงไมลด จึงไดวา 

( ( , ), ( , ( )))Nd T w x f w wξ ε≤  

ถาคาของ 2 1N k= +  แลวจากอสมการขางตน 

     2 1( ( ( , ), ( , ( )))) ( ( ( , ), ( , ( ))))N kd S w x f w w d S w x f w wψ ξ ψ ξ +=  

 2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd S w x T w wψ ξ +≤  

   2 1 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd T w w f w wψ ξ ξ+ ++  

2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wψ ξ +≤  

  2 1( ( ( , ), ( , ( ))))kd f w x f w wϕ ξ +−  

  2 1 2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd T w w f w wψ ξ ξ+ ++  

2 1( ( ( , ), ( , ( ))))
2 2kd f w x f w w ε εψ ξ ψ ψ+

   ≤ − +   
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( )ψ ε≤  

จะไดวา 

( )( ( ( , ), ( , ( ))))Nd S w x f w wψ ξ ψ ε≤  

แตเน่ืองจาก ψ  เปนการสงไมลด จึงไดวา 

( ( , ), ( , ( )))Nd S w x f w wξ ε≤  

สิ่งท่ีไดรับคือ ( , )T w x  และ ( , )S w x  อยูใน ( ( , ( )), )NB f w wξ ε  สําหรบั w∈Ω  และ n N>  จาก ε  เปนคาคง

ตัวใดๆ ดังน้ัน { ( , ( ))}Nf w wξ  เปนลําดับโคชี ( , )f w k  สําหรับ w∈Ω  จะไดวา 

( ( , ( )), ( , ( ))) 0n md f w w f w wξ ξ →  เมื่อ ,n m →∞ เรามี ( , )f w k  เปนปริภมูิยอยบริบูรณของ K  ดังน้ัน 

{ ( , ( ))}Nf w wξ  มีลิมิต ให : ( , )q f w kΩ→ เปนลําดับของลาํดับดังกลาว เราจะไดรับการสง :p KΩ→  ซึ่ง 

( ) ( )N w p wξ →  เมื่อ p  และ q  เปนการสงเมเชอร ซึ่ง  

( , ( )) ( )f w p w q w=  

ดังน้ัน 2 1 2( , ( )) ( , ( )) ( , ( )) ( )k kf w w S w w f w p w q wξ ξ+ = → =   

และ 2 2 2 1( , ( )) ( , ( )) ( , ( )) ( )k kf w w T w w f w p w q wξ ξ+ += → =  

ในเง่ือนไขที (1) เราจะไดรับ 

        2 1 2( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w T w p w d S w w T w p wψ ξ ψ ξ+ =  

2( ( ( , ( )), ( , ( ))))kd f w w f w p wψ ξ≤  

    2( ( ( , ( )), ( , ( ))))kd f w w f w p wϕ ξ−  

เมื่อ k →∞  เราจะได  

( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))) )d f w p w T w p w d f w p w f w p w d f w p w f w p wψ ψ ϕ≤ −  

ดังน้ัน เราจะได ( , ( )) ( )T w p w q w=  แตเน่ืองจาก ( , ( )) ( )f w p w q w=  จึงไดวา ( , ( )) ( , ( ))T w p w f w p w=  

และจาก เง่ือนไขที (1) เราจะไดรบั 

        2 2 2 1( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( ))))k kd f w w S w p w d T w w S w p wψ ξ ψ ξ+ +=  

2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))kd f w w f w p wψ ξ +≤  

   2 1( ( ( , ( )), ( , ( ))))kd f w w f w p wϕ ξ +−  

เมื่อ k →∞  เราจะได  

( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( , ( )), ( , ( )))) ( ( ( ))), ( , ( ))))d f w p w S w p w d f w p w f w p w d p w f w p wψ ψ ϕ≤ −  

ดังน้ัน เราจะได  ( , ( )) ( )S w p w q w=  แตเน่ืองจาก ( , ( )) ( )f w p w q w=  จึงไดวา ( , ( )) ( , ( ))S w p w f w p w=   

ดวยเหตุน้ี p  เปนจุดทับกันสนิทแบบสุมของ ( , ( )), ( , ( ))f w w S w wξ ξ และ ( , ( ))T w wξ  ดังน้ัน 

( , ( )) ( , ( )) ( , ( ))f w w S w w T w wξ ξ ξ= =  

  

บทแทรก 1  ให X  เปนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K  ไมเปนเซตวาง และเปนเซตยอยปดของ X  เมื่อ 

, , :S T f K KΩ× →  สําหรับแตละ ,x y K∈  และ w∈Ω  
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( ( , ), ( , )) ( ( , ), ( , )) ( ( ( , ), ( , )))d S w x T w y d f w x f w y d f w x f w yϕ≤ −   

เมื่อ [ )0, , ): 0[ϕ →∞ ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง 

( )0 0ϕ =  และ ( )lim
t

tϕ
→∞

= ∞  

ถา ( , ) ( , ) ( , )S w K T w K f w K∪ ⊆  และ ( , )f w K  เปนปริภูมิยอยโพลิชของ K  แลวจะมี การสงเมเชอรเรเบิล

:p KΩ→  ซึ่ง  

( , ( )) ( , ( )) ( , ( ))f w p w S w p w T w p w= =  

พิสูจน  จากทฤษฎีบทท่ี 1 ถา ψ  เปนการสงเอกลักษณ แลวจะไดผลลัพธตามบทแทรกน้ี จึงไดรับผลลัพธตามทฤษฎีบทท่ี 

1.1.1 ของ Izmat Beg, Adnan Jahangir และ Akbar Azam [16] 

อภิปรายผล  

 ในบทความวิจัยน้ีไดศึกษาจุดทับกันสนิทแบบสุมโดยสอดคลองกับเง่ือนไขดานลาง น่ันคือเราจะกําหนด X  เปน

ปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K  ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X  เมื่อ , , :S T f K KΩ× →  สําหรับแต

ละ ,x y K∈  และ w∈Ω  

( ( ( , ), ( , ))) ( ( ( , ), ( , ))) ( ( ( , ), ( , )))d S w x T w y d f w x f w y d f w x f w yψ ψ ϕ≤ −  (1) 

เมื่อ [ )0, , ): 0[ϕ →∞ ∞  เปนการสงตอเน่ืองและการสงไมลด ซึ่ง 

( )0 0ϕ =  และ ( )lim
t

tϕ
→∞

= ∞  

และ :[0, ] [0, ]ψ ∞ → ∞  เปนการสงตอเน่ืองเชิงเสนและการสงไมลด ซึ่ง 

0( )tψ =  ก็ตอเมื่อ 0t =  

ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดพัฒนาของ Izmat Beg, Adnan Jahangir และ Akbar Azam [16] 

สรุปผลการวิจัย   

ในบทความวิจัยน้ีไดรับผลลัพธวาบนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได จะมีจุดทับกันสนิทและจุดตรึงรวมแบบสุมบน

ปริภูมิอิงระยะทางดังกลาวน้ันโดยสอดคลองกับเง่ือนไขการหดตัวแบบวางนัยท่ัวไป (1) ท่ีกําหนดให  
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ELECTRICITY L ECTRICITY METER READING USING IMAGE ANALYSIS 
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บทคัดยอ 

การจดบันทึกคาไฟฟาในหอพักประสบปญหาเก่ียวกับความผิดพลาดในการจดบันทึก ไดแก การจดตัวเลขการใชงาน

ผิดพลาด การสูญหายของขอมูลท่ีจดบันทึก ทําใหการคํานวณคาไฟฟามีความผิดพลาดตามมา ดังน้ันในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอ

ระบบอานมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหจากภาพถาย โดยนํากระบวนการรูจําตัวอักษรมาประยุกตใชกับภาพถายตัวเลขของ

มิเตอรไฟฟา ซึ่งงานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการสาํหรับการวิเคราะหและรูจําภาพเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

บันทึกตัวเลขการใชไฟฟา โดยไดทดลองกับถายภาพมิเตอรจํานวน 1000 ภาพ ผลการทดลองวิจัยพบวาความถูกตองของ

ระบบเทากับ 91%  

 

คําสําคัญ : ระบบอานตัวเลขของมิเตอรไฟฟา ,วิเคราะหภาพถาย,รูจําภาพ 

 

Abstract 

 Registering electricity bills in a dormitories are a problem with note-taking mistakes, such as 

incorrect usage numbers. Loss of recorded data Causing the electricity bills to have subsequent errors. 

Therefore, in this research, electricity meter reading systems are presented by analyzing images by 

applying the character recognition process to the system. The main topic of this research is to study the 

process of image analysis and Image recognition in order to facilitate the recording of dormitory electricity 

usage numbers by experimenting with hundred meter images. The results of the research shows that the 

accuracy of the system is by 91%. 

keywords : electricity meter ,image analysis ,image recognition 

 

บทนํา   

 จากสถิติการใชไฟฟาจากผูใชไฟฟาท่ัวประเทศขอมูลจากการไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย พบวามีปริมาณการใช

ไฟฟาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะชวงป 2559 ถึงป 2560 มีปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 4,439 ลานกิโลวัตตช่ัวโมง (การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย,2563). จะพบวาอัตราการใชไฟฟามักแปรผันตามจํานวนประชากร ขนาดของเศรษฐกิจ หรือขนาดของ

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเปนหลัก ปญหาท่ีตามมาคือการจัดเก็บคาใชกระแสไฟฟา การจัดเก็บคาใชกระแสไฟฟาจะอางอิงการใช

งานโดยอุปกรณมิเตอรไฟฟาเปนหลัก โดยมิเตอรไฟฟาเปนอุปกรณท่ีเช่ือมตอสายไฟหลักของสถานีใหบริการไฟฟาเขากับวงจร
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ภายในพ้ืนท่ีใชงานของผูขอใชไฟฟาเมื่อผูใชไฟฟาเปดอุปกรณในพ้ืนท่ีใชงานของตนเองตัวมิเตอรไฟฟาจะอาศัยหลักการไหล

ของกระแสไฟฟาเพ่ือทําใหเกิดการหมุนของจานท่ีมีตัวเลขกํากับการใชกระแสไฟฟาตามลําดับ เมื่อถึงรอบการใชงาน ผู

ใหบริการการใชกระแสไฟฟาจะทําการอานคาตัวเลขจากมิเตอรไฟฟาและแจงจํานวนการใชงานกระแสไฟฟาพรอมท้ังเรียกเก็บ

คาบริการตอไป จากข้ันตอนจะพบปญหาหน่ึงท่ีสําคัญคือการบันทึกการใชกระแสไฟฟาจากมิเตอรโดยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

เน่ืองจากมิเตอรไฟฟาเปนอุปกรณท่ีจําเปนตอการอางอิงการใชงานกระแสไฟฟาและแปรผันตามจํานวนท่ีอยูอาศัย ธุรกิจ หรือ 

อุตสาหกรรม ดังน้ันจํานวนมิเตอรในพ้ืนท่ีเขตเมืองจึงมีเปนจํานวนมาก เมื่อใชมนุษยทําหนาท่ีในการอาน หรือบันทึกขอมูลการ

ใชงานกระแสไฟฟาจึงมีแนวโนมการทํางานท่ีผิดพลาดสูงและใชเวลาในการทํางานมากจนเกินไป 

คณะวิจัยจึงมีแนวคิดเพ่ือลดขอผิดพลาดในการอานและจดบันทึกขอมูลจากมิเตอรไฟฟา โดยนําเอาเทคโนโลยีดาน 

Image Processing และ Template Matching มาชวยในการวิเคราะหจากภาพถายท่ีถายตัวเลขการใชงานกระแสไฟฟาบน

หนาปดมิเตอรไฟฟาเพ่ือลดความผิดพลาดจากการบันทึกและเพ่ิมความเร็วในการทํางานใหแกเจาหนาผูบันทึกขอมูล ใน

ปจจุบันเทคโนโลยีการวิเคราะหภาพสามารถนํามาใชกับขอมูลหลายประเภท เชน การตรวจสอบปายทะเบียนรถ (นัฐวดี เลิศ

ทรัพยขจร,2561). การตรวจสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน ดังน้ันในงานวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเทคโนโลยีของการวิเคราะห

ภาพถายมาใชในกระบวนการอานตัวเลขคาไฟฟาจากมิเตอรไฟฟา เพ่ือลดเวลาและเพ่ิมความแมนยําในการอานคาตัวเลขจาก

ภาพถายของมิเตอรไฟฟาสําหรับใชในการคํานวณคาไฟฟาตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย   

กระบวนการในการอานมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถาย ประกอบไปดวย 3 ข้ันตอนหลักคือ การรับขอมูลภาพ 

ถายมิเตอรไฟฟา การตรวจจับบริเวณท่ีเปนตัวเลขของการใชไฟฟา  การรูจําตัวเลขของการใชไฟฟา  โดยแสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการในการอานมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถาย 
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1. การรับขอมูลภาพถายมิเตอรไฟฟา 

 ภาพถายมิเตอรไฟฟาในการทดลองมีจํานวน 1000 ภาพ ซึ่งมีขนาดของภาพอยูระหวาง 1000 x 1000 พิกเซล ถึง 

2500 x 2500 พิกเซล โดยภาพถายถูกนํามาปรับขนาดใหเทากันคือขนาด 800 x 800 พิกเซล แสดงภาพตัวอยางดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2  มิเตอร5ภาพ 

 

2. การตรวจจับบริเวณท่ีเปนตัวเลขของการใชไฟฟา 

 ในการตรวจหาบริเวณท่ีเปนตัวเลขของการใชไฟฟาจะประกอบดวยกระบวนการยอยดังน้ี 

            2.1 การตัดพ้ืนท่ีมิเตอรไฟฟา 

                 เน่ืองจากภาพถายอาจไมไดอยูตําแหนงเดียวกันและขนาดของภาพไมเทากัน ดังน้ันในข้ันตอนน้ีจะเปนการตัด

ภาพเลือกเฉพาะพ้ืนท่ีของมิเตอรไฟฟาโดยใชการแปลงภาพเปนระดับสีเทา ทําภาพใหเบลอโดยใช average filter ซึ่งเปนการ

แทนคาความสวางของพิกเซลโดยใชคาเฉลี่ยของความสวางของพิกเซลท่ีอยูในฟลเตอร (Filter) ท่ีกําหนด แลวจึงแปลงเปน

ภาพขาวดําและหาพ้ืนท่ีท่ีติดตอใหขนาดใหญท่ีสุดโดยใชอัลกอริทึมของ Douglas-Peucker  มีการปรับขนาดของภาพถายท่ีได

ใหมีขนาดเทากันคือ 800 x 800 พิกเซล แสดงผลลัพธดังภาพท่ี 3 และ 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 การตัดพ้ืนท่ีมิเตอรไฟฟา 
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2.2 การแปลงภาพเปนภาพระดับสีเทา  

      ภาพถายมิเตอรไฟฟาท่ีไดจะถูกแปลงจากภาพสี RGB ไปเปนภาพระดับสีเทาซึ่งประกอบดวยความเขมของแสง 

0 – 255 เพ่ือดึงเฉพาะคาความสวางของภาพไปใชในกระบวนการแบงสวนเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีของตัวเลขการใขไฟฟา โดยใชสมการ

ท่ี 1  ซึ่งผลลัพธแสดงดังภาพท่ี 4 

Gray Level = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B   (1) 

 โดยท่ี Gray Level คือ คาระดับสีเทา 

  R คือ คาสีแดง 

  G คือ คาสีเขียว 

  B คือ คาสีนํ้าเงิน 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี4 การแปลงภาพเปนภาพระดับสีเทา 

 

2.3 การลบสิ่งรบกวนภายในภาพ 

      ภาพถายหลังจากแปลงเปนภาพขาวดําอาจจะมีสวนท่ีเปนสิ่งรบกวนได  ดังน้ันเพ่ือใหสามารถตัดสวนท่ีเปน

ตัวเลขไดแมนยําจึงจําเปนตองลบสิ่งรบกวนออก ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดประยุกตใชตัวกรองแบบเกาส (Gaussian filter) (Uzun, 

S., & AkgÜn, D. ,2018). และ Morphological operations (Rai, A., Shivhare, E., & Mandloi, D.,2018) สําหรับลบ

บริเวณท่ีเปนสิ่งรบกวน แสดงดังภาพท่ี 5 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 การลบสิ่งรบกวนภายในภาพ 

 

2.4 การแปลงภาพระดับสีเทาเปนภาพขาวดํา 
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      ภาพระดับสีเทาจะถูกแปลงเปนภาพขาวดําโดยใช Adaptive gaussian thresholding (Kohli, P., & Chadha, 

A. ,2019, March). ซึ่งคํานวณคา threshold โดยใชผลรวมถวงนํ้าหนัก (weight) ของพ้ืนท่ีใกลเคียงแบบเกาสเซียน ซึ่งชวย

แกปญหาภาพถายท่ีแสงสวางไมสม่ําเสมอ แสดงดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 6 การแปลงภาพระดับสีเทาเปนภาพขาวดํา 

 

 2.5 การตัดสวนพ้ืนท่ีสําหรับตัวเลขการใชไฟฟา 

      ภาพขาวดําท่ีตัดสิ่งรบกวนจะถูกนํามาหาเสนขอบโดยใชวิธี canny  แสดงดังภาพท่ี 7 แลวจึงนํามาหาพ้ืนท่ี

สําหรับตัวเลขการใชไฟฟาโดยใชฮิสโตแกรมของการนับจํานวนสีขาวของเสนขอบในแนวตั้งหรือแลวพิกัดแกน y แสดง ดังภาพ

ท่ี 8  โดยเลือกพิกัดแกน y โดยใชหลักการของ Local Maxima ซึ่งจะเลือกจุดในแนวแกน y ท่ีเปน Local Maxima จุดท่ี 2 และ

จุดท่ี 4 จากก่ึงกลางของแกน y ของภาพ ซึ่งจะไดผลลัพธดังภาพท่ี 9   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  หาเสนขอบโดยใชวิธี canny 

 

 
 

 

ภาพท่ี 8 ฮิสโตแกรมของการนับจาํนวนสีขาวของเสนขอบในแนวตั้งหรือแลวพิกัดแกน y 
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ภาพท่ี 9 การตัดสวนพ้ืนท่ีสําหรับตัวเลขการใชไฟฟา 

 

3. การรูจําตัวเลขของการใชไฟฟา   

 ในการรูจําตัวเลขจากพ้ืนท่ีของตัวเลขการใชไฟฟาไดประยุกตใหกระบวนการของ Template matching เปน

เทคนิคในการคนหาพ้ืนท่ีของรูปภาพท่ีคลายกับ template โดยจะมี template ของตัวเลขท้ัง 10 ตัว แสดงดังภาพท่ี 10 และ

ผลลัพธของการแสดงภาพรูจําไดแสดงภาพในภาพรูปท่ี 11 

 

 
ภาพท่ี 10  template ของตวัเลขท้ัง 10 ตัว 
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ภาพท่ี 11 ผลลัพธของการแสดงภาพรูจํา 

 

ผลการวิจัย  

จากผลการทดลองไดใชหลักการ image processing ในการหาตําแหนงพ้ืนท่ีของตัวเลขการใชไฟฟาบนหนาปด

มิเตอรไฟฟา และไดประยุกตใชเทคนิค Template matching เพ่ือแปลความรูปภาพท่ีมีภาพตัวเลขปรากฎอยูแปลงใหเปน

ตัวเลขเพ่ือนําไปใชจริงได ดังตารางท่ี 1 จากการทดลองกับภาพท้ังหมด 1000 ภาพ ไดความถูกตองเทากับ 91% ดังภาพท่ี 12   

 
 

ภาพท่ี 12 ผลแสดงเปอรเซ็นตความถูกตองจากการอานคา 1,000 ภาพ 

 

ซึ่งตารางท่ี 1 แสดงผลลัพธของตัวเลขท่ีไดจากระบบ 

 

 

ตารางท่ี 1  แสดงผลลัพธของตัวเลขท่ีไดจากระบบ 

แสดงภาพรูจํา แสดงผล            
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4895.3 

 

อภิปรายผล  

   ในการทดลองการระบบอานตัวเลขของมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถาย Image processing มีการตรวจจับ

บริเวณท่ีเปนตัวเลขของการใชไฟฟาโดยการตัดพ้ืนท่ีมิเตอรไฟฟาใชอัลกอริทึมของ Douglas-Peucker  และแปลงภาพขาวดํา

ท่ีตัดสิ่งรบกวนจะถูกนํามาหาเสนขอบโดยใชวิธี canny เมื่อผานกระบวนการทาง image processing จะไดพ้ืนท่ีเฉพาะสวนท่ี

มีภาพตัวเลขการใชงานไฟฟาจากน้ันจึง ใชกระบวนการของ Template matching ในการเปรียบเทียบภาพตัวเลขเพ่ือให

แปลงใหเปนตัวเลขและนําไปใชงานซึ่งจากการทดลองไดคาเฉลี่ยอยูท่ี 91% จากการพิจารณาความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

เปรียบเทียบสามารถสรุปความผิดพลาดคือ เกิดจากมุมของตัวเลขบางมุมท่ีมีความคลายกันเชนตัวเลข 0 , 3 , 6 , 8 ในบาง

กรณีเกิดจากในตําแหนงสุดทายของตัวเลขบนหนาปดมิเตอรไฟฟาท่ีตัวเลขมีการหมุนแสดงการใชไฟฟา ในขณะท่ีถายภาพถา

ตัวเลขยังแสดงไมสมบูรณภาพเลขท่ีไดจะมีบางสวนท่ีหายไปอันสงผลถึงการคาดเดาเพ่ือแปลงเปนตัวเลขไดเชนกัน    

 

สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยไดพัฒนาระบบอานตัวเลขของมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถายงาน เพ่ือลดเวลาและความผิดพลาดใน

การจดบันทึก โดยอาศัยกระบวนการของการประมวลผลภาพในการดึงสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีตัวเลขคาไฟฟาและการรูจําตัวเลข ซึ่งมี

ความถูกตองของระบบเทากับ 91 % โดยระบบน้ีสามารถพัฒนาตอเพ่ือใหมีความถูกตองมากข้ึนและสามารถนําไปประยุกตใช

งานกับการอานตัวเลขของมิเตอรตางๆ ได 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการแบงกลุมจังหวัดท้ังหมด 77 จังหวัด โดยแบงตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของ

ครัวเรือนในดานตาง ๆ  ดวยวิธีการแบงกลุมเชิงลําดับข้ัน ขอมูลท่ีใชคือขอมูลทุติยภูมิของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 

ป พ.ศ. 2561 โดยแบงตามรายจังหวัด จํานวนท้ังหมด 77 จังหวัด จากสํานักสถิติแหงชาติ ซึ่งมีตัวแปรท้ังหมด 5 ตัวแปร  

ไดแก คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา  คาใชจาย

ดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบาน  คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา ผลการศึกษา พบวา จังหวัดปทุมธานี

เปนจังหวัดท่ีมีคาใชจายสูงท่ีสุดในทุก ๆ ดาน ซึ่งแตกตางจากจังหวัดอ่ืน โดยการแบงกลุมจังหวัดท่ีมีคาใชจายใกลเคียงกันเขา

กลุมเดียวกัน สามารถแบงกลุมคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนได 4 กลุม คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค แบงกลุมได 3 

กลุม คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา แบงกลุมได 4 กลุม คาใชจายดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบาน แบงกลุมได 3 

กลุม  คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา แบงกลุมได 5 กลุม 

คําสําคัญ : คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ครัวเรือน การวิเคราะหแบงกลุมเชิงลําดับข้ัน  

 

Abstract 

This research is to study the classification among 77 provinces in Thailand based on average 

household expense by hierarchical cluster. Secondary data of 2018 average household expense each 

province from National Statistical Office, with 5 factors which are average household expense, consumer 

expense, clothing expense, residential expense and medical expense has been used for this study.  

The result has shown that Patumthani has the highest expense in every factor which is different 

from other province. The classification by approximate expense can divide average household expense 

into 4 groups, consumer expense into 3 groups, Clothing expense into 4 groups, residential expense into 3 

groups and medical expense into 5 groups. 

keywords : average monthly expenditure, household, hierarchical cluster analysis 
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บทนํา   

 พฤติกรรมทางการเงินของคนไทยจากการศึกษาของศูนยวิเคราะหวิจัยของธนาคารทหารไทย พบวาสวนใหญมีเงิน

ออมไมพอใช อันมีสาเหตุมาจากการใชชีวิตในรูปแบบเนนการใชชีวิตประจําวันอยางเรงรีบ ใชโซเชียลมีเดียเพ่ิมข้ึน ทําใหมี

ชองทางในการใชจายท่ีมากข้ึนและยังเปนชองทางท่ีรวดเร็วในการใชจายอีกดวย อีกท้ังยังมีคาใชจายท่ีไมจําเปน เชน คาใชจาย

ในกลุมสุราซึ่งมีสัดสวนสูง อีกท้ังยังมีการออมท่ีใหผลตอบแทนและการปองกันความเสี่ยงในระดับต่ํา ซึ่งครัวเรือนในแตละ

จังหวัดในประเทศไทยจะมีพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนดานอุปโภคและบริโภค ดานท่ีอยูอาศัย 

เปนตน ทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ ก็แตกตางกันดวย  งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

การแบงกลุมจังหวัดท้ังหมด 77 จังหวัด โดยแบงตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ  ดวยวิธีการแบงกลุม

เชิงลําดับข้ัน แบงกลุมขอมูลท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน เพ่ือทําใหทราบวาจังหวัดใดท่ีมีคาใชจายในครัวเรือน

ท่ีใกลเคียงกัน และใหผูท่ีเก่ียวของสามารถนําไปวิเคราะหถึงปญหาและวางแผนหาแนวทางแกไขเก่ียวกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

หรือธุรกิจท่ีเก่ียวของสามารถวางแผนเก่ียวกับการตลาดในแตละกลุมไดอยางถูกตอง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งน้ี ใชขอมูลสําหรับทําการวิจัย คือขอมูลทุติยภูมิของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป พ.ศ. 

2561 โดยแบงตามรายจังหวัด จํานวนท้ังหมด 77 จังหวัด จากสํานักสถิติแหงชาติ ซึ่งตัวแปรท่ีใชในการวิจัย มีท้ังหมด 5 ตัว

แปร  ไดแก คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา  

คาใชจายดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบาน  คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา  โดยใชการวิเคราะหผลจาก

โปรแกรม R โดยทําการแบงกลุมเชิงลําดับข้ัน โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. เลือกตัวแปรท่ีคาดวาจะทําใหกลุมตางกัน  

2. ทําการปรับขอมูล โดยการ standardized ตัวแปรทุกตัว เน่ืองจากตองการกําจัดหนวยของตัวแปร 

3. เลือกวิธีการวัดความคลายหรือความตางระหวางกรณีศึกษาแตละคู 

4. เลือกวิธีการรวมกลุม ซึ่งในท่ีน้ีใชหลักเกณฑในการรวมกลุมคือ Between-Group 

หลักจากท่ีไดจังหวัดตามการแบงกลุมของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ แลว นํามาทําแผนท่ี 

เพ่ือแสดงจังหวัดในการแบงกลุมไดอยางชัดเจน 

  

ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยในการวิเคราะหคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ดวยวิธีการแบงกลุมเชิงลําดับข้ัน ท้ังหมด 77 

จังหวัด ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

689 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

1. ดานคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน 

ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  

กลุมท่ี จํานวนจังหวัด รอยละ คาตํ่าสุด 

(บาท) 

คาสูงสุด 

(บาท) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1 3 3.9 30,992.50 34,127.44 32,976.30 1,725.39 

2 9 11.7 22,790.08 27,581.38 24,419.28 1,547.08 

3 1 1.3 43,300.51 43,300.51 43,300.51 - 

4 64 83.1 11,213.48 21,135.24 16,919.31 2,658.23 

รวม 77 100.0 11,213.48 43,300.51 18,764.14 5,360.56 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน สามารถแบงออกไดเปน 4 

กลุม จังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 3 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 43,300.51 บาท 

รองลงมาคือจังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 1 คือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และภูเก็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 32,976.30 บาท 

2. ดานคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

ตารางท่ี 2 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  

กลุมท่ี จํานวนจังหวัด รอยละ คาตํ่าสุด 

(บาท) 

คาสูงสุด 

(บาท) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1 5 6.5 23,025.76 29,509.28 26,302.11 2,911.40 

2 71 92.2 9,681.98 21,180.49 15,318.99 2,775.33 

3 1 1.3 36,678.76 36,678.76 36,678.76 -  

รวม 77 100.0 9,681.98 36,678.76 16,309.59 4,526.10 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอเดือน 

สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม จังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 3 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีดานคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอ

เดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 36,678.76 บาท รองลงมาคือจังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 1 คือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ภูเก็ต 

สระบุรี และนครปฐม มีคาเฉลี่ยเทากับ 26,302.11 บาท 

3. ดานคาใชจายเคร่ืองนุงหมและรองเทา 

ตารางท่ี 3 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  

กลุมท่ี จํานวนจังหวัด รอยละ คาตํ่าสุด 

(บาท) 

คาสูงสุด 

(บาท) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1 4 5.2 661.62 730.80 709.39 32.32 

2 35 45.5 135.23 335.05 261.81 54.90 

3 37 48.1 347.85 594.88 453.88 75.19 

4 1 1.3 1,033.59 1,033.59 1,033.59  - 

รวม 77 100.0 135.23 1,033.59 387.38 156.32 
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จากตารางท่ี 3 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทาเฉลี่ยตอ

เดือน สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม จังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 4 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีดานคาใชจายเพ่ือเครื่องนุงหมและ

รองเทาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 1,033.59 บาท รองลงมาคือจังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 1 คือกรุงเทพมหานคร 

สระบุรี นครศรีธรรมราช และพังงา มีคาเฉลี่ยเทากับ 730.80 บาท 

4. ดานคาใชจายท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองใชในบาน 

ตารางท่ี 4 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน  

กลุมท่ี จํานวนจังหวัด รอยละ คาตํ่าสุด 

(บาท) 

คาสูงสุด 

(บาท) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1 4 5.2 6,365.48 8,074.50 7,245.07 815.62 

2 4 5.2 4,622.64 5,462.84 5,031.61 378.60 

3 69 89.6 2,056.82 4,346.12 3,177.47 572.44 

รวม 77 100.0 2,056.82 8,074.50 3,485.09 1131.81 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ย

ตอเดือน สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม จังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 1 ซึ่งคือจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และภูเก็ต 

มีดานคาใชจายเพ่ือท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 7,245.07 บาท รองลงมาคือ

จังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 2 คือสมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5,031.61 บาท 

5. ดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายา 

ตารางท่ี 5 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายาเฉลี่ยตอเดือนของ 

  ครัวเรือน  

กลุมท่ี จํานวนจังหวัด รอยละ คาตํ่าสุด 

(บาท) 

คาสูงสุด 

(บาท) 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1 1 1.3 662.05 662.05 662.05  - 

2 32 41.6 174.12 280.18 223.97 31.32 

3 23 29.9 296.31 454.31 373.03 44.90 

4 1 1.3 898.26 898.26 898.26  - 

5 20 26.0 63.09 165.96 117.09 31.64 

รวม 77 100.0 63.09 898.26 255.18 135.96 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายา

เฉลี่ยตอเดือน สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม จังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 4 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีดานคาใชจายเพ่ือการตรวจ

รักษาพยาบาลและคายาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 898.26 บาท รองลงมาคือจังหวัดท่ีอยูในกลุมท่ี 1 คือ

กรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 662.05 บาท 
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 จากการแบงกลุมจังหวัดท้ัง 77 จังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ 

สามารถแสดงผลการวิจัยได ดังรูป 

 
      ภาพท่ี 1         ภาพท่ี 2 

 
      ภาพท่ี 3                                ภาพท่ี 4 
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                                                          ภาพท่ี 5 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนท่ีแบงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 

ภาพท่ี 2 แสดงแผนท่ีแบงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอเดือน 

ภาพท่ี 3 แสดงแผนท่ีแบงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทาเฉลี่ยตอเดือน 

ภาพท่ี 4 แสดงแผนท่ีแบงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ยตอเดือน 

ภาพท่ี 5 แสดงแผนท่ีแบงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับข้ันของดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายาเฉลี่ยตอเดือน 

 

อภิปรายผล  

ผลการวิจัยน้ี พบวา การแบงกลุมจังหวัดท่ีมีคาใชจายใกลเคียงกันเขากลุมเดียวกัน สามารถแบงกลุมคาใชจายเฉลี่ย

ตอเดอืนของครัวเรือนได 4 กลุม คาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภค แบงกลุมได 3 กลุม คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา 

แบงกลุมได 4 กลุม คาใชจายดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบาน แบงกลุมได 3 กลุม  คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาล

และคายา แบงกลุมได 5 กลุม แตถามองในภาพรวมจะเห็นวา จังหวัดปทุมธานี เปนจังหวัดท่ีมีคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนมาก

เปนอันดับท่ี 1 ในทุก ๆ ดาน ซึ่งเปนท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืน ๆ อยางชัดเจน จากรายงานการวิเคราะหสภาะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ของสํานักอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ไดกลาวถึงจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดท่ีมีการเจริญเติบโตทางดาน

เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางทางดานเศรษฐกิจข้ึนอยูกับดานอุตสาหกรรม ดานบริการเปนหลัก เปนแหลงรองรับการเขา

มาหางานทําจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ อีกท้ังยังเปนแหลงสถาบันการศึกษาทุกระดับช้ัน จึงทําใหเกิดรายไดตอ

ครัวเรือนเปนจํานวนมาก และคาใชจายก็สูงมากเชนกัน  รองลงมาอีก 1 กลุมท่ีจะอยูดวยกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี ภูเก็ต เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และมีสิ่งอํานวนความสะดวกตาง ๆ มากมาย ทําให

คาครองชีพสูง จึงทําใหเกิดคาใชจายตอครัวเรือนท่ีสูงข้ึนเชนกัน สวนกลุมสวนใหญของจังหวัดในประเทศ จะมีคาใชจายตอ
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ครัวเรือนท่ีนอยในทุก ๆ ดาน เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือนดวยวิธีการแบงกลุมและหาความสัมพันธสําหรับการทําเหมืองขอมูล ชฏารัตน พิพัฒนนันท และสิริธร 

เจริญรัตน ซึ่งสามารถแบงกลุมครัวเรือนได 3 กลุม คือ ลักษณะของกลุมท่ี 1 เปนครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง

ปานกลาง และมีคาใชจายอยูในชวงปานกลางดวย กลุมท่ี 2 ซึ่งมีจํานวนมากท่ีสุดเปนครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และมี

คาใชจายอยูในชวงนอยท่ีสุด กลุมท่ี 3 เปนครัวเรือนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และมีคาใชจายอยูในชวงสูงท่ีสุด ซึ่งจะเห็นวาผล

การศึกษาสอดคลองกันคือประชากรในจังหวัดตาง ๆ สวนใหญจะมีคาใชจายอยูในชวงท่ีนอย 

ในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจใชวิธีการแบงกลุมแบบตาง ๆ เชน การใชวิธีเคมีน และนํามาเปรียบเทียบกับการ

แบงกลุมเชิงลําดับข้ัน เพ่ือหาประสิทธิภาพของวิธีการแบงกลุม หรืออาจเพ่ิมตัวแปรท่ีสนใจ เชน รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 

หน้ีสินของครัวเรือน เปนตน เพ่ือท่ีจะเห็นภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย 

สรุปผลการวิจัย   

 ผลการวิจัยน้ี พบวา ในการแบงกลุมจังหวัดท่ีมีคาใชจายใกลเคียงกันเขากลุมเดียวกัน สามารถแบงกลุมจังหวัดได            

4 กลุม ตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนและคาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา ถัดมาสามารถแบงกลุมจังหวัดได 

3 กลุม  ตามคาใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคและคาใชจายดานท่ีอยูอาศัยและเครื่องใชในบาน และสามารถแบงกลุมจังหวัดได 

5 กลุม ตามคาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา  สวนในภาพรวม จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดท่ีมีคาใชจายเฉลี่ย

ตอครัวเรือนมากเปนอันดับท่ี 1 ในทุก ๆ ดาน ซึ่งเปนท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืน ๆ อยางชัดเจน รองลงมาอีก 1 กลุมท่ีจะอยู

ดวยกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ภูเก็ต สวนกลุมสวนใหญของจังหวัดในประเทศ จะมีคาใชจายตอครัวเรือนท่ีต่ํา

ในทุก ๆ ดาน เน่ืองจากเปนจังหวัดท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งในการแบงกลุมจังหวัดน้ี ผูท่ีสนใจในงานวิจัยหรือนักวางแผนการตลาด 

สามารถกําหนดทิศทางของการตลาดในแตละกลุมไดอยางแมนยํายิ่งข้ึน เชน การจัดโปรโมช่ันสินคาในแตละกลุมอาจแตกตาง

กัน เปนตน 
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเม่ือใช กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเปนวัสดุปลูก 

GROWTH AND YIELD OF CHINESE KALE USING TEA WASTE, GROUND COFFEE BEANS 

WASTE AND TOBACCO DUST WASTE AS PLANTING MATERIAL 

 

พิทักษ  จาวสวุรรณวงษ,1   ชัชวินทร  นวลศร,ี1  และ ขนิษฐา  ไชยแกว1* 
1คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

* corresponding author e-mail : khanita23@yahoo.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเตบิโตของผักคะนาเมือ่ใชกากชา กากกาแฟ และเศษใบยาสูบเปนวัสดุ

ปลูก ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ (complete randomized design; CRD) จํานวน 6 สิ่งทดลอง (สิ่งทดลองละ 4 

ซ้ํา) ไดแก ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ, ดิน : ปุยคอก : กากชา, ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ และ ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบยาสูบ 

ในอัตราสวน 6:1:1 โดยมีสิ่งทดลองควบคุมคือ การใชดินท่ีไมเติมอินทรียวัตถุหรือปุยเคมี และการใชดิน : ปุยคอก ใน

อัตราสวน 6:1 และใสปุยเคมีในอัตราสวนตามคําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตร ผลการวิจัยพบวา การใชดิน : ปุยคอก : 

กากชา ในอัตราสวน 6:1:1 เปนวัสดุปลูก ใหผลการเจริญเติบโตของคะนา ในดานความสูงตน ความกวางใบ และความยาวใบ 

สูงท่ีสุด และใหผลผลิตดานนํ้าหนักสดกอนและหลังตัดแตงสูงท่ีสุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองอ่ืนๆ 

(p<.01) ดังน้ันจึงสรุปไดวา กากชาสามารถใชเปนวัสดุทดแทนวัสดุปลูกชนิดอ่ืนๆ ในการปลูกผักคะนาได 

 

คําสําคัญ : กากชา กากกาแฟ เศษใบยาสูบ คะนา วัสดุปลูก 

 

Abstract 

 The comparative study of growth and yield of Chinese kale using tea waste, ground coffee beans 

waste and tobacco dust waste as planting material was conducted. The complete randomized design 

(CRD) consists of 6 treatments (4 replications) i.e. soil : manure : organic matters, soil : manure : tea waste, 

soil : manure : ground coffee beans waste, and soil : manure : tobacco dust waste at a ratio of 6:1:1. Soil 

without any organic matters or fertilizers and soil : manure at a ratio of 6:1 with chemical fertilizing at 

recommended rate from Department of Agricultural Extension were set as control. Results showed that 

the use of soil : manure : tea waste at a ratio of 6:1:1 as planting material gave the highest growth and 

yield of Chinese kale in term of height, leaf width, leaf length and fresh weight before and after trimming 

which significantly different (p<.01) to the other treatments. Therefore, tea waste could be used as an 

alternative planting material for growing Chinese kale. 
 
keywords: Tea waste, Ground coffee beans waste, Tobacco dust waste, Chinese kale, Planting material 
 
บทนํา   
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 ปจจุบันคนไทยนิยมดื่มชาและกาแฟเพ่ือความสดช่ืนใหกับรางกาย ประกอบกับมีงานวิจัยจํานวนมากรายงานถึง

คุณประโยชนของชาและกาแฟวาสามารถลดความเสี่ยงการเปนโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทําใหคนไทยหันมาดื่มชาและกาแฟกันเพ่ิม

มากข้ึน โดยมีการรายงานวาอัตราเฉลี่ยในการบริโภคกาแฟของคนไทยอยูท่ีปละ 300 แกวตอคนตอป (เสนทางเศรษฐีออนไลน, 

2561) ทําใหมีวัสดุเหลือใชคือกากชาและกากกาแฟท่ีเหลือจากการชงชาและกาแฟเปนจํานวนมากถูกท้ิงโดยเปลาประโยชน 

นอกจากน้ีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียงพิษณุโลกเชน สุโขทัยยังเปนแหลงปลูกและท่ีตั้งโรงงานยาสูบท่ีสําคัญของภาคเหนือ ทํา

ใหมีเศษเหลือจากกระบวนการผลิตยาสูบ ท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชได เรียกวาเศษผงใบยาสูบ ซึ่งกากชา

และกากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบ ดงักลาวจัดเปนอินทรียวัตถุชนิดหน่ึง ท่ีมีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสรางของดินได โดย

ชวยใหดินรวนซุย รากพืชชอนไชเพ่ือการดูดนํ้า ธาตุอาหารไดมากข้ึน การนํากากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบ ซึ่งเปน

อินทรียวัตถุมาใชประโยชนในการปลูกพืช จึงนาจะเกิดผลดีมากกวาการท้ิงโดยไมเกิดประโยชน 

การวิจัยในครั้งน้ีจึงไดศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเมื่อใช กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบมา

เปนวัสดุปลูก โดยทําการเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูประกอบการธุรกิจรานชาและกาแฟ รวมถึง

เกษตรกรนําไปประยุกตใชในการเพ่ิมผลผลติของคะนาหรือพืชผักตระกูลกะหล่ําใหดียิ่งข้ึน และเปนการนําเศษวัสดุเหลือใชมา

ใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตพืชตอไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. เก็บรวบรวม กากชาจากรานขายเครื่องดื่มนํ้าปนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กากกาแฟท่ีไดจากรานขาย

กาแฟโบราณในตลาดไผทาโพ จังหวัดพิจิตร  และเศษผงใบยาสูบ ท่ีไดจากโรงงานผลิตยาสูบ จังหวัดสุโขทัย แลวนํากากชา 

และกากกาแฟมาตากแดด 2 วัน จนกากชาและกากกาแฟแหง 

2. นําวัสดุ กากชา กากกาแฟ เศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุ แตละสิ่งทดลอง มาคลุกเคลาใหเขากันตามอัตราสวน

ตางๆ ท่ีกําหนดในแผนการทดลอง หลังจากคลุกผสมวัสดุปลูก 7 วัน ทําการวัดคา pH ของแตละสิ่งทดลอง 

3. กรอกวัสดุปลูกใสถุงดําขนาด 5 x 12 น้ิว ในปริมาณท่ีเทากัน คือ 2 กิโลกรัมตอถุง 

4. ทําการเพาะเมล็ดคะนาในถาดเพาะกลา ซึ่งมีวัสดุเพาะ ไดแก แกลบดํา ขุยมะพราว  ดิน อัตราสวน 2:1:1 จํานวน 

2 เมล็ดตอหลุม  

5. เมื่อตนกลาคะนาอายุได 14 วัน ซึ่งมีใบจริง 2-3 ใบ นําตนกลาคะนายายปลูกในถุงปลูกตามท่ีกําหนดในแผนการ 

ทดลอง 

6. ดูแล รดนํ้า เปนประจําทุกวัน วันละ 2 เวลา เชา-เย็น โดยใชบัวรดนํ้า เพ่ือสามารถควบคุมปริมาณการใหนํ้าแตละ

สิ่งทดลองไดอยางเหมาะสม 

7. การบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของคะนา ดังน้ี 

7.1 ความสูงของตน  วัดจากตําแหนงใบเลี้ยงแตกออกมา จนถึงปลายใบท่ียาวท่ีสุดเมื่อทําการรวบใบ 

7.2 จํานวนใบตอตน โดยนับเฉพาะจํานวนใบท่ีแผรับแสงเตม็ท่ีแลว 

7.3 ความกวางใบ วัดใบจริง ใบท่ี 6 ในสวนท่ีกวางท่ีสุดของแผนใบ  

7.4 ความยาวใบ วัดจากโคนกานใบ ใบท่ี 6 ไปจนถึงสวนปลายใบ 

8. เก็บบันทึกขอมูลผลผลิต โดยช่ังนํ้าหนักคะนาทุกตนเมื่ออายุครบ 50 วัน โดยตัดตนท่ีตําแหนงใบเลี้ยงแตกออกมา

จะไดนํ้าหนักผลผลติท้ังหมดกอนตัดแตง จากน้ันทําการตัดแตงใบแก ใบท่ีเสียหายออก ใหมีลักษณะพรอมจําหนาย แลวทําการ

ช่ังนํ้าหนักเปนนํ้าหนักหลังตัดแตง 

9. ทําการวัดคา pH ของวัสดุปลูกแตละสิ่งทดลอง 
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ผลการวิจัย  

จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา ท่ีอายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชกากชา กากกาแฟ และเศษผงใบ

ยาสูบ เปนวัสดุปลูกเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี และอินทรียวัตถุ มีผลการวิจัยดังน้ี 

 1. ดานการเจริญเติบโต 

1.1 ความสูงของตนคะนา 

การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหความสูงตนคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) พบวา

ปุยเคมี ใหความสูงตนมากท่ีสุด เทากับ 44.79 เซนติเมตร รองลงมาเปนกากชา สวนกากกาแฟ ใหความสูงตนนอยท่ีสุดเทากับ 

39.12 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 

1.2 ความกวางใบของคะนา 

การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหความกวางใบของตนคะนา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยเมื่อคะนามี

อายุ 50 วัน พบวาการใชกากชาสวนผสมในเปนวัสดุปลูกมีแนวโนมใหความกวางใบมากท่ีสุด เทากับ 12.78 เซนติเมตร 

รองลงมาเปนอินทรียวัตถุ เทากับ 12.52 เซนติเมตร สวนกากกาแฟมีแนวโนมใหความกวางใบนอยท่ีสุดเทากับ 11.01 

เซนติเมตร (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 

1.3 ความยาวใบของคะนา 

การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหความยาวใบคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) โดย

เมื่อคะนามีอายุ 50 วัน พบวาปุยเคมใีหความยาวใบมากท่ีสุด เทากับ 26.13 เซนติเมตร แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกากชา 

ท่ีใหความยาวใบ เทากับ 25.97 เซนติเมตร สวนกากกาแฟใหความยาวใบนอยท่ีสุด เทากับ 22.64 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1 

และภาพท่ี 1) 

1.4 จํานวนใบของตนคะนา 

การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหจํานวนใบคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) พบวา

การใชเศษผงใบยาสูบเปนสวนผสมในวัสดุปลูก ใหจํานวนใบมากท่ีสุด เทากับ 8.38 ใบ รองลงมาเปนกากกาแฟ เทากับ 8.18 

ใบ สวนปุยเคมี ใหจํานวนใบนอยท่ีสุดเทากับ 7.61 ใบ (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1  การเจริญเตบิโตของคะนาท่ีอายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน  
 

วัสดุปลูก 

การเจรญิเติบโตของคะนา (x̄ + SD) 

ความสูงตน

(เซนติเมตร) 

ความกวางใบ 

(เซนติเมตร) 

ความยาวใบ 

(เซนติเมตร) 
จํานวนใบ 

ดิน 43.84a1/  + 2.33 11.87 + 1.25 25.96a + 1.81 8.05ab + 0.31 

ดิน : ปุยคอก : ปุยเคม ี 44.79a + 1.25 12.38 + 1.47 26.13a + 1.96 7.61c + 0.47 

ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ 42.55a + 1.60 12.52 + 1.17 24.91a + 1.28 8.00ab + 0.82 

ดิน : ปุยคอก : กากชา 44.56a + 1.18 12.78 + 0.28 25.97a + 0.51 7.83bc + 0.96 

ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ 39.12b + 0.70 11.01 + 0.79 22.64b + 0.47 8.18b + 0.96 

ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบ

ยาสูบ 
43.07a + 1.66 11.16 + 0.19 

24.38ab + 0.79 8.38a + 0.05 

เฉลี่ย 42.99 11.95 25.00 8.01 
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ความสูงตนคะนา (ซม.) ความยาวใบ (ซม.) ความกวางใบ (ซม.) จํานวนใบ 

ดิน 

ปุยเคมี 

อินทรียวัตถุ 

กากชา 

กากกาแฟ 

C.V. (%) 3.58 8.25 5.13 2.98 

F-test ** ns ** ** 

 
1/ ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05) 

ns คาเฉลี่ยไมมคีวามแตกตางทางสถติิ (p>.05)  

** คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 เปอรเซน็ต (p<.01) 

ภาพท่ี 1  การเจริญเติบโตของคะนาท่ีอายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน 

 

 2. ดานผลผลิต 

2.1 น้ําหนักกอนตัดแตง 

การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหนํ้าหนักกอนตัดแตงของตนคะนา ท่ีอายุ 50 วัน มีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) โดยพบวาดิน ใหนํ้าหนักกอนตัดแตงตอตนมากท่ีสุด เทากับ 66 กรัม รองลงมาเปนกากชาให

นํ้าหนักกอนตัดแตงเทากับ 63 กรัม สวนกากกาแฟใหนํ้าหนักกอนตัดแตงตอตนนอยท่ีสุดเทากับ 42 กรัม (ตารางท่ี 2 และ

ภาพท่ี 2) 

2.2. น้ําหนักหลังตัดแตง 

จากการช่ังนํ้าหนักหลังตัดแตงของตนคะนาท่ีไมมีการหมักวัสดุปลูก พบวา การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําให

นํ้าหนักหลังตัดของแตงตนคะนาท่ีอายุ 50 วัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยพบวาดินและกากชา ให

นํ้าหนักหลังตัดแตงตอตนมากท่ีสุดเทากัน คือ 43 กรัม สวนกากกาแฟใหนํ้าหนักหลังตัดแตงตอตนนอยท่ีสุดเทากับ 28 กรัม 

(ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 2  นํ้าหนักตอตนกอนและหลังตดัแตงของคะนาท่ีอายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดปุลูกตางชนิดกัน 
 

วัสดุปลูก 
นํ้าหนักกอนตัดแตง (กรัม) 

(x̄ + SD) 

นํ้าหนักหลังตัดแตง (กรัม) 

(x̄ + SD) 

ดิน 66a1/ + 0.10 43a + 0.14 

ดิน : ปุยคอก : ปุยเคม ี 58ab + 0.04 37ab + 0.04 

ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ 55bc + 0.07 37ab + 0.05 

ดิน : ปุยคอก : กากชา 63ab + 0.04 43a + 0.02 
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ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ 42d + 0.05 28b + 0.04 

ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบยาสูบ 48cd + 0.05 33ab + 0.02 

เฉลี่ย 55 37 

C.V. (%) 11.5 17.09 

F-test ** * 

 
1/ ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05) 

* คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิตท่ีิระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<.05) 

** คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 เปอรเซน็ต (p<.01) 

 

ภาพท่ี 2  นํ้าหนักตอตนกอนและหลังตัดแตงตนคะนาท่ีอายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน 

 

 3. ความเปนกรดดางของวัสดุปลูก 

จากการวัดความกรดดาง (pH) ของวัสดุปลูกชนิดตางๆ พบวาการไมหมักวัสดุปลูก คา pH กอนปลูกคะนาอยู

ในชวง 6.13-6.92 โดยการใชดินเพียงอยางเดียว มีคา pH มากท่ีสุด การใชเศษผงใบยาสูบ มีคา pH นอยท่ีสุด หลังจากการปลูก

คะนา พบวาคา pH อยูในชวง 7.05-7.78 โดยการใชกากกาแฟมีคา pH มากท่ีสุด การใชเศษผงใบยาสบู มีคา pH นอยท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 3  คา pH ของวัสดุปลูกชนิดตางๆ กอนและหลังการปลูกคะนา 

วัสดุปลูก 
 คา pH 

 กอนปลูก   หลังปลูก 

ดิน 6.92 7.12 

ดิน : ปุยคอก : ปุยเคม ี 6.87 7.37 

ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ 6.61 7.49 

ดิน : ปุยคอก : กากชา 6.45 7.29 

ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ 6.37 7.78 
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ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบยาสูบ 6.13 7.05 

 

อภิปรายผล  

 การปลูกคะนาในวัสดุปลูกชนิดตางกัน จากผลการวิจัยพบวา การใชกากชารวมกับดินและปุยคอกเปนวัสดุปลูก 

ใหผลการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา ดานความสูง ความยาวใบ นํ้าหนักกอนและหลังตัดแตง มากท่ีสุด เน่ืองจากวัสดุ

ปลูกที่มีกากชาเปนสวนผสม เมื่อเทียบกับการใชวัสดุปลูกชนิดตางๆ พบวามีคา pH เทากับ 6.45 สอดคลองกับบทความ

ของ SMART GARDEN (2560) ท่ีระบุวาคา pH ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกคะนาอยูท่ี 6.0-6.5 จะทําใหคะนาเจริญเติบโต

ไดดี ใหผลผลิตสูง นอกจากน้ันยังพบวากากชามีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบในปริมาณท่ีสูง (MGR Online, 2557) จึงมีผล

ทําใหคะนาซึ่งเปนพืชผักกินใบสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาวัสดุปลูกชนิดอ่ืนๆ ในขณะที่การใชกากกาแฟเปนสวนผสมในวัสดุ

ปลูก พบวาใหผลการเจริญเติบโตและผลผลิตท่ีนอยท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของปริยานุช และคณะ (2557) ไดรายงานวา

การเพ่ิมสัดสวนของกากกาแฟในวัสดุปลูกมีผลทําใหการเจริญเติบโตของตนกลามะเขือเทศลดลง ดังนั้น การใชกากกาแฟเปน

วัสดุปลูกในอัตราสวนในการวิจัยนี้ อาจไมมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของคะนา จึงทําใหการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของคะนานอยที่สุด สวนการใชเศษผงใบยาสูบเปนวัสดุปลูกนั้น พบวาใหผลผลิตของคะนาต่ํากวาการใชกากชา 

ถึงแมวา ในงานวิจัยของ ณัฐกานต (2560) จะมีการรายงานผลการวิเคราะหองคประกอบในเศษผงใบยาสูบ พบธาตุอาหาร

ไนโตรเจนเทากับ 7,368 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ธาตุอาหารฟอสฟอรัสเทากับ 235 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และธาตุอาหาร

โพแทสเซียมเทากับ 60,085 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แตเมื่อวัดคา pH ในวัสดุปลูกท่ีมีสวนผสมของเศษใบยาสูบแลว พบวามีคา

เทากับ 6.13 ซึ่งไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของคะนา 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเมื่อวัสดุปลูกตางชนิดกัน เมื่อคะนาอายุครบ 50 วัน พบวา ให

การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) โดยวัสดุปลูกที่มีกากชาเปน

สวนผสม ใหความความสูงตน ความยาวใบ และนํ้าหนักตอตนหลังตัดแตงมากที่สุด เทากับ 44.56, 25.97 เซนติเมตร และ 

43 กรัม ตามลําดับ ดังน้ัน การใชกากชาและเศษผงใบยาสูบเปนวัสดุปลูกสามารถใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา 

ดีกวาการใชวัสดุปลูกชนิดอ่ืนๆ ซึ่งเปนแนวทางการใชวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนตอการปลูกพืชไดอยางดี 
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พหุนาม ( ) ( ) ( )x ax y by z czλ λ λ+ + + + +  

On polynomial ( ) ( ) ( )x ax y by z czλ λ λ+ + + + +                           
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บทคัดยอ 

ในบทความน้ีไดทําการพิสูจนถา ( ) ( ) ( )( )E x ax y by z czρ λ λ λ∉ + + + + +  สําหรับบาง { }2,3λ∈  

เมื่อ ( ) ( ), , , , 2a b c ρ ρ ρ=  โดยท่ี a b c≤ ≤   

 

คําสําคัญ: พหุนาม, เอกภพสัมพัทธเหนือ  , จํานวนเต็ม 

 

Abstract 

 In this paper, we prove that if ( ) ( ) ( )( )E x ax y by z czρ λ λ λ∉ + + + + +  for some { }2,3 ,λ∈  

then ( ) ( ), , , , 2a b c ρ ρ ρ=  where .a b c≤ ≤   

 

keywords: polynomial, universal over  , integer 

 

บทนํา   

ในป ค.ศ. 2007; Sun ( Sun, 2007) ไดทําการพิสูจนวาจํานวนเต็มบวกสามารถเขียนในรูปแบบ ( ) ( )i iap x bp y+  

( )icp z+  เมื่อ , ,x y z∈  และแสดงผลลัพธใหมในรูปแบบ 2 2 23 24x y z+ +  เมื่อ , ,x y z∈  ตอมาในป ค.ศ. 

2009, Chan และ Oh (Chan และ Oh, 2009) ไดหาจํานวนเต็ม ,α β  และ γ  ซึ่งผลบวกของจํานวนเต็ม 

Tx Ty Tzα β γ+ +  แทนจํานวนเต็มบวกท้ังหมด และในป ค.ศ. 2013, Cooper และ Lam (Cooper and Lam, 2013) 

ไดศึกษาสมบัติและคาดเดาพฤติกรรมสมการ 2 2 2 22n x y z= + + , 2 2 2 22 2n x y z= + + , 2 2 2 23n x y z= + +  

และ 2 2 2 23 3n x y z= + +  เมื่อ , ,x y z∈  ในป ค.ศ. 2014, Tanakan (Tanakan, 2014) ไดพิสูจนวาสมการไดโอแฟน

ไทน 219 2x y z+ =  มีผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียวคือ 0  และ 3  นอกจากน้ีในป ค.ศ. 2015, Sun (Sun, 2015) ไดพิสูจน

วาจํานวนเต็มใด ๆ ท่ีมีคามากกวา 1−  สามารถเขียนในรูปแบบ ( ) ( ) ( )( ), ,i kj
ap x bp y cp z  เมื่อ , ,x y z∈  ยิ่งไป

กวาน้ันในป ค.ศ. 2016, Sun (Sun, 2016) ไดทําการพิสูจนวาสําหรับทุกจํานวนเต็มบวกสามารถเขียนอยูในรูปแบบของ 

( ) ( ) ( ) ( )8 8 8 8p w bp x cp y dp z+ + +  เมื่อ , , ,w x y z∈  สุดทายน้ี, Sornchansri (Sornchansri, 2562) ไดทํา
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การหาคาของจํานวนเต็มบวก ,a b  และ c  ท่ีทําให ( ) ( ) ( )x ax k y ay k z az k+ + + + +  ในกรณีท่ี 2,3k =  เปน

ผลรวมสัมพัทธเหนือเซตของจํานวน ในป ค.ศ. 2019  

ในบทความน้ีไดขยายแนวความคิดของ Sun (Sun, 2017) ซึ่งไดทําการหาผลเฉลยของจํานวนเต็มบวก ,a b  และ c

จ า ก พ หุ น า ม  ( ) ( ) ( )x ax k y ay k z az k+ + + + +  แ ล ะ  ( ) ( ) ( )x ax b y ay c z az d+ + + + +  โ ด ย ท่ี 

, ,x y z∈  นอกจ าก น้ี จึ ง ทํ า กา ร พิ สู จ น ถ า  ( ) ( ) ( )( )E x ax y by z czρ λ λ λ∉ + + + + +  แล ว 

( ) ( ), , , , 2a b c ρ ρ ρ=  โดยท่ี a b c≤ ≤   

 

ความรูพ้ืนฐาน  

 ในหัวขอน้ีเปนความรูพ้ืนฐานท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเรื่อง การหารลงตัว คาสมบูรณ และสมบัติของจํานวนจริง โดยความรู

พ้ืนฐานดังกลาวไดนํามาจากหนังสือทฤษฎีจํานวนและระบบจํานวนของชัยวัฒน นามนาค ไพโรจน เยียระยง และอําพล ธรรม

เจริญ ตามลําดับ โดยมีเน้ือหา ดังน้ี 

 

บทนิยามท่ี 2.1 ให a  และ b  เปนจํานวนเต็ม โดยท่ี 0b ≠  จะกลาววา b  หาร a  ลงตัวก็ตอเมื่อมีจํานวนเต็ม c  ซึ่ง 

a bc=  เขียนแทนดวย |a b  น่ันคือ |a b  ก็ตอเมื่อ c∃ ∈  ซึ่ง a bc=  

ถา |a b  กลาววา b  เปนตัวประกอบของ a  (factor of a ) หรือ b  เปน ตัวหารของ a  (divisor of a ) หรือ a  

เปน พหุคูณของ b  (multiple of b ) และถา b  หาร a  ไมลงตัว เราเขียนแทนดวย a  

 

บทนิยามท่ี 2.2 ให x  เปนจํานวนจริงใด ๆ คาสัมบูรณของ x  เขียนแทนดวย x  มีความหมาย ดังน้ี 

; 0
; 0

x x
x

x x
≥

= − <
 

 

ทฤษฎบีทท่ี 2.3 ให , ,x y a∈  จะไดวาสมบัติตอไปน้ีเปนจริง 

 1. 0x ≥   

 2. x x= −   

 3. xy x y=   

 4. 
2 2x x=   

 5. x a=  ก็ตอเมื่อ x a=  หรือ x a= −   

 6. x a<  ก็ตอเมื่อ a x a− < <   

 7. x a>  ก็ตอเมื่อ x a>  หรือ x a< −   

 8. x y x y+ ≤ +   

 9. x y x y− ≥ −   

10. 0x ≥  
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11. 0x =  ก็ตอเมื่อ 0x ≥  

12. ( )2 2 2x x x= =  

13. x x≥  และ x x≥ −  

ทฤษฎีบทท่ี 2.4 ให ,a b  และ c เปนจํานวนจริงใด ๆ สมบัติตอไปน้ีเปนจริง 

1.ถา a c b c+ = +  แลว a b=  

2. 0 0a ⋅ =  

3. ( 1)a a− = −  

4. 0ab =  ก็ตอเมื่อ 0a =  หรือ 0b =  

5. ถา 0a >  แลว 0b >  แลว 0a b+ >  

6. ถา 0a >  แลว 0b >  แลว 0a b⋅ >  

7. ถา a b>  แลว b c>  แลว a c>  

8. ถา a b<  แลว b c<  แลว a c<  

9. ถา a b<  แลว a c b c+ < +   

10. a b<  ก็ตอเมื่อ b a− < −  

11. ถา a b<  และ 0c >  แลว ac bc<  

12. ถา a b<  และ 0c <  แลว ac bc>  

 

ผลการวิจัย  

ในสวนน้ีเปนผลการวิจัยท่ีไดจากการศึกษาและขยายแนวความคิด Sun (Sun, 2017) โดยเริ่มตนจากการพิสูจนบทตั้ง 

ดังตอน้ี 

 

บทต้ังท่ี 3.1 ถา ,a b +∈  แลว ab b≥  และ ab a≥  

การพิสูจน สมมติให ,a b +∈  จะพิสูจนโดยการหาขอขัดแยง ให ab b<   

                0ab b− <  

             ( ) ( )1 0 1a b− <   

จะแบงการพิสูจนออกเปน 2 กรณ ีดังน้ี 

กรณี 1 2a <  จะได 1a =  จาก ( )1  ทําใหไดวา ( )1 1 0b− <  น่ันคือ 0 0<  ซึ่งเกิดขอขัดแยง 

กรณี 2 2 a<  ทําใหไดวา 1 1a< −  จาก ( )1  ดังน้ัน 0b <  ซึ่งเกิดขอขัดแยง จากท้ัง 2 กรณี สามารถสรุปไดวา 

ab b≥  ในการแสดง ab a≥  สามารถทําการพิสูจนไดในทํานองเดียวกันกับ ab b≥  

 

บทต้ังท่ี 3.2 ถา a +∈  และ }{0x∈ −  แลว 2 2 2ax a+ ≥ −   
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การพิสูจน สมมติให }{0x∈ −  โดยทฤษฎีบทท่ี 2.3 (13) จะไดวา x x≥  น่ันคือ 2 2x x≥  จากทฤษฎีบทท่ี 2.4 (9) 

ไดวา 
22 22 2 2ax x ax x a x x+ ≥ + = +  จะแบงกรณีพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณี 1 0x >  จะได 
2 22 2a x x ax x+ = +   

                 
( )2

2
x ax
ax

= +

≥ +
 

        

2

ax
a
a

≥
≥
≥ −

 

ดังน้ัน 2 2 2ax a+ ≥ −  

กรณี 2 0x <  ทําใหไดวา ( )22 2 2a x x a x x+ = − +   

      

( ) ( )( )
( ) ( )( )
( )

2 2

2

2
2

a x x

x a x

a x
a

= − + − −

= − − −

≥ − −

≥ −

 

ดังน้ัน 2 2 2ax a+ ≥ −  จากท้ัง 2 กรณี สามารถสรุปไดวา 2 2 2ax a+ ≥ −        □ 

 

บทต้ังท่ี 3.3 ถา a +∈  และ }{0x∈ −  แลว ( )2 2x a x a− ≥ −   

การพิสูจน จากบทตั้งท่ี 3.1 จะไดวา ( )2 2x a x a x− ≥ −  

 จะสามารถแบงการพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

 กรณี 1 0x >  จะไดว้า่ 2 2a x ax− = −  จากบทตัง้ท่ี 3.1 ax a>  ไดว้า่ 2 2ax a− ≥ −   

กรณี 2 0x <  แลว้ 0x− >  จะไดว้า่ ( )2 2a x a x− = − −  จากบทตัง้ท่ี 3.1 ไดว้่า ( )a x a− ≥  ทาํใหไ้ดว้่า 

( ) 2 2a x a− − ≥ −  จึงสามารถสรุปไดว้า่ ( )2 2x a x a x− ≥ −  ดังน้ัน ( )2 2x a x a− ≥ −   □ 
 

บทต้ังท่ี 3.4 ถา a +∈  และ }{0x∈ −  แลว ( ) ( )2 2x ax x a x+ ≥ −   

การพิสูจน พิสูจนโดยการหาขอขัดแยง สมมติให ( 2) ( 2)x ax x a x+ < −  

                  

( )( )
2 2

2 2

( 2) 2 0

2 2 0
2 2 0

2 2 0
2 2

x a x x ax

a x x ax x
ax x ax x

x x
x x
x x

− − + >

− − − >
− − − >

− − >
− >
− >

 

ดังน้ัน ( 2) ( 2)x ax x a x+ ≥ −               □ 
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บทต้ังท่ี 3.5 ถา a +∈  และ { }- 0x∈  แลว ( )2 2x ax a+ ≥ −  

การพิสูจน จากบทตั้งท่ี 3.3 และบทตั้งท่ี 3.4 ดังน้ัน ( )2 2x ax a+ ≥ −         □ 

 

บทต้ังท่ี 3.6 ถา a +∈  และ { }- 0x∈   แลว 2 3 3ax a+ ≥ −  

การพิสูจน สมมติให { }- 0x∈   โดยทฤษฎีบทท่ี 2.3 (13) จะไดวา x x≥ น่ันคือ 3 x 3x≥  จากทฤษฎีบทท่ี 2.4 (9) 

ทําใหไดวา 
22 23 3 3ax x ax x a x x+ ≥ + = +  เราจะแบงกรณีพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

กรณี 1 0x >  จะได 
2 23 3a x x ax x+ = +   

      

( )3
3
2

3

x ax
ax
ax
ax
a

= +

≥ +
≥ +
≥
≥ −

 

ดังน้ัน 2 3 3ax a+ ≥ −  

กรณี 2 0x <  ทําใหไดวา ( )22 3 3a x x a x x+ = − +   

     

( ) ( )( )
( ) ( )( )
( )

2 3

3

3
3

a x x

x a x

a x
a

= − + − −

= − − −

≥ − −

≥ −

 

ดังน้ัน 2 3 3ax a+ ≥ −  จากท้ัง 2 กรณี สามารถสรุปไดวา 2 3 3ax a+ ≥ −        □ 

 

บทต้ังท่ี 3.7 ถา a +∈  และ { }- 0x∈   แลว ( 3) ( 3)x ax x ax+ ≥ −  

การพิสูจน จากบทตั้งท่ี 3.1 จะไดวา ( )3 3x a x a x− ≥ −  

 จะสามารถแบงการพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังน้ี 

 กรณี 1 0x >  จะไดว้า่ 3 3a x ax− = −  จากบทตัง้ท่ี 3.1 ax a>  ไดว้า่ 3 3ax a− ≥ −   

กรณี 2 0x <  แลว้ 0x− >  จะไดว้่า ( )3 3a x a x− = − −  จากบทตัง้ท่ี 3.1 ไดว้่า ( )a x a− ≥  ทาํใหไ้ดว้่า 

( ) 3 3a x a− − ≥ −  จึงสามารถสรุปไดว้า่ ( )3 3x a x a x− ≥ −  ดังน้ัน ( )3 3x a x a− ≥ −   □ 

 

บทต้ังท่ี 3.8 ถา a +∈  และ { }- 0x∈   แลว ( 3) ( 3)x ax x a x+ ≥ −  

การพิสูจน พิสูจนโดยการหาขอขัดแยง สมมติให ( 3) ( 3)x ax x a x+ < −  
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( )( )
2 2

2 2

( 3) 3 0

3 3 0
3 3 0

3 3 0
3 3

x a x x ax

a x x ax x
ax x ax x

x x
x x
x x

− − + >

− − − >
− − − >

− − >
− >
− >

 

ดังน้ัน ( 3) ( 3)x ax x a x+ ≥ −               □ 

 

บทต้ังท่ี 3.8 ถา a +∈  และ { }- 0x∈  แลว ( 3) 3x a x a− ≥ −  

การพิสูจน จากบทตั้งท่ี 3.6 และบทตั้งท่ี 3.7 ดังน้ัน ( )3 3x ax a+ ≥ −         □  

 

 ตอไปน้ีให , ,a b c +∈  โดยท่ี a b c≤ ≤  และพหุนาม ( ), ,f x y z  หมายถึง ( ) ( )x ax y byλ λ+ + +  

( )z cz λ+ +  เมื่อ { }2,3λ∈  ทฤษฎีตอไปน้ีจะหาจํานวนเต็ม ,a b  และ c  ท่ีทําให ( )( ), ,E f x y zρ ∉  เมื่อ 

{ }2,3ρ ∈  และ a b=  

 

ทฤษฎีบท 3.17 ถา ( )( )2 , ,E f x y z∉  ซึ่ง 2 a b c≤ ≤ ≤  แลว ( ) ( ), , 2, 2, 4a b c =   

เน่ืองจาก ( )( )2 , ,E f x y z∉  ไดวา ( )2 2 ( 2) ( 2)x ax y by z cz= + + + + +  สําหรับบาง { }, , 0x y z∈ −  

ถ า  ( ) ( ) { }{ }2 2 2 2 2 , 0x x y y x y∈ + + + ∈ −  แ ล ว  ( ) ( )2 2 2 2 2x x y y= + + +  ดั ง น้ั น ใ ห 

( )2 2x x + = α  และ ( )2 2y y + = β  สําหรับบาง { }, 0,1, 2∈α β  และ 2α β≠ =  

กรณี 1 0α =  และ 2β =  จะไดวา ( )2 2 0x x + =  และ ( )2 2 2y y + =  ดังน้ัน 1y = α  และ 

22 2y + = α  โดยท่ี 1 2 2α α =  ถา 1 2α = −  และ 2 1α = −  แลว 2y = −  และ 2 2 1y + = −  น่ันคือ 
3
2

y = −  

เกิดขอขัดแยงกับ 2y = −  ถา 1 1α = −  และ 2 2α = −  แลว 1y = −  และ 2 2 2y + = −  น่ันคือ 2y = −  เกิดขอ

ขัดแยงกับ 1y = −  ถา 1 1α =  และ 2 2α =  แลว 1y =  และ 2 2 2y + =  น่ันคือ 0y =  เกิดขอขัดแยงกับ 1y =  

ถา 1 2α =  และ 2 1α =  แลว 2y =  และ 2 2 1y + =  น่ันคือ 
1
2

y = −  เกิดขอขัดแยงกับ 2y =  จากท่ีกลาวมา

ขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

กรณี 2 2α =  และ 0β =  จะไดวา ( )2 2 2x x + =  และ ( )2 2 0y y + =  ดังน้ัน 1x = α  และ 

22 2x + = α  โดยท่ี 1 2 2α α =  ถา 1 2α = −  และ 2 1α = −  แลว 2x = −  และ 2 2 1x + = −  น่ันคือ 
3
2

x = −  

เกิดขอขัดแยงกับ 2x = −  ถา 1 1α = −  และ 2 2α = −  แลว 1x = −  และ 2 2 2x + = −  น่ันคือ 2y = −  เกิดขอ

ขัดแยงกับ 1x = −  ถา 1 1α =  และ 2 2α =  แลว 1x =  และ 2 2 2x + =  น่ันคือ 0x =  เกิดขอขัดแยงกับ 1x =  
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ถา 1 2α =  และ 2 1α =  แลว 2x =  และ 2 2 1x + =  น่ันคือ 
1
2

x = −  เกิดขอขัดแยงกับ 2x =  จากท่ีกลาวมา

ขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

กรณี 3 1α =  และ 1β =  จะไดวา ( )2 2 1x x + =  และ ( )2 2 1y y + =  ดัง น้ัน 1x = α  และ 

22 2x + = α  โดยท่ี 1 2 2α α =  ถา 1 1α =  และ 2 1α =  แลว 1x =  และ 2 2 1x + =  น่ันคือ 
1
2

x = −  เกิดขอ

ขัดแยงกับ 1x =  ถา 1 1α = −  และ 2 1α = −  แลว 1x = −  และ 2 2 1x + = −  น่ันคือ 
3
2

y = −  เกิดขอขัดแยงกับ 

1x = −  จาก ( )2 2 1y y + =  ดังน้ัน 1y = α  และ 22 2y + = α  โดยท่ี 1 2 2α α = ถา 1 1α =  และ 2 1α =  แลว 

1y =  และ 2 2 1y + =  น่ันคือ 
1
2

y = −  เกิดขอขัดแยงกับ 1y =  ถา 1 1α = −  และ 2 1α = −  แลว 1y = −  และ 

2 2 1y + = −  น่ันคือ 
3
2

y = −  เกิดขอขัดแยงกับ 1y = −  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง ดังน้ัน จาก

กรณี 1.1.1.-1.1.3 จึงสรุปไดวา  ( ) { }{ }2 2 2 (2 2) , 0x x y y x y∉ + + + ∈ −  ในการพิสูจน 

( ) { }{ }1 2 2 (2 2) , 0x x y y x y∈ + + + ∈ −  ใหพิสูจนทํานองเดียวกัน ดังน้ัน จากกรณี 1.1.1.-1.1.2 จึงสรุปไดวา 

( ) { }{ }1 2 2 (2 2) , 0x x y y x y∉ + + + ∈ −  จากท่ีกลาวจึงไดวา ( ) { }{ }2 2 0z cz z∈ + ∈ −  น่ันคือ

( )2 2z cz= +  สมมติให 4c > จะไดวา ( )2 2 2z cz c+ ≥ − >  และไดวา ( )2 2z cz + >  ดังน้ัน 2 2>  เกิดขอ

ขัดแยง จึงไดวา 4c ≤  

สมมติให 3c =  จะไดวา ( )2 3 2z z= +  ดังน้ัน 1z = α  และ 23 2z + = α  โดยท่ี 1 2 2α α =  ถา 

1 2α = −  และ 2 1α = −  แล ว  2z = −  และ 3 2 1z + = −  น่ันคือ  1z = −  เ กิดขอ ขัดแย ง กับ 2z = −  ถ า 

1 1α = −  และ 2 2α = −  แลว 1z = −  และ 3 2 2z + = −  น่ันคือ 2z = −  เกิดขอขัดแยงกับ 1z = −  ถา 1 1α =  

และ 2 2α =  แลว 1z =  และ 3 2 2z + =  น่ันคือ 0z =  เกิดขอขัดแยงกับ 1z =  ถา 1 2α =  และ 2 1α =  แลว 

2z =  และ 3 2 1z + =  น่ันคือ 
1
3

x = −  เกิดขอขัดแยงกับ 2z =  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

สมมติให 2c = จะไดวา ( )2 2 2z z= +  ดังน้ัน 1z = α  และ 22 2z + = α  โดยท่ี 1 2 2α α =  ถา 

1 2α = −  และ 2 1α = −  แลว 2z = −  และ 2 2 1z + = −  น่ันคือ 
3
2

z = −  เ กิดขอขัดแยง กับ 2z = −  ถา 

1 1α = −  และ 2 2α = −  แลว 1z = −  และ 2 2 2z + = −  น่ันคือ 2z = −  เกิดขอขัดแยงกับ 1z = −  ถา 1 1α =  

และ 2 2α =  แลว 1z =  และ 2 2 2z + =  น่ันคือ 0z =  เกิดขอขัดแยงกับ 1z =  ถา 1 2α =  และ 2 1α =  แลว 

2z =  และ 2 2 1z + =  น่ันคือ 
1
2

x = −  เกิดขอขัดแยงกับ 2z =  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

สมมติให 4c = จะไดวา ( )2 4 2z z= +  ดังน้ัน 1z = α  และ 24 2z + = α  โดยท่ี 1 2 2α α =  ถา 

1 2α = −  และ 2 1α = −  แลว 2z = −  และ 4 2 1z + = −  น่ันคือ 
3
4

z = −  เ กิดขอขัดแยง กับ 2z = −  ถา 
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1 1α = −  และ 2 2α = −  แลว 1z = −  และ 4 2 2z + = −  น่ันคือ 1z = −  เปนจริง จึงสรุปไดวา 4c =  ดังน้ัน 

( ) ( ), , 2, 2, 4a b c =                  □ 

 

ทฤษฎีบท 3.18 ถา ( )( )3 , ,E f x y z∉  ซึ่ง 3 a b c≤ ≤ ≤  แลว ( ) ( ), , 3,3,6a b c =  

การพิสูจน  เ น่ืองจาก ( )( )3 Ε f x, y,z∉  จะได ว า  ( ) ( ) ( )3 = 3 3 3x ax y by z cz+ + + + +  สํ าหรับบาง 

{ }, , - 0x y z∈{  ถ า  ( ) ( ) { }{ }3 3 3 3 3 , - 0x x y y x y∈ + + + ∈  แ ล ว  ( ) ( )3 3 3 3 3x x y y= + + +  

กําหนดให ( )3 3x x α+ =  และ ( )3 3y y β+ =  สําหรับบาง { }, 0,1,2,3α β ∈  และ α β≠   

กรณี 1 0α =  และ 3β =  จาก 1y α=  และ 23 3y α+ =  โดยท่ี 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  

แลว 1y =  และ 3 3 3y + =  จะได 0y =  ซึ่งขัดแยงกับ 1y =  ถา 1 1α = −  และ 2 3α = −  แลว 1y = −  และ 

3 3 3y + = −  จะได 2y = −  ซึ่งขัดแยงกับ 1y = −  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3y =  และ 3 3 1y + =  จะได 

2
3

y = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3y =  ถา 1 3α = −  และ 2 1α = −  แลว 3y = −  และ 3 3 1y + = −  จะได 
4
3

y = −  ซึ่ง

ขัดแยงกับ 3y = −  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

กรณี 2 3α =  และ 0β =  จาก 1x α=  และ 23 3x α+ =  โดยท่ี 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  

แลว 1x =  และ 3 3 3x + =  จะได 0x =  ซึ่งขัดแยงกับ 1x =  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3x =  และ 

3 3 1x + =  จะได 
2
3

x = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3x =  ถา 1 3α = −  และ 2 1α = −  แลว 3x = −  และ 3 3 1x + = −  

จะได 
3
2

x = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3x = −  ถา 1 1α = −  และ 2 3α = −  แลว 1x = −  และ 3 3 3x + = −  จะได 

4
3

y = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3x = −  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

กรณี 3 1α =  และ 2β =  จาก 1x α=  และ 23 3x α+ =  โดยท่ี 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  

แลว 1x =  และ 3 3 3x + =  จะได 
2
3

x = −  ซึ่งขัดแยงกับ 1x =  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3x =  และ 

3 3 1x + =  จะได 
2
3

x = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3x =  ถา 1 3α = −  และ 2 1α = −  แลว 3x = −  และ 3 3 1x + = −  

จะได 
3
2

x = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3x = −  ถา 1 1α = −  และ 2 3α = −  แลว 1x = −  และ 3 3 3x + = −  จะได 

4
3

y = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3x = −  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง 

กรณี 4 2α =  และ 1β =  จาก 1y α=  และ 23 3y α+ =  โดยท่ี 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  

แลว 1y =  และ 3 3 3y + =  จะได 0y =  ซึ่งขัดแยงกับ 1y =  ถา 1 1α = −  และ 2 3α = −  แลว 1y = −  และ 

3 3 3y + = −  จะได 2y = −  ซึ่งขัดแยงกับ 1y = −  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3y =  และ 3 3 1y + =  จะได 

2
3

y = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3y =  ถา 1 3α = −  และ 2 1α = −  แลว 3y = −  และ 3 3 1y + = −  จะได 
4
3

y = −  ซึ่ง

ขัดแยงกับ 3y = −  จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง จากท่ีกลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีน้ีไมจริง ดังน้ัน 
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จ ากกรณี  1-4 ส รุ ป ไ ด ว า  ( ) { }{ }3 3 3 (3 3) , 0x x y y x y∉ + + + ∈ −  ใ นก า ร พิ สู จ น 

( ) ( ) { }{ }1,2 3 3 3 3 , - 0x x y y x y∉ + + + ∈  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด ใ น ทํ า น อ ง เ ดี ย ว กั น กั บ  จึ ง ไ ด ว า 

( ) { }{ }3 3 - 0z cz z∈ + ∈  ทําใหไดวา ( )3 3z cz= +  สมมติให c 6>  จะได ( )3 3 3z cz c+ ≥ − >  ซึ่งเกิด

ขอขัดแยง จึงไดวา c 6≤  และไดวา { }c 3,4,5,6∈  

สมมติ ใ ห  c 5=  ทํ า ให ไ ด ว า  ( )3 5 3z z= +  จ ะ ได ว า  1z α=  และ  ( ) 25 3z α+ =  สํ าห รั บบา ง 

{ }1 2, 1, 3,1,3α α ∈ − −  และ 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  แลว 1z =  และ 5 3 3z + =  จะได 0z =  ซึ่ง 

ขัดแยงกับ 1z =  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3z =  และ 5 3 1z + =  จะได 
2
5

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z =  ถา 

1ρ = −  และ 3ω = −  แลว 1z = −  และ 5 3 3z + = −  จะได 
6
5

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 1z = −  ถา 1 3α = −  

และ 2 1α = −  แลว 3z = −  และ 5 3 1z + = −  จะได 
4
5

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z = −  จึงไดวา c 5≠  

สมมติ ให  c 4=  ทํ า ให ไ ด ว า  ( )3 4 3z z= +  จะ ได ว า  1z α=  และ  ( ) 24 3z α+ =  สํ าหรั บบา ง 

{ }1 2, 1, 3,1,3α α ∈ − −  และ 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  แลว 1z =  และ 4 3 3z + =  จะได 0z =  ซึ่ง 

ขัดแยงกับ 1z =  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3z =  และ 4 3 1z + =  จะได 
2
4

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z =  ถา 

1 1α = −  และ 2 3α = −  แลว 1z = −  และ 4 3 3z + = −  จะได 
6
4

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 1z = −  ถา 1 3α = −  

และ 2 1α = −  แลว 3z = −  และ 4 3 1z + = −  จะได 1z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z = −  จึงไดวา c 4≠  

สมมติ ใ ห  c 3=  ทํ า ให ไ ด ว า  ( )3 3 3z z= +  จ ะ ได ว า  1z α=  และ  ( ) 23 3z α+ =  สํ าห รั บบา ง 

{ }1 2, 1, 3,1,3α α ∈ − −  และ 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  แลว 1z =  และ 3 3 3z + =  จะได 0z =  ซึ่ง 

ขัดแยงกับ 1z =  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3z =  และ 3 3 1z + =  จะได 
2
3

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z =  ถา 

1 1α = −  และ 2 3α = −  แลว 1z = −  และ 3 3 3z + = −  จะได 2z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 1z = −  ถา 1 3α = −  

และ 2 1α = −  แลว 3z = −  และ 3 3 1z + = −  จะได 
4
3

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z = −  จึงไดวา c 3≠  

สมมติ ให  c 6=  ทํ า ให ไ ด ว า  ( )3 6 3z z= +  จะ ได ว า  1z α=  และ  ( ) 26 3z α+ =  สํ าหรั บบา ง 

{ }1 2, 1, 3,1,3α α ∈ − −  และ 1 2 3α α =  ถา 1 1α =  และ 2 3α =  แลว 1z =  และ 6 3 3z + =  จะได 0z =  ซึ่ง 

ขัดแยงกับ 1z =  ถา 1 3α =  และ 2 1α =  แลว 3z =  และ 6 3 1z + =  จะได 
1
3

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z =  ถา 

1 3α = −  และ 2 1α = −  แลว 3z = −  และ 6 3 1z + = −  จะได 
2
3

z = −  ซึ่งขัดแยงกับ 3z = −  ถา 1 1α = −  

แ ล ะ  2 3α = −  แ ล ว  1z = −  แ ล ะ  6 3 3z + = −  จ ะ ไ ด  1z = −  เ ป น จ ริ ง  จึ ง ไ ด ว า  c 6=  ดั ง น้ั น 

( ) ( ), , 3,3,6a b c =                  □ 
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อภิปรายผล 

ผ ล จ า ก ก า ร วิ จั ย พ บ ว า  ก า ร ห า ผ ล เ ฉ ล ย ข อ ง จํ า น ว น เ ต็ ม บ ว ก  ( ), ,a b c  จ า ก ท ฤ ษ ฎี บ ท  ถ า 

( )( )( )2,3 ( ) ( )E f x ax y by z cz∉ +λ + + λ + + λ  ในกรณีท่ี { }2,3λ∈  ซึ่ง a b cλ ≤ ≤ ≤  แลว 

( ) ( ) ( ), , 2, 2, 4 , 3,3,6a b c =  ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sun (Sun, 2017)  

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาพหนุาม ( ) ( ) ( )1 1 1x ax y by z cz+ + + + +  (Sun, 2017) เมื่อ , ,a b c +∈  ไดข้ยายแนวคิด

พหนุามของ Sun มาเป็น ( ) ( ) ( )2 2 2x ax y by z cz+ + + + +  และ ( ) ( ) ( )3 3 3x ax y by z cz+ + + + +  ยิ่ง

ไปกว่านั้น ได้แสดงว่า ถา ( )( )( )2,3 ( ) ( )E f x ax y by z cz∉ +λ + + λ + + λ  สําหรับบาง { }2,3λ∈  ซึ่ง 

a b cλ ≤ ≤ ≤  แล ว  ( ) ( ), , 2, 2, 4a b c =  และ ( )3,3,6  ตามลํ าดับ  นอกจากน้ี  ยั งสามารถทําการพิสูจน 

( )( )( )( ) ( )E f x ax y by z czλ∉ +λ + + λ + + λ  โดยท่ี { }4,5λ∈  ในทํานองเดียวกันกับ { }2,3λ∈  
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สุขภาพท่ีใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เปนสวนประกอบ 

Valuation of Antioxidation properties of virgin coconut oil supplemented functional 

foods products during preservative 
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บทคัดยอ 

        การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด และฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS และ

กรดไขมันอิสระของนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิสกัดเย็นและผลติภณัฑอาหารท่ีมีนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิเปนสวนประกอบ ไดแก 

นํ้าสลดัใสสตูร 1 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ) นํ้าสลัดใสสตูร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิผสมกระเทียม) และนํ้าสลัดครีม 

พบวาผลิตภัณฑอาหารท่ีมีนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิเปนสวนประกอบมคีากรดไขมันอิสระสูงกวานํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ โดย

นํ้าสลดัใสสตูร 2 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุดในสัปดาหท่ี 6 เทากับ 23.70 มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิ

กตอตัวอยางผลิตภณัฑอาหาร 100 กรัม สวนนํ้าสลัดครมีมีฤทธ์ิการตานอนุมลู DPPH• สูงสุดในสัปดาหท่ี 1 เทากับ 

0.089 มิลลโิมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภณัฑอาหาร 100 กรัม และมีฤทธ์ิการตานอนุมลู ABTS•+ สูงสุดใน

สัปดาหท่ี 0 เทากับ 0.938 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลติภัณฑอาหาร 100 กรัม 

คําสําคัญ : นํ้ามันมะพราวสกัดเยน็  สารแอนติออกซิแดนซ สารประกอบฟนอลิก   

Abstract 

 In this study, antioxidant properties of virgin coconut oil (VCO) and functional food products 

supplemented with VCO were investigated. The latter composed of different recipe of salad dressing 

supplemented with VCO including salad dressing recipe 1 (virgin coconut oil), salad dressing recipe 

2 (virgin coconut oil and garlic) and cream salad dressing. Free fatty acids, 

total phenolic compound and antioxidant activity including DPPH• and ABTS•+ were examined. It 

was found that food products supplemented with VCO revealed higher free fatty acids than VCO. The 

salad dressing recipe 2 showed the highest total phenolic content at week 6 (23.70 mg GAE/ 100 g 

product). Meanwhile the salad cream showed highest antioxidant activity for DPPH• at week 1 and 

week 2 with the value of 0.089 and 0.089 mM Trolox/ 100 g product, respectively and antioxidant 

activity for ABTS•+ at week 0 with the value of 0.938 mM Trolox/ 100 g product. 

keywords : virgin coconut oil , antioxidant, phenolic compound 

บทนํา   

ในสังคมปจจุบันการพัฒนาผลติภณัฑอาหารสุขภาพไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดยเฉพาะอาหารท่ีมาจาก

วัตถุดิบท่ีไดรับการยืนยันจากรายงานการวิจัยในการเปนสวนชวยดูแลสุขภาพ นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ (virgin coconut 

oil) ท่ีไดจากกรรมวิธีการสกัดเยน็โดยไมผานความรอน ไดกลับเขามามีบทบาทท้ังในการประกอบอาหาร เพ่ือการดูแล
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สุขภาพและความงาม ตลอดจนเพ่ือการปองกันโรค ((Mandal, and Mandal, 2011) ท้ังน้ีเน่ืองจากนํ้ามันมะพราว

บริสุทธ์ิท่ีไมผานการเคี่ยวรอนจะไดรับความนิยมจากผูบรโิภคมากกวา มีคุณสมบัติท่ีดีกวา มสีีใสเหมอืนนํ้า มีวิตามินอีสูง

จึงเปนสารตานอนุมลูอิสระท่ีดี อีกท้ังมีกรดลอริกอยูประมาณรอยละ 50 สงผลดีตอสุขภาพคือ สรางภมูิคุมกัน ฆาเช้ือโรค 

โดยเมื่อรางกายไดรับนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิเขาไป กรดลอริกจะเปลี่ยนเปนโมโนลอรินท่ีชวยสรางภมูิคุมกันและเปนสาร

ปฏิชีวนะอีกดวย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ณรงค โฉมเฉลา, 2551, (Mandal, and Mandal, 2011)  ท้ังน้ีสาร

ปฏิชีวนะในนํ้ามันมะพราวไมเปนพิษตอมนุษย โดยจะถูกสรางข้ึนไดในรางกายของมนุษยเมื่อรับประทานอาหารท่ีมีกรดล

อริก อีกท้ังไมสงผลเสยีตอแบคทีเรียท่ีมีประโยชนในลาํไส มีรายงานการนํานํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิมาใชในการรักษาคน

ปวยท่ีมีปญหาการยอยไขมันและการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซยีม ใชรักษาโรคผิวหนังและโรคติดเช้ือ รวมท้ังใชเปน

สวนผสมในเครื่องสําอางตาง ๆ อีกดวย (Santos, et al., 2005; Ogbolu et al., 2007; Nevin and Rajamohan, 

2004; Nevin and Rajamohan, 2006; Nevin and Rajamohan, 2008; Villarino, 2007) งานวิจัยน้ีจึงเล็งเห็น

ความสําคญัของการใชประโยชนจากนํ้ามันมะพราวมาสรางเปนผลติภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ ในรูปของนํ้ามัน นํ้าสลัดใส 

นํ้าสลดัครมี เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูรักสุขภาพ โดยเปรียบเทียบกับสินคาท่ีขายในทองตลาดในรูปผลิตภณัฑนํ้ามัน

สุขภาพคือนํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม โดยทําการตรวจสอบคณุสมบัติของสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด และฤทธ์ิการตาน

อนุมูลอิสระ  คากรดไขมันอิสระในนํ้ามันมะพราว ในผลิตภัณฑอาหารท่ีพัฒนา ข้ึนโดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระหวาง

การเก็บรักษาเปนเวลาหกสัปดาห ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.วัตถุดิบ 

 1.1 นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิท่ีผานกรรมวิธีการผลิตโดยการบีบเย็น ไดรับความอนุเคราะหมาจากหางหุนสวน

จํากัด สมายเวย คอรโพเรช่ัน (2008) ตําบลหวยกะป อําเภอเมือง จงัหวัดชลบุร ี

 1.2 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ีมสีวนประกอบของนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิท่ีผานกรรมวิธีการผลติโดยการบีบเย็น  

 1.3 นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม ไดรับความอนุเคราะหมาจากบริษัท อัลฟาวัน ประเทศนิวซีแลนด 

2.การเตรียมผลิตภัณฑอาหาร 

 2.1 การผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม  

 การเตรียมนํ้ามันมะพราวบรสิุทธผสมกระเทียม มีสวนประกอบดังน้ี คือ นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ และ

กระเทียมโทนหั่น โดยนํากระเทียมโทนหั่นแชท้ิงไวในนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ 24 ช่ัวโมง แลวกรองเอากระเทียมโทนออก 

บรรจุในขวดแกวแลวเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือรอการนําไปวิเคราะห

สัปดาหท่ี 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง  

  2.2 การผลิตน้ําสลัดใสจากน้ํามนัมะพราวบริสุทธิ์  

  เปนการดดัแปลงสูตรจากขอมูลทางอินเตอรเน็ตจากเว็ปไซต http://www.kapruka.co.za /2010/03/09/ 

oranic-coconut-oil-salad-dressing/ โดยใชสวนประกอบดังน้ีคือ นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ นํ้ามันมะกอก และ

นํ้าสมสายชูหมักจากขาวเหนียวดํา ใชช่ือเรียกวาสลดันํ้าใสสูตร 1 บรรจุในขวดแกวเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไว

ในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส เพ่ือรอการนําไปวิเคราะหสัปดาหท่ี 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือน

ครึ่ง 

 2.3 การผลิตน้ําสลัดใสจากน้ํามนัมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม  

  เปนการดดัแปลงสูตรของการพัฒนาผลติภณัฑในขอ 2.2 ซึ่งมีสวนประกอบดังน้ีคือ นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ

ผสมกระเทียม นํ้ามันมะกอก และนํ้าสมสายชูหมักจากขาวเหนียวดํา ใชช่ือเรียกวาสลดันํ้าใสสตูร 2 บรรจุในขวดแกวเก็บ
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รักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไวในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซยีส เพ่ือรอการนําไปวิเคราะหสัปดาหท่ี 0, 1, 2, 4 และ 

6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง 

 2.4 การผลิตน้ําสลัดครีม 

 เปนสูตรท่ีไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีสวนประกอบดังน้ี คือ นํ้าสมสายชูกลั่น 

นํ้าตาลทราย นมขนหวาน พริกไทยปน เกลือ มัสตารด เตาหูถ่ัวเหลือง และนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ โดยนําสวนประกอบ

ดังกลาวผสมใหเขากัน บรรจุในขวดแกว แลวเก็บรักษาตัวอยางผลติภัณฑอาหารไวในตูเย็นท่ีอุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส 

เพ่ือรอการนําไปวิเคราะหสัปดาหท่ี 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง 

3. การวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกท้ังหมด (ดัดแปลงจาก Kapila และคณะ, 2009) 

  นําตัวอยางผลติภณัฑอาหาร 5.0 กรัม มาสกัดโดยการเตมิเมทานอลรอยละ 80 ปริมาตร 1 มิลลลิิตร ลงใน

หลอดปนเหว่ียงแลวนําไปเขยา จากน้ันนําไปปนเหว่ียงท่ีความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที แลวปเปต

สารละลายเมทานอลแยกเก็บไว สวนตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเดิมใหเติมเมทานอลและทําตามข้ันตอนดังกลาวซ้ํา 3 ครั้ง 

เพ่ือดึงสารฟนอลิกในตัวอยางผลติภัณฑอาหารออกใหหมด จากน้ันใสลงในหลอดปนเหว่ียงแลวเก็บในท่ีมืด เพ่ือนําไป

วิเคราะหหาสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด (ดัดแปลงจาก Marina และคณะ, 2009) ทําโดยนําสารสกัดตัวอยางผลิตภณัฑ

อาหารโฟลินซิโอแคลตูรเีอเจนต ความเขมขนรอยละ 10 จากน้ันเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตอ่ิมตัวท่ีความเขมขน

รอยละ 7.5 ผสมใหเขากัน 0จากน้ันนําไป0เก็บไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 

725 นาโนเมตร โดยใชสารละลายกรดแกลลิกเปนสารมาตรฐาน สารประกอบฟนอลิกท้ังหมดแสดงอยูในรูปสมมูลของ

กรดแกลลิก (gallic acid equivalents; GAE) ตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม  

4. การทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay (Marina, et al., 2009) 

ทําการเติมสารละลาย DPPH ความเขมขน 0.2 มิลลิโมลาร ท่ีละลายอยูในเมทานอลความเขมขนรอยละ 80 

ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ผสมใหเขากัน0เปนเวลา 5 นาที หลังจากน้ันนําไปเก็บท่ีอุณหภูมิหอง

ในท่ีมืด เปนเวลา 30 นาที นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 0 และประเมินฤทธ์ิการตานอนุมูล

อิสระโดยการคํานวณคารอยละการยับยั้งอนุมูล DPPH ท่ีเทียบเปนปริมาณสมมลูกับสารมาตรฐานโทรลอกซในระดับมิลลิ

โมลารของโทรล็อกซตอนํ้ามัน 100 กรัม (mMTrolox/ 100 g oil) 

5. การวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS (ดัดแปลงจาก Chaitana และคณะ, 2009) 

 การทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS ดําเนินการโดยเตรียมสารละลาย ABTS•+ เจือ

จาง ใหมีคาการดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร เทากับ 0.90 - 1.0 จากน้ันเติมสารสกัดตัวอยางผลติภณัฑ

อาหารลงในสารละลาย ABTS•+ เจือจาง ผสมใหเขากัน0หลังจากน้ันนําไปเก็บท่ีอุณหภูมหิองในท่ีมืด0เปนเวลา 45 วินาที 

แลววัดคาการดูด กลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร โดยใชสารโทรลอกซเปนสารมาตรฐาน โดยฤทธ์ิการตาน

อนุมูลอิสระจะแสดงอยูในรูปมิลลโิมลารสมมลูของโทรลอกซตอตัวอยางผลติภณัฑอาหาร 100 กรัม (mM Trolox/ 100 

g oil) 

6. การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid, FFA)   (ดัดแปลงจาก นิธิยา รตันาปนนท, 2548) 

ในการวิเคราะหปรมิาณกรดไขมันอิสระไดใชเทคนิคการตรวจสอบการสลายตัวและการหืนของไขมันและนํ้ามัน 

โดยเตรียมตัวทําละลายผสมท่ีเปนกลางท่ีไดจากเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ปริมาตร 50 มิลลิลติร เตมิสารละลายฟ

นอลฟทาลีน ความเขมขนรอยละ  1 ปริมาตร 0.5 มิลลิลติร และไตเตรตใหเปนกลางดวยสารละลายโพตัสเซียมไฮดรอก

ไซดความเขมขน 0.1 โมลาร ในการวิเคราะหตัวอยางไดละลายตัวอยางนํ้ามันปริมาณ 2 กรัม ในตัวทําละลายผสมท่ีเปน

กลาง และไตเตรตดวยสารละลายโพตัสเซียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 โมลาร จนกระท่ังไดสารละลายสีชมพู ซึ่งคงตัว
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นานกวา 15 วินาที โดยทําการวิเคราะหตัวอยางนํ้ามันท่ีเวลา 0, 48, 96 และ 192 ช่ัวโมง โดยใชนํ้ามันถ่ัวเหลืองและ

นํ้ามันปาลมเปนตัวควบคมุเชิงบวก 

ผลการวิจัย  

        ทําการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และปริมาณกรดไขมันอิสระ จาก

ตัวอยางผลิตภัณฑ 2 กลุม จํานวน 6 ตัวอยางไดแก กลุมนํ้ามัน (นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสม

กระเทียม นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม) และกลุมนํ้าสลัด (นํ้าสลัดใสสูตร 1 นํ้าสลัดใสสูตร 2 และนํ้าสลัดครีม) ตั้งแต

เริ่มตนและผานการเก็บรักษาท่ีระยะเวลาตาง ๆ คือ สัปดาหท่ี 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลาหกสัปดาห 

1. ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 

 จากการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดตั้งแตสัปดาหท่ี 0 จนถึงสัปดาหท่ี 6 ของกลุมนํ้ามนั 

พบวานํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียมใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสดุคิดเปน 2.87 - 4.25 มิลลิกรัม

สมมลูของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลิตภณัฑอาหาร 100 กรัม สวนปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดของนํ้ามันมะพราว

บริสุทธ์ิและนํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดอยูในชวง 1.35 – 1.52 และ 0.98 – 1.68 

มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลติภณัฑอาหาร 100 กรัม ตามลําดบั ท้ังน้ีกลุมนํ้ามันจะมีปรมิาณสารประ 

กอบฟนอลิกท้ังหมดต่ํากวากลุมนํ้าสลดัอยางมีนัยสําคัญ  โดยพบวาจากการตรวจสอบในสัปดาหท่ี 2 จนถึงสัปดาหท่ี 6 

นํ้าสลดัใสสตูร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียม) ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงกวานํ้าสลดัใสสตูร 1 

(ใชนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ) โดยมคีาเทากับ 10.89 – 23.70 และ 9.51 – 22.75 มิลลิกรัมสมมลูของกรดแกลลิกตอ

ตัวอยางผลติภณัฑอาหาร 100 กรมั ตามลาํดับ สําหรับการตรวจสอบในนํ้าสลัดครีม พบวาในสัปดาหท่ี 0 และสัปดาหท่ี 1 

ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงกวาตัวอยางผลติภณัฑอาหารทุกชนิดท่ีนํามาวิเคราะห โดยมีคาเทากับ 11.84 

และ 11.72 มิลลิกรมัสมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลติภณัฑอาหาร 100 กรัม สวนปริมาณสารประกอบฟนอลิก

ท้ังหมดของตัวอยางผลติภณัฑอาหารชนิดอ่ืนจะมปีริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดในสัปดาหท่ี 0 และสปัดาหท่ี 1 อยู

ในชวง 1.21 – 2.87 และ 0.80 – 4.63 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลิตภณัฑอาหาร 100 กรัม ตามลําดบั 

ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1   ปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

        นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ   นํ้าสลดัใสสตูร 1 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ) 
        นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิผสมกระเทียม  นํ้าสลัดใสสตูร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียม) 

        นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม   นํ้าสลัดครีม 
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เวลา (สัปดาห) 

2. ความสามารถในการตานอนุมลูอิสระ และรอยละของกจิกรรมการยับย้ังของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 

    2.1 การตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระและรอยละของกิจกรรมการยับย้ังดวยวิธี DPPH 

 จากการตรวจสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท้ัง 6 ตัวอยาง สามารถจัดได

เปน 2 กลุมท่ีใหผลแตกตางกันอยางชัดเจน พบวากลุมนํ้ามันมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงในสัปดาหท่ี 1 จาก

เริ่มตน (สัปดาหท่ี 0 ) มีคาเริ่มตน 0.038 - 0.051 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม ลดลง

เหลือ 0.008 - 0.012 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม หลังจากน้ันฤทธ์ิการตานอนุมูล

อิสระ DPPH เริ่มคงท่ีจนถึงสัปดาหท่ี 6 สวนกลุมนํ้าสลัดพบวามีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH แปรผันตามกับ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งมีคาไมแตกตางกัน โดยในสัปดาหท่ี 0 อยูในชวง 0.029 - 

0.033 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม และมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุดใน

สัปดาหท่ี 2 ซึ่งใหคาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH อยูในชวง 0.070 - 0.089 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยาง

ผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม โดยตั้งแตสัปดาหท่ี 2 เปนตนไปมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH เริ่มคงท่ีจนถึงสัปดาหท่ี 6 

จากการคํานวนเปนรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH จะใหผลสรุปเชนเดียวกับภาพท่ี 2 โดยกลุมนํ้ามันมี

รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH แปรผกผันกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยใหคาไมแตกตางคือในสัปดาหท่ี 0 คิดเปนรอยละ 36 - 49 และมีคาลดลงในสัปดาหท่ี 1 เหลือรอยละ 11 - 

15 โดยตั้งแตสัปดาหท่ี 1 เปนตนไปมีรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เริ่มคงท่ีจนถึงสัปดาหท่ี 6 สวน

การตรวจสอบกลุมนํ้าสลัด พบวามีรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ไมแตกตางกัน โดยมีคาแปรผันตาม

ระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน ในสัปดาหท่ี 0 อยูในชวงรอยละ 27 - 31 และมีคาสูงสุดใน

สัปดาหท่ี 2 ซึ่งใหคารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH คิดเปนรอยละ 68 - 87 โดยตั้งแตสัปดาหท่ี 2 – 6 

เริ่มมีคาคงท่ี ภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2   รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอยางผลติภณัฑอาหาร เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส 

       นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ   นํ้าสลดัใสสตูร 1 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ) 

        นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิผสมกระเทียม นํ้าสลดัใสสตูร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียม) 

       นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม  นํ้าสลัดครีม 

       2.2 การตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับย้ังดวยวิธี ABTS 
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 จากการตรวจสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท้ัง 6 ตัวอยาง พบวาในกลุม

นํ้ามันมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS ไมแตกตางกัน โดยนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียม 

นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม นํ้า ใหคาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS ในสัปดาหท่ี 0 จนถึงสัปดาหท่ี 6 อยูในชวง 0.387 

– 0.397, 0.452 – 0.635 และ 0.387 - 0.433 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม 

ตามลําดับ สวนการตรวจสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS ในกลุมนํ้าสลัด พบวา นํ้าสลัดนํ้าใสท้ัง 2 สูตร มีฤทธ์ิการ

ตานอนุมูลอิสระ ABTS ไมแตกตางกัน โดยมีคาแปรผันตามกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ี

เพ่ิมข้ึน โดยมีคาเริ่มตนในสัปดาหท่ี 0 อยูในชวง 0.446 - 0.449 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 

100 กรัม และมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS เริ่มเพ่ิมข้ึนจนถึงในสัปดาหท่ี 6 ซึ่งใหคาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS 

อยูในชวง 0.604 - 0.622 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม สวนนํ้าสลัดครีมมีฤทธ์ิการ

ตานอนุมูลอิสระ ABTS สูงกวาฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ ABTS ของตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดท่ีนํามาวิเคราะห 

จากการคํานวนรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของกลุมนํ้ามันมีคาไมแตกตางกัน ซึ่งใหคารอยละของ

กิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ในสัปดาหท่ี 0 จนถึงสัปดาหท่ี 6 อยูในชวงรอยละ 2 – 6, 2 - 16 และ 2 - 6 

ตามลําดับ สวนการคํานวนรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของนํ้าสลัดใส ไมแตกตางกัน พบวามีคาแปร

ผันตามระยะเวลาในการเก็บรกัษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งใหคารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ 

ABTS ในสัปดาหท่ี 0 มีคารอยละ 7 เทากันและมีรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS เริ่มเพ่ิมข้ึนจนถึงใน

สัปดาหท่ี 6 ซึ่งใหคารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS อยูในชวงรอยละ 15 - 16 สวนนํ้าสลัดเขมขน มี

รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS สูงกวารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของตัวอยาง

ผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดท่ีนํามาวิเคราะห ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3   รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ในตัวอยางผลติภณัฑอาหารเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 4 องศา

เซลเซียส 

       นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ   นํ้าสลดัใสสตูร 1 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ) 

        นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิผสมกระเทียม นํ้าสลดัใสสตูร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียม) 

       นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม  นํ้าสลัดครีม 

4. คารอยละกรดไขมันอิสระของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 
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 จากการศึกษาตรวจสอบรอยละชองกรดไขมันอิสระในตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ท้ัง 6 ตัวอยาง พบวากลุม

นํ้ามันมีคารอยละกรดไขมันอิสระไมแตกตางกัน โดยมีคาเริ่มตนในสัปดาหท่ี 0 คิดเปนรอยละ 0.10 – 0.30 และมีคา

เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจนถึงสัปดาหท่ี 6 คิดเปนรอยละ 0.48 – 0.53 สวนรอยละกรดไขมันอิสระของนํ้าสลัดใสท้ังสองชนิดใหผล

ไมแตกตางกัน โดยในสัปดาหท่ี 0 อยูในชวงรอยละ 3.17 – 3.20 และเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจนถึงสัปดาหท่ี 6 ท่ีคิดเปนรอยละ 

3.42 – 3.52 สําหรับนํ้าสลัดเขมขน พบวาตั้งแตสัปดาหท่ี 0 ถึงสัปดาหท่ี 4 นํ้าสลัดครีมมีรอยละกรดไขมันอิสระเพ่ิม

สูงข้ึนอยางตอเน่ือง คิดเปนรอยละ 3.46 – 4.01 และหลังจากสัปดาหท่ี 4 จนถึงสัปดาหท่ี 6 นํ้าสลัดครีมมีรอยละกรด

ไขมันอิสระเพ่ิมข้ึนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 4.01 – 4.03 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4   รอยละกรดไขมันอิสระของตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

       นํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ   นํ้าสลดัใสสตูร 1 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ) 

        นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิผสมกระเทียม นํ้าสลดัใสสตูร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิผสมกระเทียม) 

        นํ้ามันรําขาวผสมกระเทียม  นํ้าสลัดครีม 

 

อภิปรายผล  

 จากการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ีใชนํ้ามันมะพราวสกัดเย็นเปนองคประกอบ พบวาปริมาณสารประกอบฟ

นอลิกท้ังหมดในนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิผสมกระเทียมใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงกวานํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ 

และนํ้ามันรําขาวผสมกระเทียมซึ่งเปนผลติภณัฑท่ีวางขายในตลาด เปนผลจากการผสมกันของสารสกัดกระเทียมท่ีมีสาร 

ประกอบกํามะถันปริมาณมากกับนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิท่ีมีกรดคาปริลิคเปนองคประกอบ จะไดกรดอัลฟาไลโปอิกท่ี

ละลายไดท้ังในนํ้าและนํ้ามัน (ณรงค โฉมเฉลา, 2550) และจากการตรวจสอบนํ้าสลัดใสสูตร 2 (ใชนํ้ามันมะพราวบริสุทธ์ิ

ผสมกระเทียม) พบวา ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงกวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดของนํ้าสลัดใส

สูตร 1 (ใชนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ) เปนเพราะสวนประกอบในผลิตภัณฑ ไดแก กระเทียมและนํ้าสมสายชูหมักจากขาว

เหนียวดํามสีารประกอบฟนอลิกท้ังหมดปริมาณสูง สวนนํ้าสลัดครีมใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดสูงสุด

เน่ืองจากมีสวนประกอบหลายชนิด ท่ีมีสารพฤกษเคมีปรมิาณมาก จากการตรวจสอบฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ พบวามีคา

รอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ของกลุมนํ้ามันมคีาไมแตกตางกัน โดยมี รอยละของกิจกรรมการยับยั้ง

อนุมูลอิสระ DPPH ลดลงและเริ่มคงท่ีตั้งแตสปัดาหท่ี 1 เปนตนไป แสดงวาการผสมกันระหวางกระเทียมกับนํ้ามัน

มะพราวบรสิุทธ์ิไมมผีลตอฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งไมสอดคลองกับขอมลูท่ีกลาววานํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ
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ผสมกระเทียมแลวจะเปนซปุเปอรแอนติออกซิแดนท จะชวยสงเสรมิฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระใหเพ่ิมข้ึน (ณรงค โฉมเฉลา

, 2550) เชนเดียวกับกลุมนํ้าสลดัใส มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH 

และ ABTS ไมแตกตางกัน โดยมีคาแปรผันตามกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภณัฑอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมี

ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ท่ีเพ่ิมข้ึนในสัปดาหท่ี 2 และคงท่ีจนถึง

สัปดาหท่ี 6 ท้ังน้ี อาจเปนผลมาจากสวนประกอบในการเตรียมนํ้าสลัดมีสวนประกอบหลายชนิด เชน นํ้าสมสายชูหมัก

จากขาวเหนียวดํา นํ้ามันกระเทียม เปนตน ซึ่งมสีารพฤกษเคมีท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระ จึงมีผลชวยสงเสริมการทํางาน

ในการออกฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ DPPH สวนนํ้าสลัดครีมพบวามีฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระ และรอยละของกิจกรรม

การยับยั้งอนุมลูอิสระ ABTS สูงกวาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดท่ีนํามาวิเคราะห เน่ืองจากนํ้าสลัดครีมมี

สวนประกอบหลายชนิด ซึ่งมสีารพฤกษเคมีท่ีเปนสารตานอนุมลูอิสระปรมิาณมาก เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานํ้าสลัด

ครีมเพ่ิมข้ึนอาจจะทําใหเกิดการรวมกันของสารพฤกษเคมีของสวนประกอบตาง ๆ จึงมีผลชวยสงเสริมการทํางานในการ

ออกฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ในการตรวจสอบคากรดไขมันอิสระใน

ตัวอยางผลติภณัฑอาหารท้ัง 6 ตวัอยาง ในสัปดาหท่ี 0, 1, 2, 4 และ 6 เพ่ือตรวจสอบหาคาความหนื ซึ่งสาเหตุท่ีทําให

เกิดความหืนในนํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิเกิดจาก 3 สาเหตุ คือ จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส จากปฏิกิริยาเกิดสารคีโตน และ

จากการปฏิกิริยาออกซิเดชัน พบวาคากรดไขมันอิสระและรอยละกรดไขมันอิสระของตัวอยางผลติภณัฑอาหารแปรผัน

ตามกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลติภณัฑอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในกลุมนํ้ามันมีมีคากรดไขมนัอิสระไมแตกตาง

กัน ซึ่งแสดงวากระเทียมไมมผีลชวยลดคากรดไขมันอิสระของนํ้ามนัมะพราวบรสิุทธ์ิ แตอาจจะชวยชะลอความหืนของ

นํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิไดเมื่อเปรยีบ เทียบอัตราสวนของคากรดไขมันท่ีเกิดข้ึนในแตละสัปดาหของการวิเคราะห สวนคา

กรดไขมันอิสระของนํ้าสลดัใสมคีาไมแตก ตางกัน ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดคากรดไขมันอิสระ อาจมาจากนํ้าสมสายชู

หมักจากขาวเหนียวดําซึ่งเปนนํ้าและกรดท่ีเปนตัวเรงปฏิกิรยิาไฮโดรไลซสิ สวนนํ้าสลดัครมีมีคากรดไขมันอิสระสูงกวา

ตัวอยางผลติภณัฑอาหารทุกชนิดท่ีนํามาวิเคราะห ตั้งแตสัปดาหแรกจนถึงสัปดาหสุดทายของการเก็บรักษา เน่ืองจากมี

สวนประกอบหลายชนิดและการเตรียมนํ้าสลัดครีมใชเวลานานกวาตัวอยางผลติภณัฑอ่ืน ๆ  (สุคนธช่ืน ศรีงาม และ ศิ

ริวรรณ เนติวรานนท, 2532) 

สรุปผลการวิจัย   

             ในการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด ฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS 

ของผลิตภณัฑ นํ้าสลัดท่ีใชนํ้ามันมะพราวสกัดเย็นเปนสวนประกอบในทุกผลิตภัณฑ คือ นํ้าสลัดสูตร 1 และสูตร 2 และ

นํ้าสลดั ครีม และนํ้ามันมะพราวผสมกระเทียม มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมดและฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระสูง

กวานํ้ามันมะพราวบรสิุทธ์ิ และเมื่อนํามาตรวจสอบกรดไขมันอิสระเพ่ือตรวจสอบความหืนในระหวางการเก็บรักษาเปน

ระยะ พบวาผลติภณัฑท้ังหมดมีคาคงท่ีตั้งแตสัปดาหท่ี 2 จนสิ้นสดุการทดลองในสัปดาหท่ี 6 สรปุไดวาการนํานํ้ามัน

มะพราวสกัดเย็นสามารถนํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ีดีตอสุขภาพ ในรูปของนํ้ามันมะพราวผสมกระเทียม และนํ้า

สลัด ทําใหไดผลติภณัฑอาหารท่ีดีตอสุขภาพและเก็บรักษาไวไดนานกวา เปนการเพ่ิมมูลคาในการพัฒนาเปนผลิตภณัฑ

อาหารของผูรักสุขภาพไดอีกทางหน่ึง 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลของการใชสารกระตุนตางชนิดกันท่ีมีผลตอการแตกยอดของชะอม 

ดําเนินการวิจัยบริเวณฟารมเกษตรพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด

พิษณุโลก ระหวาง สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : 

CRD) ประกอบไปดวย 4 สิ่งทดลอง ดังน้ี 1) ไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) 2) พน GA3  15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พนนํ้าหมัก

หัวปลีกลวย 1 มิลลิลิตร/ลิตร 4) พนนํ้ามะพราว 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร บันทึกจํานวนยอดท่ีแตกใหมตอตนภายหลังพนสาร

กระตุนตางชนิดกันท่ี 4 และ 7 วัน และความยาวยอดภายหลังพนสารกระตุนตางชนิดกันทุกวันเปนเวลา 14 วัน จากผลการ

ทดลอง พบวา การพน GA3 และนํ้ามะพราวใหจํานวนยอดออนมากท่ีสุด โดยมีจํานวนยอดออนเฉลี่ยเทากัน คือ 2.3 ยอด 

รองลงมาคือการพนดวยนํ้าหมักหัวปลีกลวย สวนความยาวยอดเฉลี่ยตอวัน พบวา การพนดวย GA3  มีความยาวมากท่ีสุด

เทากับ 21.60 มิลลิเมตร รองลงมาคือการพนดวยนํ้ามะพราวและนํ้าหมักหัวปลีกลวยเทากับ 13.10 และ 12.70 มิลลิเมตร 

ตามลําดับ ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวานํ้ามะพราวและนํ้าหมักหัวปลีกลวยสามารถเรงการเจริญเติบโตของยอดออนของ

ชะอมไดระดับหน่ึงรองจากการใช GA3 

 

คําสําคัญ : การแตกยอด, จิบเบอเรลลิน, ชะอม 

 

Abstract 

 The aim of this study is to determine the effects of three types of promotion substances in 

promoting axillary Shooting of Climbing Wattle. The experiments were conducted at the Agriculture Farm, 

Faculty of Food and Agricultural Technology, Pibulsongkram Rajabhat University. A completely 

randomized design: CRD of four treatments were used in this study. The three types of shoot promotion 

substances consisted of the following treatments: 1) non stimulant (control)  2) GA3 15 ml/L  3) bioextract 

from banana 1 ml/L  and 4) coconut water 1.5 ml/L. Each treatment consisted of a Climbing Wattle which 

was sprayed in each shoot promotion substance. The results showed that the numbers and length of the 

shoot were significantly different. The GA3 and coconut water had the most significant effect on the 

highest of the average of shoots number. These treatments  resulted in the number equally of shoots 

being 2.3 shoots and bioextract from banana 2.2 shoots, while the average of the  shoot length were 

21.60, 13.10 and 12.70 mm. after applied GA3, coconut water and bioextract from banana, respectively. 
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The result indicated that coconut water and bioextract from banana  could be used as shoot growth 

promoting of Climbing Wattle. 

keywords : axillary shoot, gibberellins, climbing wattle 

 

บทนํา   

ชะอม (Climbing Wattle) เปนพืชตระกูลถ่ัว (FABACEAE) ช่ือวิทยาศาสตร Acacia pennata L. จัดเปนผัก

พ้ืนบานอีกหน่ึงชนิดท่ีคนไทยรูจักและนิยมรับประทาน ปจจุบันความตองการบริโภคชะอมมีอยางตอเน่ือง ชะอมจึงเปนพืช

เศรษฐกิจอีกหน่ึงชนิดท่ีเกษตรกรนิยมนํามาปลูกในเชิงพาณิชย  การปลูกชะอมเพ่ือจําหนายจะใชสวนยอดออนซึ่งเกษตรกร

ตองตัดแตงก่ิงเกาออกและรอใหแตกก่ิงใหมซึ่งใชเวลาประมาณ 7 วัน วิธีการเรงการแตกยอดใหมของชะอมมีหลายวิธีไดแก  

การฉีดพนฮอรโมนจิบเบอเรลลิน (GA3) บริเวณท่ีตัด (วรากร, 2558) เน่ืองจากจิบเบอเรลลินจะชวยสงเสริมการแบงเซลลและ

การเจริญเติบโตของพืชได (พีรเดช, 2529) หรือการพนดวยนํ้าหมักจากปลีกลวย ซึ่งมีรายงานวาในนํ้าหมักปลีกลวยมีสารคลาย 

GA3 (ศูนยรวมความรูการเกษตร, 2560) โดยมีการนํามาพนท่ียอดและใบของ ผักหวานปา มะเขือ และพริก หลังตัดแตงเพ่ือ

กระตุนการแตกยอดใหม (นงนุช, 2561) นอกจากน้ียังพบวาการพนดวยนํ้ามะพราว สามารถกระตุนการแตกยอดของชะอมได 

และเรงระยะเวลาการเกิดยอดออนใหมได โดยมีการศึกษาเก่ียวกับ ถ่ัวเหลืองท่ีไดรับนํ้าสกัดชีวภาพท่ีมีอัตราสวนของนํ้า

มะพราว 100 เปอรเซ็นต พบวามีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตทางลําตนและใบดีท่ีสุด (อภิญญ, 2554) โดยมรีายงานวานํ้า

มะพราวออนมีแรธาตุหลายชนิดรวมถึงฮอรโมนท่ีมีผลในการกระตุนและขยายตัวของเซลลพืช อีกท้ังสนับสนุนการพัฒนาการ

แตกตาขางของพืช (อุดมลักษณ, 2557) ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ีจึงไดศึกษาเทคนิคการกระตุนการแตกยอดของชะอม โดยการใช

สาร 3 ชนิด คือ GA3 นํ้ามะพราว และนํ้าหมักหัวปลีกลวยตอการแตกยอดของชะอม เพ่ือเปนแนวทางในการผลิตชะอมซึ่งเปน

พืชท่ีสามารถทํารายได อยางตอเน่ือง และเปนประโยชนกับเกษตรกรท่ีสามารถนําองคความรูไปใช เพ่ือลดตนทุนและเพ่ิม

รายไดของเกษตรกร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) จํานวน 4 สิ่งทดลอง 

จํานวน 4 ซ้ํา ดังน้ี 1) ไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) 2) พน GA3  15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พนนํ้าหมักหัวปลีกลวย 1 มิลลิลิตร/

ลิตร 4) พนนํ้ามะพราว 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร 

 1. การเตรียมตนชะอม โดยคัดเลือกตนชะอมท่ีมีอายปุระมาณ 4 ป ความสูงจากพ้ืนดินประมาณ 90 เซนติเมตร และ

ขนาดตนใกลเคียงกัน จากน้ันทําการตัดแตงใหตนมีความสูงเทากันทุกตน 

 2. การเตรียมสารกระตุน 2.1) GA3 (Gibberellins) ใชผลิตภัณฑท่ีจําหนายในทองตลาดช่ือทางการคา มอนิเตอร 

ตรา โพธ์ิทอง ประกอบดวยสารสําคัญคือ GA3 2 %  อัตรา 15 มิลลิลิตร/ลติร 2.2) นํ้ามะพราว โดยเลือกผลมะพราวท่ีมีอายุไม

ออนและไมแกจนเกินไป อัตรา 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร 2.3) นํ้าหมักหัวปลีกลวย โดยนําปลีกลวยท่ีเพ่ิงแทงปลี (ยังไมติดผล) 

จํานวน 1 หัว มาสับใหละเอียด นําไปคลุกเคลาใหเขากับแอลกอฮอล 500 มิลลิลิตร และกากนํ้าตาล 1 กิโลกรัม ผสมรวม

กันลงในถังหมักพรอมปดฝา โดยหมักท้ิงไวเปนเวลา 2 สัปดาห จากน้ันคั้นเอากากออก ใชอัตรา 1 มิลลิลิตร/ลิตร 

 3. การพนสารกระตุน กอนจะทําการพนสารกระตุน เลือกเพียง 1 ยอดตอ 1 ตน และทําการตัดแตงกานใบยอย

ชะอม ½ ของใบยอย เปนจํานวน 2 กานใบยอยตอยอด และทําการพนสารกระตุนทันทีหลังตัดแตง จากน้ันภายหลังจากพน

เปน เวลา 4 และ 7 วัน ทําการบันทึกขอทึกขอมูล ดานจํานวนยอดออน โดยการนับจํานวนยอดออน และความยาวยอดออน 

โดยวัดความยาวตั้งแตจุดเริม่ตนท่ีมีการแตกยอดจนถึงปลายสดุของยอดภายหลังไดรับสารกระตุนทุกวันเปนเวลา 14 วัน นําผล

มาวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ผลการวิจัย  

จากการศึกษาผลของสารกระตุนตางชนิดกันท่ีมีผลตอการแตกยอดของชะอม โดยใชสารกระตุนตางชนิดกัน 

ประกอบดวย 1) ไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) 2) พน GA3  15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พนนํ้าหมักหัวปลีกลวย 1 มิลลิลิตร/ลิตร

4) พนนํ้ามะพราว 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร ทําการบันทึกขอมูล ไดแก จํานวนยอดตอตนภายหลังไดรับสารกระตุนไปแลว 4 และ 7 

วัน และความยาวยอดตอตนทุกวันเปนเวลา 14 วัน หลังพนสารกระตุน ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

1. จํานวนยอด 

 ผลของสารกระตุนตางชนิดกันท่ีมีผลตอการแตกยอดของชะอมใหจํานวนยอด มีรายละเอียดดังตารางท่ี 1  

หลังพน 4 วัน จากการวิจัยพบวา การกระตุนการแตกยอดของชะอมดวยสารตางชนิดกัน ใหจํานวนยอดของชะอม 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.05) โดยการพนดวย GA3 ใหจํานวนยอดมากท่ีสุด เฉลี่ยเทากับ 1.5 ยอด หรือคิดเปน

รอยละ 38.46 แตกตางทางสถิติกับ การพนดวยนํ้ามะพราว เฉลี่ยเทากับ 1.0 ยอด (รอยละ 25.64) และนํ้าหมักหัวปลีกลวย 

เฉลี่ยเทากับ 0.8 ยอด (รอยละ 20.51) และไมพนสาร (เปรียบเทียบ) ใหจํานวนยอดนอยท่ีสุดเฉลี่ย 0.6 ยอด (รอยละ 15.38)  

 หลังพน 7 วัน จากการวิจัยพบวา การกระตุนการแตกยอดของชะอมดวยสารตางชนิดกัน มีจํานวนยอดออนของ

ชะอม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.05) โดยการพนดวย GA3 และนํ้ามะพราว ใหจํานวนยอดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยเทากัน คือ 

2.3 ยอด หรือคิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมาคือ การพนดวยนํ้าหมักหัวปลีกลวย เฉลี่ยเทากับ 2.2 ยอด (รอยละ 27.50) และ

ไมพนสาร (เปรียบเทียบ) ใหจํานวนยอดนอยท่ีสุดเฉลี่ย 1.2 ยอด (รอยละ 15.00) 

 

ตารางท่ี 1 จํานวนยอดท่ีแตกใหมตอตนภายหลังพนสารกระตุนตางชนิดกัน 4 และ 7 วัน  

สิ่งทดลอง 

จํานวนและรอยละของยอดท่ีแตกใหม 

4 วัน  7 วัน 

จํานวนยอด  

(x̄ ± S.D.) 
รอยละ 

จํานวนยอด  

(x̄ ± S.D.) 
รอยละ 

ไมพนสาร (เปรยีบเทียบ)   0.6b1/ ± 0.25 15.38    1.2b1/ ± 0.29 15.00 

พน GA3 1.5a ± 0.00 38.46  2.3a ± 0.75 28.75 

พนนํ้าหมักหัวปลีกลวย 0.8b ± 0.48 20.51  2.2a ± 0.50 27.50 

พนนํ้ามะพราว 1.0b ± 0.00 25.64  2.3a ± 0.25 28.75 

เฉลี่ย 1.00 25.00  2.06 25.00 

F-test * -  * - 

C.V. (%) 27.02 -  23.75 - 

 
1/ ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05) 

* คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% (p≤.05) 

 

2. ความยาวยอดออน 

 ผลของสารกระตุนตางชนิดกันท่ีมีผลตอความยาวยอดของชะอม มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 
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 วัดความยาวยอดหลังพนสารทุกวันเปนเวลา 14 วัน จากผลการวิจัยพบวา การกระตุนการแตกยอดของชะอมดวย

สารตางชนิดกัน ใหความยาวยอดของชะอมเฉลี่ยตอวัน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) โดยการพนดวย GA3  ให

ความยาวยอดมากท่ีสุด เฉลี่ยเทากับ 21.60 มิลลเิมตร แตกตางทางสถิติกับ การพนดวยนํ้ามะพราวและนํ้าหมักหัวปลีกลวยมี

ความยาวยอด เฉลี่ยเทากับ 13.10 มิลลิเมตร และ 12.70 มิลลิเมตร ตามลําดับ ขณะท่ีการไมพนสาร (เปรียบเทียบ) ใหความ

ยาวยอดสั้นท่ีสุด 11.60 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ความยาวยอดท่ีแตกใหมเฉลีย่ตอวันภายหลังการพนสารกระตุนตางชนิดกัน 

             สิ่งทดลอง                          ความยาวยอดเฉลีย่ตอวัน (มิลลิเมตร)  

                            (x ̄ ± S.D.) 

      ไมพนสาร (เปรียบเทียบ) 11.60b1/± 0.95 

      พน GA3 21.60a ± 5.62 

      พนนํ้าหมักหัวปลีกลวย 12.70b ± 1.45 

      พนนํ้ามะพราว 13.10b ± 1.16 

      เฉลี่ย   14.70 

      F-test ** 

      C.V. (%) 14.38 
 

1/ ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05) 

** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% (p≤.01) 

 

อภิปรายผล   

จากการศึกษาการพนสารกระตุนการแตกยอดของชะอมพบวา การพนดวย GA3 กระตุนการแตกยอดของชะอมไดดี

ท่ีสุด เน่ืองจากจิบเบอเรลลินสามารถ3กระตุนการเจริญเติบโตของพืชท้ังตนไดโดยทําใหเกิดการยืดตัวของเซลล3 การเรงการแตก

ยอดออนใหม (ดนัย, 2544) การวิจัยครั้งน้ีใหผลเชนเดียวกับงานวิจัยของธนกร และคณะ (2557) ท่ีศึกษาการใชสาร GA3 

รวมกับปุย 16:16:16 กับตนกลามังคุด สามารถเรงการเจริญเติบโตดานความสูงและจํานวนใบของตนกลามังคุดท่ีเพาะดวย

เมล็ดได และทําใหตนกลามังคุดมีปริมาณสารคลายจิบเบอเรลลินเพ่ิมข้ึน  จากผลการวิจัยครั้งน้ียังพบวาการพนดวยนํ้า

มะพราว สามารถกระตุนการแตกยอดของชะอมไดเชนเดียวกับการพนดวย GA3 อาจเน่ืองจาก นํ้ามะพราวประกอบดวยสารท่ี

มีผลกระตุนการแบงเซลลของพืช เรียกวา ไซโตไคนิน (Cytokinin) ซึ่งเปนสารหน่ึงในกลุมของสารควบคุมการเจริญของพืช 

หรือ ฮอรโมนพืช มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการขยายตัว เปลี่ยนแปลงของเซลลพืช และควบคุมกระบวนการสําคัญในการ

เจรญิเติบโตและพัฒนาการของพืช อีกท้ังสนับสนุนการพัฒนาและการแตกตาขางของพืช (คํานูณ, 2542) โดยนอกจากน้ียังมี

รายงานวาไซโตไคนินเปนฮอรโมนท่ีมีอิทธิพลตอการสังเคราะหโปรตีน จึงสงเสริมการแบงเซลลทําใหสวนตางๆ ของพืช เชนใบ 

และลําตนมีการแบงเซลลเพ่ิมข้ึน (สมบุญ, 2538) มีการวิจัยเก่ียวกับการใชนํ้ามะพราวออนในปริมาณ 8 ลิตร หมักรวมกับ

ฟกทองแก กลวยนํ้าวาสุก มะละกอสุก และ สับปะรดสุกอยางละ 1 กิโลกรัม มีผลทําใหดาวเรืองพันธซอฟเวอรเรน มีการ

เจริญเติบโตมากท่ีสุด ในดานจํานวนก่ิงท่ีแตกออกจากตนแม เมื่อเทียบกับการใชนํ้า ซึ่งใหจํานวนก่ิงท่ีแตกออกจากตนแมนอย

ท่ีสุด (อุดมลักษณ, 2557) และไดมีการวิจัยเก่ียวกับ ถ่ัวเหลืองท่ีไดรับนํ้าสกัดชีวภาพท่ีมีอัตราสวนของนํ้ามะพราว 100

เปอรเซ็นต พบวามีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตทางลําตนและใบดีท่ีสุด (อภิญญ, 2554) จากการวิจัยจะเห็นไดวาการใชนํ้า
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มะพราว สามารถใชกระตุนการแตกยอด และการเรงการเจริญเติบโตของยอดออนของชะอมไดระดับหน่ึง รองจากการใช GA3 ซึ่ง

เปนแนวทางในการนํามาใชกระตุนการแตกยอดของชะอมได 

  

สรุปผลการวิจัย   

จากการศึกษาสารกระตุนการแตกยอดของชะอมดวยการพน พบวา จํานวนยอด และความยาวยอด การพนดวย GA3 

 อัตรา 15 มิลลิลิตร/ลิตร และการพนดวยนํ้ามะพราว อัตรา 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร  ใหจํานวนยอดท่ีแตกใหมมากท่ีสุด เฉลี่ย 2.3 

ยอด เทากัน สวนความยาวยอด พบวาการพนดวย GA3  ใหคามากท่ีสุด เทากับ 21.60  มิลลิเมตร รองลงมาคือ การพนดวย

นํ้ามะพราว และนํ้าหมักหัวปลีกลวย ขณะท่ีการไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) ใหจํานวนยอดท่ีแตกใหม และความยาวยอด 

นอยท่ีสุด 
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การพัฒนายีสตทนรอนของเช้ือ Saccharomyces  cerevesiae เพ่ือการผลิตเอทานอล 

Development of Thermotolerant Yeast Saccharomyces cerevesiae 

for Ethanol Production 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนายีสต Saccharomyces cerevesiae ATCC 4015 ใหทนรอนดวยการฉายรังสีเหนือมวง

ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ท่ีระยะเวลาตางกัน คัดเลือกโคโลนีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดไดจากการฉายรังสีเหนือมวงเปนเวลา 

270 วินาที มาฉายรังสีตอเน่ืองอีก 2 ครั้ง ไดไอโซเลสใหม เรียกวา MT3 กอนจะนํามาทดสอบความทนตอความรอนดวยการ

เลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 34 37 40 43 และ 45 องศาเซลเซียส พบวา เช้ือ MT3 สามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิการเลี้ยงสูงสุด คือ 40 

องศาเซลเซียส และเมื่อนําเช้ือท่ีไดมาทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอล พบวา ยีสต MT3 ใหผลผลผลิตเอทานอล 

38.48 ± 0.98 กรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวายีสต MT3 ท่ีคัดเลือกไดจากการเลี้ยงทดสอบความทนรอนท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

และยีสตสายพันธุเดิม ตามลําดับ 
คําสําคัญ : ยีสตทนรอน  เอทานอล รังสีเหนือมวง   

 

Abstract 

 This work aims to develop thermotolerant strain of yeast Saccharomyces cerevesiae ATCC 4015. 

Wild type yeast was exposed to ultraviolet radiation with 254 nm wavelengths at different times. 

Exposure to UV during 270 seconds gave the largest colony that was collected and further study. The 

selected isolate was then re-exposed to UV twice and gave new isolate, called MT3. Subsequently, in 

order to test its tolerant ability, MT3 was cultured at different temperature (34, 37, 40, 43 and 45°C). It 

was found that MT3 survived at highest temperature of 40 was able to thermotolerant yeast can be 

selected to 40°C. The results of fermentation revealed that MT3 produced 38.48 ± 0.98 g/L, higher than 

those of MT3 after exposed to 40°C and wild type. 

keywords : thermotolerant yeast, ethanol, ultraviolet 

บทนํา   

          ในกระบวนการผลิตเอทานอลโดยอาศัยกระบวนการหมักทางชีวภาพโดยจุลินทรียท่ีไดรับความนิยม คือ การใชยีสต

21 Saccharomyces cereviaise  โดยยสีตจะเปลี่ยนนํ้าตาลเปนเอทานอลและแกสคารบอนไดออกไซค ดังน้ันความสามารถใน

การผลิตเอทานอลของยีสตมปีจจยัสําคญัคือ สายพันธุยสีต สภาวะท่ีเหมาะสมอ่ืน ๆ ไดแก ชนิดของวัตถุดิบ ปริมาณ

สารอาหาร อุณหภมูิ และความเปนกรดดาง เปนตน  พบวามีปจจัยสําคัญท่ีสงผลหยุดชะงักการทํางานของยีสต คือ ความรอน

ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการหมัก ทําใหการเจริญของยีสตลดลง รวมท้ังการผลิตเอทานอลลดลงซึ่งสงผลทําใหปริมาณผลผลิตเอทา
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นอลโดยรวมลดลง ดังน้ันการหมกัในระดับอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองใชระบบหลอเย็นเพ่ือชวยควบคมุอุณหภมูิใหอยูในระดับ

ท่ีเหมาะสม ซึ่งเปนเหตผุลสําคญัท่ีสงผลใหตนทุนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน แนวทางหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาน้ีคือ การหมักเอทานอล

โดยใชยีสตทนรอน (thermotolerant yeast) ซึ่งมีขอดีคือ ลดปญหาตางๆ ท่ีมผีลตอการผลิตเอทานอลของยีสต เชน อัตรา

การผลิตเอทานอลสูง ทําใหระยะเวลาในการหมักสั้นลง ชวยลดปญหาการปนเปอนของจุลินทรียท่ีไมตองการ ลดปญหาเรื่อง

แรงดันออสโมซิสและประหยดัคาใชจายของระบบหลอเย็นจึงเปนการลดตนทุนการผลติโดยรวม ดงัน้ันจึงเห็นไดวาการเลือก

การหมักท่ีอุณหภูมสิูง (High temperature fermentation, HTF) ในการหมักเอทานอลมีขอดมีากมาย    งานวิจัยน้ีมุงเนน

การปรับปรุงสายพันธุยสีตใหทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมระหวางการหมัก เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลติเอ

ทานอล โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุยีสตท่ีทนตออุณหภูมสิูง ทนตอเอทานอลและทนตอแรงดันออสโมติก ท้ังน้ีจะคัดเลือก

สายพันธุยีสตท่ีสามารถทนรอนไดสูงและปรับปรุงสายพันธุยีสตใหทนทานตอสภาวะแวดลอมในการหมักดวยเทคนิคการชักนํา

ใหเกิดการกลายดวยการฉายรังสเีหนือมวง รวมกับเทคนิคการกลายซ้ําดวยวิธีการเดิม  

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. จุลินทรีย  

     ยีสต S. cerevisiae ATCC 4015 ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

โดยเก็บรักษาบนอาหารวุนเอียง และกอนนํามาใชงานจะทําการถายเช้ือยลงบนอาหารวุนเอียงทุกครั้ง 

2. การเตรียมยีสตเพ่ือฉายรังสีเหนือมวง 

      ทําการถายเช้ือยีสตลงในอาหาร YPD ปริมาตร 50 มิลลลิิตร เลีย้งบนเครื่องเขยาท่ีความเร็ว 150 รอบตอนาที เปนเวลา 8 

ช่ัวโมง จากน้ันถายเช้ือลงในหลอดปนเหว่ียงขนาด 50 มิลลลิิตร และนับเซลลเริม่ตน จากน้ันนําเซลลแขวนลอยไปปนเหว่ียงท่ี

ความเร็ว 6,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เทสวนใสท้ิง และนําไปปรับความเขมขนของเซลล

เริ่มตนเทากับ 106 เซลลตอมิลลลิติร เพ่ือนําไปฉายรังสเีหนือมวงตอไป 

3. การศึกษาการรอดชีวิตของยีสตท่ีท่ีผานรังสีเหนือมวง 

     นํายีสตท่ีเตรยีมไวมาปเปตเช้ือลงในจานเพาะเช้ือเปลา ปริมาตร 1 มิลลลิิตร นําไปฉายรังสีเหนือมวงท่ีความยาวคลื่น 254 

นาโนเมตร มีระยะหางจากหลอดรงัสีจนถึงวัตถุท่ีตองการฉายรังสี 14 เซนติเมตร ท่ีเวลา 90, 180, 270, 360 และ 450 วินาที 

จากน้ันปเปตเช้ือท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงลงในอาหารเลีย้งเช้ือ ปริมาตร 5 ไมโครลิตร โดยใชเทคนิคกระจายเช้ือ (spread 

plate) นําไปบมท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 - 48 ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีท่ีได คัดเลือกโคโลนีท่ีมขีนาดใหญและทําการแยก

โคโลนีโดยใชเทคนิคเกลี่ยเช้ือเพ่ือใหไดโคโลนีเดี่ยว สังเกตุลักษณะของโคโลนีท่ีเกิดข้ึน จากน้ันนําไปเพ่ิมปริมาณดวยการเตรียม

ยีสตเพ่ือกลายซ้ําอีกครั้งดวยการฉายรังสีเหนือมวงอีกครั้ง โดยทําการทดลองเชนเดยีวกันกับครั้งแรก 

4. การศึกษาการทนตออุณหภูมิสูงของยีสต 

       เตรียมหัวเช้ือเริ่มตนจากไอโซเลทท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวง มาเลี้ยงในอาหาร YPD บนเครื่องเชยาท่ีอุณหภูมิหอง เปน

เวลา  8 ช่ัวโมง จากน้ันถายหัวเช้ือเริ่มตน 106  เซลลตอมิลลิลิตร ลงในอาหารสําหรับการเจริญ เลี้ยงบนเครื่องเขยาท่ีความเร็ว 

150 รอบตอนาที ท่ีอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันทําการปรับอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเปน 37, 40, 43, และ 

45 องศาเซลเซียส ทุก ๆ 24 ช่ัวโมง โดยจะเก็บตัวอยางกอนการเปลี่ยนอุณหภูมิทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความมีชีวิต โดยใช

เทคนิคการกระจายเช้ือ เก็บไวท่ีอุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนําโคโลนีท่ีรอดชีวิตไปทําการทดสอบการทนรอนตอ

อีกครั้งท่ีอุณหภูมิ 40, 43, และ 45 องศาเซลเซียส โดยในเลี้ยงเช้ือเปนเวลา 48 ช่ัวโมง  

5. การเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตเอทานอลของยีสตท่ีผานการฉายรังสี และใหความรอน 

       เตรียมหัวเช้ือเริ่มตน โดยแบงเปน เช้ือดั้งเดิม เช้ือท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงและการผานความรอน และเช้ือท่ีผานการ

ฉายรังสีเหนือมวงอยางเดียว ลงในอาหารสําหรับการเจริญของเช้ือ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ยงบนเครื่องเขยาท่ีความเร็ว 150 
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รอบตอนาที เปนเวลา 8 ช่ัวโมง จากน้ันถายเช้ือลงในอาหารเลี้ยงเช้ือ YPD ท่ีดัดแปลงกลูโคสเปน 100 กรัมตอลิตร ปริมาตร 

200 มิลลิลิตร หมักท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน ทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 2 วัน จากน้ันจะทําการกลั่นเปนครั้งสุดทายของ

การเก็บตัวอยาง นํามาตรวจสอบการเจริญและความเปนกรดดาง 

ผลการวิจัย  

1. ลักษณะและอัตราการรอดชีวิตของยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวง 

     จากการเหน่ียวนําใหเกิดการกลายของยีสต S. cerevesiae ATCC 4015 โดยฉายรังสีเหนือมวงท่ีความยาวคลื่น 254 นา

โนเมตร ระยะหางจากหลอดรังสีจนถึงวัตถุท่ีตองการฉายรังสี 14 เซนติเมตร ใชระยะเวลาในการฉายรังสีท่ี 90, 180, 270, 

360 และ 450 วินาที ซึ่งเปนอิสระตอกัน พบวายีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงท่ีระยะเวลา 90 และ 150 วินาที มีจํานวน

โคโลนีท่ีรอดชีวิตสูงกวาท่ีระยะเวลา 270 วินาที สวนท่ีระยะเวลา 360และ 450 นาที ไมมีโคโลนีเหลือรอดชีวิต  สําหรับยีสตท่ี

ผานการฉายรังสี ระะยะเวลา 270 วินาที ซึ่งมีอัตราการรอดชีวิตต่ําสุด โดยในการฉายรังสีครั้งท่ี 1 มีการเหลือรอดชีวิตจํานวน 

10 โคโลนี คิดเปนอัตราการรอดชีวิตรอยละ 0.0018 จากน้ันนํามาทําการเลี้ยงและฉายรังสีซ้ําครั้งท่ี 2 และคัดเลือกจากโคโลนี

ท่ีมีขนาดใหญสุด เสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร มาทําการฉายซ้ําครั้งท่ี 3 พบวามีรอยละของการรอดชีวิตเพ่ิมมากข้ึนและ

ลักษณะโคโลนีมีขนาดใหญกวา ดังแสดงในภาพท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ยีสต S.cerevisiae ATCC 4015 ท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงระยะเวลา 270 วินาที 

ครั้งท่ี 
ยีสตเริ่มตน 

(เซลลตอมลิลลิิตร) 
โคโลนีรอดชีวิต รอยละท่ีรอดชีวิต รหัส 

1 1 x 106 18 0.0018 MT1 

2 0.2 x 103 16 8 MT2 

3 0.2 x 103 21 10.5 MT3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะโคโลนีของยสีตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงท่ีเวลา 270 วินาที ของยีสต S. cerevisiae ATCC 4015  

หมายเหตุ MT1 = ลักษณะโคโลนีของยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงรอบท่ี 1 

 MT2 = ลักษณะโคโลนีของยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงรอบท่ี 2 โดยใชยีสต MT1   

 MT3 = ลักษณะโคโลนีของยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงรอบท่ี 3 โดยใชยีสต MT2 

  

MT3 MT2 MT1 
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จากการสังเกตโคโลนีของยีสตท่ีรหัส MT1 , MT2 และ  MT3 พบวายีสตมีสิ่งท่ีนาสนใจคือ ยีสตท่ีไดรับการฉายรังสี

เหนือมวงโคโลนีจะมีขนาดใหญข้ึนอยางเห็นไดชัดโดยเมื่อนํามาสองดูภายใตกลองจุลทรรศน พบวาขนาดของเซลลยีสตมี

ลักษณะใหญข้ึนและมีรูปรางกลมกวาปกติเมื่อเทียบกับเซลลดั้งเดิม จากน้ันจึงคัดเลือกโคโลนีท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดท่ีไดจากการ

กลายซ้ํา 2 ครั้ง ซื่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 มิลลเิมตร มาใชในการทดลองตอไป 

2. การทนตออุณหภูมิของยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวง 

        จากการศึกษาไดทําเลือกยสีตรหัส MT3 ซึ่งมีโคโลนีขนาดใหญ มาทําการทดสอบการทนรอนท่ีโดยเลี้ยงท่ีอุณหภูม ิ 34, 

37, 40, 43 และ 45 องศาเซลเซยีส จากน้ันเก็บตัวอยางทุกๆ 24 ช่ัวโมง มาทําการเจือจางตัวอยางใหไดเทากับ 1 x 103 เซลล

ตอมิลลิลติร (ทําเชนเดียวกันในทุกๆการทดสอบของแตละอุณหภมูิ) นําตัวอยางท่ีไดมากระจายเช้ือเลี้ยงบนอาหารวุน YPD 

เพ่ือตรวจสอบการเจริญ พบวา เช้ือยีสตสามารถทนตออุณหภมูิไดทุกระดับ ยกเวนท่ีอุณหภูมิท่ี 45 องศาเซลเซียส ซึ่งไมพบ

การรอดชีวิตเช้ือยสีต ดังแสดงในภาพท่ี 2 ซึ่งจะไดวายีสตสามารถทนตออุณหภูม ิ34 37 40 และ 43 องศาเซลเซียส ได โดย

ลักษณะของโคโลนีท่ีไดจะมีขนาดใหญข้ึนเมื่อยสีตถูกทดสอบท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนตามลําดับ แตมจีะมีการรอดชีวิตลดลง ตามลําดบั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ลักษณะโคโลนีของยสีต S. cerevisiae ATCC 4015 รหัส MT 3 ท่ีผานการทรีตดวยความรอนท่ีอุณหภูมิแตกตางกัน 

โดย a)  34 องศาเซลเซียส b) 37 องศาเซลเซียส  c) 40 องศาเซลเซียส และ d) 43 องศาเซลเซียส  

   จากน้ันคัดเลือกโคโลนีของเช้ือยีสตท่ีเลี้ยงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี 1 

มิลลเิมตร มาทดสอบการทนรอนอีกครั้ง โดยเลี้ยงท่ีอุณหภูม ิ40, 43 และ 45 องศาเซลเซยีส เก็บตัวอยางทุกๆ 48 ช่ัวโมง มา

เจือจางตัวอยางใหมีความเขมขนเริ่มตนเทากับ 1 x 103  เซลลตอมลิลลิตร นํามากระจายเช้ือลงบนอาหารวุน YPD พบวาเช้ือ

ยีสตทนตออุณหภมูิท่ี 40 องศาเซลเซียส ได แตท่ีอุณหภูม ิ43 และ 45 องศาเซลเซียสไมพบการเจริญ  โดยมีลักษณะโคโลนีดัง

แสดงในภาพท่ี  3 

 

a 

d c 

b 
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ภาพท่ี 3 ลักษณะโคโลนียสีตรหัส MT3 ท่ีสามารถทนตอความรอนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ท่ีระยะเวลาการบม 48 ช่ัวโมง  

4. การตรวจสอบการผลิตเอทานอลของยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงและการทรีตความรอน 

 จากการนํายสีตท่ีผานการฉายรังสเีหนือมวงและการทรีตความรอน ยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงซ้ํา 3 ครั้ง 

และสายพันธุเดมิ มาทําการเลี้ยงในอาหาร YPD ดัดแปลงโดยการเพ่ิมนํ้าตาลกลูโคสเปน 100 กรัมตอลิตร โดยเลีย้งเปนเวลา 7 

วัน เก็บตัวอยางทุกๆ 2 วัน พบวาปริมาณของเซลลยีสตในระยะคงท่ี (stationary phase) ท่ีระยะเวลา 7 วัน โดยยสีต S. 

cerevisiae ATCC 4015 ท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงมีปริมาณของเซลลสูงสดุ ซึ่งเทากับ 6.01 x 107 เซลลตอมลิลลิิตร และ

ในสวนของยีสต S. cerevisiae Burgundy ท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงเทากับ 4.67 x 107 ซึ่งยีสตท้ังสองสายพันธุมีปริมาณ

เซลลมากกวาชุดควบคมุและยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงและผานการทรีทความรอนตามลําดบั แสดงดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การเจริญของยสีตS. cerevisiae ATCC 4015 เพ่ือผลติเอทานอลเปนเวลา 7 วัน โดย          ยีสตสายพันธุเดิม            

         ยีสตถูกเหน่ียวนําดวยรังสเีหนือมวง (MT3)               ยีสตถูกเหน่ียวนําดวยรังสีเหนือมวงและทรตีดวยความรอน  

จากการตรวจสอบการผลิตของเอทานอลของยีสต ในอาหาร YPD ดัดแปลง พบวา ยีสตท้ังหมดมีคาความเปนกรด

ดางอยูในชวงท่ียีสตสามารถเจริญไดดไีมแตกตางกัน  แตยีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงรหัส MT3 ผลติเอทานอลสูงสุด

เทากับรอยละ 4.875 ± 0.24 โดยปริมาตรหรือเทากับ 38.46 ± 0.98 กรัมเอทานอลตอลิตร ซึ่งมีสูงกวายีสตสายพันธุเดิมและ
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ยีสตท่ีผานการฉายรังสเีหนือมวงและทรตีดวยความรอน โดยใหคาผลตางคิดเปนรอยละ 1.25 หรือ 9.86 กรัมเอทานอลตอลติร 

และรอยละ 0.62 หรือ 4.89 กรัมเอทานอลตอลิตร ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  การผลติเอทานอลของยีสต โดยท่ี ยีสตสายพันธุเดิม       ยีสตถูกเหน่ียวนําดวยรังสีเหนือมวง 

 ยีสตถูกเหน่ียวนําดวยรังสีเหนือมวงและผานการทรีตดวยความรอน 

 

อภิปรายผล  

          ในการศึกษาการเหน่ียวนําใหเกิดการกลายดวยการเลือกใชรังสีเหนือมวงความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรในการศึกษา

เพ่ือใหเกิดการกลายพันธุของยีสต S. cerevisiae ATCC 4015 พบวาเช้ือมีการเหลือรอดชีวิตท่ีท่ีระยะเวลาการฉายรังสีเทากับ 

90, 180 และ 270 วินาที สวนท่ี 360 และ 450 วินาที เช้ือตายท้ังหมด ดังน้ันไดคดัเลือกเช้ือท่ีโคโลนีขนาดใหญ ท่ีเหลือรอด

ชีวิตท่ีการฉายเปนเวลา 270 วินาท่ี มาทําการกลายซ้ําท้ังน้ีเน่ืองจากรังสีเหนือมวงท่ีความยาวคลื่นสัน้ (short-wavelength 

ultraviolet) 255 นาโนเมตร เปนความยาวคลื่นท่ีมีประสิทธิภาพทําใหเกิดการกลายเปนผลมาจากเปนคาความยาวคลื่นท่ีดี

เอ็นเอดูดกลืนสูงสดุ สงผลทําใหไพริมิดีนไดเมอร ซึ่งอาจเกิดได 3 แบบคือ ระหวางไทมีนกับไทมีน ไทมีนกับไซโทซีน ไพรมิิดีน

ไดเมอรเหลาน้ีอาจเกิดระหวางไพริมิดีนท่ีอยูตดิกันบนดเีอ็นเอสายเดียวกันหรือคนละสาย สําหรับในยีสต S. cerevisiae จะมี

องคประกอบของกัวนีนและไซโทซีน (G+C content) รอยละ 35  และมีไดเมอรระหวางไทมีนสูงสุด  รังสเีหนือมวงความยาว

คลื่นสั้นอาจจะเหน่ียวนําใหลําดับเบสเกิดการทรานซิชันของ G:C ไปเปน A:T เกิดการกลายพันธุแบบกรอบเลื่อน และการขาด

หาย (สาวิตรี ลิ่มทอง, 2549) หลังจากการศีกษาการกลายซ้ํา ไดคัดเลือกโคโลนีท่ีมีขนาดใหญ มาทรีตดวยความรอน เพ่ือ

คัดเลือกความสามารถในการทนรอนของยีสตท่ีอุณหภมูิ 34, 37, 40, 43 และ 45 พบวายีสตสามารถมีชีวิตเหลือรอดเจริญไดดี

ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เมือ่นําโคโลนีท่ีคดัเลือกไดมีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี 1 มิลลเิมตร ไปทําการทรตีดวย

ความรอนอีกครั้งท่ีอุณหภูมิ 40, 43 และ 45 องศาเซลเซยีส ใหผลเชนเดียวกับครั้งแรกคือเช้ือยีสตทนตออุณหภมูิท่ี 40 องศา

เซลเซียส ได แตท่ีอุณหภมู ิ43 และ 45 องศาเซลเซียสไมพบการเจรญิ โดยผลท่ีไดเปนเชนเดียวกับรายงานของ Edgardo และ

คณะ (2008) ซึ่งพบวามียีสตท่ีผานการปรับปรุงสายพันธุบางสายพันธุท่ีนํามาทดสอบการทนตออุณหภูมิสูงของยีสต มีจํานวน

ของโคโลนีท่ีรอดชีวิตหลังจากใหความรอนเปนเวลานานท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สวนท่ีอุณหภมูิ 43 และ 45 องศา

เซลเซียส   ไมพบการรอดชีวิตของยีสต ซึ่งแตกตางกับรายงานของ Kiran Sree และคณะ (2000) ซึ่งพบวายีสตท่ีทดสอบความ

รอนสามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 42 ถึง 44 องศาเซลเซียส จากการศึกษาการทนตออุณหภมูิของยีสตท่ีผานการฉายรังสเีหนือ

มวง มีสิ่งท่ีนาสนใจคือ ยีสตท่ีผานการทรีตดวยความรอนท่ีเพ่ิมข้ึน จะมลีักษณะของโคโลนีใหญข้ึนท่ีระยะเวลาบม 24 ช่ัวโมง 
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และยสีตท่ีระยะเวลาบม 48 ช่ัวโมงจะใชระยะเวลาการเจริญท่ีนานกวาระยะเวลาการบม 24 ช่ัวโมง แตอยางไรก็ตามใน

การศึกษาพบวายีสตสามารถเลี้ยงไดท่ีอุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เมื่อนํามาทําการเพาะเลี้ยงท่ีความเขมขนนํ้าตาลท่ีแตกตาง

กันพบวา ท่ีความเขมขนกลโูคส 350 กรัมตอลิตร และเลีย้งท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สายพันธุ VS3 ก็ยังมีการผลติเอทา

นอลไดดีกวาทุกไอโซเลท ซี่งใหผลเชนเดียวกับการศึกษาครั้งน้ี สําหรับการตรวจสอบการเจริญและการผลิตเอทานอล พบวา

ยีสตท่ีผานการฉายรังสเีหนือมวงสามารถผลิตเอทานอลไดในปริมาณเพ่ิมข้ึน แตเมื่อนํายีสตไปทําการทดลองเพ่ือทําใหมีการทน

ตออุณหภมูิท่ีสูงข้ึนจะทําใหผลผลติเอทานอลของยีสตมีปรมิาณลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sridhar และคณะ (2002) 

ซึ่งพบวายีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงมีผลตอการผลิตเอทานอลและทําใหปรมิาณของเซลลยีสตเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับ 

Edgardo และคณะ (2008) รายงานการวิจัยการคดัเลือกยีสตทนรอนสายพันธุ Saccharomyces cerevisiae เพ่ือผลิตเอทา

นอล สรุปวา ความรอนท่ีทรตีเช้ือยีสตไมมผีลตอการสรางเอทานอล และปรมิาณของเซลล และรายงานของ Sridhar และคณะ 

(2002) พบวาผลกระทบของรังสเีหนือมวง ท่ีมีผลทําใหเกิดการทนตอความรอน การทนตอความเขมขนของเอทานอล และการ

ทนตอความเขมขนนํ้าตาลของยีสต Saccharomyces cerevisiae  โดยทําการคัดเลือกเช้ือยีสตสายพันธุ VS1 และ VS3  มา

ทําฉายรังเหนือมวง และทําการคดัเลือกเช้ือท่ีรอดชีวิต พบวาในสายพันธุ VS1 มีโคโลนีท่ีรอด 40 โคโลนี และสายพันธุ VS3  มี

โคโลนีท่ีรอด 100 โคโลนี จากน้ันนํามาทําการเลี้ยงท่ีความเขมขนของนํ้าตาลตั้งแต 150 – 350 กรัมตอลิตร และท่ีอุณหภูมิ 30 

และ 40 องศาเซลเซียส เพ่ือตรวจปริมาณของเช้ือพบวา สายพันธุท่ีถูกฉายรังสีจะมีปริมาณเซลลมากกวาสายพันธุดั้งเดมิ เมื่อ

นําเช้ือยีสตมาเลีย้งท่ีความเขมขนนํ้าตาลกลูโคส 250 และ 350 กรัมตอลิตร และท่ีอุณหภมูิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส เพ่ือ

ศึกษาปริมาณเอทานอลท่ีเช้ือผลิตได จากการทดลองพบวาสายพันธุท่ีถูกฉายรังสีเหนือมวงมีอัตราการผลิตเอทานอลสูงกวา

สายพันธุดั้งเดมิ ท้ังน้ีเน่ืองจากการฉายรังสีเหนือมวง มีผลทําใหยีสตมีปรมิาณของเซลลและความสามารถในการการผลิตเอทา

นอลท่ีสูงกวาสายพันธุดั้งเดิมท่ีไมถูกฉายรังสีเหนือมวง  และในการศกึษาของ  Takashi และคณะ (2011) รายงานการทรีตรังสี

เหนือมวง ของ Pichia stipitis พบวาการกลายพันธุของยีสต Pichia stipitis หลังจากไดรับรังสีเหนือมวง ในไอโซเลท PXF 58 

สามารถผลิตเอทานอลไดรอยละ 4.3 จากการใชนํ้าตาลไซโลสรอยละ 11.4 ในขณะท่ีสายพันธุดั้งเดมิผลิตไดเพียงรอยละ 3.1 

สรุปผลการวิจัย   

 ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาพันธุยีสตใหมีความสามารถทนรอนไดสูงข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไปสูการเลี้ยงใน

ระดับอุตสาหกรรม ดวยการเหน่ียวนํายีสตใหเกิดการกลายดวยการใชรังสีเหนือมวง ท่ีระยะเวลาการฉายรังสีเทากับ 90, 180, 

270 360 และ 450 วินาที พบวาท่ี 90 และ 180 วินาทีมีอัตราการรอดชีวิตสูง สวนท่ี 360 และ 450 วินาที ไมมีการรอดชีวิต 

จากการศึกษาไดคัดเลือกโคโลนีไดจากฉายรังสเีปนเวลา 270 วินาที ท่ีมีขนาดใหญสุดซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร 

มาทํากลายซ้ําอีกสองครั้ง โดยจะเรียกรหัสเช้ือใหมวา MT3 มี มีอัตราการรอดชีวิตอยูท่ีรอยละ 10.5  โดยลักษณะของโคโลนี

ของยีสตท่ีผานการเหน่ียวนําดวยรังสีเหนือมวงจะมีขนาดใหญ จึงไดคัดเลือกโคโลนีของยีสตท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด มาศึกษาการ

ทนรอนโดยการทรีตดวยความรอนท่ีอุณหภูมิสูง 34, 37, 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียสระยะเวลาการบม 24 ช่ัวโมง  พบวา

ยีสตสามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 34, 37, 40 และ 43 องศาเซลเซียส โดยไมพบการเจริญท่ีอุณหภูมิท่ี 45 องศาเซลเซียส และ

คดัเลอืกเลือกโคโลนีของยีสตท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญสุด ท่ีเจริญท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มาเลี้ยงและทรีตดวย

ความรอนซ้ําท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนเปน 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียส พบวายีสตสามารถเจริญไดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

โดยไมพบการเจริญท่ีอุณหภูมิ 43 และ 45 องศาเซลเซียส พบวายีสตท้ังสองสายพันธุมีระยะเวลาการเจริญท่ีชากวายีสตท่ีผาน

การเหน่ียวนําดวยรังสีเหนือมวงและยีสตสายพันธุดั้งเดิม ในการตรวจสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลหลังจากการ

เหน่ียวนําดวยรังสีเหนือมวงและการทนตออุณหภูมิท่ีสูงข้ึน โดยเลี้ยงในอาหารสูตร YPD ท่ีปรับความเขมขนของนํ้าตาลกลูโคส

เปน 100 กรัมตอลิตร พบวายีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวง มีการเจริญของเซลลยีสตและสามารถผลิตเอทานอลสูงสุด  

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนอง (Responsive Web Design) ส าหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย 
TOPSIS วิภัชนัย ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ส าหรับการหาทางเลือกที่ดีท่ีสุด เมื่อมีหลักเกณฑ์ที่หลากหลายและผู้มอี านาจการตดัสนิใจหลาย
คน โดยใช้หลักการหาระยะทางแบบยุคลิดจากค่าอุดมคติ ปัญหาการตัดสินใจเช่น ห่วงโซอุปธานโลจิสติกส์ การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการการตลาด การจัดการการเกษตร เป็นต้น แม้จะมีการใช้วิธีนี้อย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส 
ส าหรับ TOPSIS วิภัชนัย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะท าการสร้างการออกแบบเว็บไซต์ตอบสนองส าหรับ TOPSIS วิภัชนัย ส าหรับ
การแก้ปัญหาการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์ที่ตอบสนองสามารถระบุล าดับของทางเลือกได้จาก
ข้อมูลตั้งต้น และสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์การแสดงผล 

 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ การออกแบบเว็บไซต์ตอบสนอง TOPSIS วิภัชนัย   

Abstract 

 The purpose of this research is to implement responsive web design for decision-making 

problems with the fuzzy technique for order preference by similarity to ideal solution (Fuzzy TOPSIS). 

Which determines the best alternative from a set of alternatives and many decision-makers. The best 

alternative is chosen based on its Euclidean distance from the ideal solution such as supply chain 

logistics, marketing management, risk management or agricultural management, etc. Despite the extensive 

use of this method, there is no free open-source software for TOPSIS. Therefore, this paper describes a 

responsive web design based tool for Fuzzy TOPSIS for Multi-Criteria Decision Making. The results revealed 

that responsive web design can specify an order of alternatives from the data source and support all 

display devices. 

 

keywords: Multi-Criteria Decision Making, Responsive Web Design, Fuzzy TOPSIS 
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บทน า   

ปัญหาการตัดสินใจเป็นกระบวนที่ใช้ส าหรับการเลือกตัวเลือกที่ดีท่ีสุดที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีลักษณะ
ที่ซับซ้อนโดยมีตัวเลือกหลายตัวเลอืก การใช้เกณฑ์ส าหรับการเลือกที่หลากหลายและผู้ที่มอี านาจการตดัสนิใจหลายคน ในการ
แก้ปัญหาลักษณะนี้จะเรียกว่า การแก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์  (Multi-Criteria  Decision  Making:  
MCDM)  ซึ่งเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการใช้เมทริกซ์ในการค านวณ โดยวิธีการของ MCDM มีการพัฒนา
ส าหรับการจัดอันดับทางเลือก  ในปี 2015 Mardani และคณะ ได้ศึกษาและรวมงานเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ระหว่างปี 2000 ถึง 2017 และในปี 2016 Zavadskas และคณะ ได้ท าการศึกษารวมรวมวิธีที่
ผสมผสานกับการตดัสนิใจ เช่น กระบวนการล าดับชั้นการวิเคราะห์ (analytic hierarchy process : AHP)  โมเดลผลรวมถ่วง
น้ าหนัก (weighted sum model: WSM) น้ าหนักเพิ่มแบบง่าย (simple additive weighting : SAW) เทคนิคโปรแกรมเชิง
เส้นส าหรับการวิเคราะห์หลายมิติของอุดมคติ (linear programming technique for multidimensional analysis of 
preference : LINMAP), และเทคนิคการเรียงล าดับเชิงอุดมคติ (Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution: TOPSIS)   

 ในปี 1965 Zadeh ได้สร้างทฤษฏีเซตวิภัชนัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการประยุกต์ใช้ ในคณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางธุรกิจ เป็นต้น และได้ท าการประยุกต์ใช้ร่วมกับการแก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑ์ โดยวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมด้วยการน าทางเลือกที่ตรงตามหลักเกณฑ์มาเรียงล าดับโดยใช้เทคนิค
เรียงล าดับตามอุดมคติวิภัชนัย (FUZZY TOPSIS) มีนักวิจัยน าวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น Rohmah D.U.M 
และคณะ (2015) ได้ศึกษาการวัดความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบรูปแบบ
ความล้มเหลววิภัชนัย ในการระบุสาเหตุของปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยค านึงถึงเกณฑ์ความรุนแรง ( severity) 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (occurrence) และตรวจสอบป้องกัน (detection) Yazdi M. (2018) ได้ท าการประเมินความเสี่ยงโดยใช้
แนวทาง TOPSIS แบบฟัซซี่ไฮบริด ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญและมีประสิทธิภาพในการระบุสาเหตุ การประเมินความเสี่ยง การ
จัดการข้อจ ากัดของความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของ
บริษัท Deepa N. และคณะ (2019) ได้ใช้เทคนิควิภัชนัยเรียงล าดับตามอุดมคติวิภัชนัย (C-TOPSIS) เพื่อพยากรณ์หาทาง
เลือกที่ดีท่ีสุดจากชุดของทางเลือกที่ก าหนดจากเกณฑ์หลายเกณฑ์โดยใช้ชุดข้อมูลทางการเกษตรของข้าวเปลอืก เพื่อแสดงและ
ยืนยันรูปแบบของโมเดลในการแก้ปัญหาทางเลือกที่ดีท่ีสุด 

จากปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ได้ถูกน าไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายสาขา จึงได้มีการพัฒนาชุดค าสั่ง
ซอร์ฟแวร์ส าหรับการแก้ปัญหาส าหรับ MCDM ตัวอย่างเช่น ในปี 2015 Yatsalo และคณะ ได้สร้างเฟรมเวอร์คช่ือว่า 
Decerns เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา MCDM ปี 2018 Hana และคณะ ได้สร้างซอฟต์แวร์ส าหรับการประเมินการขนส่งเชิง
พาณิชย์ เพื่อประเมินความพึงพอใจลูกค้า ความเสี่ยงในการใช้งาน และควบคุมคุณภาพ Yadav ได้พัฒนา PyTOPS โดยใช้ 
Python เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบส าหรับวิธี TOPSIS ในปี 2019 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์แบบที่
ตอบสนองส าหรับในการค านวณ TOPSIS วิภัชนัยบนเว็บไซต์ให้รับรองการใช้งานในทุกอุปกรณ์ และการวิเคราะห์รองรับการ
ใช้งานส าหรับการแก้ปัญหาแบบหลายเกณฑ์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองส าหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย  
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 ในการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ เซตวิภัชนัย TOPSIS วิภัชนัย และ

ตัวอย่างการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนอง มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. เซตวิภัชนัย (Fuzzy Sets) 

เซตวิภัชนัยเป็นรูปแบบหนึ่งของตรรกศาสตร์ที่น าเอาบูลีนลอจิก (Boolean logic) มาใช้ในการนิยามเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและใช้ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก (Membership function) เป็นฟังก์ชันที่

ก าหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปร ที่เป็นตัวแทนระหว่างเซตวิภัชนัย (fuzzy set) กับเซตชัดเจน (crisp set) ดังนั้น 

สามารถเขียนจ านวนวิภัชนัย  
 

 เป็นสับเซตของเส้นจ านวนจริง ด้วยฟังก์ชันสมาชิก  
 
  และมีขอบเขตความเป็นวิภัชนัยของ

เซตเอกภพสัมพันธ์ (Universal set) อยู่ในช่วง         

นิยาม 1 เซตวิภัชนัย  
 

 ของเอกภพสัมพันธ ์  ก าหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกซึ่งในแต่ละสมาชิก     เป็นจ านวนจริง

ในช่วงปิด       ค่าฟังก์ชัน  
 
     จะถูกเรียกว่าระดับของความเป็นสมาชิกของ   ใน  

 

 

นิยาม 2 เซตวิภัชนัย  
 

 ของเอกภพสัมพันธ์   จะถูกเรยีกว่าเซตวิภัชนัยปกตินั้นคือส าหรับบาง      จะได้ว่า 
 
      1 

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเป็นฟังก์ชันท่ีมีการก าหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรที่ต้องการใช้งาน โดยเริ่มจาก
การแทนที่ข้อมูลที่มีความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน และคลุมเครือ จึงเป็นส่วนท่ีส าคัญต่อคุณสมบัติหรือการด าเนินการของวิภัชนัย 
เพราะรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกมีความส าคัญต่อกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา โดยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกจะไม่
สมมาตรกันหรือสมมาตรกันทุกประการก็ได้ ซึ่งชนิดของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่ใช้งานทั่วไปมีหลายชนิดแต่ในที่นี้จะใช้
ฟังก์ชันสามเหลี่ยม (triangular membership function)  

 

นิยาม 3 จ านวนวิภัชนัยสามเหลีย่ม  
 

  สามารถเขียนโดยคู่อันดับสาม         ก าหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิก แทนด้วย 

 
 
  โดย 

0

0

A

x a

x a
a x b

b a

c x
b x c

c b

x c







  
 

 
  

 
   

ต่อไปจะแนะน าเกี่ยวกับเลขคณิต (arithmetic) ของสองจ านวนวิภัชนัย ก าหนดให้    เป็นการด าเนินการเชิงทวิภาค

(binary operator)             และ     ระหว่างจ านวนวิภัชนัย  
 

  และ  
 

  เมื่อการด าเนินการเชิงทวิภาคสอดคล้อง

กับ      , และ   แล้วฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของ  
 

      
 

  ก าหนดโดยนิยาม 4 ดังนี ้

นิยาม 4 ก าหนดให้  
 

              และ   
 

              เป็นจ านวนวิภัชนัยสามเหลี่ยมแล้วการด าเนินการ

ด้วยจ านวนวิภัชนัยก าหนดได้ดังนี้ 

       1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2, , , , , ,A A a b c a b c a a b b c c          

       1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2, , , , , ,A A a b c a b c a c b b c a           
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       1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2, , , , , ,A A a b c a b c a a b b c c           

       1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2, , , , , ,A A a b c a b c a c b b c a       , 20 A  

 
 

11

1 1 1 1

2 2 2

1 1 1
, , , ,A a b c

c b a

  
   

   , 10A      

    1 1 1 1 1 1 1, , , ,  kA k a b c ka kb kc     

นิยาม 5 ก าหนดให้  
 

              และ   
 

              เป็นจ านวนวิภัชนัยสามเหลี่ยม แล้วระยะทาง

ระหว่างจ านวนวิภัชนัยสามารถค านวณได้โดย 

       
2 2 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1
,

3
d A A a a b b c c      

   

2. TOPSIS วิภัชนัย 

TOPSIS วิภัชนัยเป็นเทคนิคที่เน้นลักษณะของการใช้เกณฑ์ซึ่งเหมาะส าหรับการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางในการ

ประเมินผลของทางเลือก ดังนั้นรูปแบบของการตัดสินใจต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

ตามข้อก าหนดของผู้เช่ียวชาญจากหัวข้อต่าง ๆ สามารถท าได้โดยการระดมสมองของผู้เช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ เพื่อให้ได้

รูปแบบการตัดสินใจที่หลากหลายน าไปสูค่วามคิดเห็นและการแกป้ัญหาที่ซับซ้อน โดยจะได้รูปแบบผลลัพธ์ของความน่าจะเปน็

ที่สูงข้ึนในการเลือก และสามารถจัดล าดับของการเลือกได้ โดยมีขั้นตอนของ TOPSIS วิภัชนัยแสดงไวด้ังนี ้

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหาส าหรับการตัดสินใจและลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยท าการก าหนดสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

(i) ก าหนดเซต                  เมื่อ    เป็นจ านวนทางเลือกที่เป็นไปได ้

(ii) ก าหนดเซต                  เมื่อ    เป็นจ านวนผู้ตัดสินใจ 

(iii) ก าหนดเซต                  เมื่อ    เป็นจ านวนเกณฑ์การตัดสินใจ 

ขั้นที่ 2 สร้างเมตริกการตัดสินใจของแต่ละ   ผู้ตัดสินใจส าหรับ MCDM ดังต่อไปนี้ 

     

     

     

1 2

11 11 11 12 12 12 1 1 1
1

2 21 21 21 22 22 22 2 2 2

1 1 1 2 2 2
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เมื่อ           ;           ;            และ  
 

   เป็นตัวแปรเชิงภาษา   เป็นตัวบงช้ีส าหรับคะแนน

ประสิทธิภาพของแต่ละทางเลือกของปัญหา และ   เป็นเกณฑ์ในในการตัดสินใจ 

ในขั้นตอนต่อไป ผู้ตัดสินใจท าการก าหนดระดับของตัวแปรเชิงภาษาโดยตัวแปรเชิงภาษาถูกแปลงเป็นจ านวนวิภัช

นัยสามเหลี่ยม แสดงตัวอย่างการก าหนดตัวแปรเชิงภาษาในตารางที่ 1 และฟังก์ชันความเป็นสมาชิกวิภัชนัยสามเหลี่ยมจาก

นิยาม 3 

ตารางที ่1 ตัวแปรเชิงภาษาส าหรับการให้คะแนน 

ตัวแปรเชิงภาษา สัญญลักษณ ์ จ านวนวิภชันัยสามเหลี่ยม 

น้อยมาก (Very poor/Very low) VP (0,0,1) 

น้อย (Poor/Low) P (0,1,3) 

น้อยปานกลาง (Medium  poor/Medium low) MP (1,3,5) 

ปานกลาง (Fair/Medium) F (3,5,7) 

ดีปานกลาง (Medium good/Medium high) MG (5,7,9) 

ดี (Good/High) G (7,9,10) 

ดีมาก (Very good/Very high) VG (9,10,10) 

 

ขั้นที ่3 ค านวณค่าปกติมาตรฐานโดย  
 

   
 

         เมื่อ           ;             

โดยที่   
 

   เป็นค่ามาตรฐานของ  
 

                 สามารถค านวณค่าความสัมพันธ์โดย 

 
 

    
   

  
  

   

  
  

   

  
    เมื่อ             ถ้า   เป็นเกณฑ์ส าหรับข้อดีทีไ่ดร้บั 

    
 

    
  

 

   
 
  

 

   
 
  

 

   
   เมื่อ   

          ถ้า   เป็นเกณฑ์ส าหรับความผันผวน 
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ขั้นที่ 4 ในขั้นตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบความส าคัญของแตล่ะเกณฑ์โดยการก าหนดน้ าหนักเมทริซ์การตัดสินใจปกติของแต่

ละ    ผู้ตัดสินใจดังนี ้

ij m n
V v


    1,2,..., ;k K 1,2,..., ;i m 1,2,...,j n  

เมื่อ  
 

    
 

       
 

  และ  
 

   เป็นจ านวนวิภัชนัยสามเหลีย่ม 

ตัวอย่างการก าหนดน้ าหนักของการตัดสินใจโดยตัวแปรเชิงภาษาแสดงในตารางที ่2  

ตารางที่ 2 ตัวแปรเชิงภาษาส าหรบัการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแต่ละเกณฑ ์

ตัวแปรเชิงภาษา สัญญลักษณ ์ จ านวนวิภชันัยสามเหลี่ยม 

ต่ ามาก (Very low) VL (0,0,0.1) 

ต่ า (Low) L (0,0.1,0.3) 

ปานกลางต่ า (Medium low) ML (0.1,0.3,0.5) 

ปานกลาง (Medium) M (0.3,0.5,0.7) 

ปานกลางสูง (Medium high) MH (0.5,0.7,0.9) 

สูง (High) H (0.7,0.9,1) 

สูงมาก (Very high) VH (0.9,1,1) 

 

ขั้นที ่5 ค านวณการวัดของค่าอุดมคติเชิงบวกวิภัชนัย (fuzzy positive ideal solution: FPIS)    และค่าอุดมคติเชิงลบวิภัช

นัย (fuzzy negative-ideal solution: FNIS)     ดังนี ้

      
    

      
   และ       

    
      

   

เมื่อ   
        

 

     และ   
        

 

     ,           ;                  

และค านวณระยะทางของแต่ละทางเลือกจาก     และ    ดังต่อไปนี้ 
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  ∑    

 

     
   

     และ   
  ∑    

 

     
   

    เมื่อ ;           ;            

โดยที ่       เป็นการค านวณของการวัดของระยะทางระหว่างการด าเนินการวิภัชนัย  

ขั้นที ่6 จากความสัมพันธ์ในการเลือก    จะให้แนวคิดจาก FPIS ดังนี ้

  ̅  
  

 

  
    

       เมื่อ           

โดยที่   ̅ เป็นค่าความเป็นสมาชิกระหว่าง [0,1]  เมื่อ           และพิจารณาค่าของ   ̅  ทีใ่ห้ค่าสูงสุดเป็นทางเลือกที่

ดีที่ท่ีสุด 

3. การพัฒนาเว็บไซต์ตอบสนองส าหรับ TOPSIS วิภัชนัย  

 การออกแบบเว็บไซต์ตอบสนอง เป็นเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการแสดงผลบนหน้าจอทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น 

หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอมือถือ หรือหน้าจอแท็บเล็ต ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

โดยในการออกแบบเว็บไซต์แบบที่ตอบสนอง ใช้การก าหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS3 และ JavaScript ซึ่งสามารถ

ปรับขนาดของเว็บไซต์ได้อัตโนมตัิตามขนาดของอุปกรณท์ี่ใช้ในการแสดงผล หากเป็นคอมพิวเตอร์เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างเต็ม

จอสวยงาม แต่หากเป็นแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ขนาดของเว็บไซต์จะลดขนาดการแสดงผลให้พอดีกับความกว้างของจอ 

ซึ่งท าให้ไม่จ าเป็นต้องเลื่อนซ้ายขวาแบบเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ตอบสนอง ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากต่อการใช้

งานเว็บไซต์ และภาพการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ตอบสนอง ท าให้เห็นการท างานทุกส่วนบนหน้าจอดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการแสดงผลบนคอมพิวเตอร ์

 

รูปการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์ตอบสนอง ที่ท าให้เห็นการท างานทุกส่วนโดยใช้การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแทนดังรูป

ที่ 2 
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รูปที่ 2 หน้าจอการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ http://topsis.pigmoo.com/ 

ผลการวิจัย 

การใช้โปรแกรม TOPSIS วิภัชนัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สมมุติให้ บริษัทซอฟต์แวร์ต้องการว่าจ้างวิศวกรวิเคราะห์

ระบบ หลังจากคัดกรองเบื้องต้น พบว่ามีผู้สมัครสามคน ได้แก่        และ    คณะกรรมการผูม้ีอ านาจตดัสินใจส าหรับการ

ประเมินผลได้แก ่       และ    ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการสัมภาษณ์ และเพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ์

การพิจารณาคือ  ความมั่นคงทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา บุคลิกภาพ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความมั่นใจ โดย

การค านวณ TOPSIS วิภัชนัย มรีายละเอียดดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การท างานของเว็บไซต์เป็นการค านวณ TOPSIS วิภัชนัย เริ่มต้นจากการกรอกข้อมูลจ านวนเกณฑ์ 

จ านวนกรรมการ และจ านวนทางเลือกที่ได้มีการก าหนดค่า ตามรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 แสดงจ านวนเกณฑ์ จ านวนกรรมการ และจ านวนทางเลือก 
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เมื่อใส่ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1 เรียบรอ้ยแล้วหลังจากนั้นจะท าในข้ันตอนท่ี 2 คือการก าหนดค่าน้ าหนัก ดงัรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 การก าหนดค่าน้ าหนัก 

 จากรูปที่ 4 ในการก าหนดค่าน้ าหนักสามารถก าหนดได้ 2 แบบ คือ ให้ค่าน้ าหนักทุกเกณฑ์มีค่าเป็น 1 และ 

ก าหนดค่าน้ าหนักตามที่ต้องการผ่านการอัพโหลดไฟล์ csv (shorturl.at/xGNOQ) โดยรูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการก าหนดค่า

น้ าหนักตามที่ต้องการ ดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงรูปแบบไฟล์ ดังรูปที่ 5  

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการก าหนดค่าน้ าหนักตามที่ต้องการ 

เมื่อก าหนดค่าน้ าหนักในข้ันตอนท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะท างานอัพโหลดไฟล์ข้อมลูตั้งต้นในส่วนท่ี 3 ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 การอัพโหลดไฟล์ข้อมลูตั้งต้น 

โดยไฟล์ csv ตัวอย่างที่ใช้ในการอัพโหลดดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างข้อมูลตั้งต้น (shorturl.at/cBCL8) 

 ในข้อมูลตัวอย่างจะมี               และ    เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก        และ    เป็นทางเลือกที่

ต้องการ ส่วนในช่องสุดท้ายเป็นกรรมการ        และ     
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 หลังจากอัพโหลดข้อมูลตั้งต้นในส่วนที่ 3 หลังจากนั้นจะท าการตั้งค่าปกติมาตรฐาน   
 

  ตามเง่ือนไขของแต่ละ

เกณฑ์ที่พิจารณา โดยใส่ข้อมูลของจ านวนเกณฑ์ในส่วนที่ 1 เรียบร้อยแล้วจะมีค่าตั้งต้นของการก าหนดมาให้มีค่าเป็น 1 

ทั้งหมด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการได้ 

 
รูปที่ 7 การก าหนดค่าปกติมาตรฐาน  

 เมื่อก าหนดค่าทั้ง 4 ส่วนเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการคลิกปุม่ ตกลง เพือ่ให้เว็บไซต์ท าการค านวณและแสดงผลลัพธ์

ของแต่ละทางเลือกจะได้ผล ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 แสดงผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก  

 

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย   

 ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองส าหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย ให้รับรองการใช้งานใน

ทุกอุปกรณ์การแสดงผลส าหรับการแก้ปัญหาแบบหลายเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hana, Yatsalo และ Yadav ในการ

พัฒนารูปแบบของซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการค านวณในการหาล าดับทางเลือกที่ดีที่สุด จะเห็นได้จากในกรณี

งานวิจัยของ Rohmah D.U.M, Yazdi M. และDeepa N. พบว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจ และผู้มีอ านาจในการการตัดสินใจ มี

จ านวนมาก ท าให้ข้อมูลในการค านวณมีขนาดใหญ่ ถ้ามีการค านวณด้วยบุคคลอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือล่าช้า ดังนั้น

เว็บไซต์ที่ตอบสนองเป็นแนวทางในการใช้งานในรูปแบบของปัญหาแบบหลายหลักเกณฑ์ ให้มีการพัฒนาการค านวณที่รวดเร็ว 

ถูกต้อง และรับรองทุกอุปกรณ์การแสดงผล 
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เสถียรภาพของแบบจําลองผูลา – เหย่ือ  โดยมีอัตราคงท่ีของการเก็บเกี่ยวของผูลาและเหย่ือ 

STABILITY OF PREY-PREDATOR MODEL WITH CONSTANT HARVESTING OF PREY-PREDATOR 

เกรียงไกร ราชกิจ* และ เอเปา ลงุเฮิง   

 สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม  
*corresponding author e-mail: Ratchagit@gmail.com, Aepao.paopy@gmail.com 

บทคัดยอ 

 การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาประยุกตรวมกันของ ผูลาและเหยื่อ เพ่ือใชในการแกไขปญหาสหวิทยาการ 

บทความน้ีไดรายงานความกาวหนาในเชิงวิเคราะหของแบบจําลองของผูลาและเหยื่อตามสัดสวนกับขนาดประชากรของกลุม

ตัวอยางและศึกษาเสถียรภาพของแบบจําลองโดยเพ่ิมอัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของผูลาและเหยื่อ ซึ่งในบทความน้ีไดพิจารณา

แบบจําลองการลาเหยื่อสองชนิด โดยใชจาโคเบียนเมทริกซสําหรับใชวัดเสถียรภาพในการทดลอง  โดยผลลัพธแสดงใหเห็นวา

ประชากรของเหยื่อและผูลาจะมาบรรจบกันพอดี ณ จุดสมดุลท่ีมีเสถียรภาพ ซึ่งผลลัพธท่ีออกมาแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของ

เหยื่อและผูลาท่ีมีความสัมพันธกันจากการวิเคราะหเบ้ืองตนบงบอกวาการประยุกตใชจาโคเบียนเมทริกซ ชวยใหเขาใจ

ความสามารถในการอยูรวมกันของผูลาและเหยื่อในระบบนิเวศ 

คําสําคัญ: เสถียรภาพเชิงเสนกํากับ  แบบจําลองผูลาและเหยื่อ จาโคเบียนเมทริกซ  

             อัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของผูลา   อัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของเหยื่อ 

Abstract 

 The use of mathematical models in prey predator interplay is common to solve the 

interdisciplinary natural problems. This paper reports analytical advancement of measuring selective 

harvesting activity of prey proportional to their population size and studied the stability of the model. In this 

paper, we analysed two prey-predator model followed by applied variational matrix for equilibrium and local 

stability measurement. Interestingly analysis of result showed the behaviour of prey and predator with 

respect to time and phase portrait of the system near the equilibrium point. Above analysis indicated that 

application of vibrational matrix give better understand ability of prey predator interplay of biological forces. 

 

keywords: Asymptotically Stability, Prey-predator Model, Jacobian matrix, Constant rate of Harvesting rate of- 

prey, Constant rate of Harvesting rate of predator 

บทนํา 

 การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาประยุกตรวมกันของผูลาและเหยื่อ เพ่ือใชในการแกไขปญหาสหวิทยาการ โดย

แบบจําลองผูลาและเหยื่อถูกสรางข้ึนครั้งแรก โดย ล็อตกา (Lotka)   ซึ่งเขาไดสรางใหอยูในรูปของสมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับ

หน่ึง ท่ีใชในการอธิบายพลศาสตรของระบบชีวภาพ ซึ่งท้ังสองชนิดมีปฏิสัมพันธหน่ึงเปนนักลา และอ่ืน ๆ เปนเหยื่อ โดยรูปแบบ

ของแบบจําลองล็อตกาน้ันไดถูกอธิบายโดย อัลเฟรด ล็อตกา (Alfred J. Lotka) ในป ค.ศ.1910 ในทฤษฎีของตัวเรงปฏิกิริยาทาง

เคมี น่ันคือ สมการโลจิสติก ตอมาใน ป ค.ศ.1920 ล็อตกาไดขยายแบบจําลองโดยใชทฤษฎีของ แอนครีย โคโมกอรอม 
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 (Andrey Kolmogorov) ก็คือ ระบบอินทรีย ท่ีใชพันธุพืชและสัตวท่ีกินพืชมาเปนตัวอยาง ตอมา ใน ค.ศ.1926 วิโต วอเทอลา 

(Vito Volterra) ผูซึ่งสนใจชีววิทยาทางดานคณิตศาสตรไดเริ่มสังเกตการตกปลาในทะเลและนํามาปรับใชกับแบบจําลอง

ของล็อตกา โดยวิโต วอเทอลา ไดปรับและพัฒนาแบบจําลองของล็อตกาจนมีรูปแบบท่ีแตกตางจากของล็อตกา และในป         

ค.ศ. 2017 Plawan Kumar Jha ไดทําการศึกษาเสถียรภาพโดยแบบจําลองของล็อตกาและวิโต วอเทอลา กับฟงกชันโฮลลิ่ง 

  ในบทความน้ีผูวิจัยไดพิจารณาแบบจําลองสองแบบโดยนําแบบจําลองแบบท่ีหน่ึงของ Plawan Kumar Jha มาปรับ

ใชโดยการเพ่ิมอัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของผูลาและเหยื่อ และทําการหาจุดสมดุลเพ่ือวัดเสถียรภาพของจุดสมดุลน้ัน ๆ ซึ่งผลลัพธ

ของบทความในครั้งน้ีทําใหเราเขาใจกลไกการทํางานรวมกันของผูลาและเหยื่อในทางชีวภาพ และบทความน้ีไดนําเสนอวิธีการ

คํานวณสําหรับการนําไปประยุกตใชกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือ 

ใชในการวิเคราะหทางชีวภาพ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1)แบบจําลองของผูลาและเหย่ือ  

1.1 แบบจําลองท่ี I: พิจารณาระบบของเหยื่อและผูลา โดยใชแบบจําลองผูลาและเหยื่อ กับสัดสวนการปลนสะดม ความหนาแน

และอัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของเหยื่อ 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼 �1 −
𝑑𝑑
𝑘𝑘
� 𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝛽𝛽 − ℎ1 

𝑑𝑑𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −Υ𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝛽𝛽 

 

1.2 แบบจําลองท่ี II: พิจารณาระบบของเหยื่อและผูลา โดยใชแบบจําลองผูลาและเหยื่อ กับสัดสวนการปลนสะดม ความหนาแน

และอัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของผูลา 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝛼𝛼 �1 −
𝑑𝑑
𝑘𝑘
� 𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝛽𝛽 

𝑑𝑑𝛽𝛽
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −Υ𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝛽𝛽 − ℎ2 

 

โดยท่ี 

α แทน อัตราการเตบิโตท่ีแทจริงของเหยื่อ 

Υ แทน อัตราการตายของผูลา 

β   แทน อัตราการปลนสะดมของเหยื่อ 

ℎ1 แทน อัตราคงท่ีของการเก็บเก่ียวของเหยื่อ 

ℎ2 แทน อัตราคงท่ีของการเก็บเก่ียวของผูลา 

𝛿𝛿 แทน การแปลงของผูลา  

𝑘𝑘 แทน คาคงท่ีใด ๆ 

โดยท่ี 𝛼𝛼,Υ,𝛽𝛽, 𝛿𝛿,ℎ1,ℎ2,𝑘𝑘 เปนคาบวก 

2) จุดสมดุลของแบบจําลอง 

เสถียรภาพเชิงเสนกํากับของแบบจําลองผูลาและเหยื่อข้ึนอยูกับจดุสมดลุ ดังน้ันเราจะทําการหาจุดสมดุลของแบบจําลองท้ังสอง

ชนิดท่ีกลาวมา 

 

(3.1) 

(3.2) 

(3.4) 

(3.3) 
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(3.6) 

 

(3.7) 

 
(3.8) 

 

 

2.1 แบบจําลองท่ี I: จากสมการท่ี (3.1) และ (3.2) จะไดจดุสมดุล ดังน้ี 

𝛼𝛼 �1 −
𝑑𝑑
𝑘𝑘
�𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝛽𝛽 − ℎ1 = 0 

 

−Υ𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝛽𝛽 = 0 

 

จากสมการ (3.5) และ (3.6) จะไดจุดสมดุลของแบบจําลองท่ี I: คือ �𝑑𝑑 ʹ, 0�, (𝑑𝑑 ʹʹ, 0) และ (𝑑𝑑∗,𝛽𝛽∗)  

โดยท่ี 𝑑𝑑 ʹ = 𝑘𝑘
2
− �𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

2𝛼𝛼
     ,    𝑑𝑑 ʹʹ = 𝑘𝑘

2
+ �𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

2𝛼𝛼
     ,    𝑑𝑑∗ = Υ

𝛿𝛿
    และ  𝛽𝛽∗ =

𝛼𝛼𝑥𝑥∗�1−𝑥𝑥
∗

𝑘𝑘 �−ℎ1
𝛽𝛽𝑥𝑥∗

  

2.2 แบบจําลองท่ี II: จากสมการท่ี (3.3) และ (3.4) จะไดจดุสมดุล ดังน้ี 

𝛼𝛼 �1 −
𝑑𝑑
𝑘𝑘
� 𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝛽𝛽 = 0 

 

−Υ𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝛽𝛽 − ℎ2 = 0 

 

จากสมการ (3.7) และ (3.8) จะไดจุดสมดุลของแบบจําลองท่ี II: คือ �0,𝛽𝛽 ʹ�, (𝑑𝑑 ʹ,𝛽𝛽∗) และ (𝑑𝑑 ʹʹ,𝛽𝛽∗) 

โดยท่ี  𝑑𝑑 ʹ = 1
2
�𝑘𝑘 −

�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+
Υ
𝛿𝛿�

𝛼𝛼𝛿𝛿
�    , 𝑑𝑑 ʹʹ = 1

2
�𝑘𝑘 +

�(𝛼𝛼𝛿𝛿)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+
Υ
𝛿𝛿�

𝛼𝛼𝛿𝛿
�   , 𝛽𝛽 ʹ = −ℎ2

Υ
    

 และ  𝛽𝛽∗ =
𝛼𝛼�1−𝑥𝑥

∗

𝑘𝑘 �

𝛽𝛽
 

 

3) การตรวจสอบเสถียรภาพ  

เสถียรภาพของแบบจําลองท้ังสองชนิดจะถูกทดสอบดวยจาโคเบียนเมทริกซ 

3.1แบบจําลองท่ี I:  จากสมการท่ี (3.1) และ (3.2) จะไดจาโคเบียนเมทริกซ คือ 

𝑉𝑉(𝑑𝑑,𝛽𝛽) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

โดยท่ี  𝜕𝜕(𝑑𝑑,𝛽𝛽) = 𝛼𝛼 �1 − 𝑥𝑥
𝑘𝑘
�𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝛽𝛽 − ℎ1   และ  𝜕𝜕(𝑑𝑑,𝛽𝛽) = −Υ𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝛽𝛽 

ดังน้ัน   

𝑉𝑉(𝑑𝑑, 𝛽𝛽) = �𝛼𝛼 �1 −
2𝑑𝑑
𝑘𝑘
� − 𝛽𝛽𝛽𝛽 −𝛽𝛽𝑑𝑑

𝛿𝛿𝛽𝛽 −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑
� 

 

ทฤษฎบีทท่ี 3.1.1 ถา  δ𝑑𝑑1 > Υ แลวแบบจําลองท่ี I ณ จุดสมดุล �𝑑𝑑 ʹ, 0� จะไมเสถียร 

 

𝑉𝑉(𝑑𝑑 ʹ, 0) = �
𝛼𝛼 �1 −

2𝑑𝑑 ʹ

𝑘𝑘 � − 𝛽𝛽(0) −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹ

𝛿𝛿(0) −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ
� 

(3.5) 
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= �
�𝛼𝛼2𝑘𝑘2 − 4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
−𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹ

0 −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ
� 

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ  

det�𝑉𝑉�𝑑𝑑 ʹ, 0� − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = �
�𝛼𝛼2𝑘𝑘2 − 4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
− 𝜆𝜆 −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹ

0 −𝛶𝛶 + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ − 𝜆𝜆
� = 0 

จะได  ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �−𝛶𝛶 + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ + �𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1
𝑘𝑘

� 𝜆𝜆 + ��𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ� ��𝛼𝛼
2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
� − Υ�𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
� = 0 

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �−𝛶𝛶 + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ + �𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1
𝑘𝑘

� 𝜆𝜆 + ��𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ� ��𝛼𝛼
2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
� − Υ�𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
� = 0 

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากท่ีเปนบวกสองคําตอบ 

ดังน้ัน แบบจําลองท่ี I ณ จุดสมดลุ �𝑑𝑑 ʹ, 0� ไมเสถียร เมื่อ  δ𝑑𝑑′ > Υ 

 

ทฤษฎบีทท่ี 3.1.2 ถา  Υ > δ𝑑𝑑′ แลวแบบจําลองท่ี I ณ จุดสมดุล (𝑑𝑑 ʹʹ, 0) จะมีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ 

 

𝑉𝑉(𝑑𝑑 ʹʹ, 0) = �
𝛼𝛼 �1 −

2𝑑𝑑 ʹʹ

𝑘𝑘 � − 𝛽𝛽(0) −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹʹ

𝛿𝛿(0) −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹʹ
� 

 

                                                         = �−
�𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
−𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹʹ

0 −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹʹ
� 

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ 

det�𝑉𝑉�𝑑𝑑 ʹʹ, 0� − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = �−
�𝛼𝛼2𝑘𝑘2 − 4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
− 𝜆𝜆 −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹʹ

0 −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹʹ − 𝜆𝜆
� 

จะได  ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �𝛶𝛶 − 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ + �𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1
𝑘𝑘

� 𝜆𝜆 + �Υ�𝛼𝛼
2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
− �𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ� ��𝛼𝛼

2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1
𝑘𝑘

�� = 0 

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �𝛶𝛶 − 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ + �𝛼𝛼2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1
𝑘𝑘

� 𝜆𝜆 + �Υ�𝛼𝛼
2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1

𝑘𝑘
− �𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ� ��𝛼𝛼

2𝑘𝑘2−4𝛼𝛼𝑘𝑘ℎ1
𝑘𝑘

�� = 0 

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากท่ีเปนลบสองคําตอบ 

ดังน้ัน แบบจําลองท่ี I ณ จุดสมดลุ �𝑑𝑑 ʹʹ, 0� มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ เมื่อ 𝛶𝛶 > 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ 
 

ทฤษฎบีทท่ี 3.1.3 ถา  𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘

> 𝛿𝛿ℎ1
Υ

 และ 𝛼𝛼Υ�1 − Υ
𝑘𝑘
� > 𝛿𝛿ℎ1  แลวแบบจําลองท่ี I ณ จุดสมดลุ (𝑑𝑑∗,𝛽𝛽∗) จะมีเสถียรภาพเชิง

เสนกํากับ 

 

𝑉𝑉(𝑑𝑑∗,𝛽𝛽∗) = �𝛼𝛼 �1 −
2𝑑𝑑∗

𝑘𝑘
� − 𝛽𝛽𝛽𝛽∗ −𝛽𝛽𝑑𝑑∗

𝛿𝛿𝛽𝛽∗ −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑∗
� 
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                                                          = �𝛼𝛼 �1 − 2𝑥𝑥∗

𝑘𝑘
� −

𝛼𝛼𝑥𝑥�1−𝑥𝑥
∗

𝑘𝑘 �−ℎ1
𝑥𝑥∗

−𝛽𝛽𝑑𝑑∗

𝛿𝛿𝛽𝛽∗ 0
� 

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ 

det(𝑉𝑉(𝑑𝑑∗,𝛽𝛽∗) − 𝜆𝜆𝜆𝜆) = �
𝛿𝛿ℎ1
Υ

−
𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘

− 𝜆𝜆 −𝛽𝛽𝑑𝑑∗

𝛿𝛿𝛽𝛽∗ −𝜆𝜆
� 

จะได ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛿𝛿ℎ1

Υ
� 𝜆𝜆 + �𝛼𝛼𝛽𝛽Υ �1 − Υ

𝑘𝑘
� − 𝛿𝛿𝛽𝛽ℎ1� 

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛿𝛿ℎ1

Υ
� 𝜆𝜆 + �𝛼𝛼𝛽𝛽Υ �1 − Υ

𝑘𝑘
� − 𝛿𝛿𝛽𝛽ℎ1� 

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากท่ีเปนลบสองคําตอบ 

ดังน้ัน แบบจําลองท่ี I ณ จุดสมดลุ (𝑑𝑑∗,𝛽𝛽∗) มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ เมื่อ 𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘

> 𝛿𝛿ℎ1
Υ

 และ 𝛼𝛼Υ �1 − Υ
𝑘𝑘
� > 𝛿𝛿ℎ1 

3.2 แบบจําลองท่ี II: จากสมการท่ี (3.3) และ (3.4) จะไดจาโคเบียนเมทริกซ คือ 

𝑉𝑉(𝑑𝑑,𝛽𝛽) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑑𝑑

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝛽𝛽⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 

โดยท่ี  𝜕𝜕(𝑑𝑑,𝛽𝛽) = 𝛼𝛼 �1 − 𝑥𝑥
𝑘𝑘
�𝑑𝑑 − 𝛽𝛽𝑑𝑑𝛽𝛽   และ  𝜕𝜕(𝑑𝑑,𝛽𝛽) = −Υ𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝑑𝑑𝛽𝛽 − ℎ2 

ดังน้ัน   

𝑉𝑉(𝑑𝑑, 𝛽𝛽) = �𝛼𝛼 �1 −
2𝑑𝑑
𝑘𝑘
� − 𝛽𝛽𝛽𝛽 −𝛽𝛽𝑑𝑑

𝛿𝛿𝛽𝛽 −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑
� 

 

ทฤษฎบีทท่ี 3.2.1 ถา 𝜆𝜆1 > 0   และ 𝜆𝜆2 < 0   แลวแบบจําลองท่ี II ณ จุดสมดุล �𝛽𝛽 ʹ, 0� จะไมเสถียร 

𝑉𝑉�0,𝛽𝛽 ʹ� = �𝛼𝛼 �1 −
2(0)
𝑘𝑘

� − 𝛽𝛽𝛽𝛽 ʹ −𝛽𝛽(0)

𝛿𝛿𝛽𝛽 ʹ −Υ + 𝛿𝛿(0)
� 

                                                        = �𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 ʹ 0
𝛿𝛿𝛽𝛽 ʹ −Υ

� 

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ 

det�𝑉𝑉�0,𝛽𝛽 ʹ� − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = �𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 ʹ − 𝜆𝜆 0
𝛿𝛿𝛽𝛽 ʹ −Υ− λ

� 

                                                                         = �𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 ʹ − 𝜆𝜆�(−Υ− λ) 
จะได 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 ʹ − 𝜆𝜆 = 0  และ −Υ − λ = 0 

               𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝛽𝛽 ʹ = 𝜆𝜆1    และ  −Υ = 𝜆𝜆2 ,  𝜆𝜆2 < 0 

              𝛼𝛼 + 𝛽𝛽 ℎ2
Υ

= 𝜆𝜆1    , 𝜆𝜆1 > 0  

ทฤษฎบีทท่ี 3.2.2 ถา Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑′ +
3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛼𝛼

2
   และ  

 
4𝛿𝛿𝑥𝑥′�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+ 𝛼𝛼

2
>

4Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+
Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
   แลวแบบจําลองท่ี II ณ จดุสมดลุ (𝑑𝑑 ʹ,𝛽𝛽∗) 

จะมีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ 
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+�
4𝛿𝛿𝑥𝑥1�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−

3Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+
Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+ 𝛼𝛼

2
� 

 

+�
4𝛿𝛿𝑥𝑥1�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−

3Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+
Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+ 𝛼𝛼

2
� 

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ 

 

 

 

 

 

 

จะได ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �Υ − 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ −
3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+ 𝛼𝛼

2
�𝜆𝜆 

 

          

 

 

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �Υ − 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ −
3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+ 𝛼𝛼

2
�𝜆𝜆 

 

 

 

 

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากท่ีเปนลบสองคําตอบ 

ดังน้ัน แบบจําลองท่ี II ณ จุดสมดลุ �xʹ, y∗� มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ 

 เมื่อ  Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑′ +
3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛼𝛼

2
   และ 

 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−
𝛼𝛼
2

−𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹ

𝛼𝛼𝛿𝛿
2𝛽𝛽

+
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑉𝑉(𝑑𝑑 ʹ,𝛽𝛽∗) = �
𝛼𝛼 �1 −

2𝑑𝑑 ʹ

𝑘𝑘 � − 𝛽𝛽𝛽𝛽∗ −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹ

𝛿𝛿𝛽𝛽∗ −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ
� 

 

�

�
3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−
𝛼𝛼
2
− 𝜆𝜆 −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹ

𝛼𝛼𝛿𝛿
2𝛽𝛽

+
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹ − 𝜆𝜆

�

�
 det�𝑉𝑉�𝑑𝑑 ʹ,𝛽𝛽∗� − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = 

 

4𝛿𝛿𝑑𝑑′�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘 +
𝛼𝛼
2 >

4Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘  
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ทฤษฎบีทท่ี 3.2.3 ถา Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑′′ −
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛼𝛼

2
   และ 

 
𝑥𝑥′′�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
<

Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+
Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+ 𝛼𝛼Υ

2
   แลวแบบจําลองท่ี II ณ จุมสมดลุ (𝑑𝑑′′,𝛽𝛽∗) 

 

 จะมีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ 

  

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ 

 

 

 

 

 

 

จะได ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �Υ − 𝛿𝛿𝑑𝑑′′ + −
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛼𝛼

2
�𝜆𝜆 

 

 

                                                                                          

 

 

และ ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �Υ− 𝛿𝛿𝑑𝑑′′ + −
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛼𝛼

2
� 𝜆𝜆 

 

 

 

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
−

3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−
𝛼𝛼
2

−𝛽𝛽𝑑𝑑′′

𝛼𝛼𝛿𝛿
2𝛽𝛽

−
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑′′

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

𝑉𝑉(𝑑𝑑′′,𝛽𝛽∗) = �
𝛼𝛼 �1 −

2𝑑𝑑 ʹʹ

𝑘𝑘 � − 𝛽𝛽𝛽𝛽∗ −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹʹ

𝛿𝛿𝛽𝛽∗ −Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹʹ
� 

det(𝑉𝑉(𝑑𝑑′′,𝛽𝛽∗) − 𝜆𝜆𝜆𝜆) = 

�

�−
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−
𝛼𝛼
2
− 𝜆𝜆 −𝛽𝛽𝑑𝑑 ʹʹ

𝛼𝛼𝛿𝛿
2𝛽𝛽

−
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
−Υ + 𝛿𝛿𝑑𝑑 ʹʹ − 𝜆𝜆

�

�
 

+

⎝

⎛
Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
+
𝛼𝛼Υ
2
−
𝑑𝑑′′�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2 − 4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ

𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
⎠

⎞ 

 

+

⎝

⎛
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จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากท่ีเปนลบสองคําตอบ 

ดังน้ัน แบบจําลองท่ี II ณ จุดสมดลุ (𝑑𝑑′′,𝛽𝛽∗) มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ  

เมื่อ Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑′′ −
�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2𝑘𝑘2−4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2+

Υ
𝛿𝛿�

2𝛿𝛿𝑘𝑘
− 𝛼𝛼

2
   และ 

  

 สรุปผลการวิจัย 

 ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดศึกษาแบบจําลองผูลาและเหยื่อโดยเพ่ิมอัตราคงท่ีการเก็บเก่ียวของผูลาและเหยื่อ และทําการวัด

เสถียรภาพโดยใชเมทริกซจาโคเบียนซึ่งผลลัพธท่ีไดออกมาน้ันปรากฎวาแบบจําลองท่ี I น้ันเสถียร 2 จุดสมดุลโดยมีเง่ือนไขท่ีจะทํา

ใหจุด ๆ น้ันเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ ในสวนของแบบจําลองท่ี II น่ันคลายกับแบบจําลองท่ี I ท่ีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับสองจุด

สมดุลและมีเง่ือนไขท่ีทําใหแตละจุดสมดุลน้ันเสถียรภาพ 

 กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน  ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวไดท้ังหมด โดยไดรับ

ความกรุณาอยางสูงจากอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย ท่ีกรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ดวย

ความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารย สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา 

มารดา ท่ีสงเสริมสนับสนุนการศึกษาใน ทุก ๆ ดานและเปนกําลังใจแกผูวิจัย ตลอดจนคณาจารยทุกทาน และสาขาวิชา

คณิตศาสตร  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นอง ๆ นักศึกษาปริญญาตรี

ทุกคน ท่ีใหกําลังใจและความชวยเหลือท่ีดีมาโดยตลอด 
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ผลของวัสดุเพาะท่ีตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกรา 

EFFECT OF DIFFERENT SUBSTRATES ON GROWTH AND YIELD OF INKY CAP MUSHROOM 

PLANTING IN THE BASKET 

                     

                                                                                   สุรัสวดี ทุมมา อรพิน เสละคร และอารยา บุญศักดิ ์* 
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*corresponding author : bunsakice@gmail.com 

  

บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของวัสดุเพาะท่ีตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยใน

ตะกรา ดําเนินงานวิจัย ณ ฟารมเกษตรพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด

พิษณุโลก ระหวาง เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized 

design : CRD) ม ี9 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย  1) ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 2) ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสม

กากสาโท 3) ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 4) ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 5) ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสม

กากสาโท 6) ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 7) กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 8) กากมัน

สําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท และ 9) กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว โดยทําการเก็บดอกเห็ด

ติดตอกันเปนเวลา 21 วัน ผลการทดลองพบวา ดานจํานวนดอกเห็ดและนํ้าหนักดอกเห็ดตอตะกรา มีความแตกตางกันทาง

สถิติ (p≤.01) โดยการใชฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียดใหจํานวนดอกเห็ดและนํ้าหนักดอกเห็ดสดตอตะกรามากท่ีสุด 

เฉลี่ย 150.16 ดอกตอตะกรา และ 594.83 กรัมตอตะกรา และกากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียวใหจํานวน

ดอกเห็ดและนํ้าหนักดอกเห็ดสดนอยท่ีสุด เฉลี่ย 4.63  ดอกตอตะกรา และ 15.00 กรัมตอตะกรา  

  

คําสําคัญ : เห็ดโคนนอย, วัสดุเพาะ, ผลผลิต 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the effect of different substrates on growth and yield of 

the inky cap mushroom in basket. The research was conducted at the agricultural plant farm of Faculty of 

Agriculture and Food Technology, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok Province during April 

and June 2019. Completely randomized design (CRD) was planned. There were 9 treatments, (3 

replicates) consisting of 1) Rice straw + mushroom leavening agent mixed with rice bran 2) Rice straw + 

mushroom leavening agent mixed with wort residue 3) Rice straw + mushroom leavening agent mixed 

with glutinous rice flour 4) Bagasse + mushroom leavening agent mixed with rice bran 5) Bagasse + 

mushroom leavening agent mixed with wort residue 6) Bagasse + mushroom leavening agent mixed with 
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glutinous rice flour 7) Tapioca residue + mushroom leavening agent mixed with rice bran 8) Tapioca 

residue + mushroom leavening agent mixed with wort residue, and 9) Tapioca residue + mushroom 

leavening agent mixed with glutinous rice flour. Fruiting bodies of mushroom were harvested for 21 

consecutive days. The results showed that the number of mushroom Fruiting bodies and the Fresh weight 

of mushrooms per basket were statistically significant difference (p≤.01). Using rice straw + mushroom 

leavening agent mixed with rice bran, yielded the highest number of mushroom Fruiting bodies (15.16) and 

Fresh weight of mushrooms per basket, (594.83 g./basket) while using tapioca residue + mushroom 

leavening agent mixed with glutinous rice flour gave the least number (4.63) and fresh weight of 

mushrooms, (15.00 g./basket) 

  

keywords : inky cap mushroom, materials, yield 

 

บทนํา   

 เห็ดโคนนอยมีช่ือวิทยาศาสตร Coprinopsis radiata จัดเปนราช้ันสูง มีช่ือเรียกแตกตางกันไปเน่ืองจากมีการ

กระจายพันธุท่ัวทุกภาคของประเทศไทย เชน ในภาคเหนือเรียก เห็ดถ่ัว หรือเห็ดถ่ัวเหลือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก เห็ด

คราม เห็ดปลวกนอย และภาคกลางเรียกวา เห็ดโคนเพาะ (อานนท, 2541) เห็ดโคนนอยมีคุณคาทางโภชนาการสูงสามารถ

นําไปประกอบอาหารไดหลายประเภท เห็ดโคนนอยเปนเห็ดท่ีเพาะงายสามารถสรางรายไดในระยะสั้น มีการลงทุนไมสูงมาก 

จึงเริ่มเปนท่ีนิยมในวงกวางมากข้ึนซึ่งการเพาะเห็ดโคนนอยมีหลายวิธีไดแก การเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะแบบในโรงเรือน 

และการเพาะแบบในตะกรา (เจษฎา, 2554) ซึ่งเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรผูเพาะเห็ดโคนนอยท่ีมีความสนใจและสามารถหา

วัสดุไดงาย ท่ีนิยมกันมากคือฟางขาว แตในปจจุบันมีการนําฟางขาวมาใชประโยชนกันมาก ทําใหฟางขาวมีราคาสูงข้ึนการนํา

ฟางขาวมาเพาะเห็ดโคนนอยจึงมีตนทุนท่ีสูงข้ึนดวย จึงสงผลใหเกษตรกรมีกําไรลดนอยลง ซึ่งในปจจุบันมีวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรท่ีมีอยูมากในทองถ่ิน สามารถนํามาใชเปนวัสดุเพาะแทนฟางขาวได เชน ซังขาวโพด ชานออย เปลือกถ่ัว ผักตบชวา 

และกากมันสําปะหลัง เปนตน ซึ่งมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ดโคนนอยแตกตางกันไป เห็ดโคนนอยสามารถ

เจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิ 30 – 35 องศาเซลเซียส ความช้ืนประมาณ 80-90 % และใหผลผลิตของดอกเห็ดภายในระยะเวลา 

5-7 วัน หลังจากเพาะก็สามารถเก็บผลผลิตได เห็ดโคนนอยจําหนายไดราคาดี กิโลกรัมละ 100 – 200 บาท การเก็บเห็ดโคน

นอยจะเก็บชวงบายถึงเย็น วิธีเก็บใชมือสอดไปท่ีฐานของกานดอกแลวบิดไปมา ซายขวา ดอกเห็ดมีขนาดเล็กสามารถหลุดได

งาย เมื่อเก็บดอกเห็ดแลวควรนําไปใสภาชนะท่ีสะอาด เชน ตะกราหรือกะละมัง และไมควรใสมากเกินไป จะทําใหดอกเห็ดทับ

กันทําใหชํ้าไดงาย ดอกเห็ดจะบานและเปนสีดําอยางรวดเร็ว ภายในเวลา 3-5 ช่ัวโมง การยืดเวลาไมใหเห็ดเกิดความเสียหาย

ไดงาย จึงควรเก็บไวในท่ีเย็น ท่ีอุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส และเก็บในลักษณะสูญญากาศ (ปริญญา, 2547)  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของวัสดเุพาะท่ีตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอย

ในตะกรา โดยการเพาะเห็ดโคนนอยจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาใหเกษตรกรและผูสนใจ

ท่ัวไปสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป 

 

757 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. การเตรียมวัสดุสําหรับเพาะเห็ดโคนนอย 

 นําวัสดุเพาะ ไดแก ฟางขาว ชานออย กากมันสําปะหลัง แชนํ้าท้ิงไวเปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนําไปผึ่ง

แดดใหมีความช้ืนระหวาง 65-70% แตชานออยตองนําไปตากแดดใหแหงสนิทเปนระยะเวลา 3 วัน กอนนํามาแชนํ้า 

2. การเตรียมหัวเชื้อเห็ดและอาหารกระตุนหัวเชื้อ     

 นําหัวเช้ือเห็ดโคนนอยมาฉีกเปนช้ินเล็กๆ จากน้ันนําไปผสมดวยอาหารกระตุนหัวเช้ือ จํานวน 3 ชนิด คือ รํา

ละเอียด กากสาโท และแปงขาวเหนียว โดยผสมอาหารกระตุนหัวเช้ือปริมาณ 45 กรัมตอหัวเช้ือเห็ดโคนนอย 1 กอน โดย

คลุกเคลาอาหารกระตุนหัวเช้ือใหเขากับหัวเช้ือเห็ด จะไดหัวเช้ือเห็ดท้ังหมด 3 สูตร ดังน้ี 

สูตรท่ี 1 หัวเช้ือเห็ดโคนนอย + รําละเอียด 

สูตรท่ี 2 หัวเช้ือเห็ดโคนนอย + กากสาโท 

สูตรท่ี 3 หัวเช้ือเห็ดโคนนอย + แปงขาวเหนียว 

 

3. ขั้นตอนการเพาะเห็ดโคนนอยในตะกรา 

3.1 นําวัสดุเพาะแตละชนิด ท่ีเตรียมไวจากขอท่ี 1 ใสในตะกราพลาสติกขนาด 43 x 30 เซนติเมตรจากน้ัน

กดวัสดุเพาะในตะกราใหแนน สูงจากกนตะกราประมาณ 15 เซนติเมตร และนําหัวช้ือแตละสูตร 250 กรัม มาโรยบริเวณ

รอบๆ ขอบตะกรา กวาง 1-2 น้ิว (โดยเวนตรงกลางตะกราไมตองโรย) 

3.2 ทําช้ันท่ี 2 ปฏิบัติเหมือนขอ 3.1 โดยนําหัวเช้ือแตละสูตรอีก 250 กรัม มาโรยใหท่ัวหนาตะกรา 

จากน้ันคลุมผิวหนาดวยวัสดุเพาะใหหนา 2 เซนติเมตร และรดนํ้าใหชุม จะไดตะกราเพาะเห็ดท้ังหมด 9 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ํา 

ดังน้ี  

กรรมวิธีท่ี1 ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด  

กรรมวิธีท่ี2 ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 

กรรมวิธีท่ี3 ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 

กรรมวิธีท่ี4 ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด   

กรรมวิธีท่ี5 ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท   

กรรมวิธีท่ี6 ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 

กรรมวิธีท่ี7 กากมันสําปะหลงั+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด   

กรรมวิธีท่ี8 กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 

กรรมวิธีท่ี9 กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 

3.3 นําตะกราท่ีเพาะเห็ดแลวท้ัง 9 กรรมวิธี ไปบมเช้ือเห็ดในท่ีมืด โรงเรือนพลาสติกสําหรับเพาะเห็ดท่ี 

อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส เพ่ือกระตุนการสรางเสนใยเปนเวลา 3 วัน โดยเวนระยะหางระหวางตะกรา 30 เซนติเมตร  

 หลังจากบมเช้ือ 3 วันจะเห็นเสนใยเห็ดเจริญ จากน้ันใชกระบอกฉีดนํ้าพนบริเวณเสนใยเห็ดเพ่ือกระจายการออกดอก  

ประมาณ 1 - 2 วัน เสนใยเห็ดจะรวมตวัเปนตุมดอกเลก็ๆ และจะเจริญไปเปนดอกเห็ดท่ีสามารถเก็บผลผลติได นับจํานวนดอก

เห็ดและช่ังนํ้าหนักสดของดอกเห็ดโดยบันทึกผลทุกวันเปนเวลา 21 วัน 
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4. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลท่ีไดจากขอ 3.3 วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช analysis of variance  (ANOVA) และเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple-range test (DMRT) (p≤.01) 
 

ผลการวิจัย  

จากการศึกษาผลของวัสดุเพาะท่ีตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกรา ท้ังหมด 9 

กรรมวิธี ไดแก 1) ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 2) ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 3) ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมแปง

ขาวเหนียว 4) ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 5) ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 6) ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมแปง

ขาวเหนียว 7) กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 8) กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท และ 9) กากมัน

สําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว พบวาหลังจากการบันทึกขอมูล จํานวนดอกเห็ด และนํ้าหนักของดอกเห็ด ตอเน่ือง

เปนเวลา 21 วัน ในวัสดุเพาะท่ีตางชนิดกัน ผลผลิตท่ีไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) หลังจากเก็บ

ผลผลิตของเห็ดโคนนอยท่ีเพาะในวัสดุตางชนิดกัน พบวา จํานวนดอกของเห็ดโคนนอยและนํ้าหนักสด มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) โดยการใชฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียดใหจํานวนดอกเห็ดและนํ้าหนักสดมากท่ีสุด 

เฉลี่ย 150.16 ดอกตอตะกรา และ 594.83 กรัมตอตะกรา สวนการใชกากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียวให

จํานวนดอกเห็ดและนํ้าหนักสดนอยท่ีสุด เฉลี่ย 4.63 ดอกตอตะกรา และ 15.00 กรัมตอตะกรา แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา

ดานลักษณะของดอกของเห็ดสด พบวาลักษณะของดอกเห็ดท้ัง 9 กรรมวิธี มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยดอกเห็ดเมื่อเจริญ

จนถึงระยะเก็บเก่ียวมีลักษณะคลายรมพับปลายดอกแหลมมน กานดอกมีลักษณะอวบ  

 

ตารางท่ี 1 จํานวนดอกเห็ดโคนนอยและนํ้าหนักสด หลังจากเพาะในวัสดุท่ีแตกตางกันโดยเก็บผลผลติเปนเวลา 21 วัน 
 

                         กรรมวิธี ผลผลิตเห็ดโคนนอย 

น้ําหนักดอก (กรัมตอตะกรา)   จําวนวนดอก (ดอกตอตะกรา) 

ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 156.16a ± 9.28 594.83a ± 14.96 

ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 123.50c ± 8.71 386.16c ± 2.33 

ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 135.66b ± 0.28 508.00b ± 12.32 

ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมราํละเอียด 98.33d ± 9.56 422.66c ± 7.22 

ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 76.00e ± 10.03 294.16d ± 11.51 

ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 39.56f ± 1.88 126.33e ± 7.78 

กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเหด็ผสมรําละเอียด 7.00g ± 0.50 18.66f ± 2.30 

กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเหด็ผสมกากสาโท 32.33f ± 3.21 96.33e ± 5.08 

กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเหด็ผสมแปงขาวเหนียว 4.83g ± 0.76 15.00f ± 3.04 

เฉลี่ย 74.15 273.57 

F-test ** ** 

C.V. (%) 8.66 11.82 
 

** คาเฉลีย่มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสาํคัญ (p≤.01) 
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ภาพท่ี 1 ลักษณะดอกเห็ดโคนนอยท่ีเพาะในวัสดุแตกตางกัน    

 1.1 ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียด 

 1.2 ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 

 1.3 ฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 

 1.4 ชานออย+หัวเช้ือเห็ดรําละเอียด 

   1.5 ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 

 1.6 ชานออย+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 

 1.7 กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมรําลเอียด 

 1.8 กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมกากสาโท 

 1.9 กากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดแปงขาวเหนียว                                                                                 

  
       
 
 
 
                                                                                                                 

 

3.9 3.8 3.7 

3.6 3.5 3.4 

3.3 3.2 3.1 
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อภิปรายผล  

จาการศึกษาผลของวัสดุเพาะท่ีตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกรา โดยเก็บ

ผลผลิตเปนเวลา 21 วัน พบวา การใชฟางขาว+หัวเช้ือเห็ดผสมรําละเอียดใหผลในดานจํานวนดอกและนํ้าหนักดอกเห็ดดีท่ีสุด 

เน่ืองจากฟางขาวมี ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหารท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของดอกเห็ด อีกท้ังใน

รําละเอียดยังมีคุณคาทางอาหารประกอบดวย โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแรตางๆ (อานนท, 2544) ท่ีชวย

สงเสริมเสนใยเห็ดใหออกดอกดียิ่งข้ึนจึงสงผลใหจํานวนดอกและนํ้าหนักดอกมากท่ีสุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิรศักดิ์ 

(2547) ท่ีไดศึกษาปริมาณของรํา, แปงชนิดตางๆ และขาวโพดปน ท่ีเหมาะสมตอการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน พบวา การใช

อาหารเสริมประเภทข้ีฝาย+รําละเอียดเพ่ิมแปงขาวจาว 1.5 ก.ก ใหจํานวนนํ้าหนักรวมมากท่ีสุด เฉลี่ย 19.38 กรัม นอกจากน้ี

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย (2544) ท่ีไดศึกษาการเพาะเห็ดฟางในกลองโดยใชวัสดุเพาะตางกันเปรียบเทียบผลผลิตของ

เห็ดฟางโดยใชฟางขาว ผักตบชวาแหง เปลือกถ่ัวเขียว และโสนสับแหง พบวา ฟางขาวใหจํานวนดอกและนํ้าหนักเห็ดดีท่ีสุด 

เฉลี่ย 9.80 ดอก และ 115.90 กรัม สวนการใชกากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียวใหผลผลิตนอยท่ีสุด 

เน่ืองจากเห็ดตองการนํ้าตาลในการเจริญเติบโตแตหากนํ้าตาลสูงเกินไปจะสงผลใหเกิดการบูดเนาเน่ืองจากความรอนไมพอ

ดังน้ันการเลือกใชวัสดุเพาะเห็ดจึงตองเนนวัสดุท่ีมีเซลลูโลสสูงโดยจุลินทรียจะทําการยอยเซลลูโลสใหอยูในรูปของนํ้าตาลท่ีเช้ือ

เห็ดสามารถนําไปใชไดและในระหวางการยอยน้ันจะเกิดพลังงานความรอนข้ึนท่ีจะไปกระตุนและสงเสริมการเจริญเติบโตของ

เสนใยเห็ดอีกทางหน่ึง ดังน้ันวัสดุท่ีมีเซลลูโลสสูงจึงสงเสริมการเจริญเติบโตของเห็ดประเภทน้ีไดดี (อานนท, 2530) 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาผลของวัสดุเพาะท่ีตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกราพบวา จํานวน

ดอกเห็ดและนํ้าหนักดอกเห็ดตอตะกรา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p≤.01)  โดยการใชฟางขาว+หัวเช้ือเห็ด

ผสมรําละเอียดใหจํานวนดอกเห็ดและนํ้าหนักมากท่ีสุด และการใชกากมันสําปะหลัง+หัวเช้ือเห็ดผสมแปงขาวเหนียว ให

จํานวนดอกเหด็และนํ้าหนักดอกเห็ดนอยท่ีสุด  
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การศึกษาสวนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม 

STUDY OF 150 KILOGRAMS OF ORGANIC VEGETABLE MATERIAL  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาสวนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิคปริมาณ 150 

กิโลกรัม โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี คือ สวนประกอบหลัก ๆ ดวยกัน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การศึกษาขอมูลกลุม

เกษตรอินทรียสวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการ

ผสมดินท่ีใชในการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิค มีสวนประกอบในการผสมคือดิน ปุยหมัก กาบมะพราว 

แกลบดําและแกลบดิบ โดยมีอัตราสวนในการผสมคือ 1:1:1:1:3 แบงเปนดิน 1 สวน ปุยหมัก 1 สวน กาบมะพราว 1 

สวน แกลบดํา 1 สวน  แกลบดิบ 3 สวน โดยการผสมดิน 150 กิโลกรัม จะประกอบไปดวย ดิน 21.5 กิโลกรัม ปุยหมัก 

21.5 กิโลกรัม กาบมะพราว 21.5 กิโลกรัม แกลบดํา 21.5 กิโลกรัม แกลบดิบ 64.3 กิโลกรัม สวนท่ี 2 สวนในการ

ทดลองผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษหาประสิทธิภาพ โดยมีผลการทดลองจะใชเวลาเฉลี่ยท่ี 52.89 นาทีและผลการ

ทดลองน้ีจะถูกนําไปใชในการออกแบบและสรางเครื่องผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษขนาด 150 กิโลกรัมในตอไป 

คําสําคัญ  :  ผักปลอดสารพิษ, วัสดุปลูก, ผักออรแกนิค 

  

Abstract 

 The objective of this research is to study the ingredients of organic vegetable materials for 

150 kilograms, with a method of research.  The main components are 2 parts.  Part 1: Study of the 

organic farming, “Suan Rao Organic Vegetable farm”, Bueng Ba Sub-district, Nong Suea District 

Pathum Thani Province.  By studying the information associated with the mixing of the soil used to 

grow organic vegetables.  The ingredients in the mixture are soil, compost, coconut husk, black rice 

husk and raw rice husk. The ratio of mixture is 1: 1: 1: 1: 3 divided into 1 soil, 1 compost, 1 coconut 

husk, 1 black rice husk, 3 raw rice husks  The mixing 150 kilograms of soil, it consists of 21.5 

kilograms of soil, Compost 21.5 kilograms, Coconut husk 21.5 kilograms, Black rice husk 21.5 

kilograms and Raw rice husk 64.3 kilograms.  Part 2 : In the experiment, mixed organic vegetable 

materials for efficiency.  The results will take an average of 52.89 minutes and the results of this 

trial will be applies to the design and build a 150 kg vegetable growing mixer in the future. 

keywords  :  Organic Vegetables, Planting Materials, Organic Vegetables 
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บทนํา 

ปจจุบันประชากรในประเทศไทยมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย อาชีพหน่ึงท่ีถือเปนอาชีพของคนไทย คือ

อาชีพเกษตรกรรม ชาวสวนและชาวไร โดยอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพในเรื่องของการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การ

ทําเสนใย การทําเช้ือเพลิงชีวภาพ การทํายารักษาโรค รวมถึงเปนอาหาและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เพ่ือความยั่งยืนและเพ่ิม

สมรรถนะชีวิตมนุษย ในการทําเกษตรกรรมโดยท่ัวไปสวนใหญพบวาเกษตรกรใชวิธีทําการเกษตรแบบใชสารเคมี เชน 

ปุยและยาฆาแมลง เพ่ือทําใหไดผลผลิตตอบแทนอยางรวดเร็วจากการเพาะปลูกแตในเวลาเดียวกันการทําเกษตรแบบ

ใชสารเคมีไดทําใหเกิดความเสียหายของระบบนิเวศอยางกวางขวางและสงผลตอสุขภาพของมนุษยในเชิงลบ ไดเพ่ิม

ความกังวลเก่ียวกับสวัสดิการของผูบริโภคและผลกระทบท่ีมีตอสุขภาพของยาปฏิชีวนะ จากความเสียหายน้ีสงผลใหใน

เกษตรกรหันมาสนใจการทําการเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย เปนการเพาะปลูกพืช แบบปลอดสารพิษหรือท่ีมีช่ือ

เรียกอีกอยางหน่ึงคือ ออรแกนิค (Organic)  

ออรแกนิค มาจากคําวา “organic” ในภาษาอังกฤษ แปลวา “อินทรีย” หมายถึงสารท่ีไดจากพืชหรือสัตว

และสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM)) 

ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา “ระบบการผลิตท่ีใหความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ

และผูคน เกษตรอินทรียพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา มีความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติท่ีมี

ลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ี ใชปจจัยการผลิตท่ีมีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรียผสมผสานองคความรูพ้ืนบาน 

นวัตกรรม ความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสงเสริมความสัมพันธท่ีเปนธรรม คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ใหกับทุกคนและกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ” (IFOAM, 2008) ในปจจุบันทําใหผลผลิตจากเกษตรอินทรียเปนท่ี

ตองการของตลาด ดังน้ันเกษตรกรมีแนวคิดในการรวมตัวของกลุมเกษตรกรข้ึนมาเพ่ือสรางกลุมเกษตรอินทรีย 

 

 

ภาพท่ี 1 ผักปลอดสารพิษ 

 

ปจจุบันจังหวัดปทุมธานีไดมีกลุมเกษตรกรท่ีทําการเพราะปลกูผักออรแกนิคหน่ึงในน้ันคือ กลุมเกษตรอินทรีย

สวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนกลุมเกษตรอินทรียท่ีเกิดจากการรวมตัวกัน

ของชาวบานตําบลบึงบา โดยกลุมสวนเราเกษตรอินทรียเปนการเพราะปลูกแบบเกษตรอินทรียท้ังหมด ผลผลิตของ

เกษตรกรสวนใหญจะเปนผักปลอดสารพิษหรือท่ีมีช่ืออีกอยางหน่ึงวา ผักออรแกนิค จากการลงพ้ืนท่ีเกษตรกรกลุมสวน

เราเกษตรอินทรียพบวาการผสมดนิท่ีใชสําหรับปลูกผักออรแกนิค ซึ่งถือวาเปนข้ันตอนหน่ึงท่ีสําคัญในการปลูกผักออร

แกนิค โดยในการผสมดินใหเขากับสวนผสมท่ีกําหนดโดยใชวิธีการตีลงบนกระบะพ้ืนและใชอุปกรณคลุกเคลาใหดินเขา

กัน ทางคณะผูดําเนินวิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีหาประสิทธิภาพสวนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษโดยปริมาณการผสม 

150 กิโลกรมัตอครั้งโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสวนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม 
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วิธีการวิจัย 

เน่ืองจากวิจัยเรื่องการศึกษาสวนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัมไดศึกษาขอมูลท่ี

เก่ียวของกับการผสมดินท่ีใชในการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิค  

 

1. การศึกษาขอมูลกลุมเกษตรอินทรียสวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   

โดยศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการผสมดินท่ีใชในการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิค     

และพบวามีสวนประกอบในการผสมคือดนิ ปุยหมัก กาบมะพราว แกลบดําและแกลบดิบ โดยมี อัตราสวนใน

การผสมคือ 1:1:1:1:3 แบงเปนดิน 1 สวน ปุยหมัก 1 สวน กาบมะพราว 1 สวน แกลบดํา 1 สวน แกลบดิบ 

3 สวน   

   

 
ภาพท่ี 2 สวนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ 

  

2. อุปกรณท่ีใชในการทดสอบ 

2.1 จอบ  

2.2 พลั่ว   

2.3 ถังตวง  

2.4 ตราช่ัง  

 

3. วิธีการทดสอบ 

เตรียมวัสดุการผสมในอัตราสวนคือ 1:1:1:1:3 โดยมี โดยดิน 1 สวน ปุยหมัก 1 สวน กาบมะพราว 

1 สวน แกลบดํา 1 สวน แกลบดิบ 3 สวน  

 

     
ภาพท่ี 3 การผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ 

 

โดยปริมาณการผสมดิน 150 กิโลกรัม จะประกอบไปดวย ดิน 21.5 กิโลกรัม ปุยหมัก 21.5 

กิโลกรัม กาบมะพราว 21.5 กิโลกรัม แกลบดํา 21.5 กิโลกรัม แกลบดิบ 64.3 กิโลกรัมนําวัสดุในแตละกลุม
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มาผสมโดยทอลองหาประสิทธิภาพเปนจํานวน 5 ครั้ง พรอมท้ังบันทึกเวลาการทดสอบในแตละครั้งและจด

บันทึกลงตารางการทดสอบ 

 

ผลการวิจัย 

 การทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของคนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัม โดยการทํา

ตามข้ันตอนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ จากการทดลองแบงออกเปนการผสมท้ังหมด 3 ครั้งและแตละครั้งมี

ปริมาณการผสมท่ีเทากันคือ 150 กิโลกรัม โดยการจับเวลาเวลาในวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ตามตารางท่ี 1  

ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง  

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของคนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัม 

ครั้งท่ี เวลาท่ีใชในการผสม (นาที) 

1 51.84 

2 52.06 

3 53.01 

4 53.46 

5 54.08 

คาเฉลี่ย 52.89 

 

จากขอมูลเวลาตารางท่ี 1 สามารถนําผลการทดลองมาเขียนเปนกราฟผลการทดลองการผสมวัสดุปลกูผัก

ปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรมัไดดังน้ี 

กราฟท่ี 1 ผลการทดลองการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัม 

 

 

50

51

52

53

54

55

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 
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สรุปผลการวิจัย 

จากท่ีไดศึกษาผลการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพของคนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 

กิโลกรัมตอครั้ง พบวาโดยมีผลการทดลองจะใชเวลาในการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษเฉลี่ยได 52.89 นาที จากผล

การทดลองท้ังสามครั้งพบวาในการผสมแตละครั้งมีอัตราการเพ่ิมของเวลาในการผสมเน่ืองจากพบวาการใชแรงของคน

ในการผสมในแตละครั้งทําใหเกิดความเหน่ือยลาสะสมเกิดข้ึนในรางกายของคนผสมจึงทําใหเวลาผสมเพ่ิมมากข้ึนและ

ผลการทดลองน้ีเปนผลการทดลองข้ันตนเพ่ือท่ีจะนําผลการทดลองไปออกแบบและสรางเครื่องผสมวัสดุปลูกผักปลอด

สารพิษขนาด 150 กิโลกรัมในตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ สวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ท่ีไดเอ้ือเฟออุปกรณ 

เครื่องมือ วัสดุและสถานท่ีในการจัดทําวิจัยน้ีจนสําเร็จลงดวยดี  

 

 

เอกสารอางอิง   

โช โอกะ (Sho Oga).  (2557).  ORGANIC FARM สิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นท่ีไร. NANMEEBOOKS, กรุงเทพ ฯ 

มูลนิธสายใยแผนดิน. เกษตรอินทรีย. (16 พฤษภาคม 2561) สืบคนจาก     

       http://www.greennet.or.th/ 

 

767 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ความเขมขนของโลหะหนักในฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเขมขนของโลหะหนักในฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10 ) 

บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังศึกษาทัศนคติในการปองกันตนเองจากฝุนละอองของ

บุคคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย วิธีการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือสวนแรกเก็บตัวอยางฝุนละออง PM10 ดวย

เครื่องเก็บตัวอยางชนิดไฮโวลุม (High volume air sample) ในชวงเวลา 24 ช่ัวโมง และวิเคราะหความเขมขนของโลหะหนักใน 

PM10 สวนท่ีสองศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลท่ัวไป ความรูและทัศคติในการ

ปองกันตนเองจากฝุนละอองจากนักศึกษาจํานวน 400 คน และ บุคลากร จํานวน 285 คนผลการวิจัยพบวา PM10 อยูในชวง 

0.59- 3.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีกําหนดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  การวิเคราะหโลหะใน PM10  พบวาสังกะสีมีคาสูงสุด รองลงมาคือ เหล็กตะก่ัวทองแดง

และแคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 101.65±44.21, 30.85±19.34, 2.31±1.61 และ 0.24±0.17 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร  

ผลจากการเก็บแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีอาการของโรคภูมิแพเก่ียวกับฝุนละออง (61.5%) และมี

ความคิดเห็นวาแหลงกําเนิดฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากยานพาหนะ (47%) รองลงมาคือ  การกอสราง 

(33%)และการสูบบุหรี่ (30%) ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหเกิดอาการแสบจมูก แสบคอ (33%) แสบตา คันตา (33%) และคันตาม

รางกาย (28%) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติการปองกันฝุนละอองมากท่ีสุดสามอันดับแรก คือ หากตองเรียนหรือทํางานใน

สถานท่ีมีฝุนละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดประจําทุกป (46.9%) และควรตรวจสอบสภาพเครื่องยนตเพ่ือควบคุมมลพิษท่ี

ปลอยออกมา (46.7%) และหลีกเลี่ยงการเรียน/ทํางานในบริเวณท่ีมีฝุน หรือสวมหนากากปองกันฝุนละออง (46.3%) 

 

คําสําคัญ : ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โลหะหนัก การปองกันฝุนละออง 
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Abstract 

The purposes of this study were to investigate heavy meatal concentrations in particulate matter 

size less than10 microns (PM10) in areas of Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok province and to 

study attitude on dust prevention of students and staffs of the university. This research was divided into two 

parts. In the first part, PM10 was collected by a high volume air sampler over the 24-hour sampling period 

and analyzed its heavy metal concentrations. In the second part, the questionnaires were used as tool for 

data collection about the attitude, knowledge and practice on dust prevention of 400 students and 285 

staffs. Results showed that PM10 concentration was in the range of 0.59-3.55 mg/m3 which was higher than 

the ambient air quality standard for 24 hrs at 0.12 mg/m3. For heavy metal analysis, Zn was found to be the 

highest, followed by Fe, Pb, Cu and Cd with the average of 101.65±44.21, 30.85±19.34, 2.31±1.61 และ 

0.24±0.17ng/m3.The questionnaires revealed that the most of correspondents did not have dust 

allergies(61.5%). Main sources of dust in the university were vehicles (47%), construction (33%) and cigarette 

smoke (30%). The most common health problem were nose and throat irritation (33%), red eyesand itchy 

eyes (33%), skin irritation (28%). The staffs and students had the most top three attitudes on dust 

prevention; if studying or working in a dusty location, they should have annual lung function tests (46.9%), 

engine conditions should be checked in order to control the emission of pollution (46.7%) and avoid dusty 

areas or wear a dust mask (46.3%). 

Keywords :PM10 ,Heavy metal, Dust prevention 

 

บทนํา 

มลพิษทางอากาศเปนปญหาทางสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ โดยมีตัวอยางของแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ ไดแก การ

คมนาคมขนสงท่ีเกิดจากการใชยานพาหนะ และการเผาไหมวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเปนปญหาในทุกพ้ืนท่ี คือ ฝุนละออง 

โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชยานพาหนะตลอดท้ังวัน รวมท้ังกิจกรรมการเผาไหมวัสดุทางการเกษตร ซึ่งทําใหเกิดมลพิษทาง

อากาศ เน่ืองจากการเผาไหมเช้ือเพลิง ควันจากทอไอเสีย และควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ทําใหฝุนละอองท่ีมีกระจายตัว

อยูในบรรยากาศท่ัวไปมากข้ึนตามไปดวย (จักรกฤษณ  ศิวะเดชาเทพ, 2555) ปจจุบันฝุนละอองเปนปญหาท่ีมีความสําคัญปญหา

หน่ึง ฝุนละอองในบรรยากาศกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไดแก บดบังทัศนะวิสัย ทําใหความสามารถในการมองเห็นลดลง ทําใหเกิดความสกปรกแกวัตถุ ทําลายผิวหนาของสิ่งปลูกสราง 

เปนตน สวนผลกระทบตอสุขภาพอนามัยเมื่อไดรับสัมผัสสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพไดหลายระบบ เชน ระบบ

ทางเดินหายใจ (การไอและอาการของระบบทางเดินหายใจสวนลาง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด หัว

ใจเตนไมสม่ําเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุนท่ีมีขนาดเล็กยังเพ่ิมความเสี่ยงของอันตรายจากภาวะเสนเลือดอุดตัน   
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ในสมอง และใหนํ้าหนักของทารกในครรภลดลงอีกดวย ทําใหปวยและอัตราการตายดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบ

หัวใจและหลอดเลือดเพ่ิมข้ึน และอัตราดังกลาวจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณความเขมขนของฝุนละอองในอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ, 

2558) ท้ังน้ีความเปนอันตรายยังข้ึนอยูกับองคประกอบของฝุนละอองอีกดวย โดยในฝุนละอองอาจมีการสะสมของโลหะหนัก

หลายประเภท เชน แคดเมียม(Cd) เหล็ก(Fe) สังกะสี(Zn) ตะก่ัว(Pb) และทองแดง(Cu) ซึ่งสวนใหญมาจากการเผาไหมของ

เช้ือเพลิงประเภทตางๆ (วนิดา จีนศาสตร, 2551) กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนท่ีใชเสนทางการจราจร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการใชยานพาหนะเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษา  รวมท้ังมีการกอสรางและเผาไหมวัสดุ

เหลือท้ิงทางการเกษตรรอบๆ มหาวิทยาลัย ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเขมขนของโละหนักในฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 

ไมครอน ท่ีคาดวาจะมีการสะสมในฝุนละอองในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือใหทราบถึงคุณภาพอากาศบริเวณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมท้ังสํารวจความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปองกันฝุนละอองของบุคลากรและ

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยผลการศึกษาจะเปนขอมูลพ้ืนฐานตอการพัฒนาแนวทางการลดความเสี่ยงตอสุขภาพ อีกท้ังยัง

เปนขอมูลพ้ืนฐานในการแกไขและปองกันปญหามลภาวะทางอากาศบริเวณมหาวิทยาลัย 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน (PM10)  

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ดวยการประเมินปริมาณความเขมขนของฝุน

ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว จุดเก็บตัวอยาง คือ 

อาคารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (16.828114, 100.214865) (ภาพท่ี 1) ซึ่งเปนพ้ืนท่ีติดกับประตู 3 

นักศึกษาใชเปนเสนทางการสัญจรอยางหนาแนน จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอแพรกระจายของฝุนละออง  จึงเลือกพ้ืนท่ีบริเวณ

เพียงจุดเดียวในการศึกษาน้ี  โดยทําการเก็บตัวอยาง PM10 ดวยเครื่องเก็บตัวอยางชนิดไฮโวลุม (High volume air sampler) 

ECOTECH รุน Hivol3000 ท่ีอัตราการไหล 1.13 นาทีตอลูกบาศกเมตร และถูกรวบรวมไวบนกระดาษกรองใยหินตลอดชวงเวลา

การเก็บตวัอยาง 24 ช่ัวโมง โดยทําการเก็บตัวอยางในชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน2562 โดยทําการเก็บตัวอยาง เดือนละ 7 

วัน รวมท้ังสิ้น 20 ตัวอยางการคํานวณความเขมขนของ PM10 โดยการช่ังนํ้าหนักกระดาษกรอง (หลงัการอบกระดาษกรองเพ่ือไล

ความช้ืนแลว) ท้ังกอนและหลงัเก็บตวัอยางเพ่ือหานํ้าหนักสุทธิ (มวล) ของฝุนละอองท่ีเก็บรวบรวมไดโดยปริมาตรอากาศท้ังหมด 

การวิเคราะหโลหะหนัก 

นํากระดาษกรองท่ีไดจากการเก็บตัวอยางฝุนละอองท่ีเก็บในโถดูดความช้ืน  24  ช่ัวโมงแลวนํามาตัด 1 ใน 4 สวน แลว

นําไปยอยดวยกรดไนตริก (HNO3) ปริมาตร 8 มิลลิลิตร และกรดซัลฟวริก (H2SO4) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร โดยเครื่อง 

Microwave Digestion รุน ETHOS UP  ท่ีอุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส กําลังไฟ 1800 วัตต เวลา 30 นาที แลวนําไปวิเคราะห

หาปริมาณโลหะหนัก ไดแก ตะก่ัว(Pb) ทองแดง(Cu) เหล็ก(Fe) สังกะสี(Zn) และแคดเมียม(Cd) ดวยเครื่อง Atomic 

Absorption Spectrophotometer (AAS) รุน Shimadzu AA-6200 
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ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีเก็บตัวอยาง  

 

การสํารวจความรู ทัศนคติดานผลกระทบและการปองกันฝุนละออง 

การสํารวจความรู ทัศนคติดานผลกระทบและการปองกันฝุนละอองของบุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูทรงคุณวุฒิ คาดัชนีความตรง

ตามเน้ือหาเทากับ 0.96 แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและสุขภาพ สวนท่ี 2 ความคิดเห็น

เก่ียวกับฝุนละออง สวนท่ี 3 ผลกระทบจากฝุนละออง และสวนท่ี 4 การปองกันตนเองโดยกลุมตัวอยางเปนบุคคลากรและ

นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยการสุมตัวอยางดวยวิธีของทาโรยามาเน ซึ่งแบงเปน นักศึกษาจํานวน       

400 คน และบุคลากรจํานวน 285 คน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดตองนํามาตรวจสอบความถูกตอง จากน้ันใหมํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาท่ีวิเคราะหได 

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย 

ความเขมขนของฝุนละออง PM10 และโลหะหนกัในฝุนละออง PM10 

ผลการวิจัยพบวา PM10 อยูในชวง 0.59-3.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีกําหนดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไมเกิน  0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  การวิเคราะหโลหะใน PM10  พบวา

สังกะสีมีคาสูงสุด รองลงมาคือ เหล็กตะก่ัวทองแดงและแคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 101.65±44.21, 30.85±19.34, 

2.31±1.61 และ 0.24±0.17 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร (ดังตารางท่ี 1) โดยในประเทศไทยไดกําหนดคามาตรฐานโลหะหนักใน
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บรรยากาศไวเพียงชนิดเดียวคือ ตะก่ัว มีมาตรฐานเฉลี่ยรายเดือนเทากับ 1.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยท่ีไม

เกินมาตรฐาน  

ตารางท่ี 1 ความเขมขนของฝุนละออง PM10 และ โลหะหนักในฝุนละออง PM10(N=20) 

 PM10 

(mg/m3) 

Cd 

(ng/m3) 

Fe 

(ng/m3) 

Zn 

(ng/m3) 

Pb 

(ng/m3) 

Cu 

(ng/m3) 

คาต่ําสดุ 0.59 ND 65 62 1.10 ND 

คาสูงสุด 3.55 0.55 235 225 87 4.80 

คาเฉลี่ย± S.D. 1.51±0.71 0.24±0.17 101.65±44.21 175.95±40.07 30.85±19.34 2.31±1.61 

หมายเหตุ ND:  Non detectableไมสามารถตรวจพบได 

ความรู และทัศนคติ ดานผลกระทบและการปองกันฝุนละอองของบุคคลากรและนักศึกษา  

ขอมูลท่ัวไป พบวาบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) เปนเพศหญิง 

รอยละ 66 และเพศชาย รอยละ 35 สวนใหญมีอายุอยูท่ี 16-20 ป รอยละ 37 ไมมีโรคภูมิแพเก่ียวกับฝุนละออง รอยละ 62 ไม

เคยไดรับการรักษา รอยละ 73 ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 76 ไมมีโรคภูมิแพ รอยละ 75 

ความรูเกี่ยวกับฝุนละออง พบวาบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) มี

ความรูในระดับปานกลาง (ดังตารางท่ี 2) โดยขอท่ีตอบใชมากท่ีสุดคือฝุนละอองกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 

รอยละ 99 รองลงมาคือถาจําเปนตองอยูในสถานท่ีท่ีมีฝุนละอองหรือหมอกควันควรมีหนากากอนามัยปดปากปดจมูกเพ่ือสุขภาพ

ตอผูท่ีมีโรคประจําตัว รอยละ 96 นอกจากน้ันแหลงกําเนิดฝุนละออง PM2.5 มาจากการคมนาคมขนสง การผลิตไฟฟา การผลิต

ของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมจากแหลงท่ีอยูอาศัยและธุรกิจการคา และการเผาในท่ีโลง รอยละ 96  แตอยางไรก็ตามยังพบวา

พนักงานตอบไมใชมากท่ีสุดคือฝุนละอองท่ีมีขนาดเล็กท่ีไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) มีขนาดใหญ  จึงไมสามารถเขาสูระบบ

ทางเดินหายใจของมนุษยได รอยละ 53 รองลงมาคือฝุนละอองขนาดใหญ ไมสามารถเขาผานทางจมูกได เน่ืองจากจมูกมีขนจมูก

ท่ีดักจับสิ่งสกปรก รอยละ 52 นอกจากน้ันเมื่อไดรับฝุนละอองเขาสูรางกายในระยะเวลานาน อวัยวะสามารถขับออกมาใน

รูปแบบของเสียได  จึงไมเปนอันตราย รอยละ 33  โดยบุคลากรและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาแหลงกําเนิดฝุนละออง

ภายในมหาวิทยาลัยมาจาก ยานพาหนะ รอยละ 47 รองลงมาการกอสราง รอยละ 33 และการสูบบุหรี่ รอยละ 30 อีกท้ังยังคิด

วาฝุนละอองอาจมาจากการประกอบอาหาร การกวาดขยะหรือเศษใบไมอีกดวย 

ผลกระทบของฝุนละออง พบวาบุคลากรและนักศึกษาไดรับผลกระทบจากปญหาฝุนละอองในระดับปานกลาง (ดัง

ตารางท่ี 2) ซึ่งมีผลกระทบมากท่ีสุดคือแสบจมูก แสบคอ รอยละ 33 รองลงมาแสบตา คันตา รอยละ 33 และคันตามรางกาย 

รอยละ 28 อีกท้ังยังพบวาบุคลากรและนักศึกษายังมีอาการเวียนหัว แนนหนาอก และมองภาพไมชัดเจน  
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ทัศนคติการปองกันตนเองจากฝุนละออง พบวาบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(สวนทะเลแกว) มีทัศนคติการในการปองกันฝุนละอองดวยตนเองท่ีเหมาะสมในระดับปานกลางซึ่งมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งและ

เห็นดวยเทากัน มากท่ีสุดคือ หากทํางานในสถานท่ีมีฝุนละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรยเปนประจําทุกป รอยละ 

46.9 รองลงมาการตรวจสอบสภาพและปรับแตงเครื่องยนตประจําทุกป เพ่ือควบคุมมลพิษท่ีปลอยออกมา รอยละ 46.7 และ 

การหลีกเหลี่ยงการเผาไหมในท่ีโลงแจง เพ่ือลดปญหาฝุนละออง รอยละ 44.5 อีกท้ังยังพบวาบุคลากรและนักศึกษายังมีความ

คิดเห็นวาการพนหรือฉีดนํ้าใหเปนละอองชวยลดการฟุงกระจายของฝุนละอองภายในบริเวณมหาวิทยาลัยได รอยละ 26.6 

รองลงมาการตรวจสอบสภาพและปรับแตงเครื่องยนตประจําทุกป เพ่ือควบคุมมลพิษท่ีปลอยออกมา รอยละ 20 และการลดใช

ยานพาหนะสวนตัว ชวยลดปญหามลพิษทางอากาศ รอยละ 19 

ตารางท่ี 2 ทัศนคติในการปฏิบัติตนเอง 

ขอมูล จํานวนรอยละ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.หองทํางาน/หองเรียน หากใชเครื่องปรับอากาศ 

จะมีฝุนท่ีเปนอันตรายสะสมอยู ควรถอดแผนกรอง

หลังเครื่องปรับอากาศออกมาทําความสะอาดเปน

ประจํา 

44.0 43.3 11.2 1.0 0.5 

2. การหลีกเหลี่ยงการเผาไหมในท่ีโลงแจง  เพ่ือลด

ปญหาฝุนละออง 

44.5 38.2 16.4 0.9 0 

3. การลดใชยานพาหนะสวนตัว ชวยลดปญหา

มลพิษทางอากาศ 

39.3 40.5 19.1 0.7 0.4 

4. การตรวจสอบสภาพและปรับแตงเครื่องยนต

ประจําทุกป เพ่ือควบคุมมลพิษท่ีปลอยออกมา 

46.7 31.2 20.0 2.1 0 

5. การชวยกันเก็บกวาดรักษาหองทํางาน/หองเรียน

ใหสะอาด ปราศจากฝุนละอองเปนการชวยลด

ปญหาดานสุขภาพท่ีมีสาเหตุมาจากฝุนละออง 

44.6 37.2 16.9 1.3 0 

6. การพนหรือฉีดนํ้าใหเปนละอองชวยลดการฟุง

กระจายของฝุนละอองภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

ได 

34.9 35.2 26.6 0 3.3 

7. การตรวจสุขภาพทุกป ทําใหทราบเก่ียวกับอาการ

ผิดปกติของปอดได 

43.6 39.1 34.4 3.3 0.1 

8. การปลูกตนไมทรงสูงเปนแนวสลับฟนปลาอยาง

นอย 2-3 แถวจะชวยดูดจับฝุนละอองได 

40.3 39.6 17.3 2.8 0 

9. หากทํางานในสถานท่ีมีฝุนละอองควรมีตรวจปอด

และเอกซเรยเปนประจําทุกป 

46.9 35.4 14.3 2.8 0.6 
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10. การหลีกเลี่ยงการทํางานในบริเวณท่ีมีฝุน หิน

ทราย ชวยปองกันการเกิดโรคปอดฝุนหินทรายได 

46.3 33.0 17.0 3.1 0.6 

 

การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเก่ียวกับฝุนละออง ผลกระทบของฝุนละอองและทัศนคติในการปองกันตนเอง

จากฝุนละออง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) วิเคราะหโดยใชคาไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา

ความรูเก่ียวกับฝุนละออง และผลกระทบของฝุนละออง มีความสัมพันธกับทัศนคติในการปองกันตนเองจากฝุนละอองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.01)  

อภิปรายผล 

การศึกษาความเขมขนของฝุนละออง PM10 มีความเขมขนเฉลี่ย 1.51±0.71  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินท่ี

มาตรฐานกําหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใชยานพาหนะท่ีหนาแนนหรือจากการพัดพาของกระแสลม และกิจกรรมท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การกอสรางอาคารภายในมหาวิทยาลัย และการเผาวัสดุจากการทําการเกษตรกรรมจึงทําใหมี

การแพรกระจายของปริมาณ PM10 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝุนละออง PM10 ของการศึกษาน้ีกับงานวิจัยของ วรวุฒิ คะมนตรี

(2560) ท่ีทําการประเมินคาการปนเปอนของฝุนละออง (PM10 )  พบวาปริมาณฝุนละออง PM10 มีคาความเขมขนเฉลี่ย 

0.25±0.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนใหญมีแหลงกําเนิดฝุนละอองท่ีคลายกัน เชน สภาพแวดลอม ปริมาณการจราจรของ

ยานพาหนะ การแพรกระจายของฝุนละอองหรือการพัดพา และสวนประกอบของอนุภาคแขวนลอยอยูในอากาศ ซึ่งใกลเคียงกับ

การศึกษาน้ี 

การวิเคราะหโลหะหนักในฝุนละออง PM10พบวาสังกะสีมีปริมาณสูงสุดเชนเดียวกันกับการศึกษาของ ธนาพร มณีรัตน 

และคณะ (2560) ซึ่งพบวาความเขมขนของสังกะสีไมมีการกําหนดในบรรยากาศท่ัวไป แตเมื่อนําความเขมขน ดังกลาวไป

เปรียบเทียบกับการกําหนดคาอางอิงโดย หนวยงานระดับสากลของการกําหนดความปลอดภัยเพ่ือการประกอบอาชีพ          

(ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีการกําหนดฟูมของสังกะสีออกไซดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ

ปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) 2515 และ ACGIH (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists) กําหนดใหฟูม (Fume) ของสารประกอบออกไซดของสังกะสี (Zinc Oxide) TLV -TWA 5 มิลกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ท้ังน้ีการกําหนดคาอางอิงโดยหนวยงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กําหนดไวท่ีความเขมขนของฟูม

สังกะสีในบรรยากาศการท่ีระยะเวลาการสัมผัส 8 ช่ัวโมง ซึ่งการกําหนดความเขมขนดังกลาวมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม

ในการทํางานสําหรับกลุมคนงานหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจอาจมีความไวตอ การไดรับ

ผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองท่ีมีการสะสมของสังกะสีในประเทศไทยไดกําหนดคามาตรฐานโลหะหนักในบรรยากาศไว

เพียงชนิดเดียวคือ ตะก่ัว มีมาตรฐานเฉลี่ยรายเดือนเทากับ 1.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยในการศึกษาครั้งน้ี

ไมเกินมาตรฐาน ซึ่งโลหะหนักท่ีปนเปอนในฝุนละอองอาจมีแหลงกําเนิดมาจาก ตะก่ัวท่ีเกิดจากมลภาวะจาก ทอไอเสียของ

ยานพาหนะซึ่งเปนอันตรายตอระบบประสาท แคดเมียมท่ีปนเปอนมากับฝุนละอองทําใหเกิดโรคพิษเรื้อรังท่ีไต มักใชเปน

สวนประกอบของรถยนต อุปกรณไฟฟา ผลิตแบตเตอรี่หมอนํ้ารถยนต  สังกะสีพบในธรรมชาติไมพบในรูปของธาตุอิสระ มี

อันตรายตอระบบทางเดินหายใจจะทําใหระบบทางเดินหายใจอุดตัน ทองแดง พบท้ังในรูปไอและเกลือของทองแดง เมื่อสะสมใน
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รางกายทําใหเกิดการระคายเคืองและอักเสบตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และประสาทรสสัมผัสเสีย (สาวิตี จําปาหอม

,2559) 

จากการศึกษาพบวาความรูและทัศนคติในการปองกันฝุนละอองของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม (สวนทะเลแกว) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเน่ืองจากภายในมหาวิทยาลัยมีการจราจรตลอดเวลา โดยแหลงกําเนิด

ของฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาจากการใชยานพาหนะหนาแนน การสัมผัสฝุนละอองในปริมาณมากๆ

เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดมลพิษดานฝุนละออง หากไดรับการสัมผัสฝุนละอองในปริมาณท่ีมากเกินไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

บัวชุม ริดสันเทียะ (2542) พบวาขาราชการทหารประจําการ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกท่ี 11 มีความรูเก่ียวกับภาวะ

มลพิษทางอากาศในระดับมากและมีความตระหนักเก่ียวกับภาวะมลพิษทางอากาศและเสียงมากท่ีสุดดวย เชนเดียวกับงานวิจัย

ของ ณัฐชยา อุนทองดี (2556) ท่ีทําการศึกษาการมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศของพนักงานในเขตนิคม

อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหวง จังหวัดปทุมธานี และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 

ของพนักงาน โดยพบวาการมีสวนรวมของพนักงานโรงงานตอการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยดานการใชประโยชนจากการลดมลพิษจัดเปนดานท่ี พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญหามากท่ีสุด หากเปรียบเทียบ

ระดับการมีสวนรวมในการแกไข ปญหามลพิษทางอากาศของพนักงานโดยจําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา 

ชวงอายุ ระดับการศึกษา แผนกท่ีทํางานและจํานวนพนักงานท่ีแตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวม ในการแกไขปญหามลพิษทาง

อากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา PM10 อยูในชวง 0.59- 3.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยท่ัวไปท่ีกําหนดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร  การวิเคราะหโลหะใน PM10 พบวา

สังกะสีมีคาสูงสุด รองลงมาคือ เหล็กตะก่ัวทองแดงและแคดเมียม และพบวานักศึกษาและบุคลากรสวนใหญไมมีอาการของโรค

ภูมิแพเก่ียวกับฝุนละออง (61.5%) และมีความคิดเห็นวาแหลงกําเนิดฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากยานพาหนะ 

(47%) รองลงมาคือ  การกอสราง (33%) และการสูบบุหรี่ (30%) ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหเกิดอาการแสบจมูก แสบคอ (33%) 

แสบตา คันตา (33%) และคันตามรางกาย (28%) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติการปองกันฝุนละอองมากท่ีสุดสามอันดับแรก 

คือ หากตองเรียนหรือทํางานในสถานท่ีมีฝุนละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดประจําทุกป (46.9%) และควรตรวจสอบสภาพ

เครื่องยนตเพ่ือควบคุมมลพิษท่ีปลอยออกมา (46.7%) และหลีกเลี่ยงการเรียน/ทํางานในบริเวณท่ีมีฝุน หรือสวมหนากากปองกัน

ฝุนละออง (46.3%) ดังน้ันควรมีมาตรการในการลดฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัย และมีการอบรมใหความรูในการปฏิบัติการ

ปองกันฝุนละอองท่ีดีใหกับบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือชวยใหบุคลกรและนักศึกษาสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองในการปองกัน

ฝุนละออง  
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บทคัดยอ 

               การทดลองในครั้งน้ีเพ่ือศึกษา ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลตอการเจรญิเติบโตและ

คุณภาพของผลเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน ทดลองในเดือนกรกฏาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562 ดําเนินการท่ี สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดลําปาง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) จํานวน 

4 ซ้ํา กรรมวิธีในการทดลองคือ 1) ความเขมขนของสารละลาย (EC) 2.0 mS/cm  2) EC 2.0 mS/cm รวมกับไมโครนา

โนบับเบิล (MNB)  3) EC 4.0 mS/cm  และ 4) EC 4.0 mS/cm + MNB  โดยกรรมวิธีท่ี 2 และ 4 โดยการปม MNB 3 ครั้ง

ตอสัปดาห ครั้งละ 10 นาที  ผลการทดลองพบวา  EC 4.0 mS/cm + MNB  และ  EC 2.0 mS/cm + MNB มีความยาวของ

รากมากกวา EC 4.0 mS/cm และ  EC 2.0 mS/cm ในดานคาความเขียวของใบพบวา EC 4.0 mS/cm + MNB  และ EC 

4.0 mS/cm มีคาสูงกวา EC 2.0 mS/cm + MNB  และ  EC 2.0 mS/cm สวนในชวง 42 และ 49 วันหลังการทดลองพบวา 

EC 2.0 mS/cm มีคาความเขียวของใบต่ําท่ีสุด ไมมีผลตอการเจรญิเติบโตทางดานความสูงของตน จํานวนใบ ความกวางของ

ใบ และจํานวนดอกตัวผูและดอกตัวเมียจึงไมมีความแตกตางกัน 

คําสําคัญ : ไมโคร-นาโนบับเบิลส, การปลูกโดยไมใชดิน,  เมลอน    

Abstract 

 The study on effect of nutrient solution and micro nano bubble (MNB) on growth and 

development of was investigated. The experiment  , conducted at the Agricultural Technology Research 

Institute. Rajamangala University of Technology Lanna, Lampang Province, at July 2019 to October 2019. 

The experiment was designed a complete randomized design experiment (CRD) with 4 replications. The 

experiment methods were 1) nutrient solution concentration (EC) 2.0, 2) EC 2.0 mS / cm with MNB,--3) EC 

4.0 mS / cm and 4) EC 4.0 mS / cm + MNB, The MNB was pumped 3 times a week for 10 minutes each 

time. The result shows that EC 4.0 mS / cm + MNB and EC 2.0 mS / cm + MNB were more root length 

777 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

than EC 4.0 mS / cm and EC 2.0 mS / cm. Moreover, the change of leaf greenness found that  EC 4.0 mS / 

cm + MNB and EC 4.0 mS / cm were greater than EC 2.0 mS / cm + MNB and EC 2.0 mS / cm while EC 2.0 

mS / cm had the lowest leaf greenness at 42 and 49 days after the experiment. There were no effect on 

plant height, leaf number, leaf width, leaf length and the number of male and female flowers. 

 

keywords : Micro-bubbles ,Soilless culture, Melon 

 

บทนํา   

 เมลอน (Cucumis melo L.) เปนผลไมท่ีนิยมปลูกมากในหลายจังหวัดของประเทศไทย  โดยมีแนวโนมการขยาย

พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค การปลูกเมลอนมีหลากหลายรูปแบบ (อภิชาตและสุทธิพงศ, 

2558)  การเมลอนปลูกลงดิน มักพบปญหา โรคและแมลงท่ีสะสมในดิน  คุณภาพผลผลิตต่ํา จึงตองใชสารเคมีเพ่ือปองโรค

และแมลง มีผลใหสารเคมีตกคางในผลผลิต  มีตนทุนผลผลิตสูงเปนอันตรายตอผูผลิตและผูบริโภค จึงมีการพัฒนาวิธีการปลูก

โดยใชวัสดุปลูกท่ีไมใชดิน (Substrate culture) โดยปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกโดยวัสดุท่ีนิยมใชคือ กาบมะพราวสับ         

ขุยมะพราว แกลบดํา และทราย ซึ่งทําหนาท่ีค้ําจุนตนพืชและใหรากเกาะยึด การปลูกแบบน้ีจะใหสารละลายผานระบบนํ้า

หยด (ชิต,ิ 2556) ปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับการปลูกเมลอนแบบใชวัสดุปลูกท่ีไมใชดิน เชน วัสดุปลูกมีราคาสูง คาแรงงานท่ีใชใน

การเตรียมวัสดุปลูก และมเีช้ือโรคท่ีมากับวัสดุปลูก ไมสามารถปลูกซ้ําในวัสดุปลูกได และการปลูกโดยใชระบบไฮโดรโปนิกส

หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร มีหลากหลายวิธี เชน Nutrient Film Technique (NFT), Deep Flow 

Technique (DFT),Dynamic Root Floating Technique (DRFT) และ Aeroponics (มนูญ, 2556) วิธีน้ีเปนการปลูกพืช

แบบรากแชในสารละลาย  วิธีการปลูกเมลอนโดยใชระบบไฮโดรโปนิกส เปนวิธีการปลูกแบบใหมและเปนท่ีสนใจของเกษตรกร

ท่ีปลูกเมลอน ซึ่งเปนวิธีท่ีสะดวกและสามารถปลูกไดตลอดป ไมตองรอการพักหนาดิน หรือตากวัสดุปลูกเพ่ือฆาเช้ือโรค ไมเปน

แหลงสะสมของเช้ือโรคและแมลง ดูแลรักษาความสะอาดไดงาย (ณัฐกิตติ์, 2561) นอกจากน้ียังเปนลดตนทุนและควบคุมการ

จัดการธาตุอาหารไดงาย ซึ่งเปนนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม (ปฎิวัติและคณะ 2561) เพ่ือมาใชในทางการเกษตร คือ 

ไมโครนาโนบับเบิล  (Micro/nano  bubbles.MNB)เปนการนําเทคโนโลยีฟองอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 0.1-200 นาโนเมตร ท่ี

พัฒนาเทคโนโลยีข้ึนเพ่ือเพ่ิมจํานวนออกซิเจนท่ีละลายในนํ้าไดเปนเวลานาน พบวา ฟองอากาศท่ีผสมแลวลอยตัวอยูในนํ้ามี

ปริมาณออกซิเจนมหาศาลและยังมีโครงสรางของอิเล็กตรอน (ประจุลบ) ลอมรอบฟองอากาศอยูจํานวนมาก แลวยังสามารถ

เขาแทรกซึมอยูในนํ้าไดเปนเวลานาน (ณัฐชัยและคณะ, 2555) ซึ่งปจจัยท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตการของเมลอน ไดแก แสง 

นํ้า ธาตุอาหารพืช อุณหภูมิ ความเปนกรด ดาง ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด โดยเฉพาะการปลูกในระบบโดยไมใชดิน 

ซึ่งผลของไมโครนาโนบับเบิลมีผลในการกระตุนการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสงผลทําใหเมลอนมีการเจริญเติบโตท่ีดีและ

สามารถเพ่ิมคุณภาพของผลได  โดยการปลูกเมลอนมีขอมูลคอนขางมากในการปลูกในวัสดุปลูกแตการปลูกในสารละลายธาตุ

อาหารน้ันยังมีขอจํากัดในดานการควบคุมปริมาณความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและปริมาณออกซิเจนในสารละลาย 

เพ่ือลดการใชสารเคมีอันตรายในเมลอนทําใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนการสรางนวัตกรรมใหม  เพ่ือพัฒนา

กระบวนการสรางผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและเกษตรกรยุคใหม จากรายงานการศึกษาท่ี

ผานมามีการนําไมโครนาโนบับเบิลสมาใชประโยชนท่ีหลากหลายเชนการทําใหนํ้าเสียเปนนํ้าบริสุทธ์ิ การปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
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การฆาเช้ือ การทํานํ้าใหใส การทําความสะอาดของนํ้าท่ีปนเปอน การกระตุนการงอกของเมล็ดและการสงเสริมกิจกรรมทาง

สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต อ่ืนๆ (Oshita and Liu, 2013) และชวยลดการสารกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บ

เก่ียวตลอดจนถึงการขนสง   ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนา

โนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน 
      

วิธีดําเนินการวิจัย  

 พันธเมลอนท่ีปลูก คือ พันธุพอทออเร็นจ (Port Orange) เปนพันธุแตงเทศ กลุม Cantalupensis Group นําเมล็ด

แชนํ้าอุนประมาณ 50 องศาเซลเซียสในแกวพลาสติกแชไว  12 ช่ัวโมง แลวนําเมล็ดมาหอดวยผารดนํ้าใหชุมนํามาใสกลองปด

มิดชิด เพ่ือเปนการรักษาอุณภูมิและความช้ืนท้ิงไวประมาณ 12 ช่ัวโมง นําเมล็ดท่ีบมเริ่มออกรากทําการเพาะเมล็ดในถาดเพาะ

ขนาด 104 หลุมท่ีใสพีทมอสในถาดเพาะใสเมล็ดรดนํ้าใหชุม หลังจากน้ันรดนํ้าทุกวัน  จนตนกลามีอายุได  14  วันแลวทําการ

ยายปลูกในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2562 โดยนําตนกลาท่ีเพาะไววางตรงกลางฟองนํ้าขนาด 1 น้ิว ท่ีชุมนํ้าแลว  และนําไปปลูกลง

บนฟองนํ้าแผนโฟมปลูกขนาด 30X30 เซนติเมตร  เจาะรูขนาด 1 น้ิว จํานวน  1 หลุมตอตนกลาเมลอน 1 ตนตอ 1  กระถาง

พลาสติกตนกลาเมลอน  1 ตนตอกระถางพลาสติกท่ีมีขนาด 30X30X30 เซนติเมตร ปริมาตรนํ้าท่ีใชสารละลายธาตุอาหารใน

กระถางปลูก 10 ลิตร มีระบบนํ้าไหลเวียน (Dynamic Root Floating Technique) โดยมีถังสารละลายธาตุอาหารขนาด 60  

ลิตร  โดยการปมไมโครนาโนบับเบิลส 3 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 10 นาที ตามกรรมวิธีการทดลอง  ในการทดลองครั้งน้ีใช

เครื่องไมโครนาโนบับเบิลสรุน  KVM25 อัตราการไหลของนํ้า 25 ลิตรตอนาที อัตราการไหลของอากาศ 2 ลิตรตอนาที ขนาด

ไมโครบับเบิลส 50 -70 ไมโครเมตร  ความเขมขน 60,000 บับเบิลตอมิลลิลิตร นาโนบับเบิลส  ขนาด 500-5000 นาโนเมตร 

ความเขมขน  107-108 บับเบิลตอมิลลิลิตร พัฒนาดวยศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการประยุกตใชไฟฟาแรงสูง

พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลส  เพ่ือการเกษตรและการประมงข้ันสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

(Thonglek, 2017; Yoshikawa and Thonglek., 2017)  (รูปท่ี 1) 

 การใชไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตและคณุภาพของผลเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน วางแผนการ

ทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ทําการทดลอง 4 ซ้ํา กรรมวิธีในการทดลองท้ังหมด 4 กรรมวิธีไดแก 1) ความเขมขนของ

สารละลาย (EC) 2.0 mS/cm 2) EC 2.0 mS/cm +MNB  3) EC 4.0 mS/cm  และ 4) EC 4.0 mS/cm + MNB  การทํา

ฟองอากาศดวยไมโครนาโนบับเบิลสเปนเวลา  10 นาที จํานวน 1 ครั้งตอสัปดาห  จํานวน 9 สัปดาห เปรียบเทียบกับการไม

เติมอากาศจากเครื่องไมโครนาโนบับเบิลส ซึ่งใหสารละลายธาตุอาหารสตูรดดัแปลง (ชิต,ิ 2556)  

การบันทึกขอมูล  ไดแก  การเจริญเติบโตทางดานลําตนไดแกความสูงของลําตน ความยาวของราก จํานวนใบ ความ

กวางของใบ   ความยาวของใบ   คาความเขียวของสีใบ (โดยใชเครื่อง SPAD, Minolta, Japan) จํานวนดอกเพศผูและเพศตัว

เมีย การวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิต (ANOVA) โดยการทดสอบความแปรปรวนของคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test)  ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
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ภาพท่ี 1 เครื่องไมโครนาโนบับเบิลรุน KVM 25 

     

ภาพท่ี 2 การปลูกเมลอนในสารละลายท่ีมรีะบบนํ้าไหลเวียน 

ผลการวิจัย  

 จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตดานความสูงของเมลอน พบวาการใหสารละลายความ

เขมขนท้ัง 4 กรรมวิธีคือ การให EC 2.0 mS/cm   EC 2.0 mS/cm +MNB  EC 4.0 mS/cm และ EC 4.0 mS/cm +MNB 

พบวาไมมีความแตกตางกัน (ตารางท่ี 1) 

จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของเมลอนดานความยาวรากในชวง 7 วัน พบวาการให  

EC 2.0 mS/cm +MNB และ EC 4.0 mS/cm +MNB  มีความยาวรากมากกวา EC 2.0 mS/cm และ EC 4.0 mS/cm และ 

ในชวง 21 วัน การให EC 4.0 mS/cm +MNB  EC 2.0 mS/cm +MNB  และ EC 4.0 มีความยาวรากมากกวา EC 2.0 

mS/cm สวนในชวง 14 วันไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 2) 

จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของเมลอนดานจํานวนใบ พบวาการใหสารละลาย  

ในชวงวันท่ี 28-35 วัน พบวา การใหสารละลาย EC 4.0 mS/cm X+MNB มีจํานวนใบมากท่ีสุด รองลงมาคือสารละลาย      

EC 2.0 mS/cm และการใหสารละลาย EC 4.0 mS/cm  และการใหสารละลาย EC 2.0 mS/cm +MNB  มีจํานวนใบต่ําท่ีสุด 

(ตารางท่ี 3)  

จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของเมลอนดานความกวางของใบ พบวาการให

สารละลาย EC 2.0 mS/cm   EC 2.0 mS/cm +MNB  EC 4.0 mS/cm และ EC 4.0 mS/cm +MNB ในชวง 7 ถึง 35 วัน 

มีคาไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 4) 

จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของเมลอนดานความยาวของใบ พบวาการใหสารละลาย 

EC 2.0 mS/cm  EC 2.0 mS/cm +MNB  EC 4.0 mS/cm และ EC 4.0 mS/cm +MNB ในชวง 7 14  21 28 และ 35 วัน 

ไมมีความแตกตางกัน (ตารางท่ี 5) 

780 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

 

การเปลีย่นแปลงในดานความเขียวของใบ ในชวง 7 14 21 และ 35  วัน พบวา EC 4.0 mS/cm และ EC 4.0 

mS/cm +MNB  มีคาความเขียวของใบสูงกวา EC 2.0 mS/cm และ EC 2.0 mS/cm +MNB สวนในชวง 28 วัน พบวา EC 

4.0 mS/cm +MNB  มีคาความเขียวของใบสูงท่ีสุด และในชวง 42 และ 49 วัน EC 4.0 mS/cm +MNB   EC 4.0 mS/cm 

และ EC 2.0 mS/cm +MNB มีคาความเขียวของใบสูงกวา EC 2.0 mS/cm (ตารางท่ี 6) 

จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลตอการจํานวนดอกตัวผูและตัวเมีย พบวาการใหสารละลาย EC 2.0 mS/cm   

EC 2.0 mS/cm +MNB  EC 4.0 mS/cm และ EC 4.0 mS/cm +MNB ในชวง 7  14  21  28 และ 35 วัน ไมมีผลตอ

จํานวนดอกตัวผูและตัวเมีย (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 1 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจรญิเติบโตในดานความสูงของตน 

              เมลอน  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจรญิเติบโตของเมลอนในดานความ 

             ยาวราก 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 3 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจรญิเติบโตของเมลอน 

ดานจํานวนใบ 

กรรมวิธี ความสูงของลําตน (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 

EC 2.0 mS/cm 20.42 67.80 157.80 260.80 

EC 2.0 mS/cm +MNB 16.44 63.30 157.40 249.20 

EC 4.0 mS/cm 13.20 50.90 138.40 244.60 

EC 4.0 mS/cm +MNB 17.56 63.20 153.60 255.40 

F-test NS NS NS NS 

กรรมวิธี ความยาวราก (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 

EC 2.0 mS/cm 43.58 b 91.60 117.00b 

EC 2.0 mS/cm +MNB 57.00 a 106.00 144.00ab 

EC 4.0 mS/cm 43.22 b 93.60 137.00a 

EC 4.0 mS/cm +MNB 54.08 a 107.40 159.52a 

F-test * NS ** 

กรรมวิธี การเจริญเตบิโตในดานจํานวนใบ (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

EC 2.0 mS/cm 6.60 10.40 21.00 31.80 39.00 

EC 2.0 mS/cm +MNB 6.40 9.40 21.20 30.00 38.40 
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หมายเหตุ (ตารางท่ี 1 – 3 ) 

   **   มีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (P<0.01)         

     *    มคีวามแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (P<0.05)  

     NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

 

     ตารางท่ี 4  ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนดาน 

                    ความกวางของใบ 

 

ตารางท่ี 5 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจรญิเติบโตของเมลอนดานความ 

              ยาวของใบ 

 

EC 4.0 mS/cm 5.00 8.00 18.60 29.60 38.60 

EC 4.0 mS/cm +MNB 6.60 9.60 20.60 31.80 41.00 

F-test NS NS NS NS NS 

กรรมวิธี การเจริญเติบโตในดานความกวางของใบ (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

EC 2.0 mS/cm 7.10  10.10 15.78  16.38 17.80 

EC 2.0 mS/cm +MNB 7.58  10.36 17.30  17.00 18.30 

EC 4.0 mS/cm    7.30  9.20 15.52  16.60 16.66 

EC 4.0 mS/cm +MNB 7.40 10.24 17.04 17.20 17.50 

F-test NS NS NS NS NS 

กรรมวิธี การเจริญเติบโตในดานความยาวของใบ (ซม.) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 

EC 2.0 mS/cm    10.10 14.24 12.60 11.74 12.60 

EC 2.0 mS/cm +MNB 10.24 14.74 11.60 12.20 13.40 

EC 4.0 mS/cm   9.00 13.24 11.06 12.00 12.40 

EC 4.0 mS/cm +MNB      9.40 14.80 11.74 11.60 12.70 

F-test NS NS NS NS NS 
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ตารางท่ี 6 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเปลี่ยนแปลงดานความเขียวของใบ 

 

หมายเหตุ  (ตารางท่ี 5 – 7 ) 

**  มีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (P<0.01)         

    *    มคีวามแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (P<0.05)       

  NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 7 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจรญิเติบโตของเมลอนในดาน 

              จํานวนตัวผูและตัวเมยี 

 

 

 

 

    

 

 

หมายเหตุ   

**  มีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (P<0.01)         

    *    มคีวามแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น (P<0.05)       

  NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 

อภิปรายผล  

การทดลองสารละลายธาตุอาหารและหารใหไมโครนาโนบับเบิลตอการเจรญิเติบโตของเมลอนพบวาการให EC 4.0 

mS/cm + MNB  และ  EC 2.0 mS/cm + MNB มีความยาวของรากมากกวา EC 4.0 mS/cm และ  EC 2.0 mS/cm ใน

ดานคาความเขียวของใบพบวา EC 4.0 mS/cm + MNB  และ EC 4.0 mS/cm มีคาสูงกวา EC 2.0 mS/cm + MNB  และ  

EC 2.0 mS/cm สวนในชวง 42 และ 49 วันหลังการทดลองพบวา EC 2.0 mS/cm มีคาความเขียวของใบต่ําท่ีสุด ซึ่งการใช

กรรมวิธี ความเขียวของใบ (SPAD) 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 42 วัน 49 วัน 

EC 2.0 mS/cm 27.36 b 31.42 b  35.00 b 35.46 c 35.56c 35.44b 37.54b 

EC 2.0 mS/cm +MNB 27.50 b 32.58 b 35.02 b 37.40 bc 39.44b 41.92a 42.58a 

EC 4.0 mS/cm 31.50 a 34.86 ab 38.52 a 38.46 b 41.22ab 42.24a 42.70a 

EC 4.0 mS/cm +MNB 32.28 a 37.76 a 40.42 a 42.34 a 43.46a 43.58a 44.54a 

F-test ** * ** ** ** * ** 

กรรมวิธี ดอกตัวผู  (ดอก) ดอกตัวเมีย (ดอก)  

2X 14.20 4.55  

2X+MNB 14.60 5.40  

4X 12.00 3.60  

4X+MNB 15.40 5.00  

F-test NS NS  
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ไมโครนาดนบับเบิลสามารถเพ่ิมการเจรญิเติบโตของพืชไดโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของราก โดยชิติ และคณะ (2561) 

รายงานวาไมโครนาโนบับเบิลมตีอการกระตุนการงอกของเมลด็คะนาไดมากกวาการใชนํ้าเปลา และสงเสริมการเจริญเติบโของ

ลําตนและราก  สามารถการกระตุนการงอกของขาวโพดหวานทําใหงอกไดเร็วกวาการรดดวยนํ้าเปลา (Sritontip et. al., 

2017) และจากรายงานของ เพ็ญผกาและคณะ (2562) พบวา การใหสารละลายความเขม 1X +MNB และสารละลายความ

เขมขน 1x มีผลทําใหจาํนวนใบ ความกวางของใบ ความยาวของใบและความเขียวของใบมากกวาท่ีสารละลายความเขมขน 

0.5X+MNB  สวนการใหสารละลายความเขมขน 0.5x มีคาต่ําท่ีสุด ซึ่งในการทดลองการใหไมโครนาโนบับเบิลสามารถชวย

เพ่ิมการเจริญเติบโตของตนข้ึนฉายไดโดยการใหสารละลายธาตุอาหารรวมกับไมโครนาโนบับเบิลมีผลทําใหมีการเจริญเติบโต

ทางลําตนและเจริญเติบโตของรากมากกวากรรมวิธีท่ีไมใหไมโครนาโนบับเบิล เน่ืองจากในการทดลองจะมผีลในการเพ่ิมมี

ปริมาณออกซิเจนในนํ้าเพ่ิมข้ึน (Oshita and Liu, 2013) โดยจากผลการทดลองจะเห็นไดวาปรมิาณออกซิเจนในสารละลาย

ธาตุอาหารพืชมีปรมิาณเพ่ิมข้ึนและมีคามากกวาสารละลายท่ีไมมีการใชไมโครนาโนบับเบิล นอกจากน้ีจากงานทดลองของ 

Ebina et al (2013) พบวาผักสลัดท่ีปลูกในระบบไฮโดรโปนิกสท่ีใชนาโนบับเบิลในสารละลายเปรียบเทียบกับไมใชพบวาการ

ใหฟองอากาศนาโนชวยกระตุนความสูงของตน ความยาวใบและนํ้าหนักสดมากกวาการปลูกในสารละลายและใหอากาศอยาง

เดียว โดยการศึกษาในพริกหวานและเมลอนพบวาการเจริญเติบโตทางลาํตนไมแตกตางกัน แตในเมลอนท่ีปลูกใน 

Roockwool พบวาสามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการตลาดไดเพ่ิมข้ึน 7 เปอรเซ็นต และชวยเพ่ิมจํานวนผลตอตน 

(Bonachela  et al., 2010) และ Park and Kurata  (2009) รายงานวาการใหไมโครบับเบิลกับผกัสลัดสามารถทําใหมีการ

เจริญเติบโตไดดีกวาการการปลูกในสารละลายท่ีไมใชไมโครบับเบิล และนอกจากน้ีงานทดลองของ เพ็ญผกา (2561) พบวาตน

ข้ึนฉายท่ีมีการใหไมโครนาโนบับเบ้ิลมีการเจรญิเติบโตท่ีมเีน่ืองจาการใหใหไมโครนาโนบับเบ้ิลมผีลทําใหคา DO ในสารละลาย

ธาตุอาหารสูงกวาไมใหไมโครนาโนบับเบิล  

ดังน้ันการใชไมโคร/นาโนบับเบิลมปีระโยชนในการกระตุนการเจรญิเติบโตของเมลอนละพืชชนิดอ่ืนได จึงนาจะตอง

มีการศึกษาการใชประโยชนกับพืชอ่ืนๆ ตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการทดลองในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของ   

เมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน มี 4 กรรมวิธีคือ 1) EC 2.0  2) EC 2.0 mS/cm +MNB  --3) EC 4.0 mS/cm  และ 4) EC 

4.0 mS/cm + MNB ตอการเจริญเติบโตของเมลอน พบวา การให MNB ท่ี EC 4.0 mS/cm และ  EC 2.0 mS/cm มีความ

ยาวของรากมากกวา EC 4.0 mS/cm และ  EC 2.0 mS/cm ท่ีไมให MNB ในดานคาความเขียวของใบพบวา EC 4.0 

mS/cm + MNB  และ EC 4.0 mS/cm มีคาสูงกวา EC 2.0 mS/cm + MNB  และ  EC 2.0 mS/cm สวนในชวง 42 และ 

49 วันหลังการทดลองพบวา EC 2.0 mS/cm มีคาความเขียวของใบต่ําท่ีสุด แตการให MNB ไมมีผลตอความสูงของตน 

จํานวนใบ ความกวางของใบ และจํานวนดอกตัวผูและดอกตัวเมีย 

กิตติกรรมประกาศ 

 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการประยุกตใชไฟฟาแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพ่ือการเกษตร

และการประมงข้ันสูง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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การวิเคราะหภาพถายจากมิเตอรวัดน้ําเพ่ืออานตัวเลขปริมาณการใชน้ําประปา 
 

An analysis of water meter pictures to reading water usage values via the Template 

Matching method. 

 

พงษพิชญ เลิศเจรญิวุฒา1*ภวัต ฉิมเล็ก1และ กฤติกา สังขวดี2 

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณโุลก 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีนําเสนอการวิเคราะหภาพถายท่ีไดจากการเก็บการถายภาพตัวเลขมิเตอรวัดนํ้าประปาเพ่ือทดแทนการจด

บันทึกโดยพนักงานตรวจมิเตอร ซึ่งระบบน้ีทําใหลดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชนํ้าประปาเมื่อ

เปรยีบเทียบกับการจดบันทึกคามิเตอรแบบดั้งเดิม ในงานวิจัยน้ีใชหลักการของ Template Matching มาเปรียบเทียบภาพ

ตัวเลขของมิเตอรนํ้าท่ีไดจากการประมวลผลภาพ จากการทดลองกับภาพถายมิเตอรนํ้าจํานวน 1000 ภาพ ผลการทดลอง

พบวามีความถูกตองในการอานตัวเลขอยูท่ี 92.2% งานวิจัยน้ีเปนแนวทางในการพัฒนาการเก็บขอมูลมิเตอรนํ้าดวยการ

ถายภาพและพัฒนาความแมนยําของความถูกตองในการอานใหมากข้ึนในอนาคต. 

  

คําสําคัญ : การประมวลผลภาพ ,มิเตอรวัดนํ้า ,จับคูแมแบบ 

 

Abstract 

 This paper proposes an analysis of the water meter pictures to record the number of 

water usage values. The main contribution of this work reduces errors and increases the speed of data 

records compared to traditional data records. This is achieved by equating the data from image 

processing, and subsequently computing them using the template matching method to get the water 

usage value. From the experiment with 1000 water meter pictures, the result showed that the reading 

accuracy is 92.2%. This paper is useful for organizations responsible for water supply management. As 

well as a guideline for developing water meter data collection by Image processing and improve the 

accuracy of reading more in the future. 

 

keywords : image processing ,meter water ,template matching 
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บทนํา 

 จากการใชนํ้าประปาในปจจุบันโดยเฉพาะประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองถือเปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิต 

เพราะประชากรในเขตเมืองมักใชนํ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค โดยผูอยูอาศัยสามารถขอใชบริการจากหนวยงานประปาของรัฐ

เปนหลัก ดังน้ันอัตราการใชนํ้าประปาในเขตเมืองจึงมีปริมาณสูงและมีความถ่ีในการใชงานมาก ปญหาหน่ึงท่ีตามมาคือการ

ตรวจสอบปริมาณการใชนํ้า การตรวจสอบบันทึกขอมูลจะตรวจสอบผานมิเตอรนํ้าท่ีหนวยงานมาติดตั้งตามท่ีอยูอาศัย จํานวน

มิเตอรจะแปรผันตามจํานวนครัวเรือน จากการเก็บขอมูลแบบดั้งเดิมมักประสบปญหาจากพนักงานตรวจบันทึกท่ีมักลงบันทึก

การใชงานผิดพลาดและใชเวลานานในการบันทึก  

คณะวิจัยจึงมีแนวคิดหาวิธีการเพ่ือลดขอผิดพลาดจากการบันทึกและลดเวลาในการบันทึกลง คณะวิจัยพบวา

เทคโนโลยีดาน การประมวลผลภาพ และ การจับคูภาพ เปนเทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมมากในปจจุบัน และเปนเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมในการแกปญหาการลงบันทึกและเวลาท่ีใชในการตรวจบันทึก วัตถุประสงควิจัยเพ่ือนําหลักการดานการประมวลผล

ภาพและหลักการดานการจับคูภาพมาทํางานรวมกัน โดยในสวนการประมวลผลภาพ คณะวิจัยไดนํางานวิจัยของ N Jawas, 

and Indrianto (2018) เพ่ือดึงสวนท่ีมีหมายเลขปริมาณการใชนํ้าจากมิเตอรนํ้าออกมาในรูปแบบภาพ และนํามาเปรียบเทียบ

ภาพตัวเลขวาเปนเลขจํานวนใดโดยใชหลักการ การจับคูภาพ สําหรับการอานภาพใหเปนตัวเลขไดนํางานวิจัยของ กาญดา 

ทรัพยเย็น (2016) มาใชในงานวิจัย 

  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีดําเนินวิจัยแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 1. การประมวลผลภาพมิเตอรนํ้า  2. การรูจําเลขจากการใชนํ้าประปา 

1. การประมวลผลภาพมิเตอรนํ้า 

    1.1 การรับขอมูลภาพถายมิเตอรวัดนํ้า โดยการนําภาพถายจํานวน 1000 ภาพและนํามาปรับขนาดเหลือ  

800 x 800 พิกเซล 

  
(a) (b) 

ภาพท่ี 1 ภาพตัวอยางมิเตอรนํ้า (a) สําหรับบานขนาดกลางหรือใหญ  (b) สําหรับบานขนาดเล็ก 

 

     1.2 การตัดพ้ืนท่ีมิเตอรนํ้า เน่ืองจากภาพมีขนาดไมเทากันและตองการเฉพาะสวนตัวมิเตอรโดยการเปลี่ยนภาพ

เปนสีเทาเพ่ือลดการประมวลผลภาพโดยสมการท่ี (1) และใชหลักการของ Average filter เพ่ือใหลดสวนของภาพท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงกระทันหันและเพ่ือจัดกลุมความสวางของรูปภาพท่ีใกลเคียงกันใหอยูกลุมเดียวกัน ใชหลักการ Douglas-

Peucker เพ่ือแปลงภาพเปนขาวดําและเลือกหาพ้ืนท่ีกลุมท่ีตองการโดยปรับขนาดเปน 512 x 512 พิกเซล 

Gray Level = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B   (1) 

  R แทนคาความเขมของสีแดงในพิกเซลท่ีตองการหา มีคาระหวาง 0-255 
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  G แทนคาความเขมของสเีขียวในพิกเซลท่ีตองการหา มีคาระหวาง 0-255 

  B แทนคาความเขมของสีนํ้าเงินในพิกเซลท่ีตองการหา มีคาระหวาง 0-255 

 

ตนฉบับ  เปล่ียนเปนเทา  เบลอ  แปลงภาพขาว-ดํา  เลือกกลุมขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การแปลงภาพเพ่ือเลือกสวนท่ีตองการ 

 

  

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพตัวอยางการตัดเพ่ือเลือกเฉพาะตัวมิเตอรวัดนํ้า 

 

 1.3 ขบวนการคัดกรองภาพเพ่ือแยกสวนท่ีมีตัวเลขในหนาปดมิเตอรนํ้า  

      1.3.1 แปลงภาพเปนสีเทา ดังภาพท่ี 4 และใชหลักการ Homomorphic filter  เพ่ือกรองภาพเทคนิคการ

กรองภาพน้ีเพ่ือทําใหมีระดับสีเรียบท่ัวท้ังภาพ ใชรวมกับการเปลี่ยนโครงรางภาพโดยวิธี Top Hat ชวยใหภาพท่ีไดมีการเนน

ความเขมในแนวนอน ดังภาพท่ี 5 แตกอนจะผานเทคนิคท้ังสองวิธีจะตองมีการกรองคลื่นความถ่ีท่ีไมตองการออกจากภาพโดย

วิธี Butterworth filter ดังสมการท่ี (2) 

           (2) 

       

                                                    
 

    𝑥,𝑦 แทนคาพิกัดเชิงพ้ืนท่ีในแกน x และแกน y 

    𝑔𝐻และ 𝑔𝐿 แทนคาตัวแปรปรับคาสูงและต่ําของฟลเตอร 

    𝑤 และ ℎ คือความกวางและสูงของฟลเตอร 

    𝐷R0 คือระยะทางการตัดจากศูนยกลาง  

    𝑛  คือจํานวนท่ีตองการกรองความถ่ี 
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ภาพท่ี 4 แปลงภาพเปนสีเทา         ภาพท่ี 5 ภาพท่ีผานข้ันตอน Homonorphic filter และ     

                                                                                            ปรับปรุงโครงรางดวย Top Hat 

   

 1.3.2  เมื่อผานข้ันตอนในหัวขอ 1.3.1 ในข้ันตอนน้ีจะใชหลักการของ Otsu Binarization เพ่ือเรงความ

สวางใหมากข้ึนโดยพ้ืนสีท่ีไมไดถูกเลือกคาความสวางจะไมเพ่ิมข้ึน ดังภาพท่ี 6 จากน้ันใชวิธีการ morphology 

close เพ่ือทําใหพ้ืนท่ีขาวและดํามีขนาดท่ีชัดเจนและมีพ้ืนท่ีภายในเพ่ิมข้ึนเน่ืองมีการกัดกลอนสวนเกินของภาพออก 

จุดประสงคเพ่ือหาตําแหนงของหมายเลขในหนาปดมิเตอรดังภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 6 ผลลัพทจากวิธีการ Otsu Binarization         ภาพท่ี 7 ผลลัพทจากวิธีการ morphology close 

 

          1.3.3  ข้ันตอนการหาตําแหนงตัวเลข มี 3 เง่ือนใขเพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีเลือก คือ พ้ืนท่ีสีขาวหรือดําท่ี

ตองการมีขนาดใหญกวา 500 พิกเซล และมีพ้ืนท่ีใหญท่ีสุด , ตองมีลักษณะเปนกลองสีเหลี่ยมเพ่ือยืนยันวาเปนแถบตัวเลขบน

หนาปดมิเตอร , จากสวนท่ีเลือกขนาดของแนวนอนตองมากกวาเปน 2 เทาของความสูง หลังจากน้ันจึงใชวิธีการกรองแบบ 

Homomorphic filter เพ่ือลบสวนท่ีไมเขาเง่ือนใขออกไปดังภาพท่ี 8 จากน้ันจึงใชวิธีการ otsu binarization เพ่ือทําให

ตัวเลขมีความสวางมากข้ึนดังภาพท่ี 9  

 

 

 

  

          ภาพท่ี 8 ผลลัพธจากวิธีการ Homomorphic filter         ภาพท่ี 9 ผลลัพธ พ้ืนท่ีหมายเลขมิเตอรนํ้า 

   

2. การรูจําเลขจากการใชนํ้าประปา 

    หลักการของ Template Matching เปนการนําภาพท่ัวไปท่ีตองการทดลอง (source image) มาเปรียบเทียบกับ

ภาพแมแบบ (template image) และพิจารณาคาของพิกเซลของท้ังสองแหลงไลเปนลําดับอนุกรมจากซายไปขวาจากบนลง

ลาง งานวิจัยน้ีไดใชสมการ Correlation Coefficient Normalized ในการตีคาวาแมแบบใดมีคาสัมประสิทธ์ิสูงสุด คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสามารถหาไดจากสมการท่ี (3) 
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(3) 

   

𝐶   คือ คา Correlation coefficient 

𝑓   คือ ความเขมของสีแตละจุดสีบนภาพแมแบบ 

𝑤  คือ ความเขมของสีแตละจุดสีบนเทมเพลต 

𝑀  คือ แถวของพิกเซล 

 

𝑁 คือ คอลัมนของพิกเซล 

𝐻 คือ เมทริกซของตารางพิกเซล 

< 𝑓 > และ < 𝑤 > คือคาเฉลี่ยสีของภาพเทมเพลต 

 เมื่อนําภาพท่ีตองการทดลองมาเปรียบเทียบกับภาพแมแบบตามสมการท่ี (3) จะไดคาสัมประสิทธ์ิของภาพแมแบบ

ออกมาสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิ มาเปรียบเทียบกับตารางท่ี 1 เพ่ือทราบวาภาพท่ีนํามาทดลองมีความเหมือนกับภาพแมแบบ

เพียงใด โดยแบงระดับได 5 ระดับ คาสัมประสิทธ์ิในระดับ 1.00 คือคาสูงสุด อีกนัยยะคือภาพท่ีนํามาทดลองเมื่อเปรียบเทียบ

กับภาพแมแบบแลวไดคาสัมประสิทธ์ิเทากับ 1.00 แปลวามีความถูกตองในระดับสูงมาก  

 

ตารางท่ี 1 ระดับความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

คะแนนระดับ คาตัวแปร 𝑪 ความสัมพันธ 

0.90-1.00 ระดับสูงมาก 

0.70-0.90 ระดับสูง 

0.50-0.70 ระดับปานกลาง 

0.30-0.50 ระดับต่ํา 

0.00-0.30 ระดับต่ํามาก 

 

           2.1 ในการทดลองวิจัยกําหนดขนาดภาพตัวเลขตั้ง 0 – 9 มีขนาด 160 x 240 พิกเซลเพ่ือใชเปนภาพแมแบบ 

ดังภาพท่ี 10 
 

          

 

ภาพท่ี 10 ภาพแมแบบเพ่ือใชตรวจสอบในขบวนการ Template Matching 
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       2.2 นําเอาผลลัพธภาพท่ี 9 เปนขอมูลทดสอบไดผลดังภาพท่ี 11 

 

 
 

 ภาพท่ี 11 การนําสวนหมายเลขจากมิเตอรนํ้ามาหาหมายเลขโดยใชขบวนการ Template Matching 

 

ผลการวิจัย  

จากผลการทดลองวิจัยโดยนําหลักการ Image Processing เพ่ือหาตําแหนงหมายเลขการใชนํ้าบนภาพ และ 

หลักการ Template Matching เพ่ือหาความถูกตองของการแปลความหมายภาพเปนตัวเลข จากขอมูล 1000 ชุดเพ่ือใชใน

การทดสอบความถูกตองมีอัตราความถูกตองของการตรวจจับหมายเลข 92.2%  ดังภาพท่ี 12 

 

 
 

ภาพท่ี 12 ผลความถูกตองในการอานตัวเลขของชุดขอมูล 1000 ชุด 
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อภิปรายผล  

    จากงานวิจัยของ Jawas (2018) มีการทดสอบเพ่ือหาตําแหนงของหมายเลขบนหนาปดมิเตอรในงานวิจัยไดนําเอา 

หลักการ OCR มาอานตัวเลขซึ่งยังไมถูกตองมากนักจึงเปนเพียงแนวทางในการสกัดเอาตําแหนงของหมายเลขการใชนํ้าจาก 

มิเตอรโดยใชหลักการทาง Image processing เทาน้ัน แตงานวิจัยน้ีไดประยุกตนําหลกัการของ Template Matching เขามา 

ทํานายผลรวมดวย โดยอัตราความถูกตองไดคาเฉลี่ยอยูท่ี 92.2% เมื่อพิจารณาความผิดพลาดเกิดจากลักษณะของมุมของตัว 

เลขท่ีมีความคลายคลึงกันเชน 6 , 8 และ 9 สวนความชัดเจนของภาพท่ีผานขบวนการกอนการเปรียบเทียบมีความสําคัญตอ 

ความถูกตอง ความผิดพลาดบางประการท่ีเกิดจากคุณสมบัติการหมุนของตัวเลขเมื่อใชนํ้าเปนอีกสาเหตุท่ีทําใหเกิดความ 

ผิดพลาดไดเชนเดียวกันเพราะลักษณะภาพตัวเลขอาจไมสามารถตีความไดเพราะสวนใดสวนหน่ึงหายไป 

 

สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยน้ีมุงหวังในการนําเทคโนโลยีเขามาแกปญหาการทํางานของเจาหนาท่ีเก็บขอมูลเพ่ือลดความผิดพลาดและ

เพ่ิมความรวดเร็วในการทํางานมากข้ึนโดยนําการประมวลผลภาพจากการถายรูปแลวหาตําแหนงของเลขใชนํ้าบนหนาปด

มิเตอรและใชหลักการของ Template Matching มาแปลความหมายภาพใหเปนตัวเลข มีบางผลลัพธท่ียังมีการแปล

ความหมายคลาดเคลื่อนอยู ซึ่งในอนาคตอาจแกปญหาโดยใชหลักการอ่ืนท่ีมีการทํางานท่ีไกลเคียงกับหลักการ Template 

Matching ในการรูจําเชนใชหลักการ Recognition Neural Network ซึ่งมีความสามารถรูจําและเปรียบเทียบโครงรางภาพได

หลายรูปแบบเพ่ือการทํานายผลท่ีแมนยํามากข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา ศรีสมบัติ  , อาจารย ดร.เสกสรรค ศิวิลัย ท่ีชวยฝกสอน แนะนํา 

และแกปญหา ใหเมื่อเกิดปญหาตาง ๆ  

 

เอกสารอางอิง 

กา ญ ดา ทรัพย เย็น, ว รั ญ ญา สมาน ทรัพย, & จารุ วรรณ สุ ระ เสียง. (2016). ซอฟตแวร เพ่ือ การ ประมวล 

ภาษา มือ. RMUTSB ACADEMIC JOURNAL, 4(1), 46-56. 

Chen, C. Y., Cheng, B. Z., Chen, X., Wang, F. C., & Zhang, C. (2013). Application of image processing 

to the vehicle license plate recognition. In Advanced Materials Research (Vol. 760, pp. 1638-1641). Trans 

Tech Publications Ltd. 

Gader, P., Forester, B., Ganzberger, M., Gillies, A., Mitchell, B., Whalen, M., & Yocum, T. (1991). 

Recognition of handwritten digits using template and model matching. Pattern recognition, 24(5), 421-431 

Gonçalves, G. R., Menotti, D., & Schwartz, W. R. (2016, November). License plate recognition based 

on temporal redundancy. In 2016 IEEE 19th International Conference on Intelligent Transportation 

Systems (ITSC) (pp. 2577-2582). IEEE. 

793 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

Gupta, P., Purohit, G. N., & Rathore, M. (2014). Number Plate extraction using Template matching 

technique. International Journal of Computer Applications, 88(3). 

 Jawas, N. (2018, January). Image based automatic water meter reader. In Journal of Physics: 

Conference Series (Vol. 953, No. 1, p. 012027). IOP Publishing.  

Mivule, K., & Turner, C. (2014). Applying moving average filtering for non-interactive differential 

privacy settings. Procedia Computer Science, 36, 409-415. 

Prasad, D. K., Leung, M. K., Quek, C., & Cho, S. Y. (2012). A novel framework for making dominant 

point detection methods non-parametric. Image and Vision Computing, 30(11), 843-859. 

Yan, D., Hongqing, M., Jilin, L., & Langang, L. (2001, August). A high performance license plate 

recognition system based on the web technique. In ITSC 2001. 2001 IEEE Intelligent Transportation 

Systems. Proceedings (Cat. No. 01TH8585) (pp. 325-329). IEEE. 

Yang, W. D., Guo, W., Peng, K., & Liu, L. B. (2012). Research on removing shadow in workpiece 

image based on homomorphic filtering. Procedia Engineering, 29, 2360-2364. 

  
 
 
 

 

794 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนโดยวิธีการกระตุ้นด้วยไอน ้า 

THE FABRICATION OF DURIAN PEEL ACTIVATED CARBON BY USING STEAMING 

ACTIVATION  

 

                         ปัณณ์ปฏิพัทธ์ วงษ์พิมพ์* พลิศภัสร์ ค าฟ ูอดุลย ์พุกอินทร์ และ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดติถ์  
*corresponding author e-mail : punpatipat@gmail.com 

  

บทคัดย่อ 

 การศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ถูกเผาคาร์บอไนเซช่ันด้วยการเผาแบบอับอากาศ        

ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส น าผงถ่านที่ได้มาท าการกระตุ้นดว้ยไอน้ า ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 

90 นาท ีพบว่า ค่าร้อยละความช้ืน และค่าร้อยละผลผลิตมีค่าอยู่ในช่วง 6.96 – 6.99 และ 86.03 – 86.06 ตามล าดับ ค่าการ

ดูดซับโลหะหนักของผงถ่านมีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.83 – 73.40 มีพื้นท่ีผิวเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 531 – 612 m2/g ผงถ่านที่ผ่าน

การกระตุ้นมีค่าการดูดซับโลหะหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผงถ่านที่ยังไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ดังนั้น กระบวนการผลิตถ่านกัม

มันต์จากเปลือกทุเรียนด้วยวิธีกระตุ้นด้วยไอน้ าสามารถผลิตถ่านกัมมันต์ที่มีค่าการดูดซับเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก. 900-2547 

 

ค้าส้าคัญ : ถ่านกัมมันต์ เปลือกทุเรียน การกระตุ้นด้วยไอน้ า  

 

Abstract 

 In this study, the durian peel was converted to activated carbon powder using steaming 

activation method. The durian peel was carbonized at the 400 oC for 1 h. and further activated using 

steaming activation at 100 oC for 30 60 and 90 min. By the results, the moisture percentage and the 

productivity percentage are in the range of 6.96 – 6.99 and 86.03 – 86.06, respectively. Moreover, the 

activated carbon revealed the percentages of heavy metal adsorptions of 0.83 – 73.40 that was higher 

than non – activated carbon. The BET surfaces of activated carbon were in the range of 531 – 612 m2/g. 

Therefore, the fabrication of durian peel activated carbon by steaming activation could produce the 

activated carbon according to the TIS 900 – 2547 standard. 

 

keywords : activated carbon, durian peel, steam activation 
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บทน้า   

 ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารและที่อยู่อาศั ยก็มากขึ้น 

ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

นั้นเองน าพาซึ่งสารพิษ และของเสียมากมาย เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอจะปล่อยน้ าเสียที่มีความเข้มของสี และปริมาณ

สารอินทรีย์ในปริมาณสูง รวมถึงสีและกลิ่นที่ ไม่พึงปรารถนาอีกด้วย ส่วนอุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมเคลือบผิว

เหล็กกล้า อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ก่อให้เกิดสารพิษจ าพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี ซึ่งเป็นอันตรายต่อ

ร่างกายทั้งระบบหายใจ ระบบประสาท และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นการบ าบัดสารพิษ เหล่านี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพื่อให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

การดูดติดผิวหรือการดูดซับ เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากอย่างหนึ่ง และมีการน าไปประยุกต์ใช้งานด้าน

ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ท้ังทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

การปิโตรเลียม และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร และยา อุตสาหกรรมการผลิตถ่านกัมมันต์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง

กรองน้ าดื่ม และใช้ในกระบวนการผลิตน้ าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค  (ปัญญา มณีจักร์, 2554)  โดยถ่านกัมมันต์ 

(Activated carbon) เป็นผลิตภัณฑ์ทีส่ังเคราะห์ขึ้นโดยผา่นกระบวนการคาร์บอไนเซชั่น โดยการเผา และอัดแรงดันท่ีอุณหภูมิ

สูง ๆ ภายใต้การควบคุมปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ผิวของคาร์บอนเกิดการจัดเรียงตัว

ใหม่ในโครงสร้าง เกิดร่างแหรูพรุนภายใน และร่างหมู่ฟังก์ช่ันบนพื้นผิวในแต่ละส่วน ท าให้ถ่านกัมมันต์มีลักษณะพิเศษ คือ มี

พื้นที่ผิวสัมผัสมาก ประมาณ 600-2,000 ตารางเมตรต่อกรัม  จึงมีสมบัติหรืออ านาจในการดูดซับสูง เนื่องจากมีรูพรุนขนาด

เล็กเกิดขึ้นจ านวนมากและขนาดรูพรุนก็แตกต่างกันข้ึนอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัตถุดิบที่ใช้ใน

การผลิตถ่านกัมมันต์มีหลายชนิดเช่น ไม้ยางพารา ไม้ไผ่ เศษไม้เหลือทิ้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น แกลบ

กะลามะพร้าว ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด เป็นต้น (ก าชัย นุ้ยธิติกุล, 2548)  

 ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตถ่านกัมมันต์มีการน าเสนอรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การท า

ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศจากถ่านกัมมันต์ ในรูปแบบที่สวยงามใช้ในรถยนต์ ในตู้เย็น อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตรกรรม เช่น การดูดซับก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ การดูดซับก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์ หรือประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม 

เช่น ดูดซับของเสียมีเทนที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่แก๊สมีเทนที่ดูดซับได้จากถ่านกัมมันต์ยังสามารถน าไปพัฒนา

หรือใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย (จินดารันต์ นิ่มพานิช และคณะ, 2546) 

ดังนั้นเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรน่าจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก ควรที่จะ

น ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อเป็นตัวดูดซับที่ดีได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุ และเป็นการเพิ่ม

ทางเลือกในการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไอน้ า จะถูกวิเคราะห์หาค่าร้อยละผลผลิต ค่าความช้ืน 

ค่าการดูดซับโลหะหนัก และสรุปผลต่อไป 

 

วิธีด้าเนินการวิจัย  

น าเปลือกทุเรียนมาช่ังน้ าหนักก่อนการอบไล่ความช้ืนแล้วท าการบันทึกน้ าหนักไว้ น าเปลือกทุเรียนเข้าในเตาอบที่

อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง หลังจากนั้นค านวณหาค่าร้อยละความช้ืน และร้อยละผลผลิตสามารถ

ค านวณได้จากสมการ (2) และท าการกระตุ้นโดยท าการคาร์บอนไนเซช่ันแบบอับอากาศ ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็น
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เวลา 1 ช่ัวโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความช้ืน ท าการช่ังน้ าหนักก่อน และหลังการคาร์บอนไนเซช่ัน เพื่อหาค่าความช้ืน    

ค่าร้อยละผลผลิต และค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนัก จากน้ันน าถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ได้มาบดด้วยโกร่งบดยา และ

คัดขนาดด้วยตะแกรง 80 mesh น าผงถ่านที่ได้มากระตุ้นด้วยไอน้ าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 90 

นาที น ามาเข้าโถดูดความช้ืน 10 นาที และน าเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ช่ังน้ าหนักทุก 1 ช่ัวโมงจนน้ าหนักคงที่ 

เพื่อท าการหาค่าร้อยละความช้ืนและร้อยละผลผลิต น าถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการอบแล้วมาช่ังใส่ในขวดชมพู่จ านวน 1 กรัม 

หลังจากนั้นเติมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 100 ppm ลงไปในขวดชมพู่ 50 มิลลิลิตร น าไปเขย่า 150 รอบ/นาที เป็น

เวลา 30 นาที เมื่อครบก าหนดแล้วน าไปกรองเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลว เก็บใส่ขวดเก็บตัวอย่างแล้วปิดฝาให้สนิท 

แล้วน าสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนักด้วยเครื่อง Thermo Scientific Genesys 20 โดยค่าร้อย

ละการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์สามารถค านวณได้จากสมการ (1) 

 

  
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของการดูดซับ  =  ผลต่างของความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นท่ีเหลือจากการดูดซับ x 100 %     (1) 
      ค่าความเข้มข้นเริ่มต้น  

 

ภาพที่ 1 เปลือกทุเรียนก่อนเผา (ก) และ หลังการเผาแบบอับอากาศ (ข) 

ก ข 

ภาพที่ 2 การทดสอบการดดูซับโลหะหนัก 
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วิเคราะห์หาค่าความชื น 
 เพื่อต้องการค านวณหาความช้ืนของเปลือกทุเรียนก่อน และหลังเผา หาความชื้นหลังจากท าการกระตุน้ทาง
กายภาพด้วยไอน้ า 
   
            ปริมาณความช้ืน     =    ผลต่างของน้ าหนักเปลือกทุเรียนก่อนเผาและหลังเผา (g) x 100 %                        (2) 
           (เปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนัก)                           น้ าหนักเปลือกทุเรียนเริ่มต้น (g) 
 

ผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์ค่าความช้ืน ค่าร้อยละของผลผลิต และค่าร้อยละของการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์จาก
เปลือกทุเรียน พบว่า ค่าร้อยละความช้ืนเฉลี่ยของเปลือกทุเรียนก่อนเผาคาร์บอไนเซช่ัน มีค่าเท่ากับ 24.16 เมื่อท าการ       
คาร์บอไนเซช่ันด้วยการเผาแบบอับอากาศที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส และท าการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ที่ได้ด้วยไอน้ าที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที พบว่าค่าร้อยละความช้ืนของถ่านกัมมันต์มีค่าอยู่ในช่วง 6.96 – 6.99 
ค่าร้อยละของผลผลิตของถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่เผาแบบอับอากาศ มีค่าร้อยละผลผลิตอยู่ในช่วง 75.92 – 75.96 
และมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อท ากระตุ้นด้วยไอน้ า โดยค่าร้อยละของผลผลิตมีค่าเท่ากับ 86.03 – 86.06 ขณะที่ค่าร้อยละของการดูดซับ
โลหะหนักของถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่เผาแบบอับอากาศ พบว่า มีค่าการดูดซับโลหะหนักมากที่สุด คือ แคดเมียม (Cd) 
12.87 และค่าการดูดซับโลหะน้อยที่สุด คือ ทองแดง (Cu) 0.23 ดังแสดงในตารางที่ 1 มีค่า pH เท่ากับ 9.94 และมีพื้นที่ผิว
ของถ่านกัมมันต์ (BET) เท่ากับ 215 m2/g 
 
ตารางที่ 1 ค่าการดดูซับโลหะหนกัของถ่านจากเปลือกทุเรียนท่ีเผาแบบอับอากาศ  

โลหะหนัก ร้อยละการดดูซับ 

Hg 0.76 

Cu 0.23 

Cd 12.87 

Pb 3.10 

Fe 2.67 

 

เมื่อน าผงถ่านกัมมันต์มาบด และคัดขนาดด้วยตะแกรง และท าการกระตุ้นด้วยไอน้ าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที พบว่า ค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนักแคดเมียม (Cd) มีค่าการดูดซับสูงสุด และพื้นที่ผิวของ

ถ่านกัมมันต์มีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 612 m2/g จึงสรุปได้ว่าระยะเวลาในการกระตุ้นที่ 60 นาที สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ดูดซับแคดเมียม (Cd) ได้ดีทีสุ่ด ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การดูดซับโลหะหนัก ค่า pH และพื้นที่ผิว BET ของถ่านกัมมันต์ที่ผา่นกระตุ้นด้วยไอน้ า 

เวลาในการกระตุ้น 
(นาที) 

pH 
พื้นที่ผิว 
(m2/g) 

ร้อยละการดดูซับโลหะหนัก 

Hg Cu Cd Pb Fe 

30 7.31 531 0.83 1.93 43.20 3.81 5.00 

60 7.24 612 1.20 1.37 73.40 6.07 5.50 

90 7.34 571 3.67 1.67 67.12 3.73 5.00 

 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรมกับคุณสมบตัิถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน 

กระบวนการ 
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม 
เผาแบบอับ

อากาศ 
กระตุ้นด้วยไอน้ า ผลของถ่านกัมมันต์

จากเปลือกทุเรียน 30 นาที 60 นาที 90 นาที 
ค่าความช้ืน ไม่เกิน 8 24.16 6.99 6.98 6.96 ผ่าน 

ค่า pH - 9.94 7.31 7.24 7.34 ผ่าน 
ค่า BET - 215 531 612 571 ผ่าน 

(Hg) 100 % 0.76 0.83 1.20 3.67 ผ่าน 
(Cu) 100 % 0.23 1.93 1.37 1.67 ผ่าน 
(Cd) 100 % 12.87 43.20 73.40 67.12 ผ่าน 
(Pb) 100 % 3.10 3.81 6.07 3.73 ผ่าน 
(Fe) 100 % 2.67 5.00 5.50 5.00 ผ่าน 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อท าการคาร์บอไนเซช่ันด้วยการเผาแบบอับอากาศที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละ
ความช้ืนเท่ากับ 24.16 และเมื่อท าการกระตุ้นด้วยไอน้ าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ  90 นาที ค่า
ร้อยละของความช้ืนมีค่าลดลง อยู่ในช่วง 6.96 – 6.99 ซึ่งค่าความชื้นของถ่านกัมมันต์ที่ได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 8 ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 900-2547 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) โดยค่าความช้ืนเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถการดูด
ซับ ถ้ามีค่าความชื้นสูงจะส่งผลให้การดูดซับสารละลายหรือก๊าซลดลง (Silgado KJ, Marrugo GD, Puello J, 2014) 

และเมื่อวิเคราะห์ค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนัก พบว่า ถ่านเปลือกทุเรียนที่ถูกกระตุ้นด้วยไอน้ า สามารถดูดซับ
โลหะหนัก ได้แก่ ปรอท (Hg) ทองแดง (Cu) แคดเมียม  (Cd) ตะกั่ว (Pb) และ เหล็ก (Fe) เพิ่มขึ้น โดยมีค่าร้อยละการดูดซับ
โลหะแคดเมี่ยม สูงถึง ร้อยละ 73.40 และเมื่อท าการวิเคราะห์มีค่า pH พบว่า ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไอน้ า มีค่า 
pH ลดลง จาก 9.94 เป็น 7.24 – 7.34 นอกจากนี้ เมื่อท าการวิเคราะห์พื้นที่ผิวจ าเพาะ (BET) ยังพบว่า ค่าพื้นที่ผิว (BET) 
ของถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยไอน้ าเป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 215 ตารางเมตรต่อกรัม เป็น 531 612 
และ 571 ตารางเมตรต่อกรัม โดยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไอน้ าเป็นเวลา 60 นาที มีค่าพื้นที่ผิว (BET) สูงที่สุด อาจ
กล่าวได้ว่า ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้นี้มีค่าพื้นทีผ่ิวสูงข้ึน จึงท าให้มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถ่านที่ผลิต
ได้ มีค่า pH เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 900-2547 ดังแสดงในตารางที่ 3 
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สรุปผลการวิจัย   

 จากผลการทดสอบค่าร้อยละความช้ืน ค่าร้อยละผลผลิต ค่าการดูดซับโลหะหนัก พบว่า กระบวนการกระตุ้น  
ถ่านกัมมันต์ด้วยไอน้ าเป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที สามารถผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ผ่านตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 900-2547 ทุกเงื่อนไข กล่าวคือ การกระตุ้นด้วยไอน้ าส่งผลให้เกิดรูพรุนขนาดเล็ก และมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นภายใน
ผงถ่าน จึงมคี่าการดูดซับโลหะหนักที่มีค่าเพิ่มขึ้นได้แก่ แคดเมียม (Cd) จาก 12.87 เป็น 73.40 ภายหลังจากการกระตุ้น 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่กระตุ้นด้วยไอน้ า สามารถน าไปใช้ในการดูดซับโลหะหนัก 

ประเภท แคดเมียม ตามแหล่งน้ าท้ิงที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาคุณสมบัติและประเมินการปนเปอนโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัยของจังหวัด

พิษณุโลก ซึ่งทําการสุมเก็บตัวอยางดินจากนาขาวปลอดภัยจํานวน 22 แปลงตัวอยาง โดยโลหะหนักท่ีปนเปอนในดินถูก

วิเคราะหดวยเครื่องเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร จากการศึกษาพบวาดินสวนใหญมีสีนํ้าตาลแดง

เขมถึงสีดําเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดคูมือเทียบสีแบบระบบมัลเซลล เน้ือดินเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของรอยละอนุภาคของ

ทราย ทรายแปง และดินเหนียว พบวาสวนใหญเปนดินรวนทราย ความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 5.6±0.08 อินทรียวัตถุเฉลี่ย

รอยละ 2.25±0.90 และพบวาเหล็กมีการปนเปอนในดินมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย 366.90±186.41 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

รองลงมา ไดแก สังกะสี ตะก่ัว ทองแดง และแคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.93±28.19, 31.89±10.89, 13.23±9.87 

และ 1.52±0.74 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินท่ี

กําหนดไว จะเห็นไดวาความเขมขนของโลหะหนักเกือบท้ังหมดไมเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวยกเวนปริมาณเหล็ก 

 

คําสําคัญ : โลหะหนัก การปนเปอน ขาวปลอดภัย 

 

Abstract 

 This research was to study the properties and assess the heavy metal contamination of the 

safe rice paddy field soils in Phitsanulok province. Twenty two soil samples of safe rice paddy fields 

were randomly sampling. The heavy metal contaminated soils were analyzed by Atomic Absorption 

Spectrometer. The study found that most shades of soil samples compared Munsell Color Notation 

were dark red to black. Most of soil texture was sandy loam. Soil textures refers to proportion 

percentage of sand, silt, and clay sized particles were identified as sandy loam. The average pH of soils 

was 5.6±0.08. Organic matter contents in soils were averaged 2.25±0.90%. Iron was found the most 

contaminated in soil with an average of 366.90±186.41 mg/kg., followed by zinc, lead, copper and 

cadmium with average values of 59.93±28.19, 31.89±10.89, 13.23±9.87 and 1.52±0.74 mg/kg., 

respectively. Compared to the values of Department of Land Development soil standard, almost all 

heavy metal concentrations were within the standard values, except for iron.  

 

Keywords: Heavy metal, Contamination, Safe rice 
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บทนํา 

 ขาวเปนอาหารจําพวกคาโบไฮเดรตท่ีใหพลังงานแกรางกายและมีกรดอมิโนไลซีนซึ่งเปนกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอ

การดํารงชีวิต ประชากรกวาครึ่งโลกบริโภคขาวเปนอาหารหลัก โดยประเทศไทยเปนแหลงปลูกขาวท่ีผลิตออกสูตลาดโลก

มากท่ีสุด และเปนศูนยกลางของการศึกษาวิจัยพันธุขาว (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2561) ในปจจุบันประชากร

ท่ัวโลกหันมาใหความสําคัญตอสุขภาพมากข้ึน การทํานาขาวปลอดภัยจึงเปนประโยชนแกผูผลิตและผูบริโภค การทํานา

ขาวปลอดภัยเปนวิธีการปลูกขาวท่ียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชเคมีในการปลูก

ขาวนอกจากจะสามารถชวยลดภาระคาใชจายของประเทศท่ีสูญเสียไปกับการนําเขาสารเคมีทางการเกษตร ยังทําใหเกิด

ประโยชนอยางยิ่งกับเกษตรกร คือ ชวยลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ีใหสูงข้ึน เปนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

ดานราคาในตลาดขาวโลก รวมไปถึงสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงข้ึนท้ังแกเกษตรกรและผูบริโภคเอง (องคความรูเรื่องขาว, 

2562)  

จังหวัดพิษณุโลกนับวาเปนแหลงผลิตขาวท่ีใหญท่ีสุดในภาคเหนือตอนลาง ซึ่งมีการจําหนายท้ังในประเทศและ

สงออกตางประเทศ (กรมการขาว, 2552) ซึ่งจากการสัมภาษณคุณนิพล สุเยาว ผูนําเกษตรกลุมวิสาหกิจคนมีดีพิษณุโลก 

ซึ่งเปนกลุมของ เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer: YSF) ท่ีหันมาใชหลักการทําการเกษตรปลอดภัย ในวันท่ี 8 

สิงหาคม 2561 ภายใตหัวขอ “การผลิตขาวปลอดภัย” พบวาปจจุบันหนวยงานเกษตรไดมีการสงเสริมเกษตรกรรุนใหมให

มีการทําเกษตรปลอดภัย ทําใหมีกลุมเกษตรปลอดภัยเกิดข้ึนหลายกลุม แตละกลุมจะเปนกลุมขนาดเล็กซึ่งมีการเพาะปลูก

ตามแนวของเกษตรปลอดภัยในระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) การปลูกขาวปลอดภัยสวน

ใหญจะเปนการปลูกขาวแบบนาปแทนการทํานาแบบหลายรอบท่ีตองใชสารเคมีในปริมาณมาก พันธุขาวสวนใหญท่ีปลูกจะ

เปนขาวหอมมะลิท่ีมีราคาสูง ซึ่งพันธุขาวท่ีนิยมปลูกและเปนท่ีตองการของตลาดจํานวนมากในปจจุบันน้ีมี 6 ชนิด ไดแก 

ขาวทับทิมชุมแพ ขาวสินเหล็ก ขาวหอมมะลิ105 ขาวธรรมศาสตร ขาวกข67 และขาวไรซเบอรรี่ตนดํา (นิพล, 2561)ซึ่ง

การทํานาขาวปลอดภัยยังมีการใชสารเคมี ผลผลิตจากระบบเกษตรท่ีใชสารเคมีแตควบคุมปริมาณสารเคมีตกคางใหอยูใน

เกณฑท่ียอมรับไดวาปลอดภัยตอการบริโภค ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาและประเมินจากปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชและแมลง 

(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562; กรมการขาว, 2561) อยางไรก็ตาม ในการทํานาขาวปลอดภัยยังคงใชแปลงนาขาวเดิมท่ีอาจจะมี

การใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตอเน่ืองเปนระยะเวลายาวนาน รวมถึงการท่ีอาจจะยังคงมีการใชสารเคมีทาง

การเกษตรอยูบาง ซึ่งอาจจะสงผลทําใหยังคงมีการสะสมโลหะหนักในดิน สามารถสงผลทําใหดินน้ันเกิดความเสื่อมโทรม

และแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมตอไปได รวมถึงยังสามารถสะสมในเมล็ดขาว และถายทอดไปตามระบบหวงโซอาหาร ซึ่ง

สวนใหญในการประเมินคุณภาพขาวในการจําหนายจะไมไดใหความสําคัญกับการตรวจประเมินในปจจัยน้ีเพ่ือการรับซื้อ   

ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงศึกษาคุณสมบัติและปริมาณโลหะหนักท่ีปนเปอนในดินท่ีมีการทํานาขาวปลอดภัยในพ้ืนท่ี

จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดินเพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตและ

การใชสารเคมทีางการเกษตรใหเหมาะสม เพ่ือใหไดผลผลิตขาวท่ีมีคุณภาพ ชวยลดตนทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ีให

สูงข้ึน เปนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานราคาในตลาดขาวไดอยางยั่งยืน 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

การเก็บตัวอยางดิน 

 เก็บตัวอยางดินในแปลงขาวปลอดภัยจากเกษตรกรท่ีปลกูขาวปลอดภยัภายในจังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังสิ้นจํานวน 

22 แปลงตัวอยาง โดยทําการเก็บตัวอยางดินโดยสุมเก็บตัวดินใหท่ัวแปลง แปลงละประมาณ 15 จุดท่ีความลึกประมาณ 

15 เซนติเมตร ผสมดินแตละจุดท่ีเก็บมาใหเขากันแลวถือวาเปนตัวอยางดินท่ีเปนตัวแทนของแปลงน้ันโดยเก็บดินประมาณ 

1 กิโลกรัมตอแปลง ท้ังน้ีไดดําเนินการเก็บตัวอยางดินเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหดิน 
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 นําตัวอยางดินมาอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง บดดินดวยครกหิน แลวรอนดิน

ผานตะแกรงขนาด 2 mesh นําไปวิเคราะหคุณสมบัติของดินในหองปฏิบัติการ ไดแก เน้ือดิน ความเปนกรด-ดาง 

อินทรียวัตถุ และวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในดิน ไดแก ตะก่ัว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ท้ังน้ีสําหรับสีดิน

ไดทําการตรวจวัดท่ีภาคสนาม โดยวิธีท่ีใชในการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติของดินและวิธีการวิเคราะห 

คุณสมบัติของดิน วิธีการวิเคราะห 

สีดิน (Soil color) เปรียบเทียบกับ Munsell Soil Color Charts 

เน้ือดิน (Soil Texture) วิธี Hydrometer 

ความเปนกรด-ดาง (pH) ตรวจวัดดวยเครื่อง pH Meter 

อินทรียวัตถุ (Organic Matter) วิธี Walkley and Black 

โลหะหนัก (Cd, Cu, Fe, Pb, Zn) ตรวจวัดดวย Atomic Absorption Spectrophotometer 

 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติท่ีใชในการวิจัย

เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการวิจัย 

คุณสมบัติของดินนาขาวปลอดภยั 

 จากการศึกษาคุณสมบัติของดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 22 แปลง พบวาดินสวนใหญมีสี

นํ้าตาลแดงเขมถึงสีดํา เน้ือดินสวนใหญท่ีพบเปนดินรวนทราย ความเปนกรด-ดางอยูในชวง 4.5-6.9 เฉลี่ยเทากับ 

5.6±0.08 ซึ่งอยูในระดับกรดจัดมาก-ปานกลาง อินทรียวัตถุอยูในชวง 0.33-5.37 เฉลี่ยเทากับ 2.25±0.90 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม จัดอยูในระดับต่ํา-สูงมาก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) ดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก 

แปลงตัวอยางดินนาขาว สีดิน เน้ือดิน PH %OM 

แปลงตัวอยางท่ี 1 (นาขาว กข29) นํ้าตาลอมเทา (10 YR 4/2) ดินรวนทราย 5.3±0.11 0.56±0.39 

แปลงตัวอยางท่ี 2 (นาขาว กข29) นํ้าตาล (7.5 YR 4/2) ดินรวนทราย 5.4±0.06 1.79±0.19 

แปลงตัวอยางท่ี 3 (นาขาว กข29) นํ้าตาลเขม (10 YR 3/3) ดินรวนทราย 5.2±0.02 1.90±0.39 

แปลงตัวอยางท่ี 4 (นาขาว ชัยนาท1) สีเทาเขม (10 YR 4/1) ดินรวนทราย 4.7±0.04 1.79±3.23 

แปลงตัวอยางท่ี 5 (นาขาว พิษณุโลก2) นํ้าตาลเขม (7.5 YR 3/2) ดินทรายรวน 5.3±0.01 1.57±0.51 

แปลงตัวอยางท่ี 6 (นาขาว พิษณุโลก2) นํ้าตาลเขม (7.5 YR 4/6) ดินทรายรวน 4.5±0.03 1.68±0.58 

แปลงตัวอยางท่ี 7 (นาขาว พิษณุโลก2) นํ้าตาลอมเทาเขม (10 YR 3/2) ดินเหนียวปนทราย 5.0±0.08 3.58±0.51 

แปลงตัวอยางท่ี 8 (นาขาว พิษณุโลก2) นํ้าตาลอมเทา (10 YR 3/2) ดินรวนเหนียวปนทราย 5.5±0.04 2.35±0.34 

แปลงตัวอยางท่ี 9 (นาขาว ดอกมะล1ิ05) ดํา (2.5/1 YR) ดินเหนียวปนทราย 5.7±0.02 3.47±1.85 

แปลงตัวอยางท่ี 10 (นาขาว ดอกมะล1ิ05) นํ้าตาลแดงเขม (2.5 YR 3/4) ดินทรายรวน 6.7±0.05 1.68±1.87 

แปลงตัวอยางท่ี 11 (นาขาว ดอกมะล1ิ05) นํ้าตาลแดงเขม (5 YR 3/2) ดินทรายรวน 5.7±0.03 2.35±0.89 

แปลงตัวอยางท่ี 12 (นาขาว กข49) นํ้าตาลเขม (10 YR 3/3) ดินรวนทราย 5.0±0.04 1.34±0.58 

แปลงตัวอยางท่ี 13 (นาขาว กข49) นํ้าตาลเขม (7.5 YR 3/3) ดินเหนียวปนทราย 6.8±0.19 3.36±0.67 

แปลงตัวอยางท่ี 14 (นาขาว กข49) นํ้าตาลอมเทาเขม (10 YR 3/2) ดินทรายรวน 6.9±0.11 1.85±3.59 

แปลงตัวอยางท่ี 15 (นาขาว กข41) นํ้าตาลเขม (10 YR 2/2) ดินรวนเหนียวปนทราย 5.9±0.60 5.04±0.34 

แปลงตัวอยางท่ี 16 (นาขาว กข59) นํ้าตาลเขม (7.5 YR 3/4) ดินรวนทราย 5.0±0.02 1.34±0.34 

แปลงตัวอยางท่ี 17 (นาขาว พิษณุโลก80) สีเทาเขม (7.5 YR 3/1) ดินรวนทราย 6.6±0.09 2.02±0.58 

แปลงตัวอยางท่ี 18 (นาขาว หอมมะล)ิ นํ้าตาลเขม (7.5 YR 3/3) ดินทรายรวน 4.7±0.04 1.12±0.51 

แปลงตัวอยางท่ี 19 (นาขาว หอมประทุม) นํ้าตาลเขม (7.5 YR 2.5/3) ดินรวนทราย 6.4±0.06 2.24±0.19 

แปลงตัวอยางท่ี 20 (นาขาว ไรซเบอรี่) นํ้าตาลเขม (7.5 YR 3/4) ดินรวนเหนียวปนทราย 5.0±0.04 5.37±0.58 

แปลงตัวอยางท่ี 21 (นาขาว ไรซเบอรี)่ ดํา (5 Y2.5/2) ดินรวนเหนียวปนทราย 5.3±0.01 0.34±1.54 

แปลงตัวอยางท่ี 22 (นาขาว ขาวเหนียวแดง) นํ้าตาลแดง (5 YR 4/3) ดินทรายรวน 6.1±0.07 2.80±0.19 
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ปริมาณโลหะหนักในดิน 

จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัย ไดแก ตะก่ัว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก 

พบวามีปริมาณเหล็ก>สังกะสี>ตะก่ัว>ทองแดง>แคดเมียม เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนา

ท่ีดินสําหรับการเพาะปลูก พบวาดินในนาขาวปลอดภัยยังมีการปนเปอนเหล็ก ในปริมาณท่ีเกินเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

(ตารางท่ี 3)  

เหล็กเปนโลหะหนักท่ีพบมากท่ีสุดในดินในนาขาวปลอดภัย โดยเหล็กมีคาอยูในชวง 128.40-722.48 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 366.90±372.52 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาท่ีเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรม

พัฒนาท่ีดินกําหนดไววาไมเกิน ≥300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวท่ีมีการปนเปอน

เหล็กในปริมาณสูงเกินเกณฑมาตรฐานรอยละ 59 

สําหรับสังกะสีท่ีพบในดินนาขาวมีคาอยู ในชวง 22.17-109.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 

59.93±28.19 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดไววาไมเกิน 90 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวท่ีเกินเกณฑมาตรฐานรอยละ 22 

ตะก่ัวท่ีพบในดินนาขาวมีคาอยูในชวง 13.48-54.66 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.89±10.89 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดไววาไมเกิน 55 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม โดยพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวทุกแปลงอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน

กําหนดไวทุกแปลง คิดเปนรอยละ 100 

สวนทองแดงท่ีพบในดินนาขาวมีคาอยูในชวง 2.38-33.04 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เฉลี่ยเทากับ 13.23±9.87

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดไววาไมเกิน 41 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ท้ังหมดทุกแปลง คิดเปนรอยละ 100 

แคดเมียมท่ีพบในดินนาขาวมีคาอยูในชวง ND-3.31 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เฉลี่ยเทากับ 1.52±0.74 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม เมื่อพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวทุกแปลงอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน

กําหนดไววาไมเกิน 1.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
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ตารางท่ี 3 ปริมาณความเขมขนของโลหะหนักในนาขาวปลอดภัย จงัหวัดพิษณุโลก 

แปลงตัวอยางดินนาขาว 

 

คาเฉลี่ยการปนเปอนโลหะหนัก (มก./กก.±SD.) 

Cu Pb Cd Fe Zn 

แปลงตัวอยางท่ี 1 (นาขาว กข29) 10.08±0.83 33.45±5.71 1.43±1.75 248.74±1.97 39.05±16.36 

แปลงตัวอยางท่ี 2 (นาขาว กข29) 2.38±3.67 29.66±8.57 0.56±0.44 173.06±9.71 39.95±6.04 

แปลงตัวอยางท่ี 3 (นาขาว กข29) 7.13±2.65 30.93±0.64 1.25±1.61 203.18±44.86 37.58±3.19 

แปลงตัวอยางท่ี 4 (นาขาว ชัยนาท1) 6.91±4.62 33.45±10.04 1.53±2.98 197.68±13.26 34.68±11.15 

แปลงตัวอยางท่ี 5 (นาขาว พิษณุโลก2) 2.58±0.57 24.80±4.92 1.53±1.25 140.90±29.63 23.63±4.22 

แปลงตัวอยางท่ี 6 (นาขาว พิษณุโลก2) 13.75±0.32 38.95±4.63 1.73±0.43 362.85±18.44 79.30±0.87 

แปลงตัวอยางท่ี 7 (นาขาว พิษณุโลก2) 29.58±4.76 25.88±2.08 1.13±0.60 621.90±56.10 106.03±4.53 

แปลงตัวอยางท่ี 8 (นาขาว พิษณุโลก2) 14.83±1.79 38.47±6.58 1.30±1.14 448.72±110.37 67.48±3.38 

แปลงตัวอยางท่ี 9 (นาขาว ดอกมะลิ105 (1) 28.00±1.40 33.45±4.49 0.88±1.47 699.35±114.10 102.97±4.83 

แปลงตัวอยางท่ี 10 (นาขาว ดอกมะลิ105) 10.80±4.78 23.36±13.01 2.15±1.46 374.84±21.23 47.75±3.37 

แปลงตัวอยางท่ี 11 (นาขาว ดอกมะลิ105) 9.65±2.43 19.96±9.04 2.46±0.47 128.40±5.94 57.65±3.64 

แปลงตัวอยางท่ี 12 (นาขาว กข49) 2.58±0.94 33.81±2.24 1.26±2.16 149.88±16.76 23.14±1.40 

แปลงตัวอยางท่ี 13 (นาขาว กข49) 22.16±1.19 54.66±3.31 0.70±0.95 478.20±18.77 49.01±10.44 

แปลงตัวอยางท่ี 14 (นาขาว กข49) 6.91±1.08 23.72±1.87 2.18±1.95 203.94±13.61 44.96±5.55 

แปลงตัวอยางท่ี 15 (นาขาว กข41) 33.04±2.82 44.78±11.95 2.23±1.45 722.48±39.37 109.70±3.09 

แปลงตัวอยางท่ี 16 (นาขาว กข59) 3.25±3.37 45.66±1.65 2.15±1.90 496.07±16.47 57.96±2.55 

แปลงตัวอยางท่ี 17 (นาขาว พิษณุโลก80) 14.9±2.48 25.90±10.80 ND±1.91 310.00±9.86 51.80±4.04 

แปลงตัวอยางท่ี 18 (นาขาว หอมมะลิ) 2.38±1.86 23.73±9.99 0.70±0.82 229.72±2.99 22.17±1.34 

แปลงตัวอยางท่ี 19 (นาขาว หอมประทุม) 15.12±2.65 49.63±6.85 1.73±0.71 425.62±16.88 100.08±5.68 

แปลงตัวอยางท่ี 20 (นาขาว ไรซเบอรี่) 30.52±2.66 39.91±4.32 1.76±0.75 635.05±8.27 94.14±3.33 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณความเขมขนของโลหะหนักในนาขาวปลอดภัย จงัหวัดพิษณุโลก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : *(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562) ; ND หมายถึง ตรวจไมพบ 

แปลงตัวอยางดินนาขาว 
คาเฉลี่ยการปนเปอนโลหะหนัก (มก./กก.±SD.) 

Cu Pb Cd Fe Zn 

แปลงตัวอยางท่ี 21 (นาขาว ไรซเบอรี)่ 18.21±0.24 13.48±11.63 0.03±1.66 443.26±38.14 77.80±3.15 

แปลงตัวอยางท่ี 22 (นาขาว ขาวเหนียวแดง) 6.22±1.64 14.03±9.30 3.31±2.92 377.88±85.98 51.62±4.99 

เฉลี่ย±SD 13.23±9.87 31.89±10.89 1.52±0.74 366.90±186.41 59.93±28.19 

คาต่ําสดุ 2.38 13.48 ND 128.4 22.17 

คาสูงสุด 33.04 54.66 3.31 722.48 109.70 

คามาตรฐาน* 41 55 1.70 ≥300 90 

ไมผานเกณฑ (รอยละ) - - 41 59 22 
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อภิปรายผล 

จากการศึกษาคุณสมบัติและการปนเปอนโลหะหนักของดินนาขาวปลอดภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก พบวาดิน

สวนใหญเปนสีนํ้าตาลเขมถึงสีดํา เน้ือดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 5.6±0.08 อินทรียวัตถุ

รอยละ 2.25±0.90 มิลลิกรัมตอกิโลกรมั ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวมีความเหมาะสมในการปลูกขาว เน่ืองจากดินรวนปนทรายท่ี

มีการระบายนํ้าไดดี และดินดังกลาวมีความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 4.5-6.9 ซึ่งอยูในชวงท่ีเหมาะสมท่ีขาวตองการ ซึ่งคา 

pH ของดินเปนดัชนีท่ีสําคัญสามารถบงบอกถึงสมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณของดินไดท้ังน้ีเน่ืองจากคา pH มี

อิทธิพลตอกระบวนการทางเคมีและชีวเคมีในดิน เชน กิจกรรมของจุลินทรีย ความสามารถในการละลาย ตกตะกอน 

ตลอดจนการเคลื่อนยายสญูหายของสารประกอบและไอออนตาง ๆ จึงทําใหมีอิทธิพลตอความเปนประโยชนและความเปน

พิษของธาตุอาหารตาง ๆ ของพืช (เพ่ือนจิต, 2548) ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาอยูระหวาง 0.33-5.37 ซึ่งอยูในระดับท่ี

คอนขางสูง (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562) ทําใหรากพืชไชชอนไดงาย ทนตอการชะลางและการกรอน เพ่ิมความสามารถในการ

อุมนํ้า การซึมซับนํ้าและการถายเทอากาศของดินไดดีข้ึน (ยงยุทธ, อรรถศิษฐ และชวลิต, 2554) 

จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัย ไดแก ตะก่ัว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก 

พบวามีปริมาณเหล็ก>สังกะสี>ตะก่ัว>ทองแดง>แคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับเทากับ 366.90±186.41, 59.93±28.19, 

31.89±10.89, 13.23±9.8 และ1.52±0.74  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพดิน

ของกรมพัฒนาท่ีดินสําหรับการเพาะปลูก พบวาดินในนาขาวปลอดภัยยังมีการปนเปอนเหล็กในปริมาณท่ีเกินเกณฑ

มาตรฐานท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดไว ท้ังน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพดินนาขาวท่ี วรรธนศักดิ์ และคณะ (2556) ไดศึกษา

คุณสมบัติของดินในนาขาว ในอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง จะเห็นไดวาดินในนาขาวท่ีศึกษามีปริมาณเหลก็และทองแดง

นอยกวาโดยดินในนาขาวอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุงท่ีมีคาอยูระหวาง 3,276.00-3,772.00 และ 7.60-10.80 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ในขณะท่ีการปนเปอนตะก่ัวในดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกมีคาใกลเคียงกับดิน

ในนาขาวอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุงซึ่งมีคาอยูระหวาง 21.17-54.00 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนปริมาณแคดเมียมท่ี

ศึกษามีคามากกวาดินในนาขาวของอําเภอปาพยอม แตอยางไรก็ตามยังอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ

ดินนาขาวอินทรียท่ี นันทนา และคณะ (2551) ไดศึกษาการสะสมโลหะหนักในดินปลูกขาวอินทรีย จังหวัดประทุมธานี โดย

พบวา เหล็ก สังกะสี ทองแดง ตะก่ัว และแคดเมียม มีคาอยูระหวาง 351.75-638.96, 1.26-14.37, 1.81-2.90, 0.18-1.88 

และ0.01-0.16 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวามีการปนเปอนโลหะหนักดังกลาวนอยกวาในนาขาว

ปลอดภัยท่ีทําการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อยางไรก็ตาม นาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกโดยสวนใหญก็ยังคงมี

ปริมาณโลหะหนักท่ีอยูในเกณฑมาตรฐาน สําหรับกรณีแปลงนาขาวปลอดภัยท่ีมีคาการปนเปอนโลหะหนักท่ีเกินเกณฑคา

มาตรฐาน ควรมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตขาวท่ีจะสามารถลดการปนเปอนของโลหะหนักในดินเพ่ือไมใหเกิด

การสะสมโลหะหนักในเมล็ดขาวท่ีเกินเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะเปนการสงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยท่ีมีคุณภาพและ

ผูบริโภคไดรับประทานขาวท่ีปลอดภัย ไมเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญเปนสีนํ้าตาลเขม เน้ือดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ความเปน

กรด-ดางเฉลี่ย 5.6±0.08 อินทรียวัตถุรอยละ 2.25±0.90 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับปริมาณโลหะหนัก ไดแก เหล็ก 

สังกะสี ตะก่ัว ทองแดง และแคดเมียม มีคาเฉลี่ยเทากับ 366.90±186.41, 59.93±28.19, 31.89±10.89, 13.23±9.8 

และ 1.52±0.74 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งมีเพียงเหล็กมีปริมาณปนเปอนเฉลี่ยท่ีเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน

ของกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดไว (≥300) มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีสํานักงานศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดพิษณุโลก และเกษตรกรแปลงท่ีดินนาขาวทุกทานท่ี

กรุณาสะละเวลาเอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตาง ๆ ท่ีมีสวนชวยใหการเก็บตัวอยางดิน และขอขอบคุณ 

หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนสารเคมีและเครื่องมือในการตรวจ

วิเคราะหจนสําเร็จลุลวงไดดี 
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สมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน ้าค้างของแตงกวาล้านนา 
COMBINING ABILITY FOR YIELD AND DOWNY MILDEW RESISTANCE  

OF LANNA CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.)  
 

                         บุศรินทร์ บุญเต็ม1*  จานุลักษณ์ ขนบดี1  และ ปิยะวดี เจริญวัฒนะ2   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง  

ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู ท าโดยน าแตงกวาสายพันธุ์ล้านนาจ านวน 8 สายพันธุ์ มาผสมพันธุ์แบบพบกันหมดแล้ววิเคราะห์ 

ค่าสมรรถนะการผสมตามวิธี Griffing วิธีที่ 1 ร่วมกับพันธุ์การค้า 1 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ 

(Randomized Complete Block Design : RCBD) จ านวน 2 ซ้ า 3 ฤดู ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 ท าการวิเคราะห์ 

ความเป็นเอกภาพของทั้งสามฤดู พบว่าทุกลักษณะที่ศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพ จึงท าการวิเคราะห์สมรรถนะการผสมทั่วไป 

และสมรรถนะการผสมเฉพาะแยกรายฤดู พบว่าสมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิต สายพันธุ์ล้านนา 4, ล้านนา 5  

และล้านนา  2 มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกทั้ง 3 ฤดู เหมาะส าหรับการน าไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อผลิตลูกผสม  

ให้มีผลผลิตสูง ส่วนในลักษณะความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง พบว่าล้านนา 6 เป็นสายพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป 

เป็นลบทั้ง 3 ฤดู เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่จะให้ลูกผสมที่มีระดับโรคราน้ าค้างต่ า พันธุ์ลูกผสมล้านนา4/ล้านนา5 เป็นพันธุ์  

ที่มีผลผลิตสูงถึง 6.9 ตันต่อไร่ ในฤดูที่ 3 ซึ่งเป็นผลมาจากล้านนา 4 และล้านนา 5 มีสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง และพันธุ์

ลูกผสมล้านนา6/ล้านนา2 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงในฤดูที่ 2 และ ฤดูที่ 3 และยังมีระดับโรคราน้ าค้างต่ า ในระดับ 

ความต้านทานปานกลางท้ัง 3 ฤดู นอกจากน้ีพันธุ์ลูกผสมทั้ง 2 ยังมีศักยภาพในการให้จ านวนผลต่อต้นที่สูงด้วย  

ค้าส้าคัญ : สมรรถนะการผสม ผลผลิต ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง แตงกวา  

Abstract 

 Combining ability for yield and downy mildew resistance of Lanna cucumber (Cucumis sativus L.) 

in 3 seasons was studied. Eight Lanna cucumber lines were crossed using diallel cross mating design, 

Griffing’s method I. One commercial line was included in the evaluation using the experimental design of 

randomized complete block design (RCBD) with two replications and three seasons, 2017-2018. The 

results of homogeneity revealed significantly in all traits. Combining ability of yield trait was analyzed in 

each season, the assessment displayed that Lanna 4, Lanna 5 and Lanna 2 had the highest positive GCA 

value in 3 seasons. Downy mildew score of Lanna 6 was significantly negative effect to downy mildew 

resistance. The crosses Lanna4/Lanna5 showed the highest positive value of SCA test of yield in the third 
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season at 6.9 t./rai due to Lanna 4 and Lanna 5 were high significantly in the GCA effect; however, 

Lanna6/Lanna2 hybrid showed the highest positive value of SCA test of yield in the second and the third 

seasons.  

Moreover, this hybrid showed low of downy mildew score in 3 seasons. In addition, both hybrids also had 

a number of fruit per plant trait high. 

keywords : combining ability, yield, downy mildew resistance, cucumber 

บทน้า   

แตงกวา (Cucumis sativus L.) เป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นิยมทั้งการบริโภคสดและแปรรูป  

ในประเทศไทยจัดเป็นพืชผักท่ีมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากปลูกง่ายและสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลา 30 - 45 วัน 

(เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา, และภัสรา ชวประดิษฐ์ , 2539) รายงานจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(FAOSTAT, 2016) ถึงการผลิตแตงกวาและเจอร์กิ้นทั่วโลกพบว่า ในปี 2559 มีผลผลิต 80.6 ล้านตัน โดยประเทศที่ผลผลิต

มากที่สุด 4 อันดับ คือ จีน รัสเซีย ตุรกี และอิหร่าน ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 61.9 2.0 1.8 และ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 76.8 2.5 

2.2 และ 2.1 ตามล าดับ โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 25 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 2 แสนตัน ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการ

ส่งออกเมล็ดแตงกวาอยู่ที่ 88.7 ตัน มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 247.6 ล้านบาท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร, 2561) 

แตงกวามีการปลูกทั้งในสภาพโรงเรือนและแปลง และเป็นพืชวงศ์แตงที่ได้รับการศึกษาและพัฒนาพันธุ์เป็นอย่างมาก  

(จานุลักษณ์ ขนบดี, 2550) ถึงแม้ประเทศไทยจะสามารถปลูกแตงกวาได้ตลอดทั้งปี แต่เมื่อปลูกในฤดูฝนถึงฤดูหนาว  

มักพบปัญหาการท าลายของโรคราน้ าค้าง (Downy mildew) ซึ่งเกิดจากเช้ือรา Pseudoperonospora cubensis ระบาด

มากในแปลงปลูก (กฤษฎา สัมพันธารักษ์, 2547) สร้างความเสียหายมากที่สุดในเขตร้อนและกึ่งร้อน เป็นโรคที่สร้างความ

เสียหายรุนแรงให้กับแตงกวา แตงเทศ และพืชอื่น ๆ ในวงศ์แตง (AVRDC, 2001) กรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงนั้น 

จะท าให้ใบแห้ง ใบร่วงก่อนก าหนด ต้นโทรม ส่งผลท าให้คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 40 โรคราน้ าค้าง 

ได้กลายเป็นปัญหาส าคัญ และจ าเป็นต้องมีการใช้สารเคมีก าจัดเช้ือราร่วมกับพันธุ์ต้านทานโรคราน้ าค้าง (Call et al., 2012)     

แตงกวาสายพันธุ์ล้านนา เป็นสายพันธ์ุที่ได้รับการคุ้มครองพันธุ์ ซึ่งถูกพัฒนาโดยหน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรม

ผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการ “การสร้างประชากรพื้นฐานของแตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง”  

และ “หน่วยบริหารจัดการเช้ือพันธุกรรมผักวงศ์แตง” ท าการคัดเลือกจนได้สายพันธุ์แท้ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ ล้านนา 1- 8   

แล้วท าการขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้รับการ

จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีลักษณะ

ประจ าพันธ์ุ ดังนี ้

- ล้านนา 1 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 1.5 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน  

- ล้านนา 2 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีขาว มีผลผลิตต่อไร่ 2.5 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน  

- ล้านนา 3 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.1 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับต้านทานปาน

กลาง  
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- ล้านนา 4 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.8 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับต้านทานปาน

กลาง  

- ล้านนา 5 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.8 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน  

- ล้านนา 6 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีขาว มีผลผลิตต่อไร่ 2.5 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับต้านทานสูงสุด 

- ล้านนา 7 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.6 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน  

- 

ล้ า น

นา 8 

เ ป็ น

แ ต ง

ข น า

ด

กลาง

หรือแตงท่อน ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 1.3 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างอยู่ในระดับอ่อนแอสูงสุด ดังแสดงในภาพที่ 1 

(ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช, 2557)  

ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้เมล็ดพันธ์ุแตงกวาพันธุ์ลูกผสม เนื่องจากให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ผสมปล่อย โดยการสร้าง
พันธุ์ลูกผสมต้องมีการทดสอบสมรรถนะการผสม ซึ่งเป็นการประเมินสายพันธุ์และพันธุ์  สายพันธุ์ที่น ามาทดสอบ  
ควรมีฐานพันธุกรรมกว้าง ซึ่งจะท าให้การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้น เนื่องจากประกอบด้วยหลายจีโนไทป์   
และมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง ในการทดสอบสมรรถนะการผสม ถ้าสายพันธุ์มีสมรรถนะการผสมแบบทั่วไปสูง 
นิยมน าไปใช้เป็นสายพันธุ์ทดสอบหรือสร้างพันธุ์สังเคราะห์ และพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมแบบเฉพาะสูงจะถูกคัดเลือกเป็น
ลูกผสมเดี่ยวต่อไป (ประวิตร พุทธานนท์, 2548)  

Gad Alla et al. (2019) ท าการศึกษาสมรรถนะการผสมในลักษณะทางล าต้นและผลผลิตโดยการผสมแบบพบกัน
หมดของแตงกวาสายพันธุ์แท้ 5 สายพันธุ์ พบว่า P1 และ P2 มีค่าสมรรถนะการผสมสูง เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะส าหรับน าไป
ผสมกับสายพันธุ์อื่นเพื่อพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง Ene et al. (2019) ศึกษาความดีเด่นเหนือพ่อแม่และสมรรถนะการผสม
ของแตงกวา 4 สายพันธุ์ในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่าสายพันธุ์ Beit alpha และ Straight8 มีสมรรถนะ
การผสมทั่วไปสูงที่สุด สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้มีผลผลิตสูง ในขณะที่ลูกผสม BA x Capso 
และ Capso x Straight8 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะที่สูงที่สุดในลักษณะผลผลิตรวม  

การวิจัยนี้จึงได้ทดสอบสมรรถนะการผสมของแตงกวาล้านนาในลักษณะผลผลิต และความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง 
เพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุพ่อแม่และพันธ์ุลูกผสมที่ให้ผลผลิตและมีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างสูง 

ภาพที่ 1 ลักษณะผลของแตงกวาสายพันธุ์ล้านนา 1- ล้านนา 8 

  

วิธีด้าเนินการวิจัย   

น าเมล็ดสายพันธุ์แตงกวาล้านนาจ านวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ ล้านนา 1 – ล้านนา 8 มาสร้างพันธุ์ลูกผสม  

โดยการผสมข้ามแบบพบกันหมด และท าการปลูกประเมินระดับโรคราน้ าค้าง ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต  

โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ 2 บล็อค ร่วมกับพันธุ์ การค้า 1 พันธุ์ ศึกษาใน 3 ฤดู ฤดูที่ 1 ระหว่าง 
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มิถุนายน – กันยายน 2560 ฤดูที่ 2 ระหว่าง ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ฤดูที่ 3 ระหว่าง กันยายน-ธันวาคม 2561  

ปลูกจ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย 

 ท าการเพาะเมล็ดโดยน าเมล็ดพันธุ์แตงกวามาเพาะในถาดเพาะขนาด  104 หลุม โดยใช้วัสดุเพาะกล้า   
ซึ่งประกอบด้วย ขุยมะพร้าว แกลบเผา และปุ๋ยหมัก สัดส่วน 3:2:1 ให้น้ าวันละ 1-2 ครั้ง การเตรียมพื้นที่ปลูก   
โดยการไถพรวนดิน และตากดินก่อนเตรียมพื้นท่ี 1 สัปดาห์ เตรียมแปลงกว้าง 1.2 เมตร สูง 0.3 เมตร ร่องน้ ากว้าง 0.5 เมตร  
ใส่ปุ๋ยหมักรองพื้น อัตรา 1 ตันต่อไร่ คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลงสีด าเงิน เจาะหลุมปลูกโดยให้ระยะระหว่างต้น   
0.4 เมตร ระยะระหว่างแถว 1 เมตร ย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุ 7 – 10 วัน หลังเพาะเมล็ด จากนั้นท าการปักค้าง  
เมื่อต้นแตงกวาอายุ 10-14 วันหลังย้ายปลูก ท าค้างโดยใช้ไม้รวกปักเป็นกระโจม และด้านข้างขึงด้วยตาข่าย หลังย้ายปลูก 10  
และ 20 วัน ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ใช้ปุ๋ยมูลไก่ผสมน้ า สัดส่วน 1:10 อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่  ท าการบันทึกข้อมูล ดังนี้   

1. การประเมินอัตราการเกิดโรคราน้ าค้างในสภาพแปลง โดยคิดเป็นร้อยละการเกิดโรคราน้ าค้างโดยรวมทั้งต้น   

(0= 0%, 1= 1-3%, 2= 4-6%, 3= 7-12%, 4= 13-25%, 5= 26-50, 6= 51-75%, 7= 76-87, 8= 88-99, 9= 100%)  

แล้วน าข้อมูลมาจัดระดับ และจัดกลุ่มความต้านทานโรคราน้ าค้างตามวิธีการของ Jenkins and Wehner, (1983)  

ท าการประเมินทีร่ะยะผลเริ่มแก่ หรือท่ีอายุ 45 วัน หลังย้ายปลูก  

2. การประเมินผลผลิต โดยท าการเก็บผลผลิต, ช่ังน้ าหนักรวมเพื่อค านวณผลผลิต (ตันต่อไร่) , ค านวณจ านวนผล 

ต่อต้น บันทึกอายุเก็บเกี่ยวโดยค านวณจากวันที่ย้ายปลูกจนถึงวันแรกที่เก็บเกี่ยว บันทึกช่วงเวลาเก็บเกี่ยวโดยค านวณจาก 

วันแรกที่เก็บเกี่ยวจนวันสุดท้ายที่เก็บเกี่ยว 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ท าการวิ เคราะห์ความแปรปรวนของแต่ละการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์  

(Random Complete Block Design : RCBD) แล้วท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Duncan’s new 

multiple range test) จากนั้นท าการทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ข้อมูลที่

มีความเป็นเอกภาพน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (Combined Analysis) และค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป ค่าสมรรถนะ

การผสมเฉพาะ และสมรรถนะการผสมสลับตามวิธีการของ Griffing (1956) วิธีที่ 1  

 

ผลการวิจัย  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการทดลอง ฤดูที่ 1 พบว่าพันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  

ในลักษณะจ านวนผลต่อต้น (p<0.05) และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) ในลักษณะอายุเก็บเกี่ยว  

และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ฤดูที่ 2 พันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) ในลักษณะระดับโรคราน้ าค้าง 

และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ฤดูที่ 3 พันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในทุกลักษณะ (p<0.01) ยกเว้นระดับโรค 

ราน้ าค้าง การทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน พบว่าทุกลักษณะที่ศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพ (ตาราง 1)  

จึงท าการวิเคราะห์สมรรถนะการผสมแยกรายฤดูในแต่ละลักษณะ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแยกรายฤดู และค่าความเป็นเอกภาพของลักษณะระดับโรคราน้ าค้าง  

ผลผลิตต่อไร่ และองค์ประกอบผลผลิต  
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ฤดูปลูก แหล่งของความแปรปรวน องศา
อิสระ 

ระดับโรค
ราน ้าค้าง 

ผลผลิตต่อไร่ 
(ตัน) 

จ้านวนผล
ต่อต้น 

ช่วงเวลา
เก็บเกี่ยว 

อายุเก็บ
เกี่ยว 

ฤดูท่ี 1 Replication 1 5.0 ** 3.5 ** 9.8 ** 0.2 ns 3.0 ns 
2560 Genotype 63 0.2 ns 0.3 ns 1.0 * 13.9 ** 19.5 ** 
  Error 62 0.1   0.2   0.6   8.0   7.4   
  C.V. (%)   7.7   20.0   21.5   7.8   11.7   
ฤดูท่ี 2 Replication 1 0.2 ns 0.3 * 30.0 ** 0.9 ns 6.1 ns 
2560 Genotype 63 0.1 ** 0.1 ns 0.4 ns 3.6 ** 9.0 ns 
  Error 63 0.1   0.1   0.3   1.8   7.1   
  C.V. (%)   5.4   13.5   14.6   4.0   10.6   
ฤดูท่ี 3 Replication 1 1.7 * 0.0 ns 0.3 ns 4.6 ns 0.5 ns 
2561 Genotype 63 0.5 ns 0.2 ** 0.8 ** 11.8 ** 14.6 ** 
  Error 62 0.4   0.1   0.4   2.4   2.7   
  C.V. (%)   11.3   14.5   18.0   5.0   8.5   
ค่าความเป็นเอกภาพ   **   **   **   **   **   
ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
 

การจัดล าดับผลผลิตต่อไร่ตามฤดูที่ 3 ที่มีผลผลิตมากว่า 4.5 ตันต่อไร่ จ านวน 5 คู่ผสม และระดับความต้านทาน  

ต่อโรคราน้ าค้างในระดับปานกลางตามฤดูที่ 2 จ านวน 5 คู่ผสม ร่วมกับสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่าในลักษณะผลผลิตต่อไร่ ฤดูที่ 3 

ทั้ง 5 คู่ผสม ได้แก่ ล้านนา4/ล้านนา5 ล้านนา6/ล้านนา2 ล้านนา8/ล้านนา7 ล้านนา5/ล้านนา4 และล้านนา2/ล้านนา8  

มีผลิตมากกว่า 4.5 ตัน มีอายุเก็บเกี่ยวเร็วอยู่ที่ 32 วัน และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่นานคือมากกว่า 19 วัน โดยคู่ผสม 

ล้านนา4/ล้านนา5 มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 6.9 ตัน ทั้งยังมีจ านวนผลต่อต้นสูงสุด เท่ากับ 24 ผล รองลงมาคือ 

ล้านนา6/ล้านนา2 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 5.4 ตัน และยังให้ผลผลิตสูงสุดในฤดูที่ 2 คือ 3.4 ตันต่อไร่ ในลักษณะระดับโรค  

ราน้ าค้าง ฤดูที่  2 ซึ่ งเป็นฤดูที่ มีการระบาดของโรครุนแรงที่สุด พบความแตกต่างทางสถิติของพันธุ์  โดยพบว่า  

ล้านนา8/ล้านนา3 ล้านนา1/ล้านนา6 ล้านนา6/ล้านนา7 ล้านนา1/ล้านนา5 และล้านนา6/ล้านนา3 เป็นคู่ผสมที่มีระดับโรค  

ร า น้ า ค้ า ง ต่ า ที่ สุ ด คื อ  เ ท่ า กั บ  4 . 2  ใ น ร ะ ดั บ ต้ า น ท า น ป า น ก ล า ง  ( ต า ร า ง ที่  2 )
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ตารางที่ 2 ล าดับค่าเฉลี่ยของลักษณะผลผลติ และโรคราน้ าค้าง อย่างละ 5 ล าดับ ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู 

ล้าดับ พันธุ์/ ระดับโรคราน ้าค้าง ผลผลิตต่อไร่ (ตัน) จ้านวนผล/ต้น อายุเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 
 สายพันธุ ์ 1(1) 2(2) 3 1 2 3 1 

 
2 3 1 

 
2 3 

 
1 

 
2 3 

1 ล4/ล5 4.7 4.7 a-c 5.6 3.6 2.1 6.9 a 13 b-h 14 24 a 35 b-f 32 e 28 k-q 25 a-e 26 22 a-e 
2 ล6/ล2 4.6 4.3 c 5.2 4.0 3.4 5.4 b-d 12 b-h 14 18 b-e 36 b-f 32 e 31 g-q 25 a-f 27 20 a-p 
3 ล8/ล7 4.8 4.8 a-c 5.3 3.0 1.8 4.9 b-i 9 b-h 9 15 b-h 35 b-f 32 e 31 h-q 25 a-f 27 20 a-m 
4 ล5/ล4 4.8 4.7 a-c 5.2 1.8 2.5 4.9 b-i 6 b-h 15 17 b-h 34 c-f 32 e 32 f-q 26 a-e 27 19 a-p 
5 ล2/ล8 4.8 4.7 a-c 5.9 1.8 1.7 4.7 b-h 6 b-h 9 11 b-i 34 c-f 32 e 29 n-q 26 a-e 27 23 a 
1 ล8/ล3 5.2 4.2 c 5.3 5.6 0.8 2.8 b-g 14 b-h 6 7 b-i 34 d-f 37 ab 31 f-q 25 a-f 17 21 a-o 
2 ล1/ล6 4.6 4.2 c 5.2 0.9 1.7 2.3 b-k 3 h 10 9 b-j 43 a 33 de 32 d-n 17 h 27 18 f-r 
3 ล6/ล7 4.9 4.2 c 5.2 5.1 1.2 2.2 h-k 14 b-d 9 8 g-j 33 ef 34 b-e 33 d-m 27 ab 25 18 h-r 
4 ล1/ล5 4.7 4.2 c 5.2 3.3 1.6 3.0 b-i 10 b-h 10 10 b-i 37 a-f 37 ab 34 b-h 23 a-h 22 17 n-s 
5 ล6/ล3 4.7 4.2 c 5.1 1.1 1.6 3.2 b-i 4 b-h 8 10 b-j 39 a-e 33 c-e 32 d-n 21 b-h 26 19 a-p 
1 ล1 4.6 4.2 c 6.7 4.7 1.4 0.3 j--l 13 b-h 8 3 c-j 40 a-e 35 a-e 37 a 20 c-h 25 14 s 
2 ล2 4.6 4.3 c 5.8 5.5 1.2 2.6 b-j 16 b-h 10 8 b-j 37 a-f 35 a-e 32 d-p 22 a-h 23 20 a-p 
3 ล3 4.8 4.4 bc 5.2 2.0 1.9 1.6 b-j 7 b-h 12 6 b-i 37 a-f 34 b-e 34 a-g 23 a-h 26 18 j-s 
4 ล4 4.7 4.7 a-c 6.5 3.5 1.7 2.6 b-i 13 b-f 10 11 b-e 34 c-f 32 e 29 i-q 26 a-e 27 22 a-i 
5 ล5 4.1 4.3 c 7.1 6.3 1.8 2.1 b-j 42 a 8 10 b-h 34 d-f 33 de 31 e-q 26 a-c 27 20 a-p 
6 ล6 4.6 4.3 c 5.2 3.1 1.8 1.4 i-l 10 b-h 9 5 hij 36 b-f 34 b-e 32 e-q 25 a-f 26 20 a-p 
7 ล7 5.2 4.3 c 5.2 3.4 1.3 0.1 l 12 b-e 7 1 j 34 d-f 34 a-e 37 a 27 a-c 24 8 t 
8 ล8 4.8 5.1 a 5.9 1.8 1.8 0.5 kl 6 b-h 6 4 ij 34 c-f 33 de 35 a-e 26 a-e 26 15 q-s 

ค่าเฉลี่ยพันธุ์ลูกผสม 4.7 4.5   5.6 2.9 1.8 3.0   9.3   10 10   37   33   31   23   25 20   
ค่าเฉลี่ยพ่อแม ่ 4.7 4.6 

 
5.8 3.8 1.6 1.9 

 
14.7 

 
9 7 

 
35 

 
33 

 
32 

 
25 

 
26 18 
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ค่าเฉลี่ยพันธุ์การค้า 4.6 5.1 
 

5.2 4.5 1.9 4.4 
 

12.8 
 

11 13 
 

34 
 

32 
 

29 
 

25 
 

27 22 
 

F-test  ns **   ns ns ns **   *   ns **   **   **   **   **   Ns **   
C.V. (%) 7.7 5.4 

 
11.3 20.0 13.5 14.5 

 
21.5 

 
14.6 18.0 

 
7.8 

 
4.0 

 
5.0 

 
11.7 

 
10.6 8.5 

 (1)ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรชนิดเดยีวกันไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(2)1, 2, 3 หมายถึง ฤดูที่ 1, ฤดูที่ 2 และฤดูที่ 3 ตามล าดับ
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เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะการผสม ในลักษณะผลผลิตต่อไร่ รายฤดู ได้ผลดังนี้ 

ฤดูที่ 1 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง 3)  แต่พบว่าสายพันธ์ุพ่อแม่ ล้านนา 5 

ล้านนา 2 และล้านนา 4 มีค่าเฉลี่ยสูง เท่ากับ 6.3 5.5 และ 3.5 ตันต่อไร่  ตามล าดับ (ตาราง 2) และค่าสมรรถนะการผสม

ทั่วไปเป็นบวก ท าให้เมื่อใช้เป็นสายพันธ์ุพ่อหรือสายพันธุ์แม่แล้ว จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะผลผลิตสูง ส่วนความแปรปรวนของ

สมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมสลับ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยพบว่าลูกผสม 

ล้านนา6/ล้านนา7 มีค่าสมรรถนะการผสมเฉาะแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  ลูกผสมสลับ พบว่า 

ล้านนา8/ล้านนา2 และล้านนา8/ล้านนา3 มีสมรรถนะการผสมสลับแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตาราง 4)  

ฤดูที่ 2 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส่วนสมรรถนะ 

การผสมทั่วไปและสมรรถนะการผสมสลับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง 3) แต่พบว่าล้านนา 5 ล้านนา 1 และล้านนา 4 

มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวก ในส่วนของลูกผสมพบว่า ล้านนา2/ล้านนา6 มีค่าสมรรถนะการผสมเฉาะแตกต่างจาก 0 

อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) และลูกผสมล้านนา6/ล้านนา2 มีสมรรถนะการผสมสลับแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05)  (ตาราง 5)   

ฤดูที่ 3 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปและค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ  มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) แต่ไม่พบอิทธิพลของการผสมสลับ คือสายพันธุ์แม่ ไม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะผลผลิตต่อไร่ ในฤดูที่  3  

พบอิทธิพลของยีนแบบข่มมากกว่ายีนแบบบวก ซึ่งมีค่า GCA/SCA เท่ากับ 0.1 (ตาราง 3) ในส่วนของสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่า 

ล้านนา 4 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  (p<0.01) เท่ากับ 2.6 ตันต่อไร่  

และล้านนา 5 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวก (ตาราง 6) ท าให้เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อหรือ

สายพันธุ์แม่แล้ว จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะผลผลิตสูง เมื่อพิจารณาค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมสลับ 

พบว่าล้านนา4/ล้านนา5 และล้านนา2/ล้านนา6 เป็นคู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ  

(p<0.05)  คือเท่ากับ 2.0 และ 1.3 ตามล าดับ คู่ผสม ล้านนา7/ล้านนา1 ล้านนา6/ล้านนา2 และล้านนา8/ล้านนา7 เป็น

คู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมสลับแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  คือเท่ากับ 1.4 1.3 และ 1.6 ตามล าดับ 

(ตาราง 6) 

 จากข้อมูลทั้ง 3 ฤดู พบว่า สามารถระบุสายพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูงในลักษณะผลผลิต ทั้ง 3 ฤดูได้  
ซึ่งได้แก ่ล้านนา 4 ล้านนา 5 และล้านนา 2 เป็นสายพันธ์ุทีเ่หมาะสมน าไปเป็นสายพันธ์ุพ่อแม่ เพื่อผลิตลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง
ทั้ง 3 ฤดู ส่วนลูกผสมพบว่า ล้านนา2/ล้านนา6 ล้านนา6/ล้านนา2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะและสลับสูงทั้งฤดูที่ 2 และ  
ฤดูที่ 3 และ ล้านนา4/ล้านนา5 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะสูงในฤดูที่ 3 ซึ่งลูกผสมทั้ง 3 นี้เป็นพันธุ์ที่เหมาะส าหรับคัดเลือก
เป็นลูกผสมเดี่ยว หรือใช้เป็นพันธุ์การค้า  

เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะการผสม ในลักษณะระดับโรคราน้ าค้าง รายฤดู ได้ผลดังนี้ 

ฤดูที่ 1 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปและสมรรถนะการผสมเฉพาะ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  (ตาราง 3)  

แต่พบว่าสายพันธ์ุพ่อแม่ ล้านนา 5 มีค่าเฉลี่ยต่ า เท่ากับ 4.1 ในระดับต้านทานปานกลาง มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ 

(ตารางที่ 2) นอกจากนี้ยังพบว่า ล้านนา 1 ล้านนา 2 และล้านนา 6 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ ท าให้เมื่อใช้  

เป็นสายพันธุ์พ่อหรือสายพันธุ์แม่แล้ว จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะระดับโรคราน้ าค้างต่ า ส่วนความแปรปรวนของสมรรถนะ  

การผสมสลับ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) โดยพบว่าลูกผสม ล้านนา7/ล้านนา4 ล้านนา7/ล้านนา1 
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ล้านนา5/ล้านนา2 และล้านนา3/ล้านนา1 มีสมรรถนะการผสมสลับ เป็นลบแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  

(ตารางที่ 7)  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) สมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) และสมรรถนะการผสมสลับ (RCA)  ตามวิธี Griffing วิธีที่ 1 
 

Source df 
โรคราน ้าค้าง ผลผลิตต่อไร่(ตัน) จ้านวนผลต่อต้น อายุเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 

1(1) 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1  2  3 
GCA 7 0.1ns 0.3** 0.6* 1.5ns 0.1ns 2.5* 76.7** 11.0* 44.7** 20.5** 2.5* 21.2** 23.5** 3.0ns 25.6** 
SCA 28 0.0ns 0.0* 0.3* 2.0* 0.3* 1.8** 37.3ns 5.2ns 16.0** 6.0* 1.5** 5.1** 10.6** 3.8ns 8.1** 
Reciprocal 28 0.1** 0.0ns 0.2ns 1.8* 0.2ns 1.1ns 16.9ns 5.1ns 10.3ns 5.8ns 1.9** 2.3** 9.2** 5.6* 2.0* 
Error 63 0.1 0.0 0.2 1.2 0.2 0.8 20.8 4.3 8.4 4.0 0.9 1.2 3.7 3.6 1.4 
  GCA component  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.5 0.4 2.3 1.0 0.1 1.2 1.2 0.0 1.5 
  SCA component  0.0 0.0 0.1 0.7 0.1 1.0 16.4 0.9 7.6 2.0 0.6 3.9 6.9 0.3 6.8 
  reciprocal component  0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 -2.0 0.4 1.0 0.9 0.5 0.6 2.8 1.0 0.3 
  GCA/SCA ratio  0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 -0.1 0.2 
ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ  (1)1, 2, 3 หมายถึง ฤดูที่ 1, ฤดูที่ 2 และฤดูที่ 3 ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(คา่เหนือแนวเส้นทแยงมมุ) 
             และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมมุ)  ในลักษณะผลผลิตต่อไร่ ฤดูที่ 1   
  ล้านนา 1 ล้านนา 2 ล้านนา 3 ล้านนา 4 ล้านนา 5 ล้านนา 6 ล้านนา 7 ล้านนา 8 
ล้านนา 1 -0.2 -0.1 -0.2 0.3 0.1 -1.4* -1.2 0.2 
ล้านนา 2 -1.1 0.2 0.8 -0.7 -1.0 0.1 -1.5* 0.4 
ล้านนา 3 -0.5 -1.9* -0.3 0.5 0.1 -1.2 -0.6 0.9 
ล้านนา 4 0.6 1.1 0.1 0.4 -1.1 0.9 -0.1 0.5 
ล้านนา 5 0.0 0.8 -0.5 -0.9 0.4 -0.6 0.6 -0.6 
ล้านนา 6 0.1 1.1 -0.1 -0.7 -0.2 -0.4 2.0* -0.7 
ล้านนา 7 0.1 0.0 0.8 -1.3 -0.1 -0.5 0.0 0.4 
ล้านนา 8 -0.7 1.8* 2.0* -2.0* 0.9 -0.1 -0.4 0.0 
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ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
S.E.(gi) = 0.3, CD0.05(gi) = 0.5, CD0.01(gi) = 0.7, S.E.(gi-gj) = 0.4, CD0.05(gi-gj) = 0.8, CD0.01(gi-gj) = 1.0 

S.E.(sij) = 0.7, CD0.05(sij) = 1.4, CD0.01(sij) = 1.8, S.E.(rij) = 0.8, CD0.05(rij) = 1.6, CD0.01(rij) = 2.1 
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ตารางที่ 5 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(คา่เหนือแนวเส้นทแยงมมุ)       
             และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมมุ)  ในลักษณะผลผลิตต่อไร่ ฤดูที่ 2   
  ล้านนา 1 ล้านนา 2 ล้านนา 3 ล้านนา 4 ล้านนา 5 ล้านนา 6 ล้านนา 7 ล้านนา 8 
ล้านนา 1 0.1 -0.4 -0.1 0.2 0.0 0.3 0.3 0.4 
ล้านนา 2 -0.1 0.0 0.1 -0.4 0.4 0.9** 0.5 -0.6* 
ล้านนา 3 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.2 0.1 -0.4 
ล้านนา 4 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.4 -0.2 0.1 0.0 
ล้านนา 5 0.4 0.1 0.3 0.2 0.1 -0.5 -0.1 0.4 
ล้านนา 6 0.5 0.8* -0.2 -0.7* -0.2 0.0 -0.6* -0.1 
ล้านนา 7 0.0 0.2 0.4 -0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 
ล้านนา 8 0.1 -0.7* -0.4 0.0 0.0 -0.6 0.1 -0.1 
S.E.(gi) = 0.1, CD0.05(gi) = 0.2, CD0.01(gi) = 0.3, S.E.(gi-gj) = 0.2, CD0.05(gi-gj) = 0.3, CD0.01(gi-gj) = 0.4 

S.E.(sij) = 0.3, CD0.05(sij) = 0.6, CD0.01(sij) = 0.7, S.E.(rij) = 0.3, CD0.05(rij) = 0.6, CD0.01(rij) = 0.8 

ตารางที่ 6 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(คา่เหนือแนวเส้นทแยงมมุ)                         
             และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมมุ)  ในลักษณะผลผลิตต่อไร่ ฤดูที่ 3   

  ล้านนา 1 ล้านนา 2 ล้านนา 3 ล้านนา 4 ล้านนา 5 ล้านนา 6 ล้านนา 7 ล้านนา 8 
ล้านนา 1 -0.3 -0.8 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.3 
ล้านนา 2 0.5 0.1 -1.1 0.4 -1.0 1.3* 1.0 0.6 
ล้านนา 3 -0.8 0.5 -0.1 0.1 0.0 0.6 0.6 0.6 
ล้านนา 4 0.2 -0.5 0.3 0.8** 2.0** -0.4 -0.3 -0.3 
ล้านนา 5 0.2 0.1 0.2 -1.0 0.3 0.3 -0.9 0.6 
ล้านนา 6 0.5 1.3* 0.2 -0.7 0.9 -0.2 -0.2 -1.1 
ล้านนา 7 1.4* -0.4 -0.3 1.1 -0.6 -0.2 -0.4 1.1 
ล้านนา 8 -0.2 -1.5* -0.2 -0.8 -0.2 0.0 1.6* -0.3 
S.E.(gi) = 0.2, CD0.05(gi) = 0.4, CD0.01(gi) = 0.6, S.E.(gi-gj) = 0.3, CD0.05(gi-gj) = 0.6, CD0.01(gi-gj) = 0.8 

S.E.(sij) = 0.6, CD0.05(sij) = 1.1, CD0.01(sij) = 1.5, S.E.(rij) = 0.6, CD0.05(rij) = 1.3, CD0.01(rij) = 1.7 
 

ตารางที่ 7 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(คา่เหนือแนวเส้นทแยงมมุ)     
             และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมมุ)  ในลักษณะระดับโรคราน้ าคา้ง ฤดูที่ 1   

  ล้านนา 1 ล้านนา 2 ล้านนา 3 ล้านนา 4 ล้านนา 5 ล้านนา 6 ล้านนา 7 ล้านนา 8 
ล้านนา 1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.0 0.1 
ล้านนา 2 0.2 0.0 0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.1 0.1 
ล้านนา 3 -0.5** 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.3 -0.1 
ล้านนา 4 -0.1 -0.3 0.0 0.0 0.2 -0.1 -0.2 0.1 
ล้านนา 5 0.1 -0.4* 0.6 0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 
ล้านนา 6 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 
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ล้านนา 7 -0.5** 0.0 0.1 -0.6* 0.1 -0.1 0.1 0.0 
ล้านนา 8 0.0 0.0 0.4 0.0 -0.3 0.1 0.0 0.1 
ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ 
S.E.(gi) = 0.1, CD0.05(gi) = 0.1, CD0.01(gi) = 0.2, S.E.(gi-gj) = 0.1, CD0.05(gi-gj) = 0.2, CD0.01(gi-gj) = 0.3 
S.E.(sij) = 0.2, CD0.05(sij) = 0.3, CD0.01(sij) = 0.4, S.E.(rij) = 0.2, CD0.05(rij) = 0.4, CD0.01(rij) = 0.5 

ฤดูที่ 2 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปและค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) แต่ไม่พบอิทธิพลของการผสมสลับ คือสายพันธุ์แม่ไม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะโรคราน้ าค้างในฤดูที่ 2 พบอิทธิพล

ของยีนแบบบวกมากกว่ายีนแบบข่ม ซึ่งมีค่า GCA/SCA เท่ากับ 1.2 (ตารางที่ 3) ในส่วนของสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่า ล้านนา 1 

และล้านนา 6 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) (ตาราง 8) เท่ากับ 4.2 

และ 4.3 ตามล าดับ (ตาราง 2) ในขณะที่ ล้านนา 4 และล้านนา 8 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวก (ตาราง 8)   

มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01)  เท่ากับ 4.7 และ 5.1 (ตาราง 2) เมื่อพิจารณาค่าสมรรถนะการผสม

เฉพาะ พบว่า ล้านนา2/ล้านนา4 และล้านนา3/ล้านนา8 เป็นคู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะเป็นลบแตกต่างจาก 0 

อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) คือเท่ากับ -0.3 (ตารางที่ 8)  

ฤดูที่ 3 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปและค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) แต่ไม่พบอิทธิพลของการผสมสลับ คือสายพันธุ์แม่ไม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะโรคราน้ าค้างในฤดูที่ 3 พบอิทธิพล

ของยีนแบบข่มมากกว่ายีนแบบบวก ซึ่งมีค่า GCA/SCA เท่ากับ 0.2 (ตารางที่ 3) ในส่วนของสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่า ล้านนา 6 

มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง 9) เท่ากับ 5.2 (ตาราง 2) เมื่อพิจารณา

ค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่าล้านนา4/ล้านนา5 เป็นคู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะเป็นลบแตกต่างจาก 0 อย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) คือเท่ากับ -0.7 (ตาราง 9) 

จากข้อมูลทั้ง 3 ฤดู พบว่า สามารถระบุสายพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป เป็นลบสูงในลักษณะระดับโรค 
ราน้ าค้าง ท้ัง 3 ฤดูได้ นั่นคือ ล้านนา 6 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะส าหรับน าไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ เพื่อผลิตลูกผสมที่ให้ระดับ
โรคราน้ าค้างต่ าทั้ง 3 ฤดู ส่วนลูกผสมพบว่า ไม่มีลูกผสมที่มีสมรรถนะการผสมเป็นลบสูงทั้ง 3 ฤดู แต่สามารถระบุพันธุ์ 
ที่เหมาะสมเป็นรายฤดูได้ โดยล้านนา3/ล้านนา1 ล้านนา5/ล้านนา2 ล้านนา7/ล้านนา1 และล้านนา7/ล้านนา4 มีสมรรถนะ
การผสมสลับเป็นลบสูงในฤดูที่ 1 ล้านนา2/ล้านนา4 และ ล้านนา3/ล้านนา8 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะเป็นลบสูงในฤดูที่ 2 
และล้านนา4/ล้านนา5 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะเป็นลบสูงในฤดูที่ 3 เป็นพันธุ์ท่ีเหมาะส าหรับคัดเลือกเป็นลูกผสมเดี่ยว หรือ
ใช้เป็นพันธุ์การค้าที่ระดับโรคราน้ าค้างต่ าในแต่ละฤดู 

ตารางที่ 8 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(คา่เหนือแนวเส้นทแยงมมุ)     
             และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมมุ)  ในลักษณะระดับโรคราน้ าคา้ง ฤดูที่ 2   
  ล้านนา 1 ล้านนา 2 ล้านนา 3 ล้านนา 4 ล้านนา 5 ล้านนา 6 ล้านนา 7 ล้านนา 8 
ล้านนา 1 -0.1* 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 
ล้านนา 2 0.0 -0.1 0.1 -0.3** 0.2 0.1 0.1 -0.1 
ล้านนา 3 0.0 0.2 0.0 0.3** -0.1 0.0 0.1 -0.3** 
ล้านนา 4 0.0 0.0 0.0 0.2** 0.0 -0.1 0.1 0.2 
ล้านนา 5 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.1 
ล้านนา 6 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2** -0.1 0.0 
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ล้านนา 7 0.2 0.1 0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 
ล้านนา 8 0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2** 
S.E.(gi) = 0.0, CD0.05(gi) = 0.1, CD0.01(gi) = 0.1, S.E.(gi-gj) = 0.1 CD0.05(gi-gj) = 0.1, CD0.01(gi-gj) = 0.2 
S.E.(sij) = 0.1, CD0.05(sij) = 0.2, CD0.01(sij) = 0.3, S.E.(rij) = 0.1, CD0.05(rij) = 0.2, CD0.01(rij) = 0.3 

ตารางที่ 9 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(คา่เหนือแนวเส้นทแยงมมุ)     
             และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมมุ)  ในลักษณะระดับโรคราน้ าคา้ง ฤดูที่ 3   

  ล้านนา 1 ล้านนา 2 ล้านนา 3 ล้านนา 4 ล้านนา 5 ล้านนา 6 ล้านนา 7 ล้านนา 8 
ล้านนา 1 0.0 0.1 0.0 -0.5 -0.4 -0.3 0.0 0.1 
ล้านนา 2 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.2 -0.1 -0.4 0.0 
ล้านนา 3 0.3 -0.3 -0.1 -0.3 0.4 0.0 -0.1 0.1 
ล้านนา 4 0.0 0.3 0.0 0.1 -0.7* 0.4 0.6 -0.2 
ล้านนา 5 0.4 0.7* 0.3 -0.2 0.4** -0.5 0.7* -0.5 
ล้านนา 6 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.3* 0.0 0.5 
ล้านนา 7 0.1 0.1 0.0 -0.3 0.0 0.1 -0.1 -0.3 
ล้านนา 8 0.0 -0.3 -0.3 0.3 0.2 0.7* 0.0 0.0 
S.E.(gi) = 0.1, CD0.05(gi) = 0.2, CD0.01(gi) = 0.3, S.E.(gi-gj) = 0.2, CD0.05(gi-gj) = 0.3, CD0.01(gi-gj) = 0.4 
S.E.(sij) = 0.3, CD0.05(sij) = 0.6, CD0.01(sij) = 0.8, S.E.(rij) = 0.3, CD0.05(rij) = 0.7, CD0.01(rij) = 0.9 
 

อภิปรายผล  

การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู  

พบอิทธิพลการผสมสลับในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างในฤดูที่ 1 คือสายพันธ์ุแม่มีอิทธิพลควบคุมทั้ง 2 

ลักษณะในฤดูที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Molabadi, Golkar & Eghtedary (2015) ที่ศึกษาสมรรถนะการผสมของ

ผลผลิตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงกวาในโรงเรือน จ านวน 9 สายพันธุ ์พบว่าสายพันธุ์แม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะ

ผลผลิต เช่นเดียวกับ Gad Alla และคณะ (2019) ท าการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อลักษณะทางล าต้น

และผลผลิตในการผสมแบบพบกันหมดในแตงกวาสายพันธุ์แท้ 5 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่าสายพันธุ์แม่มีอิทธิพลในการควบคุม

ลักษณะผลผลิตและลักษณะอื่น ๆ 

 

สรุปผลการวิจัย   

การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู 

พบว่าข้อมูลทั้ง 3 ฤดู มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่สามารถระบุสายพันธุ์และพันธุ์ที่มี

ความเหมือนกันได้บางส่วน โดยค่าสมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิตพบว่า สายพันธุ์ล้านนา 4, ล้านนา 5 และล้านนา 2 

มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกทั้ง 3 ฤดู เหมาะส าหรับการน าไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่เพื่ อผลิตลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง  

ส่วนสมรรถนะการผสมในลักษณะความต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง พบว่าล้านนา 6 เป็นสายพันธุ์ท่ีมีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป

เป็นลบทั้ง 3 ฤดู เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่จะให้ลูกผสมที่มีระดับโรคราน้ าค้างต่ า นอกจากนี้ยังสามารถระบุพันธุ์ลูกผสมที่มี
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ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในแต่ละฤดู ซึ่งพันธุ์ล้านนา6/ล้านนา2 เป็นพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง 2 ฤดู และยังมีระดับโรคราน้ าค้าง

ต่ า ในระดับความต้านทานปานกลางทั้ง 3 ฤดู และล้านนา4/ล้านนา5 เป็นพันธุ์ท่ีให้ผลผลิตสูง และระดับโรคราน้ าค้างต่ าในฤดู

ที่ 3 จากผลการวิจัยสามารถระบุสายพันธุ์พ่อแม่และพันธุ์ลูกผสมของแตงกวาล้านนาที่เหมาะส าหรับน าไปผลิตลูกผสม หรือ

พันธุ์สังเคราะห์ที่ให้ผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างสูง ซึ่งมีประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตและ

ต้านทานต่อโรคราน้ าค้างต่อไป รวมทั้งเป็นพันธุ์แนะน าให้บริษัทหรือเกษตรกรที่หาพันธุแ์ตงกวาที่มีผลผลิตสูง และต้านทานต่อ

โรคราน้ าค้างไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
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ผลของปุยหมักจากเปลือกกลวยน้ําวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุง 

EFFECT OF BANANA PEEL COMPOST ON GROWTH AND YIELD OF CHOY SUM (Brassica 

chinensis var. parachinensis) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของปุยหมักจากเปลือกกลวยนํ้าวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของ

ผักกวางตุง เมื่อใชปุยหมักในอัตราท่ีแตกตางกัน ทําการทดลอง ณ ฟารมเกษตรพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) 

จํานวน 5 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตน ไดแก ไมใสปุย (เปรียบเทียบ) กับใสปุยหมักอัตรา 22 กรัมตอตน 45 

กรัมตอตน 100 กรัมตอตน และ 150 กรัมตอตน ผลการวิจัยพบวา ผักกวางตุงท่ีใสปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน มีผลทําให

การเจริญเติบโตทางดานความสูง ความยาวแผนใบ ความกวางใบ ความยาวกานใบ ความยาวราก ผลผลิตดานนํ้าหนักสดกอน

ตัดแตง นํ้าหนักสดหลังตัดแตง และนํ้าหนักแหงมากท่ีสุด รองลงมาคือการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน โดยมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับการไมใสปุย ซึ่งใหการเจริญเติบโต และผลผลิตทุกดานนอยท่ีสุด 

 

คําสําคัญ : ปุยหมัก  เปลือกกลวย  การเจริญเติบโต ผลผลิต กวางตุง 

 

Abstract 

 This research aims to effect of banana peel compost on growth and yield of choy sum in a 

different rate of use. Experimental was studied at agriculture farm of food and agricultural technology 

faculty design in (Completely Randomized Design: CRD) with 4 replications 10 pot and 5 treatments not 

used compost (control) used compost 22 g/pot used compost 45 g/pot used 100 g/pot and used 150 

g/pot. The result shows that choy sum used compost 100 g/pot is the best in height, leaf length, leaf 

wide, petiole length, root length, fresh weight, and shelf cut weight better than used compost at 150 

g/pot had statistical difference significantly at 0.01. When compared with control was lowest in growth 

and yield. 

 

keywords : compost, banana peel, growth, yield, choy sum 
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บทนํา   

 เปลือกกลวยเปนวัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมแปรรูปกลวย เมื่อมีการแปรรูปจํานวนมากทําใหเกิดเปลือกกลวย

เหลือท้ิงจํานวนมาก เมื่อมีจํานวนมากทับถมกันจะทําใหยอยสลายในธรรมชาติไดนอย และชากอใหเกิดปญหาขยะตามมา เชน

ในพ้ืนท่ี อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก และ อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีผลิตภัณฑกลวยตากและกลวยอบเนย

เปนสินคาสําคัญของพ้ืนท่ี การผลิตกลวยในชุมชนจะมีเปลือกกลวยเหลือท้ิงในฤดูกาลปกติประมาณ 5 ตัน/วัน หากในฤดูแลง 

การผลิตกลวยตากจะผลิตไดเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดเปลือกกลวยเหลือท้ิงมากถึง 10 ตัน/วัน หรือคิดเปน 300 ตัน/เดือน (ภูมิศักดิ์ 

และคณะ, 2555) จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพ่ือนําเปลือกกลวยท่ีเหลือท้ิงนํามาใชประโยชนใหมากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทย

เปนประเทศท่ีทําการเกษตรเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียจากรัฐบาลตามแผนพัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติ 20 ป เพ่ือเปนการสงเสริมแหลงอาหารปลอดภัยใหมีปริมาณมากข้ึนภายในประเทศ ลดปญหาสิ่งแวดลอม 

และทําใหประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน การทําเกษตรอินทรียน้ันจําเปนตองพ่ึงพาปจจัยหลายอยาง เพ่ือใหพืชท่ีปลูกมีความอุดม

สมบูรณ มีคุณภาพท่ีดี ซึ่งหมายถึงรายไดของเกษตรกรท่ีมากข้ึน ปุยอินทรียเปนปจจัยการผลิตสําคัญสวนหน่ึงในการผลิตพืชใน

ระบบเกษตรอินทรีย ปุยหมักเปนปุยอินทรียชนิดนึงท่ีสามารถใชในระบบเกษตรอินทรียได ในการวิจัยน้ีจึงศึกษาการนําเปลือก

กลวย ซึ่งเปนของเหลือท้ิงจากการแปรรูปกลวยมาผลิตปุยหมัก เพ่ือลดปริมาณขยะเหลือท้ิง อันเปนการแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม และเปนทางเลือกของปุยหมักในระบบเกษตรอินทรียอีกชนิดหน่ึง โดยมีการศึกษาผลของปุยหมักจากเปลือกกลวย

นํ้าวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุง เมื่อใชปุยหมักจากเปลือกกลวยนํ้าวาท่ีอัตราแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวางแผนการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) โดยปลูกในกระถาง วางกระถาง

ไวในแปลงทดลอง และกําหนดใหมีปริมาณการใสปุยหมักในอัตราท่ีแตกตางกัน จํานวน 5 สิ่งทดลอง ไดแก ไมใสปุย 

(เปรียบเทียบ) ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัมตอตน ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัมตอตน ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน และ ใสปุย

หมักอัตรา 150 กรัมตอตน รวม 5 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 4 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตน เกณฑอัตราการใสนํามาจากผลการทดลองของ

ปุยหมักชนิดอ่ืนท่ีใหผลการเจริญเติบโตของผักกวางตุงไดดี 

การเตรียมปุยหมัก 

 นําเปลือกกลวยจากแหลงแปรรูปกลวยอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเหลือท้ิงในชุมชน เปลือกกลวยท่ี

นํามาใชทําการทดลองเปนเปลือกกลวยสุกท่ีเหลือจากการแปรรูปกลวยตาก เกลี่ยเปลือกกลวยไมสับเปนแปลงขนาด 1x2 

เมตร หนาประมาณ 15 เซนติเมตร จากน้ันนํามูลวัวโรยใหท่ัวหนาประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร เมื่อโรยมูลวัวทับท่ัวแลวนํา

เปลือกกลวยมาวางทับอีกช้ันดวยความหนาเทาเดิม ทําซ้ํา 3 ช้ัน แตละช้ันรดดวย สารละลายซุปเปอร พ.ด. 1 ของกรมพัฒนา

ท่ีดิน อัตรา 1 ซองตอนํ้า 20 ลิตร พลิกกองปุยทุกๆ 10 วัน เมื่อหมักได 30 วัน รดกองปุยดวยสารละลายซุปเปอร พ.ด. 3 ของ

กรมพัฒนาท่ีดิน อัตรา 1 ซองตอรําขาว 1 กิโลกรัมผสมนํ้า 5 ลิตร หมักท้ิงไวจนปุยหมักมีลักษณะละเอียดรวน ยอยสลายดีแลว

จึงนําไปพักไวในท่ีรมเพ่ือใหจุลินทรียหยุดกิจกรรมยอยสลายภายในกองปุย จึงสามารถนําไปใชในการทดลอง 
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วิธีการทดลอง 

 การเตรียมวัสดุปลูก โดยการนําดินผสมแกลบดําใหเขากันในอัตรา 2:1 จากน้ันผสมปุยหมักจากเปลือกกลวยอัตราท่ี

กําหนด อัตรา 22 45 100 150 กรัมตอถุง นําดินผสมปุยกรอกใสถุงดําแยกไวในแตละสิ่งทดลอง ทําการเพาะเมล็ดผักกวางตุง

ในถาดเพาะกลาหลุมละ 2 เมล็ด หลังจากงอก 15 วันนําไปยายปลูกลงถุงดําท่ีเตรียมไว โดยการคัดใหเหลือตนท่ีมีความ

แข็งแรง และมีขนาดสม่ําเสมอกัน ทําการรดนํ้าทุกวันเชาเย็น เมื่อผักกวางตุงโตได 30 วันหลังจากงอก ใหใสปุยหมักจากเปลือก

กลวยในอัตราท่ีกําหนดตามแผนการทดลอง ทําการบันทึกขอมูลดานการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง ความยาวใบ ความกวาง

ใบ ความยาวกานใบ ทุกๆ 7 วัน และทําการเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่อผักกวางตุงอายุได 45 วัน วัดคา ความยาวราก ผลผลิตของ

ผักกวางตุง ไดแก นํ้าหนักสดกอนตัดแตง นํ้าหนักสดหลังตัดแตง และนํ้าหนักแหง หลังจากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการทดลองมา

วิเคราะหผลทางสถิติ ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดี่ยว (one-way analysis of 

variation) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ Duncan multiple ranges test ท่ีความเช่ือมั่น 99% 

ผลการวิจัย  

ผลการทดลองเก่ียวกับอัตราการใสปุยหมักจากเปลือกกลวยนํ้าวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุง

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) 

จากผลการทดลองพบวาอัตราการใชปุยหมักจากเปลือกกลวยท่ีแตกตางกัน สิ่งทดลองท่ีใหปุยหมักอัตรา 100 กรัม

ตอตน ใหความสูงมากท่ีสุด รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มี

คาความสูงเฉลี่ยเทากับ 14.04, 13.51, 13.27, 11.77 และ 11.45 เซนติเมตร ตามลําดับ สิ่งทดลองท่ีใสปุยหมักจากเปลือก

กลวย 45 100 และ 150 กรัมตอตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

สิ่งทดลองไมใสปุย และใสปุยหมักจากเปลือกกลวย 22 กรัมตอตน (ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 อัตราการเจริญเติบโตดานความสูงของผักกวางตุงท่ีใชอัตราปุยหมักจากเปลือกกลวยแตกตางกัน 

 

สิ่งทดลอง 

ความสูง (เซนติเมตร) 

7 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

14 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

21 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

28 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

ไมใสปุย 3.86b1/ ± 0.22 5.72b ± 0.68 7.97c ± 1.02 11.45b ± 0.64 

ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม 3.88b ± 0.43 6.90a ± 0.21 9.30b ± 0.20 11.77b ± 0.61 

ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม 3.91b ± 0.33 7.31a ± 0.36 10.62a ± 0.49 13.27a ± 0.65 

ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม 4.51a ± 0.29 7.43a ± 0.12 10.73a ± 0.68 14.04a ± 1.04 

ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม 4.56a ± 0.27 7.39a ± 0.24 10.67a ± 0.54 13.51a ± 0.58 

เฉล่ีย 4.14 6.95 9.86 12.81 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 7.63 5.38 6.57 5.68 

1/   ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

** คาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<.01) 
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ภาพท่ี 1 อัตราการเจริญเติบโตดานความสูงของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราแตกตางกัน 

 

   ดานความยาวใบของผักกวางตุง สิ่งทดลองท่ีใชปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหความยาวมากท่ีสุด รองลงมาไดแก

การใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 7.80, 7.77, 7.65, 

6.96 และ 5.52 เซนติเมตร ตามลําดับ ทุกสิ่งทดลองท่ีใสปุยหมักจากเปลือกกกลวยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองท่ีไมใสปุย (ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวใบของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

สิ่งทดลอง 

ความยาวใบ (เซนติเมตร) 

7 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

14 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

21 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

28 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

ไมใสปุย 1.56b1/ ± 0.22 2.44b ± 0.43 4.13b ± 0.91 5.52b ± 0.40 

ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม 1.75ab ± 0.11 3.42a ± 0.21 5.57a ± 0.72 6.96a ± 1.00 

ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม 1.76ab ± 0.15 3.59a ± 0.28 5.96a ± 0.69 7.65a ± 0.34 

ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม 1.93a ± 0.20 3.60a ± 0.43 6.58a ± 1.12 7.80a ± 0.93 

ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม 1.96a ± 0.12 3.59a ± 0.15 6.21a ± 1.24 7.77a ± 1.23 

เฉล่ีย 1.79 3.33 5.69 7.14 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 7.90 9.49 14.91 11.96 

1/   ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

** คาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) 
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ภาพท่ี 2 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวใบของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

   เมื่อเปรียบเทียบความกวางใบของผักกวางตุงสิ่งทดลองท่ีใชปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหความกวางใบมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 

5.82, 5.61, 5.54, 4.61 และ 4.09 เซนติเมตร ตามลําดับ การใสปุยหมักจากเปลือกกลวยท่ีอัตรา 45 100 และ 150 กรัมตอ

ตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 อัตราการเจริญเติบโตดานความกวางใบของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

สิ่งทดลอง 

ความกวางใบ (เซนติเมตร) 

7 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

14 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

21 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

28 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

ไมใสปุย 0.94c1/ ± 0.05 1.57d ± 0.13 3.04c ± 0.05 4.09c ± 0.64 

ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม 0.98bc ± 0.05 1.77cd ± 0.06 3.40c ± 0.28 4.61bc ± 0.60 

ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม 1.01bc ± 0.05 1.89bc ± 0.23 4.11b ± 0.26 5.54ab ± 0.46 

ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม 1.07b ± 0.10 2.16a ± 0.16 4.64a ± 0.28 5.82a ± 0.25 

ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม 1.20a ± 0.10 2.10ab ± 0.14 4.24b ± 0.24 5.61ab ± 1.04 

เฉล่ีย 1.04 1.89 3.88  5.13 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 7.44 7.48 5.76 12.78 

1/   ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

** คาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) 
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ภาพท่ี 3 อัตราการเจริญเติบโตดานความกวางใบของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

    

   เมื่อทําการทดลองใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราตางๆ พบวาการใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหความยาว

กานใบมากท่ีสุด รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูง

เฉลี่ยเทากับ 12.07, 11.83, 11.65, 10.49 และ 8.69 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยท่ีการใสปุยหมักจากเปลือกกลวยท่ีอัตรา 45 

100 และ 150 กรัมตอตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวกานใบของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

สิ่งทดลอง 

ความยาวกานใบ (เซนติเมตร) 

7 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

14 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

21 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

28 วันหลังยายกลา 

(×�± S.D.) 

ไมใสปุย 2.77c1/ ± 0.38 4.16b ± 0.50 6.56b ± 0.76 8.69b ± 0.64 

ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม 2.98c ± 0.24 5.35a ± 0.17 8.28ab ± 1.15 10.49ab ± 1.76 

ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม 3.07bc ± 0.18 5.46a ± 0.59 9.34a ± 0.70 11.65a ± 0.36 

ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม  3.45ab ± 0.36 5.52a ± 0.61 9.69a ± 1.23 12.07a ± 1.60 

ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม 3.55a ± 0.24 5.52a ± 0.29 9.43a ± 1.64 11.83a ± 1.05 

เฉล่ีย 3.16 5.20 8.66 10.94 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 8.95 8.81 13.31 11.08 

1/   ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

** คาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01) 
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ภาพท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวกานใบของผักกวางตุงท่ีใชอัตราปุยหมักจากเปลือกกลวยแตกตางกัน 

 

  เมื่อทําการทดลองการใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราตางๆ ในดานความยาวรากพบวาการใชปุยหมักอัตรา 100 

กรัมตอตน ใหความยาวรากมากท่ีสุด รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และ

ไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 12.07, 11.83, 11.65, 10.49 และ 8.69 เซนติเมตร ตามลําดับ การใชปุยหมักจากเปลือก

กลวยท่ีอัตรา 100 และ 150 กรัมตอตน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดานความยาวราก (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 

5) ดานผลผลติของผักกวางตุงพบวา การใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหนํ้าหนักกอนตัดแตงมากท่ีสุด รองลงมาไดแกใส

ปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 6.37, 5.08, 4.81, 3.26 

และ 2.77 กรัมตอตน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 6) การใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ให

นํ้าหนักหลังตัดแตงมากท่ีสุด รองลงมาไดแกใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคา

ความสูงเฉลี่ยเทากับ 4.48, 3.84, 3.50, 2.33 และ 2.15 กรัมตอตน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 5 และ

ภาพท่ี 7) การใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน มีนํ้าหนักแหงมากท่ีสุด รองลงมาไดแกใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 

กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 0.65, 0.49, 0.41, 0.26 และ 0.19 กรัมตอตน ตามลําดับ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 5 และภาพท่ี 8)  
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ตารางท่ี 5 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวรากของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

สิ่งทดลอง 

ความยาวราก 

(เซนติเมตร) 

(×�± S.D.) 

 

น้ําหนักกอนตัดแตง 

(กรัม/ตน) 

(×�± S.D.) 

น้ําหนักหลังตัดแตง 

(กรัม/ตน) 

(×�± S.D.) 

น้ําหนักแหง 

(กรัม/ตน) 

(×�± S.D.) 

ไมใสปุย 9.12d1/ ± 0.71 2.77c ± 0.28 2.15c ± 0.09 0.19e ± 0.01 

ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม 10.07cd ± 0.76 3.26c ± 0.13 2.33c ± 0.06 0.26d ± 0.03 

ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม 10.24bc ± 0.33 4.81b ± 0.80 3.50b ± 0.37 0.41c ± 0.03 

ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม 12.08a ± 0.94 6.37a ± 0.78 4.48a ± 0.16 0.65a ± 0.02 

ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม 11.11ab ± 0.18 5.08b ± 0.69 3.84b ± 0.50 0.49b ± 0.06 

เฉลี่ย 10.52 4.46 3.26 0.40 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 6.16 13.45 8.67 11.06 

1/   ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99% (p<0.01) 

 

 

 
ภาพท่ี 5 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวรากของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 
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ภาพท่ี 6 อัตราการเจรญิเติบโตดานนํ้าหนักสดกอนตดัแตงของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 

 

 
ภาพท่ี 7 อัตราการเจรญิเติบโตดานนํ้าหนักสดหลังตัดแตงของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน

 
  ภาพท่ี 8 อัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักแหงของผักกวางตุงท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีแตกตางกัน 
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อภิปรายผล  

     จากการทดลองจะเห็นการใหปุยหมักจากเปลือกกลวยท่ีอัตรา 100 กรัมตอตน ใหผลการทดลองดีวาการใหอัตราปุย

หมักจากเปลือกกลวย 150 กรัมตอตน เน่ืองจากในเปลือกกลวยมีสารแทนนินประมาณ 0.25 – 6.84% ไนโตรเจน 47.89 – 

62.65% ฟอสฟอรัส 0.22 – 0.28% แคลเซียม 0.35 – 0.60% (สุญาณี, 2555) และสารแทนนินน้ีเปนสารอัลลิโลพาธีมีผล

ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช (เบญจมาศ, 2547) ใหผลเชนเดียวกับการทดลองของ Ronald et. Al. (1983) ไดรายงานวา

แทนนินจากเปลือกตนสน Engelmann เปนสารยับยั้งการเจริญเติบโต มีผลตอการงอกของเมล็ดตนสน Conifers ดังน้ันหาก

ใสปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราท่ีสูงก็จะทําใหพืชไดรับสารแทนนินจํานวนมากสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชแมวาจะมี

ปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีมากกวาก็ตาม สอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร (2547) ไดรายงานวาการใชปุยหมักอัดเม็ดท่ีทําจาก

เปลือกกลวยชวยใหคุณภาพของดินดีข้ึน และนาขาวท่ีใชปุยหมักอัดเม็ดท่ีทําจากเปลือกกลวยใหผลผลิตใกลเคียงกับการใช

ปุยเคมี ปุยหมักอัดเม็ดท่ีทําจากเปลือกกลวยมีรอยละของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในปุยหมักอัดเม็ดน้ีเทากับ 

2.5 2.0 และ 2.0 ตามลําดับ ดังน้ันหากจะใชปุยหมักจากเปลือกกลวยควรใหอยูในปริมาณท่ีพอเหมาะ เชนการใหปุยหมักจาก

เปลือกกลวยท่ี 45 กรัมตอตนแมจะไมไดใหผลการทดลองดีท่ีสุดแตก็ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหปุยหมักจาก

เปลือกกลวยท่ีอัตรา 100 กรัมตอตนในหลายตัวช้ีวัด ซึ่งจะเปนการลดตนทุน และสงผลดีตอพืชท่ีปลูก การศึกษาในอนาคตควร

หาอัตราการใสปุยหมักจากเปลือกกลวยท่ีเหมาะสมกับแตละชนิดพืช เพราะพืชแตละชนิดมีความทนทานตอแทนนินแตก

ตางกัน 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การใหปุยหมักจากเปลือกกลวยอัตรา 100 กรัมตอตน ใหผลการทดลองดีท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี (p<0.01) 

ในทุกดาน ไดแก ดานความสูง ความยาวใบ ความกวางใบ ความยาวกานใบ ความยาวราก ผลผลิตดานนํ้าหนักสดกอน ตัดแตง 

นํ้าหนักสดหลังตัดแตง และนํ้าหนักแหง รองลงมาไดแก การใหปุยหมักจากเปลือกกลวยท่ีอัตรา 150 กรัมตอตน สิ่งทดลองท่ี

ไมใหปุยใหผลการทดลองท่ีนอยท่ีสุดในทุกดาน แตในดานความสูงตน ความยาวใบ ความกวางใบ และ ความยาวกานใบพบวา

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองท่ีใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตรา 45 100 และ 150 กรัมตอตน 
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การตรวจหาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจาก 
สารสกัดใบตะขบป่า 

PHYTOCHEMICAL SCREENING, ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY 
FROM THE LEAVES EXTRACTS OF FLACOURTIA INDICA (BURM.F.) MERR. 

 
    สายฝน ค าขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สรุะยศ กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์ สีขาว* 

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก  
     *corresponding author. e-mail: pattawat_apsc@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบตะขบป่าแห้งที่สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอล 
โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีในการเกิดสี ตะกอน พบสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้แก่ ฟีนอลิก แทนนิน แอลคาลอยด์ 
และคาร์โบไฮเดรต การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี  Folin-Ciocalteu colorimetric มีปริมาณเท่ากับ
0.317 ± 0.015 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
DPPH, ABTS และ FRAP พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยรายงานเป็นค่า IC50 เท่ากับ 0.040 ± 0.001, 0.075 ± 0.001 
มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตร ตามล าดับ และมีค่า FRAP value เท่ากับ 3.255 ± 0.048 มิลลิกรัมเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักตัวอย่าง
แห้ง 1 กรัม ตามล าดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบ 
เอทานอลของใบตะขบป่าที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจ านวน 6 ชนิด คือ Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, และ 
Streptococcus faecalis แต่ไม่ต้าน Proteus vulgaris, Serratia marcescens และ Pseudomonas aeruginosa 
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าใบของตะขบป่าจัดเป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่อาจน าไปพัฒนาเพื่อให้เกิด
มูลค่าในทางด้านเวชกรรม หรือด้านอ่ืนต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : ตะขบป่า สารพฤกษเคมี สารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 

 
Abstract 

 Phytochemical screening of the ethanol extracts from the dried leaves of Flacourtia indica 
(Burm.f.) Merr., by using chemical reactions in the formation of color or sediment. The phytochemical 
such as tannin, alkaloids and carbohydrates were found. Total phenolic was evaluated using Folin-
Ciocalture colorimetric method which was found to be 0.317 ± 0.015 milligrams of gallic acid 
equivalents/gram dry sample. The results of the antioxidant activities  detected with DPPH, ABTS and 
FRAP method were reported as IC50 value to be 0.040 ± 0.001, 0.075 ± 0.001 milligram per milliliter and 
the FRAP value was 3.255 ± 0.048 milligram of ferrous sulfate equivalents per gram sample dry weight, 
respectively. In addition, the results of the antibacterial activities determined by paper disc diffusion 
method were found that the crude extract of ethanol from this plant at the concentration of 50 
milligrams per millilite against Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, and Streptococcus faecalis but they were inactive against 
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Proteus vulgaris, Serratia marcescens and Pseudomonas aeruginosa This study demonstrates that the 
leaves extract of Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. is a source of bioactive compounds, which may be 
developed to increase in the fied of medicine or other areas in the future. 
 
keywords: Flacourtia indica (Burm.f.) Merr., Phytochemical, Phenolic compound, Antioxidant activity, 
Antibacterial activity 
 
บทน า 
 ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นภูมิประเทศ
เขตร้อนช้ืน ส่งผลท าให้มีพืชพรรณนานาชนิดที่มีประโยชน์โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ และใน
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับการศึกษาคุณประโยชน์ทางยาจากพืชสมุนไพรมากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรเป็น
แหล่งสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) จากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการป้องกันหรือรักษาโรคหลายชนิด เช่น 
สารกลุ่มแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบ และเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับร่างกาย สารกลุ่มแอลคาลอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็ง เป็นต้น ข้อมูลในการศึกษาองค์ประกอบทาง      
พฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการยืนยันและรับรองว่าสาร
องค์ประกอบที่มีในสมุนไพรชนิดนั้นมีศักยภาพได้จริงเท็จอย่างไร และนอกจากนี้ยังเป็นการ เพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพร
ชนิดนั้นๆ อีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่าสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ จัดเป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
บทบาทส าคัญในกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถไปช่วย
ยับยั้งอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง เช่นโรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น    
(บุหรัน, 2556) 
 ตะขบป่า มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. อยู่ในวงศ์ Flacourtiaceae เป็นไม้ยืนต้น 
มีช่ือท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า, (ภาคเหนือ), หมากเบน (หนองคาย) (เต็ม, 2557) เบนโคก 
(อุบลราชธานี) พบเจริญในพื้นที่ป่าเต็งรัง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าผสมผลัดใบ และบริเวณริมน้ าผล
รับประทานได้ จึงมีการเพาะปลูกกันบ้างตามสวนเพื่อกินผล ตะขบเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 2 - 15 เมตร มีแหลมเล็กๆ 
บริเวณซอกใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปรีขนาดประมาณ 3 - 5.5 x 8-12 เซนติเมตร ขอบใบหยักเล็กน้อย โคนใบสอบ 
ปลายใบมนถึงแหลม แผ่นใบหนาเรียบ ดอกช่อสั้นออกบริเวณซอกใบและปลายกิ่ง ผลสดกลมผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7 - 0.8 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยงและเกสรเพศผู้ติดที่ฐานผล และมียอดเกสรเพศเมีย 4 - 5 แฉก
ติดที่ปลายผลตะขบป่าเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดที่มีมาอย่างยาวนานในไทย โดยมีรายงานการใช้ประโยชน์และสรรพคุณ
มากมาย เช่น แก่น ต้มน้ าดื่ม แก้ผิดส าแดง (อุบลราชธานี) แก่นหรือรากต้มน้ าดื่ม แก้ไตพิการ (อีสาน) แก่น แก้ท้องร่วง ขับ
เหง่ือ ขับพยาธิ ทั้งต้น แก้โรคผิวหนัง ใบสด ลดไข้ในเด็ก แก้โรคปอดอักเสบ แก้ไอ แก้บิดและท้องเสีย เป็นต้น (ต ารายา
ไทย) (สุดารัตน์ และคณะ, 2553)  ตะขบป่ามีสารเคมีที่หลากหลายสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นยา มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ, hepatoprotective, antiasthmatic, ยาต้านมาลาเรีย เป็นต้น (Kaou et al, 2010; Kumar et al., 2018) 
ปัจจุบันตะขบป่าเริ่มมีการเพาะปลูกในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากผลของต้นตะขบป่ามีรสชาติอร่อย นิยมรับประทาน 
อีกทั้งส่วนต่างๆ ยังมีสรรพคุณทางการรักษาโรค ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP และการศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ด้วยวิธี Paper disc diffusion จากสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือและสารเคมี 
 เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการทดลองได้แก่ เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท รุ่น Spectro star ยี่ห้อ Spectro star 
nano บริษัท BMG Labtech ประเทศเยอรมัน เครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ (Rotary evaporatar) รุ่น R-300 ยี่ห้อ 
Buchi บริษัท BUCHI Labortechnik AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไมโครปิเปตต์ (Micropipette) ขนาด 50, 200, 1,000 
ไมโครลิตร ยี่ห้อ Finnpipeete® F2 บริษัท Thermo scientific ประเทศฟินแลนด์ มัลติแชนแนล ไมโครปิเปต 
(Multichannel micropipette) ขนาด 200 ไมโครลิตร รุ่น EPP 12-1200 ยี่ห้อ Drawell Artist of Science บริษัท 
Shanghai Drawell Scientific Intrument ประเทศจีน สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยมีดังนี้ 2,2-ไดฟีนิล-1-พิคริลไฮดราซิล, 
(2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, (DPPH)) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,2-อะซิโน-บิส (3-เอทิลเบน
โซไทอะโซลีน-6-ซัลโฟนิก แอซิด, (2,2-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid diammonium salt, 
(ABTS)) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,4,6-ทริส (2-ไพริดริล)-เอส-ไตรอะซีน, (2,4,6-Tris (2-pyridrl)-s-
triazine) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 การเก็บตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างใบตะขบป่า (Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.) จากพ้ืนที่ต าบลวังส าโรงหว้า อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงไว้ ณ ห้องเก็บรวบรวบตัวอย่างพรรณไม้           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม voucher specimen no. PSRU 1011 
 
 การเตรียมสารสกัดหยาบของใบตะขบป่า 
 น าใบตะขบป่ามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาปั่นให้ละเอียดช่ัง
ตัวอย่างใบตะขบป่า 300 กรัม แช่สกัดด้วยเอทานอลปริมาตร 600 มิลลิลิตร แช่สกัดเป็นเวลา 7 วัน กรองสารละลาย 
(ท าซ้ ากัน 2 ครั้ง) น าสารละลายที่กรองได้ไประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ จะได้สารสกัด
หยาบเอทานอลที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้มหนัก 3.280 กรัม (1.06%) 
 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical screening) 
 ตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (สุชาดา และคณะ, 2558) โดยท าการ
ทดสอบสารพฤกษเคมีประกอบด้วยสาร 9 กลุ่มได้แก่ ซาโปนิน สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน ฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์ 
แอนทราควิโนน ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และคาร์โบไฮเดรตดังนี้  
 การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่นจ านวน 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้ง
ไว้ให้เย็นแล้วกรองสารละลาย เขย่าแรงๆ หากเกิดฟอง และคงอยู่ประมาณ 10 นาที แสดงว่าพบซาโปนิน  
 การตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที 
ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นหยด 2% เฟอริกคลอไรด์ ถ้าหากสารละลายให้สีน้ าเ งินเข้มหรือสีด าแสดงว่าพบ
สารประกอบฟีนอลิก  
 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร 
ใส่ลวดแมกนีเซียมลงไป 2 ช้ินเล็กๆ ถ้าฟองที่เกิดเป็นสีส้มแดงหรือชมพู แสดงว่าพบสารประกอบฟลาโวนอยด์   
 การตรวจสอบแทนนิน (Tannins test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
และกรองสารละลาย จากนั้นน าสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย 2 วิธีดังนี ้
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 1. หยด 1% เจลาติน ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน  
 2. หยด 10% เลดอะซิเตด ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน 
 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้
ให้เย็นและกรองสารละลาย ทดสอบด้วย Wangner’s reagent หากเกิดตะกอนสีน้ าตาลแสดงว่าพบสารแอลคาลอยด์ 
 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthraquinones test) ท าการทดสอบด้วย Borntrager’s test โดยชั่งสารสกัด
จ านวน 0.1 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าและกรองจากนั้นเติม 10% แอมโมเนีย 2 มิลลิลิตร ถ้าช้ันแอมโมเนียมี
สีส้ม แดง ชมพู เหลืองส้ม แสดงว่าพบอนุพันธ์แอนทราซิน   
 การตรวจสอบไดเทอร์พีน (Diterpenes test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้
ให้เย็นกรองสารละลาย หยด 10% คอปเปอร์อะซิเตด ถ้าสารละลายเกิดสีเขียวมรกต แสดงว่าพบไดเทอร์พีน  
 การตรวจสอบไตรเทอร์พีน (Triterpenes test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าแล้ว
กรอง จากนั้นเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ ทิ้งไว้สัก 2-3 นาที สังเกตสีของสารละลายช้ันล่างที่เกิดขึ้น
หากปรากฏสีน้ าตาลแดงแสดงว่าพบไตรเทอร์พีน  
 การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates test) ท าการทดสอบ 2 วิธีคือ  
 1. ทดสอบแป้ง ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 5 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง หยดสารละลาย
ไอโอดีน ถ้าหากสาระลายเป็นสีน้ าเงินหรือด า แสดงว่าพบแป้ง  
 2. ทดสอบน้ าตาล ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นเติม
สารละลายเบเนดิกต์ 1 มิลลิลิตร ต้มในน้ าเดือด 5 นาที สังเกตตะกอนท่ีเกิดขึ้น หากมีตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าพบน้ าตาล 
 
 การหาปริมาณฟีนอลิกรวม (Total phenolic content) 
 การหาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent (Sreejitha et al., 2013) โดยใช้กรดแกลลิก 
(Gallic acid) เป็นสารมาตรฐานเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบของใบตะขบป่า ที่ความเข้มข้น 1.00 และ 0.50 
มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตร (ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง) โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 12.5 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลทตามด้วยน้ ากลั่น 
(Distilled water) และโฟลิน-ซิโอแคลทู รีเอเจนต์ (Folin-Ciocalteu reagent) 12.5 ไมโครลิตร ตามด้วยน้ ากลั่น 
(Distilled water) 100 ไมโครลิตร เขย่าตั้งทิ้งไว้ 90 นาที จากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760        
นาโนเมตร 
 
 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH 
 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Alakolangaa et al., 2014) 
โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบตะขบป่าที่ความเข้มข้น 0.063, 0.031, 0.016, 0.008 และ 0.004 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในเอทานอล (ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง) โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ลงใน ไมโครเพลท
ตามด้วยสารละลาย 0.2 มิลลิโมลาร์ DPPH 100 ไมโครลิตร เขย่าและตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นท าการวัด
ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
  
 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay 
 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2 ,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) 
diammonium salt (ABTS) (Hutterc et al., 2010) โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบตะขบป่าที่     
ความเข้มข้น 0.150, 0.075, 0.038, 0.019, และ 0.009 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในเอทานอล (ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง)    
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โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลทตามด้วยสารละลาย ABTS 180 ไมโครลิตร เขย่าตั้งทิ้งไว้ 6 นาที 
จากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร 
 
 การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion 
 การทดสอบฤทธิต์้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion (Bhargava et al, 2012; สุนิษา และคณะ, 2558) 
โดยท าการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทดสอบจ านวน 9 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 
Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa และ Serratia marcescens ลงในอาหาร Nutrient broth (NB) แล้วน าไปบ่มด้วยตู้บ่ม
เพาะเช้ือแบบเขย่า (Shaking Incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการเขย่า 120 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง ปรับความเข้มข้นของเช้ือเทียบเท่ากับความขุ่นของ McFarland Standard scale No.5 จากนั้นใช้ก้าน
พันส าลี (cotton swab) ปลอดเช้ือจุ่มลงไปในสารแขวนลอยเช้ือแล้วกวาดเช้ือ (swab plate) ให้ทั่วผิวหน้าอาหาร 
Mueller Hinton Agar (MHA) ทิ้งให้แห้งประมาณ 5-15 นาที วาง paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร บน
ผิวหน้าอาหาร จากนั้นหยดสารสกัดที่ต้องการทดสอบลงบน paper disc ปริมาตร 20 ไมโครลิตร/disc ทิ้งไว้ให้แห้ง
ประมาณ 20 นาที ซึ่งมียาปฏิชีวนะ 0.3125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร chloramphenicol เป็นตัวควบคุมผลบวก (positive 
control) และ dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นตัวท าละลายและตัวควบคุมลบ (negative control) บ่มที่อุณหภูมิ 
30-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ตรวจสอบการเกิดบริเวณใส (clear zone) หากเกิดบริเวณใสแสดงว่าสารสกดัมี
การต้านแบคทีเรียทดสอบ  
 
ผลการวิจัย 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสี หรือตะกอน พบสารพฤกษเคมีจากสารสกัด
หยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 4 กลุ่ม ได้แก่ ฟีนอลิก แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์โบไฮเดรต แสดงผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 

สารพฤกษเคม ี สารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 
ซาโปนิน - 
ฟีนอลิก + 
ฟลาโวนอยด์ - 
แทนนิน  
  - เจลาติน + 
  - เลดอะซิเตด + 
แอลคาลอยด์  
  - Wagner’s reagant + 
แอนทราควิโนน 
  - Borntrager’s test 

 
- 

ไดเทอร์พีน - 
ไตรเทอร์พีน - 
 
 

 

841 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

คาร์โบไฮเดรต 
  - สารละลายไอโอดีน (ทดสอบแป้ง) + 
  - สารละลายเบเนดิกต์ (ทดสอบน้ าตาล) - 

 
  หมายเหตุ : + หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคม,ี - หมายถึง ไม่พบสารพฤกษเคม ี
 
ผลการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม 
 การหาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเอทานอลของใบตะขบป่าที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
ค านวณได้จากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (สมการเส้นตรงที่ได้คือ y = 43.748 + 0.204 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.999)  มีปริมาณเท่ากับ 0.317 ± 0.015 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนัก
ตัวอย่างแห้ง 1 กรัม 

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP 
 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลของใบตะขบป่าด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้ง 3 วิธี คือ 
DPPH, ABTS และ FRAP พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระแสดงผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 

 
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย 
 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธ ี Paper disc diffusion ของสารสกดัหยาบเอทานอลที่ความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรมัต่อมลิลลิติร พบว่าสารสกดัออกฤทธ์ิต้านแบคทีเรียจ านวน 6 ชนิด คือ Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, และ 
Streptococcus faecalis แต่ไม่ต้าน Proteus vulgaris, Serratia marcescens และ Pseudomonas aeruginosa ดงั
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกดัหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 

Bacteria ใบตะขบป่า (50 mg/ml) 

Bacillus subtilis + 
Escherichia coli + 
Micrococcus luteus + 
Protues vulgaris - 
Pseudomonas aeruginosa - 
Salmonella typhimurium + 

สารสกัด 
ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ 

DPPH 
IC50 (mg/ml) 

ABTS 
IC50 (mg/ml) 

FRAP Value 
(mg FeSO2/ gram dry 

sample) 

ใบตะขบป่า 0.040 ± 0.001 0.075 ± 0.001 3.255 ± 0.048 
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Serratia marcescens - 
Staphylococcus aureus + 
Streptococcus faecalis + 
               
               หมายเหตุ : + หมายถึง ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, - หมายถึง ไม่ออกฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย 
 
อภิปรายผล 
 จากการสกัดใบตะขบป่าท่ีแห้งและบดละเอียด สกัดด้วยตัวท าละลายเอทานอลได้สารสกัดหยาบท่ีมี

ลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีด้วยปฏิกิริยาของการเกิดสี หรือ

ตะกอน พบสาร 4 กลุ่มคือ ฟีนอลิก แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์โบไฮเดรต จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบ

สารพฤกษเคมีท่ีส าคัญคือ สารประกอบฟีนอลิก จึงได้ท าการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-

Ciocalteu colorimetry พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 0.317 ± 0.015 มิลลิกรัมสมมูลของกรด

แกลลิกต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม ท าการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธี 

DPPH, ABTS และ FRAP การเลือกทดสอบคุณสมบัติในการเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และ 

ABTS เป็นวธีิท่ีท าได้งา่ย สะดวก และรวดเร็ว เน่ืองจาก DPPH และ ABTS เป็นอนุมูลอสิระที่ค่อนข้างจะเสถียร โดย

ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และ ABTS รายงานเป็นค่า IC50 หมายถึงความเข้มข้นของสาร

ต้านออกซิเดชัน (ตัวอย่าง) ท่ีท าให้ความเข้มข้นของอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 50 พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอล

ของใบตะขบป่ามีค่า IC50 เท่ากับ 0.040 ± 0.001 และ 0.075 ± 0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนการศึกษา

คุณสมบัตใินการเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 

มีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะเสถียร มีค่าเท่ากับ 3.255 ± 0.048 

มิลลิกรัมสมมูลเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม จากผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของใบ
ตะขบป่าจัดเป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ท าหน้าที่ในการเป็นตัวขจัดอนุมูลอิสระ และเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่
อนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียร (Pengkumsir et al., 2011) นอกจากนี้ยังน าสารสกัดเอทานอลของใบตะขบป่า
มาทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
สามารถออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจ านวน 6 ชนิด คือ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, 
Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, และ Streptococcus faecalis แต่ไม่ต้าน Proteus 
vulgaris, Serratia marcescens และ Pseudomonas aeruginosa จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้เมื่อเทียบกับ
รายงานอื่นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับตะขบป่าของ (Eramma et al., 2013) ซึ่งรายงานว่ารากของตะขบป่าเป็นแหล่งของ
สารส าคัญ เช่น ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ และน้ าตาล นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย  ในขณะที่ (Kubola et al., 
2011) พบว่าผลสุกของตะขบป่าเป็นแหล่งของวิตามินซี สารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และ (Alakolanga et al., 2014) ยังพบว่าผลตะขบป่ามีสารประกอบฟีนอลิกถึง 35 ชนิด นอกจากน้ียังมีการรายงานว่า ไม่
ว่าจะเป็นใบ เปลือกล าต้น ราก ผล แม้กระทั่งส่วนทั้งหมดของพืชจากตะขบป่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย ได้แก่ 
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย (Kota et al., 2012) รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าส่วน
ต่างๆ ของตะขบป่าเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินนาข้าว ได้แก่ ข้าวพันธุ์A1 กข41 กข43 กข49 กข61 

พิษณุโลก2 กข81 กข19 กข13 กข29 และกข51 ในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 แปลง ผลการศึกษา พบว่า

ดินในพื้นที่ปลูกข้าวมีการปนเปื้อนเหล็กมากที่สุด คือ 420.51±89.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในช่วง 229.33-792.93

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) รองลงมา ได้แก่ สังกะสีเฉลี่ย 96.54±17.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในช่วง 59.30-157.85 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม) ตะกั่วเฉลี่ย 38.72±19.41มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในช่วง ND-137.55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ทองแดง เฉลี่ย 

27.87±9.65 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (อยู่ในช่วง 8.75-43.35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และแคดเมียม เฉลี่ย 1.33±3.56 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (อยู่ในช่วง ND-5.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ ซึ่งปริมาณการปนเปื้อน ตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพดินส าหรับท าการเกษตรของกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดไว้ ในขณะที่ปริมาณเหล็ก

และสังกะสีเกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว  

ค าส าคัญ :  ดิน โลหะหนัก การปนเปื้อน 

Abstract 

This study is to assess the contamination of heavy metals in rice paddies, such as rice varieties 

A1, RD41, RD43, RD43, RD49, RD61, Phitsanulok2, RD81, RD19, RD13, and RD29. In Bang Rakam District The 

results showed that the soil in rice planting area was contaminated with iron 420.51 ± 89.57 milligrams 

per kilogram (in the range of 229.33-792.93 milligrams per kilogram), followed by zinc in average 96.54 ± 

17.79 milligrams per kilogram (in the range of 59.30-157.85 milligrams per kilogram), lead in average 38.72 

± 19.41 milligrams per kilogram (in In the ND-137.55 milligrams per kilogram range, the average copper 

was 27.87 ± 9.65 milligrams per kilogram (in the range of 8.75-43.35 milligrams per kilogram) and the 

average cadmium was 1.33 ± 3.56 milligrams per kilogram. Rum (in the ND-5.20 mg per kg) Respectively, in 

which the amount of lead contamination of copper and cadmium is in the soil quality standard criteria for 

agriculture of the Land Development Department. Ministry of Agriculture and Cooperatives While the 

amount of iron and zinc Exceeding the said benchmark 
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บทน า 

พิษณุโลกมีการท าการเกษตรจ านวนมากและนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลผลิตทางการเกษตรติดอันดับที่ 4 ของ

ประเทศในการจัดล าดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2552– 2554) โดยแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่ส าคัญของพิษณุโลกที่

ส าคัญๆ ประกอบไปด้วย อ าเภอบางระก า อ าเภอพรมพิราม อ าเภอเมือง อ าเภอวังทอง และอ าเภอบางกระทุ่ม พืชเศรษฐกิจที่

ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว พบว่าข้าวเป็นสินค้าเกษตรส าคัญอันดับ 1 ที่มีพื้นที่ปลูกและมี

มูลค่าผลผลิตมากที่สุด (ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก, 2552) ส าหรับพันธุ์ข้าวที่นิยมใช้ท าการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวพันธุ์

พิษณุโลก2 กข61 กข41 กข43 และกข49 เป็นข้าวที่อายุสั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ผลผลิตดี กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ได้วางแผนในการจัดการผลผลิตข้าวในพื้นที่บางระก า โดยการรวบรวมและกระจายผลผลิตข้าวสู่ตลาดผ่านก ลไก

สหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดท าแผนการตลาดน าการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้เริ่มด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรนาแปลงใหญ่  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่การ

เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด จึงเป็นโอกาสที่จะช่วยท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

(คมชัดลึก, 2561) ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท าการเกษตรกรรมที่มากขึ้นนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อม

โทรมของคุณภาพดินและการสะสมของการสะสมโลหะหนักในดินได้ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรได้มีการท านาและใช้ผลิตภัณฑ์

ทางเคมีเพื่อเพ่ิมผลผลิตและป้องกันแมลงศัตรูพืชเป็นจ านวนมากและมีผลกระทบโดยตรงต่อดินท าให้มีการสะสมโลหะหนักใน

ดิน การปนเปื้อนในดินอาจมีผลกระทบโดยท าให้ผลผลิตพืชลดลงและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคอีกด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์ทาง

เคมีบางชนิดเมื่อคลุกเคล้าลงในดินแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นและสูญหายไปจากดิน แต่บางชนิดคงทนต่อการสลายตัวและ

สะสมอยู่ในดินเป็นเวลานานๆ เช่น ประเภทที่มีตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม เหล็ก และสังกะสีผสมอยู่ในดิน ซึ่งถ้าโลหะหนักมี

ระดับความเข้มข้นสูงก็อาจเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช โลหะหนักบางชนิดสามารถให้ทั้งคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นอยู่กับ

ชนิดของสิ่งมีชีวิตและปริมาณที่ได้รับเข้าไป อย่างไรก็ตาม ปริมาณโลหะที่มากเกินไปในดินจะก่อให้เกิดดินเป็นพิษ ส่งผลให้

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได ้(เบญจมาศ, 2558) การปนเปื้อนสารโลหะหนักในดินจากการท าการเกษตรกรรม 

มี 2 อย่าง คือ 1) การปนเปื้อนจากปุ๋ยเคมี อธิบายว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยฟอสเฟตส่วนใหญ่ได้มาจากการน าหินฟอสเฟตมาแปรรูป หิน

ฟอสเฟตที่ใช้เป็นวัตถุดิบมักมีธาตุโลหะหนัก เช่น แคดเมียมและปรอท อาร์เซนิกอยู่เป็นปริมาณสูง ก็จะท าให้มีธาตุโลหะหนัก

ปะปนมากับปุ๋ยและสะสมอยู่ในดิน เมื่อใช้ปุ๋ยติดต่อเป็นระยะยาว อาจท าให้ดินมีโลหะหนักสูงถึงขั้นที่ท าให้พืชดูดขึ้นไปสะสมไว้

มากจนเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ที่กินพืชนั้นได้ ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมส่วนใหญ่จะไม่มีธาตุโลหะหนักเจือปน  

2) การปนเปื้อนจากปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ซากพืช วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและปุ๋ยหมักจาก

ขยะและตะกอนน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากครัวเรือน อาจจะมีธาตุโลหะหนักหรือสารพิษอื่นๆ ติดมา ตัวอย่างเช่น 

ปุ๋ยหมักที่ท าจากขยะที่ไม่มีการแยกวัตถุที่มีธาตุโลหะหนัก หมึกพิมพ์ที่มีโลหะหนัก ซึ่งหลังจากทิ้งรวมกับวัสดุอื่นในถังขยะจะ

เกิดการเน่าเปื่อยบางส่วนท าให้เกิดกรดออกมาละลายธาตุพิษไปปะปนกับวัสดุที่ไม่มีธาตุพิษ ท าให้ยังมีธาตุพิษติดไปกับวัสดุที่

น าไปหมักเป็นปุ๋ยแม้มีการแยกขยะก่อนน าไปหมักท าปุ๋ย จึงท าให้ปุ๋ยหมักท่ีท าจากขยะมีโอกาสที่จะมีธาตุโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว 

ปรอท และแคดเมียม ติดมาเป็นจ านวนมากได้  (อ านาจ , 2553) ดังนั้น ในการท าวิจัยในครั้งนี้จึงได้มีการศึกษาปริมาณการ

ปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากการเพิ่มปริมาณสารประกอบที่เป็นพิษในดิน 
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เช่น โลหะหนัก มีผลกระทบทั้งต่อชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยการปนเปื้อนโลหะหนักในดินอาจจะท าให้ผลผลิต

ทางการเกษตรลดลงและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งผลจากการศึกษาน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและหลีกเลี่ยง

การใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรที่สะสมอยู่ในดินและการลดการใช้ผลิตภัณฑ์ของสารเคมีทางการเกษตรต่อไปใน

อนาคต  

วิธีด าเนินการวิจัย 

การเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างดินในนาข้าวพันธุ์ A1 กข41 กข43 กข49 กข61 พิษณุโลก2 กข81 กข19 กข13 กข29 กข51 จ านวน 

30 แปลง อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินนาข้าวแต่ละแปลงตัวอย่างจ านวน 15-20 จุด น ามา

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเกลี่ยตัวอย่างดินแผ่ให้เป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งผ่ากลางออกเป็น 4 ส่วนเท่ากันเก็บดินมาเพียง 1 

ส่วน ประมาณครึ่งกิโลกรัมเป็นตัวแทนของดินแต่ละแปลงตัวอย่างเพื่อน าไปวิเคราะห์ โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างดินในช่วง

เดือนมิถุนายน พ.ศ 2562 

 

การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห ์

น าตัวอย่างดินมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บดดินด้วยครกกระเบื้อง และร่อน

ดินผ่านตะแกรงขนาด 2 mesh น าไปวิเคราะห์สมบัติของดินในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ 

และโลหะหนัก ทั้งนี้ส าหรับสีดินได้ท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม โดยวิธีท่ีใช้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์ดิน 

พารามิเตอร ์ วิธีวิเคราะห ์

สีดิน (Soil Color) เทียบจาก สมดุเทียบสีดิน (Munsell Color) 
เนื้อดิน (Soil Textuer) ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) 
ความช้ืน (Soil Moisture) วิธีหาเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก (% by weight) 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) วัดค่าจาก เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 
อินทรียวัตถุ (organic matter) วิธีWalkley and Black 
โลหะหนัก (Heary metal) ตรวจวัดด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอมิเตอร์ (ASS) 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงสถิติที่ใช้ในการ 

วิจัยเชิงพรรณาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

Analysis of varian (ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p<0.05) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดข้อมูลตามสมมุติฐาน 
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ผลการวิจัย 

คุณสมบัติของดิน 

น้ าตาลอมเหลือง (Yellowish Brown) ถึงสีด า (Black) เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง (Sandy loam) 

ความช้ืนเฉลี่ยร้อยละ 32.24±3.25 ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 5.55±0.06 อินทรียวัตถุเฉลี่ยร้อยละ 3.79±0.54 ดังแสดงใน

ตารางที ่2  

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินในนาข้าวในพื้นที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ดินในแปลงนาข้าว สีดิน เนื้อดิน pH 
ความชื้น 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
อินทรียวัตถ ุ
(ร้อยละ) 

A1 เทาเข้ม ดินร่วนปนทรายแป้ง 5.05±0.02 
(5.04-5.69) 

23.46±2.55 
(18.18-28.29) 

4.57±0.77 
(3.62-6.03) 

กข41 น้ าตาล-ด า ดินร่วนทราย-ดินร่วน 5.60±0.05 
(2.73-6.32) 

28.78±5.741 
(12.02-43.20) 

2.72±1.07 
(1.04-4.65) 

กข43 น้ าตาลเข้ม ดินเหนียวร่วนปนทราย 5.65±0.04 
(4.89-6.10) 

45.19±3.31 
(32.19-60.09) 

4.56±0.53 
(3.62-5.34) 

กข49 น้ าตาลอมเหลือง 
-น้ าตาลเข้ม 

ดินเหนียวร่วนปนทราย 
-ดินร่วนปนทรายแป้ง 

5.98±0.06 
(5.4-6.89) 

28.84±5.99 
(9.23-43.94) 

4.52±0.94 
(1.44-9.47) 

กข61 น้ าตาลเข้ม-ด า ดินเหนียวร่วนปนทรายแป้ง- 
ดินร่วนปนทรายแป้ง 

5.34±0.13 
(5.05-5.73) 

54.81±7.34 
(37.57-82.32) 

5.03±1.08 
(2.93-7.75 

MG น้ าตาล-ด า ดินเหนียวร่วนปนทรายแป้ง- 
ดินร่วนปนทรายแป้ง 

5.65±0.02 
(5.18-6.02) 

39.77±2.27 
(23.89-58.69) 

3.96±0.66 
(2.58-4.99) 

พิษณุโลก2 เทาเข้ม-ด า ดินร่วนปนทรายแป้ง- 
ดินเหนียวร่วนปนทรายแป้ง 

5.01±0.03 
(4.97-5.09) 

31.12±1.93 
(16.12-52.86) 

2.20±0.75 
(0.86-3.27) 

กข81 เทาเข้ม-ด า ดินร่วนปนทรายแป้ง 5.87±0.04 
(4.97-5.09) 

25.06±7.60 
(18.11-39.26) 

2.36±0.79 
(0.70-5.15) 

กข19 น้ าตาลอมเหลืองเข้ม ดินร่วนปนทรายแป้ง 5.42±0.05 
(5.38-5.47) 

27.75±4.31 
(22.90-31.16) 

3.55±0.40 
(3.10-3.78) 

กข13 น้ าตาลอมเทาเข้ม ดินร่วนปนทรายแป้ง 5.25±0.05 
(5.22-5.30) 

14.22±5.54 
(7.82-17.50) 

3.44±1.57 
(1.73-4.81) 

กข29 น้ าตาลเข้ม ดินร่วนปนทรายแป้ง 6.58±0.03 
(6.55-6.60) 

20.48±2.82 
(17.34-22.81) 

3.10±1.03 
(2.07-4.12) 

กข51 เทาเข้ม ดินร่วนปนทรายแป้ง 5.53±0 
(5.53) 

12.34±4.00 
(7.73-14.87) 

5.95±1.10 
(5.15±7.21) 

ค่าที่เหมาะสมส าหรับการเกษตร *4.5-5.4 **33.5 ***1-2 
หมายเหตุ : * (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) ; **(เกษตรศรี, 2541) ***(ภัคภณ, 2558) 

 

ปริมาณโลหะหนักในดิน 

จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินนาข้าวพื้นที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม 

ทองแดง สังกะสี และเหล็ก พบว่าดินนาข้าวมีปริมาณการปนเปื้อน เหล็ก>สังกะสี >ตะกั่ว>ทองแดง>แคดเมียม เมื่อ
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เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าโลหะหนักทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ยกเว้น

ปริมาณสังกะสีและเหล็ก ดังแสดงในตารางที ่3  

ดินนาข้าวมีการปนเปื้อนเหล็ก โดยมีค่าอยู่ในช่วง 229.33-792.93 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เฉลี่ยเท่ากับ 420.51± 

89.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ (≥300 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม) โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข29 มีปริมาณเหล็กในดินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 472.98 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

รองลงมา คือ ดินแปลงนาข้าว กข51 มีค่าเท่ากับ 403.16 มลิลิกรัม/กิโลกรัม และดินแปลงนาข้าว กข19 มีค่าเท่ากับ 385.95 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างท้ังหมดจะเห็นไดว้่ามีการปนเปื้อนตะกั่วทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน

ดังกล่าวร้อยละ 76.67 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 23.33 

ปริมาณการปนเปื้อนสังกะสีในนาข้าว มีค่าอยู่ในช่วง 59.3-153.85 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

96.54±17.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ (≥90 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม) โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข51 มีปริมาณสังกะสีในดินมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 122.73 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม รองลงมา คือ ดินแปลงนาข้าว A1 และ MG มีค่าเท่ากับ 118±32.00 และ 117.04±17.86 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นไดว้่ามีการปนเปื้อนตะกั่วทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 40 

และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60 

ส าหรับปริมาณตะกั่วในดินนาข้าวมีค่าอยู่ในช่วง ND-77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.72±19.41 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ (≥55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข43 มีปริมาณตะกั่วเฉลี่ยในดินมากที่สุด คือ 66.88±64.98 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมา คือ 

ดินแปลงนาข้าว กข29 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และดินแปลงนาข้าว พิษณุโลก2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

49.44±24.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างท้ังหมดจะเห็นได้ว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 90 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 10 

ปริมาณทองแดงในดินนาข้าวมีค่าอยู่ในช่วง 8.75-43.35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.87±9.65 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ (≥41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข61 มีปริมาณทองแดงในดินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.18±5.59 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

รองลงมา คือ ดินแปลงนาข้าว กข13 มีค่าทองแดงเฉลี่ยเท่ากับ 34.95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และดินแปลงนาข้าว MG มีค่า

ทองแดงเฉลี่ยเท่ากับ 31.73±9.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีการ

ปนเปื้อนตะกั่วทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 96.67 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3.33 

และแคดเมียมที่ปนเปื้อนในนาข้าวมีค่าอยู่ในช่วง ND-3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.33±3.56 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ (≥1.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

ดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข19 มีปริมาณทองแดงเฉลี่ยในดินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

รองลงมา คือ ดินแปลงนาข้าว กข13 และกข29 โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 และ 2.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 60 และไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40 
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ตารางที่ 3 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวในพื้นที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

 

ดินในแปลงนาข้าว 
ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มิลลกิรัม./กิโลกรัม.±S.D) 

 Fe Zn Pb Cu Cd 

A1 437.72±197.60 118±32.00 28.57±18.76 25.03±7.28 2.35±7.28 

(257.7-647.9) (91.15-153.85) (16.15-50.15) (17.8-32.35) (ND-5.2) 

กข41 389.60±115.87 88.20±15.50 35.06±9.32 24.41±9.05 1.69±1.70 

(252.33-551.70) (74.15-110.15) (27.50-50.75) (14.90-36.60) (ND-3.95) 

กข43 471.37±66.10 95.70±9.97 66.88±64.98 27.43±11.47 ND 

(399.10-528.76) (84.55-103.75) (9.70-137.55) (16.85-40.50) ND 

กข49 430.43±104.98 90.40±17.79 29.58±8.43 22.43±11.47 0.54±1.08 

(325.43-575.83) (71.10-16.44) (17.95-37.20) (8.75-32.40) (0-2.16) 

กข61 292.37±11.84 84.34±16.44 38.83±36.04 36.18±5.59 0.55±0.95 

 (282.56-305.53) (72.20-103.05) (0-71.ND) (29.18-40.20) (0-1.65) 

MG 533.46±92.61 117.04±17.86 34.26±17.11 31.73±9.35 ND 

 (427.30-597.63) (104.83-137.53) (16.15-50.15) (21.70-40.20) ND 

พิษณุโลก2 495.17±283.15 99.74±38.28 49.44±24.44 26.85±12.95 2.08±1.87 

 (229.33-792.93) (59.30-135.40) (34.56-77.65) (12.60-37.90) (0.00-3.63) 

กข81 336.73±75.00 79.37±18.48 21.03±2.30 28.80±20.58 1.66±0.71 

 (283.70-389.76) (66.30-92.43) (19.40-22.65) (14.25-43.35) (1.15-2.16) 

กข19 385.95 88.36 43.70 24.00 3.75 

กข13 328.86 110.05 36.78 34.95 3.25 

กข29 472.98 68.60 51.75 28.55 2.50 

กข51 403.10 122.73 39.72 27.85 1.55 

ค่ามาตรฐาน **300 *90 *55 *41 *1.7 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76.67% 40% 90% 96.67% 60% 

ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 23.33% 60% 10% 3.33% 40% 
 หมายเหตุ : *(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2554) ; **(กรมการข้าว, 2563) 

ค่าที่อยู่ในช่วง ( ) คือ ค่าต่ าสุด-สูงสุด ; ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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อภิปรายผล 

พื้นที่ปลูกนาข้าว อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 แปลง พบว่าดินในนาข้าว มีสภาพเป็นดินร่วนปน

ทรายแปง้ เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่ม แต่ถ้าในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ และในสภาพดินช้ืน

จะยืดหยุ่นได้บ้าง เป็นดินที่มีการระบายน้ าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก แต่ถ้าหากใน

การใช้ปลูกข้าว ดินที่เหมาะสมควรจะเป็นดินเหนียว เนื่องจากดินเหนียวเป็นดินที่มีการระบายน้ าและอากาศไม่ดี แต่สามารถ

อุ้มน้ า ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชไดด้ี เหมาะที่จะใช้ท านาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ าได้นาน เมื่อพิจารณาความเป็นกรด-

ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 4.89-6.77 อยู่ในระดับที่ข้าวต้องการ (กรมวิชาการเกษตร, 2554) ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่าง 

0.93±8.90 ซึ่งมีค่าจัดอยู่ในระดับสูงมาก (กรมการข้าว, 2563) ซึ่งการที่ดินมีอินทรียวัตถุในดินมากจะส่งผลดี เนื่องจาก

อินทรียวัตถุในดิน ท าให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น เช่นดินร่วนซุย และท าให้ดินเกาะจับตัวกันได้ดีส่งผลให้โครงสร้างของ

ดินดีขึน้ ท าให้รากพืชดูดธาตุอาหารได้ดียิ่งข้ึน (กันยารัตน์ และนวรัตน์, 2555)  ในขณะที่การปนเปื้อนของเหล็กในพื้นที่ดินนา

ข้าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 420.51±89.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน

ก าหนดไว้ (≥300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งส่งผลให้ดินเป็นพิษ และข้าวที่ปลูกในดินที่มีเหล็กปริมาณสูงจะท าให้ข้าวขาดธาตุ

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและแมกนีเซียมได้ เพราะในสารละลายดินท่ีมีความเข้มข้นของเหล็กสูง ท าให้การเจริญของรากเป็นไป

อย่างจ ากัด และผิวรากจะถูกเคลือบด้วยออกไซด์ของferrous ท าให้ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารพืชลดลง (ส านักวิจัย

และพัฒนาข้าวและกรมการข้าว, 2563) สังกะสีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.54±17.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินก าหนดไว้ (≥90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งสังกะสีเป็นธาตุอาหารที่ขาดไม่ได้ในพืช แต่

ก็ต้องการในปริมาณน้อยมาก ถ้าหากมีสังกะสีปริมาณมากเกินไป อาจจะท าให้ใบพืชเป็นสีน้ าตาลหรือเป็นจุดสีน้ าตาลขึ้น 

(เอราวัณเคมีเกษตร จ ากัด, 2563) ตะกั่วในพื้นที่ดินนาข้าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.72±19.41, 27.87± 9.65 และ 1.33±3.56 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้ (≥55, ≥41 และ

≥1.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ การปนเปื้อนของโลหะหนักในดินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เกิดจากธาตุโลหะ

หนักปะปนมากับปุ๋ยเคมีที่มีวัตถุดินเป็นหินฟอสเฟต อินทรียวัตถุมีปริมาณมากจะท าให้ในดินมีโลหะหนักตามไปด้วย เนื่องจาก

อินทรียวัตถุสามารถยึดจับโลหะหนักให้สะสมอยู่ในดิน และสภาพความเป็นกรด-ด่าง เมื่อดินอยู่ในสภาพเป็นด่าง จะมีผลท าให้

การดูดซับโลหะหนักของพืชลดลง เนื่องจากโลหะหนักอยู่ในสภาพท่ีไม่ละลายหรืออยู่ในรูปที่พืชน าไปใช้ไม่ได้ และจะท าให้ดิน

มีการสะสมของโลหะหนักมากขึ้น  (ณัฐพล และสรัตนา, 2558) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าดินในนาข้าวจะมีปริมาณตะกั่ว ทองแดง และ

แคดเมียม ที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยของ (Yulis, Tri, and Sudarno, 2017) ที่ศึกษาปริมาณโลหะ

หนักในนาข้าวข้ันบันไดที่ Sruwen Tengaran Semarang ประเทศอินโดนีเซีย พบว่าปริมาณโลหะหนักของ ตะกั่ว แคดเมียม 

และทองแดง มีอยู่ในทุกระดับความสูง แต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานโลหะหนักที่ก าหนดโดยสหภาพยุโรปและอินเดีย และยัง

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรธนศักดิ์ และคณะ (2556) พบว่าปริมาณโลหะหนักในดินนาข้าว มีปริมาณทองแดง อยู่ในช่วง 

7.60-10.80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณสังกะสี อยู่ในช่วง 0-19.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 21.20-

54.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีปริมาณเหล็กอยู่ในช่วง 3,276.00–3,772.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าปริมาณ

ทองแดง สังกะสี และตะกั่วมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ปริมาณ

เหล็กมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Fides, Kelvin and Martin (2016) ซึ่งท าการศึกษาการ

ปนเปื้อนโลหะหนักในดินและข้าวทางการเกษตรในแทนซาเนีย มีข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินเกษตรของ
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แทนซาเนีย โดยKibassa et al. ได้ท าการรายงานผลพบว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสังกะสี ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม และ 

ทองแดง ในดินการเกษตร คือ 33.18 , 14.32, 7.68, 0.22 และ 5.62 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ โดยส านักงานส่งเสริม

การเกษตรแทนซาเนีย (TBS) ก าหนดมาตรฐาน สูงสุดที่ยอมรับได้ส าหรับโลหะหนักในดิน โครเมียม, ทองแดง, สังกะสี, ตะกั่ว, 

นิกเกิล, สารหนู และแคดเมียม คือ 100, 200, 150, 200, 100, 1 และ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังต่ า

กว่ามาตรฐานโลหะหนักที่ก าหนดของการเกษตร  

 

สรุป 

ดินในพ้ืนท่ีนาข้าว อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เป็นดินร่วนปนทรายแป้งเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก แต่ยัง

ไม่เหมาะสมในการปลกูข้าว เนื่องจากดินไม่มีความอุ้มน้ า อาจจะท าให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือการ

ใช้ประโยชน์ของดินยังไม่เหมาะสม ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 4.89-6.77 อยู่ในระดับที่ข้าวต้องการ และมี

อินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.93-8.90 ซึ่งมีค่าจัดอยู่ในระดับสูงมาก ท าให้ท าให้ดินมีการถ่ายเทอากาศ ส าหรับปริมาณตะกั่ว 

แคดเมียม ทองแดง ในดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ยกเว้น เหล็กและสังกะสี จึงต้องมีการควบคุม

การใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวจ าหน่ายหรือส่งออกของจังหวัด

ต่อไป 
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สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

PHYTOCHEMICAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF BOESENBERGIA ROTUNDA (L.) 
MANSF. FROM KOK SATHON FOREST, DAN SAI DISTRICT, LOEI PROVINCE 

 
ศิริลักษณ์ อินสิทธิ์ นฤมล เถื่อนกลู ปณิธาน สรุะยศ กาญจนา ธนนพคุณ และพัทวัฒน์ สีขาว* 

             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก  
*Corresponding author. E-mail: pattawat_apsc@hotmail.com 

  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองซึ่งเก็บมาจากพื้นที่ป่า

กกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และ 

เมทานอล ผลการศึกษาพบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ได้แก่ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทนนิน แอลคาลอยด์ ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์

พีน และคาร์โบไฮเดรต ตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิและฟลาโวนอยด์รวมโดยใช้วิธี Folin-Ciocalteu colorimetry 

และ Aluminium trichloride colorimetriy ตามล าดับ  พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด คือ

104.100 ± 2.125 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม และสารสกัดหยาบเมทานอลมีปริมาณ 

ฟลาโวนอยด์สูงที่สุด คือ 53.776 ± 2.284 มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อน้ าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม ผลการทดสอบฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS  รายงานผลเป็นค่า IC50 พบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดี

ที่สุด คือ 0.385 ± 0.001 และ 0.096 ± 0.013 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ  ส่วนวิธี FRAP พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะ

ซิเตตมีความสามารถในการให้อิเลก็ตรอนกับอนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรดีที่สุด คือ 31.033 ± 0.212 มิลลิกรัมของ

เฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบกระชายเหลืองเป็นสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพหลายชนิดด้วยกันและยังเป็นแหล่งท่ีดีของสารต้านอนุมูลอิสระ  

ค าส าคัญ : กระชายเหลือง พฤกษเคมี ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

  

Abstract 

The aim of this study was to investigate the phytochemicals and antioxidant activities of 

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. from Kok sathon forest, Dan sai District, Loei Province, which were 

extracted with three different solvent including hexane, ethyl acetate and methanol. From the study 

found seven groups of phytochemicals, including phenolics, flavonoids, tannins, alkaloids, diterpene, 

triterpene and carbohydrate. Total phenolic and flavonoid contents were also determined by Folin-

Ciocalteu and aluminum chloride colorimetric method, respectively. The highest total phenolic content 

was shown in ethyl acetate extract at 104.100 ± 2.125 milligram equivalent of gallic acid per 100 gram of 

fresh sample. while the highest total flavonoids content was found in methanol extract at 53.776 ± 2.284 
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milligram equivalent of quercetin per 100 gram of fresh sample. The results of in vivo antioxidant 

activities by DPPH and ABTS assay were reported as IC50. The strongest antioxidant activity was found in 

the methanol extract showed IC50 values as 0.385 ± 0.001 and 0.096 ± 0.013 milligram per milliliter, 

respectively. It was found that ethyl acetate crude extract had the ability to give electrons to free radicals 

to be in the most stable condition  at 31.033 ± 0.212 milligram equivalent of ferrous sulfate per 100 gram 

fresh sample. From this study, the crude extract of Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. contains many 

bioactive compounds and it is also a good source of antioxidant.   

Keywords: Boesenbergia rotunda (L.) Mansf., Phytochemical,  Phenolic, Flavonoid, Antioxidant activity 
 

บทน า   

ปัจจุบันท่ัวโลกหันกลับมาให้ความส าคัญต่อการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ มากมาย  เนื่องจาก

เริ่มประจักษ์ถึงอันตรายจากฤทธิ์ข้างเคียงของยาแผนปัจจุบันซึ่งมาปรากฏในระยะหลังๆ ประกอบกับมีการ ศึกษาวิจัย 

ตลอดจนพัฒนาประโยชน์จากสมุนไพรจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สาเหตุและกลไกการเกิดโรค

รวมถึงความแก่ชราเป็นผลอันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกาย โดยปฏิกิริยาดังกล่าวมีสาเหตุส าคัญจาก

อนุมูลอิสระในร่างกาย  ดังนั้นการศึกษาสารที่มีบทบาทในการยับยั้งอนุมูลอิสระจึงเป็นสิ่งส าคัญ กลุ่มสารที่มีคุณสมบัติในการ

ต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารกลุ่มฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชผักสมุนไพร 

รวมถึงผลไม้ จากการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระเหลา่นี้เชื่อมโยงไปสู่การป้องกันหรือรักษาโรคตา่งๆ ที่มีสาเหตุมาจากการ

ท าลายของอนุมูลอิสระได้หลายชนิด เช่น โรคชรา โรคหลอดเลือดและหัวใจขาดเลือด ผนังหลอดเลือดแข็งตัว 

(Atherosclerosis) โรคเสื่อมของระบบต่างๆในร่างกาย รวมถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของเซลล์ ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็น

เซลล์มะเร็งได้ เป็นต้น (บุหรัน, 2556) 

กระชายเหลือง ช่ือวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. เป็นพืชสมุนไพรที่ส าคัญของไทย นิยมน า

ส่วนเหง้าหรือรากมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค และปรุงอาหาร รวมถึงใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น กลากเกลื้อน แก้ใจสั่น 

ขับปัสสาวะ บ ารุงก าลัง และเพิ่มสมรรถนะทางเพศ เป็นต้น กระชายเป็นพืชล้มลุก อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นเดียวกับขิง 

และข่ามีล าต้นใต้ดินเรียกว่า เหง้า (Rhizome)  มีรากรูปทรงกระบอกอวบน้ าใช้เก็บสะสมอาหารมีผิวสีน้ าตาลอ่อนเนื้อในสี

เหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ออกดอกเป็นช่อสีขาวหรือขาวอมชมพูที่ยอด ผลเป็นผลแห้งเมื่อแก่แล้ว (สายพิณ, 2552; เพชร

สุดา และจริงแท้, 2546); Eng-Chong et al., (2012); จุรีพร และคณะ, (2013) พบว่าสารสกัดเอทานอลของกระชาย มีฤทธิ์

ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ในการสมานแผล (Jitvaropasa, et al., 2012) และยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่

หลากหลาย ได้แก่ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง เป็นต้น (Isa et al., 2012, Zainin et al., 2013) นอกจากนี้ 

จุรีพร และไพวรรณ (2013) ยังพบว่าน้ ากระชายคั้นไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิคการ

ประเมินไมโครนิวเคลียสในหนูขาวเพศผู้ 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนับได้ว่ากระชายเหลืองจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลายที่มีประโยชน์
รวมถึงมีการน ามาใช้เป็นอาหารของคนไทยมาช้านาน ซึ่งมีแหล่งปลูกที่หลากหลายในพ้ืนท่ีประเทศไทย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากกระชายเหลืองที่เก็บมาจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่
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นิยมน ามาใช้ประกอบอาหาร ที่ส าคัญเหง้ามีขนาดใหญ่ ปรุงอาหารมีรสชาติดี กลิ่นหอมแรง ประกอบกับยังไม่เคยมีการศึกษา
กระชายในพื้นที่นี้มาก่อนหน้านี้ โดยท าการสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ที่ขั้วต่างกัน ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี
โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระชายเหลืองในพื้นที่น้ี 

 
วิธดี าเนินการวิจัย  

เคร่ืองมือและสารเคมี 
เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท รุ่น Spectro star ยี่ห้อ Spectro star 

nano บริษัท BMG Labtech ประเทศเยอรมัน Micropipette ขนาด 50-200 ไมโครลิตร รุ่น Finnpipette F2 บริษัท 
Thermo scientific ประเทศฟินแลนด์ เครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ (Rotary evaporator) รุ่น R-300 ยี่ห้อ Buchi 
บริษัท BUCHI Labortechnik AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เครื่องส่องยูวี (Min Uvis analising lamp) รุ่น Min Uvis 
131200 ยี่ห้อ DESAGA บริษัท DESAGA ประเทศเยอรมัน เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH-meter) รุ่น SevenEasy ยี่ห้อ 
Mettler Toledo บริษัท พีพีเคมีคอล จ ากัด ประเทศไทย สารเคมี เช่น 2,2-ไดฟีนิล-1-พิคริลไฮดราซิล, (2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl,) (DPPH) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,2-อะซิโน-บิส (3-เอทิลเบนโซไทอะโซลีน-6-ซัลโฟ
นิก แอซิด, (2,2-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid diammonium salt, (ABTS) บริษัท Sigma-
Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,4,6-ทริส (2-ไพริดริล)-เอส-ไตรอะซีน, (2,4,6-Tris (2-pyridrl)-s-triazine, บริษัท Sigma-
Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 

วัตถุดิบ 
กระชายเหลือง (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) เก็บมาจากป่ากกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใน

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เก็บรักษาตัวอย่างไว้ ณ ห้องเก็บรวบรวบตัวอย่างพรรณไม้ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (voucher specimen no. PSRU 1010) 

 
การเตรียมสารสกัดหยาบของกระชายเหลือง 
น ากระชายเหลืองสดจ านวน 4 กิโลกรัม มาท าความสะอาดโดยการล้างน้ า หั่นเป็นช้ินเล็กๆ น าไปสกัดด้วยตัวท า

ละลายเฮกเซน ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน และกรองสารละลายโดยใช้กรวยแก้วและส าลี น า
สารละลายที่กรองไดไ้ประเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator) จะได้
สารสกัดหยาบเฮกเซนลักษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาลและตะกอนขุ่นสีน้ าตาลเหลือง 3.02 กรัม (0.08%) จากนั้นสกัดต่อโดย
เปลี่ยนตัวท าละลายเป็นเอทิลอะซิเตต และเมทานอล ตามล าดับ จะได้สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตลักษณะเป็นของแข็งสี
น้ าตาลเข้ม 12.14 กรัม (0.30%) และสารสกัดหยาบเมทานอลลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้ าตาล 9.00 กรัม (0.23%) 

 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical screening) 

 ตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (สุชาดา และคณะ, 2558; โชติกา และ 
ปกิต, 2559) โดยท าการทดสอบสารพฤกษเคมปีระกอบด้วยสาร 9 กลุ่มได้แก่ ซาโปนิน ฟีนอลิก แทนนิน ฟลาโวนอยด์ แอลคา
ลอยด์ แอนทราควิโนน ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และคาร์โบไฮเดรต ดังนี้  
 การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่นจ านวน 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นแล้วกรองสารละลาย เขย่าแรงๆหากเกิดฟอง และคงอยู่ประมาณ 10 นาที แสดงว่าพบซาโปนิน  
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 การตรวจสอบฟีนอลิก (Phenolic test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ท้ิงไว้ให้เย็นและ
กรอง จากน้ันหยด 2% เฟอริกคลอไรด์ ถ้าหากสารละลายให้สีน้ าเงินเข้มหรือสีด าแสดงว่าพบสารประกอบฟีนอลิก  
  การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร ใส่
ลวดแมกนีเซียมลงไป 2 ช้ินเล็กๆ ถ้าฟองที่เกิดเป็นสีส้มแดงหรือชมพู แสดงว่าพบสารประกอบฟลาโวนอยด์ 

การตรวจสอบแทนนิน (Tannins test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและ
กรองสารละลาย จากนั้นน าสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย 2 วิธีดังนี ้
 1. หยด 1% เจลลาติน ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน  
 2. หยด 10% เลดอะซิเตด ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน 
 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นและกรองสารละลาย ทดสอบด้วย Wangner’s reagent หากเกิดตะกอนสีน้ าตาลแสดงว่าพบสารแอลคาลอยด์ 
 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthraquinones test) ด้วยวิธี Borntrager’s test โดยช่ังสารสกัดจ านวน 0.1 
กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าและกรองจากนั้นเติม 10% แอมโมเนีย 2 มิลลิลิตร ถ้าช้ันแอมโมเนียมีสีส้ม แดง ชมพู 
เหลืองส้ม แสดงว่าพบอนุพันธ์แอนทราซิน   
 การตรวจสอบไดเทอร์พีน (Diterpenes test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นกรองสารละลาย หยด 10% คอปเปอร์อะซิเตด ถ้าสารละลายเกิดสีเขียวมรกต แสดงว่าพบไดเทอร์พีน  
 การตรวจสอบไตรเทอร์พีน (Triterpenes test) ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าแล้วกรอง 
จากนั้นเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ ท้ิงไว้สัก 2-3 นาที สังเกตสีของสารละลายช้ันล่างที่เกิดขึ้นหากปรากฏ
สีน้ าตาลแดงแสดงว่าพบไตรเทอร์พีน  
 การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates test) ท าการทดสอบ 2 วิธีคือ  
 1. ทดสอบแป้ง ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 5 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง หยดสารละลาย
ไอโอดีน ถ้าหากสาระลายเป็นสีน้ าเงินหรือด า แสดงว่าพบแป้ง  
 2. ทดสอบน้ าตาล ช่ังสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นเติม
สารละลายเบเนดิกต์ 1 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ท้ิงไว้ให้เย็นและกรอง จากน้ันเติมสาระลายเบเนดิกต์ 1 มิลลิลิตร ต้มในน้ าเดือด 
5 นาที สังเกตตะกอนท่ีเกิดขึ้น หากมีตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าพบน้ าตาล 

 
การหาปริมาณฟีนอลิกรวม (Total phenolic content) 
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent เป็นวิธีที่ดัดแปลงจาก Sreejitha et al, 

(2013) โดยใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน เตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และ
เมทานอล ท่ีความเข้มข้น 1-0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากน้ันปิเปตสารตัวอย่างปริมาตร 12.5 ไมโครลิตร ลงในเพลทตามด้วย 
น้ ากลั่น (Distilled water) 12.5 ไมโครลิตร และโฟลิน-ซิโอแคลทู รีเอเจนต์ (Folin-Ciocalteu reagent) 12.5 ไมโครลิตร ตั้ง
ทิ้งไว้ 6 นาที จากนั้นเติมน้ ากลั่น 100 ไมโครลิตร ตามด้วย 7.5 เปอร์เซ็นต์โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 125 ไมโครลิตร 
เขย่าตั้งทิ้งไว้ 90 นาที จากน้ันท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า และ
หาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารตวัอย่างจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลกิในหน่วยมิลลิกรมัสมมูลของกรดแกลลกิต่อน้ าหนัก 100 
กรัมของสารตัวอย่างสด  
 

 
การหาปริมาณฟลาโวนอยล์รวม (Total flavonoid content) 
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การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Aluminium chloride colorimetry เป็นวิธีดัดแปลงจาก 
Kaur et al, (2017) โดยใช้เคอร์ซิตินเป็นสารมาตรฐาน เตรียมความเข้มข้นสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทา
นอล ที่ความเข้มข้น 1-0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารตัวอย่างปริมาตร 125 มิลลิลิตร ลงในเพลทตามด้วย 5 
เปอร์เซ็นต์โซเดียมไนไตรท์ (NaNO2) 12.5 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ 5 นาที และเติม 10 เปอร์เซ็นต์อลูมิเนียมคลอไรด์ (AlCl3) 
37.5 ไมโครลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ท าการทดลองทั้งหมด 3 
ซ้ า และหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐานเคอร์ซิตินในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อ
น้ าหนัก 100 กรัมของสารตัวอย่างสด  

 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging เป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจาก Alakolangaa et al, 

(2014) โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ที่ความเข้มข้น 2-0.063, 0.750-
0.023 และ 0.750-0.023 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ลงในเพลทตามด้วย
สารละลาย 0.2 มิลลิโมลาร์ DPPH 100 ไมโครลิตร เขย่าท้ิงไว้ในท่ีมืด 30 นาทีจากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร และค านวณหาค่าร้อยละของสารต้านอนุมูลอิสระ (%DPPH radical inhibition) ดังนี ้

% radical scavenging = [(Ac – As)/Ac] × 100 
A control = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH 
A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH หลังเติมลงในสารละลายตัวอย่าง 
 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay 
การทดสอบฤทธิ์ต้ านอนุมูลอิสระโดยวิธี  2,2-Azino-bis(3ethylbenzothiazoline-6-suphonic acid 

diammonium salt) (ABTS) เป็นวิธีดัดแปลงมาจาก Hutterc et al., (2010) โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 
เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ที่ความเข้มข้น 0.250-0.008, 0.250-0.016 และ 0.125-0.008 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ลงในเพลทตามด้วยสารละลาย ABTS 180 ไมโครลิตร เขย่าทิ้งไว้ 6 นาที 
จากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า และค านวณหาค่าร้อยละของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ (%ABTS radical inhibition) ดังนี ้

% Inhibition = [(Ac – As)/Ac] × 100 
A control = ค่าการดูดกลืนแสงของ ABTS 
A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของ ABTS หลังเติมลงในสารละลายตัวอย่าง 
 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP assay 
การทดสอบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric reducing ability power (FRAP) ดัดแปลงวิธีมาจาก Kaur  

et al., (2017) โดยใช้เฟอรัสซัลเฟตเป็นสารมาตรฐาน (Ferrous sulfate) โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน 
เอทิลอะซิเตต และเมทานอล (ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) โดยใส่ตัวอย่างสารสกัด 20 ไมโครลิตร ลงในเพลท ตาม
ด้วยสารละลาย FRAP 180 ไมโครลิตร เขย่าตั้งทิ้งไว้ 6 นาที จากนั้นท าการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโน
เมตร ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า และค านวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐาน
เฟอรัสซัลเฟตในหน่วยมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
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ผลการวิจัย  

ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชาย

เหลือง 

การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ของกระชายเหลือง

พบสารพฤกษเคมีจ านวน 7 กลุ่ม คือ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทนนิน แอลคาลอยด์ ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และ

คาร์โบไฮเดรต แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1   การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบเฮกเซน, เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชายเหลือง 
 

สารพฤกษเคม ี
ตัวท าละลาย 

เฮกเซน เอทิล อะซิเตต เมทานอล 
ซาโปนิน  - - - 
ฟีนอลิก  + + + 
ฟลาโวนอยด์  + + + 
แทนนิน เจลาติน - - - 

เลด อะซิเตต + + + 
แอลคาลอยด ์ Wagner’s reagant + + + 

Mayer’s reagent - - - 
แอนทราควิโนน Borntrager’s test - - - 
ไดเทอร์พีน  + + + 
ไตรเทอร์พีน  + + + 
คาร์โบไฮเดรต สารละลายเบเนดิกต์ - - + 
 สารละลายไอโอดีน - - - 
 

+ หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี, - หมายถึงไม่พบสาร 
 
ผลการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวม 
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของ

กระชายเหลืองที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถค านวณได้จากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 

(สมการเส้นตรงที่ได้คือ y= 7.7585x + 0.0734 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9982 และสมการเส้นตรงของกราฟ

มาตรฐานเคอร์ซิติน (สมการเส้นตรงที่ได้คือ y= 8.0251x + 0.0431 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.997) ตามล าดับ

แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมจากสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชาย 
เหลือง 

 
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP 

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้ง 3 วิธี 

คือ DPPH, ABTS และ FRAP พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระแสดงผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3   ฤทธิ์ต้านอนมูลอิสระของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชายเหลือง 

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองสดจากป่ากกสะทอน 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยน าไปสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ที่มีขั้วต่างกัน (เฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล) ได้

สารสกัดหยาบเฮกเซน (0.08%)  สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตต (0.30%) และสารสกัดหยาบเมทานอล (0.23%) จากนั้น

ตรวจหาพฤกษเคมีเบื้องต้นด้วยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน พบสารพฤกษเคมี 7 กลุ่ม ได้แก่ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทนนิน 

แอลคาลอยด์ ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และคาร์โบไฮเดรต หาปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu 

colorimetry และ Aluminium trichloride colorimetry ตามล าดับ พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟีนอลิก

มากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดหยาบเมทานอล และสารสกัดหยาบเฮกเซน (104.100 ± 2.125, 51.301 ± 0.900 และ 

0.139 ± 0.221 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้ าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม) ผลการหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์

รวม พบว่าสารสกัดเมทานอลมีปริมาณฟลาโวนอยด์มากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเอทิลอะซิเตต และสารสกัดเฮกเซน 

(53.776 ± 2.284, 8.872 ± 1.782 และ0.642 ± 0.098  มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อน้ าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม) ผล

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP พบว่าสารสกัดหยาบแต่ละสารสกัดมีฤทธิ์

สารสกัดหยาบของ
กระชายเหลือง 

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม 
(mg GAE/100 gram fresh sample) 

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ 
(mg QE/100 gram fresh sample) 

เฮกเซน 0.139 ± 0.221 0.642 ± 0.098 

เอทิลอะซิเตต 104.100 ± 2.125 8.872 ± 1.782 

เมทานอล 51.301 ± 0.900 53.776 ± 2.284 

สารสกัดหยาบของ
กระชายเหลือง 

ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ 
DPPH 

IC50 (mg/ml) 
ABTS 

IC50 (mg/ml) 
FRAP Value 

(mg FeSO4/ 100 gram fresh sample) 
เฮกเซน 0.904 ± 0.015 0.201 ± 0.009 0.384 ± 0.040 

เอทิลอะซิเตต 1.150 ± 0.002 0.298 ± 0.020 31.033 ± 0.212 
เมทานอล 0.385 ± 0.001 0.096 ± 0.013 10.400 ± 0.110     
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ต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน การทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS รายงานผลเป็นค่า IC50 พบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลมี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด (0.385 ± 0.001 และ 0.096 ± 0.013 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) รองลงมาคือสารสกัดเฮกเซน 

(0.904 ± 0.015 และ 0.201 ± 0.009 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) และสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตต (1.150 ± 0.002 และ 0.298 

± 0.020 มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตร) ตามล าดับ ส่วนวิธี FRAP ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลมีความสามารถในการให้

อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรดีที่สุด (31.033 ± 0.212, 10.400 ± 0.110 และ 0.384 ± 0.040 

มิลลิกรัมของเฟอรัสซัลเฟตต่อน้ าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าสารสกัดหยาบของกระชายเหลืองทั้งหมด

จัดได้ว่าเป็นแหล่งสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคัญ โดยเฉพาะสารกลุ่มฟีนอลลิกและฟลาโวนอยด์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น

สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ และจากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี พบว่าข้อมูล

โดยรวมสารสกัดทั้งหมดมีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระที่ดีซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นทั้งตัวขจัดอนุมูลอิสระ (free radical scavenger) 

และตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระเพื่ออยู่ในสภาวะเสถียรได้แตกต่างกัน ทั้งนีเ้นื่องจากสารสกัดของกระชายที่ใช้ในการศึกษา

ในครั้งนี้เป็นสารสกัดหยาบประกอบด้วยสารหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรวมอยู่ จึงไม่สามารถระบุข้อมูลกลไกหรือสาร

ออกฤทธ์ิตัวใดตัวหนึ่งได้ชัดเจน ถึงกระนั้นจากการศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสารสกัดของกระชายเหลืองในพื้นที่นี้จัดได้ว่า

เป็นแหล่งสารออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ส าคัญ 

สรุป  
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ากระชายเหลืองที่เก็บมาจากพื้นที่ป่า ต าบลกกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

จัดเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่มีศักยภาพ เหมาะสมที่จะน าไปใช้ในอาหารหรือน าไปพัฒนาต่อยอดในการ
ประโยชน์ทางด้านเภสัชและทางการแพทย์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาเบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถระบุชนิดและอธิบาย
กลไกการออกฤทธ์ิทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาองค์ประกอบสารบริสุทธ์ิและกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวบริเวณพื้นที่

อ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินนาข้าวจ านวน 30 แปลงตัวอย่าง โลหะ

หนักในดินวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  ผลการศึกษาพบว่าดินนาข้าวมีการ

ปนเปื้อนเหล็กเฉลี่ยปริมาณสูงที่สุด คือ 222.42±71.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว และ

แคดเมียม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.90±34.64, 29.49±20.37, 14.03±18.03 และ0.68±2.59 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ปริมาณเฉลี่ยโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเกือบท้ังหมดมีค่าไม่เกินเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินส าหรับท าการเกษตรของ

กรมพัฒนาท่ีดิน พบว่าโลหะหนักเกือบท้ังหมดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นสังกะสี  

 

ค าส าคัญ : โลหะหนัก การปนเปือ้น ดิน นาข้าว 

Abstract 

 This research was to analyze and assess heavy metal contamination of paddy field soil in area 

of Phrom Phiram and Nakorn Thai districts, Phitsanulok Province. The soil samples from 30 paddy 

fields were randomly collected. Heavy metal contaminated soils were analyzed by Atomic Absorption 

Spectrometer. The results showed that the content of iron contamination in paddy field soil was the 

highest value with 222.42±71.50 mg/kg, followed by zinc, copper, lead and cadmium averaged with 

100.90±34.64, 29.49±20.37, 14.03±18.03 and 0.68±2.59 mg/kg, respectively. Almost these average 

heavy metal values were within Department of Land Development soil standard for agriculture, except 

zinc.  

keywords:  Heavy metals, Contamination, Soil,  Rice field 
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บทน า 

 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนในประเทศ
ไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เนื่องจากข้าวมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ชนิดต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก 
ทองแดง เป็นต้น และจ านวนประชากรก็เพิ่มมากข้ึนทุกๆ ปี ชาวนาจึงต้องพยายามปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการของประชากร (ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย, 2555) วิธีหนึ่งที่ชาวนาได้
พยายามเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของข้าว ได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมี การฉีดยาฆ่าแมลง และสารก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่าปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้ได้ผลผลิตข้าวมากยิ่งข้ึน ฉะนั้นเมื่อมีการใช้สารเคมีใน
การปลูกข้าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะท าให้ดินสะสมสารเคมีไว้ได้ซึ่งอาจส่งผลคุณภาพของดินและสามารถท าให้ข้าว
เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดจากการเพาะปลูกได้ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว เหล็ก เป็นต้น (อรุณศรี และคณะ , 
2554) ซึ่งโลหะหนัก ได้แก่ เป็นสารอาหารที่มนุษย์ต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ถ้ามนุษย์ได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น แคดเมียมส่งผลการกลืนกินจะท าให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน เกิดอาการเวียนศรีษะ คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อรุนแรง มีอาการถ่ายเหลว และอาจมีภาวะเลือดปนออกมา เนื่องจากการระคายเคือง และอักเสบของ
อวัยวะระบบทางเดินอาหาร อาการรุนแรงอาจเกิดการช็อกเนื่องจากขาดน้ า และไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตได้ง่ายจังหวัด
พิษณุโลกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณการปลูกข้าว
ทั้งหมด 54,104 ครัวเรือน โดย นวพรรษ (2552) รายงานว่า ชาวนาส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าวร้อยละ 
82.75 ของครัวเรือนท้ังหมด จึงท าให้เกิดปัญหาข้าวมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมีจ านวนลดน้อยลง 
ท าให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของดิน ได้แก่ สีดิน เนื้อดิน pH และอินทรีย์วัตถุ และศึกษาปริมาณ
การปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในดินแปลงนาข้าวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
น าไปสู่การหาแนวทางการควบคุมและป้องกันปัญหาข้าวมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานในแปลงปลูกข้าว  

 
วิธีการศึกษา 
 การเก็บตัวอย่างดิน 
 เก็บตัวอย่างดินนาข้าวในบริเวณพื้นที่ท าการเพาะปลูกข้าวในอ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 15 
แปลงตัวอย่าง และอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 แปลงตัวอย่าง โดยท าการเก็บตัวอย่างดินเป็นรูปลิ่มที่
ระดับความลึก 15 เซนติเมตร บริเวณแปลงข้าวที่ท าการเพาะปลูกหลังการเก็บเกี่ยวโดยเก็บตัวอย่างจ านวน 15 จุด
กระจายซิกแซกให้ทั่วบริเวณแปลงเพาะปลูก แล้วน าตัวอย่างมาผสมกันเป็น 1 ตัวแทนของ 1 แปลงตัวอย่าง (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2561) ทั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ดิน 
 อบดินให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บดดินด้วยครก แล้วร่อนดินผ่านตะแกรงขนาด 

2 mesh น าไปวิเคราะห์สมบัติของดินโดยวิเคราะห์ดินตัวอย่างแปลงละ 3 ซ้ า ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็น

กรด-ด่าง อินทรียวัตถุ และวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดิน ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และเหล็ก ทั้งนี้

ส าหรับสีดินได้ท าการตรวจวัดท่ีภาคสนาม โดยวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 วิธีการเคราะห์คุณสมบัติของดินในแปลงนาข้าวจังหวัดพิษณุโลก 
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คุณสมบัติของดิน วิธีการวิเคราะห ์

สีดิน (Soil color) เปรียบเทยีบสีกับ Munsell Soil Color Charts 

เนื้อดิน (Soil Texture) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Hydrometer 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจวัดด้วยเครื่อง pH Meter 

อินทรียวัตถุ (Organic Matter) วิธี Walkley and Black 

โลหะหนัก (Cd, Cu, Fe, Pb, Zn) ตรวจวัดด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน Analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p≤0.05) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุด
ข้อมูลตามสมมุตฐาน 
 
การวิจัยและอภิปรายผล 
 คุณสมบัติของดิน 
 จากการวิเคราะห์สมบัติของดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าวในอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 30 แปลง พบว่าดินส่วนใหญ่มีสีน้ าตาลเข้ม เนื้อดินนส่วนใหญ่พบเป็นดินร่วนทราย ความเป็นกรด-ด่าง

อยู่ในช่วง 5.0-8.0 เฉลี่ยเท่ากับ 6.3±0.1 1 ซึ่งอยู่ในระดับด่างปานกลางถึงด่างจัด (กรมวิชาการเกษตร, 2552) อินทรียวัตถุ

อยู่ในช่วง 1.84-4.92 เฉลี่ยเท่ากับ 3.11±0.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2545) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินนาข้าวในอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

แปลงตัวอย่างดินนาข้าว ส ี เนื้อดิน pH ความช้ืน% อินทรียวัตถ%ุ 
 แปลงนาข้าวอ าเภอพรหมพิราม      
แปลงตัวอย่างท่ี 1 (นาข้าว กข 43) น้ าตาล (7.5YR3/4) ดินทรายร่วน 5.3±0.03 27.81±2.71 3.36±2.46 
แปลงตัวอย่างท่ี 2 (นาข้าว กข 43) สีน้ าตาลแดงเข้ม (5YR3/2) ดินร่วนทราย 5.8±0.10 44.15±14.16 2.91±0.51 
แปลงตัวอย่างท่ี 3 (นาข้าว กข 49) น้ าตาล (7.5YR4/3) ดินร่วนทราย 6.7±2.80 22.61±0.93 2.24±1.08 
แปลงตัวอย่างท่ี 4  (นาข้าว กข 49) น้ าตาล (7.5YR4/3) ดินร่วนทราย 6.5±0.13 29.20±1.87 1.90±1.39 
แปลงตัวอย่างท่ี 5 (นาข้าว กข 49) สีน้ าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4) ดินร่วนทราย 5.5±0.13 128.16±117.58 2.46±0.51 
แปลงตัวอย่างท่ี 6 (นาข้าว กข 49) สีน้ าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4) ดินเหนียวปนทราย 6.6±0.16 48.59±25.09 4.36±0.67 
แปลงตัวอย่างท่ี 7 (นาข้าว กข 49) สีน้ าตาล (7.5YR4/3) ดินร่วนทราย 5.6±0.10 51.66±12.36 2.01±1.21 
แปลงตัวอย่างท่ี 8 (นาข้าว กข 49) สีน้ าตาลเข้ม (7.5YR3/4) ดินร่วนทราย 6.0±0.13 132.27±152.47 2.91±1.27 
แปลงตัวอย่างท่ี 9 (นาข้าว กข 49) สีน้ าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4) ดินเหนียวปนทราย 6.2±0.10 28.68±25.42 4.92±0.84 
แปลงตัวอย่างท่ี 10 (นาข้าว กข 57) สีน้ าตาล (7.5YR4/3) ดินร่วนทราย 5.5±0.16 153.35±171.28 2.01±1.21 
แปลงตัวอย่างท่ี 11 (นาข้าว พิษณโุลก 2) สีน้ าตาล (10YR4/3) ดินร่วนทราย 6.1±0.46 28.51±2.20 2.01±1.00 
แปลงตัวอย่างท่ี 12 (นาข้าว พิษณโุลก 2) สีน้ าตาลเข้ม (10YR3/3) ดินทรายร่วน 6.9±0.11 60.02±17.29 4.25±1.27 
แปลงตัวอย่างท่ี 13 (นาข้าว พิษณโุลก 2) สีน้ าตาลเข้ม (10YR3/3) ดินร่วนทราย 5.1±0.08 46.25±1.42 3.58±0.51 
แปลงตัวอย่างท่ี 14 (นาข้าว พิษณโุลก 2) สีน้ าตาลเข้ม (7.5YR3/2) ดินเหนียวปนทราย 5.7±0.01 60.37±42.70 3.92±0.84 
แปลงตัวอย่างท่ี 15 (นาข้าว หอมมะล)ิ สีน้ าตาลเข้ม (7.5YR3/4) ดินทรายร่วน 5.6±0.02 33.04±4.57 2.91±0.51 
 แปลงนาข้าวเอาเภอนครไทย      
แปลงตัวอย่างท่ี 16 (นาข้าว กข 43) น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/4) ดินร่วนทราย 5.1±0.03 53.34±28.38 3.91±0.38 
แปลงตัวอย่างท่ี 17 (นาข้าว กข6) น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/4) ดินทรายร่วน 5.0±0.02 13.80±0.87 4.03±0.88 
แปลงตัวอย่างท่ี 18 (นาข้าว กข6) สีน้ าตาลเข้มมาก  (10YR2/2) ดินร่วนทราย 5.4±0.2 27.40±7.96 4.47±0.38 
แปลงตัวอย่างท่ี 19 (นาข้าว พิษณโุลก 2) น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/2) ดินทรายร่วน 8.0±0.01 25.78±1.03 3.02±0.51 
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แปลงตัวอย่างท่ี 20 (นาข้าว พิษณโุลก 2) น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/4) ดินร่วนทราย 6.7±0.12 37.34±5.85 1.84±0.19 
แปลงตัวอย่างท่ี 21 (นาข้าว พิษณโุลก 2) สีน้ าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4) ดินร่วนทราย 5.4±0.04 20.39±2.10 3.80±0.19 
แปลงตัวอย่างท่ี 22 (นาข้าว พิษณโุลก 2) สีน้ าตาลอมเทาเข้มมาก (10YR3/2) ดินทรายร่วน 5.0±0 8.16±60.47 3.58±0.84 
 

 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินนาขา้วในอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

แปลงตัวอย่างดินนาข้าว ส ี เนื้อดิน pH ความช้ืน อินทรียวัตถ ุ
แปลงนาข้าวอ าเภอนครไทย      
แปลงตัวอย่างท่ี 23 (นาข้าว หอมมะล)ิ น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/4) ดินร่วนเหนียวปนทราย 6.2±0.50 21.24±0.84 3.02±0.51 
แปลงตัวอย่างท่ี 24 (นาข้าว หอมมะล)ิ สีน้ าตาลเข้มมาก (7.5YR2.5/2) ดินร่วนเหนียวปนทราย 7.4±0.15 26.86±2.28 2.24±0.69 
แปลงตัวอย่างท่ี 25 (นาข้าว หอมมะล)ิ น้ าตาลเข้ม (10YR3/3) ดินทรายร่วน 8.1±0.12 21.5±0.84 2.69±0.38 
แปลงตัวอย่างท่ี 26 (นาข้าว หอมมะล)ิ สีน้ าตาลอมเทาเข้ม (10YR3/2) ดินทรายร่วน 8.2±0.01 23.74±0.41 3.69±1.00 
แปลงตัวอย่างท่ี 27 (นาข้าว หอมมะล)ิ สีน้ าตาลอมเทาเข้มมาก (10YR4/2) ดินร่วนเหนีบวปนทราย 6.5±0.01 23.50±1.27 4.14±1.65 
แปลงตัวอย่างท่ี 28 (นาข้าว หอมมะล)ิ น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/2) ดินร่วนเหนียวปนทราย 8.1±0.08 23.15±1.67 2.23±0.69 
แปลงตัวอย่างท่ี 29 (นาข้าว หอมมะล)ิ สีน้ าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4) ดินร่วนทราย 8.0±0.04 37.75±5.85 2.23±0.69 
แปลงตัวอย่างท่ี 30 (นาข้าว หอมมะล)ิ น้ าตาลเข้ม (7.5YR3/2) ดินร่วนทราย 8.0±0.11 25.78±1.03 2.68±0.67 
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 ปริมาณโลหะหนักในดิน 

 ปริมาณโลหะหนักในดินในแปลงนาข้าว ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในพื้นทีอ่ าเภอพรหม

พิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดินมีการปนเปื้อน เหล็ก>สังกะสี>แคดเมียม>ตะกั่ว>ทองแดง เมื่อ

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินส าหรับการเพาะปลูก พบว่าเหล็ก สังกะสี และแคดเมียมที่เกิน

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 เหล็กเป็นโลหะหนักที่พบมากที่สุดในดินนาข้าว อ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีค่าอยู่

ในช่วง 40.75-314.43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 222.42±71.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าท่ีเกินเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน ≥300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมร้อยละ 10  

 ส าหรับสังกะสีที่พบในดินนาข้าว มีค่าอยู่ในช่วง 37.18-173.41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

104.20±29.88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินที่ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน 90 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 66.66 

 แคดเมียมมีปริมาณปนเปื้อนในดินนาข้าว มีค่าอยู่ในช่วง ND-4.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.53±2.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน 1.7 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 46.66 

 ดินนาข้าวในอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกยังพบว่ามีตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในช่วง  ND-

54.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.37±18.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดินที่ก าหนดให้ไม่เกิน 55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทั้งหมดทุกแปลง 

 ส่วนทองแดงที่ตรวจพบในดินนาข้าว มีค่าอยู่ในช่วง 18.73-39.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

26.60±5.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งทุกแปลงมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน ก าหนดไว้ว่าไม่

เกิน 41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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ตารางที่ 3 ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในนาข้าวอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

แปลงตัวอย่างดินนาข้าว 
ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มก.กก±SD) 

Cu Pb Cd Fe Zn 
 แปลงนาข้าวอ าเภอพรหมพิราม      
แปลงตัวอย่างท่ี 1 (นาข้าว กข 43) 25.90±1.25 19.55±10.68 2.42±1.68 246.58±27.27 128.75±15.77 
แปลงตัวอย่างท่ี 2 (นาข้าว กข 43) 32.81±6.58 21.07±11.4 ND 299.46±22.77 100.70±20.93 
แปลงตัวอย่างท่ี 3 (นาข้าว กข 49) 28.33±1.75 43.55±4.06 3.90±0.78 289.47±33.42 126.10±13.91 
แปลงตัวอย่างท่ี 4  (นาข้าว กข 49) 23.56±1.24 ND 4.52±2.3 146.26±126.67 120.92±8.89 
แปลงตัวอย่างท่ี 5 (นาข้าว กข 49) 22.58±1.65 37.38±13.32 1.85±0.58 192.73±4.3 112.03±2.36 
แปลงตัวอย่างท่ี 6 (นาข้าว กข 49) 23.83±6.54 10.03±7.24 ND 259.11±1.48 117.70±10.72 
แปลงตัวอย่างท่ี 7 (นาข้าว กข 49) 27.76±4.56 23.76±8.54 4.30±1.81 226.25±32.34 102.40±15.31 
แปลงตัวอย่างท่ี 8 (นาข้าว กข 49) 30.95±4.54 27.37±21.92 ND 243.06±16.1 131.25±11.32 
แปลงตัวอย่างท่ี 9 (นาข้าว กข 49) 24.70±13.47 29.53±20.4 1.32±0.56 306.66±43.57 173.41±15.12 
แปลงตัวอย่างท่ี 10 (นาข้าว กข 57) 20.73±2.99 37.48±5.06 1.35±0.55 234.78±19.28 81.01±14.5 
แปลงตัวอย่างท่ี 11 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 27.53±3.16 54.42±24.22 3.02±0.46 227.45±21.13 122.56±8.58 
แปลงตัวอย่างท่ี 12 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 33.58±0.57 27.20±19.17 4.45±3.23 266.38±35.25 139.05±18.85 
แปลงตัวอย่างท่ี 13 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 39.15±22.13 21.93±2.04 3.52±0.76 288.88±24.16 108.50±5.29 
แปลงตัวอย่างท่ี 14 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 24.08±12.16 25.90±11.10 ND 248.71±17.09 129.90±7.23 
แปลงตัวอย่างท่ี 15 (นาข้าว หอมมะล)ิ 29.03±1.08 11.55±7.85 ND  298.30±21.57 123.53±2.65 
 แปลงนาข้าวอ าเภอนครไทย      
แปลงตัวอย่างท่ี 16 (นาข้าว กข 43) 31.48±3.87 13.85±7.49 ND 307.01±44.23 119.26±23.29 
แปลงตัวอย่างท่ี 17 (นาข้าว กข6) 28.21±6.68 2.15±1.73 1.10±0.64 263.10±19.34 87.66±7.41 
แปลงตัวอย่างท่ี 18 (นาข้าว กข6) 35.26±9.66 8.71±11.63 0.30±0.21 273.85±23.88 117.43±22.79 
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แปลงตัวอย่างท่ี 19 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 22.45±4 22.60±9.26 2.17±1.17 174.65±36.05 87.80±11.13 
แปลงตัวอย่างท่ี 20 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 23.08±4.31 2.20±0.28 ND 64.43±8.13 41.65±4.09 
แปลงตัวอย่างท่ี 21 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 25.31±3.75 19.80±0.35 ND  314.43±11.76 98.05±6.43 
ตารางที่ 3 ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในนาข้าวอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 

แปลงตัวอย่างดินนาข้าว 
ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มก.กก.) 

Cu Pb Cd Fe Zn 
 แปลงนาข้าวอ าเภอนครไทย      
แปลงตัวอย่างท่ี 22 (นาข้าว พิษณโุลก 2) 35.36±10.12 14.01±11.24 3.90±1.37 289.47±36.19 140.16±12.73 
แปลงตัวอย่างท่ี 23 (นาข้าว หอมมะล)ิ 18.73±7.33 6.20±1.77 3.15±2.67 131.65±56.87 56.81±9.46 
แปลงตัวอย่างท่ี 24 (นาข้าว หอมมะล)ิ 26.48±2.45 4.60±1.27 0.63±0.78 191.93±18.11 88.86±6.78 
แปลงตัวอย่างท่ี 25 (นาข้าว หอมมะล)ิ 19.76±4.4 15.43±9.83 ND 172.35±28.8 91.60±7.37 
แปลงตัวอย่างท่ี 26 (นาข้าว หอมมะล)ิ 22.51±6.57 ND 3.05±1.99 228.13±30.54 106.20±2.58 
แปลงตัวอย่างท่ี 27 (นาข้าว หอมมะล)ิ 22.21±1.38 35.50±18.53 ND 159.13±30.95 74.95±11.55 
แปลงตัวอย่างท่ี 28 (นาข้าว หอมมะล)ิ 24.41±7.95 9.95±4.07 1.21±1.03 188.41±14.52 92.41±4.45 
แปลงตัวอย่างท่ี 29 (นาข้าว หอมมะล)ิ 22.70±8.4 22.60±11.66 2.28±0.11 40.75±8.27 37.18±11.3 
แปลงตัวอย่างท่ี 30 (นาข้าว หอมมะล)ิ 25.68±2.12 16.46±4.81 2.05±1.31 90.31±18.42 68.15±3.15 
เฉลี่ย 26.60±5.01 19.91±9.03 1.66±1.10 222.42±71.50 104.20±29.88 
ค่าต่ าสุด 18.73 ND ND 40.75 37.18 
ค่าสูงสุด 39.13 54.42 4.3 314.43 173.41 
ค่ามาตรฐาน* 41 55 1.7 ≥300 90 
เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ - - 46.66 10 66.66 
หมายเหต ุ: *(กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562) ; ND หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณสมบัติของดินและการปนเปื้อนโลหะหนักในพื้นที่ อ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อท าการสุ่มเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างดินจ านวน 30 แปลง พบว่าดินส่วนใหญ่มีสีน้ าตาลเข้ม 
เนื้อดินนส่วนใหญ่พบเป็นดินร่วนทราย ความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.0-8.2 อินทรียวัตถุอยู่ในช่วง ระหว่าง 1.84-4.92 ซึ่ง
อยู่ในระดับด่างปานกลางถึงด่างจัด (กรมวิชาการเกษตร, 2562) ดินดังกล่าวมีความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6.3±0.1 
ซึ่งอยู่ในระดับด่างปานกลางถึงด่างจัดอาจส่งผลกระทบต่อการเพราะปลูกข้าวเพราะดินมีค่าความเป็นด่างสูงส่งผลต่อการ
ดูดซับอาหารของพืช (กรมวิชาการเกษตร, 2562) ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่าง 3.11±0.84 ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงถึง
สูงมาก (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562) เมื่อเทียบกับเกณพ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีเหมาะสมแก่การเพราะปลูกพืช ท าให้ดินทนต่อ
การชะล้างและการกร่อน เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ า การซึมซับน้ าและการถ่ายเทอากาศของดินดีขึ้น (ยงยุทร และ
คณะ, 2554) 
 โลหะหนักในดินในนาข้าว พบว่ามีปริมาณการปนเปื้อน เหล็ก>สังกะสี>แคดเมียม>ทองแดง>ตะกั่ว โดยเหล็กมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 222.42±71.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สังกะสีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 104.20±29.88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
แคดเมียมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ND-4.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.37±18.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
ทองแดงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.60±5.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน พบว่าปริมาณเหล็ก สังกะสี และแคดเมียมที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพดินนา
ข้าวแปลงตัวอย่างดินนาข้าวบริเวณคลอง 6 อ าเภอธัญญบุรี และคลอง 11 อ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทมธานี (นันทนา และ
คณะ, 2557) ได้ศึกษาตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก จะเห็นได้ว่าดินในนาข้าวที่ศึกษามีปริมาณเหล็กและสังกะสีมากกว่า โดย
ดินนาข้าวบริเวณดังกล่าวพบเหล็ก 362.11-422.38 และ สังกะสี 11.27-14.37 ขณะที่การปนเปื้อนสังกะสีในดินนาข้าว
อ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกมีค่าใกล้เคียงกับดินในนาข้าว บริเวณคลอง 6 อ าเภอธัญญบุรี และ
คลอง 11 อ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทมธานี ค่าอยู่ระหว่าง 40.75-314.43  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์สมบัติของดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าวในอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 30 แปลง พบว่าดินส่วนใหญ่มีสีน้ าตาลเข้ม เนื้อดินนส่วนใหญ่พบเป็นดินร่วนทราย ความเป็นกรด-ด่าง

อยู่ในช่วง 5.0-8 อินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 1.84-4.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีปริมาณเหล็กอยู่ในช่วง 40.75-314.43 มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม สังกะสีมีค่าอยู่ในช่วง 37.18-173.41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แคดเมียมมีค่าอยู่ในช่วง ND-4.30 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม ตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในช่วง  ND-54.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทองแดงมีค่าอยู่ในช่วง 18.73-39.13 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม โดยเหล็กมีปริมาณการปนเปื้อนร้อยละ 10 และ สังกะสีร้อยละ 66.66 และ แคดเมียมร้อยล่ะ 46.66 ส่วน ตะกั่ว

และทองแดง ไม่พบการปนเปื้อน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณเกษตรกรแปลงนาข้าวอ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านที่ให้ความ
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระดับความดังเสียงของโรงสีขาวขนาดเล็กและเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ

กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทําการตรวจวัดในโรงสีขาวขนาดเล็กตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัด

อุตรดิตถ กําหนดจุดตรวจวัดจํานวน3 จุด  ไดแก 1) บริเวณพนักงานเทขาว  2) บริเวณเครื่องสีขาว และ3) บริเวณพนักงาน

บรรจุขาว  ทําการตรวจวัดเสียงในชวงเวลาทํางาน 08.30-16.30 น. โดยตรวจวัดในชวงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2562 

ผลวิจัย พบวาคาความดังเฉลี่ยบริเวณจุดตรวจวัดท่ี 1 จุดตรวจวัดท่ี 2 และจุดตรวจวัดท่ี 3  มีคาเทากับ 95.3±0.2 dB(A) 

99.4±0.2 dB(A)  และ 90.3±0.1 dB(A) ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ย

ตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวันของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม พบวาจุดตรวจวัดท้ัง 3 จุดมีคาเกิน

มาตรฐาน 85 dB(A) และ 90 dB(A) ตามลําดับ 

คําสําคัญ : โรงสีขาวขนาดเล็ก,ระดับเสียง,มลพิษทางเสียง 

Abstract 

 This research aims to study the noise level of the small rice mill and compared it with the 

standard value of Ministory of Labour and Ministory of Industry.The sound measurement wasin the small 

rice mill, Ban Mo subdistrict, Phichai district, Uttaradit province. The amount of 3 measurementpoints 

which were1) rice pouringarea 2) rice milling machine area and 3) rice packing area. The noise level was 

measurement during worked period 08.30 am - 16.30 pm in September - November 2019. The results 

showed that the average noise level at point 1, point 2 and point 3 were 95.3 ±. 0.2 dB (A), 99.4 ± 0.2 dB 

(A) and 90.3 ± 0.1 dB (A), respectively. When compared the benchmarks set with the Ministory of Labour 

and Ministory of Industry standards for exposure to average noise level in the occupational environment 

all day, all measurement points exceeded the standards at 85 dB (A) and 90 dB (A), respectively. 

keywords: small rice mill, sound level, noise pollution 

 

บทนํา 

มลพิษทางเสียง คือ สภาวะท่ีมีระดับเสียงท่ีดังและยาวนานจนกอใหเกิดท้ังความรําคาญ และอันตรายตอสุขภาพของ

มนุษย โดยความรุนแรงข้ึนอยูกับระดับความดังจากแหลงกําเนิดเสียง ระยะทางระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับผูไดรับเสียง และ

ระยะเวลาในการไดรับเสียงน้ัน ผลกระทบของมลพิษทางเสียง โดยท่ัวไปแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ ผลกระทบตอสุขภาพ
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กายและสุขภาพจิต ถามนุษยไดยินเสียงรบกวนอันไมพึงประสงคท่ีดังและยาวนานพอ อาจทําใหความดันโลหิตสูง อัตราการเตน

ของหัวใจเพ่ิมข้ึน เกิดความเครียด หงุดหงิด รําคาญ ซึ่งสงผลเสียตอการใชชีวิตประจําวันและการทํางานได (กรมควบคุมมลพิษ, 

2555; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2559) ซึ่งการอยูในท่ีทํางานหรือสถานประกอบการท่ีมีแหลงกําเนิดเสียงดังอาจจะ

สงผลกระทบตอลูกจางหรือพนักงานท่ีตองทํางานในทุกๆ วันได เชน โรงงานโมหิน โรงงานผลิตช้ินสวนโลหะประกอบรถยนต 

โรงงานผลิตบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป โรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ปริญญา และคณะ, 2557; สวรสและ ปรารถนา, 2559; รัตนาภรณ

และคณะ, 2560) ดังน้ันทางหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงมีความหวงกังวลตอสวัสดิภาพของลูกจางหรือพนักงานท่ีทํางานในสถาน

ประกอบการตางๆ ไดกําหนดคามาตรฐานระดับเสียงเพ่ือใชในการคุมครองแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน กําหนดมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยในสภาพแวดลอมท่ีลูกจางหรือพนักงานทํางานในแตละวัน ตองไมเกิน 85 

dB (A) (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2561) ในขณะท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยตอง

ไมเกิน 90 dB (A) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546)โรงสีขาวถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีมีความสําคัญ ซึ่งมีพนักงานเทขาว มี

พนักงานบรรจุขาว ดูแลการทํางานของเครื่อง แหลงกําเนิดเสียงมีความดังมาจากตัวเครื่องเพราะในการสีขาวตองมีการกะเทาะ

เปลือก แยกแกลบ คัดขาว และแยกขนาดสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานท่ีตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีเสียงดังตลอดเวลา ซึ่งอาจสงผลให

พนักงานในโรงสีขาวมีอาการหูอ้ือหูตึงและสงผลกระกระทบตอการไดยินของพนักงาน 

ตําบลบานหมอ ตั้งอยูในอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถมีพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมเหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม เน่ืองจากเปน

ชุมชนท่ีมีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ทุกครัวเรือนปลูกขาวเปนอาชีพหลัก ตําบลบานหมอมีนํ้าใชตลอดป

ประชากรจึงปลูกได 2-3ครั้งตอป เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเก่ียวบางสวนจะเก็บไวเพ่ือบริโภค และบางสวนจะนําไปจําหนายให

พอคา ในสวนท่ีเก็บไวบริโภคจะนําขาวเปลือกไปตากแดดเพ่ือลดความช้ืนของเมล็ดขาวประมาณ1วันแลวบรรจุในถุงปุยหรือ

กระสอบเก็บไวในยุงขาว หากตองการบริโภคจึงนําขาวไปสีในโรงสีขาวขนาดเล็กประจําหมูบานโดยรถของโรงสีขาวจะรับ

ขาวเปลือกตามบานท่ีตองการสีขาว แลวจึงนํามาแปรสภาพจากขาวเปลือกเปนขาวสารโดยใชเครื่องสีขาวของโรงสีซึ่งในตําบล

บานหมอมีโรงสีขาว 1 แหง ซึ่งเปนโรงสีขาวขนาดเล็กมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 60 กระสอบตอวัน ดําเนินกิจการโดยสมาชิกใน

ครอบครัวโดยไมมีวันหยุด ซึ่งจะพบปญหาเสียงดังจากสภาพแวดลอมภายในโรงสีขาวสงผลกระทบสุขภาพตอพนักงาน  

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับเสียงในโรงสีขาวขนาดเล็ก ในตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแลว

นําผลมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือใหพนักงานไดรับรูระดับความดัง

เสียงในพ้ืนท่ีในการทํางานแตละวัน และเปนขอมูลพ้ืนฐานใหโรงสีขาว ใชในการจัดการปองกันและควบคุมมลพิษทางเสียงท่ี

เกิดข้ึนตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ทําการศึกษาระดับความดังเสียงจากโรงสีขาวขนาดเล็ก ตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถมีอัตราการผลิต

เฉลี่ยในแตละวัน 60 กระสอบตอวันโดยใชเครื่องมือวัดเสียง(Sound Level meter)ยี่หอ TESรุน1357ทําการตรวจวัดระดับ

ความดังของเสียงภายในพ้ืนท่ีโรงงาน โดยกําหนดจุดการตรวจวัดจํานวน 3 จุด ไดแก1) บริเวณพนักงานเทขาว  2) บริเวณ

เครื่องสีขาว  และ 3) บริเวณพนักงานบรรจุขาว(ภาพท่ี1) ซึ่งตรวจวัดในชวงเวลา08.30-16.30 น. จํานวน 3 ครั้ง/ 1 เดือน

ระหวางชวงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน เปนเวลา 3เดือนกอนการตรวจวัดเสียตองนําเครื่องวัดเสียงมาสอบเทียบดวย 

Sound Level Calibrator เพ่ือดูความเท่ียงตรงของเครื่องมือหลังจากน้ันนําเครื่องมือมาทําการวัดความดังเสียงในโรงงานโดย

ตั้งเครื่องวัดเสียงใหไมโครโฟนสูงประมาณ 1.2-1.5 เมตร หางจากผนัง อาคารหรือกําแพงประมาณ 3.5 เมตร ทําการตรวจวัด

คาและบันทึกผล นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ ไดแค คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงบนมาตรฐาน นํามาเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐานของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ภาพท่ี 1 แผนผังจุดตรวจวัดความดังเสียงในโรงสีขาวขนาดเล็ก จุดท่ี1) บริเวณพนักงานเทขาว จุดท่ี 2) บริเวณเครื่องสีขาว 

และ จุดท่ี 3) บริเวณพนักงานบรรจุขาว 

ผลการวิจัย 

จากการตรวจวัดระดับสียงในชวงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในพ้ืนท่ีโรงสีขาวขนาดเล็ก ตําบลบาน

หมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถตั้งแตเวลา08:30- 16:30 น.พบวา จุดท่ี 1 บริเวณพนักงานเทขาวมีคาระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 

95.3±0.2 dB(A)โดยในเดือนกันยายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ95.5±0.11dB(A)เดือนตุลาคมมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 

95.1±0.24dB(A)  และเดือนพฤศจิกายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ95.4±0.22dB(A)  ซึ่งจากการตรวจวัดจะพบระดับเสียงเฉลี่ย

สูงสุดมีคาเทากับ 95.8±0.10dB(A)  และระดับเสียงเฉลี่ยต่ําสุดมีคาเทากับ 94.4±0.75dB(A)(ภาพท่ี 2)   
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ภาพท่ี 2 ระดับเสยีงเฉลี่ยภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก ของจุดท่ี 1 บริเวณพนักงานเทขาว 

จากการตรวจวัดระดับเสียง ณ จุดท่ี2 บริเวณเครื่องสีขาว มีคาระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 99.4±0.2 dB(A) พบวาในเดือน

กันยายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 99.5±0.28dB(A)  เดือนตุลาคมมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 99.1±0.25 dB(A)  และเดือน

พฤศจิกายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 99.7±0.49 dB(A)  ซึ่งจากการตรวจวัดจะพบระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดมีคาเทากับ

99.8±0.06 dB(A)  และระดับเสียงเฉลี่ยต่ําสุดมีคาเทากับ 98.4±0.50 dB(A) (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพท่ี 3 ระดับเสยีงเฉลี่ยภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก ของจุดท่ี 2 บริเวณเครื่องสีขาว 

จากการตรวจวัดระดับสียง ณ จุดท่ี3บริเวณพนักงานบรรจุขาว มีคาระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ90.3±0.1 dB(A) พบวาใน

เดือนกันยายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 90.3±0.13 dB(A)  เดือนตุลาคมมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 90.1±0.16 dB(A)  และ

เดือนพฤศจิกายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ 90.4±0.24 dB(A)  ซึ่งจากการตรวจวัดจะพบระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดมีคาเทากับ

90.6±0.92 dB(A)  และระดับเสียงเฉลี่ยต่ําสุดมีคาเทากับ 89.5±0.72 dB(A) (ภาพท่ี4) 
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ภาพท่ี 4 ระดับเสยีงเฉลี่ยภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก ของจุดท่ี3 บริเวณพนักงานบรรจุขาว 

เมื่อนําผลการศึกษาคาเฉลี่ยระดับเสียงของท้ัง3 จุด ท่ีทําการตรวจวัดเปนเวลา3 เดือนมาเปรียบเทียบกัน พบวาบริเวณ

เครื่องสีขาวมีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย99.4±0.2dB(A) รองลงมาเปนบริเวณพนักงานเทขาวซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 

95.3±0.2 dB(A)และบริเวณพนักงานนําขาวใสกระสอบ ซึ่งมีระดับเสียงเฉลี่ย 90.3±0.1 dB(A)ตามลําดับและเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการตรวจวัดระดับเสียงมีคาเกินเกณฑ

มาตรฐานกําหนดไวท่ี 85 และ 90 dB (A) ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยในตรวจวัดของโรงงานประเภทตางๆ 
 

ประเภทโรงงาน จุดตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ย dB(A) อางอิง 

โรงสีขาวขนาดเล็ก 

 

 

บริเวณพนักงานเทขาว 

บริเวณเครื่องสีขาว 

บริเวณพนักงานบรรจุขาว 

95.3 

99.4 

90.3 

การศึกษาน้ี 

 

  

โรงงานซอยหินแกรนิต 

 

 

 

 

พนักงานตัดซอย 

พนักงานรับ, จัดเก็บ 

พนักงานสงหิน 

พนักงานตัดขอบ 

พนักงานขนสง 

102.0 

100.0 

100.0 

96.6 

86.7 

บัญจรตัน และคณะ

(2549) 

 

 

 

โรงงานผลติเบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป บริเวณผลติเครื่องปรุง 87.6-88.6 ปริญญา และคณะ

(2557) 

โรงงานผลติช้ินสวนโลหะประกอบ

รถยนต 

แผนกกะเทาะช้ินงาน (Mold) 

- ระดับเสียงเฉลี่ยดังมากท่ีสุด 

- ระดับเสียงเฉลี่ยท่ีตองเฝาระวัง 

- ระดับเสียงเฉลี่ยท่ีดังนอยท่ีสดุ 
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ประเภทโรงงาน จุดตรวจวัด ระดับเสียงเฉลี่ย dB(A) อางอิง 

โรงงานโมหิน โรงงานโมหินขนาดเล็ก 

โรงงานโมหินขนาดใหญ 

95.0-105.4 

87.3-107.7 

รัตนาภรณและคณะ 

(2560) 

  
อภิปรายผล  

จากการตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงสีขาวขนาดเล็กท้ัง 3 จุด ซึ่งเปนจุดท่ีมีพนักงานเขาไปทํางาน ไมวาจะเปนการเท

ขาวเปลือกเขาไปในเครื่องสีขาว การเขาไปตรวจสอบการทํางานของเครื่องสีขาว และการบรรจุขาวสารท่ีสีเสร็จ พบวาบริเวณ

เครื่องสีขาวมีระดับเสียงสูงสุดเน่ืองจากเปนแหลงกําเนิดเสียงของโรงสีขาวจึงมีระดับเสียงดัง รองลงมาคือบริเวณพนักงานเท

ขาวเน่ืองจากอยูใกลจุดกําเนิดเสียงมากท่ีสุด และบริเวณพนักงานบรรจุขาวมีระดับเสียงดังนอยท่ีสุดเน่ืองจากเปนจุดท่ีอยูหาง

จากเครื่องกําเนิดเสียงมากท่ีสุด เมื่อนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เรื่อง มาตรฐานคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน (พ.ศ. 2546) ซึ่ง

กําหนดไหการทํางาน 8 ช่ัวโมง ตองมีคาระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 90.0 dB(A) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546) และเมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับ

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน ท่ีกําหนดใหการทํางาน 8 ช่ัวโมง ตองมีคาระดับเสียงไมเกิน 85.0 dB(A) (กรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2561) จะเห็นไดวาระดับเสียงจากผลการศึกษามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 90.3-99.4 dB(A) ซึ่งเกิน

เกณฑมาตรฐานของท้ัง 2 หนวยงาน เมื่อนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกับระดับเสียงเฉลี่ยท่ีทําการตรวจวัดในโรงงานประเภท

ตาง ๆ (ตารางท่ี 1) จะพบวา โรงงานซอยหินแกรนิตมีคาระดับเสียงเฉลี่ยอยูในชวง 86.7-102 dB(A) โดยสวนใหญมีระดับเสียง

ท่ีเฉลี่ยท่ีสูงกวาการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งทางโรงงานไดกําหนดมาตรการในการปองกันมลพิษทางเสียงคือการใชเครื่องปองกันสวน

บุคคล และทางโรงงานไดมีมาตรการในการบํารุงรักษาเครื่องจักรใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนการปองกัน

ความเสียหายของเครื่องจักรขณะทํางาน และถือเปนแนวทางในการใหความคุมครองตอการไดยินของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังเปน

การควบคุมมลพิษทางเสียงอีกทางหน่ึง (บัญจรัตน และคณะ, 2549) ในขณะท่ีโรงงานผลิตบะหมีก่ึ่งสําเรจ็รูปน้ันทําการตรวจวัด

ในบริเวณผลิตเครื่องปรุง พบวามีคาระดับเสียงเฉลี่ยอยูในชวง 87.6-88.6 dB(A) ซึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องปรุงและบรรจุ

เครื่องปรุงลงซองน้ันเปนบริเวณท่ีมีเครื่องจักรอยูในพ้ืนท่ีมากจึงทําใหเกิดเสียงดังขณะทําการผลิต ซึ่งมาตรการท่ีชวยปองกัน

มลพิษทางเสียงใหกับผูปฏิบัติงานในโรงงาน ไดแก ใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสียงท่ีเกินมาตรฐานตองใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

และในชวงเวลาพักพนักงานควรมีสถานท่ีท่ีปลอดจากเสียงเครื่องจักรเพ่ือใหพนักงานไมตองสัมผัสเสียงตลอดเวลา(ปริญญา 

และคณะ, 2557) สําหรับโรงงานผลิตช้ินสวนโลหะประกอบรถยนตแผนกกะเทาะช้ินงาน (Mold) จะมีระดับเสียงเฉลี่ย 72.0-

90.0 dB(A) ซี่งไดนํามาจัดทําแผนท่ีเสียง และทําปายเตือนสําหรับพนักงานท่ีจะตองทํางานในบริเวณพ้ืนท่ีอันตราย (ระดับเสียง

เกิน 85.0 dB(A)) จะตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลและทางโรงงานควรมีการอบรมใหความรูแกพนักงาน และออก

ขอบังคับและบทลงโทษในการปฏิบัติตนสําหรับการทํางานในสภาพแวดลอมท่ีมีเสียงดัง โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอันตราย (สวรส 

และ ปรารถนา, 2559) สําหรับโรงงานโมหินขนาดเล็ก มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 95.0-105.4dB(A) และโรงโมหินขนาดใหญมีระดับ

เสียงเฉลี่ย 87.3-107.7 dB(A) โดยพนักงานโรงโมหินรอยละ 22 สัมผัสเสียงเกินมาตรฐาน 85.0 dB(A) ซึ่งมีความชุกของอาการ

หูเสื่อมรอยละ 30 ดังน้ันทางโรงงานควรจัดโครงการอนุรักษการไดยินข้ึนเพ่ือปองกันการสญูเสยีสมรรถภาพการไดยินและจัดให

กลุมพนักงานท่ีมีระดับการไดยินผิดปกติอยูในกลุมเฝาระวัง ควรมีการติดตามสมรรถนะการไดยินของพนักงาน (รัตนาภรณและ

คณะ, 2560) 

 สําหรับการศึกษาในโรงสีขาวขนาดเล็กในครั้งน้ีจากการสัมภาษณพนักงานในโรงสีขาว พบวาระดับเสียงท่ีดังมี

ผลกระทบตอการไดยินของพนักงาน ตองพูดคุยเสียงดัง หูอ้ือ ไมคอยไดยิน ในบางครั้งการอยูในเสียงดังนานๆ ทําใหเกิด

ความเครียดและมีผลตอจิตใจ โดยพนักงานท่ีทํางานในโรงสีขาวจะทําเปนประจําเพราะเปนกิจการโรงสีขาวของครอบครัว โดย
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เปดดําเนินการมามากกวา 20 ป จึงไดรับเสียงดังสะสมมาเปนระยะเวลานาน ดังน้ันมาตรการในการปองกันมลพิษทางเสียงท่ี

เกิดข้ึนจึงควรปองกันตั้งแตแหลงกําเนิด คือ ควรมีการดูแลซอมแซมเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอใหมีสภาพท่ีเหมาะสมตอการใช

งาน และควรตรวจการทํางานของเครื่องจักรในทุกวัน สําหรับการปองกันท่ีตัวผูรับเสียง คือ กําหนดใหพนักงานสวมใสอุปกรณ

ปองกันเสียงในระหวางการทํางานตลอดวันเพ่ือปองกันสุขภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน และไมควรใหพนักงานน่ังทํางาน

อยูในท่ีบริเวณท่ีมีเสียงดังตลอดท้ังวัน ควรกําหนดเวลาพัก เพ่ือใหพนักงานไดออกไปอยูในสถานท่ีท่ีปลอดจากเสียงดัง  

สรุปผลการวิจัย   

จากการตรวจวัดระดับเสียงจุดท่ีการศึกษาระดับเสียงภายในพ้ืนท่ีโรงสีขาวขนาดเล็ก ตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย 

จังหวัดอุตรดิตถ  มีระดับเสียเฉลี่ยอยูในชวง 90.3-99.4 dB(A) โดยบริเวณเครื่องสีขาวมีระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีคา 

99.4±0.2 dB(A) รองลงมาเปนบริเวณพนักงานเทขาวซึ่งมีคา 95.3±0.2 dB(A) และบริเวณพนักงานบรรจุขาว ซึ่งมีคา 

90.3±0.1 dB(A)เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานพบวาระดับเสียงเฉลี่ยท้ัง 3 จุด มีคาเกินมาตรฐานของกระทรวง

แรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไว จากการท่ีพนักงานไดรับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทํางานมีผลกระทบตอการได

ยินของพนักงาน ตองพูดคุยเสียงดัง หูอ้ือ ไมคอยไดยิน ซึ่งพนักงานควรดูแลซอมแซมเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ และพนักงาน

ควรใสอุปกรณปองกันเสียงในการทํางาน ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการลดระดับเสียงได 
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การใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสดุรองพ้ืนในการเลี้ยงไก่เนื้อ 

THE UTILIZATION OF DRAIED BANANA STALK IS A RAW MATERIAL FOR BEDDING 

BROILERS 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนีเ้พื่อศึกษารูปแบบความเหมาะสมของการใช้ต้นกลว้ยสับแหง้เป็นวัสดรุองพื้นเปรียบเทียบกับแกลบ
เพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้วัสดุลองพื้นไก่โดยการในการทดลองนี้ใช้ไก่เนื้อคละเพศ จ านวน 120 ตัว   แบ่งเป็น  3 ทรีทเม้นท์  
4 ซ้ า  ซ้ า ละ 10 ตัวทรีทเม้นท์ ที่1  แกลบ 2  ต้นกล้วยสับแห้ง 3แกลบ และ กล้วย (50:50) โดยการวัดค่าความช้ืน ค่า
อุณหภูมิ ค่ากรด-ด่าง ทุก7 วัน (p>0.05)ไม่ส่งต่อสมรรถภาพการผลิต  ตลอดการทดลองการเลี้ยงไก่เนื้อ 1-42วัน (6สัปดาห์)
โดยการเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมดในโรงเรือนเปิดบันทึกน้ าหนักไก่ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ7วันมีความแตกต่างบันทึกปริมาณการไห้อาหาร 
ปริมาณอาหารที่เหลือและจ านวนไก่ตาย เพื่อค านวณหาน้ าหนักตัว ที่เพ่ิมขึ้น ปริมาณอาหารที่กินต่อตัว อัตราการแลกเนื้อและ
อัตราการตาย จากผลการทดลอง พบว่าวัสดุลองพื้นที่แตกต่างกันใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 1-42 วันไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการ
ผลิต อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตราการกินได้ และ อัตราการรอด(p>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มแกลบอย่างไรก็
ตามการใช้วัสดุลองพื้นท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของ ไก่เนื้อท่ีอายุ 1-42 วัน ทุกกลุ่ม(p>0.05) 
 

ค าส าคัญ: ต้นกล้วยสับแห้ง ,ไก่เนือ้,วัสดุรองพื้น,แกลบ 

Abstract 

 This study is to study the suitable model of using dried minced banana plants as a foundation as 

compared to rice husk, adding new alternatives to ground chicken material.In this experiment, 120 

chickens of mixed sex chickens were used. Divided into 3 treatments, 4 repetitions, 10 repetitions. 

Treatment 1 for rice husk, 2 banana plants, 3 chaffed bananas and banana (50:50) by measuring moisture, 

temperature, acid-base every 7 days. (p> 0.05) Not submitted Interface Performance Throughout the 

experiment of broilers 1-42 days (6 weeks), with all broilers in the house open, record the weight of the 

chickens that increase every 7 days. There is a difference in the amount of feeding. The amount of food 

left and the number of chickens dead To calculate body weight gain, amount of food consumed per 

body Meat exchange rate and mortality rate From the experimental results It was found that the 

materials used in different areas used in broilers 1-42 days did not affect the production performance. 

Growth rate Meat exchange rate The rate of edible and survival rates (p> 0.05) compared to the rice husk 
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group. However, the use of different materials in different areas did not affect the production 

performance of Broilers aged 1-42 days in all groups (p> 0.05) 

keywords: dried banana, tree broiler ,foundation material husk 

บทน า 
 

ปัจจุบันมีการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างแพร่หลายเนื่องจากไก่เนื้ออายุสั้น ให้ผลตอบแทนในการเลี้ยงกลับคืนสู่เกษตรกร

รวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่นิยมในท้องถิ่น และระดับอุสาหกรรม  การเลี้ยงไก่เนื้อนิยมเลี้ยงบนพื้นคอนกรีต(สุชาติ และคณะ., 

2553) ดังนั้นจึงต้องมีวัสดุรองพื้น ซึ่งแกลบเป็นวัสดุรองพื้นที่นิยมใช้มากที่สุด Sharma, G. et,at., (2015) แต่เนื่องด้วยในบาง

ฤดูกาลท านาข้าวบางปี ได้ผลผลิตข้าวน้อย เพราะประสบปัญหาภัยแล้ง จนท าให้ในบางปีเกิดปัญหาแกลบไม่เพียงพอ และยังมี

ราคาสูงขึ้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงสนใจหาวัสดุทางเลือกที่มาใช้ทดแทนแกลบ โดยพบว่าต้นกล้วยหอมทองเป็นพืชที่น่าสนใจ 

เพราะในจังหวัดเพชรบุรีนิยมปลูกกล้วยเป็นจ านวนมาก โดยพบว่าเมื่อปลูกกล้วยหอมทองถึงก าหนดเก็บผลผลิตกล้วย 

เกษตรกรจะตัดต้นทิ้งเพื่อเตรียมแปลงปลูกกล้วยใหม่ หรือบางรายจะนิยมไถ่ทิ้ง หรือไถ่กบ ซึ่งการน าเศษที่เหลือเหล่านี้มาใช้

ประโยชน์ และหาได้ง่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัสดุรองพื้นไก่เนื้อที่มีราคาไม่แน่นอนอย่าง

แกลบได้ อีกทั้งช่วยก าจัดต้นกล้วยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งต้นกล้วยมีคุณสมบัติโปร่ง และมีรูพรุนภายใน ท าให้มีคุณสมบัติใน

การดูดซับน้ าได้ดี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการศึกษาต้นกล้วยสับแห้งมาเป็นวัสดุรองพื้นทดแทนส าหรับเลี้ยงไก่เนื้อได้ใน

อนาคต และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การในการทดลองนี้ใช้ไก่เนื้อคละเพศ อายุแรกเกิด จ านวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ 

(Completely Randomized Design: CRD) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทดลองๆ ละ 4 ซ้ า  ซ้ า ละ 10 ตัว 

โดยกลุ่มที่ 1  แกลบ (100%)  กลุ่ม ที่ 2  ต้นกล้วยสับแห้ง (100%)  และกลุ่ม ที่ 3 แกลบผสมต้นกล้วยสับแห้ง 

(50%:50%)  โดยเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนเปิดเป็นระยะเวลา 42 วัน (6สัปดาห์) 

อาหารและการจัดการ 

อาหารที่ใช้ในการทดลองเป็นอาหารสูตรทางการค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ช่วง 0 -3 สัปดาห์ มี

โปรตีนประมาณ 20% และระยะที่สอง ช่วง 4-6 สัปดาห์ มีโปรตีนประมาณ 18% ปูพ้ืนคอกด้วยแกลบความหนาประมาณ 1.5 

นิ้ว เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิดหลังคาจั่วช้ันเดียว ขนาดคอก 1x1.5 เมตร เลี้ยงไก่ 10 ตัวภายในคอกประกอบด้วยถังอาหาร

จ านวน 1 ถัง และกระปุกน้ าขนาด 8 ลิตร จ านวน 1 กระปุก ไก่ทุกตัวได้รับน้ าสะอาดและอาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) โดย

อาหารมื้อเช้าให้เวลา 8.00น. และมื้อเย็นเวลา 16.00 น. การทดลองนี้ใช้ต้นกล้วยหอมทองสดภายหลังการเก็บเกี่ยวมาท าการ

บดละเอียดจากนั้นน าไปตากแดดจนแห้งสนิทโดยประมาณ 3-4 วัน และแกลบที่หาได้ในพื้นอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

จากนั้นน าไปเก็บเพื่อน าไปใช้เป็นวัสดุรองพื้นคอก สถานที่ท าการทดลอง คอกสัตว์ทดลองไก่เนื้อ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
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การเก็บบันทึกข้อมูล 

บันทึกน้ าหนักเริ่มต้น และช่ังน้ าหนักทุกๆ 7 วันจดบันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กินในแต่ละวัน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล

ในการค านวณหาปริมาณอาหารที่กินได้ น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราแลกเนื้อ และจดบันทึกการตาย 

สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุรองพื้น 3 จุดในแต่ละหน่วยทดลองทุกๆสัปดาห์ เพื่อมาวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความช้ืนตามวิธีการ AOAC 

(1980) ค่าอุณหภูมิวัสดุรองพื้นโดยใช้เทอโมมิเตอร์ และค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้ pH meter ตามวิธีการของ Bureenok et 

al.(2007) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วาง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design; CRD) โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม

ทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป SAS Version 9 

 

ผลการวิจัย 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ โดยผลการทดลอง พบว่าเปอร์เซ็นต์

ความช้ืนของวัสดุรองพื้นกลุ่มที่ 1 แกลบ (16.60%) กลุ่มที่ 2 ต้นกล้วยสับแห้ง (14.66%) และกลุ่มที่ 3 แกลบผสมต้นกล้วย 

(19.10%)  มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.58) ส่วนอุณหภูมิวัสดุรองพื้นตลอดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิวัสดุ

รองพื้นกลุ่มต้นกล้วยสับแห้ง (29.95๐C)  มีอุณหภูมิที่เย็นกว่ากลุ่มวัสดุรองพื้น กลุ่ม 1 แกลบ (30.16 ๐C) และ กลุ่ม 3 แกลบ 

ผสมกับต้นกล้วยสับ (30.36๐C) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.09) และค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ 

พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพื้น กลุ่ม 1 แกลบ (7.99) มีค่าต่ ากว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับ

แห้ง (8.10) และกลุ่ม 3 แกลบผสมกับต้นกล้วยสับแห้ง (9.62) แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=0.05) 

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ เช่น เปอร์เซ็นต์ความชื้น, อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ 

หมายเหตุ 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการใช้วัสดุรองพื้นที่แตกต่างกันในการเลี้ยงไก่เนื้อ 1-42 วัน (6สัปดาห์) ต่อผลของสมรรถภาพ

การผลิตตลอดการทดลองเลี้ยงไก่เนื้อ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และอัตราการรอดชีวิตของไก่เนื้อที่เลี้ยงบน

วัสดุรองพื้นในกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้ง และกลุ่ม 3 แกลบผสมกับต้นกล้วยสับแห้งมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ

ค่าพารามิเตอร์ 
ชนิดของวัสดุรองพ้ืนไก่เนื้อ 

P-value แกลบ        
(100%) 

ต้นกล้วยสับแห้ง 
(100%) 

แกลบ/ต้นกล้วย 
(50%:50%) 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น %±SD 16.60±9.43 14.66±5.37 19.10±6.49 0.58 
อุณหภูมิวสัดรุองพื้น ๐C ±SD 30.16±0.44a 29.95±0.16b 30.36±0.21a 0.09 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH±SD 7.99±1.46 b 8.10±0.90 b 9.62±1.03 a 0.05 
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เทียบกับกลุ่ม 1แกลบ (p>0.05) ส่วนอัตราแลกเนื้อ (FCR) อัตราการกินได้ต่อวัน (FI) พบว่าในช่วง1-6 สัปดาห์ อัตราการกินได้

ต่อวันของไก่เนื้อท่ีเลี้ยงบนวัสดุรองพื้นทั้ง 3 ชนิด มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ มีเพียงอัตราแลกเนื้อของไก่เนื้อที่

เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้งจะมีอัตราแลกเนื้อสูงกว่าอีก 2 กลุ่มที่เหลืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 6 

(p<0.01) 

 

ตารางที ่2 แสดงสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อท่ีเลี้ยงบนวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน 

พารามิเตอร์ สัปดาห์ท่ี แกลบ100% ต้นกล้วย100% แกลบ/ต้นกล้วย50%:50% p-value 

อัตราการเจริญเติบโต 

1 20.36±3.77 20.25±3.82 21.89±2.29 0.75 
2 30.18±3.21 31.86±3.19 28.86±3.39 0.46 
3 37.5±4.42 36±1.94 35.71±1.30 0.66 
4 64.46±2.69 64.11±4.67 59.29±2.25 0.28 
5 64.11±6.39 71.61±6.45 69.64±9.34 0.38 
6 72.5±3.16 70.71±1.16 73.39±2.56 0.33 

 
สัปดาห์ท่ี แกลบ100% ต้นกล้วย100% แกลบ/ต้นกล้วย50:50 p-value 

อัตราการแลกเนื้อ 

1 1.21±0.27 1.25±0.21 1.14±0.09 0.79 
2 1.25±0.14 1.2±0.13 1.35±0.15 0.36 
3 1.8±0.25 1.86±0.10 1.89±0.06 0.82 
4 1.37±0.05 1.45±0.12 1.52±0.11 0.19 
5 1.64±0.18 1.46±0.13 1.51±0.19 0.38 
6 2.03±0.08b 2.1±0.07a 2.01±0.07 b 0.01 

 
สัปดาห์ท่ี แกลบ100% ต้นกล้วย100% แกลบ/ต้นกล้วย50:50 p-value 

อัตราการกิน 

1 23.78±0.47 24.62±0.77 24.86±1.18 0.23 

2 37.4±0.91 37.94±1.03 38.68±1.00 0.24 

3 65.98±1.06 66.18±0.17 66.64±0.30 0.38 

4 87.95±1.61 90.36±1.81 89.84±3.23 0.35 
5 104.07±0.34 104.07±0.08 103.79±0.14 0.16 
6 146.85±0.12 148.62±3.17 147.18±0.65 0.40 

 
สัปดาห์ท่ี แกลบ100% ต้นกล้วย100% แกลบ/ต้นกล้วย50:50 p-value 

อัตราการรอด 

1 100 100 100   - 
2 100 100 100   - 
3 100 100 100   - 
4 100 100 100   - 
5 100 100 100   - 
6 100 100 100   - 
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อภิปรายผล 

 ชัชวาล (2551) รายงานว่าวัสดุรองพื้นไก่เปียกช้ืนไม่เหมาะสม จะเสีย และเน่าเหม็นจะก่อให้เกิดปัญหาในการผลิต
แก๊สแอมโมเนียเพิ่มตามมา และอาจเกิดการเหนียวน าให้ฝ่าเท้าไก่อักเสบและเน่าเหม็นได้ แต่ในการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อกลุ่ม 1 แกลบมีลักษณะทางกายภาพ เช่นความช้ืนในวัสดุรองพื้นแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับวัสดุรองพื้นไก่เนื้อกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้ง และกลุ่ม 3 ต้นกล้วยผสมกับแกลบ โดยวัสดุ
รองพื้นทั้ง 3 กลุ่มที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีค่าความช้ืนอยู่ในช่วง 16.6-19.1 ซึ่งต่ ากว่าช่วงที่เหมาะสมคือ 20-25% casey et 
al, (2015) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะจ านวนไก่ท่ีเลี้ยงมีความหนาแน่นไม่มากนัก โดยพื้นท่ีที่ใช้ในการทดลองมีความหนาแน่นของ
ไก ่6.6 ตัวต่อตารางเมตร โดยเมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มพบว่า วัสดุรองพื้นไก่เนื้อกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้งมีความช้ืนน้อยที่สุด ทั้ง
อาจะเนื่องมาจากต้นกล้วยสับแห้งมีล าต้นที่โปร่ง มีอากาศ หากน าน าต้นกล้วยสับแห้งมาเป็นวัสดุรองพื้นทับกัน จะยิ่งมีอากาศ
มากขึ้นท าให้อาจส่งผลให้เกิดการระบายความของร้อนพื้นวัสดุได้ดี  ซึ่งสอดคล้องกับค่าอุณหภูมิวัสดุรองพื้นของต้นกล้วยสับ
แห้งที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าทั้งวัสดุรองพื้นกลุ่มแกลบ และกลุ่มแกลบผสมกับต้นกล้วยสับแห้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.09) 
ซึ่งสุวิทย์ (2539) กล่าวว่าวัสดุรองพื้นที่ดีควรมีความสามารถดูดความชื้นจากมูลไก่ และท าหน้าที่คายความช้ืนออกจากพื้นคอก
ไปสู่อากาศที่ผ่านเข้ามาในคอกได้ดีด้วย ในส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่าวัสดุรองพื้นของกลุ่มกล้วยสับแห้ง และกลุ่มแกลบ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิแสดงให้เห็นว่าต้นกล้วยสับแห้งสามารถน ามาใช้ทดแทนแกลบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่การปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ าปลูกข้าวส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งรวมไปถึงแกลบที่เป็นผลพลอยได้จาก
การสีข้าวด้วย ซึ่งหากผู้เลี้ยงไก่เนื้อประสบปัญหาแกลบหาซื้อยาก หรือมีราคาสูงต้นกล้วยสับแห้งจึงมีความเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เป็นวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ดังนั้นวัสดุรองพื้น
ทางเลือก โดยใช้ต้นกล้วยสับแห้งจึงสามารถนามาใช้เป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไก่เนื้อแทนการใช้แกลบที่มีราคาสูงขึ้นและ
เหลือน้อยในปัจจุบัน อาจเป็นการลดต้นทุนวัสดุรองพื้น และเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงไก่แล้วยังสามารถน าไปท าเป็นปุ๋ยสาหรับพืชได้
อีกด้วย 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

สุชาติ และคณะ., (2553) การเลี้ยงไก่เนื้อนิยมเลี้ยงบนพ้ืนคอนกรีต /  Sharma, G. et,at., (2015) แกลบเป็นวัสดุรอง  

พ้ืนที่นิยมใช้มากที่สุด /  AOAC (1980)วิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความชื้น / Bureenok et al.(2007)คิดค่าค่า

อุณหภูมิวัสดุรองพ้ืนและค่าความเป็นกรดด่าง / ชัชวาล สอนศีร (2551) ลักษณะวัสดุรองพ้ืนที่ท าไห้เกิดแก๊ส

แอมโมเนีย / casey et al, (2015) จ านวนไก่ที่เลี้ยงมีความหนาแน่น /ซึ่งสุวิทย์ (2539)วัสดุรองพ้ืนที่ดีควรมี

ความสามารถดูดความชื้นจากมูลไก่ 

 

886 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

PERSONNEL DATABASE SYATEM DEVELOPMENT FACULTY OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERITY 

          กัญญาวีร์  สมนึก* 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

                                                             *corresponding author e-mail:kanyawee122@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม และศึกษาความคิดเห็นต่อผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การด าเนินวิจัย โดยเริ่มจากการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และ 

การติดตั้งระบบ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 1) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2) กลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีอยู่ด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การ

ออกแบบระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.36) นอกนั้น อีก 3 ด้านอยู่ในระดับดี  ได้แก่ การประเมินระบบ

ด้าน Function test มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (3.49) การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(3.46) และการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (3.40)  และกลุ่มผู้ใช้ มีความ 

พึงพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบมีความ

รวดเร็วต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.72)  รองลงมาระบบมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.63)  และระบบจัดระดับ

ความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.60)  

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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Abstract  

     The objective of this research is to develop the Faculty of Science and Technology personnel 

information database. Pibulsongkram Rajabhat University And studying opinions on database users, 

Faculty of Science and Technology personnel Pibulsongkram Rajabhat University Research By beginning 

with planning, analysis, design, development and system installation In which the researcher collected 

data with 2 groups, 1 group)  

     Information Technology Specialist Group 2) User groups are academic personnel And support 

personnel The results of the research showed that Expert evaluation The system has a moderate level of 

efficiency. And when considering each aspect found that There is only one side that is at a high level, 

namely system design, is easy to use. With an average equal to (4.36). In addition, the other 3 aspects are 

at a good level, namely the system evaluation of the function test with an average equal to (3.49). The 

evaluation of the results obtained from the program (Result Test) has an average equal to (3.46) And the 

average security test (3.40) and the user group The satisfaction with the overall system usage was at the 

highest level. When considering each aspect at the highest level, such as the system being fast to use The 

average is equal to (4.72), followed by the modern system. Have an average value equal to (4.63) and 

system security rating or set data access rights With an average equal to (4.60) 
 

keywords : personnel database system, development  personnel database,  faculty of Science and 

Technology 
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บทน า   

 การด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบันไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ จ าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

สนับสนุนและช่วยเหลือการท างาน ระบบสารสนเทศเป็นการรวบรวมและเก็บข้อมูลเพื่อมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้

สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจด้านต่างๆ ของผู้บริหารเพื่อให้ด าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมี

ประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ( Management 

Information System) (กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ สุจิตรา ถึงโภค, 2558) 

 ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคือข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ สามารถน าไปใช้กับระบบสารสนเทศด้านอื่นๆ ได้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยเริ่มจากการวางแผน การวิเคราะห์ 

การออกแบบ การพัฒนา และการติดตั้งระบบ  และระบบมีความสามารถในบันทึกข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล การลบข้อมูล 

การแก้ไขข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูล การสร้างรายงาน 

 ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการน าระบบเทคโนโลยีสนเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ข้อมูล อย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงครามคร้ังนี้ ภาพที่ 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวิจัย 

[พิมพค์  ำอำ้งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้มูลสรุปของประเด็นท่ี

น่ำสนใจ คุณสำมำรถวำงกล่องขอ้ควำมไวท่ี้ใดกไ็ดใ้น

เอกสำร ใหใ้ชแ้ทบ็ เคร่ืองมือกำรวำด เพื่อเปล่ียนกำร

จดัรูปแบบของกล่องขอ้ควำมค ำอำ้งอิงท่ีดึงมำ] 

[พิมพค์  ำอำ้งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้มูลสรุปของประเด็นท่ี

น่ำสนใจ คุณสำมำรถวำงกล่องขอ้ควำมไวท่ี้ใดกไ็ดใ้น

เอกสำร ใหใ้ชแ้ทบ็ เคร่ืองมือกำรวำด เพื่อเปล่ียนกำร

จดัรูปแบบของกล่องขอ้ควำมค ำอำ้งอิงท่ีดึงมำ] 

[พิมพค์  ำอำ้งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้มูลสรุปของประเด็นท่ี

น่ำสนใจ คุณสำมำรถวำงกล่องขอ้ควำมไวท่ี้ใดกไ็ดใ้น

เอกสำร ใหใ้ชแ้ทบ็ เคร่ืองมือกำรวำด เพื่อเปล่ียนกำร

จดัรูปแบบของกล่องขอ้ควำมค ำอำ้งอิงท่ีดึงมำ] 
ภาพที่ 1 ข้ันตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสารสนเทศ 
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

    (1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่งานบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อท าการศึกษาถึงรูปแบบของ

เว็บไซต์ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์จัดการข้อมูลบุคลากร ท าการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการ

สัมภาษณ์ ได้ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 

     (2) ส ารวจปัญหา หรือสอบถามผู้ใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันว่าสามารถสนองตอบ 

ความต้องการได้มากน้อยเพียงใด และผู้ใช้มีปัญหาอะไรบ้าง และฝ่ายที่ให้บริการสารสนเทศ ได้แก้ไขปัญหา จากนั้นจะน าเอา

ข้อมูลเหล่านี้ไปเสนอให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อท่ีจะได้ด าเนินการขั้นต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน  

    (1) ท าการวิเคราะห์ระบบ โดยน าข้อมูลจากการส ารวจปัญหามาเป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อศึกษา

สภาพของระบบเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 

    (2) น าผลจากการวิเคราะห์ระบบ กระบวนการสังเคราะห์การท างานโดยการน าเอาทรัพยากรที่มีคุณค่า

น ามาใช้ในระบบ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และได้ระบบที่ท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพภายในองค์กร 

    (3) สร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุง 

     (1) ผลการทดสอบจากผู้เช่ียวชาญ และน าผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ และท าการปรับปรุง

ในจุดที่ยังมีข้อบกพร่องต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 4 การเผยแพร่ 

    (1)  หลังจากท าการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

           (2)  แล้วท าการเผยแพร่โดยน าขึ้นบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

     (3) ท าการประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  (4) ส ารวจและศึกษาถึงปัญหา ข้อควรปรับปรุง และความต้องการของผู้ใช้ระบบจากแบบส ารวจความ 

พึงพอใจ เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงครามต่อไป 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งออกได้ตามค าถามวิจัยดังต่อไปนี้ 

      (1) แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

       (2) แบบส ารวจความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

  ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ส ารวจสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย

คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลสารสนเทศต่างๆเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงคราม ได้แก่ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ จากน้ันน าข้อมูลที่ได้ไป

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

  ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน  

  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาจัดระเบียบข้อมูล และก าหนดรายการส าหรับการออกแบบ

เว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินและปรับปรุง 

  ผู้วิจัยน าปัญหาการใช้งาน ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะจากกลุ่มทดลองมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดียิ่งข้ึน 

  ขั้นตอนท่ี 4 การเผยแพร่ 

  (1) ผู้วิจัยน าฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงครามเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทาง 

เพจเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้บุคลากรได้ขอใช้ข้อมูล

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  (2) ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงความพึงพอใจในการใช้งาน  โดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบประเมิน

ความคิดเห็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

พิบูลสงคราม  

 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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           (1) แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการอ่านข้อความจากแบบสัมภาษณ์รายการทั้งหมด จากนั้น

ค้นหาประเด็นหลัก และท าการจัดกลุ่มเป็นรายการต่าง ๆ  

    (2) เว็บไซต์ฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

    (3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการอ่านข้อความจากแบบส ารวจความคิดเห็นเพื่อ

ค้นหาประเด็นหลัก จากนั้นท าการจัดกลุ่มประเด็นต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามกรอบการประเมินที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้  
 

ผลการวิจัย  

ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. เมื่อเปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยระบบก าหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ 3 ส่วน คือ 

(1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป (2) ส่วนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) ส่วนเจ้าหน้าที่บุคคลคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

         (1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปทีม่ีความประสงค์จะสืบค้นข้อมูลบุคลากร จะเข้าที่เมนูสืบค้นข้อมูลและค้นหาด้วย

ช่ือ หรือนามสกุล ระบบจะประมวลรายงานข้อมูล แสดงดังภาพท่ี 2  

 

      

     

 ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลบุคลากร อาทิเช่นข้อมูลความเช่ียวชาญ ข้อมูลงานวิจัย และประวัติการศึกษาของ

บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้  

 

 

    

 

 

 

ภาพที่ 2 การสืบค้นข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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   (2) ส่วนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้าใช้โดยมีช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้

งานดูข้อมูลส่วนตัว และสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลความเชี่ยวชาญผ่านระบบได้  แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดูข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลบุคคล (ข้อมูลของตนเอง) 

ข้อมูลการศึกษา และความเชี่ยวชาญของตนเองได้ 
 

              (3) ส่วนเจ้าหน้าท่ีบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         สามารถค้นหาและเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากร และรายงานข้อมูลสารสนเทศของคณะให้บุคลากรสามารถ

ค้นหาได้ แสดงดังภาพท่ี 4 

  

  

 

 

 

 

 เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล สามารถกรอกข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหน่วยงาน เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของ

ระบบ  

 

ผลการทดสอบระบบและอภิปรายผล 

ภาพที่ 3 การเข้าสู่ระบบในส่วนของบุคลากร 

ภาพที่ 4 ข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลบุคลากร 
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 จากผลการทดสอบระบบโดยประเมินโดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีอยู่ด้านเดียวที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การออกแบบระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน  มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.36) นอกนั้น อีก 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การประเมินระบบด้าน Function test มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (3.49) การประเมินด้านผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม (Result Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (3.46 ) และการประเมินด้านการ

รักษาความปลอดภัย (Security Test) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (3.40) ดังนั้นการประเมินด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ (กฤชสุวัชร์ ประโยชน์,2554) จึงเป็นส่วนส าคัญในระบบ ดังนี้ 1) ระบบให้มีความปลอดภัย โดยการรักษา

ความลับ (Confidentiality) ให้บุคคลผู้มีสิทธิเท่านั้น เข้าถึงเรียกดูข้อมูลได้ ต้องมีการควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลเป็นความลับ

ต้องไม่เปิดเผยกับผู้ไม่มีสิทธิ 2) ความถูกต้องแท้จริง (Integrity) มีเกราะป้องกันความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และ

วิธีการประมวลผล ต้องมีการควบคุมความผิดพลาด ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาเปลี่ยนแปลงแก้ไข  3) ความสามารถพร้อมใช้เสมอ 

(Availability) ให้บุคคลผู้มีสิทธิเท่านั้นเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ต้องมีการควบคุมไม่ให้ระบบล้มเหลว มีสมรรถภาพ

ท างานต่อเนื่อง ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาท าให้ระบบหยุดการท างาน และกลุ่มผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(4.72)  รองลงมาระบบมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.63)  และระบบจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการ

เข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.60) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ดีมาก เพราะการก าหนดสิทธิ์และรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูลเป็นความส าคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจรและคณะ,2559) 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการพัฒนาระบบจากการระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม  พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตและแผนงานได้ก าหนดไว้เป็นสามส่วน ประกอบด้วย คือ (1) ส่วน

ของผู้ใช้ทั่วไป (2) ส่วนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(3) ส่วนเจ้าหน้าท่ีบุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อเข้าสู่ระบบ บุคลากรภายนอก สามารถค้นหาข้อมูลบุคลากร และดูข้อมูลบุคลากรได้ อีกทั้งยังสามารถพิมพ์รายงานออก

ทางเครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ ส่วนข้อมูลบุคลากรในคณะ สามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลของตนเองได้ และดูรายงานข้อมูล

สารสนเทศของคณะได้ และพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และส่วนการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ ซึ่งคือผู้ปฏิบัติงาน

บุคคลที่ดูแลข้อมูลบุคลากรของคณะ สามารถบันทึก เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไข ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูลบุคลากรตามต้องการ และ

การท ารายงานสารสนเทศพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งระบบยังช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล ทาให้

ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวกขึ้น และใช้ฐานข้อมูลแหล่งเดียวกันสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ โดยเรียกใช้งานผ่าน

ระบบอินทราเน็ตของคณะ หากคณะผู้บริหารต้องการเรียกดูข้อมูลก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที ท าให้ระบบสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนข้อมูลบุคลากรของคณะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญ ซึ่งผลจากการศึกษาและพัฒนาระบบสามารถ

ใช้งานได้ถูกต้อง ดังนั้นจากผล ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การออกแบบระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกลุ่มผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน รองลงมาระบบมี
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ความทันสมัย และระบบจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ครั้งนี้ สามารถน าไปสู่การพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการบริหารและตัดสินใจได้สะดวกมากขึ้น 
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ระบบตรวจจับการรั่วไหลของกาซและปองกันอัคคีภัยอัตโนมัตผิานสมารทโฟน 

A Smart Gas Leak Detection and Fire Prevention Protection Systems via Smartphone 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีออกแบบและสรางระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร โดยประยุกตใชเทคโนโลยี IoT 

รวมกับเทคโนโลยีการตรวจวัดจากเซนเซอร มีวัตถุประสงคเพ่ือเฝาระวัง แจงเตือนและระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารไดอยาง

รวดเร็วและแมนยํา โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรชนิด NodeMCU ESP8266 สําหรับรับสัญญาณและคาขอมูลจากอุปกรณ

เซนเซอรตรวจจับการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว (MQ5 Gas Sensor) คารบอนไดออกไซด (MQ7 Gas Sensor) และ

เปลวไฟ (Infrared IR Flame Detector Sensor) เพ่ือประมวลผลขอมูลและสงการแจงเตือนไปยังอยูท่ีเก่ียวของผาน

แอพพลิเคช่ันไลน (Line Application) และสั่งงานอุปกรณปองกันอัคคีภัยตามเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยทดสอบระยะและ

ตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอร ซึ่งจําลองการเกิดการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟท้ังหมด 12 จุด และทดสอบความแมนยํา

ของระบบแจงเตือนภัยและปองกันอัคคีภัยผานแอพพลิเคช่ันไลน ผลการทดสอบพบวา ระยะท่ีเหมาะสมในการติดตั้งโมดูล

ตรวจจับการรั่วไหลของกาซและเกิดเปลวไฟ คือ ระยะ 30 เซนติเมตร จากเพดาน (ใกลจุดท่ีเกิดการรั่วไหลท่ีสุด) และตําแหนง

ก่ึงกลางหองเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการติดตั้งชุดโมดูลดังกลาว และผลการทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภัยผาน

แอพพลิเคช่ันไลนและปองกันอัคคีภัย พบวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยาง

ถูกตองแมนยําตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด อีกท้ังสามารถสงการแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ันไลนไปยงัผูใชงานและกลุมผูชวยเหลือ

หรือระงับเหตุไดอยางถูกตองแมนยําอีกดวย 
 

คําสําคัญ : ระบบปองกันอัคคีภัย  ระบบเตือนภัย IoT การรั่วไหลของกาซ 
 

Abstract 

 This research designs and apply fire alarm and alarm system by using Internet of Things (IoT) 

technology together with sensor measurement technology. The aims of research is to monitor, alert and 

stop the fire incident within the building quickly and precisely. NodeMCU ESP8266 microcontroller used 

for receiving signal and data from MQ5, MQ7 Gas Sensor and Infrared IR Flame Detector Sensor. In order 

to process the data and send notifications to relevant addresses via the Line Application and operate the 

fire protection equipment according to the specified conditions. This research tests the distance and 

position of sensor installation and determines 12 positions for simulating gas and flame leakage. 

Moreover, test the accuracy of the alarm system and fire protection through the first-class applications. 

The results showed that the optimal distance for installing a gas leak detection module and creating a 

flame is 30 cm from the ceiling. (closest to the point of leakage) and in the center of the room the most 

suitable for the installation of the module set. The results of the accuracy test of the alarm system 

through the LINE application and the fire protection system found that the developed system could alert 
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and prevent the fire to work with accuracy that meets the specified conditions. In addition, the system 

can send notifications via the application line to users and help groups to stop the incident with accuracy. 
 

keywords: Fire protection system, IoT alarm system, gas leakage 

บทนํา 

 จากปจจุบันไดเกิดปญหาเรื่องอัคคีภัยหรือเหตุไฟไหมบอยครั้ง การเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ อาทิ 

ความประมาทในการใชอุปกรณไฟฟา ความเสื่อมของอุปกรณไฟฟา หรือการติดไฟจากปฏิกิริยาเคมี เปนตน ซึ่งสงผลกระทบ

และสรางความเสียหายอยางรุนแรงตอทรัพยสินและความปลอดภัยในชีวิต ในแตละปปญหาเก่ียวกับอัคคีภัยสรางความ

เสียหายใหกับประชาชนในทุกพ้ืนท่ีประเทศไทย โดยเหตุการณในป 2559 เกิดเหตุอัคคีภัยเปนจํานวน 1,123 ครั้ง รวมมูลคา

ความเสียหายเปนจํานวน 24,9561,9185 บาท และในป 2560 เกิดเหตุอัคคีภัยเปนจํานวน 1,533 ครั้ง รวมมูลคาความ

เสียหายเปนจํานวน 24,4281,0965 บาท (ศูนยอํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2561) 

จากขอมูลดังกลาว จึงจําเปนตองมีระบบแจงเตือนเหตุอัคคีภัยติดตั้งภายในอาคารและหางตางๆ ในรูปแบบท่ีเปนไปตามการ

ออกแบบและการติดตั้งระบบแจงเตือนเหตุอัคคีภัย (ลือชัย ทองนิล, 2554) และอางอิงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน

ระบบแจงเหตุเพลิงไหมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ตอตระกูล ยมนาค, 2551) ซึ่งในปจจุบันการเช่ือมตออุปกรณตางๆ 

กับระบบเครือขายไรสายไดเขามามีบทบาทและถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย เพ่ือชวยในการควบคุม สั่งการ และแจง

เตือน โดยเฉพาะอยางยิ่งการประยุกตเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทํางานรวมกับไมโครคอนโทรลเลอร (Sriwati , 

Ansar S. , Andani A.  and Andi Ejah U. S., 2019) (Marchel T. T., 2017) (Divyasree D. , Abu Bakar G.  ,2019)  

Aderibigbe I. Adekitan และคณะ นําเสนอเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของกาซและระบบจําลองการอพยพ ซึ่งใช

ไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับประมวลผลและสั่งงานเมื่อตรวจพบการรั่วไหลของกาซและใชการแจงเตือนผาน SMS 

(Aderibigbe I. A., Victor O. M., and Olayinka O., 2018) นอกจากน้ัน Abhishek G. นําเสนอการพัฒนาระบบท่ีสามารถ

ตรวจจับการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลวดวยไมโครคอนโทรลเลอรชนิด Uno ATmega328 (Abhishek G.., 2017) 

เชนเดียวกับ Sriwati และคณะ ออกแบบระบบปองกันผลกระทบท่ีเกิดจากการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ดวย

ไมโครคอนโทรลเลอรชนิด ATmega16 โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือลดระดับการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลวและปดแหลงจาย

เมื่อมีกาซรั่วไหล (Sriwati, Nur I., 2018) นอกจากการตรวจจับการรั่วไหลกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งเปนการตรวจสอบเบ้ืองตน

กอนการเกิดเหตุอัคคีภัยยังมีการตรวจจับเปลวไฟและกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เพ่ือระงับเหตุ ซึ่งสามารถสงขอมูลไปยัง

ผูเก่ียวของผานระบบไรสาย (Pritam G., Palash K. D., 2019) ประสิทธิภาพการตรวจจับกาซแตละชนิดน้ันข้ึนอยูกับความไว

ตอการตอบสนอง ความไวในการวัด การจัดวางตําแหนงของเซ็นเซอร จึงจําเปนตองมีการใชเซนเซอรท่ีแตกตางกันอยาง

เหมาะสม เน่ืองจากความสามารถในการตรวจจับของเซนเซอรแตละชนิดมีความแมนยําและความเร็วในการตรวจจับคา

แตกตางกัน เชน เซนเซอรตรวจจับกาซ MQ5 ใชสําหรับตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว เซนเซอรตรวจจับกาซ MQ7 ใชสําหรับ

ตรวจจับกาซคารบอนไดออกไซด 

 จากขอมูลขางตนจึงเกิดแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยี IoT รวมกับเทคโนโลยีการตรวจวัดจากเซนเซอร เพ่ือ

เฝาระวังเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรชนิด NodeMCU ESP8266 สําหรับรับสัญญาณและคาขอมูล

จากอุปกรณเซนเซอรตรวจจบัการรัว่ไหลของกาซปโตรเลยีมเหลว กาซคารบอนไดออกไซด และเปลวไฟ เพ่ือประมวลผลขอมูล

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดและสงการแจงเตือนไปยังอยูท่ีเก่ียวของผานแอพพลิเคช่ันไลน (Line Application)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. การออกแบบระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน 
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 งานวิจัยน้ีออกแบบระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟนสําหรับติดตั้งภายในบานเรือนหรืออาคาร 

ดวยไมโครคอนโทรลเลอร เพ่ือตรวจสอบการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว กาซคารบอนไดออกไซด และตรวจจับเปลวไฟ

อยางความแมนยํา อีกท้ังสามารถแจงเตือนผานสมารทโฟนไปยังผูใชงานได โดยการทํางานของระบบดังกลาวแบงเปน 3 สวน 

ไดแก สวนอินพุต (Input) สวนประมวลผลการทํางาน (Processer)  และสวนเอาตพุต (Output) โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร

ชนิด NodeMCU ESP8266 ทําหนาท่ีรับขอมูลจากเซนเซอรตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (MQ5 Gas Sensor) 

คารบอนไดออกไซด (MQ7 Gas Sensor) และเปลวไฟ (Infrared IR Flame Detector Sensor) และสงขอมูลไปยังผูใชงาน

หรือผูชวยเหลือผานแอพพลิเคช่ันไลน ระบบจะทําการแจงเตือนเมื่อตรวจพบปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว กาซ

คารบอนไดออกไซดเกินกวาคาท่ีกําหนด และเมื่อตรวจพบเปลวไฟในพ้ืนท่ีท่ีติดตั้งระบบ และหากปริมาณอยูในชวงท่ีเกิด

อัคคีภัยระบบจะสั่งงานอุปกรณระงับเหตุ ไดแก พัดลมระบายอากาศและปมนํ้าเพ่ือระงับเหตุเบ้ืองตน แสดงภาพการทํางาน

ของระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน ดังรูปท่ี 1  

 
 

รูปท่ี 1 ระบบควบคุมแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน 
 

แสดงข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน ดังรูปท่ี 2 โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ไมโครคอนโทรลเลอรรับคาจากเซนเซอรท้ังหมด 3 ตัว ไดแก เซนเซอร MQ-5, MQ7 และ Infrared IR 

Flame Detector  

ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบเง่ือนไขของเซนเซอรแตละชนิด ดังน้ี  

- ถาเซนเซอร MQ-5 ตรวจจับกาซ LPG ไดมากกวาหรือเทากับ 15 PPM หรือตรวจจับวามีกาซ LPG รั่วไหล จะสง

ขอความไปยัง Application Line Notify ผูใชงานวา มีกาซภายในบาน และสั่งใหพัดลมระบายอากาศทํางาน  

- ถาเซนเซอร MQ-5 ตรวจจับกาซ LPG ไดมากกวาหรือเทากับ 25 PPM หรือตรวจจับวามีกาซ LPG รั่วไหล และ

เซนเซอร Infrared IR Flame Detector ตรวจจับพบเปลวไฟ จะสงขอความไปยัง Application Line Notify ผูใชงานวา มี

กาซจํานวนมากภายในบาน และสั่งใหพัดลมระบายอากาศทํางานและกริ่งไฟฟาทํางาน  

- ถาเซนเซอร MQ-7 ตรวจจับกาซ CO ไดมากกวาหรือเทากับ 35 PPM หรือเซนเซอร Infrared IR ตรวจจับเปลวไฟ

ได และเซนเซอร Infrared IR Flame Detector ตรวจจับพบเปลวไฟ จะสงขอความไปยัง Application Line Notify 

ผูใชงานและกลุมผูชวยเหลือวา อันตราย ไฟไหม!! และสั่งใหปมนํ้าทํางานและกริ่งไฟฟาทํางาน  
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รูปท่ี 2 ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมควบคมุระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน 

 

2. คุณลักษณะความไวของเซนเซอรและตําแหนงการติดต้ังโมดูลตรวจสอบการร่ัวไหลของกาซและเปลวไฟ 

 2.1 คุณลักษณะความไวของเซนเซอร 

 ในงานวิจัยน้ีใชเซ็นเซอรในการตรวจจับเปลวไฟและการรั่วไหลของกาซ โดยเซนเซอรตรวจจับเปลวไฟ คือ 

Infrared IR Flame Detector เปนโมดูลเชนเซอรวัดระยะแบบอินฟาเรท ทํางานในระยะ 2 ถึง 30 เซนติเมตร ใชไฟเลี้ง 3.3 

ถึง 5 โวลต และใหเอาตพุตเปนแบบดิจิตอล (Digital 0-1) และตรวจการรั่วไหลของกาซ 2 ชนิดท่ีเปนสาเหตุการเกิดอัคคีภัย 

(กาซปโตรเลียมเหลว) และกาซท่ีพบเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (คารบอนมอนนอกไซด) ไดแก เซนเซอร MQ5 และเซนเซอร MQ7 

ตามลําดับ ซึ่งเซนเซอร MQ-5 เปนโมดูลตรวจวัดกาซไวไฟกลุมกาซปโตรเลียมเหลว  (LGP) กาซมีเทน (CH4) กาซธรรมชาติ 

(Natural Gas) และไฮโดรเจน (Hydrogen) สามารนํามาประยุคใชงานในการตรวจจับการรั่วของกาซตาง ๆ เพ่ือปองกัน

อันตรายจากการรั่วไหล โดยท่ีมีจุดเดนท่ีมีความไวตอการระเหยของแอลกอฮอล สามารนําไปติดตั้งบริเวณท่ีอาจมีควันได และ 

MQ-7 เปนโมดูลเซนเซอรตรวจจับกาซคารบอนมอนนอกไซด วัดระดับความเขมขนของกาซตั่งแต 200 ถึง 10000ppm มี

ความไวในการตรวจจับสูง แสดงคุณลักษณะความไวของเซนเซอรดังตารางท่ี 1 และกราฟคุณลักษณะความไวของเซนเซอร 

MQ5 และ MQ7 ดังรูปท่ี 3(ก) และรูปท่ี 3(ข) ตามลําดับ ซึ่งคาดังกลาวนําไปใชสําหรับเปนขอบเขตการอานคากาซชนิดตาง ๆ 

ของโปรแกรม เพ่ือใหเกิดความแมนยําในการตรวจจับการรั่วไหลของกาซ 

 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะความไวของเซนเซอร MQ5 และ MQ7 (Hanwel Electronics, 2019) 

Sensor Symbol Parameter name 
Technical 

parameter 
Remarks 

MQ5 
Rs Sensing Resistance 10KΩ- 60KΩ 

(5000ppm methane ) 

Detecting concentration 

scope:  200-10000ppm 
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a (5000/1000 ppm 

CH4) 

Concentration slope rate ≤0.6 LPG,LNG Natural gas, iso-

butane, propane Town 

gas Standard detecting  

condition 

Temp:  20oC±2oC    

Vc: 5V±0. 1           

Humidity: 65%±5%   Vh: 

5V±0.1 

 

Preheat time Over 24 hour  

MQ7 

Rs Surface resistance Of 

sensitive body 

2KΩ- 20KΩ In 100ppm Carbon 

Monoxide 

Detecting range:   20ppm-

2000ppm carbon 

monoxide 

a (300ppm/100 

ppm) 

Concentration slope rate Less than 0.5 

Standard detecting  

condition 

Temp: -20 oC±2oC     

RL:10KΩ±5% 

Vc:5V±0.1 

Humidity:  65% ±5%   

Vh: 5V±0. 1V   

Vh:1.4V±0.1V 

 

Preheat time No less than 48 hours  

 

 
(ก)                                                                  (ข) 

รูปท่ี 3  กราฟคุณลักษณะความไวของเซนเซอร (Hanwel Electronics, 2019) 

(ก) เซนเซอร MQ5 

(ข) เซนเซอร MQ7 

 

2.2 ตําแหนงการติดต้ังโมดูลตรวจสอบการร่ัวไหลของกาซและเปลวไฟ 

 การทดสอบตําแหนงการติดตั้งโมดูลตรวจสอบการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟ การออกแบบโครงสรางตนแบบ

หองขนาด 3 x 3.5 เมตร โดยใชอัตราสวน 1 : 3 แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวน 1 ระบบดับเพลิงแบบสปริงเกอร (ปมนํ้า) 
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ติดตั้งดานบน (ฝาหรือเพดาน) ในอาคารและบานเรือนซึ่งหองจําลองติดตั้งท้ังหมด 4 จุด ทํางานอัตโนมัติเมื่อเซนเซอรตรวจจับ

เปลวไฟตรวจจับไดวามีเปลวไฟในบริเวณพ้ืนท่ีจําลอง (เกิดเหตุอัคคีภัย) สวนท่ี 2 ระบบจําลองการเกิดกาซรั่วไหลของกาซและ

การเกิดเปลวไฟ ไดแก คารบอนมอนอกไซด (CO) และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และตรวจจับเปลวไฟ ระบบจําลองการเกิด

กาซรั่วไหลของกาซและการเกิดเปลวไฟออกแบบและติดตั้งบริเวณพ้ืนหองซึ่งมีท้ังหมด 12 จุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีหอง ทดสอบ

โดยการปลอยกาซทีละจุดเพ่ือหาระยะหางของชุดตรวจจับกาซท่ีสามารถตรวจจับกาซแตละชนิดไดอยางแมนยํา สวนท่ี 3 

ระบบระบายอากาศและกริ่งไฟฟา ระบบระบายอากาศใชพัดลมสําหรับระบายอากาศ และใชกริ่งไฟฟาเพ่ือแจงเตือน ทํางาน

เมื่อคากาซท่ีรับจากเซ็นเซอรท่ีทดสอบมีคามากเกินกวาคาท่ีกําหนดไว แสดงแบบหองทดสอบการทํางานของระบบแจงเตือน

และปองกันอัคคีภัยดังรูปท่ี 4  

 

 
รูปท่ี 4 ตนแบบหองทดสอบการทํางานของระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัย 

 การทดสอบตําแหนงการติดตั้งโมดูลตรวจสอบการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟ ท้ังหมด 12 จุด ทําการทดสอบใน

แนวระนาบ (แกน X) ตําแหนง ซาย กลาง และขวา และแนวตั้ง (แกน Y) ระยะ 20 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร แสดง

ตําแหนงและระยะติดตั้งโมดูลดังรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 ตําแหนงและระยะการติดตั้งโมดลูระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัย 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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 จากการออกแบบระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟนท่ีเหมาะสมสําหรับการติดตั้งชุดตรวจจับกาซ

ภายในหองจําลองโดยแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ไดแก ผลการทดสอบระยะตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอร และผลการการ

ทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย แสดงโมดูลตรวจวัดการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟดังรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 โมดลูตรวจวัดการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว กาซคารบอนมอนอกไซด และเปลวไฟ 

 

 3.1 ผลการทดสอบระยะตําแหนงของการติดต้ังเซนเซอร 

 การออกแบบการทดสอบระยะตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอรท่ีตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซ

คารบอนมอนอกไซด (CO) และเปลวไฟ ท้ังหมด 12 จุด โดยใชเซนเซอร 3 เซต ทดสอบในแนวระนาบ โดยติดตั้งท่ีตําแหนง

ซาย กลาง และขวา เมื่อทดลองปลอยกาซปโตรเลียมเหลวความดันขนาด 15 บาร ปลอยควันไฟ และเปลวไฟ ดังรูปท่ี 5 เมื่อ

ทดสอบในตําแหนงดังกลาวผลการทดสอบพบวา จุดท่ีเหมาะสมท่ีทําการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยภายในครัวเรือนควรติดตั้ง

ไว ณ จุดตรงกลางของหอง เน่ืองจากเปนจุดท่ีเซนเซอรสามารถตรวจจับการรั่วไหลของกาซไดดีกวาตรงซายและตรงขวาของ

หอง ซึ่งผลการตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลวสามารถตรวจจับไดท้ังหมด 12 จุด คิดเปน 100% ผลการตรวจจับปริมาณกาซ

คารบอนมอนอกไซดสามารถตรวจวัดไดท้ังหมด 12 จุดและมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และผลการตรวจจับเปลวไฟสามารถ

ตรวจจับไดท้ังหมด 12 จุด คิดเปน 100% แสดงผลการทดสอบดังตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบปริมาณของกาซกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG)  กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และการตรวจสอบ

เปลวไฟของเซตเซนเซอรท่ี 2 (แนวแกน X) 

 เซตเซนเซอรตําแหนงท่ี 2 (กลาง) 

จุด

ท่ี 

ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

(PPM) 

ปริมาณกาซ 

คารบอนมอนอกไซด (CO) 

(PPM) 

ตรวจสอบเปลวไฟ 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

1 √ √ √ 100% 103 105 109 105.67 √ √ √ 100% 

2 √ √ √ 100% 106 104 113 107.67 √ √ √ 100% 

3 √ √ √ 100% 104 107 97 102.67 √ √ √ 100% 

4 √ √ √ 100% 116 112 103 110.33 √ √ √ 100% 
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 เซตเซนเซอรตําแหนงท่ี 2 (กลาง) 

จุด

ท่ี 

ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

(PPM) 

ปริมาณกาซ 

คารบอนมอนอกไซด (CO) 

(PPM) 

ตรวจสอบเปลวไฟ 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

5 √ √ √ 100% 101 106 102 103.00 √ √ √ 100% 

6 √ √ √ 100% 109 106 117 110.67 √ √ √ 100% 

7 √ √ √ 100% 112 118 115 115.00 √ √ √ 100% 

8 √ √ √ 100% 105 112 99 105.33 √ √ √ 100% 

9 √ √ √ 100% 104 107 109 106.67 √ √ √ 100% 

10 √ √ √ 100% 104 115 104 107.67 √ √ √ 100% 

11 √ √ √ 100% 118 113 106 112.33 √ √ √ 100% 

12 √ √ √ 100% 107 107 121 111.67 √ √ √ 100% 

 

และผลการทดสอบในแนวตั้ง (แกน Y) ท่ีระยะ 20 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร พบวา การติดตั้งเซนเซอรระยะ 

30 เซนติเมตร สามารถตรวจจับการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟไดดีกวาระยะ 20 เซนติเมตร เน่ืองจากระยะ 20 เซนติเมตร

ใกลจุดปลอยกาซเกินไปเปนสาเหตุทําใหเซนเซอรเกิดความรอนจึงเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล แสดงผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบปริมาณของกาซกาซปโตรเลียมเหลว  (LPG) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และการตรวจสอบ

เปลวไฟแนวแกนตั้ง (แนวแกน Y) ระยะ 30 เซนติเมตร  

 

  ทดสอบระยะ 30 เซนติเมตร  

จุด

ท่ี 

ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

 (PPM) 

ปริมาณกาซ 

คารบอนมอนอกไซด (CO) 

(PPM) 

ตรวจสอบเปลวไฟ 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

1 √ √ √ 100% 251 256 241 249.33 √ √ √ 100% 

2 √ √ √ 100% 289 282 270 280.33 √ √ √ 100% 

3 √ √ √ 100% 276 281 283 280.00 √ √ √ 100% 

4 √ - √ 67% 291 295 289 291.67 √ √ √ 100% 

5 √ √ √ 100% 271 282 261 271.33 √ √ √ 100% 

6 √ √ √ 100% 260 279 269 269.33 √ √ √ 100% 

7 √ √ √ 100% 301 298 269 289.33 √ √ √ 100% 
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  ทดสอบระยะ 30 เซนติเมตร  

จุด

ท่ี 

ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 

 (PPM) 

ปริมาณกาซ 

คารบอนมอนอกไซด (CO) 

(PPM) 

ตรวจสอบเปลวไฟ 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 
คาเฉลี่ย 

8 √ √ √ 100% 289 292 297 292.67 √ √ √ 100% 

9 - √ √ 67% 301 319 302 307.33 √ √ √ 100% 

10 √ √ √ 100% 309 282 300 297.00 √ √ √ 100% 

11 √ √ √ 100% 289 292 294 291.67 √ √ √ 100% 

12 √ √ - 67% 262 295 291 282.67 √ √ √ 100% 

3.2 ผลการทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย 

   ผลการทดสอบการแจงเตือนภัยผานสมารทโฟน มีการแจงเตือนไปยังกลุมผูใชงานสองกลุม ไดแก เจาของบาน

และพนักงานดับเพลิง ผลการแจงเตือนพบวา สามาถแจงเตือนไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด แสดงผลการ

ทดสอบดังตารางท่ี 4 และรูปท่ี 7 และผลการทดสอบงานทํางานของระบบปองกันอัคคีภัย โดยทําการทดสอบการทํางานของ

อุปกรณระงับเหตุอัคคีภัยตามเง่ือนไขการทํางานท่ีหนด ผลการทดสอบพบวา ระบบปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยาง

ถูกตองแมนยําในทุกอุปกรณแสดงผลการทดสอบดังตารางท่ี 5  
 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบการแจงเตือนภัยผานสมารทโฟน 

การแจงเตือน เง่ือนไข 
ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 

ครั้งท่ี 

4 

ครั้งท่ี 

5 

เปอรเซ็นตความ

แมนยํา 

เจาของบาน 
ถา MQ5iPPm_LPG == 0  

หรือ iPPM > 10 
√ √ √ √ √ 100% 

พนักงานดับเพลิง 
ถา MQ5iPPm_LPG == 0 ห 

หรือ iPPM > 35 
√ √ √ √ √ 100% 

 

ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบงานทํางานของระบบปองกันอัคคีภัย 

อุปกรณ เง่ือนไข 
ครั้งท่ี 

1 

ครั้งท่ี 

2 

ครั้งท่ี 

3 

ครั้งท่ี 

4 

ครั้งท่ี 

5 

เปอรเซ็นตความ

แมนยํา 

พัดลมระบาย

อากาศ 
ถา MQ5iPPm_LPG == 0 √ √ √ √ √ 100% 

กริ่งไฟฟา 
ถา MQ5iPPm_LPG == 0 

และ IRval == 0 
√ √ √ √ √ 100% 

ปมนํ้า 
ถา iPPm_CO > 35 PPM 

และ IRval == 0 
√ √ √ √ √ 100% 
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รูปท่ี 7  ตัวอยางการแจงเตือนผานแอพพลิเคช่ันไลน 

 

ระบบปองกันอัคคีภัยมีอินพุตของระบบท้ังหมด 3 อินพุต ไดแก ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ตรวจจับกาซ

ปโตรเลียมเหลว (LPG) และการตรวจจับเปลวไฟ ในการทดสอบการทํางานของระบบเตือนภัยผานสมารทโฟนน้ี ทําการ

ทดลองโดยใชกาซ LPG แบบถังและกาซจากไฟแช็กสําหรับทดสอบการทํางานของระบบเบ้ืองตน จากผลการทดสอบระยะ

ตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอรสามารถสรุปไดวา ตําแหนงท่ีสามารถตรวจจับการรั่วไหลของกาซ LPG, CO และเปลวไฟ ได

แมนยําท่ีสุดคือ ตําแหนงก่ึงกลางหอง และจากดานบนระยะ 30 เซนติเมตร เน่ืองจากสามารถตรวจจับกาซ LPG ได 9 จุด จาก

ท้ังหมด 12 จุด คิดเปน 75% โดยท่ีสามารถตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดและการเกิดเปลวไฟไดทุกจุด คิดเปน 

100% และผลการทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภยัและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน พบวา สามารถแจงเตือนไป

ยังกลุมไลนของผูใชงานไดอยางถูกตองแมนยําตามเง่ือนไขท่ีกําหนด และอุปกีณปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยางถูกตอง

แมนยํา 

 

สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยน้ีทําการออกแบบและสรางระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน เพ่ือนําไปใชสําหรับติดตั้ง

ระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภยัผานสมารทโฟนในบานเรือน โดยการทดสอบการทํางานของระบบเตือนภัยผานสมารทโฟน

น้ี ทําการทดลองโดยใชกาซปโตรเลียมเหลวแแบบถังและกาซจากไฟแซก เพ่ือทดสอบการทํางานของระบบเบ้ืองตน ซึ่งจําลอง

การเกิดกาซรั่วไหล และเพลิงไหมในหองทดสอบ ซึ่งทําการทดสอบท้ังหมด 12 จุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวหอง จากผลการทดสอบ

พบวา ระยะท่ีสามารถตรวจพบกาซและเปลวไฟไดอยางแมนยําคือตําแหนงใกลจุดรั่วไหลของกาซหรือเปลวไฟ และควรติดตั้ง

ชุดโมดูลบริเวณก่ึงกลางหอง และผลการทดสอบการแจงเตือนภัยผานแอพพลิเคช่ันไลน พบวา สามารถแจงเตือนไปยังผูใชงาน

และกลุมผูชวยเหลือหรอืระงับเหตุไดอยางถูกตองแมนยํา อีกท้ังระบบปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยางถูกตองแมนยําตรง

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด  

 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พิษณุโลก ทุกทานท่ีใหคําปรึกษา คําช้ีแนะ และชวยเหลือในการสืบคนขอมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการ

ดําเนินงานวิจัยน้ีมาโดยตลอด 
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บทคัดยอ 

การวิจัยก่ึงทดลองน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูปวยโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางคือ ผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน 

จํานวน 60 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสองข้ันตอนแบงเปนกลุมทดลอง คือ หมู 14 และ

กลุมควบคุม คือ หมู 5 กลุมละ 30 คน เทา ๆ กัน เครื่องมือในการวิจัยคือ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและ

แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา, paired sample t test และ independent sample t test 

          ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน หลังการไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากอนการไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และสูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : โปรแกรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผูปวยโรคเบาหวาน                          

 

Abstract 

 This quasi-experimental research aimed to evaluate the self-care behavior modification program 

among diabetes patients. Subjects were sixty person with diabetes who come for follow up visit at Nong 

sano tam bon health promoting hospital. A two stage sampling technique was used to select the 

participants to the study, with thirty subjects each assigned to both experimental groups were 14 and 

control groups were moo 5. Research instruments included the Self-care behavior modification program 

and the questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistic, paired sample t test and 

independent sample t test 

        This study found that, the experimental group had significant higher score of post-intervention on 

self-care behaviors than pre-intervention and had significant higher than the control group. (p-value<0.05) 

 

Keywords: modification program, self-care behaviors, diabetes patients 
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บทนํา   

โรคเบาหวานเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ท่ีเกิดจากระบบท่ีเก่ียวของกับการเผาผลาญระดับนํ้าตาลในเลือด โดยสามารถ

ทําใหเกิดความเสียหายในระยะยาวตอหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และระบบประสาท โดยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 พบไดมากในวัย

ผูใหญ และความชุกของโรค เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกประเทศท่ัวโลก จากรายงานขององคกรอนามัยโลก พบประชากรท่ีมี

อายุ 18 ปข้ึนไป ท่ัวโลกปวยดวยโรคเบาหวาน มีจํานวน 108 ลานคน คิดเปนรอยละ 4.7  ในป ค.ศ. 1980 เพ่ิมข้ึนเปน 422 

ลานคน คิดเปนรอยละ 8.5  ในป ค.ศ. 2014 (WHO, 2019a; WHO, 2019b) 

 สวนในประเทศไทย จากรายงานของ สถิติสาธารณสุข กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบวา

อัตราตายดวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคน  ในภาพรวมของประเทศ ป พ.ศ. 2556, 2558 และ 2560 เทากับ  9,703, 

12,621, 14,322 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับเห็นไดวาอัตราตายดวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน (กองยุทธศาสตรและ

แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2562) สาเหตุของการเกิดจากหลากหลายปจจัย ท้ังปจจัยท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน 

พันธุกรรม และปจจัยท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได เชน การควบคุมนํ้าหนัก, การควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด , 

การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย (ADA, 2019) โดยการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดเปน

จุดประสงคสําคัญ ในการรักษาโรคเบาหวาน เพ่ือปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ท้ังภาวะแบบเฉียบพลัน เชน ระดับ

นํ้าตาลในเลือดสูงหรือต่ํามากจนอาจเสยีชีวิต และภาวะแทรกซอนแบบเรื้อรัง ซึ่งระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีสูงตอเน่ืองจะทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิของเสนเลือด สงผลตอการเกิดโรคแทรกซอนเปนภาวะเบาหวานข้ึนตา ทําใหตามัวจนกระท่ังตา

บอด เสนเลือดท่ีไปเลี้ยงหัวใจตีบ เสนเลือดไปเลี้ยงสมองตีบตัน เสนเลือดไปเลี้ยงสวนปลายตีบ ทําใหเทาขาดเลือดไปเลี้ยง ทํา

ใหเกิดแผลบริเวณเทาไดงาย เปนตน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561) 

จากรายงานสถิติสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบอัตราผูปวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคนสูงข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 

2558-2560 โดยพบวาในป พ.ศ. 2558 มีอัตราผูปวยเทากับ 675.61 ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2559 มีอัตราผูปวยเทากับ 

788.23 ตอแสนประชากร และในป พ.ศ. 2560 มีอัตราผูปวย 857.57 ตอแสนประชากร ในสวนการรายงานโรคเบาหวานของ

อําเภอสามงามพบผูปวยโรคเบาหวานตั้งแตป พ.ศ. 2558-2560 มีรายงานดังน้ี ในป พ.ศ. 2558 พบผูปวยโรคเบาหวาน 7.5 

ตอแสนประชากร ในป พ.ศ. 2559 พบผูปวยโรคเบาหวาน 9.93 ตอแสนประชากร และในป พ.ศ. 2560 พบผูปวย

โรคเบาหวาน 9.96 ตอแสนประชากร และในสวนการรายงานของอําเภอสามงามพบวามีผูปวยโรคเบาหวานเพ่ิมข้ึนตามลําดับ

เชนกัน ในป พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตําบลหนองโสนมีรายงานวาพบผูปวยท่ีเสียชีวิตจากโรคเบาหวานชนิดท่ี

ไมพ่ึงอินซูลินท่ีไมมีภาวะแทรกซอนจํานวน 3 ราย และพบผูปวยท่ีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนไตวายเฉียบพลันจํานวน 3 ราย 

(ศูนยขอมูลสารสนเทศดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, 2561) จากสถิติขางตนผูวิจัยจึงไดจัดโปรแกรม

เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยเนนใหไดมีโอกาส ตัดสินใจ คิด วิเคราะห ตระหนักถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาจะเห็นได

วาพ้ืนฐานความรอบรูดานสุขภาพเปนทักษะสวนบุคคลในการเขาถึงขอมูล เขาใจขอมูลและใชขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึน ตามแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพของ ยุวดี รอดจากภัย (2561) 

และมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองใหสอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน รวมถึงควบคุม

ปจจัยท่ีอาจกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการดูแลสุขภาพตนเองดังน้ันจึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่ง

เปนไปตามแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, Taylor, & Renpenning 2001) ใหความหมายของการดูแล

ตนเองไววาการปฏิบัติกิจกรรมท่ีบุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเองเพ่ือดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุก ซึ่งบุคคลท่ี

กระทําการดูแลตนเองน้ัน เปนผูท่ีตองใชความสามารถหรือพลังในการกระทําท่ีมีความตั้งใจ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ

ผูใหญ ของ มัลคัม โนลส (Knowles, 1984) 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบ 2 กลุม โดยมีกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (two group pre-test and post-test design) โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง สวนกลุมควบคุมใหเปนไปตามปกติ จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนและ

หลังการทดลองในกลุมทดลอง และระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยใชเทคนิคการสุมแบบ

สองข้ันตอน (Two-Stage sampling) ตามลําดับดังน้ี 

       ข้ันตอนท่ี 1 ใชวิธีสุมตัวอยางงายโดยการจับฉลาก เพ่ือเลือกหมูบานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลหนองโสน เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมซึ่งหมูบานในเขตรับผิดชอบมี 10 หมูบาน สุมมา 2 หมูบานเพ่ือเปน

กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยจับฉลากไดหมูท่ี 14 เปนกลุมทดลอง และหมูท่ี 5 เปนกลุมควบคุม 

        ข้ันตอนท่ี 2 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบมีระบบ โดยจากหมูบานท่ีสุมไดจากข้ันตอนท่ี 1 หมูบานละ 30 คน โดยมี

คุณสมบัติ ดังน้ี 

เกณฑในการคัดเขา 

1.เปนผูปวยโรคเบาหวานท่ีมารับการรักษาตามนัดอยางสม่ําเสมอ 

  2.เปนผูปวยเบาหวานท่ีสามารถสื่อความหมายเขาใจ 

  3.มีความสมัครใจเขารวมโปรแกรมและยินดีเขารวมกิจกรรมจนครบตามโปรแกรม 

เกณฑในการคัดออก 

1.เขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ 80 

2.อยูในสภาวะการเจ็บปวยท่ีเปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรม 

3.ยายออกจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและ

แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนเอกสาร

และวิจัยท่ีเก่ียวของ ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด จํานวน 62 ขอคําถาม 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยมีความเท่ียงตรง 0.67 – 1 คาความเช่ือมั่น (Reliability) จากการทดลอง

ใชกับกลุมท่ีลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค (Cronbach ’s alpha coefficent) 

เทากับ 0.943 คาอํานาจจําแนก มีคา 1.60-4.73 

แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 62 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

Rating scale โดยแบงเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง ปฏิบัติ 7 ครั้งข้ึนไปตอสัปดาห 

ปฏิบัติบอยครั้ง  หมายถึง ปฏิบัติ 5-6 ครั้งข้ึนไปตอสัปดาห 

ปฏิบัตินานๆครั้ง  หมายถึง ปฏิบัติ 3-4 ครั้งข้ึนไปตอสัปดาห 

ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง ปฏิบัติ 1-2 ครั้งข้ึนไปตอสัปดาห 

ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง ไมเคยปฏิบัติเลย 

 การใหคะแนนแบบสอบถามในแตละขอจะมีใหเลือก 5 ระดับซึ่งมีความหมายทางบวกและทางลบโดยให

เกณฑตามลําดับวิธีของลิคเคอรต (Likert scale)  
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ระดับ     ทางบวก    ทางลบ 

ปฏิบัติเปนประจํา                    5           1  

ปฏิบัติบอยครั้ง                   4           2  

ปฏิบัตินานๆครั้ง                3              3  

ปฏิบัติบางครั้ง         2            4  

ไมเคยปฏิบัติ         1            5  

การแบงเกณฑคะแนนเฉลี่ยเพ่ือแปลผลและอธิบายตัวแปรใชเกณฑ โดยแบงออกเปน 3 ระดับดังน้ี 

พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับนอย  หมายถึง คะแนน 62-145 คะแนน 

พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง  หมายถึง คะแนน 146-227 คะแนน 

พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับมาก  หมายถึง คะแนน 228-310 คะแนน 

การวิจัยน้ีไดผานการพิจารณารบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(PSRU-EC) No : 2019/006 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ผูวิจัยไดทําการพิทักษสิทธ์ิของผูเขารวมวิจัยโดยช้ีแจงวัตถุประสงค

ของการวิจัย ข้ันตอนและกระบวนการวิจัยอยางละเอียดจนเขาใจแลวจึงใหลงช่ือในใบยินยอมเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ 

ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับและนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทาน้ัน 

ผลการวิจัย   

ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล กลุมทดลอง 

จํานวน (n=30) 

กลุมควบคุม 

จํานวน (n=30) 

จํานวน รอยละ            จํานวน รอยละ            

เพศ 

ชาย 12 40.0 10 33.3 

หญิง 18 60.0 20 66.7 

อายุ     

40-49 ป 9 30.0 11 36.7 

50-59 ป 8 26.7 8 26.7 

60-69 ป 3 9.9 2 6.6 

70-79 ป 8 26.7 8 26.7 

80-89 ป 2 6.7 1 3.3 

สถานภาพสมรส     

โสด 1 3.3 - - 

สมรส 24 80.0 14 46.6 

หยา/แยก 1 3.3 5 16.7 

หมาย 4 13.4 11 36.7 

การศึกษา     

ประถม 24 80 20 66.7 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมลูสวนบุคคล(ตอ) 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง 

กลุมทดลอง 

จํานวน (n=30) 

กลุมควบคุม 

จํานวน (n=30) 

จํานวน รอยละ            จํานวน รอยละ            

มัธยม 5 16.0 9 30.0 

ปริญญาตรีข้ึนไป 1 3.3 1 3.3 

 

 

จากตาราง 1 พบวา กลุมทดลอง (n=30) สวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.0 เพศชาย 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.0 อายุสวนใหญอยูในชวง 40-49 5ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30.0 สถานภาพสมรส

สวนใหญสมรส จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

80.0 อาชีพสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุดอยูในชวง 500-

3,400 บาท/เดือน จํานวน 13 คน ชวง 3,401-6,300 บาท/เดือน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 43.3  

กลุมควบคุม (n=30) สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.7 เพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปน

รอยละ 33.3 อายุสวนใหญอยูในชวง 40-49  ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.7 สถานภาพสมรสสวนใหญสมรส จํานวน 

14 คน คิดเปนรอยละ 46.6 การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.7 อาชีพสวนใหญ

มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากท่ีสุดอยูในชวง 500-3,400 บาท/เดือน จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 39.9  

 

 

 

 

 

 

อาชีพ     

รับจาง 5 16.7 9 30.0 

คาขาย 7 23.3 6 20.0 

เกษตรกรรม 18 60.0 15 50.0 

รายไดตอเดือน     

500-3,400 บาท 13 43.3 12 39.9 

3,401-6,300 บาท 13 43.3 11 36.7 

6,301-9,200 บาท 2 6.7 2 6.7 

9,201-12,100 บาท - - 3 10.0 

12,101-15,000 บาท 2 6.7 2 6.7 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานกอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n=30) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม t P-value 

𝒙� SD 𝒙� SD  

พฤติกรรมการดูแล

ตนเอง 

165.0667 19.86062 168.7000 19.26610 -0.720 0.474 

    

จากตาราง 2 พบวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานกอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานหลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n=30) 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม t P-value 

𝒙� SD 𝒙� SD  

พฤติกรรมการดูแล

ตนเอง 

263.000 7.69684 168.6000 19.47518 24.691 0.000 

 

จากตาราง 3 พบวาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน หลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูปวยโรคเบาหวาน 

กลุมทดลองไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองจึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมควบคุมซึ่งไมไดรับ

โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

อภิปรายผล  

 ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวาภายในกลุมทดลองระหวางกอนและหลงัไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการดแูลตนเอง

มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา กลุมทดลองเมื่อไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งผูวิจัยเปดโอกาสให

กลุมทดลองไดแลกเปลี่ยนประสบการณ การดูแลสุขภาพตนเองท้ังท่ีประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ ไดช้ีแนะ

แนวทางแกไข ใหกําลังใจผูท่ีประสบปญหาคลายคลึงกัน ผูวิจัยไดเสริมความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยเนนใหกลุม

ทดลองไดมีโอกาส ตัดสินใจ คิด วิเคราะห ตระหนักถึงสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาจะเห็นไดวาพ้ืนฐานความรอบรูดานสุขภาพ

เปนทักษะสวนบุคคลในการเขาถึงขอมูล เขาใจขอมูลและใชขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ไดอยางมีคุณภาพ เพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึน ตามแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพของ ยุวดี รอดจากภัย (2561) และมีสวนรวมในการ

กําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองใหสอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน รวมถึงควบคุมปจจัยท่ีอาจกอใหเกิด

พฤติกรรมเสี่ยงตอการดูแลสุขภาพตนเองดังน้ันจึงทําใหกลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งเปนไปตาม

แนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, Taylor, & Renpenning 2001) ใหความหมายของการดูแลตนเองไววาการ

ปฏิบัติกิจกรรมท่ีบุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเองเพ่ือดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุก ซึ่งบุคคลท่ีกระทําการดูแล

ตนเองน้ัน เปนผูท่ีตองใชความสามารถหรือพลังในการกระทําท่ีมีความตั้งใจ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ ของ 

มัลคัม โนลส (Knowles, 1984)  ใหความหมายไววาเปนการเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก เพราะผูใหญมี

ประสบการณมากกวา ดังน้ันการเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญ น่ันคือตองรู หลักการศึกษา
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ผูใหญ จึงสงผลใหกลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับ

การศึกษาของ อนุชา คําไสว ธวัชวงศชัย ไตรทิพย และชาญชัยวงศ ทรงดาศรี (2560) ไดศึกษาผลของโปรมแกรมสงเสริม

สุขภาพในผูปวยเบาหวานตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูปวยเบาหวาน ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมีพฤติกรรมสุขภาพหลังเขาโปรแกรมดีกวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 สอดคลองกับการศึกษาของ ดารารัตน อุมบางตลาด และศตกมล ประสงควัฒนา (2560) ไดศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมการดูแลผูปวยเบาหวาน  ชนิดท่ี 2 แบบเขม ตอความรู พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับนํ้าตาลในเลือด ของ

ผูปวยเบาหวานใน PCU อําเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาหลังใหโปรแกรมกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

คะแนนความรู และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองสูงกวากอนใหโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 

สอดคลองกับการศึกษาของ วชิรา สุทธิธรรม ยุวด ีวิทยพันธ และสุรินธร กลัมพากร  (2559) ไดศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา

ความสามารถในการดูแลตนเอง ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดบัฮีโมโกลบินเอวันซีของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 หลังเขา

รวมโปรแกรม ฯ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรม การดูแลตนเองสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ คาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน

เอวันซีในเลือดต่ํากวา กอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) และมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม การดูแล

ตนเองเพ่ิมข้ึนสูงกวากลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงต่ํากวา กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.

01) และสอดคลองกับการศึกษาของ ก่ิงแกว สํารวยรื่น และนิธิพงศ ศรีเบญจมาศ (2562) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม

ความรอบรูดานสุขภาพเรื่องการใชยาตอพฤติกรรมการใชยาของผูปวยความดันโลหิตสูง ท่ีมารับบริการท่ีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลโพธ์ิไทรงาม ผลการวิจัยพบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมความรอบรูดาน

สุขภาพเรื่องการใชยา มีพฤติกรรมการใชยาสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 

 

สรุปผลการวิจัย    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 จากการศึกษากลุมตัวอยางท้ังหมด 60 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน 

พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (กลุมทดลอง รอยละ 60 และกลุมควบคุม รอยละ 66.70 ) อายุมากท่ีสุด (กลุมทดลองและกลุม

ควบคุมมีอายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 30 และกลุมควบคุมรอยละ 36.70) สถานภาพสมรสสวนใหญ (สมรสกลุมทดลอง รอย

ละ 80 และสมรสกลุมควบคุม รอยละ 46.70) ระดับการศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษา (กลุมทดลอง รอยละ 80 และกลุม

ควบคุม รอยละ 66.70) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร (กลุมทดลอง รอยละ 60 และกลุมควบคุม รอยละ 50) รายไดเฉลี่ย

ตอเดือนสวนใหญ (กลุมทดลองรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ 500 – 3,400 บาท, 3,401- 6,300 บาท รอยละ 43.3 กลุม

ควบคุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ 500 - 3,400 บาท รอยละ 39.90)  

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน 

2.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกอนกับหลังการทดลอง  

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของกลุมทดลอง กอนการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานเทากับ 165.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 19.86 หลังการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานหลังการทดลองเทากับ 263.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.69 พบวา

ภายในกลุมทดลองหลังการทดลองมพีฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานสูงกวากอนการทดลองโดยมีคา t เทากับ 

0.47 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของกลุมควบคุม กอนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล

ตนเองเทากับ 168.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 19.26 หลังการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง

เทากับ 168.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 19.47 พบวาภายในกลุมควบคุมระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานท่ีไมแตกตางกัน 
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 2.2 สรุปผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ท้ัง

กอนและหลังการทดลอง 

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลองพบวากลุม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง เทากับ 165.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 19.86 กลุมควบคุมมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 168.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 19.26 เมื่อนําพฤติกรรมการดูแลตนเองกอน

การทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมาเปรียบเทียบกัน พบวามีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีไมแตกตางกัน 

 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการทดลอง พบวากลุม

ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 263.00 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 7.69 กลุมควบคุมมีคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 168.60 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 19.47 เมื่อนําพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการ

ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาเปรียบเทียบกัน พบวากลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย

โรคเบาหวานสูงกวากลุมควบคุมโดยมีคา t เทากับ 0.00 อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.00 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ผูปวยโรคเบาหวาน หมูบานแหลมเจดีย ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในความ

รวมมือในการวิจัย และขอขอบคุณผูอํานายการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน ท่ีใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี จน

งานวิจัยดําเนินไปไดดวยดี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมอาสาสมัคร คือ ผูสูงอายุท่ีเคยเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 100 คน รวบรวมขอมูลโดย

ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันและสหสัมพันธอีตา ผลการวิจัย 

พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุอยูในระดับสูง (�̅� = 3.88, S.D. = 0.412) ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแก การรับรูประโยชนของการเขารวม

โรงเรียน (r= 0.396) ทัศนคติท่ีมีตอโรงเรียนผูสูงอายุ (r = 0.264) การเขาถึงสถานบริการของโรงเรียน (r = 0.206) การไดรับ

แรงจูงใจจากบุคคลอ่ืน (r = 0.727)  

คําสําคัญ : ตําบลพลายชุมพล ผูสงูอายุ การเขารวมโรงเรยีนผูสูงอายุ 

 

Abstract 

The goal of this study was to assess the factors associated with their participation in Plai 

Chumphol Sub-district, Muang District, Phitsanulok Province. The participants were 100 older adults who 

took part in the elderly school. The data was collected using questionnaire. The statistical analysis 

consisted of descriptive statistics Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Eta correlation. 

The results revealed that the mean score of participated behaviors in the elderly school showed at high 

level (�̅� = 3.88, S.D. = 0.412). There were statistically positive relationships between perceived benefit (r = 

0.396, p < 0.001), attitudes toward the elderly school (r = 0.264, p < 0.008), accessibility toward the 

elderly school (r = 0.206, p = 0.040), and getting motivation from other people (r = 0.727, p = 0.000). 

keywords : Phlai Chumphol sub-district, Elderly, Participation in elderly school 
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บทนํา 

หลายประเทศท่ัวโลกกําลังกาวเขาสูสงัคมผูสงูอายุอยางตอเน่ือง และมีแนวโนมกลายเปนสงัคมผูสงูอายุอยางสมบูรณ

ในอีกไมชา นอกจากน้ียังพบวา ประเทศไทยมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสูงอายุเปนอันดับ 3 ของแถบประเทศในเอเชีย 

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2560) ซึ่งคาดการณวาประเทศไทยจะกาวไปสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ 

(Complete Aged Society) ท่ีมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากถึงระดับรอยละ 20 ของประชากรท้ังหมด ในป พ.ศ.2564 

และคาดวาจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ท่ีมีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 28 

ของประชากรท้ังหมด ในป พ.ศ.2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2559) จากแนวโนมของผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน

มาก จึงนํามาซึ่งความเสี่ยงของปญหาดานสุขภาพกายและปญหาดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ อาจทําใหผูสูงอายุรูสึกไรคุณคา  

ไรแรงจูงใจ มีความกระตือรือรนลดลง และหมดความภาคภูมิใจในตนเอง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2561) สงผล

ใหผูสูงอายุทีคุณภาพชีวิตท่ีลดลง จากการศึกษาท่ีผานมา พบวา การสรางพ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรู การสงเสริมการรวมกลุม 

และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ในรูปแบบของชมรมผูสูงอายุ ศูนยบริการผูสูงอายุ หรือโรงเรียนผูสูงอายุ ชวยในการสงเสริมให

ผูสูงอายุเกิดการเรียนรู เตรียมความพรอม และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสูงอายุ  

(อรุณพร พิทักษ และณรงค ศรีสวัสดิ์, 2553 และ จามรี พระสุนิล, 2561) 

ในป พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในพ้ืนท่ีได

จัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ ในดานตาง ๆ ท่ีครอบคลุมถึงการศึกษา ศาสนา การสรางเสริมสุขภาวะ การรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ

การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือการฝกอาชีพท่ีเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคมท่ีจัดข้ึน โดยโรงเรียนผูสูงอายุ ไดเปดรับผูสูงอายุใหเขารวมกิจกรรม ผานมาแลว 3 รุน นับตั้งแตป พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 

2562 ผลจากการดําเนินงาน พบวา จํานวนผูสูงอายุท่ีเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ จากรุนท่ี 1 ถึง รุนท่ี 3 คิดเปนรอยละ 6.65, 

6.16, 7.33 ตามลําดับ (กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลพลายชุมพล, 2562) จะเห็นไดวา จํานวนผูสูงอายุท่ีเขารวมโรงเรียน

ผูสูงอายุในแตละรุนมีสัดสวนนอยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับประชากรผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชนตําบลพลายชุมพลท้ังหมด  

  จากเหตุผลขางตน ผู วิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ  ตําบล 

   พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสนับสนุน สงเสริมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุใน 

   ชุมชนเทศบาลพลายชุมพลตอไปในอนาคต 

      

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีเคยเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุม

พล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวนท้ังหมด 119 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของเครจซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  จํานวน 91 คน เพ่ือปองกันการสูญหายจากการเก็บขอมูล จึง

เพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปน 100 คน สุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก

แบบไมใสคืน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire Form) ประกอบดวย ขอคําถามปลายปด

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสงูอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย

แบบสอบถาม 6 สวน ดังน้ี 
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 สวนท่ี 1 ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได ขอคําถามเปน

แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ท้ังหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบ

จํานวน 10 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติท่ีมีตอโรงเรียนผูสูงอายุ ท้ังหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบจํานวน 10 ขอ โดยใช

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็น

ดวยนอยท่ีสุดนอย นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเขาถึงสถานบริการโรงเรียน ผูสูงอายุ ท้ังหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบ

จํานวน 10 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบานและกลุมบุคคลท่ีอยูใน

โรงเรียนท้ังหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบ 15 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 6 แบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุท้ังหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบจํานวน 15 ขอ 

โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

 แบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการพิจารณาความตรงดานเน้ือหา 

(Content Validity) จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เมื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําไปทดลองใชกับอาสาสมัคร จํานวน 

30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ตรวจสอบระดับความเช่ือมั่นในการวัดขอมูลโดยใชการ

วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ไดคาระดับความเช่ือมั่นเทากับ 0.87 

 จริยธรรมการวิจัย 

 การวิจัยน้ีไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม เอกสารรับรองท่ี PSRU-EC : 2019/11 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

1. ผูวิจัยดําเนินการขออนุมัติหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม แลวประสานนายกเทศบาลตําบลพลายชุมพลขอความอนุเคราะหในการดําเนินการวิจัย 

2. เมื่อไดรับอนุญาตแลวผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามจํานวนท่ีสุมกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเขาพบอาสาสมัคร 

แนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือในการทําแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามตามเวลาท่ีกําหนด ในกรณีท่ีอาสาสมัครตองการใหผูวิจัยอานใหฟง ผูวิจัยจะทํา

หนาท่ีอาน แลวตอบแบบสอบถามตามท่ีอาสาสมัครเลือก 

4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและขอมูลทุกฉบับ  

5. นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สวนความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation 

Coefficient) 

 

ผลการวิจยั 

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูลปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

รายได แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได (n=100) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวนคน 

(n=100) 
รอยละ 

1. เพศ   

     ชาย                21                       21 

     หญิง                79                       79 

2. อายุ   

     60-73ป                63                       63 

     74-86ป                31                       31 

3. ระดับการศึกษา 

      ไมไดรับการศึกษา 

      ประถมศึกษา 

      มัธยมศึกษา 

      อาชีวศึกษา 

      ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4. สถานภาพสมรส 

      โสด 

      สมรส 

      หมาย 

      หยาหรือแยกกันอยู 

 5. รายไดท่ีไดรับตอเดือน 

      นอยกวาหรือเทากับ1,000 บาท/เดือน 

      1,001 – 8,000 บาท/เดือน 

      มากกวา 8000 บาท/เดือน ข้ึนไป                                                                                                                                                                               

 

19 

 66 

 10 

  0 

  5 

 

12 

                51 

28 

  9 

 

52 

43 

5 

 

19 

66 

10 

0 

5 

 

12 

51 

28 

9 

 

52 

43 

5 

จากตารางท่ี 1 พบวา ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา สวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 79 กลุมตัวอยางสวนใหญมี

อายุระหวาง 60-73 ป คิดเปนรอยละ 63 กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 66 กลุม

ตัวอยางสวนใหญมีสถานะภาพสมรสคิดเปนรอยละ 51 กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน นอยกวา 1,000 บาท/เดือน   

คิดเปนรอยละ 52  
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           สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะห การรับรูประโยชน  ทัศนคติ การเขาถึงบริการโรงเรียนผูสูงอายุ การไดรับแรงจูงใจ

จากบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบาน และบุคคลในโรงเรียน แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับรูประโยชน  ทัศนคติ การเขาถึงบริการโรงเรียนผูสูงอายุ การไดรับ 

 แรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบาน และบุคคลในโรงเรียน 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนของการเขารวมโรงเรียน อยูในระดับสูง (�̅�= 4.22, S.D = 

0.367) ทัศนคติท่ีมีตอโรงเรียนอยูในระดับสูง (�̅� = 3.97, S.D = 0.325) การเขาถึงสถานบริการโรงเรียนอยูในระดับสูง       

(�̅� = 3.85, S.D =0.379) และการไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบาน และกลุมบุคคลท่ีอยูในโรงเรียนกับการเขา

รวมโรงเรียนผูสูงอายุ อยูในระดับสูง (�̅� = 5.59, S.D =0.936) 

  

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะห พฤติกรรมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุมพล  

ตารางท่ี 3 ระดับพฤติกรรมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตาํบลพลายชุมพล  

 ระดับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล 

 ปานกลาง สูง �̅� S.D 

 n % n % 
3.88 0.412 

จํานวนเขารวมโรงเรยีนผูสูงอาย ุ 28 28 72 72 

 

จากตารางท่ี 3 พบวาระดับพฤติกรรมการเขารวม ในโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก อยูในระดับสูง (�̅�= 3.88, S.D= 0.412) 

 

สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ในตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด 

พิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) และสหสัมพันธอีตา (ETA Correlation) 

ตัวแปร 𝒙� S.D การแปลผล 

การรับรูประโยชน 4.22    0.367 สูง 

ทัศนคต ิ 3.97   0.325 สูง 

การเขาถึงบริการโรงเรียน 3.85      0.379 สูง 

การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว 

เพ่ือนบาน และบุคคลในโรงเรียน 

5.59     0.936 สูง 

การเขารวมกิจกรรม 3.88       0.412 สูง 
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                                                                  การเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ 

                       สัมป                         สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ           𝑝–value            Eta         𝑝–value 

                                                              (r)      

1. เพศ                                                                                                            0.557        0.191 

2. อาย ุ                                              0.192                             0.055 

3. ระดับการศึกษา                                                                                              0.587        0.138  

4. สถานภาพสมรส                                                                                             0.543         0.170 

5. รายไดท่ีไดรับตอเดือน                          0.082                             0.418 

6. การรับรูประโยชน                               0.396*                           0.001 

7. ทัศนคติ                                           0.264*                           0.008 

8. การเขาถึงบริการโรงเรยีน                      0.206*                           0.040 

9. การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลใน               0.727*                           0.000 

ครอบครัวเพ่ือนบานและบุคคลในโรงเรียน 

*p < 0.05 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ในตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก มีการอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได

กับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ 

 เพศ จากการศึกษาพบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ลักษณะสังคมไทยในปจจุบันใหคานิยมเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนวาท้ังเพศชายและเพศ

หญิงมีสิทธิในการกระทําสิ่งตาง ๆ ไดเทาเทียมกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ จิราภรณ ใจสบาย, พรสุข หุนนิรันดร และ

ทรงพล ตอนี (2554) ไดศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ เขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร พบวา เพศตางกันมีคุณภาพชีวิตไมแตกตางกัน 

 อายุ จากการศึกษาพบวา อายุไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุในโรงเรียนพลายชุมพล สวนมากอยูในชวง 60-73 ป ยังมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง สามารถเขารวมกิจกรรมไดแตนอกจากผูสูงอายุวัยตนท่ีจะเขารวมไดแลว ผูสูงอายุตอนปลายก็ยังสามารถเขารวม

โรงเรียนได สอดคลองกับการศึกษาของ เบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ไดศึกษา ปจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานัก การแพทยกรุงเทพมหานคร 

พบวา อายุท่ีตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองท่ีไมแตกตางกัน ความแตกตางกันข้ึนอยูกับภูมิหลังของตนเองวาตอนวัย

หนุมชอบทํากิจกรรมทางสังคมมาก เมื่อเขาสูวัยสูงอายุก็จะเขารวมกิจกรรมเหมือนตอนวัยหนุมสาว 

ปจจัยสวนบุคคล                                            
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รายได จากการศึกษาพบวา รายได ไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล        

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุของตําบลพลายชุมพลสวนใหญ มีรายไดมา

จากเบ้ียยังชีพผูสูงอายุท่ีรัฐบาลแจกและสวนนอยมีรายไดจากการมีอาชีพ และเปนคนท่ีเกษียณอายุ จึงทําใหเห็นวาไมวาจะ

รายไดเทาไหรก็ไมมีอิทธิพลตอการเขารวมการทํากิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับการศึกษาของ นุชเนตร บุญมั่น (2555) ได

ศึกษา การรับรูความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม การดูแลตนเองดานการรับรูการบริโภคอาหารและ

การออกกําลังกายของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา รายไดท่ีแตกตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูสูงอายุ  

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบล   

พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ปจจุบันสังคมไทยมีสื่อโทรทัศน และอินเตอรเน็ตในการรับ

ขอมูลขาวสาร ไดจากการดูและฟงจึงทําใหมีความรู ความตองการ ไมตางจากคนท่ีไดรับการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ

อรุณพร พิทักษ (2553) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุในศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง

กรงุเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ  

สถานภาพสมรส จากการศึกษาพบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบล

พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุโรงเรียนตําบลพลายชุมพลสวนมากมีชีวิตคูทําใหมีคน

ชวยเหลืองานในครอบครวั แตถึงคนท่ีอยูเปนโสด หมาย และหยา ก็ยังมีลูกหลานคอยดูแลใหเงินทองไวใชจาย ชวยเหลืองาน

ภายในบาน ทําใหไมมีภาระตางๆ จึงมีเวลาไปรวมกิจกรรมทางสังคม สอดคลองกับการศึกษาของอรุณพร พิทักษ (2553) ได

ศึกษา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุในศูนยบริการผูสูงอายุดินแดงกรุงเทพมหานคร พบวา 

ความสัมพันธในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ 

สมมติฐานท่ี2 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ไดแก การรับรูประโยชน และทัศนคติกับการเขารวมโรงเรียน

ผูสูงอายุ จากการศึกษาพบวา การรับรูประโยชน มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r =0.396) สามารถอธิบายได

วา การท่ีบุคคลจะกระทําพฤติกรรมใด ๆ มักจะคํานึงถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากผลการกระทําน้ัน สอดคลองกับการศึกษาของ

ชนะ สมัครการ และสุพัฒนา คําสอน (2561) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุของ

ผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานหนองยาง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบวา ผูสูงอายุมีการรับรูประโยชน

ของการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ น้ันคือ ผูสูงอายุจะมีการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุมากข้ึน เมื่อมีการรับรูประโยชนของ

การเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุมากข้ึน สวนทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา (r = 0.264) กับการเขารวมโรงเรียน

ผูสูงอายุของผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ทัศนคติเปนความคิดเห็นของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ ซึ่งอาจสนับสนุนและคัดคานก็ได ดังน้ันผูสูงอายุมีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนผูสูงอายุก็จะมีการรวมมากข้ึน 

สอดคลองกับการศึกษาของ ชนะ สมัครการ (2560)  ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ

ของผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานหนองยาง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบวา ทัศนคติตอชมรม

ผูสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุน่ันคือ ผูสูงอายุท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนผูสูงอายุ จะมี

การเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน 

สมมติฐานท่ี3 ความสัมพันธระหวางปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงสถานบริการโรงเรียนกับการเขารวมโรงเรียน

ผูสูงอายุ จากการศึกษาพบวา การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา (r = 0.206) กับการเขา

รวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน
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เปนความยากงายในการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุซึ่งการเขาถึงสถานบริการไดงายจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการเขารวม

โรงเรียนผูสูงอายุมากข้ึน ในทางตรงกันขามหากบุคคลมีการเขาถึงสถานบริการโรงเรียนไดยาก ก็อาจจะทําใหบุคคลน้ัน ๆ มี

พฤติกรรมการเขารวมท่ีลดลงเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของมนฑิญา กงลา และจรวย กงลา (2558) ไดศึกษาพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาไฮ อําเภอศรัทธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบวา 

การเขาถึงสถานบริการในการสงเสริมสุขภาพ เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ น่ันคือ 

ผูสูงอายุท่ีสามารถเขาถึงสถานบริการโรงเรียนไดดี จะมีการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนดวย  

 สมมติฐานท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม ไดแก  การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัวเพ่ือนบานและ

บุคคลในโรงเรียน จากการศึกษาพบวา การไดรับแรงจูงใจ มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง (r = 0.727) กับการเขารวม

โรงเรียนผูสูงอายุ   ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา การท่ีบุคคลจะเขารวมกิจกรรมทาง

สังคมไดน้ัน จําเปนไดรับการสนับสนุนและการใหกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว คนใกลชิด และเพ่ือน ๆ การดํารงชีวิตอยูใน

สังคม ตองมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และการท่ีมีกลุมเพ่ือนท่ีไดเขารวมโรงเรียน

ผูสูงอายุอยูแลว ก็อาจจะถูกชักชวนใหเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุไดงายมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ มนฑิญา กงลา, 

จรวย กงลา (2558) ไดศึกษา พฤติกรรมสงเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาไฮ 

อําเภอศรัทธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบวา การไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคล มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ

ของผูสูงอายุ น่ันคือ ผูสูงอายุท่ีไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัวเพ่ือนบานและบุคคลในโรงเรียนท่ีดีจะมีการเขารวม

โรงเรียนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนดวย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหผลวิจัยหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 

รายได ปจจัยนํา ไดแก การรับรูประโยชน และทัศนคติ ปจจัยเอ้ือ ไดแก การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน ปจจัยเสริม ไดแก 

การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัวเพ่ือนบานและบุคคลในโรงเรียนกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ    

 เมื่อคํานวณหาความสัมพันธ พบวา การรับรูประโยชน ทัศนคติ การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน การไดรับแรงจูงใจ

จากบุคคลในครอบครัวเพ่ือนบาน และบุคคลในโรงเรียนมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ นายกเทศบาลตําบลพลายชุมพลและบุคลากร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีใหความอนุเคราะหอนุญาตใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลใน

การทําวิจัยครั้งน้ี และท่ีสําคัญอยางยิ่งตองขอขอบพระคุณผูสูงอายุท่ีเคยเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งน้ี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงสํารวจน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผล

ตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรท่ีศึกษาเปนผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติด

เตียงในอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมดจํานวน 65 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ประกอบดวย 

4 สวน (1) ปจจัยสวนบุคคล (2) การเผชิญความเครียด (3) การเห็นคุณคาในตนเอง (4) สุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง 

ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอางอิงในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา ผูดูแลผูสูงอายุมีสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป รอยละ 

50.8 มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป รอยละ 38.5 มีการเผชิญความเครียดในระดับปานกลาง รอยละ 52.3 มีการเห็นคุณคาในตนเองใน

ระดับปานกลาง รอยละ 60 และในระดับสูง รอยละ 40 ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ไดแก 

สถานภาพสมรส และประสบการณในการดูแลผูสงูอายท่ีุมีภาวะติดเตียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ขอเสนอแนะ หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรจัดอบรมใหความรูกับ

ประชาชนท่ีเปนผูดูแลผูสูงอายท่ีุมีภาวะติดเตียง เก่ียวกับการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเตียงอยางถูกวิธี 
 

คําสําคัญ :  ปจจัยท่ีสงผล  สุขภาพจิตผูดูแลผูสูงอายุ  ภาวะติดเตียง   
 

Abstract 

The purposes of this survey research were to study the mental health of elderly caregivers and to study 

factors affecting to the mental health of elderly caregivers with bedridden in Wat Bot District, Phitsanulok Province. 

Sixty-five caregivers who take care of elderly bed-bound were population. The instrument was a questionnaire 

composed of 4 parts (1) personal data (2) coping (3) self-esteem and (4) mental health of elderly caregivers. The 

descriptive and inferential statistics were used in data analysis. The result showed that the mental health of elderly 

caregivers was generally 50.8 percent and lower than general people 38.5 percent, the coping was moderate 52.3 

percent, and the self-esteem was moderate level 60 percent and height level 40 percent. Factors affecting to the 

mental health of elderly caregivers with bed-bound were marital status and experience on caring for bedridden with 

significant at the statistical level of .05. Recommendations related agencies such as community hospitals, tambon 

health-promoting hospitals, and the district public health office should educate elderly caregivers for the caring of 

elderly bed-bound. 
 

keywords:  factors affecting, mental health of caregivers, bedridden 
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บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรท่ีสําคัญในปจจุบันคือการเพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุ ซึ่งหลายประเทศ 

ท่ัวโลกกําลังเผชิญกับการเติบโตอยางรวดเร็วของจํานวนผูสูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปจจัย เชน อัตราการเกิดของประชากรท่ัว

โลกมีแนวโนมลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวข้ึนเน่ืองจากการเขาถึงบริการดานสุขภาพ การรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน และประชากรท่ีเกิดในยุค Baby Boomers ไดกาวเขาสูวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ฝรั่งเศส สวีเดน 

ญี่ปุน สิงคโปร ฯลฯ จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีการคาดการณวาจํานวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 

จะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป ซึ่งในป พ.ศ. 2560 จํานวนผูสูงอายุท่ัวโลกมีจํานวนประมาณ 963 ลานคน ซึ่งคิดเปน 

รอยละ 13 ของประชากรท่ัวโลก โดยในป พ.ศ. 2573 คาดวาจะมีจํานวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันลานคน

และจะเพ่ิมข้ึนเปน 2 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 สําหรับจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลวถือ

ว า 

มีอัตราการเติบโตเปนอันดับสามในทวีปเอเชียรองมาจากเกาหลีใต และญี่ปุน โดยประเทศไทยน้ันไดเขาใกลสังคมสูงวัยตั้งแตป 

พ.ศ. 2548 ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559) ระบุวา ในป พ.ศ. 2559 ผูสูงอายุไทยมีมากถึง 11.3 ลานคนจาก

ประชากรท้ังหมด 67.6 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรท้ังหมดและจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในป 

พ.ศ. 2565 และในป พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีสัดสวนประชากรสูงวัยเพ่ิมข้ึนอยูท่ีรอยละ 26.9 ของประชากรไทยท้ังหมด 

(สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2562) 

ผูสูงอายุ คือ บุคคลท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มีความเปลี่ยนแปลงมากกวาบุคคลในวัยอ่ืน เชน รางกายออนแอ ผิวแหง  

ผมหงอก ความจําสั้น หงุดหงิดงาย เจ็บปวยงาย ผูสูงอายุยังแบงออกไดอีก 3 ประเภท ไดแก 1) ผูสูงอายุติดสังคม เปนผูสูงวัย

ท่ีสามารถชวยเหลือตนเองไดดี สุขภาพดี สามารถใชชีวิตในสังคมไดโดยอิสระ และมีศักยภาพในการชวยเหลือผูอ่ืน 2) ผูสูงอายุ

ติดบาน เปนผูสูงวัยท่ีสามารถชวยเหลือตนเองได หรือตองการความชวยเหลือบางสวน มีปญหาสุขภาพ ไมชอบออกสังคม  

ติดภาระทางบาน และ 3) ผูสูงอายุติดเตียง เปนผูสูงวัยท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืน  

มีการเจ็บปวยเรื้อรังมายาวนาน มีภาวะแทรกซอน ซึ่งผูสูงอายุท่ีมีปญหามากท่ีสุดคือ ผูสูงอายุติดเตียงเน่ืองจากไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได ตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืน ไมวาจะเปน ญาติพ่ีนองหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข เมื่อมีการใหความชวยเหลือ

ทางดานการดูแลก็จะมีปญหาอีกดานหน่ึงตามมาคือ ดานความเครียดของผูดูแล เน่ืองจากผูดูแลจะไมสามารถออกไป 

ทํากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกบานได เพราะตองดูแลผูสูงอายุติดเตียง ซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนทานอนของผูสูงอายุติดเตียงทุก ๆ  

2 ช่ัวโมง อาจสงผลใหสุขภาพจิตของผูดูแลตกอยูในภาวะซึมเศราหรืออาจจะเกิดความวิตกกังวลมากข้ึนจนเปนเหตุใหเกิดการ

ฆาตัวตายหรือหนีปญหาดวยวิธีอ่ืน ๆ (ไพฑรูย พัชรอาภา, 2559)  

จากการท่ีคณะผูวิจัยไดสอบถามผูดูแลผูสูงอายุติดเตียงใน อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เก่ียวกับปญหา 

ของสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุติดเตียงสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการประกอบอาชีพ เน่ืองจากในบางรายไมมีอาชีพ 

ท่ีแนนอน สวนใหญจะใชเวลาดูแลผูสูงอายุติดเตียงเปนหลักจึงทําใหมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย หรืออาจจะมีปญหา

ทางดานการเขาสังคมอาจจะไมไดเขารวมกิจกรรมของหมูบานขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยน

ความรู สงผลใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความไมเช่ือมั่นในตนเอง สงผลเสียตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ

ติดเตียง ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงและปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของ

ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ขอมูลท่ีไดสามารถนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง 

มีสุขภาพจิตท่ีดี ท้ังในดานรางกาย จิตใจ เพ่ือพรอมตอการดูแลผูสูงอายุติดเตียงตอไป 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
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  วิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมี

ภาวะติดเตียง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรท่ีศึกษาเปนผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงในอําเภอวัดโบสถ  

จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมดจํานวน 65 คน ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูระหวาง เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2562 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามโดยกําหนดใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ตลอดจนกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาซึ่งประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จํานวน 16 ขอ สวนท่ี 2 

แบบสอบถามการเผชิญความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 20 ขอ (ไดคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ

เทากับ 0.935)  (กรมสุขภาพจิต, 2550) สวนท่ี 3 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 15 ขอ (ไดคาความเช่ือมั่น

ของเครื่องมือเทากับ 0.787) และสวนท่ี 4 แบบสอบถามดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ขอ (ไดคาความเช่ือมั่นของ

เครื่องมือเทากับ 0.873) (กรมสุขภาพจิต, 2550) ตรวจความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ไดความตรงเชิง

เน้ือหา (IOC) คาเฉลี่ย 0.67 – 1.00 สามารถใชไดทุกขอ แลวนําไปทดลองใชกับประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับ

ประชากรท่ีศึกษาในตางอําเภอ จํานวน 30 ตัวอยาง ไดคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือรวมทุกฉบับ เทากับ 0.919  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประสานงานกับอาสาสมัครประจําหมูบานของแตละหมูบานเพ่ือเขาพบ

ผูเขารวมวิจัย พรอมท้ังแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เมื่อผูเขารวมวิจัยสมัครใจ

ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงแจกแบบสอบถาม พรอมท้ังอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอยางละเอียด 

สําหรับผูท่ีไมสามารถอานหรอืเขียนได ผูวิจัยจะเปนผูอานแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถาม รวบรวมขอมูล

ท่ีไดมา ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล แลวจึงนําไปวิเคราะหขอมูล 

 

จริยธรรมในการวิจยั 

 การวิจัยน้ีไดรับการอนุมัติใหทําวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เลขท่ี 2019/14 นักวิจัยไดทําการช้ีแจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหกับผูเขารวมวิจัย รวมท้ังอธิบายสิทธิ ความเสี่ยง  

และประโยชนจากการวิจัยครั้งน้ีใหกับผูเขารวมวิจัย ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูเขารวมวิจัยไดสอบถามถึงขอสงสัยจนเกิดความ

เขาใจ แลวใหผูเขารวมวิจัยลงนามใหเอกสารตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปโดยใชสถิติ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด - สูงสุด วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติเชิงอางอิง (Inferential statistics) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง โดยใช

สถิติ Independent t-test เพ่ือวิเคราะหตัวแปร ซึ่งไดแก เพศ อายุ รายได โรคประจําตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ความ

เพียงพอของรายได การมีหน้ีสิน สัมพันธภาพตอบุคคลอ่ืน จํานวนผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ความรูดานการดูแลผูสูงอายุ

ท่ีมีภาวะติดเตียง ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง และใชสถิติ ONEWAY ANOVA เพ่ือวิเคราะหตัวแปร  

ซึ่งไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเผชิญความเครียด และการเห็นคุณคาในตนเอง 
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ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด-สูงสุด ของประชากรท่ีศึกษา (N = 65) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

     หญิง 

     ชาย 

 

47 

18 

 

72.3 

27.7 

อายุ 

     นอยกวา 60 ป 

     ตั้งแต 60 ปข้ึนไป 

     𝐱� = 54.63     S.D. = 14.856     Min = 17     Max = 85 

 

37 

28 

 

 

56.9 

43.1 

 

อาชีพ 

     วางงาน 

     แมบาน 

     รับจาง 

     เกษตรกร (ทําสวน ทํานา ทําไร) 

     ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

10 

6 

13 

26 

1 

 

15.4 

9.2 

20.0 

40.0 

1.5 

     ทําธุรกิจสวนตัว 

     นักเรียน/นักศึกษา 

8 

1 

12.3 

1.5 

รายได 

     นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท/เดือน 

     มากกวา 9,000 บาท/เดือน ข้ึนไป    

     𝐱� = 4,842.72   S.D. = 4,423.429   Min = 300   Max =19,000 

 

58 

7 

 

 

89.2 

10.8 

 

ระดับการศึกษา 

     ไมไดเรียน 

     ประถมศึกษา 

     มัธยมศึกษาตอนตน 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ปริญญาตร ี

 

2 

40 

15 

6 

2 

 

3.1 

61.5 

23.1 

9.2 

3.1 

สถานภาพสมรส 

     โสด 

     อยูดวยกัน 

     แยกกันอยู 

     หยา/ราง 

     หมาย 

 

9 

43 

2 

4 

7 

 

13.8 

66.2 

3.1 

6.2 

10.8 
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โรคประจําตัว 

     มีโรคประจําตัว 

     ไมมีโรคประจําตัว 

 

45 

20 

 

69.2 

30.8 

 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

     นอยกวาหรือเทากับ 4 คน 

     มากกวาหรือเทากับ 5 คนข้ึนไป     

     𝐱� = 4.13     S.D. = 1.582     Min = 2     Max = 10 

 

46 

19 

 

 

70.8 

29.2 

 

ความเพียงพอของรายได 

     เพียงพอ 

     ไมเพียงพอ 

 

26 

39 

 

40.0 

60.0 

การมีหนี้สิน 

     มีหน้ีสิน 

     ไมมีหน้ีสิน 

จํานวนผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง 

     นอยกวาหรือเทากับ 3 คน 

     มากกวาหรือเทากับ 4 คนข้ึนไป 

     𝐱� = 1.54     S.D. = 0.885     Min = 1     Max = 6 

 

45 

20 

 

64 

1 

 

69.2 

30.8 

 

98.5 

1.5 

สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 

     สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนดี 

     สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนไมด ี

 

65 

0 

 

100.0  

0.0 

การด่ืมสุรา 

     ดื่มสุรา 

     ไมดื่มสุรา 

     เคยดื่มสุราแตเลิกแลว 

 

3 

52 

10 

 

4.6 

80.0 

15.4 

การสูบบุหร่ี 

     สูบบุหรี่ 

     ไมสูบบุหรี่      

     เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว 

 

3 

53 

9 

 

4.6 

81.5 

13.8 

ความรูดานการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง 

     ม ี

     ไมม ี

 

26 

39 

 

40.0 

60.0 

ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง 

     ม ี

     ไมม ี

 

22 

43 

 

33.8 

66.2 
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จากตารางท่ี 1 พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 72.3 อายุอยูในชวงนอยกวา 60 ป รอยละ 56.9 อายุเฉลี่ย

เทากับ 54.63 ป อาชีพสวนใหญ คือ เกษตรกร (ทําสวน ทํานา ทําไร) รอยละ 40.0 เปนผูมีรายได นอยกวาหรือเทากับ 9,000 

บาท/เดือน รอยละ 89.2 รายไดเฉลี่ยเทากับ 4,842.72 บาท/เดือน การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 61.5  

มีสถานภาพสมรสคู อยูดวยกัน รอยละ 66.2 ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 69.2 มีจํานวน

สมาชิกในครอบครัว นอยกวาหรือเทากับ 4 คน รอยละ 70.8 สวนใหญรายไดไมเพียงพอ รอยละ 60.0 มีหน้ีสิน รอยละ 69.2 

จํานวนผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง นอยกวาหรือเทากับ 3 คน รอยละ 98.5 และผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงสวนใหญ

มีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนดี รอยละ 100.0 ไมดื่มสุรา รอยละ 80.0 ไมสูบบุหรี่ รอยละ 81.5 ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง

สวนใหญไมมีความรูดานการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง รอยละ 60.0 และมีประสบการณในการดูแลผูปวยท่ีม ี

ภาวะติดเตียง รอยละ 66.2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน และรอยละ ของสุขภาพจติ (N = 65) 

สุขภาพจิต จํานวน (คน) รอยละ 

สุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป (ไดคะแนนในชวง 51 – 60 คะแนน) 

สุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป (ไดคะแนนในชวง 44 – 50 คะแนน) 

สุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป (ไดคะแนนในชวง 43 คะแนน) 

x� = 45.6   S.D. = 4.943   Min = 36   Max = 56 

7 

33 

25 

 

10.8 

50.8 

38.5 

 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา สุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงมีสุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป รอยละ 50.8 

รองลงมาคือ สุขภาพจิตต่ํากวาคนท่ัวไป รอยละ 38.5 และสุขภาพจิตดีกวาคนท่ัวไป รอยละ 10.8 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ย

สุขภาพจิต เทากับ 2.28 คะแนนมากท่ีสุด คือ 56 คะแนน และคะแนนนอยท่ีสุดคือ 36 คะแนน 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสขุภาพจิตกับสถานภาพสมรส 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig.  

ระหวางกลุม  237.461 4 59.365 2.686 .040* 

ภายในกลุม 1326.139 60 22.102   

รวม 1563.600 64    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 พบวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีสถานภาพสมรสตางกันสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันตองทําการเปรียบเทียบรายคูวาสถานภาพสมรสใดท่ีมีสุขภาพจิตท่ีแตกตางกันโดยใชสถิติ 

LSD ในการเปรียบเทียบรายคู 
 

ตารางท่ี 4 ผลความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสุขภาพจิตกับสถานภาพสมรส (LSD) 

 
คาเฉลี่ย SD 

โสด     

(1) 

อยูดวยกัน       

(2) 

แยกกันอยู         

(3) 

หยา/ราง 

(4) 

หมาย 

(5) 

(1) 42.67 5.895  
    

(2) 45.77 4.358    3.101  
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(3) 53.00 4.243 10.333* 7.233*  
  

(4) 48.75 5.500 6.083*     2.983 -4.250  
 

(5) 44.43 4.860    1.762 -1.339 -8.571* -4.321  

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการเปรียบเทียบรายคู พบวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีสถานภาพสมรสโสดกับแยกกันอยู มีคะแนน

สุขภาพจิตตางกันท่ี 10.333 คะแนน โสดกับหยา/ราง มีคะแนนสุขภาพจิตตางกันท่ี 6.083 คะแนน อยูดวยกันกับแยกกันอยู  

มีคะแนนสุขภาพจิตตางกันท่ี 7.233 คะแนน และแยกกันอยูกับหมาย มีคะแนนสุขภาพจิตตางกันท่ี 8.571 คะแนน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 5 การเปรยีบเทียบคะแนนสุขภาพจิตกับประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง (N = 65) 

ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง N คาเฉลี่ย SD t Sig. 

ม ี 22 47.45 5.88 2.230 .029* 

ไมม ี 43 44.65 4.15   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

จากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t-test พบวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมีประสบการณในการดูแลผูสูงอาย ุ

ท่ีมีภาวะติดเตียงตางกัน มีคะแนนสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยตางกันท่ี        

2.8 คะแนน 

 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบคะแนนการเผชิญความเครียดกับสุขภาพจิต (N = 65) 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig.  

ระหวางกลุม    50.698 3 16.899 .681 .567 

ภายในกลุม 1512.902 61 24.802   

รวม 1563.600 64    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยสถิติ ONEWAY ANOVA พบวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมี

การเผชิญความเครียดท่ีตางกันสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 

 

ตารางท่ี 7 การเปรยีบเทียบคะแนนการเห็นคณุคาในตนเองกับสุขภาพจิต (N = 65) 

การเห็นคุณคาในตนเอง N คาเฉลี่ย SD t Sig.  

เห็นคุณคาในตนเองระดับสูง 26 46.42 5.32 1.098 .276 

เห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลาง 39 45.05 4.66   

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t-test พบวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงมีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองกับ

สุขภาพจิตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล  
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จากผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสท่ีแตกตางกันสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงแตกตางกัน 

อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีศึกษามีสถานภาพสมรสแยกกันอยู มีอายุ 45 และ 63 ป อายุเฉลี่ยเทากับ 53.0 ป 

มีสุขภาพจิตดีกวาสถานภาพสมรสอ่ืน อาจเน่ืองจากผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมีสถานภาพสมรสแยกกันอยู  

มีอายุอยูในชวงท่ีสามารถตัดสินใจหรือปรับตัวได เมื่อพบเจอเหตุการณท่ียากลําบากในชีวิต และผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ      

ติดเตียงอาจจะมีครอบครัวท่ีอบอุนและมีสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงทําใหผูดูแล

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงไมมีความเครียดในการดูแลผูสูงอายุ จึงมีสุขภาพจิตแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ เกสร  

มุยจีน (2558) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ท่ีพบวาสถานภาพสมรสโสดมีคะแนนสุขภาพจิตดีกวาสถานภาพ

สมรสอ่ืน สําหรับดานผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีแตกตางกันสงผล

ตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงแตกตางกัน อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงสวนใหญ ไมมี

ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง  รอยละ 66.2 มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง  

รอยละ 33.8 จึงพบวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ท่ีไมมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง อาจไมสามารถ

ดูแลผูสูงอายุไดอยางถูกวิธี ทําใหเกิดอันตราย และอาจเปนเหตุผลทําใหผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงเกิดความเครียด  

ความวิตกกังวล สงผลทําใหสุขภาพจิตแยลง  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญวิภา แกวพิภพ และคณะ (2561) พบวา

ผูดูแลสวนใหญไมมปีระสบการณจึงตองมีการเรยีนรูและปรบัตัวในดานตาง ๆ และผูดูแลตองดูแลผูปวยตลอดท้ังวัน จึงสงผลให

เกิดความเหน่ือยลา ความเครียด และมีสุขภาพจิตท่ีแยลง สําหรับดานการเผชิญความเครียดท่ีแตกตางกันไมสงผลตอ

สุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง มีความเครียดอยูในระดับนอย 

รอยละ 1.5 มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.3 มีความเครียดอยูในระดับสูง รอยละ 41.5 และมีความเครียดอยู

ในระดับรุนแรง รอยละ 4.6 พบวา สวนใหญผูดูแลมีความเครียดอยูในระดบัปานกลาง รอยละ 52.3 เน่ืองจากผูดูแลมีวิธีในการ

จัดการปญหาและความเครียดไดดีทําใหความเครียดไมไดสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแล ดังน้ันผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง

จึงมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของสุวิมลรัตน รอบรูเจน (2559) ท่ีพบวา เน่ืองจากผูดูแลสวมบทบาท

ตาง ๆ ในการดูแลผูสูงอายุทําใหเกิดความเครียดคับของใจข้ึนในการดูแลผูสูงอายุและการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกันไม

สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสงูอายุท่ีมีภาวะติดเตียง อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง มีการเห็นคุณคาในตนเอง

ในระดับปานกลาง รอยละ 60.0 และมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับสงู รอยละ 40.0 เมื่อนําไปเปรียบเทียบคะแนนการเห็น

คุณคาในตนเองกับสุขภาพจิต พบวา การเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 46.42 และการเห็นคุณคาใน

ตนเองในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 45.05 จะเห็นไดวาท้ังสองกลุมมีคาเฉลี่ยแตกตางกันเล็กนอย จึงทําใหการเห็นคุณคาใน

ตนเองไมสงผลตอสุขภาพจิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวรินทร ธุสาวัน (2549) ศึกษาสุขภาพจิตของลูกจางในโรงพยาบาล

สมเด็จพระปนเกลา พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของลูกจางประจําไมมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของลูกจางประจํา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมีสถานภาพสมรสแยกกันอยู มีคะแนนสุขภาพจิตดีกวา 

สถานภาพสมรสอ่ืน ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับสุขภาพจิต ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคคลในเรื่องเก่ียวกับขอดีของการมีชีวิตคู การชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกันภายในครอบครัว และเปดโอกาสใหแตละสถานภาพสมรสไดพูดคุยแลกเปลี่ยนการใชชีวิตเพ่ือเปนแนวทางในการ

ปรับตัวใหแกแตละสถานภาพสมรสตอไป  

2. จากผลการวิจัยพบวา ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง  

มีสุขภาพจิตดีกวาผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงท่ีไมมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ดังน้ัน หนวยงานท่ี

เก่ียวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับสุขภาพจิตของ

ประชาชน ควรจัดอบรมใหความรูใหกับอาสาสมัครประจําหมูบาน ประชาชนท่ีเปนผูดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเตียงและประชาชน
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ท่ัวไปท่ีสนใจ เก่ียวกับเรื่องการดูแลผูปวยท่ีมีภาวะติดเตียงอยางถูกวิธีและวิธีการผอนคลายความเครียดท่ีอาจจะเกิดจากการ

ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาสุขภาพจิตท่ีอาจเกิดข้ึนตอไป 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีสรุปผลไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ไดแก สถานภาพสมรส

และประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ซึ่งสวนใหญผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงจะมีระดับคะแนน

สุขภาพจิตเทากับคนท่ัวไป รอยละ 50.8  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีจากการไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี

อําเภอวัดโบสถ ซึ่งคอยแนะนํา และใหขอเสนอแนะในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบพระคุณประชาชน อําเภอวัดโบสถ 

จังหวัดพิษณุโลก ท่ีใหความรวมมือในการตอบขอมูลจากแบบสอบถาม จนทําใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี  

ผูเขียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส น้ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพันธ์และการท านายของปัจจัย (คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ความรู ้ การรับรูด้้านสุขภาพ) ที่มีผลต่อการตรวจคดักรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประชากรคอื ผู้หญิงอายุ 35-60 ป ี

จ านวน 16,202 คน โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างของ Daniel จ านวน 250 ราย ใช้วิธีการสุม่ตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บ

ข้อมูลโดยแบบสอบถามที่มคี่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.962 วิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิตสิัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สันและการ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยทีม่ีความสมัพันธ์ทางบวกกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้า

นมด้วยตนเองของผู้หญิง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความรู้โรคมะเร็งเต้านม (r=0.263, P-value<0.001)  การรับรู้ดา้น

สุขภาพ (r=0.208, P-value=0.002) ตามล าดับ ปัจจัยทีส่ามารถท านายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของ

ผู้หญิง ได้แก ่ ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value<0.001), การไดร้ับข้อมูลขา่วสารจาก อสม. (P-

value<0.001), การไดร้ับข้อมลูข่าวสารจากสาม/ีญาติ/คนใกล้ชิด (P-value=0.002), การไมด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์ (P-

value=0.001), การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value=0.006) ตามล าดับ สามารถท านายได้ร้อยละ 

25.9 (R2 = 0.259) 

ค าส าคัญ : การตรวจคัดกรองมะเร็ง, การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, โรคมะเร็งเต้านม 

 

Abstract 

This descriptive research study aimed to study either selected factors association or jointly 

predict factor effected to breast cancer screening for breast self-examination. Population consisted of 

16,202 women aged 35-60 years, and the sample size calculating used Daniel formula for 250 cases, and 

systematic random sampling was determining for collecting data. Data collected by questionnaires was 

tested reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.962. Data analyzed using statistical as Pearson 

product moment correlation coefficient and Stepwise multiple regression analysis. An analyzed found 

that, knowledge of breast cancer, health perception was positively association with breast cancer 

screening for breast self-examination among women with statistic significantly at level 0.05. Prediction 

model analyzed reported that five selected factors including; confidence of breast self-examination (P-

value<0.001), take information by village health volunteers (P-value<0.001), take information by partners 
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or family (P-value=0.002), no alcohol drinking (P-value=0.001), benefit perceive (P-value=0.006), 

respectively, overall selected factors accounted for 25.9% of the variance breast cancer screening.       

keywords: cancer screening, breast self-examination, breast cancer 

 

บทน า 

 

โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาด้านสขุภาพที่ส าคัญทีเ่กิดขึ้นกับผูห้ญิงทกุประเทศในโลก โดยในปี พ.ศ.2545 โรคมะเร็ง

เต้านมกลายเป็นสาเหตุการป่วยอนัดับหนึ่งของโรคมะเร็งทั้งหมดในเพศหญิงท่ัวโลก หรือโดยประมาณ 1.15 ล้านคนท่ีเป็น

ผู้ป่วยรายใหม่ คิดเป็น 23% ของสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกดิขึ้นในเพศหญิง โดยพบอัตราอุบตัิการณ์ของโรคมะเร็งเต้า

นม เท่ากับ 17.9 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อป ี (Parkin et al., 2002) จากรายงานของ International Agency of 

Research on Cancer (IARC) สถิติปี พ.ศ.2561 ทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 18.1 ล้านคน และมีผูเ้สียชีวิตจากโรคมะเร็ง 

9.6 ล้านคน ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเปน็ประชากรในประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ร้อยละ 60 และมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ 

57.3 (Bray F, et al., 2019) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2583 จะมีประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคมะเร็ง

รายใหม่ 29.3 ล้านคน และอตัราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 16.3 ล้านคน (World Health Organization, 2019) ใน

ประเทศท่ีก าลังพัฒนาปัญหาของโรคมะเร็งเตา้นมถือว่าเป็นปญัหาทีจ่ าเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะประเทศท่ีมีอัตราของอุบัติการณ์

ของโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ต่อปี ถือว่าเป็นปัญหาที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการแก้ไข (Jemal et al., 

2005) ส าหรับประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเตา้นมเป็นสาเหตุการป่วยล าดับหนึ่ง โดยพบมากในสตรีมากกว่าร้อยละ 26.4 ของ

โรคมะเร็งท้ังหมดในสตรีไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงต่อเนื่องกันมา มากกว่า 10 ปี (Khuhaprema et al., 

2013) สถิติข้อมลูทะเบยีนมะเร็งของประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเตา้นมรายใหม ่ 14,804 ราย (อัตรา

อุบัติการณ์ 31 ต่อแสนประชากร) และยังมีแนวโน้มของอุบัติการณก์ารเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Imsamran et al., 2019) 

โดยร้อยละ 56 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจะได้รับการวินิจฉัยว่าเปน็โรคมะเร็งระยะที่ 3 และระยะที ่ 4 ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Angsusingh พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในเพศหญิงจะมารับการรักษาเมื่อมีการลุกลาม

ของโรคมะเร็งแล้ว  ซึ่งโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามแล้วจะส่งผลให้อัตราตายของโรคมะเร็งเต้านมมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

โดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปี จะพบอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงกลุ่มอายุอื่นๆ โดยผู้ป่วย

โรคมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเมื่อโรคมะเร็งเข้าสูร่ะยะลุกลาม (ร้อยละ 59.2) ถือว่า

เป็นระยะที่มะเร็งมีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ (Angsusingh, 2004) กระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดตัวช้ีวัดของการ

ด าเนินงานตรวจคัดกรองและนโยบายการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยการค้นหาโรคมะเร็งเต้านมใน

ระยะเริ่มแรกเช่นเดียวกับต่างประเทศ วิธีการตรวจคดักรองโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริม่แรกซึ่งเป็นทีน่ิยมในปัจจุบันมี 3 วิธี 

คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-Examination: BSE) การตรวจเต้านมบุคลากรทางการแพทย์ (Clinical Breast 

Examination: CBE) และการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสเีต้านม หรือ Mammography โดยวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

(BSE) เป็นวิธีการค้นหาโรคในระยะเริม่แรก สามารถตรวจพบอาการผิดปกติหรือพบข้อบ่งช้ีของอาการของโรคมะเร็งเต้านม

ด้วยตนเอง ประมาณ 80-90% ส่งผลให้การวินิจฉยัโรคมะเร็งเตา้นมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาโรคให้หายขาดหรือ

เกือบหายขาดได้ ซึ่งเป็นการลดอตัราตายจากโรคมะเร็งเต้านม (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) จากข้อมูลของ 
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American Cancer Society (2005) พบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตั้งแตร่ะยะแรกจะมี

อัตราการรอดชีพ ร้อยละ 98 แต่ถ้าผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเข้ามารบัการรักษาล่าช้า จะได้รับการวินจิฉัยและรักษาโรคมะเร็งใน

ระยะลุกลามจะมีอัตราการรอดชีพเพียง ร้อยละ 26 (American Cancer Society, 2006) 

จังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหมเ่พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลโปรแกรมระบบทะเบียนมะเร็ง 

Thai Cancer Base ในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม ่จ านวน 70 ราย โดยผู้ป่วยมะเรง็เต้านมเกินครึ่งหนึ่งอาศัย

อยู่ในอ าเภอนครไทย 37 ราย และมผีู้ที่เสยีชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 4 ราย (อัตราตาย 4.71 ต่อแสนประชากร) ซึ่งสูงท่ีสุดใน

จังหวัดพิษณุโลก (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโุลก, 2561) จากการสรุปผลการปฏบิัติงานประจ าปีของส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอนครไทย อัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม ่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 

มีอุบัติการณ์ค่อนข้างสูง เท่ากับ 6.57, 12.75 และ 213.06 ต่อแสนประชากร ถึงแม้ว่าสถานบริการสาธารณสุขเขตอ าเภอนคร

ไทยจะมีการจดักิจกรรมการรณรงค์เพื่อตรวจคดักรองโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริม่แรกโดยวิธีการให้ความรู้วิธีการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองแก่ผู้หญิงอายุ 35-60 ปี แต่ยังพบว่าร้อยละของผู้หญงิกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่

ถูกต้องยังไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน เท่ากับ 91.89%, 93.32% และ 65.13% ตามล าดับ (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนครไทย, 

2561) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธ์และปัจจยัที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วย

ตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณโุลกโดยเลือกพื้นที่อ าเภอนครไทยเป็นพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีพบ

อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมเพิ่มสงูขึ้นซึ่งผลการศึกษาวิจยัครั้งนี้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายของผู้บริหาร

หนว่ยงานสาธารณสุขท้ังระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ในการจดักิจกรรมรณรงค์หรือสรา้งความตระหนักในผู้หญิงกลุ่มอาย ุ

35-60 ปี ให้เห็นความส าคญัในการตรวจเต้านมด้วยตนเองในระยะเริ่มแรกอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรณรงค์ควบคมุ

และป้องกันโรคมะเร็งเต้านมต่อไป 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research study) ท าการวิจัยเดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.

2561  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ผู้หญิงอายุ 35-60 ปี ที่มีรายช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 
16,202 ราย โดยมเีกณฑ์การคัดเข้าศึกษาคือ มีภมูิล าเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอนครไทย ไมน่้อยกว่า 1 ปี และไม่มี
ประวัตไิด้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งชนิดอืน่มาก่อน เกณฑ์การคัดออกคือ เจ็บป่วยในช่วงเก็บข้อมูล
จนไมส่ามารถให้ข้อมูลได้ ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Daniel (2010) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 250 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบมรีะบบ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ประวัติการมีประจ าเดือน ประวัติการมีบุตร ประวตัิการคมุก าเนดิ การตรวจสุขภาพประจ าป ี
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ประวัติการเป็นโรคมะเร็งของคนในครอบครัว การไมสู่บบุหรี ่การไมด่ื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะค าถามเปน็แบบเลือกตอบและเติม
ข้อความลงในช่องว่าง 

ส่วนท่ี 2 ความรูเ้กี่ยวกับโรคมะเรง็เต้านม ประกอบด้วย ความรูเ้รื่องโรคมะเร็งเตา้นม และความรู้เรื่องการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีข้อค าถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 3  ตัวเลือก คือ ถูก ผดิ และไม่
แน่ใจ โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom (1975) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดบัสูงสดุ (คะแนน ≥80%) ระดับปานกลาง 
(คะแนน 61%-79%) ระดับต่ า (คะแนน ≤60%) 

ส่วนท่ี 3 การรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ด้านสุขภาพของ 
Rosenstock (1974) ประกอบดว้ย การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ถึงความรนุแรงของโรคมะเร็งเต้านม 
การรับรูป้ระโยชน์ของการตรวจเตา้นมด้วยตนเอง การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ความเชื่อมั่นในการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง มีข้อค าถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ลักษณะค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คอื เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการตรวจเตา้นมด้วยตนเอง ประกอบด้วย อายทุี่เริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเอง ความถี่ใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเต้านม เทคนิคและขั้นตอนในการตรวจเต้านม ทักษะและความมั่นใจใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ลักษณะค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  

แบบสอบถามส่วนท่ี 3-4 ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคดิของ Best (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ความ
คิดเห็นระดับสูง (คะแนน 3.67–5.00) ระดับปานกลาง (คะแนน 2.34–3.66) และระดับต่ า (คะแนน 1.00–2.33) 

แบบสอบถามนีส้ร้างขึ้นจากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องและน าไปใหผู้้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ค านวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach, 1997) เท่ากับ 0.860 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Pearson’s Product Moment correlation coefficient และ Stepwise Multiple 
Regression Analysis 
 

ผลการวิจัย 

ผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-50 ปี (67.10%) ( ̅=46.18, S.D.=8.937, Min=24, Max=65) มี

สถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน (88.10%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (79%) มีเพียงร้อยละ 7.10 ที่ไม่ได้ศึกษา

ประกอบอาชีพเกษตรกร (ท านา ท าสวน ท าไร่) (77.60%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 3,591.74 บาท ( ̅=3,591.74, S.D.= 

5,698.212, Min=0, Max=50,000) ผู้หญิงท่ีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  โดยใช้ผลการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเองครั้งหลังสุดในรอบ 1 เดือนที่ผ่าน พบว่า ผู้หญิงที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอเดือนละ

ครั้ง (61%) และผู้หญิงที่ไม่ได้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (39%) โดยเคยพบความผิดปกติที่บริเวณเต้านมหรือใต้รักแร้ 

(17.10%) หลังจากที่ผู้หญิงตรวจพบอาการผิดปกติแล้วจะไปปรึกษากับบุคลากรสาธารณสุขที่สถานีอนามั ย/โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (72.22%) ไปโรงพยาบาล (41.67%) และไปปรึกษาญาติ/เพื่อน (11.11%) ช่องทางการได้รับข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ สามี/ญาติ/คนใกล้ชิด (60.50%) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
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(67.60%) บุคลากรทางการแพทย์ (50%) ผู้หญิงท่ีมีประวัติการสูบบุหรี่เป็นประจ า (0.50%) และมีประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์เป็นประจ า (11.40%) (ตาราง 1) 

 

ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้หญิงอาย ุ35-60 ปี (n=210)  
คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ (ปี)   
 < 30 3 1.40 
 30 – 50 141 67.10 
  50 66 31.40 
 Mean = 46.18, S.D.=8.937, Min =24, Max =65  
สถานภาพ   
 โสด 4 1.90 
 คู่ แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน 185 88.10 
 หม้าย/หย่า/แยก 21 10.00 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้ศึกษา 15 7.10 
 ประถมศึกษา 166 79.00 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 23 11.00 
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 3 1.40 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 0.50 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 2 10.00 
ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ   
 ไม่ได้ท างาน 22 10.40 
 พนักงานบริษัท 1 0.50 
 รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 4 1.90 
 ค้าขายทั่วไป/นักธรุกิจ 2 1.00 
 รับจ้างท่ัวไป 18 8.60 
 เกษตรกร (ท านา ท าสวน ท าไร่) 163 77.60 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)   
 < 5,000 185 88.10 
 5,000 – 15,000 19 9.00 
 > 15,000 6 2.90 
 Mean =3,591.74, S.D.=5,698.212, Min = 0, Max = 50,000  
ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเ์ป็นประจ าหรือไม ่   
 ไม่เคย 186 88.60 
 เคย 24 11.40 
ท่านได้รับข้อมลูโรคมะเร็งเต้านมจาก ญาติ/คนใกล้ชิด   
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 ไม่เคย 166 79.00 
 เคย 44 21.00 
ท่านได้รับข้อมลูโรคมะเร็งเต้านมจาก อสม.   
 ไม่เคย 68 32.40 
 เคย 142 67.60 
พฤติกรรมการตรวจเตา้นมด้วยตนเอง (BSE) 
              ตรวจ 128 61.00 
              ไม่ตรวจ 82 39.00 

 

ระดับความรู้ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (41.90%) ( ̅=2.18, S.D.= 0.792) เมื่อพิจารณาระดับความรู้ 
จ าแนกรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (61%) และความรู้โรคมะเร็ง
เต้านม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (51.90%) ตามล าดับ การรับรู้ด้านสุขภาพ ในภาพรวมมีคะแนนความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง (53.80%) ( ̅=2.46, S.D.= 0.499) เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านสุขภาพรายด้าน ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก ่การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม (93.30%) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม (58.60%) การ
รับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (71.40%) การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (71.40%) 
ตามล าดับ และความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (60.50%) (ตาราง 2) 
 

ตาราง 2 ระดับคะแนนของความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพของกลุม่ตัวอย่าง (n=210) 

ตัวแปรอิสระ 
ระดับของตัวแปร (%) 

Mean SD 
สูง ปานกลาง ต่ า 

1. ความรู้ 41.90 34.30 23.80 2.18 0.792 
- ความรู้โรคมะเร็งเต้านม 28.10 51.90 20.00 1.91 0.691 
- ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 61.00 19.00 20.00 2.41 0.803 
2. การรับรู้ด้านสุขภาพ 46.20 53.80 - 2.46 0.499 
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม 93.30 6.70 - 2.06 0.250 
- การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม 58.60 40.00 1.40 2.57 0.524 
- การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 83.30 16.70 - 2.83 0.373 
- การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 71.40 24.30 4.30 2.67 0.554 
- ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 38.60 60.50 1.00 2.37 0.504 
 

จากผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้โรคมะเร็งเต้านมและการรับรู้ด้านสุขภาพที่
มีความสมัพันธ์กับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก พบวา่ คุณลักษณะส่วนบุคคล
ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ การประกอบอาชีพ (r =0.147, P-value=0.034) การได้รับข้อมลูข่าวสาร
โรคมะเร็งทางวิทยุ (r=0.180, P-value=0.009) การได้รับข้อมลูข่าวสารโรคมะเร็งจากสาม/ีญาติ/คนใกล้ชิด (r=0.244, P-
value<0.001) การได้รับข้อมลูขา่วสารโรคมะเร็งจาก อสม. (r=0.260, P-value<0.001) การไม่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์
(r=0.195, P-value=0.004) ตามล าดับ ความรู้ ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ความรู้เรื่องการตรวจเตา้
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นมด้วยตนเอง (r=0.263, P-value<0.001) การรับรูด้้านสุขภาพที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r=0.297, P-value<0.001) การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
(r=0.195, P-value=0.005) ความเชื่อมั่นในการตรวจเตา้นมด้วยตนเอง (r=0.365, P-value<0.001) (ตาราง 3) 
 

ตาราง 3 สัมประสิทธ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างคุณลักษณะสว่นบุคคล ความรู้โรคมะเร็งเต้านม การรับรูด้้านสุขภาพที่มี
ความสัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเตา้นมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณโุลก 

ตัวแปรต้น 
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 
Correlation (r) P-value 

คุณลักษณะส่วนบุคคล   
 - อาย ุ 0.052 0.454 
 - สถานภาพสมรส        0.019 0.789 
 - ระดับการศึกษา 0.107 0.122 
 - การประกอบอาชีพ 0.147 0.034* 
 - รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน   -0.043 0.533 
 - อายุเมื่อเริ่มมีประจ าเดือน 0.041 0.552 
 - การได้รบัข้อมูลข่าวสารโรคมะเรง็จากสามี/ญาต/ิคนใกล้ชิด 0.244 0.000** 
 - การได้รบัข้อมูลข่าวสารโรคมะเรง็จาก อสม. 0.260 0.000** 
 - การไมสู่บบุหรี ่ 0.055 0.425 
 - การไม่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์ 0.195 0.004** 
ความรู้โรคมะเร็งเต้านม 0.208 0.002** 
 - ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม -0.052 0.457 
 - ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.263 0.000** 
การรับรู้ด้านสุขภาพ 0.174 0.012* 
 - การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคมะเร็งเตา้นม -0.021 0.764 
 - การรับรู้ความรุนแรงโรคมะเร็งเต้านม 0.016 0.818 
 - การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.297 0.000** 
 - การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.195 0.005** 
 - ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.365 0.000** 
หมายเหตุ * P-value<0.05, ** P-value<0.001 

 
จากการวิเคราะห์ปจัจัยท านายการตรวจคดักรองโรคมะเร็งเต้านมดว้ยตนเองของผู้หญิง พบว่า ตัวแปรที่ศึกษา

สามารถท านายการตรวจคดักรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ญิงเขตจังหวัดพิษณุโลกได้ถูกต้อง 25.9% (R2 = 0.259)
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความเช่ือมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value<0.001) การได้รบัข้อมูลข่าวสารจากอสม. 
(P-value<0.001) การไดร้ับข้อมลูข่าวสารจากสามี/ญาต/ิคนใกล้ชดิ (P-value=0.002) การไมด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ (P-
value=0.001) การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value=0.006) ตามล าดับ โดยเขียนเป็นสมการท านาย
ได้ดังนี ้
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Y = 1.078+ [0.248* ความเช่ือมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง]+ [0.199* การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.]+ 
[0.195* การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด]+ [0.259* การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์]+ [0.209* การรับรู้
ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง] (ตาราง 4) 

ตาราง 4 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนท่ีมผีลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิง 
ตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) B S.E. Beta t P-value 

1. ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.248 0.253 - -4.265 0.000 

2. การไดร้ับข้อมูลข่าวสารจาก อสม. 0.199 0.063 0.256 3.957 0.000 
3. การไดร้ับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด 0.195 0.065 0.191 3.066 0.002 
4. การไม่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์ 0.259 0.060 0.198 3.235 0.001 
5. การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 0.209 0.093 0.169 2.775 0.006 
Constant 1.078 0.085 0.160 2.471 0.014 

 ค่าคงที่ = 1.078, F = 14.267, P-value<0.001, R = 0.509, R2 = 0.259 
 

อภิปรายผล  

การท านายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก มีอ านาจการท านายได้

ถูกต้อง 25.9% โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าสมการนั้นมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์

ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, ความเช่ือมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม., การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด, การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ 

การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงกลุ่ม

ตัวอย่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.006) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Health Belief Model ของเบคเกอร์ ในเรื่อง

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันและรักษาโรค (Perceived benefits) กล่าวว่า หากบุคคลทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก

การปฏิบัติ ก็จะมีการปฏิบัติพฤติกรรมตามค าแนะน าเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยง หรือลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้น 

(Becker, 1975) เมื่อผู้หญิงรับรู้ถึงประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองว่าเป็นวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็วในระยะ

แรกเริ่ม ผู้หญิงจะเกิดพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ และเนื่องจากการที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้

หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้น ต้องมีความเช่ือว่าเป็นการกระท าที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะท า

ให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดังนั้น การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของ

พฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย Rosenstock (1974) การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้า

นมด้วยตนเองของผู้หญิงเพื่อค้นหาอาการผิดปกติของบริเวณเต้านมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงท่ีจะท าการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอเดือนละครั้ง ในส่วนของการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงจะ

ท าให้ผู้หญิงรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่า 1) การตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกวิธีจะสามารถค้นหาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้

ตั้งแต่ระยะแรก เช่น ก้อนเนื้อ อาการบวมแดงของเต้านม ลักษณะสีผิวท่ีผิดปกติของเต้านมหรือของเหลวท่ีไหลออกมาจากเต้า

นม และ 2) ลดความวิตกกังวลหรือความกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมของผู้หญิงลงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีกร ถิร

ตันตยาภรณ์ (2561) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมดว้ยตนเองเป็นปัจจัยท านายผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

เต้านมของผู้หญิงเขตอ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถท านายผลได้ร้อยละ 10.4  
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ความเช่ือมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Confidence in BSE) เป็นความมั่นใจในตนเองของผู้หญิงที่สามารถ

ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิควิธีการตรวจเต้านมในแต่ละวิธีและการตัดสินใจบ่งบอกว่าอาการผิดปกติที่พบที่บริเวณเต้านมนั้นมี

ลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Bandura ที่มีความเชื่อว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองนั้นจะท าให้เกิด

ความเชื่อมมั่นในการปฏิบัติและจะส่งผลถึงการกระท าของบุคคลนั้นๆ (Lelliott, 2018) 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง โดยเฉพาะสื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (Mass media) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ผู้หญิงได้รับทราบข้อมูลของ

โรคมะเร็งเต้านม และเทคนิควิธีการในตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็ง ในการศึกษาแบ่ง

ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเป็น 10 แหล่งได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าวสาร หนังสือพิมพ์ 

แผ่นพับ/โปสเตอร์ จากญาติหรือคนใกล้ชิด บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หนังสือ/

วารสารและจากการเข้าร่วมประชุม แต่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลในด้านเทคนิคการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง ซึ่งผู้หญิงต้องการทราบถึงเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ชัดเจนเพื่อท าให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ (Dundar 

et al., 2006) เพราะการได้รับข้อมูลเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ไม่เพียงพอจะท าให้ผู้หญิงไม่ทราบถึงเทคนิคการตรวจ

เต้านมว่าจะต้องมีการตรวจแบบไหนบ้างส่งผลให้ไม่เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจาก อสม. และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด ผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล

ข่าวสารโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากอสม. และจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 67.60 และ 

42.90 ตามล าดับ แสดงว่า อสม.และสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด มีส่วนส าคัญในการแสดงบทบาทของการให้ความรู้แก่ผู้หญิงที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก อสม. ถือว่าเป็นตัวแทนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนและมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน

พื้นที่มากท่ีสุด บุคคลเหล่านี้มีความส าคัญและเป็นท่ียอมรับในการที่จะให้ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและวิธีการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง นอกจากนี้ อสม.ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้และจะเป็นตัวกระตุ้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีการตรวจเต้านม

ด้วยตนเองและมีทักษะการตรวจอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น อสม. ยังเป็นแกนน าในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการ

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมไปสู่ผู้หญิงในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 

ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอเดือนละครั้ง 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยตา่งๆที่สนับสนุนว่าปัจจัยคุณลกัษณะส่วนบุคคลมผีลต่อการเกิดพฤติกรรมการตรวจเต้า

นมด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จากรายงานการวิจัยของ AL-Naggar 

และคณะ (2011) พบว่า ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์เป็นประจ า ไม่พบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง 

 

สรุปผลการวิจัย   

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัด

พิษณุโลก ประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ความเช่ือมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม. การ

ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วย

ตนเอง ซึ่งผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงมีการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองอย่างถูกต้องและสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่าย

สุขภาพระดับอ าเภอ โดยใช้กรณีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นตัวแทนระบบ ข้อมูลทุติยภูมิที่น ามาวิเคราะห์ได้จากฐานข้อมูล

ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 76 จังหวัด ของปีงบประมาณ 2557-2558 

จ านวน 838 เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิคือ การคัด

กรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การตรวจ

น้ าตาลสะสม ไมโครอัลบูมิน ระดับไขมัน การตรวจตา และการตรวจเท้า ซึ่งสะท้อนถึงการจัดบริการด้านการป้องกันโรคใน

ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ

แต่ละแห่งยังไม่สามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของการคัดกรองเบาหวาน และการตรวจ

ติดตามภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติรายปี ให้ได้ตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวานและตามเกณฑ์

เป้าหมายของตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข 

ค าส าคัญ : บริการสุขภาพปฐมภูมิ ความครอบคลุม เบาหวาน 

 

Abstract 

 This descriptive research study aimed to examine the coverage of primary care services of the 

district health system (DHS) in Thailand by using diabetes care as a system study. Secondary data were 

gathered from an outpatient database of public healthcare facilities that were organized by the Office of 

the Permanent Secretary (OPS), the Ministry of Public Health (MOPH). The data obtained during the fiscal 

year 2014 – 2015 from 838 DHSs across 76 provinces were being used for the analysis. Descriptive 

statistics were used to summarize the coverage of DM screening in the population over 35 years of age 

and annual complication screening in DM patients, including HbA1c, Microalbuminuria, lipid profile, eye 

and foot screening which was used as the coverage indicator for primary care services of DHS in case of 

945 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6  ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
 

 

primary and secondary prevention, respectively. The findings revealed that the coverage varied between 

services across DHS. The coverage of all services of DHS including DM screening as well as annual 

complication screening was substantially lower than the recommendations for annual screening according 

to the clinical practice guideline for diabetes and also lower than the quality performance indicators for 

diabetes of MOPH 

. 

keywords : primary care services, coverage, diabetes 

 

บทน า   

 การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ถือเป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการสุขภาพของหลายประเทศทั่วโลก ได้รับการ

ยอมรับว่าหากมีระบบและการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่ดี ประชาชนจะมีสภาวะสุขภาพท่ีดี สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็น (Shi, 2012; Starfield, Shi, & Macinko, 2005) ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ

สุขภาพปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น การยกระดับสถานีอนามัยเป็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในเขตชนบท การตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนหรือเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อลดความแออัดใน

โรงพยาบาลในเขตเมือง (ทัศนีย์ ญานะ, 2553; สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2550) นโยบายการจ่ายตามตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพและ

ผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework; QOF) (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558) การ

ประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย (Primary Care Award; PCA) (ส านักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2552) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health 

System; DHS) ถือเป็นหนึ่งนโยบายและกลไกที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยเน้นการท างาน

ร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายระดับอ าเภอ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) และภายหลังกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้มี

คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) ซึ่งเป็นการจัดแพทย์ลงสู่ระดับต าบล เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนด้วยทีม

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับอ าเภอของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว 

โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในเขตชนบท เนื่องจากการมีทรัพยากรที่จ ากัด จึงมีการพัฒนาเช่ือมโยงระหว่างโรงพยาบาล

และหน่วยบริการปฐมภูมิในลักษณะของเครือข่ายบริการ ในการให้บริการทั้ง ในส่วนของการรักษาพยาบาล การส่งเสริม

สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งถือเป็นบทบาทหลักของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่

(สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์, 2552) จากลักษณะการให้บริการแบบเครือข่ายบริการดังกล่าว การด าเนินการเพื่อติดตาม ประเมินผล 

ภาพรวมของระดับอ าเภอ จึงจ าเป็นต้องประเมินการจัดบริการผู้ป่วยนอกทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ

ในพื้นที ่ส าหรับเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอเป็นระบบการท างานทีทุ่กภาคส่วนในพ้ืนท่ีบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของ

พื้นที่ร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่ง

สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในเชิงการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่ยังมี
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ความพยายามในการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมและมี

คุณภาพ (ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)  

การให้บริการสุขภาพปฐมภูมินั้นมีค่อนข้างหลากหลาย เป็นไปได้ยากท่ีจะประเมินบริการทุกประเภทเปรียบเทียบกัน

ระหว่างเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ และเพื่อให้สามารถประเมินบริการที่ต่อเนื่องและเช่ือมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลและ

หน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ีได้ในระดับอ าเภอ ในการศึกษานี้จึงใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นกรณีศึกษาการจัดบริการ

สุขภาพปฐมภูมิในระดับอ าเภอ เพื่อสะท้อนความครอบคลุมของการจัดบริการให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งกระบวนการดูแลผู้ป่วย

เบาหวานต้องอาศัยการประสานงานร่วมกันในส่วนของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วย

ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเบาหวานยังเป็นปัญหาที่เป็นภาระมากในทุกพื้นที่  (Deerochanawong & Ferrario, 2013) ในแต่ละ

พื้นที่ย่อมมีการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการ

สุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในประเทศไทย โดยในการศึกษานี้ศึกษาความครอบคลุมของการคัดกรอง

เบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป และความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อ

สะท้อนถึงความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพเพื่อดูแลผู้ป่วยในด้านการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ (Primary 

prevention) และระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) ตามล าดับ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท าการวิเคราะห์ข้อมูลใน

ปีงบประมาณ 2557-2558 เฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ หน่วยบริการของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน

ปีงบประมาณ 2557-2558 ในพื้นที่ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ หน่วยบริการของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2557-2558 ในพื้นที่ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ที่มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก 

(จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสุขภาพ) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือแบ่งพื้นที่อ าเภอในช่วงที่ท าการ

วิเคราะห์ ทั้งหมดจ านวน 838 เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

ตัวแปรและการวัดตัวแปร ในการศึกษานี้ศึกษาความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปี

ขึ้นไป และความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อสะท้อนถึงความครอบคลุมของ

การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยในด้านการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ ตามล าดับ 

ความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป วัดเป็นค่าร้อยละความครอบคลุมในการคัด

กรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป ส่วนความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติ

รายปี ได้แก่ การตรวจ HbA1c Microalbuminuria ระดับไขมันในเลือด (Triglyceride: TG, Total-Cholesterol: TC, HDL-

Cholesterol, LDL-Cholesterol) การตรวจตา และการตรวจเท้า โดยวัดเป็นร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจติดตามในแต่

ละรายการ 
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ทั้งนีแ้นวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน ได้ก าหนดแนวทางการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่อายุ 35 ปี

ขึ้นไป ควรได้การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทุกราย และกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้แต่ละพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานใน

ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 (เกณฑ์ตัวช้ีวัดของ Service plan สาขา DM,HT) ส าหรับการตรวจ

ติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีได้ก าหนดให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายได้รับการตรวจระดับ HbA1c Microalbuminuria ระดับ

ไขมันในเลือด การตรวจตา และการตรวจเท้า ปีละ 1 ครั้ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2563; สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ

ไทย, 2561) 

ฐานข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) ซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการ

ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ โดยได้รับข้อมูลจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยบริการ

แต่ละแห่งเป็นผู้ส่งข้อมูลเข้าไป 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ภายหลังได้รับอนุมัติจริยธรรมในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยประสานงานเพื่อขออนุมัติการใช้ข้อมูล

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นท าการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการ 

เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน ท าการตรวจสอบยืนยันข้อมูลเบื้องต้นตามเง่ือนไขที่ได้ระบุไว้ หลังจากนั้นด าเนินการจัดการกับ

ฐานข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยท าการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก

ฐานข้อมูลเป็นข้อมูลในระดับบุคคล (Individual) จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลในระดับเครือข่ายระบบสุขภาพ

ระดับอ าเภอซึ่งเป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษาน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา แสดงเป็นค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม การศึกษาวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลักและไม่มีการติดต่อเพื่อ

เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ในการด าเนินการได้ค านึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานได้ท าการ

แปลงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ให้เป็นรหัสอื่น (Encryption) เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยแต่ละ

ราย ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลและรายงานผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น และโครงการวิจัยนี้ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IRB no. 156/59) 

 

ผลการวิจัย  

ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป พบว่าโดยเฉลี่ยมีการคัดกรองเพิ่มมาก

ขึ้นจาก ร้อยละ 62.3 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 88.5 ในปีงบประมาณ 2558 ส าหรับในปีงบประมาณ 2558 มี

อ าเภอประมาณร้อยละ 50 ของอ าเภอทั้งหมด ท่ีมีผลการด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด (มากกว่า

ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 

ร้อยละของประชากรอายุ 35 
ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานอย่างครอบคลุม1 

ปีงบประมาณ 2557 (N=838) ปีงบประมาณ 2558 (N=838) 
จ านวนอ าเภอ 

(ร้อยละ) 
ภาพรวม* 

ค่าเฉลี่ย SD  
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

จ านวนอ าเภอ 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม* 
ค่าเฉลี่ย SD  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
<ร้อยละ 60.0 346 (41.3) ค่าเฉลี่ย: 62.3 99 (11.8) ค่าเฉลี่ย: 88.5 
ร้อยละ 60.0-69.9 178 (21.2) SD: 18.83 68 (8.1) SD: 24.62 
ร้อยละ 70.0-79.9 195 (23.3) ค่าต่ าสดุ: 7.3 90 (10.8) ค่าต่ าสดุ: 1.1 
ร้อยละ 80.0-89.9 74 (8.8) ค่าสูงสุด: 128.8 151 (18.0) ค่าสูงสุด: 218.9 
>ร้อยละ 90.02 45 (5.4)  430 (51.3)  

รวม 838 (100.0)  838 (100.0)  
1นับรวมกรณีที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาและเจาะน้ าตาลในเลือด หรือกรณีที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแต่หากไม่พบปัจจัยเสี่ยงจึงไม่ได้รับการเจาะน้ าตาลในเลือด ทั้งวิธีเจาะ
เลือดจากเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือด า ทั้งอดอาหารและไม่ได้อดอาหาร โดยตัวหารคือ จ านวนประชากรสิทธิ UC อายุ 35 ปี ข้ึนไป ที่ข้ึนทะเบียนในหน่วยบริการในแต่ละอ าเภอ, 
2 เป้าหมายตัวชี้วัดตาม Service plan สาขา DM, HT คือ ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับ
อ าเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์ 
 

ส าหรับความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีพบว่า ในภาพรวมมีผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณ
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1c ทั้งนี้ในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอสามารถตรวจระดับ 
HbA1c ได้ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่น้อยกว่าร้อยละ 20 จนถึงมากกว่าร้อยละ 80 (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ความครอบคลุมของการตรวจตรวจ HbA1c ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ  

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการตรวจ HbA1c 

ปีงบประมาณ 2557 (N=838) ปีงบประมาณ 2558 (N=838) 
จ านวนอ าเภอ 

(ร้อยละ) 
ภาพรวม* 

ค่าเฉลี่ย SD  
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

จ านวนอ าเภอ 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม* 
ค่าเฉลี่ย SD  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
<ร้อยละ 20.0 209 (24.9) ค่าเฉลี่ย: 39.3 179 (21.4) ค่าเฉลี่ย: 44.1 
ร้อยละ 20.0-39.9 203 (24.2) SD: 22.46 178 (21.2) SD: 23.97 
ร้อยละ 40.0-59.9 229 (27.4) ค่าต่ าสดุ: 0.1 199 (23.8) ค่าต่ าสดุ: 0.3 
ร้อยละ 60.0-79.9 191 (22.8) ค่าสูงสุด: 83.6 259 (30.9) ค่าสูงสุด: 88.8 
>ร้อยละ 80.0 6 (0.7)  23 (2.7)  

รวม 838 (100.0)  838 (100.0)  
*เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์ 

ในส่วนของการตรวจระดับ Microalbuminuria พบว่า โดยภาพรวมผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเพิ่มขึ้นจากปี 

2557 (ร้อยละ 5.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.5 ในปี 2558) และเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 

ของอ าเภอทั้งหมด ตรวจระดับ Microalbuminuria ได้น้อยกว่าร้อยละ 3 ของผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมด (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ความครอบคลุมของการตรวจ Microalbuminuria ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
การตรวจ Microalbuminuria 

ปีงบประมาณ 2557 (N=838) ปีงบประมาณ 2558 (N=838) 
จ านวนอ าเภอ 

(ร้อยละ) 
ภาพรวม* 

ค่าเฉลี่ย SD  
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

จ านวนอ าเภอ 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม* 
ค่าเฉลี่ย SD  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
<ร้อยละ 3.0 568 (67.8) ค่าเฉลี่ย: 5.4 

SD: 10.01 
ค่าต่ าสดุ: 0.0 
ค่าสูงสุด: 62.3 

522 (62.3) ค่าเฉลี่ย: 7.5 
SD: 13.25 
ค่าต่ าสดุ: 0.0 
ค่าสูงสุด: 84.66 

ร้อยละ 3.0-4.9 50 (6.0) 47 (5.6) 
ร้อยละ 5.0-9.9 81 (9.7) 82 (9.8) 
ร้อยละ 10.0-19.9 60 (7.1) 72 (8.6) 
ร้อยละ 20.0-29.9 38 (4.5) 47 (5.6) 
>ร้อยละ 30.0 40 (4.9)  68 (8.1)  

รวม 838 (100.0)  838 (100.0)  
*เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์ 

 

ส าหรับความครอบคลุมของการตรวจระดับไขมันในเลือดทั้ง 4 รายการ ได้แก่ TG, TC, HDL, LDL พบว่า มีเพียง

ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ที่ได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือดทั้ง 4 รายการ และมีเครือข่ายสุขภาพ

ระดับอ าเภอประมาณร้อยละ 10 ของอ าเภอทั้งหมด ท่ีผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจระดับไขมันครบทุกรายการ มากกว่าร้อย

ละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมด (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 4 ความครอบคลุมของการตรวจระดับไขมันในเลือดครบ 4 รายการ1 ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการตรวจไขมันในเลือดครบ 

4 รายการ1 

ปีงบประมาณ 2557 (N=838) ปีงบประมาณ 2558 (N=838) 
จ านวนอ าเภอ 

(ร้อยละ) 
ภาพรวม* 

ค่าเฉลี่ย SD  
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

จ านวนอ าเภอ 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม* 
ค่าเฉลี่ย SD  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
<ร้อยละ 20.0 304 (36.3) ค่าเฉลี่ย: 37.6 314 (37.5) ค่าเฉลี่ย: 37.5 
ร้อยละ 20.0-39.9 172 (20.5) SD: 28.23 156 (18.6) SD: 29.03 
ร้อยละ 40.0-59.9 124 (14.8) ค่าต่ าสดุ: 0.2 121 (14.4) ค่าต่ าสดุ: 0.1 
ร้อยละ 60.0-79.9 171 (20.4) ค่าสูงสุด: 94.6 170 (20.3) ค่าสูงสุด:93.8 
>ร้อยละ 80.0 67 (8.0)  77 (9.2)  

รวม 838 (100.0)  838 (100.0)  
1 ได้แก่ TG, TC, HDL, และ LDL, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์ 

 

 

ส าหรับความครอบคลุมของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 ประมาณร้อย

ละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานท้ังหมดได้รับการตรวจตาและเท้า ทั้งนี้มีเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอเพียงร้อยละ 30 และร้อยละ 
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20ของอ าเภอทั้งหมด ท่ีมีการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าได้ตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 60) ตามล าดับ (ตารางที่ 

5 และตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 5 ความครอบคลุมของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา1 ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ได้รับการตรวจจอ

ประสาทตา1 

ปีงบประมาณ 2557 (N=838) ปีงบประมาณ 2558 (N=838) 
จ านวนอ าเภอ 

(ร้อยละ) 
ภาพรวม* 

ค่าเฉลี่ย SD  
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

จ านวนอ าเภอ (ร้อย
ละ) 

ภาพรวม* 
ค่าเฉลี่ย SD  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
<ร้อยละ 20.0 269 (32.1) ค่าเฉลี่ย: 33.1 238 (28.4) ค่าเฉลี่ย: 37.0 
ร้อยละ 20.0-39.9 267 (31.9) SD: 21.42 230 (27.4) SD: 22.93 
ร้อยละ 40.0-59.9 203 (24.2) ค่าต่ าสดุ: 0.0 214 (25.5) ค่าต่ าสดุ: 0 
ร้อยละ 60.02-79.9 74 (8.8) ค่าสูงสุด: 99.5 132 (15.8) ค่าสูงสุด: 95.7 
>ร้อยละ 80.0 25 (3.0)  24 (2.9)  

รวม 838 (100.0)  838 (100.0)  
1นับรวมทั้งวิธีการตรวจโดยใช้ opthalmoscope หรือ fundus camera, 2เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM,HT คือ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา >ร้อยละ 60, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์ 

 

ตารางที่ 6 ความครอบคลุมของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวานที่ได้รับการ

ตรวจเท้า 

ปีงบประมาณ 2557 (N=838) ปีงบประมาณ 2558 (N=838) 
จ านวนอ าเภอ (ร้อยละ) ภาพรวม* 

ค่าเฉลี่ย SD  
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

จ านวนอ าเภอ 
(ร้อยละ) 

ภาพรวม* 
ค่าเฉลี่ย SD  

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
<ร้อยละ 20.0 158 (18.8) ค่าเฉลี่ย: 39.9 171 (20.4) ค่าเฉลี่ย: 40.4 
ร้อยละ 20.0-39.9 274 (32.7) SD: 20.7 240 (28.6) SD: 21.74 
ร้อยละ 40.0-59.9 265 (31.6) ค่าต่ าสดุ: 0.0  257 (30.7) ค่าต่ าสดุ: 0.0 
ร้อยละ 60.01-79.9 117 (14.0) ค่าสูงสุด: 98.8 143 (17.1) ค่าสูงสุด: 97.78 
>ร้อยละ 80.0 24 (2.9)  27 (3.2)  

รวม 838 (100.0)  838 (100.0)  
1เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM,HT คือ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า >ร้อยละ 60, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ
ทั้งหมดที่วิเคราะห์, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์ 

 

อภิปรายผล  

ในการศึกษานี้ศึกษาถึงความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และความ

ครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนถึงความครอบคลุมของการ

จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานกับประชาชนที่ยังไม่เกิดโรคและเพื่อชลอการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่เกิดโรคแล้ว (Primary and secondary prevention) ผลการศึกษาพบว่าในแต่ละเครือข่ายสุขภาพ
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ระดับอ าเภอยังไม่สามารถจัดบริการสุขภาพดังกล่าวได้ครอบคลุมและระดับความครอบคลุมของแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน

ค่อนข้างมาก 

จากผลการศึกษาพบว่า ความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

และแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น (> ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้น

ไป ต้องได้รับการคัดกรองเบาหวาน) จากร้อยละ 5.4 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 51.3 ในปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็นตัวช้ีวัดส าคัญตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ซึ่งถือเป็นตัวช้ีวัดผลงานของ

พื้นที่จึงท าให้ในแต่ละพื้นที่จัดบริการให้ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าฐานข้อมูลด้าน

การแพทย์และสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกนั้น มีการปรับเพิ่มจ านวนแฟ้มมาตรฐานในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ

การให้รหัสหรือการลงข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 อาจส่งผลต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557 ท าให้การรายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยบริการต่ ากว่าความเป็นจริง 

ส าหรับความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปี ซึ่งตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับโรคเบาหวาน 

หน่วยบริการควรตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อน ทั้งในส่วนของการตรวจ HbA1c Microalbuminuria ระดับไขมันในเลือด 

ภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าความครอบคลุมของการตรวจ 

Microalbuminuria มีร้อยละของความครอบคลุมโดยภาพรวมต่ ากว่าการตรวจภาวะแทรกซ้อนรายการอื่นๆ อาจเป็นเพราะการ

ตรวจ Microalbuminuria มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการตรวจติดตามรายการอื่น จึงอาจท าให้หน่วยบริการเลือกตรวจ

เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติของไต (Nephropathy) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการให้บริการ ส าหรับ

การตรวจระดับ HbA1c นั้นพบว่า มีแนวโน้มการตรวจที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะปัจจุบันตามแนวทางเวชปฏิบัติส าหรับ

โรคเบาหวานของไทยได้ก าหนดเป้าหมายของการรักษาโดยใช้ระดับของ HbA1c เป็นหลัก (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ

ไทย, 2561) จึงอาจส่งผลให้แพทย์ผู้ท าการรักษามีการตรวจระดับ HbA1c เพื่อประเมินผลการรักษาในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้น

แทนการใช้ระดับน้ าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar) เพียงอย่างเดียว ส าหรับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทาง

ตาและเท้านั้นพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและโดยภาพรวมพบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจประมาณร้อยละ 35-40 ส่วนหน่ึง

อาจเป็นเพราะผลการด าเนินงานในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอนั้น เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดหนึ่งของ Service plan สาขา

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของกระทรวงสาธารณสุข (> ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานต้องได้รับการตรวจ) ซึ่งอาจมีผล

ท าให้แต่ละพื้นทีม่ีการตรวจติดตามเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

ความไม่ครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพโดยเฉพาะการให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็นและเป็นปัญหา

สุขภาพที่ส าคัญในพื้นที่นั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ตามมา จากการรวบรวม

การศึกษาอย่างเป็นระบบ พบว่าความครอบคลุมในการให้บริการในด้านส่งเสริมป้องกันมีความคุ้มค่าหากให้บริการในระดับ

ปฐมภูมิ การค้นหาผู้ป่วยในระยะแรก (Early detection) และการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ช่วยลดการความ

รุนแรงของโรคและเกิดผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้น (Kringos et al., 2010) ส าหรับความครอบคลุมของการตรวจประเมิน

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในแต่ละปีเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนในระยะเริ่มต้นและให้การส่งเสริมด้านการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมหรือการให้ยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการด าเนินไปของโรคเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้นทั้งใน

แง่คุณภาพชีวิตและการมีชีวิตที่ยืนยาว (Trikkalinou, Papazafiropoulou, & Melidonis, 2017) นอกจากนี้ยังพบว่าการมี
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ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการนอนรพ.และการนอนรพ.ที่ยาวนานขึ้น 

(Comino et al., 2015)  

ความแตกต่างของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ นอกจากปัจจัยในเชิงเทคนิค

ที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดจากหลายๆ ประการในแง่ของนโยบายและการจัดการเชิงระบบในแต่ละพื้นที่ ประการแรก 

หลังจากท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินนโยบายการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการท าให้

คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ดี  โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 

ซึ่งตามหลักการจะมีนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ผู้แทน รพ.สต. องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย แต่การท างานที่ผ่านมาพบว่า การ

ด าเนินงานเป็นไปในลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีอ านาจเชิงบริหารที่ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง

สถานการณ์ปัจจุบันแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในเชิงการจัดการร่วมกันค่อนข้างมาก (ส านักบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) จากประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้การจัดบริการในพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกัน  

การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระดับอ าเภอ แม้ว่ารพ.แม่ข่ายจะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาบริการ

สุขภาพปฐมภูมิในพื้นท่ี โดยเป็นผู้สนับสนุนด้านการแพทย์ องค์ความรู้ งบประมาณและก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมาปฏิบัติงานใน

หน่วยบริการปฐมภูมิในลักษณะประจ าหรือหมุนเวียน แต่ในการด าเนินงานจริงมักขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น าหรือผู้บริหาร 

รวมทั้งสัมพันธภาพระหว่างรพ.แม่ข่าย กับส านักงานสาธาณสุขอ าเภอและหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี ท าให้การบริหารงาน 

การด าเนินงาน และรูปแบบการสนับสนุนทรัพยากรในเครือข่ายแต่ละแห่งแตกต่างกัน (สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงสวัสดิ์, 2553) ซึ่งอาจ

เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ความครอบคลุมของการให้บริการในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน  

นอกจากนี้ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่น่าจะส่งผลต่อระดับความสามารถของการจัดบริการสุขภาพของแต่ละพื้นที่คือ 

สถานการณ์ด้านก าลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ แม้ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนบุคลากรระดับวิชาชีพทั้ง 

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของแพทย์ เภสัชกร ทันตบุคลากร มีการบริการในหน่วยปฐม

ภูมิเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันจ านวนก าลังคนที่ไม่เพียงพอและการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสม ยังเป็นปัญหาส าหรับ

การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ฑิณกร โนรี และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วย

บริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจ าของ สปสช. ในปี พ.ศ. 2552-2558 พบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือ

ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขนั้น มีสาเหตุจากความไม่เพียงพอของก าลังคนท่ีปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ที่ตั้งของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอที่แตกต่างกัน ได้แก่ ในเขตเมืองหรือในเขตชนบท อาจส่งผลท า

ให้ผลผลิตของการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความแตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะสังคมเมืองยากต่อการท างานสาธารณสุข

เชิงรุก เนื่องจากมักอยู่เป็นหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะต่างคนต่างอยู่ การขอความรวมมือมักได้ผลน้อยกว่าชุมชนในเขตชนบท 

รวมทั้งลักษณะการใช้ชีวิตของคนมักรีบเร่ง ประกอบกับมีทางเลือกในการใช้บริการค่อนข้างหลากหลาย เช่น คลินิกเอกชน 

โรงพยาบาลเอกชน จึงท าให้การด าเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันโรคที่เข้าถึงชุมชนหรือติดตามให้เกิดความครอบคลุมท าได้ยาก 

(สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2550) 

ในการศึกษานี้มีข้อจ ากัดอยู่บางประการ ได้แก่ ท าการศึกษาเฉพาะในหน่วยบริการภายใต้สังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน ผลการศึกษาท่ีได้อาจแตกต่างจากการศึกษาน้ีหากท าการศึกษาในทุกหน่วยบริการทั้งภาครัฐ

และเอกชน หรือรวมทุกหน่วยบริการของภาครัฐส่วนอื่นๆ เข้ามาในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
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ฐานข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ได้อาจพบความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากเป็นการรายงานของหน่วยบริการซึ่งแต่ละแห่งอาจมี

ข้อจ ากัดด้านบุคลากรทั้งจ านวนและความช านาญในการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

ที่สุดในปัจจุบันและเป็นข้อมูลการให้บริการกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การน ามาใช้ในการวิเคราะห์สามารถลด

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการประเมินผลเชิงระบบเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 

ในการศึกษาต่อไปอาจท าการศึกษาถึงปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้านก าลังคน ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ที่อาจ

ส่งผลต่อความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรืออาจท าการศึกษาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยใช้ระบบ

การดูแลในโรคอื่น เช่น ระบบการดูแลแม่และเด็ก เพื่อสะท้อนถึงบริการที่ประชาชนยังไม่มีภาวะเจ็บป่วยโดยเน้นการสร้าง

เสริมสุขภาพรายบุคคลและครอบครัว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งสะท้อนการบริการแก่ผู้ที่มี

ภาวะเจ็บป่วยแล้ว  

จากผลการศึกษาพบว่าในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ ยังไม่สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของกระทรวงสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM, HT อย่างไรก็ตามยังพบว่า

มีเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอท่ีสามารถท าได้ตามเป้าหมาย แม้จะเป็นจ านวนที่น้อยก็ตาม น่ันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพื้นท่ี

ดังกล่าวมีแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ควรมีการศึกษาถึงบริบทเชิงพื้นที่ตามหลักการด าเนินงานของระบบ

สุขภาพระดับอ าเภอ ได้แก่ การท างานร่วมกันในระดับอ าเภอ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน การท างานจนเกิดคุณค่า 

ทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จ าเป็น 

(Essential care) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นท่ีที่จัดบริการได้ครอบคลุมต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

สรุปผลการวิจัย   

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในแต่ละพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอยังไม่

สามารถจัดบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

จัดบริการสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ Primary และ Secondary prevention ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาส าคัญ 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยประเมินผล มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัด

แยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ใชรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. 

Stufflebeam กลุมตัวอยางเปนตัวแทนครัวเรือน 145 คน สุมตัวอยางแบบเปนระบบ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะห

ขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ paired t-test ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง 

รอยละ 69.97 สถานภาพสมรสรอยละ 54.48 มีอายุเฉลี่ย 58.07 ป จบประถมศึกษารอยละ 59.31% โดยมีรายไดตอเดือน

เฉลี่ย 6,178.02 บาท ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปรอยละ 32.41% ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 26.90% และกลุม

ตัวอยางมีความรูการจัดการขยะสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนทัศนคติการจัดการขยะอยูใน

ระดับสูงรอยละ 59.31 ระดับปานกลางรอยละ 40.00 ระดับต่ํารอยละ 0.69 และพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนอยูใน

ระดับสูงรอยละ 66.89 ระดับปานกลางรอยละ 32.42 ระดับต่ํารอยละ 0.69 การเขารวมกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนทุกครั้ง 

รอยละ 30.69  รวมบางครั้งรอยละ 43.39 ไมเขารวมรอยละ 21.58 ความพึงพอใจตอโครงการคัดแยกขยะภาพรวมอยูใน

ระดับมากรอยละ 46.32 ระดับปานกลางรอยละ 17.14 ระดับต่ํารอยละ 3.68 ไมพอใจรอยละ 5.26 

คําสําคัญ : ประเมินผลโครงการ การมีสวนรวมของชุมชน คัดแยกขยะ  
 

Abstract 

 This research was a evaluation research. The purpose of this research was to study evaluate 

community participation project in the separation of origin garbage Mueang Kao municipality, Mueang 

district, Sukhothai province. This evaluative research was based on the CIPP model of Daniel 

L.Stufflebeam. 145 participants were random by systemic random sampling. The interview/questionnaires 

were used as a tool for data collection and then analyzed by percentage, mean, standard deviation and 

paired t-test. The result showed that: female (69.97%) married status (54.48%) with mean age of 58.07 

years, primary school (59.31%), average income of 6,178.02 Baht per month, employment (32.41%) 

farmers (26.90%). And it was found that there was a significant increase in the average score of knowledge 

about garbage management after the intervention (p<0.05). The attitude of garbage management: in high 

level (59.31%), moderate level (40.00%) and lower level (0.69%). The behaviour of garbage management: 

in high level (66.89%) moderate level (32.42%) and lower level (0.69%) and found that: every 

participation in garbage separation activity (30.69%), sometimes participants (43.39%), not to participate 

(21.58%).  The total satisfaction with the waste separation project:  in high level (46.32%), moderate level 

(17.14%), lower level (3.68%) and not satisfied (5.26%).  

Keywords: Project Evaluation Community Participation Separation of Origin Garbage  
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บทนํา 

 สถานการณดานการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบริบท

ของโลกและปจจัยภายในประเทศหลายประการ ท้ังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและสภาพ

ความเปนเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง (วารุณี ระเบียบดี, 2561) ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนท่ีทําใหมีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกินศักยภาพและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ซึ่งสงผลใหเกิดปญหา

มลพิษเพ่ิมข้ึน ไดแก ปญหาดานมลพิษอากาศ นํ้าเสีย ขยะ และของเสียอันตราย (กรมอนามัย, 2561) และจากการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหสถานการณปญหาการจัดการขยะมีความรุนแรงมากข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2561) ขยะเปนปญหาสําคัญในระดับโลกท่ีหลายประเทศตางประสบปญหา (ณิชชา บูรณสิงห, 2558)  

จากรายงานสถานการณขยะมูลฝอยในประเทศไทย พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2560 ประมาณ 

27.40 ลานตัน หรือ 75,046 ตันตอวัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.26 จากป พ.ศ.2559 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร การขยายตัว

ของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการทองเท่ียว (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) จังหวัดสุโขทัยป พ.ศ. 

2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังปเทากับ 209,097.59 ตัน ในป พ.ศ. 2561 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังป เทากับ 

212,152.60 ตัน เพ่ิมข้ึน 3,055.01 ตันตอป เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 30.55 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

สุโขทัย, 2561)  

ในเขตเทศบาลตําบลเมืองเกา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนในป พ.ศ.2559 จํานวน 1,347.064 ตัน ปพ.ศ. 2560 จํานวน 

1,557.38 ตัน และปพ.ศ. 2561 จํานวน 1,722.89 ตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2559 จํานวน 375.83 ตัน และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ และนํา

ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไปกําจัดท่ีบอกําจัดขยะของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเสียคาใชจายในการกําจัดขยะตันละ 780 

บาท โดยมีคาใชจายเฉพาะคากําจัดขยะในปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนเงิน 1,230,876.96 บาท เฉลี่ยเดือนละ 102,573.08 

บาท (เทศบาลตําบลเมืองเกา, 2561) เทศบาลตําบลเมืองเกา ไดดําเนินการจัดการปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการจัดทํา

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง ตั้งแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน มีการเปดโอกาสให

ประชาชน ในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองและยั่งยืน พบวาประชาชนบางสวน

ขาดจิตสํานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย และไมมีตัวช้ีวัดใดท่ีแสดงใหเห็นวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ             

กับเทศบาลตําบลเมืองเกาในทุกข้ันตอนอยางแทจริง (ทัศนวรรณ  สุพรรณสาย, 2562)  จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึง

ศึกษาประเมินผลการดาํเนินงานโครงการสงเสรมิการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตาํบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยข้ึน เพ่ือนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฯ ใหบรรลุเปาหมายการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแมบทของจังหวัดสุโขทัยและแผนแมบทของประเทศตอไป โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ

ประเมินผลของโปรแกรมการใหความรูเก่ียวกับการจัดการขยะของตัวแทนหลังคาเรือนท่ีเขารวมอบรมท้ังกอนและหลังการ

อบรม 2) เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนท่ีเปนตัวแทนหลังคาเรือนในชุมชนท่ีเขารวม

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง 3) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ การเก็บ

รวบรวม การกําจัดหรือการนําขยะไปใชประโยชน และ 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ และประโยชนของโครงการสงเสริมการ

มีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทางฯ ตอชุมชน 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 รูปแบบการวิจยั  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยประเมินผล (Evaluation research) ใชรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. 

Stufflebeam (1971) เปนแนวทางในการประเมินโครงการ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูการวิจัยระหวาง 1 พฤศจิกายน 

2558 – 30 เมษายน 2560 
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 ประชากร และกลุมตัวอยาง  

                1) ประชากรเปนหัวหนาครัวเรือนท่ีทําหนาท่ีจัดการขยะของครัวเรอืนในเขตเทศบาลตําบลเมอืงเกา อําเภอ

เมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 ชุมชนไดแก ชุมชนสุโขทัยนคร 1 ชุมชนสุโขทัยนคร 3 และชุมชนบานเหนือ จํานวน 842 

ครัวเรือน โดยมีเกณฑคัดเขาคือเปนหัวหนาครัวเรือนท่ีทําหนาท่ีจัดการขยะ อาศัยอยูพ้ืนท่ีวิจัยไมนอยกวา 1 ป และยินดีเขา

รวมโครงการวิจัย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑคัดเขา มีจํานวนประชากรเทากับ 220 คน  

   2) กลุมตัวอยาง  

   2.1) การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ใชหลักเกณฑของเครซี่ และมอรแกน 21(Krejcie & Morgan) 

(1970) กําหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 140 ตัวอยาง และเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 5 

เพ่ือปองกันการสูญหายของกลุมตวัอยางหรือการไดขอมูลไมสมบูรณ การวิจัยครั้งน้ีไดแบบสัมภาษณท่ีมีความสมบูรณ 

ครบถวน จํานวน 145 ตัวอยาง 

 2.2) การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systemic Random Sampling) โดยสํารวจ

รายช่ือประชากรเปนหัวหนาครัวเรือนท่ีทําหนาท่ีจัดการขยะของครวัเรือนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ และยินดีตอบแบบสอบถาม 

โดยมเีกณฑการคดัเขา คือหัวหนาครัวเรือนท่ีทําหนาท่ีจดัการขยะของครัวเรือน อาศัยอยูพ้ืนท่ีวิจัยไมนอยกวา 1 ป และยินดีให

ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และอาศัยอยูในพ้ืนท่ีวิจัยระหวางการศึกษา 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 6 สวน ไดแก ปจจยัสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ ความรูเก่ียวกับการ

จัดการขยะ จํานวน 15 ขอ ทัศนคติการจัดการขยะ จาํนวน 10 ขอ พฤติกรรมการจัดการขยะ จาํนวน 5 ขอ การมีสวนรวมใน

การคัดแยกขยะ จํานวน 8 ขอ และความพึงพอใจตอโครงการคัดแยกขยะ จํานวน 3 ขอ 

 เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล   

1. ความรูการจัดการขยะ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ตอบถูก ใหคะแนน 1 คะแนน ตอบผิด ใหคะแนน 0 

คะแนน ตอบไมแนใจ ใหคะแนน 0 คะแนน  เกณฑการแปลผล แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา 

ซึ่งใชเกณฑการแปลผลของ Bloom(1971) โดยนําผลรวมของคะแนนท้ังหมดของแตละขอมารวมกัน แลวพิจารณาการแบง

ระดับความรูจากคาคะแนน ดังน้ี  

 ระดับสูงสุด คะแนนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 (12-15 คะแนน)  

 ระดับปานกลาง คะแนนระหวางรอยละ 60-79 (9-11 คะแนน)  

 ระดับต่ํา คะแนนนอยกวารอยละ 60 (0-8 คะแนน) 

 2. ทัศนคติการจัดการขยะ พฤติกรรมการจัดการขยะ การมสีวนรวมในการคัดแยกขยะ และความพึงพอใจตอ

โครงการคดัแยกขยะใชเกณฑการใหคะแนนรายขอ ดังน้ี 

    ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 

 เห็นดวย/ปฏิบัตมิาก  3   1 

 เห็นดวย/ปฏิบัตปิานกลาง  2   2 

 เห็นดวย/ปฏิบัตินอย  1   3 

     เกณฑการแปลผลภาพรวม แบงเปน 3 ระดบั คือ ระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัต่ํา ซึ่งใชคาคะแนนสูงสดุ 

ลบ ดวยคะแนนต่ําสุด แลวนําไปหารดวยระดับการวัดท่ีตองการตามแนวคิดของ เบสท (Best John W, 1977) ดังน้ี 

ระดับสูงสุด =  คาคะแนะเฉลี่ย 2.34 – 3.00 

 ระดับปานกลาง =  คาคะแนะเฉลี่ย 1.67 – 2.33 

 ระดับต่ํา  =  คาคะแนะเฉลี่ย 1.00 – 1.66  
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การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

 แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุงแกไข

กอนนําไปทดสอบกับหัวหนาครัวเรือนท่ีทําหนาท่ีจัดการขยะของครัวเรือน ในเขตเทศบาลลานหอย อําเภอบานดานลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหหาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเท่ียงเทากับ  0.82 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 เก็บรวบรวมขอมูล โดยนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยทําการสอบถามกลุมตัวอยางใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม           

คนละประมาณ 15 นาที 

 การวิเคราะหขอมลู 

 วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดความเช่ือมั่นในการทดสอบทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 1) สถิติ

เชิงพรรณนา วิเคราะหดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมานวิเคราะหดวยสถิติ paired              

t-test 

ผลการวิจัย  

 ขอมูลท่ัวไป พบวา เพศหญิง (รอยละ 69.97) มีอายุเฉลี่ยเทากับ 58.07 ± 13.736 ป โดยมีชวงอายุมากกวา 60 ป 

มากท่ีสุด (รอยละ 44.83) รองลงมาคือ 46-60 ป (รอยละ 37.93) และ 31-45 ป (รอยละ 13.10) ตามลําดับ ดานการศึกษา 

พบวา สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (รอยละ 59.31) รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (รอย

ละ 16.55) และมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 7.59) ตามลําดับ และพบวาสวนใหญมีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกันกับคูครอง 

(รอยละ 54.48) มีอาชีพรับจางท่ัวไป (รอยละ 32.41) รองลงมาคือ เกษตรกร (รอยละ 26.90) และไมไดประกอบอาชีพ/

เกษียณอายุราชการ (รอยละ 17.93) ตามลําดับ ดานรายได พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 

62.76) รองลงมาคือ ระหวาง 5,001-10,000 บาท (รอยละ 29.66) และมากกวา 20,000 บาท (รอยละ 4.14) ตามลําดับ มี

รายไดตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 6,178.02 ± 10,386.977 บาท และสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คนข้ึนไป (รอยละ 

56.55)  

ความรูการจัดการขยะ พบวา กอนการอบรม ผูเขารวมอบรมสวนใหญมีความรูเก่ียวกับการจัดการขยะอยูในระดับปาน

กลาง (รอยละ  52.72) รองลงมาคือ ระดับต่าํ (รอยละ  28.96) และระดับสูง (รอยละ  19.32) ตามลาํดับ มีคาเฉลี่ยคะแนน

เทากับ 9.35 ± 2.648 คะแนน) มคีะแนนต่ําสุด คือ 0 คะแนนและสงูสุดคือ 13 คะแนน และหลังการอบรม พบวา ผูเขารวม

อบรมสวนใหญมีความรูการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง (รอยละ  53.79) รองลงมาคือ ระดับสงู (รอยละ 35.87) และ

ระดับต่ํา (รอยละ 10.34) ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยคะแนนเทากับ 10.73 ± 1.907 คะแนน) มีคะแนนต่ําสุด คือ 5 คะแนนและ

สูงสุดคือ 14 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนกับหลังการอบรม พบวา หลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรูการ

จัดการขยะมากกวากอนการอบรมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05)  (ตารางท่ี 1)  
 

ตารางท่ี 1  ระดับความรู และการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูการจัดการขยะกอนและหลังการอบรม (n = 145) 

ระดับความรูการจัดการขยะ 
กอนการอบรม หลังการอบรม ผลตาง

คาเฉลี่ย 
t df   p -value 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ต่ํา  (0-8 คะแนน) 42 28.96 15 10.34 

1.383 3.961 72 0.001* 
ปานกลาง (9-11 คะแนน) 75 52.72 78 53.79 

สูง (12-15 คะแนน) 28 19.32 52 35.87 

คาเฉลี่ย ± สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.35 ± 2.648 10.73 ± 1.907 
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ฐานนิยม (คะแนนต่ําสุด-สูงสุด) 10 (0 – 13) 10 (5 – 14) 

* p<0.05 

ทัศนคติการจัดการขยะพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติการจัดการขยะอยูในระดับสูงมากท่ีสุด (รอยละ 59.31) 

รองลงมาคือ ระดับปานกลางและระดับต่ํา (รอยละ 40.00 และ 0.69 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ระดับทัศนคติการจดัการขยะ (n = 145) 
 

ระดับทัศนคต ิ เกณฑของระดับคะแนนเฉลี่ย จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํา (1.00-1.66 คะแนน) 1 0.69 

ปานกลาง (1.67-2.33 คะแนน) 58 40.00 

สูง (2.34-3.00 คะแนน) 86 59.31 

Mean =  2.44, S.D. = 0.350, Min = 1.60, Max =  3.00 
 

พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนอยูใน

ระดับสูงมากท่ีสุด (รอยละ 66.15) รองลงมาคือ ระดับปานกลางและระดับต่ํา (รอยละ 32.81 และ 1.04 ตามลําดับ) (ตารางท่ี 

3) 

ตารางท่ี 3 ระดับพฤติกรรมการจดัการขยะในครัวเรือน (n = 145) 
 

ระดับพฤติกรรมการจดัการขยะ เกณฑของระดับคะแนนเฉลี่ย จํานวน(คน) รอยละ 

ต่ํา (1.00-1.66 คะแนน) 1 0.69 

ปานกลาง (1.67-2.33 คะแนน) 47 32.42 

สูง (2.34-3.00 คะแนน) 97 66.89 

Mean =  2.57, S.D. =  0.351, Min = 1.60, Max =  3.00 
 

 ดานการมสีวนรวมในการคัดแยกขยะ พบวา การเขารวมกิจกรรมคดัแยกขยะในชุมชนทุกครั้ง (30.69%)  รวมบางครั้ง 

(43.39%) ไมเขารวม (21.58%) 

 ดานความพึงพอใจตอโครงการคัดแยกขยะภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจตอโครงการคัดแยกขยะอยูในระดับมาก 

(46.32%) ระดับปานกลาง (17.14%) ระดับต่ํา (3.68%) ไมพอใจ (5.26%) 

อภิปรายผล 

ความรูการจัดการขยะ พบวา กอนการอบรม กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง 

(รอยละ 52.72) ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกอนการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของ

เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หัวหนาครัวเรือนไมไดรับความรูเพ่ิมเติมในการจัดการขยะ มีการจัดการ

ขยะตามประสบการณเดิมท่ีมีอยูคือท้ิงขยะรวมกันโดยไมมีการแยกขยะ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรรณี ศรีสุข (2562) 

ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของหัวหนาครวัเรือนใน เขตเทศบาลตําบลสามโคก อําเภอ

สามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวาความรูการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 70.99) ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ       

วันวิสาข คงพิรุณและคณะ (2560) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในหมูบานโปงปะตําบลแกงโสภา อําเภอ

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวากลุมตัวอยางมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับสูง (รอยละ 60.83) 
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ทัศนคติการจัดการขยะ พบวา อยูในระดับสูงมากท่ีสุด (รอยละ 59.3) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 40.00)

ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหลังจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หัวหนาครัวเรือนมีความสนใจเก่ียวกับการจัดการขยะในระดับครัวเรือนเพราะเปนนโยบายท่ี

รัฐบาล และเทศบาลตําบลเมืองเกาใหความสําคัญกับการจัดการขยะเพ่ือใหบานเมืองสะอาดสวยงาม และเทศบาลเมืองเกา

เปนท่ีตั้งของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย มีนักทองเท่ียวเขามาทองเทียวจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุภาวด ี

ศรีนวลใย (2561) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของหัวหนาครัวเรือนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับสูง (รอย

ละ 68.10) รองลงมาอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 31.10)  และสอดคลองกับการศึกษาของ ยศภัทร ยศสูงเนินและคณะ 

(2558) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาล ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

พบวาประชาชนมีทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับสูง (รอยละ 58.72) 

พฤติกรรมการจัดการขยะ พบวา สวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนอยูในระดับสูง (รอยละ 66.15) ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจากหลังจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หัวหนาครัวเรือน มีทักษะเพ่ิมข้ึนในการคัดแยกขยะ การนําขยะไปใชประโยชน เชน การนําไปหมัก

ทําปุย การนําขยะไปขายเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ดวงใจ ปนตามูล (2556) ไดศึกษา

การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบานโสก อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 

พบวา ดานการลดปริมาณขยะในครัวเรือน อยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาวดี ศรีนวลใย (2561) พบวา

ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานลดการใช สวนใหญอยูในระดับสูง (รอยละ 49.40) ระดับพฤติกรรมการจัดการ

ขยะมูลฝอยดานใชซ้ําสวนใหญอยูในระดับสูง (รอยละ 47.90) ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยดานการรีไซเคิล สวน

ใหญอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 46.70) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สงผลใหความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและการมีสวนรวมในการจัดการขยะอยูในระดับสูงเพ่ิมมากข้ึน 

ดังน้ัน การดําเนินงานจัดการขยะในชุมชน ควรใหความสําคัญกับการสรางความรูในการจัดการขยะ มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการขยะ รวมถึงการฝกปฏิบัติการแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการ

จัดการขยะท่ีถูกตองรวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวม และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการนําขยะไปใชประโยชน เชน การนําไปหมักทําปุย การนําขยะไปขายเพ่ือสรางรายไดใหกับ

ครอบครัว 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ี ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ 2561 คณะผูวิจัย

ขอขอบคุณคณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนจนงานวิจัยสําเร็จลงได

อยางสมบูรณ คณะผูวิจัยขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ท่ีใหความรวมมือ และเสียสละเวลาในการใหขอมูลแกคณะผูวิจัย

เปนอยางดี  
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บทคัดยอ 

การวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน จังหวัดสุโขทัย กลุม

ตัวอยาง 420 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน เก็บขอมูลระหวาง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 โดยใชแบบ

สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยไคสแควร Odds ratios และ confidence intervals พบวา กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่เพศชาย 

(100%) อายุเฉลี่ย 23.32 ป สถานภาพโสด (88.89%) อายุเฉลี่ยท่ีเริ่มสูบบุหรี่เทากับ 16.46 ป สาเหตุท่ีสูบบุหรี่คือตองการ

ทดลองสูบบุหรี่ (62.50%) สวนกลุมท่ีไมสูบบุหรี่ เพศชาย (45.40%) อายุเฉลี่ย 23.40 สถานภาพโสด (90.80%) และพบวา

กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ ไดรับผลกระทบทางสุขภาพมิตทิางกายมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ไดแก การรับรูกลิ่น 2.218 เทา 

การรับรูรส 3.252 เทา การระคายเคืองตอจมูก  ตา คอ แสบตา นํ้าตาไหล 3.353 เทา มีอาการไอบอยครั้ง 2.244 เทา เปน

โรคภูมิแพ 1.837 เทา เสื้อผา ผมมีกลิ่นเหม็น 5.058 เทา ฟนเหลือง 4.535 เทา มีกลิ่นปาก 5.296 เทา ริมฝปากคล้ํา 4.429 

เทา ผลกระทบมิติทางสังคมไดแก เกิดขัดแยงกับคนในครอบครับ 3.141 เทา ทะเลาะวิวาทกับเพ่ือน 1.893 เทา และมีผลการ

เรียนลดลง 2.339 เทา จากผลการวิจัย ควรใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจํากัดการเขาถึงบุหรี่ของวัยรุนและสรางการรับรูพิษ

ภัยบุหรี่ในวัยรุนอยางตอเน่ือง 

คําสําคัญ : บุหรี่, ผลกระทบทางสขุภาพ, วัยรุน 
 

Abstract 

This cross-sectional research aimed to explore health effects of smoking among adolescents in 

Sukhothai Province. 420 participants were selected using multistage random sampling. Data were 

collected between 1ST January and 31st March 2019. A standardized interview questionnaires was used for 

data collection. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square test, odds ratios (OR) and 

confidence intervals (CI). The Result showed that: participants in smoking group, male (100%), had mean 

age of 23.32 years old, being single status (88.89%), mean age of starting smoking was 16.46 years and  

cause of smoking was want to try smoking (62.50%). In non-smoking group, male (45.40%), participants 

had mean age of 23.40 years old, and being single status (90.80%). Furthermore, participants in the 

smoking group had high physical health effects from smoking than those in the non-smoking group, for 

example diminished sense of smell about 2.218 times, diminished sense of taste about 3.252 times, nose 

and eye irritation about 3.353 times, frequent coughing about 2.244 times, allergy about 1.837 times, bad 

smell on clothes, hair and body about 5.058 times, yellow teeth about 4.535 times, bad breath about 

5.296 times, dark lips about  4.429 times, conflicts with their family member about 3.141 times, conflicts 

with friends about 1.893 times, and decreased academic performance about 2.339 times.  From this 

research result should use legal measures to restrict teenage smoking and promote awareness of cigarette 

poisoning continuously 

Keywords : health effects, smoke, adolescents  
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บทนํา 

การสูบบุหรี่ เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตท่ีสามารถปองกันได บุหรี่เปนสิ่งเสพติดท่ีสามารถเสพไดโดยไมตองรับโทษ

ทางกฎหมาย บุหรี่มีสารประกอบท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (อนุกูล มะโนทน, 2556) กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุ

วา บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ 36 ชนิด คือ โรคมะเร็ง 10 ชนิด โรคเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 4 ชนิด โรค

เก่ียวกับทางเดินหายใจ 11 ชนิด โรคเก่ียวกับระบบสืบพันธุ 4 ชนิด และโรคอ่ืนๆ อีก 6 ชนิด การสูบบุหรี่ทําใหคนท่ัวโลก 1 

คน ในทุกๆ 10 คนเสียชีวิต ภายใน ค.ศ. 2030 สัดสวนจะเปน 1 คน ในทุกๆ 6 คน ซึ่งเทากับจะมีคน 10 ลานคนเสียชีวิต

เพราะสูบบุหรี่ในแตละป (ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา, 2553) สําหรับประเทศไทย ในป พ  .ศ  . 2549 พบวามีผูปวยท่ีมี

สาเหตุเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ ไดแก โรคมะเร็งปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย และโรคถุงลมโปงพอง 624,309 ราย 

และพบวาในป พ.ศ.2547 มีผูเสียชีวิตจากโรคท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ จํานวน 41,002 คนตอป (ศูนยวิจัยและการจัดการ

ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ, 2553) 

 ผูสูบบุหรี่จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึนจากคนท่ัวไปเฉลี่ยรอยละ 10 – 30 ในหญิงมีครรภและทารกทําใหเกิดความ

เสี่ยง โดยทารกแรกคลอดจะมีนํ้าหนักตัวต่ํากวาปกติ ทารกมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวางคลอดหรือเกิดความพิการแต

กําเนิดเพ่ิมข้ึน เด็กท่ีไดรับควันบุหรี่พัฒนาการของปอดจะนอยกวา และพัฒนาการทางสมองจะชากวาเด็กท่ีไมไดรับควันบุหรี่ 

ในผูใหญพบวาการไดรับควันบุหรี่ท่ีผูอ่ืนสูบทําใหเกิดโรคมะเร็งในปอดได โดยผูหญิงท่ีไดรับควันบุหรี่วันละ 3 ช่ัวโมงข้ึนไปจะมี

อัตราเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งท่ีลําคอมากกวาผูท่ีไมไดรับควันบุหรี่ 3 เทา และมีโอกาสเปนโรคมะเร็งในสวนอ่ืนๆ มากกวาคน

ปกติ 2 เทา ผูท่ีไดรับควันบุหรี่จะมีโอกาสเปนโรคหัวใจขาดเลือดสูงกวาคนท่ัวๆ ไป ผูหญิงท่ีสามีสูบบุหรี่มีความเสี่ยงท่ีจะมี

อาการหัวใจขาดเลือดสูงกวาผูหญิงท่ีสามีไมสูบบุหรี่ 3-4 เทา และจะตายเร็วกวาผูหญิงท่ีสามีไมสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 4 ป (ประกิต 

วาทีสาธกกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554)  

 ประเทศไทยพบวาในป พ.ศ.2560 จํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปท้ังสิ้น 55.9 ลานคน เปนผูท่ีสูบบุหรี่ 10.7 ลานคน 

รอยละ 19.1แยกเปนผูท่ีสูบเปนประจํา 9.4 ลานคน รอยละ 16.8 และเปนผูท่ีสูบนานๆ ครั้ง 1.3 ลานคน รอยละ 2.2 กลุม

อาย ุ25-44 ปมีอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 21.9 กลุมอายุ 45-59 ป รอยละ 19.1 และ 20-24 ป รอยละ 20.7 สําหรับกลุมผูสูง

วัย อายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 14.4 กลุมเยาวชน อายุ 15-19 ป มีอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 9.7 ผูชายสูบบุหรี่มากกวาผูหญิง 

22 เทา รอยละ 37.7และ 1.7 ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรท่ีอาศัยอยูนอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตเทศบาล 

รอยละ 20.9 และ 17.0 ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่ในภาคใตมากท่ีสุด รอยละ 24.5 รองลงมาไดแก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.1 ภาคกลางและภาคเหนือมีอัตราการสูบใกลเคียงกัน รอยละ 17.6 และรอยละ 17.1 

ตามลําดับ สําหรับกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุด รอยละ 15.4 (สํานักสถิติแหงชาติ, 2560) 

สําหรับจังหวัดสุโขทัย เปนจังหวัดท่ีมีการเพาะปลูกยาสูบพันธุดี สงขายใหกับบริษัทท่ีผลิตยาสูบเพ่ือผลิตเปนบุหรีซ่อง 

นอกจากน้ีมีบางสวนท่ีผลิตเปนยาเสน สงขายภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงซึ่งเปนเหตุใหประชาชนในจังหวัดสุโขทัยเขาถึง

บุหรี่ไดงายข้ึน  ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปในเขตจังหวัดสุโขทัย พบวา ป พ.ศ. 2554 มีอัตราการสูบ

บุหรี่เทากับรอยละ 22.36 โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2550 รอยละ  3.45 และพบวามีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาภาพรวมท้ัง

ประเทศ โดยภาพรวมท้ังประเทศมีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 21.36 (ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ, 

2553) ป พ.ศ. 2560 มีอัตราการสูบบุหรี่เทากับรอยละ 18.3 และพบวามีอัตราการสูบบุหรี่ต่ํากวาภาพรวมท้ังประเทศ โดย

อัตราการสูบบุหรี่ภาพรวมท้ังประเทศรอยละ 19.1 (สํานักสถิติแหงชาติ,2560) จากขอมูลดังกลาว จะพบวาการสูบบุหรี่มี

ผลกระทบและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และบุคคลท่ีอยูรอบขางของผูสูบดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาผลกระทบ

ทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของ

วัยรุนจังหวัดสุโขทัย และนําผลการวิจัย สารสนเทศท่ีไดมาใชในการวางแผนในการควบคุม รณรงค การลด ละเลิกสูบบุหรี่ตาม

โครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตรปลอดบุหรี่ ตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional research) มีวัตถุประสงคศึกษา ผลกระทบทางสุขภาพ

จากการสูบบุหรี่ของวัยรุน จังหวัดสุโขทัย เก็บขอมลูระหวาง 1 มกราคม 2562- 30 มีนาคม 2562 

ประชากร เปนวัยรุนอายุระหวาง 15-24 ป ในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 49,821 คน ในเขตจังหวัดสุโขทัย  

กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชหลักเกณฑของแดเนียล (Daniel, 1995) กําหนดระดับความเช่ือมั่น 

95% ไดจํานวน 382 คน และเพ่ิมรอยละ 20 เพ่ือปองกันการสูญหายและความไมครบถวนของขอมูล  ไดขนาดกลุมตัวอยาง

จํานวน 420 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน โดยข้ันแรกสุมอําเภอ ข้ันท่ีสองสุมตําบล โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงายดวยการจับสลาก ข้ันท่ีสามสํารวจรายช่ือวัยรุนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ และสมัครใจเขารวมตอบแบบสัมภาษณ 

จากน้ันสุมเลือกตัวอยางเพ่ือตอบแบบสัมภาษณ โดยการสุมแบบเปนระบบ  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 2 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงรายได ความเพียงพอของรายได 

ระยะเวลาการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่  ชนิดของบุหรี่ จํานวน 11 ขอ  

 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ประกอบดวย 

ผลกระทบทางสุขภาพมิติทางกาย มิติทางจิตใจและมิตทิางสังคม  การวัดเปนแบบมาตรวัด 2 ระดบั คือ ไดรับผลกระทบ และ

ไมไดรับผลกระทบ จํานวน 24 ขอ 

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 

 แบบสัมภาษณไดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุงแกไข

กอนนําไปทดสอบกับวัยรุนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ในเขตตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 คน นํามา

วิเคราะหหาคาความเท่ียงของแบบสัมภาษณ โดยใชสัมประสทิธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา

ความเท่ียงเทากับ  0.85 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 เก็บรวบรวมขอมูล นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางใชเวลาในการตอบแบบสัมภาษณคนละ

ประมาณ 15 นาที 

 การวิเคราะหขอมูล 

  วิเคราะหขอมูลดวยเครือ่งคอมพิวเตอร และกําหนดความเช่ือมั่นในการทดสอบทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ี 1) สถิติเชิง

พรรณนา ไดแกรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมานวิเคราะหดวยสถิติไคสแควร odds ratios (OR) 

และ confidence intervals (CI) 

ผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปพบวา กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่เพศชายรอยละ 100 อายุเฉลี่ย 23.32 ± 0.74 ป  สถานภาพโสดรอยละ 

88.89  นับถือศาสนาพุทธรอยละ 100 ระดับการศึกษาสูงสุดในปจจุบันคือระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดรอยละ 48.61 ประกอบ

อาชีพรับจางมากท่ีสุดรอยละ 61.11 รองลงมาคือไมไดประกอบอาชีพ (กําลังศึกษา) รอยละ 25.00 มีโรคประจําตัว รอยละ 

6.94 ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 97.22 

สวนกลุมท่ีไมสูบบุหรี่ เพศชาย รอยละ 45.40 อายุเฉลี่ย 23.40 ± 0.75 ป สถานภาพโสดรอยละ 90.80 นับถือศาสนา

พุทธรอยละ 98.56 ระดับการศึกษาสูงสุดในปจจุบันคือระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุดรอยละ 69.54 ไมไดประกอบอาชีพ (กําลัง

ศึกษา)มากท่ีสุด รอยละ 45.98 รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจางรอยละ 20.70 โรคประจําตัว รอยละ 10.34 ดื่มสุรา/

เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 34.20 (ตารางท่ี 1) 
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ตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามลักษณะขอมลูสวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
สูบบุหรี ่(n=72) ไมสูบบุหรี ่(n=348) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ      

 ชาย 72 (100) 158 (45.40) 

 หญิง 0 (0) 190 (54.60) 

อายุ (ป)         

คาเฉลี่ย (คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 23.32 (0.74) 23.40 (0.75) 

มัธยฐาน (คาต่ําสุด - คาสูงสดุ) 23 (16-24) 24 (15 - 24) 

สถานภาพสมรส     

 โสด 64 (88.89) 316 (90.80) 

 คู 8 (11.11) 27 (7.76) 

 หมาย/อยา/แยก 0 (0) 5 (1.44) 

ศาสนา     

 พุทธ 72 (100) 343 (98.56) 

 คริสต 0  5 (1.44) 

ระดับการศึกษา       

 ประถมศึกษา    27 (37.50) 10 (2.87) 

 มัธยมศึกษา 35 (48.61) 242 (69.54) 

 อนุปริญญา   10 (13.89) 49 (14.08) 

 ปริญญาตรหีรือสูงกวา 0 0 47 (13.51) 

อาชีพ     

 ไมไดประกอบอาชีพ     18 (25.00) 160 (45.98) 

 รับจาง   44 (61.11) 79 (22.70) 

 คาขาย 0 - 24 (6.90) 

 ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 0 - 65 (18.68) 

 เกษตรกรรม 10 (25.00) 20 (5.75) 

โรคประจําตัวท่ีวินิจฉัยโดยแพทย      

 ไมมโีรคประจําตัว   67 (93.06) 312 (89.66) 

 มีโรคประจําตัว   5 (6.94) 36 (10.34) 

ดื่มสรุา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล     

 ดื่ม 70 (97.22) 119 (34.20) 

 ไมดืม่ 2 (2.78) 229 (65.80) 

ใชสารเสพติด     

 ใช 0 (0) 0 (0) 

 ไมใช 72 (100) 348 (100) 
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การวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพมิติทางกายจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับ

ผลกระทบทางสุขภาพดานประสาทสัมผัสของจมูก การรับรูกลิ่น ทําหนาท่ีลดลง มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 2.218 เทา 

(OR= 2.218, 95% CI= 1.32-7.71) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานประสาทสัมผัสของลิ้น รับรูรสชาติ

อาหารลดลงทําหนาท่ีลดลง มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 3.252 เทา (OR= 3.252, 95% CI= 1.93-5.48) กลุมตัวอยางท่ี

สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดการระคายเคืองตอจมูก  ตา คอ แสบตา นํ้าตาไหล มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบ

บุหรี่ 3.353 เทา (OR= 3.353, 95% CI= 1.98-5.65) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดอาการไอ

บอยครั้ง มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 2.244 เทา (OR= 2.244, 95% CI= 1.31-3.82) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับ

ผลกระทบทางสุขภาพดานเปนโรคภูมิแพ มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 1.837 เทา (OR= 1.837, 95% CI= 1.09-3.07) 

กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานลําตัว เสื้อผา ผมมีกลิ่นเหม็นมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 5.058 

เทา (OR= 5.058, 95% CI= 2.62-9.73) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานฟนเหลือง มากกวากลุม

ตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 4.535 เทา (OR= 4.535, 95% CI= 1.77-11.61) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดาน

ฟนเหลือง มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 4.535 เทา (OR= 4.535, 95% CI= 1.77-11.61) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับ

ผลกระทบทางสุขภาพดานมีกลิ่นปากมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 5.296 เทา (OR= 5.296, 95% CI= 2.69-10.40) กลุม

ตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานริมฝปากคล้ํามากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 4.429 เทา (OR= 4.429, 

95% CI= 2.19-8.92) สวน อาการไอเรื้อรัง การเปนหวัดบอย รอยตีนกาข้ึนเร็ว น้ิวมือ เล็บมีสีเหลือง โรคในชองปาก ปริทันต 

ฟนผแุละโรคระบบทางเดินอาหาร เชน กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลยอน กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่กับกลุมตัวอยางท่ีไมสูบ

บุหรี่ ไดรับผลกระทบทางสุขภาพทางกายไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 2)  
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลกระทบทางสขุภาพมิติทางกายจากการสูบบุหรีข่องวัยรุน  

ผลกระทบทางสุขภาพ 

มิติทางกาย 

สูบบุหรี ่n (%) 

(n=72) 

ไมสูบบุหรีn่ (%) 

(n=348) 𝑥2 p-value OR (95% CI) 

1.จมูก รับรูกลิ่นลดลง 41/72 (56.94) 130/348(37.36) 9.483* 0.002 2.218 (1.32-7.71) 

2. ลิ้น รับรูรสชาติอาหารลดลง 38/72(52.78) 89/348 (25.57) 20.928* <0.001 3.252 (1.93-5.48) 

3. เกิดการระคายเคืองตอจมูก  

ตา คอ แสบตา นํ้าตาไหล 
38/72 (52.78) 78/348 (22.41) 22.020* <0.001 3.353 (1.98-5.65) 

4. ไอบอยครั้ง 48/72 (66.67) 164/348 (47.13) 9.112* 0.003 2.244 (1.31-3.82) 

5. ไอเรื้อรัง  33/72 (45.83) 156/348 (44.83) 0.024 0.897 1.041 (0.62-1.73) 

6. เปนหวัดบอย 31/72(43.06) 154/348(44.25) 0.035 0.897 0.952(0.51-1.59) 

7. เปนโรคภมูิแพ 34/72(47.22) 114/348(32.76) 5.469* 0.022 1.837(1.09-3.07) 

8. ลําตัว เสื้อผา ผมมีกลิ่นเหม็น 60/72(83.33) 173/348(49.71) 27.301* <0.001 5.058(2.62-9.73) 

9. รอยตีนกาข้ึนเร็ว 35/72(48.61) 159/348(45.69) 0.205 0.698 1.124(0.67-1.86) 

10. ฟนเหลือง  67/72(93.06) 260/348(74.71) 11.643* <0.001 4.535(1.77-11.61) 

11. น้ิวมือ เล็บมีสีเหลือง 29/72(40.28) 162/348(46.55) 0.947 0.364 0.774(0.46-1.29) 

12. มีกลิ่นปาก 61/72(84.72) 178/348(51.15) 27.420* <0.001 5.296(2.69-10.40) 

13. ริมฝปากคล้ํา 62/72(86.11) 203/348(58.33) 19.769* <0.001 4.429(2.19-8.92) 

14. โรคในชองปากปริทันตฟนผ ุ 40/72(55.56) 228/348(65.52) 2.569 0.138 0.658(0.39-1.10) 

15. โรคระบบทางเดินอาหาร  16/72(22.22) 114/348(32.76) 3.099 0.093 0.586(0.32-1.06) 

* p-value <0.05 
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 การวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพมิติทางจิตใจจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่กับกลุม

ตัวอยางท่ีไมสบูบุหรี่ ไดรับผลกระทบทางสุขภาพมิติทางจิตใจไมแตกตางกัน (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลกระทบทางสขุภาพมิติทางจิตใจจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน  
 

ผลกระทบทางสุขภาพ 

มิติทางจิตใจ 

สูบบุหรี ่n (%) 

(n=72) 

ไมสูบบุหรีn่ (%) 

(n=348) 𝑥2 p-value OR (95% CI) 

1.อาการหงุดหงิด กระวน

กระวาย โกรธงาย 
10/72 (56.94) 75/348(37.36) 2.170 0.151 0.587 (0.28-1.20) 

2. วิตกกังวล ไมมสีมาธิ 18/72(52.78) 104/348 (25.57) 0.691 0.477 0.782 (0.43-1.39) 

3. ซึมเศรา  6/72 (52.78) 48/348 (22.41) 1.587 0.249 0.566 (0.23-1.38) 

4. นอนไมหลับ 19/72 (66.67) 80/348 (47.13) 0.383 0.544 1.201 (0.67-2.14) 
 

การวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพมิติทางสังคมจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับ

ผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดขัดแยงกับคนในครอบครับมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 3.141 เทา (OR= 3.141, 95% 

CI= 1.87-5.29) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานทะเลาวิวาทหรือขัดแยงกับเพ่ือนมากกวากลุมตัวอยาง

ท่ีไมสูบบุหรี่ 1.893 เทา (OR= 1.893, 95% CI= 1.01-3.25) กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานมีผลการ

เรียนลดลงมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 2.339 เทา (OR= 2.339, 95% CI= 1.38-3.96) (ตารางท่ี 4)  
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลกระทบทางสขุภาพมิติทางสังคมจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน  
 

ผลกระทบทางสุขภาพ 

มิติทางสังคม 

สูบบุหรี ่n (%) 

(n=72) 

ไมสูบบุหรี ่n (%) 

(n=348) 𝑥2 p-value OR (95% CI) 

1.เกิดขัดแยงกับคนในครอบครับ 41/103 (56.94) 103/348 (29.60) 19.802* <0.001 3.141 (1.87-5.29) 

2.ทะเลาะวิวาทหรือขัดแยงกับ

เพ่ือน 

26/72 (36.11) 80/348 (22.99) 5.448* 0.025 1.893 (1.01-3.25) 

3.มีผลการเรียนลดลง 31/72 (43.06) 85/348 (24.43) 10.358* 0.002 2.339(1.38-3.96) 

4.ขาดเขียน มาสายเปนประจํา 25/72 (34.72) 91/348 (26.15) 2.193 0.149 1.502(0.87-2.58) 

* p-value <0.05 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัย พบวาอายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่นอยท่ีสุดเทากับ 8 ป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยและจัดการ

ความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (2554) พบผูท่ีเริ่มสูบบุหรี่อายุนอยท่ีสุดอายุ 6 ป สอดคลองกับการศึกษา ศศิธร ชิดนายี และวรา

ภรณ ยศทวี (2561) พบวาอายุท่ีเริ่มลองสูบบุหรี่อายุ 8 ป  

จากผลการวิจัย พบวา สาเหตุท่ีสูบบุหรี่มากท่ีสุดคือตองการทดลองสูบรอยละ 62.50 ลงมาคือเพ่ือนชักชวน รอยละ 

37.50 สอดคลองกับการศึกษาของจุรีย อุสาหะ และคณะ (2558) พบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน 

ประกอบดวยปจจัยภายในของตัวเด็ก ไดแกการเห็นเพ่ือนสูบแลวอยากสูบตาม ตองการใหเพ่ือนยอมรับเขากลุมและไมมีทักษะ

การปฏิเสธเมื่อเพ่ือนชวนใหสูบบุหรี่ ความอยากรูอยากลอง และพบวาความสัมพันธท่ีแข็งแกรงมากท่ีสุดตอพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ คือเพ่ือน และพบวาเยาวชนมากกวารอยละ 98 มีเพ่ือนท่ีสูบบุหรี่ 
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 จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดการระคายเคืองตอจมูก  ตา คอ 

แสบตา นํ้าตาไหล มากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 3.353 เทา (OR= 3.353, 95% CI= 1.98-5.65) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Barad C.B.(1979) ท่ีพบวาผูท่ีไดรับควันบุหรี่มือสองไดรับผลกระทบตอการเกิดอาการระคายเคืองตอตา

มากกวาผูท่ีไมไดรับควันบุหรีม่ือสองรอยละ 65 และพบวาผูท่ีไดรับควันบุหรี่มอืสองจะไดรับผลกระทบตอการเกิดอาการระคาย

เคืองจมูกมากกวาผูท่ีไมไดรับควันบุหรี่มือสองรอยละ 45 และสอดคลองกับการศึกษาของสมคิด ตันติไวทยพันธและเสนห แสง

เงิน (2555) ท่ีพบวา สตรีท่ีสามีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดอาการระคายเคืองตอจมูก ตา คอ แสบตา นํ้าตา

ไหลมากกวาสตรีท่ีสามีไมสูบบุหรี่ 1.88 เทา 

จากผลการวิจัย พบวา ผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดอาการไอบอยครั้งมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ 2.244 เทา 

(OR= 2.244, 95% CI= 1.31-3.82) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Salo et al.(2004) ท่ีพบวาการสูบบุหรี่ในบานมี

ความสัมพันธในระดับสูงกับอาการไอ  และการสูบบุหรี่ในบานทําใหเกิดอาการไอโดยไมมีอาการไขหวัดมากกวาผูไมสูบบุหรี่ใน

บาน  1.74 เทา (95% CI=1.17-2.60) และสอดคลองกับการศึกษาของ David et al.(2005) ท่ีพบวาบุคคลท่ีอยูอาศัยรวมกับ

ผูท่ีสูบบุหรี่มีโอกาสไอเรื้อรังมากกวาบุคคลท่ีอยูอาศัยรวมกับผูไมสูบบุหรี่ 2.14 เทา (95% CI=1.29-4.32) และสอดคลองกับ

การศึกษาของ Zhang et al.(1999) ท่ีพบวาสตรีท่ีไดรับควันบุหรี่มือสองจากสมาชิกในครอบครัวท่ีสูบบุหรี่มีโอกาสไอเรื้องรัง

มากกวาสตรีท่ีสมาชิกในครอบครัวไมสูบบุหรี่ 1.18 เทา (95% CI=0.95-1.46) และสอดคลองกับการศึกษา Barad C.B.(1979) 

ท่ีพบวาผูท่ีไดรับควันบุหรี่มือสองจะไดรับผลกระทบตอการเกิดอาการไอเรื้อรังมากกวาผูท่ีไมไดรับควันบุหรี่มือสองรอยละ 30 

และสอดคลองกับการศึกษาของสมคิด ตันติไวทยพันธและเสนห แสงเงิน (2555) ท่ีพบวาสตรีท่ีสามีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบ

ทางสุขภาพดานไอเรื้อรังมากกวาสตรีท่ีสามีไมสูบบุหรี่ 2.15 เทา 

 ผลกระทบทางสุขภาพดานการเปนหวัดบอยครั้ง กลุมตัวอยางท่ีสูบบุหรี่กับกลุมตัวอยางท่ีไมสูบบุหรี่ ไดรับผลกระทบ

ทางสุขภาพมิติทางกายไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ Barad C.B.(1979) ท่ีพบวาผูท่ีไดรับควันบุหรี่มือสองจะ

ไดรับผลกระทบตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาผูท่ีไมไดรับควันบุหรี่มือสองรอยละ 25 ซึ่งแตกตางกับรายงาน

ประจําปของนายแพทยใหญสหรัฐอเมริกาท่ีพบวาผลกระทบในระยะสั้นจากการสูดดมควันบุหรี่มือสองจะเกิดอาการระคาย

เคืองตอจมูก ตาและลําคอ ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส รูสึกไมสบาย เกิดอาการกําเริบของผูท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก ภูมิแพ (มูลนิธิ

การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่, 2554)  
 

สรุปผลการวิจัย 

การสูบหรี่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบ ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจํากัดการ

เขาถึงบุหรี่ของวัยรุน โรงเรียนและสถานบริการสุขภาพสรางการรับรูพิษภัยบุหรี่และจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ใน

วัยรุนอยางตอเน่ือง และควรจัดบริการเลิกสูบหรี่ท้ังในสถานบริการสุขภาพและในโรงเรียน นอกจากน้ีชุมชนควรเขามามีสวน

รวมในการปองกันการสูบบุหรี่ของวันรุน 
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบวา อายุท่ีเริ่มสูบบุหรี่นอยท่ีสุดเทากับ 8 ป  ดังน้ัน ควรจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือปองกันการ

สูบบุหรี่ในโรงเรียนประถมศึกษาและสรางครอบครัวตนแบบการปองกันการสูบบุหรี่ในเด็ก และเขมงวดดานกฎหมายเพ่ือ

ปองกันการเขาถึงบุหรี่ในวัยรุน 

2. จากผลการวิจัยพบวา  กลุมท่ีสูบบุหรี่ ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 97.22 สวนกลุมท่ีไมสูบบุหรี่ ดื่ม

สุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 34.20 ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรบูรณาการการทํางานรวมกันในการจัดกิจกรรมลด 

ละเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา 
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3. จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุท่ีสูบบุหรี่มากท่ีสุดคือตองการทดลองสูบรอยละ 62.50 ลงมาคือเพ่ือนชักชวน 

รอยละ 37.50 ดังน้ัน ควรจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันการทดลองสูบบุหรี่ ไดแก การเลนกีฬา เปนตน 
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รูปแบบท่ีเหมาะสมในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย 

APPOPRIATE LONG-TERM CARE MODEL FOR ELDERLY IN RURAL COMMUNITY, 

SUKHOTHAI PROVINCE. 
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บทคัดยอ  

การวิจัย และพัฒนา มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง และทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายรุะยะยาวในชุมชน

ชนบทจังหวัดสุโขทัย การศึกษาประกอบดวย 1) การวิเคราะหสภาพปญหา กลุมตัวอยาง 261 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

หลายข้ันตอน เก็บขอมลูโดยการสมัภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยสถิตสิหสมัพันธเพียรสัน พบวา รายได ความสัมพันธภาพใน

ครอบครัว การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว ระบบการดูแลสุขภาพ ความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ

ดํารงชีวิตมีความสัมพันธกับคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p<0.05)  2) การพัฒนารูปแบบการ

ดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท (1) ศึกษาความตองการ และขอเสนอแนะของผูท่ีเก่ียวของกับรปูแบบการดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาวในชุมชนชนบทดวยการสนทนากลุม (2) ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญ พบวา รูปแบบประกอบดวย 

ข้ันตอน 1 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัย ข้ันตอน 2 กิจกรรมการเรยีนรูเก่ียวกับการดแูลสขุภาพตนเอง ข้ันตอน 3 

กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคม ข้ันตอน 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอม 3) การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบวาคะแนน

เฉลี่ยคณุภาพชีวิตผูสูงอายภุายหลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.002) 

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ, การดูแลระยะยาว, ชุมชนชนบท  
 

Abstract 

This research and development, the objective of this study was to develop and examine the 

appropriate long term care model for elderly in rural community, Sukhothai province. The study was 

conducted in 3 phases. The first phase aimed to assess factors associate with quality of life among elderly 

in rural community. The samples were 261 participants recruited by multistage random sampling. A 

questionnaire was administered by face to face interviews and analysis by Pearson’s product moment 

correlation coefficient. The result showed that income, participation family activity, caring from family, 

health care system, basic human needed, environmental were associated with quality of life among 

elderly in rural community statistical significance (p<0.05). The second phase was to construct a model of 

elderly long term care. Which consisted of the study on needs and quality of life suggested by 

stakeholders with focus group discussions; and the content validity which was approved by experts. The 

resulting of appropriate long term care model consisted of 4 steps: (1) the learning aging; (2) learning skill 

of self-care; (3) the activities of social supportive; and (4) the activities to environment conducive for life. 

The third phase was to evaluate effectiveness model and it was found that there was a significant 

increase in the average score of quality of life after the intervention (p=0.002).  

Keyword: elderly, long term care, rural community 
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บทนํา 

 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงความเจรญิกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข สงผลให

ประชากรทุกประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย อายยุืนยาว ประกอบกับอัตราการเจรญิพันธุลดลง ทําใหสัดสวนของผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (เสนห แสงเงินและคณะ, 2555)  สงผลใหหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยเขาสูสภาวะประชากร

ผูสูงอายุ (Population aging) ในสวนของประเทศไทย พบวา โครงสรางประชากรไทยกําลังปรับเปลีย่นสูการเปนสังคมท่ีมี

สัดสวนผูสูงอายุถึงหน่ึงในหาของประชากรท้ังหมด จาํนวนผูสูงอายุรวมถึงสัดสวนประชากรผูสูงอายเุพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และ

ตอเน่ือง โดยในป พ.ศ. 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.80 ของประชากรท้ังประเทศ ป พ.ศ. 2545 มีจํานวนผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 9.40 จากน้ัน เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 10.70 ในป พ.ศ. 2550 และเพ่ิมเปนรอยละ 10.80 ในป พ.ศ. 2553 และ

ประมาณการณวาประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมเปนรอยละ 15.10 ในป พ.ศ. 2563 จะเพ่ิมเปนรอยละ 21.10 ในป พ.ศ. 2573 

และจะเพ่ิมเปนรอยละ 26.00 ในป พ.ศ. 2583 (ถาวร มาตน และเสนห แสงเงิน, 2560)  

 ประชากรสูงอายุเปนกลุมประชากรพิเศษ ท่ีจําเปนตองไดรับการดูแลจากสังคมและสุขภาพ ผูสูงอายุจะมีแบบแผน

ความเจ็บปวยตางจากประชากรกลุมอายุอ่ืน เปนวัยท่ีประสบกับปญหาเสื่อมถอยท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม ทําใหวัยน้ีมี

โอกาสเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย ท้ังโรคติดตอและโรคไม (สุทธิชัย  จิตะพันธกุลและคณะ, 2548) ปญหาสุขภาพในผูสูงอายุจะ

นําไปสูความจําเปนของความตองการผูดูแล ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุเปนภาระตอระบบการบริการสุขภาพอยางมากโดย

พบวา ผูสูงอายุไทยในปจจุบันใชเตียงในโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศถึงรอยละ 28 ของปริมาณเตียงท้ังหมด และคาดวาจะมีการ

เพ่ิมข้ึนของการครองเตียงในอัตราท่ีสูงเปน 3 เทาของการเพ่ิมในประชากรอายุนอย (เสนห แสงเงินและคณะ, 2555) และจาก

การขยายตัว การกระจายตัวของสังคมเมืองสงผลใหสังคมชนบทรับความเจริญแบบสังคมเมืองเขาไปใชเปนแบบแผนในการ

ดําเนินชีวิตมากข้ึน เกิดการอพยพออกจากทองถ่ิน จนทําใหโครงสรางของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เชน สัดสวนหนุมสาว วัย

แรงงานนอยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สมาชิกของครอบครัวบางรุนหายไปจากครอบครัว (สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์, 2552) และ

ในท่ีสุดภาพรวมของชาวบานท่ีอยูอาศัยในชุมชนมักประกอบไปดวยผูสูงอายุ และเด็กเปนสวนใหญ ลักษณะดังกลาวทําให

สัดสวนของผูสูงอายุตอประชากรกลุมอ่ืนในชุมชนเพ่ิมสูงข้ึน และพบวาสิ่งท่ีตามมา คือผูสูงอายุมีผูเลี้ยงดูหรือดูแลใหมีชีวิต

ความเปนอยูอยางปกติสุขนอยลง (สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์, 2552) จากปญหาผูสูงอายุขาดผูดูแลหรือขาดคนชวยเหลือจากชุมชน หรือ

ไดรับการดูแลจากผูดูแลท่ีไมมีคุณภาพ  กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินงานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว โดยความรวมมือ

จากหลายภาคสวน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สงผลใหชุมชนมีความตระหนัก

ในการดูแลผูสูงอายุ  ผูสูงอายุไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  (ณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน, 2561) 

 จังหวัดสุโขทัยมีอัตราประชากรผูสูงอายุตอประชากรท้ังหมดมากเปนอันดับหน่ึงของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 2 ซึ่ง

ประกอบดวยจังหวัดตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ และสุโขทัย โดยป พ.ศ.2558 จังหวัดสุโขทัยมีผูสูงอายุจํานวน 

74,440 คน และพบวา กลุมท่ีชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือคนอ่ืนไดรอยละ 89.14 กลุมท่ีชวยเหลือตัวเองไดแตชวยคนอ่ืน

ไมได รอยละ 9.46 และกลุมท่ีชวยเหลือตัวเองไมได รอยละ 1.40 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2558) และรอยละ

44.18 มีสภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลาง รอยละ 6.02 มีสภาวะสุขภาพอยูในระดับไมดี โดยผูสูงอายุ รอยละ 93.02 ไดรับ

ผลกระทบทางสุขภาพมากท่ีสุด ไดแก มีอาการนอนไมหลับรองลงมาคือ รอยละ 86.51 มีอาการเหน่ือย และออนเพลียไม

สามารถทํางานไดรอยละ 84.19 ไดยินไมชัดตองพูดเสียงดัง ๆรอยละ 60.00 ไดรับอันตรายจากสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเสมอ

รอยละ 53.02 ไมสามารถแสวงหาความรูท่ีจะนํามาใชในการดูแลสุขภาพตนเองได รอยละ 51.16 ไมสามารถดูแลรางกายให

สะอาดอยูเสมอรอยละ 48.37 เมื่อรูสึกไมสบายใจจะอยูคนเดียวไมหาเพ่ือนพูดคุยรอยละ 33.02 รับประทานอาหารไมเพียงพอ

กับความตองการของรางกาย (สมคิด ตันติไวทยพันธุ, 2556) จากขอมูลดังกลาว การดําเนินงานดานการดูแลสุขภาพ

ผูสูงอายุระยะยาว จึงเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานดานผูสูงอายุ เพ่ือชวยผลักดันการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหมี

ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ท้ังในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูใน

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ  ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแล
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ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และใชเปนขอมูลสําหรับสถาบันและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีข้ึน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท 2) เพ่ือศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการดูแล

ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสโุขทัย 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการดูแลผูสงูอายุระยะยาวในชุมชนชนบทท่ีสงผลตอคณุภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 รูปแบบการวิจยั  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) โดยใชวิธีวิทยาแบบผสมผสาน (Combine 

Research หรือ Mixed Method) ระหวางรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และรูปแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) จากแนวคิดปฏิบัตินิยม (Pragmatism) เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู การศึกษาวิจัย

ใชระยะเวลา 15 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
 

 การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาวะสุขภาพผูสูงอายุ คณุภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัยและสถานการณปญหา

ศักยภาพการดูแลผูสูงอายรุะยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) เก็บ

ขอมูลระหวางเดือน 1 พฤษภาคม 2560 –30 กรกฎาคม 2560 

ประชากร และกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ผูสงูอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย  

  1) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชหลักเกณฑของเครซี่ และมอรแกน (1970) กําหนดระดับความ

เช่ือมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 250 ตัวอยาง และเพ่ิมจาํนวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 เพ่ือปองกันการสูญหาย

ของกลุมตัวอยางหรือการไดขอมลูไมสมบูรณ การวิจยัครั้งน้ีไดแบบสมัภาษณท่ีมีความสมบูรณ ครบถวน จํานวน 261 ตัวอยาง  

  2) การสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) โดยข้ัน

แรกสุมอําเภอ ข้ันท่ีสองสุมตําบลใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ข้ันท่ีสามสํารวจรายช่ือผูสูงอายุท่ีมีคณุสมบัตติามเกณฑ และ

ยินดีตอบแบบสัมภาษณ จากน้ันสุมเลือกตัวอยางเพ่ือตอบแบบสมัภาษณ โดยการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ  โดยมีเกณฑการ

คัดเขา คือสามารถสื่อสารภาษาไทยไดเขาใจ มีการรับรูเก่ียวกับเวลา สถานท่ี บุคคลตามปกติ สามารถเคลื่อนไหวหรือ

ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดอยางปกติ ยินดีใหความรวมมือในการศึกษา และอาศัยอยูในพ้ืนท่ีวิจัย

ระหวางการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณท่ีผูวิจยัสรางข้ึน ประกอบดวย 7 สวน ไดแก สวนท่ี 1 

ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะคาํถามเปนแบบปลายปด จํานวน 9 ขอ สวนท่ี 2 ความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการ

เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ จํานวน 20 ขอ สวนท่ี 3 ดานครอบครัว 3.1 สัมพันธภาพในครอบครัว จํานวน  8 ขอ สวน 3.2 การ

เขารวมกิจกรรมในครอบครัว จํานวน 5 ขอ สวน 3.3 การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 4 ระบบการดูแล

สุขภาพ จํานวน 15 ขอ สวนท่ี 5 ความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต  จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 6 สิ่งแวดลอม จํานวน 20 ขอ สวนท่ี 7 

คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุใชแบบประเมินขององคการอนามัยโลก (World Health Organization Quality of Life for Old Age 

(WHOQOL-OLD) (Thai Version, 2012) ประกอบดวย 6 ดาน จาํนวน 24 ขอ 
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 การวัดและแปลผล  

 เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล   

1. ความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี ตอบถูก ให

คะแนน 1 คะแนน ตอบผิด ใหคะแนน 0 คะแนน ตอบไมแนใจ ใหคะแนน 0 คะแนน  เกณฑการแปลผล แบงเปน 3 ระดับ 

คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ซึ่งใชเกณฑการแปลผลของ Bloom(1971) โดยนําผลรวมของคะแนนท้ังหมดของ

แตละขอมารวมกัน แลวพิจารณาการแบงระดับความรูจากคาคะแนน ดังน้ี  

 ระดับสูงสุด คะแนนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 (8-10 คะแนน)  

 ระดับปานกลาง คะแนนระหวางรอยละ 60-79 (6-7 คะแนน)  

 ระดับต่ํา คะแนนนอยกวารอยละ 60 (0-5 คะแนน) 

 2. ดานครอบครัว ดานระบบการดแูลสุขภาพ ดานความจาํเปนพ้ืนฐานของชีวิต และดานสิ่งแวดลอม ใชเกณฑ

การใหคะแนนรายขอ ดังน้ี 

    ขอความเชิงบวก  ขอความเชิงลบ 

 เห็นดวย/ปฏิบัตมิาก  3   1 

 เห็นดวย/ปฏิบัตปิานกลาง  2   2 

 เห็นดวย/ปฏิบัตินอย  1   3 

     เกณฑการแปลผลภาพรวม แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดบัสูง ระดบัปานกลาง และระดบัต่ํา ซึ่งใชคาคะแนนสูงสดุ 

ลบ ดวยคะแนนต่ําสุด แลวนําไปหารดวยระดับการวัดท่ีตองการตามแนวคิดของ เบสท (Best John W, 1977) ดังน้ี 

ระดับสูงสุด =  คาคะแนะเฉลี่ย 2.34 – 3.00 

 ระดับปานกลาง =  คาคะแนะเฉลี่ย 1.67 – 2.33 

 ระดับต่ํา  =  คาคะแนะเฉลี่ย 1.00 – 1.66  

3. ดานวัดคุณภาพชีวิต จํานวน 24 ขอคําถาม ท่ีมีความหมายทางบวก 17 ขอ และขอคําถามท่ีมีความหมาย

ทางลบ 7 ขอ แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบ การใหคะแนนในขอความท้ังทางบวก และ

ทางลบ  ดังน้ี  

กลุมท่ี 1 ขอความทางบวก 17 ขอ          กลุมท่ี 2 ขอความทางลบ 7 ขอ 

ไมเลย ใหคะแนนเทากับ 1 ไมเลย ใหคะแนนเทากับ 5 

เล็กนอย ใหคะแนนเทากับ 2 เล็กนอย ใหคะแนนเทากับ 4 

ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3 

มาก ใหคะแนนเทากับ 4 มาก ใหคะแนนเทากับ 2 

มากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 5 มากท่ีสุด ใหคะแนนเทากับ 1 
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 การแปลผลระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดังน้ี 

องคประกอบ 
ระดับคณุภาพชีวิต 

ไมด ี ระดับปานกลาง ระดับด ี

1.ความสามารถทางดานการรับรู (4 items; old_01* old_02* old_10* old_20) 4-9 10-15 16-20 
2.ความเปนตัวของตัวเอง (4 items; old_03 old_04 old_05 old_11) 4-9 10-15 16-20 
3.ความสําเร็จและความคาดหวังใน อดีต ปจจบุัน และอนาคต (4 items; old_12 

old_13 old_15 old_19) 
4-9 10-15 16-20 

4.การมีปฏิสัมพันธทางสังคม (4 items; old_14 old_16 old_17 old_18) 4-9 10-15 16-20 
5.การเผชิญหนากับความตาย (4 items; old_06* old_07* old_08* old_09*) 4-9 10-15 16-20 
6.การมีปฏิสัมพันธกับคูรัก (4 items; old_21 old_22 old_23 old_24) 4-9 10-15 16-20 

คุณภาพชีวิตโดยรวม 24-56 57-89 90-100 

หมายเหตุ *ขอคําถามเชิงลบ 

  วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดความเช่ือมั่นในการทดสอบทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สถิติท่ีใช

ประกอบดวยรอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product-moment correlation 

coefficient) 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายรุะยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ

โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 ผูใหขอมูลหลัก เปนกลุมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมคัรดูแลผูสูงอายุท่ีบาน และกลุมผูใหบริการดานสุขภาพผูสูงอาย ุ

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธี Snowball Sampling Technic โดยกลุมเปาหมายจะถูกแนะนําบอกตอๆ กันจากผูให

ขอมูลคนแรก สวนจํานวนข้ันอยูกับความครบถวนหรือการถึงจุดอ่ิมตัวของขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึก ในประเด็นดานความตองการ และขอเสนอแนะ

ของผูท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการดแูลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย 

 การวิเคราะหขอมลู ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) โดยการจําแนก และจัดระบบขอมูล

เพ่ือจัดขอมูลท่ีกระจายใหเปนระบบ โดยจําแนกขอมลูท่ีมีความคลายกันมารวมไวเปนหมวดหมูเดียวกันใหสามารถเขาใจไดงาย 

และมีความสมัพันธเชิงเหตผุล 

 ข้ันตอนท่ี 3 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ใชรูปแบบ

การวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยดําเนินการทดลองใชรูปแบบรูปแบบการดูแลผูสูงอายรุะยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย โดย

ดําเนินการทดลองระหวาง 1 สิงหาคม 2560 – 30 มกราคม 2561 

  กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในตาํบลนาเชิงคีรี จํานวน 35 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุท่ีมีคณุภาพชีวิตในระดับต่าํถึงปาน

กลาง และยินดีเขารวมทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย 

  เครื่องมือ คือรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  

    ข้ันตอนท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสุขภาพอนามยัและการเปลีย่นแปลงในวัยสูงอายุ  

  ข้ันตอนท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว  

  ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว 

  ข้ันตอนท่ี 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต  
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 การวิเคราะหขอมลู วิเคราะหขอมลูดวยเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดความเช่ือมั่นในการทดสอบทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 สถิติท่ีใชประกอบดวยรอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ paired t-test 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 1  

 กลุมตัวอยาง รอยละ 58.6 เปนเพศหญิง รอยละ 41.4 เปนเพศชาย อายุเฉลี่ยเทากับ 69.6 ป รอยละ 61.3 

สถานภาพคู  รอยละ 35.3 สถานภาพหมาย/หยาแยก รอยละ 3.4 สถานภาพโสด รอยละ 82.8 จบการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา รอยละ 84.7 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 10.0 ไมไดประกอบอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุเทากับ 1,478.1 บาท รอยละ 22.6 สถานภาพทางการเงินมีหน้ีสิน รอยละ 44.1 มีรายไดมาจากการประกอบอาชีพ

ของตนเอง รอยละ 61.7 มีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค อยูอาศัยกับคูสมรสรอยละ 50.2 

ความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ พบวารอยละ 55.2 อยูในระดับต่ํา ดาน

สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา รอยละ 73.9 อยูในระดับต่ํา ดานการเขารวมกิจกรรมในครอบครัว พบวา รอยละ 67.8 อยูใน

ระดับต่ํา ดานระบบการดูแลสุขภาพ พบวา รอยละ 5.0 อยูในระดับต่ํา ดานปจจัยความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต พบวารอยละ 

13.8 อยูในระดับต่ํา ดานสิ่งแวดลอม พบวารอยละ 4.2 อยูในระดับต่ํา  และดานคุณภาพชีวิต พบวารอยละ 19.5 มีคุณภาพ

ชีวิตในระดับไมดี  รอยละ 38.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รอยละ 42.2  มีคุณภาพชีวิตในระดับดี  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.135, p=0.030) ความสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.152, p=0.014) การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว มี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.185, p=0.003) ระบบการดูแลสุขภาพ มี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.201, p=0.001)  ความจําเปนพ้ืนฐานของ

ชีวิต มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.138, p=0.026) สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือ

ตอการดํารงชีวิตมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.169, p=0.006)  สวน 

อาย ุความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ และการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวไมมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (n=261)    

ปจจัยคัดสรร 
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

r p-value 

อาย ุ 0.951 0.126 

รายได 0.135* 0.030 

ความรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอาย ุ 0.111 0.073 

ความสัมพันธภาพในครอบครัว 0.152* 0.014 

การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว 0.185* 0.003 

การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว -0.066 0.286 

ระบบการดูแลสุขภาพ 0.201* 0.001 

ความจําเปนพ้ืนฐานของชีวิต 0.138* 0.026 

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต 0.169* 0.006 

*p-value<0.05 
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ผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 2 

 ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมผูสูงอายุ จํานวน 12 คน กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน จํานวน 9 คน 

และกลุมผูใหบริการดานสุขภาพผูสูงอายุ จํานวน 3 คน 

 ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ 

  ข้ันตอนท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสุขภาพอนามยัและการเปลีย่นแปลงในวัยสูงอายุดําเนินการ 1 วัน 

ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสรางสมัพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการ

สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ  

  ข้ันตอนท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว ดําเนินการ 

1 วันประกอบดวย 3 กิจกรรมคอื 1) กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 2) กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพใน

ครอบครัว 3) กิจกรรมการเขารวมกิจกรรมในครอบครัว 

  ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ดําเนินการ 1 วัน ประกอบดวย 2 

กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมการเรียนรู เ ก่ียวกับผูสูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ และการดูแลสุขภาพผูสูงอายุของ

บุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรดานสุขภาพ  2) กิจกรรมการจดัประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวม และสรางสรรค AIC 

เพ่ือวางแผนการใหความรวมมือในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ระหวางอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน เจาหนาท่ีสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

  ข้ันตอนท่ี 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต ดําเนินการ 1 วันครึ่ง ประกอบดวย 2 กิจกรรม

คือ 1) กิจกรรมการศึกษาดูงานครอบครัวตนแบบการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในผูสูงอายุ 2) กิจกรรมสรุปแนว

ทางการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในผูสูงอายุ 

 รูปแบบไดรับการพัฒนาโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ และนักวิชาการ พบวา ความตรง

เชิงเน้ือหา(IOC) มีคาระหวาง 0.5-1  

ผลการศึกษาข้ันตอนท่ี 3 

 ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย พบวา ภายหลัง

เสร็จสิ้นการทดลอง คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เทากับ 5.88 และผลตางของสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เทากับ 3.95 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ paired t-test พบวา คะแนนเฉลี่ย

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value = 0.002 แสดงวารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

ในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิผล ทําใหกลุมตัวอยางท่ีเขารวมทดสอบประสิทธิผลมีคะแนนคุณภาพ

ชีวิตเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท  

              ระหวางกอนกับหลังการทดลอง 

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ                     

ในชนบท 
n mean S.D. t df p-value 

 กอนการทดลอง 35 82.60 15.80    

     -3.358* 34 .002 

 หลังการทดลอง 35 88.48 11.85    

*p-value<0.05 
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อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาพบวา รอยละ 19.5 มีคุณภาพชีวิตในระดับไมดี  รอยละ 38.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รอย

ละ 42.2  มีคุณภาพชีวิตในระดับดี ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูสูงอายุในชนบทสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาทําให

ขาดความรูในการดูแลสุขภาพตนเอง และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําใหมีรายไดต่ํา และมักถูกทอดท้ิงใหอยูตาม

ลําพังหรืออยูกับบุตรหลาน จึงทําใหไมไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทาท่ีควร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สมจิตต ศิริวนา

รังสรรคและเสนห แสงเงิน (2560) ท่ีพบวาผูสูงอายุ รอยละ 49.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง  สอดคลองกับการศึกษา

ของวีรพงษ ยางเดี่ยว (2554) ท่ีพบวาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 54.7) และ

สอดคลองกับการศึกษาของภัทรพงษ  เกตุคลายและคณะ (2555)  ท่ีพบวาภาพรวมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ

อยูในระดับปานกลาง  

จากผลการศึกษาพบวา ระบบการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (r = 0.201, p=0.001)  ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวในปจจุบันใหความสนใจเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุมากข้ึน

สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมจิตต ศิริวนารังสรรคและเสนห แสงเงิน 

(2560) ท่ีพบวาระบบการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 

0.338, p<0.001) สอดคลองกับการศึกษาของวีรพงษ ยางเดี่ยว (2554) ท่ีพบวาระบบการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)   

 จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 

คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เทากับ 5.88 และผลตางของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 

3.95 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ paired t-test พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p=0.002 แสดงวารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัด

สุโขทัย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิผล ทําใหกลุมตัวอยางท่ีเขารวมทดสอบประสิทธิผลมีคะแนนคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน โดย 

รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย ข้ันตอนท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสขุภาพ

อนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ข้ันตอนท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิต

รวมกับครอบครัว ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ข้ันตอนท่ี 4 กิจกรรมการจัด

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมจิตต ศิริวนารังสรรคและเสนห แสงเงิน (2560) ท่ีพบวา

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนท่ี 1 

กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ข้ันตอนท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการ

ดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และข้ันตอนท่ี 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การดํารงชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของจุฬาภรณ โสตะ (2549)  ท่ีไดเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

ประกอบดวย การเตรียมตัวทางดานรางกาย การเตรียมตัวดานจิตใจ และการเตรียมตัวดานสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ

จันทรเพ็ญ ทะเรรัมย (2551)  ซึ่งพบวารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิติประกอบดวย 1) การใหการศึกษา 2) การบริการ

สาธารณสุข 3) การบริการดานท่ีอยูอาศัย  4) บริการดานรายได 5) การใหบริการดานสังคมและ 6) การบริการดาน

นันทนาการ  
 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ภายหลังการทดลอง กลุมตัวอยาง มีคุณภาพชีวิตเพ่ิมมากข้ึน มากกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p=0.002 ดังน้ัน รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 

ข้ันตอนท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ข้ันตอนท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู
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เก่ียวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว ข้ันตอนท่ี 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจาก

บุคคลภายนอกครอบครัว ข้ันตอนท่ี 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิต 
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บทคัดยอ 

            การวิจัยก่ึงทดลองน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพ่ือปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง   

โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ โดยกลุมกลุมตัวอยางในการศึกษาท้ังหมด 90 คนแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 45 คน 

และกลุมเปรียบเทียบ 45 คน กลุมทดลอง ไดรับกิจกรรมอบรมความรูโดยการบรรยายประกอบสื่อ   การรับรูโอกาสเสี่ยงของ

การเปนโรค  การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรค  การรับรูตออุปสรรค เพ่ือปฏิบัติ

ตนปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนาคือ จํานวน รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช Paried Sample ( t -test และ Independent Sample   t-test ) กําหนด

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการ

ทดลอง ในดานความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความ

รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและ อุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการ

จัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ   (p-value < 0.05) 

 

คําสําคัญ :  แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ  การจดัการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน  โรคความดันโลหิตสูง   

 

Abstract 

This research study design was a experimental education. The research aims to study the 

application of Health belief model to Preventive behavior for cerebrovascular disease Among 

Hypertension patients in Tron Hospital, Uttaradit  Province.  The sample were 90  hypertension 

patient, 45  were in experimental group and 45 were control group. experimental group recive 

intervention included VDO presentation,demonstration, receive guide and brochure, home visits by 
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our and volunteer of health. Data werecollected by questionnaire. The statistical analysis descriptive 

included percentage, mean, standarddeviation and analytical statistics included paried sample t-test 

independent sample t-test. Theseare compared a differences between before and after treatment of 

experimental group and between groups at the 0.05 level of significance. The main results were as 

follows : After the experiment show that experimental group of score mean higher than before the 

experimental and higher than control group for knowledge of cerebrovascular disease, perceived 

susceptibility of cerebrovascular disease, perceived severity  of cerebrovascular disease, perceived 

benefits of procedure as instructed, and receiving social support. These are statistically significantly 

higher than before the experiment (p-value < 0.001). 

 

keywords : Health belief model, Preventive behavior for cerebrovascular disease, Hypertension 

 

บทนํา   

   โรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง เปนโรคท่ีพบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลก องคการอัมพาตโลก 

(World Stroke Organization: WSO,ม.ป.ป) รายงานวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก                

มีผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองท่ัวโลก 17 ลานคน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 6.5 ลานคน และมีผูท่ีมี

ชีวิตรอดจากโรคหลอดเลอืดสมองจํานวนมากไดรับผลกระทบท้ังทางดานสภาพรางกาย  จิตใจ สังคม รวมถึงความสูญเสีย

ทางดานเศรษฐกิจ ท้ังน้ีในป พ.ศ.2563 จะมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา (กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข 

สํานักควบคุมโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค,2560 )  ในการรักษาน้ัน ผูปวยท่ีไดรับยาสลายลิ่มเลือดเร็วภายใน 90 นาที

แรกหลังเกิดอาการ จะมีโอกาสหายเปนปกติถึง 3 เทา แตถาใหยาท่ี 3 ถึง 4.5 ช่ัวโมง ผูปวยจะมีโอกาสเพียง 1.2 หรือ 

1.3 เทา ท่ีจะหายเปนปกติเทียบกับผูปวยท่ีไมไดยา (คณะแพทยศาสตรศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล,สืบคนวันท่ี 4 

พฤษภาคม 2559) ดังน้ันการท่ีผูปวยตระหนักรูถึงสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันและมาพบแพทยโดยเร็ว

จะทําใหไดรับการวินิจฉัยและไดรับการรักษาไดทันทวงที จะชวยปองกันการสูญเสียชีวิตและความพิการ (American 

Stroke Association,สืบคนวันท่ี 2 สิงหาคม 2561) 

         สําหรับสถานการณในประเทศไทย พบผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายตอแสนราย หรือรอยละ 2  

ในภาพรวมของประเทศพบวา อัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมองตอประชากรแสนคน ในป 2557-2559 เทากับ 38.7, 

43.3 และ 48.7 ตามลําดับ (กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2560) จะเห็นไดวาอัตรา

การตายดวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนทุกป กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดคําขวัญในการรณรงคอัมพาตโลกป 2560 

คือ “อัมพาต...รู(สัญญาณเตือน) เร็ว...รอด(ตาย)เร็ว” (กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค

,2560) และคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 กําหนดตัวช้ีวัดรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันและแตก  ไมเกินรอยละ 25 อัตราผูปวย

โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ท่ีมีอาการไมเกิน 4.5 ช่ัวโมง ไดรับการรักษาโดยยาละลายลิ่มเลือดทาง
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หลอดเลือดดําภายใน 60 นาที (Door to needle time) มากกวารอยละ 50 รอยละผูปวยโรคหลอดเลือดสมองแตก

ไดรับการผาตัดสมองภายใน 90 นาที (Door to operation room time) มากกวารอยละ 60 

        โรงพยาบาลตรอน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ สถิติผูมารับบริการท่ีแพทยวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลัน(รหัส ICD10:I64) ปพ.ศ.2558-2560 มีจํานวน 47ราย 41ราย และ 46ราย ตามลําดับ และในป พ.ศ.2561 

(1ตุลาคม 2560-31มีนาคม 2561) พบวามีจํานวนถึง 26 ราย ซึ่งมีแนวโนมสูงข้ึน ในป พ.ศ.2558-2560 สถิติผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันไดรับยา rt-PA คิดเปนรอยละ 33,33และ13.04 ตามลําดับจากขอมูลในป 2561                    

(1 ตุลาคม2560-31มีนาคม 2561) อัตราปวยตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลคิดเปนรอยละ 24.32 

อัตราตายของโรคหลอดเลือดสมองตีบคิดเปนรอยละ 8.70 และอัตราตายโรคหลอดเลือดสมองแตกคิดเปนรอยละ 53.85 

อัตราการไดรับยา rt-PA ป 2561 คิดเปนรอยละ13.04 (ขอมูลจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ) จะเห็นไดวา อัตราปวยตายโรค

หลอดเลือดสมองแตก และอัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดยังต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดหากเทียบกับเกณฑตัวช้ีวัดในคํา

รับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 จากการทบทวนสถิติผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันโรงพยาบาลตรอน ป พ.ศ.2559-2560 (รหัส ICD10,I60) พบวาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.37 สวนใหญ

อายุ 50 ปข้ึนไป รอยละ 83.87   มีประวัติมีโรคประจําตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเสนเลือด โรคเบาหวาน

โรคหัวใจและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 49.46 ไมมีประวัติวามีโรคประจําตัว รอยละ 50.54 แตในจํานวนน้ีพบวามาดวยความ

ดันโลหิตสูง รอยละ 80.85 ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุท่ีทําใหหลอดเลือดแข็งตัวและทําใหเกิดโรคหลอดเลือด

สมองไดมากท่ีสุดถึงรอยละ 70 ท้ังชนิดหลอดเลือดแตกและหลอดเลือดตีบ (พรปวีณ ช่ืนใจเรือง,2554 อางใน  

Healther&Fleschler,2004) และจากการทบทวน พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ไมสามารถเขาระบบ

ชองทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) ได มีสาเหตุดังตอไปน้ีคือ  อาการทางคลินิกท่ีไมสามารถใหยาได 

ไมทราบเวลาท่ีเริ่มมีอาการ ไมทราบวาเปนสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ไมทราบวาตองรีบมาโรงพยาบาล ไมมี

ญาติสายตรงมากับผูปวยซึ่งสาเหตุเหลาน้ีทําใหผูปวยเสียโอกาสในการรักษาและเกิดเสียตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ

ผูปวย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาผูวิจัยสวนใหญ มีการใชแนวคิด ทฤษฏี แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพเพ่ือปรับ

พฤติกรรมในการปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังของผูปวยสามารถทําใหผุปวยปรับพฤติกรรมในการ

ปองกันโรคไดผลลัพธท่ีดีข้ึน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัของผูปวยโรคความดันโลหิต

สูง  โรงพยาบาลตรอน ถึงปญหาเรื่องการปฏิบัติตัวของกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและประยุกตแบบแผน

ความเช่ือดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการภาวะฉุกเฉินของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และกลุมดังกลาวสามารถจะนําแนวทางไปใชในการ

ปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

          รูปแบบการศึกษาเปนงานวิจัยก่ึงทดลอง แบบสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางคือผูปวยความดัน

โลหิตสูง ท่ีมารับบริการแผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ มีอายุ50-59 ป จํานวน 90 คน เปนกลุมทดลอง 

45 คน และกลุมควบคุมจํานวน 45 คนท่ีอาศัยอยูจริงในอําเภอตรอน โดยกลุมผูปวยดังกลาวมีความยินดีใหความรวมมือและ
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เขารวมโปรแกรมศึกษาท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน ตลอดการวิจัยดวยความสมัครใจโดยคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา (2ใน5ตําบล)  ท่ีมีจํานวน

ผูปวยความดันโลหิตสูง มากเปนอันดับหน่ึงและสองของอําเภอและมีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงเปนอันดับ  1และ2

ของอําเภอ โดยท้ัง2ตําบลมีบริบทใกลเคียงกัน สองกลุมมีความเทาเทียมกัน ดังน้ี 1) มีคา ระดับความดันโลหิต แตกตางกันไม

เกิน 10 มิลลิลิตรปรอท ท้ังคา systolic และ diastolic 2) อายุหางกันไมเกิน 5 ป 

        ขนาดของกลุมตัวอยาง 

          ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยการคํานวณหาคาอํานาจในการทดสอบ (Power 

analysis) ของโคเฮน (Cohen, 1977 as cited in Polit, 1996, p.141) เพ่ือควบคุม Type II error ไดกําหนดคา effect 

size เพ่ือใชในการ Power analysis และคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดขนาดจํานวนอยางนอย 30 คน และ การเลือกกลุม

ตัวอยางทําโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ตามเกณฑท่ีกําหนด กลุมละ 45 ราย รวมเปน 90 ราย  

          เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 2 ชุดประกอบดวย 

           ชุดท่ี 1 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องมืองานวิจัยของ วัลลยา ทองนอย (2554) 

โดยแบบสอบถามประกอบดวยเน้ือหาท้ังหมด 7 สวน ดังน้ี 

                 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป จํานวน  10  ชอ 

                 สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองใชลักษณะคําถามเปน2ตัวเลือกจํานวน11ชอ  

                 สวนท่ี3 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมองโดยสรางคําถามตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต 

Likert scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจยัประยุกตมาใช 3 ระดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับ

กลุมตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน  10  ชอ 

                 สวนท่ี 4 การรับรูความรุนแรงตอการเกิดเปนโรคหลอดเลือดสมองตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต Likert 

scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจัยประยุกตมาใช 3 ระดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุม

ตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  จํานวน   9  ชอ 

                 สวนท่ี 5 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏบัิติตัวตามคําแนะนําตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต 

Likert scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจยัประยุกตมาใช 3 ระดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับ

กลุมตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  จํานวน  10  ชอ 

                 สวนท่ี 6 การปฏิบัตติัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต Likert 

scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจัยประยุกตมาใช 3 ระดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุม

ตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน   11  ขอ 

                 สวนท่ี 7 การจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉิน ตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต Likert 

scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจัยประยุกตมาใช 3 ระดับ เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุม

ตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก   จาํนวน  10 ขอ 

                 ชุดท่ี 2  เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัยไดแกโปรแกรมประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพในการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพ่ือปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ประกอบดวยกิจกรรม 1) สงเสรมิความรู การรูโอกาสเสีย่ง/ความรุนแรงของโรค/การรับรูประโยชนในการปฏิบัตเิพ่ือการ

ปองกันโรค 2) ลดอุปสรรคและสงเสรมิความสามารถของตนเองในการปฏิบัตตินเพ่ือปองกันและจัดการในภาวะฉุกเฉินของการ

เกิดโรคหลอดเลือดสมอง   

         การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

                    เครื่องมือท่ีใชในการหาความตรงของเน้ือหา ( Content  Validity ) โดยผูทรงคณุวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหาสาระตลอดจนการจัดลําดับของเน้ือหา
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สาระท่ีใชไดนํา และหาคาความเท่ียง (Reliability)ของเครื่องมือ โดยนําไปทดลองใช(Try out) กับกลุมตัวอยางอ่ืนท่ีคลายคลึง

กันคือผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังแดง ในจังหวัดอุตรดติถ จํานวน 30 คน และนําขอมูล

ท่ีไดมาวิเคราะหหาความเท่ียงโดยใชสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบราค ( Cronbach’s alpha coefficient) ดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเรจ็รูป จากการคํานวณพบวาแบบสอบถามไดคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบราคเทากับ 0.85 ซึ่งถือวาผาน

เกณฑสามารถนําไปใชเก็บขอมลูได 

           การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

         งานวิจัยน้ีผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ                

( COA No.009262  UPHO REC No.008262 ลงวันท่ี 5กุมภาพันธ 2562)โดยกอนดําเนินวิจัย กลุมตัวอยางท่ีเขารวมใน

งานวิจัย จะไดรับการอธิบายอยางละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนในการทําวิจัย  การปฏิบัติตนในระหวางดําเนินโปรแกรม ประโยชน

ท่ีจะไดรับเมื่อเขารวมโครงการวิจัย และกลุมตัวอยางท่ีเขารวมโครงการวิจัยทุกคน ตองไดรับการลงลายมือช่ือในใบยินยอมเขา

รวมการวิจัยกอนทุกราย และกลุมตัวอยางสามารถถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมกระทบตอการรับบริการใด ๆ การ

รวบรวมขอมูลและการเสนอขอมูลจะกระทําอยางเคารพศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของกลุมตัวอยางสวนผลการวิจัยจะไม

เสนอเปนรายช่ือ จะแสดงผลในภาพรวมเทาน้ัน หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย เมื่อผลการวิจัยมีประสิทธิผลดีตอกลุมทดลอง ผูวิจัย

ไดนําโปรแกรมน้ีไปดําเนินการใหกลุมควบคุม เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน 

 การดําเนินการวิจัย 

                     กลุมทดลอง โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรม ใชเวลา 12 สัปดาหดังน้ี 

                      สัปดาหท่ี 1 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธสรางความคุนเคย กิจกรรมการตรวจวัดระดับความดันโลหิตประเมิน

ความรูเรื่องโรคเลือดสมองและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลอืดสมอง กิจกรรมการบรรยายใหความรูเรื่องหลอดเลือด

สมอง มีบุคคลตัวอยางมาเลาประสบการณการปฏิบัตติัวและจากครอบครัวท่ีมีการสูญเสียจากโรคหลอดเลือดสมอง 

                       สัปดาหท่ี 2 จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เนนการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรู

ประโยชนและอุปสรรคในการปฏบัิติตัวใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย อาหาร การจดัการความเครยีด การทานยา ท่ี

เหมาะสม แจกสมุดในการบันทึกกิจกรรม ของกลุมตัวอยางและฝกการลงบันทึก 

                      สัปดาหท่ี 3 จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู การสาธิต เนนการปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือด

สมองรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัว  

                      สัปดาหท่ี 4 และ 5 เปนกิจกรรมการสรางความมั่นใจในการประเมินเผชิญปญหาและลดอุปสรรคในดานการ

ปองกันและจัดการกับภาวะฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเยี่ยมบานครั้งท่ี 1 เพ่ือการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเน่ือง 

                     สัปดาหท่ี 8 และ 9 เปนกิจกรรมการสรางความมั่นใจในการประเมินเผชิญปญหาและลดอุปสรรคในดานการ

ปองกันและจัดการกับภาวะฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเยี่ยมบานครั้งท่ี 2 เพ่ือการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเน่ือง 

                            สัปดาหท่ี 12 กิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรูและมีการประเมินจากระดับความดันโลหติและแบบสัมภาษณ                     

         กลุมควบคุม                                                                                                                        

         สัปดาหท่ี 1ประเมินจากการตอบแบบสมัภาษณและบันทึกระดับความดันโลหติ                                   

         สัปดาหท่ี 12ประเมินจากการตอบแบบสัมภาษณและบันทึกระดับความดันโลหิต 

                

          การวิเคราะหขอมูล 
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                     นําขอมูลมาประมวลผลในโปรแกรทสําเร็จรูปทางสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

                1.  ขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ   

            2. ขอมูลความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง          

การรับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง  การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําในการ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติตัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง  การปฏิบัติตัวเพ่ือจัดการโรคหลอดเลือดสมอง

ในภาวะฉุกเฉิน  ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติอนุมานใช Paired Sample t-test และ Independent Sample t-test  กําหนดระดับนัย 

สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

                     3.เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการรับรูของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลองโดยใชสถิติ 

Paired Sample t-test 

                     4. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการรับรูระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบใชสถิต ิ

Independent Sample t-test 

 

ผลการวิจัย 

 กลุมทดลอง และกลุมควบคุมเปนเพศชายและเพศหญิงท่ีเทากัน คือ สวนใหญเปน เพศหญิง รอยละ 71.10                

เพศชายรอยละ 28.90กลุมทดลองอายุสวนใหญมีอายุ 52 ป รอยละ 15.6รองมาอายุ54และ59ป รอยละ2.7 กลุมควบคุมสวน

ใหญ  มีอายุ 52 ป รอยละ 13.3 รองมาอายุ55และ59 รอยละ11.1  กลุมทดลองสวนใหญมีสถานภาพสมรสคูคิดเปน รอยละ 

73.33 และหมายรอยละ 17.8 สวนกลุมควบคุมมีสถานสภาพสมรสสวนใหญคูคิดเปน91.1 และหมาย รอยละ 2.6กลุมทดลอง

สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 55.60 มัธยมศึกษาคิดเปน 4.40  สวนกลุมควบคุมระดับ

การศึกษาสวนใหญเปนระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 100  กลุมทดลองอาชีพหลักคือ เกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 18.80 

รองลงมาคือ ไมไดทํางาน รอยละ 46.70  ตามลําดับ  กลุมควบคุม อาชีพสวนใหญเปนเกษตรกรรมรอยละ 80.0 รองลงมา

อาชีพรับจางรอยละ 8.90  รายไดของกลุมทดลอง สวนใหญมีรายไดแตไมเพียงพอกับคาดํารงชีพ ระยะการเจ็บปวยดวยโรค

ความดันโลหิตสูง กลุมทดลอง จํานวน 7 ป รอยละ 17.80รองมาจํานวน 10ป รอยละ13.30 กลุมควบคุม 7ปจํานวนรอยละ 

20.0 จํานวน2ปรอยละ13.30และจํานวน5ป รอยละ 11.10  

ตารางท่ี1 ตารางเปรียบเทียบการรับรูเพ่ือปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองของ                                

           ผูปวยโรคความดันโลหิต ในกลุมทดลอง 

การรับรูฯรายดาน x̄  S.D. Paired t-test P -value 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง     

กอนการทดลอง 1.25 0.43 7.93* <0.001 

หลังการทดลอง 2.82 0.35   

การรับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง     

กอนการทดลอง 1.53 0.54 3.44* <0.001 

หลังการทดลอง 3.00 0.42   

การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัตติาม

คําแนะนําฯ 
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กอนการทดลอง 1.49 0.42 6.30* <0.001 

หลังการทดลอง 2.83 0.35   

การปฏิบัตติัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง     

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

2.30 

2.80 

0.38 

0.61 

5.33* <0.001 

การปฏิบัตติัวเพ่ือจัดการโรคหลอดเลือดสมองใน

ภาวะฉุกเฉิน 

    

กอนการทดลอง 1.13 0.38 8.01* <0.001 

หลังการทดลอง 2.96 0.09   

* p< .001    

 จากตารางท่ี 1 พบวาในกลุมทดลอง คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมองกอนการ

ทดลองเทากับ 1.25 (SD=0.43) หลังการทดลองเทากับ 2.82 (SD=0.35) คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูความรุนแรงตอการเปนโรค

หลอดเลือดสมองกอนการทดลองเทากับ 1.53 (SD=0.54) หลังการทดลองเทากับ 3.00 (SD=0.42)  คาคะแนนเฉลี่ยการรับรู

ประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตามคําแนะนํา กอนการทดลองเทากับ 1.49 (SD=0.42) หลังการทดลองเทากับ 2.83 

(SD=0.35) คาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง กอนการทดลองเทากับ 2.80 (SD=0.61) หลังการ

ทดลองเทากับ 2.83 (SD=0.35)คาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพ่ือจัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินกอนการทดลอง

เทากับ 1.13 (SD=0.38) หลังการทดลองเทากับ 2.96 (SD=0.09)  พบวา คาคะแนนเฉลี่ยทุกหัวขอในกลุมทดลอง หลังการ

ทดลองสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 

ตารางท่ี2 ตารางเปรียบเทียบการรับรูเพ่ือปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองของ                                

           ผูปวยโรคความดันโลหิตหลังการทดลอง  กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

การรับรูฯรายดาน x̄  S.D. Independent  

t-test 

P -value 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง     

กลุมควบคุม 2.40 0.64 4.31* <0.001 

กลุมทดลอง 2.82 0.35   

การรับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง     

กลุมควบคุม 2.50 0.52 3.40* <0.001 

กลุมทดลอง 3.00 0.42   

การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัตติาม

คําแนะนําฯ 

    

กลุมควบคุม 2.33 0.47 5.30* <0.001 

กลุมทดลอง 2.83 0.35   

การปฏิบัตติัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง     

กลุมควบคุม 

กลุมทดลอง 

1.23 

2.80 

0.41 

0.61 

16.33* <0.001 
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การปฏิบัตติัวเพ่ือจัดการโรคหลอดเลือดสมองใน

ภาวะฉุกเฉิน 

    

กลุมควบคุม 1.22 0.36 17.90** <0.001 

กลุมทดลอง 2.96 0.09   

     

* p< .001    

 จากตารางท่ี 2 พบวา ภายหลังการทดลอง คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การ 

รับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตามคําแนะนํา พฤติกรรมการ 

ปองกันโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง ของกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

ตารางท่ี3 ตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม 

ความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง x̄  S.D. Independent  

t-test 

p-value 

     

กลุมควบคุม 0.54 0.43     6.42** <0.001 

กลุมทดลอง 1.00 0.00   

*p< .001    

            จากตาราง 3 พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลีย่ความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง                   

สูงกวากลุมควบคมุอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .001 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา พบวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอด 

เลือดสมอง  การรับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตามการ 

ปฏิบัติตัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการปฏิบัติตัวเพ่ือจัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินสูงกวากลุม 

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001   และคาคะแนนเฉลี่ยของความรูโดยรวมหลังการทดลองใชโปรแกรมเพ่ิมข้ึนสูง 

กวากอนการทดลองใชโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  เปนไปตามสมมุติฐานท่ี ตั้งไววา คาคะแนนเฉลี่ย  

หลังเขารวมโปรแกรม สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมซึ่งผูวิจัยอภิปรายตามกิจกรรมของโปรแกรม ดังน้ี 

 1.  การสอนแบบการเห็นตัวอยางจากของจริง จากวิทยากรท่ีมีประสบการณจริงๆพรอมท้ังมีการเสนอความคิดเห็น

จากประสบการณของผูเขารวมอบรมพรอมท้ังไดรับการการบรรยาย  ทําใหผูฟงมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ โรค

หลอดเลือดสมอง และการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการเกิด รับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือปองกันไมใหเกิด            

โรคหลอดเลือดสมอง                                          
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           2.  การสาธิตการฝกปฏิบัติจริง  ทําใหกลุมตัวอยางไดเห็น ถึงการกระทํา กระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการอยาง

ชัดเจนและไดทดลองปฏิบัต ิซึ่งทําใหเกิดการรบัรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของการกระทํา ซึ่งทํา

ใหบุคคลมีความมั่นใจวาตนเองสามารถท่ีจะปฏิบัติกิจกรรม หรือพฤติกรรมน้ัน ๆ ไดสําเร็จ และรูสึกวามีอุปสรรคนอยและ

สามารถผานปญหาและอุปสรรคไปได รวมท้ังชวงฝกกิจกรรมกลุมตัวอยางมีอารมณทางบวกในการปฏิบัติกิจกรรม สังเกตจาก

พฤติกรรมของกลุมทดลองในขณะสาธิตและการสาธิตยอนกลับ กลุมทดลองมีความสนุกสนานและรวมกันฝกปฏิบัติ อาจทําให

พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพท้ัง หมด ถูกนํามาปฏิบัติซ้ํา ๆ ทําใหเกิดความตอเน่ืองได 

 3.  การอภิปรายกลุมการแลกเปลีย่นเรียนรูภายในกลุม เปนกระบวนการใหบุคคลมีการวางแผนและกลวิธีท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติพฤติกรรม โดยใหสมาชิกกลุมทดลองไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นและตัดสินใจ

รวมกัน ในการกําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ  มีวิธีการแกไขปญหาอุปสรรค และการเสนอ

ทางเลือกในการปฏิบัติพฤติกรรม รวมท้ังมีการเสรมิแรงจากแรงสนับสนุนทางสังคมภายในสมาชิกกลุมกันเอง จากผูวิจัย และ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เพ่ือกระตุนใหปฏิบัติและคงไวซึ่งการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสรมิสุขภาพของกลุมทดลอง 

 4.  การใหความรูและขวัญกําลังใจจากทีมงานโดยการเยีย่ม  เปนการกระตุนเตือนในดานความรู และการปฏิบัติ

พฤติกรรมสรางเสรมิสุขภาพเปนระยะ ๆ   

 ดังน้ันการท่ีกลุมทดลองไดรับโปรแกรม ทําใหเกิดความตระหนักถึงความจําเปนในการดูแลสุขภาพ และทําใหบุคคล

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท้ังดานความรู การรับรูและการปฏิบัติตนพฤติกรรมเพ่ือปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองได ซึ่งผลท่ีไดหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย ของความรู การรับรูโดยรวมทุกดานและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

เก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมองสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา  อภัยพิมและคณะ  (2562) ศึกษาผลของโปรแกรม

สงเสริมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

พบวากลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมมีพฤติกรรมการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุม

ควบคุมอยามีนัยทางสถิติ (p< .001) สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลลยา ทองนอย (2554) ศึกษา การประยุกตแบบแผนความ

เช่ือดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางดานสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูปวย

โรคความดัน โลหิตสูงตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกนผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมี

คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ในดานความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัว

เพ่ือปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการไดรับแรงสนับสนุนทางดานสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและกลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา  น่ิมตรง (2555)ท่ีศึกษาผลของ

โปรแกรมการใหความรูและสนับสนุนตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและอาการปวดของผูปวยปวดหลังสวนลางเรื้อรัง 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดหลังสวนลางเรื้อรังท่ีไดรับโปรแกรมการใหความรูและสนับสนุนหลัง

การทดลองสูงข้ึนกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 สอดคลองกับงานวิจัยของเอ่ียมศิริกิจประเสริฐ 

(2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคตอการลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในเครือญาติ มี

คะแนนเฉลี่ยของนํ้าหนักตัวดัชนีมวลกาย รอบเอว ระดับความดันโลหิตและระดับนํ้าตาลในเลือดแตกตางจากกอนการทดลอง

อยางมรนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โปรแกรมการจูงใจยังทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีสามารถกระทํา

ไดอยางตอเน่ืองเพ่ิมข้ึน  
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         และสอดคลองกับการศึกษาของ นิวัฒน วงษหลี,กรรณิการ เรืองเดช,บุญสิทธ์ิ ไชยชนะและไพบูลย ชาวสวนศรีเจริญ 

(2558) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพตอความรู ความเช่ือและ

พฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนในนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองท่ี

ไดรับโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรูเก่ียวกับโรคกระดูกพรุน ความเช่ือดานสุขภาพ การรับรูความสามารถของตนเอง

ในการปองกันโรคกระดูกพรุนและพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุน สูงกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ.05 และคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และสอดคลองกับ

การศึกษาของรัตนา สารบุญ (2555) ศึกษาการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเช้ือของผูปวยวัณโรคปอดในโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา 

ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเรื่องเก่ียวกับวัณโรคปอดและการรักษา การรับรูโอกาสเสี่ยงและ

การรับรูความรุนแรงตอพฤติกรรมการแพรกระจายเช้ือวัณโรค การปฏิบัติตัวและการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตัวในการ

ปองกันการแพรกระจายเช้ือวัณโรคและความสม่ําเสมอในการรับประทานยาวัณโรคครบสูงกวาการทดลองและกลุม

เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ‹ 0.001) 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง     

ท่ีมารับการรักษากับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ                                                 

ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

Factors Related to Stroke Prevention Behavior among Hypertensive Patients Attended 

Treatment at the Ban Nam Khob Health Promoting Hospital, Ban Yang Sub-district,         

Wat Bot District, Phitsanulok Province 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง และศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับ

การรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 222 คน 

เปนประชากรในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดย

ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาต่ําสุด-สูงสุด และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน และ ETA ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงอยูในระดับสูง (รอยละ 48.6) ปจจัยดานความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.199) การรับรูโอกาส

เสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.258) การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.162) แรงสนับสนุนทางสังคม      

(r = 0.199) และการตรวจสุขภาพประจําป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสงู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช หนวยงานท่ีเก่ียวของเชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรใหความรูกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหมากข้ึนเพ่ือใหเกิด

พฤติกรรมในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองตอไป 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรม  การปองกันโรค โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง 

 

Abstract 

The descriptive research aimed to explore the preventive behaviors of stroke among patients 

with hypertension and to study factors related to stroke prevention behaviors among patients with 

hypertension attended to get a treatment at the Ban Nam Khob Health Promoting Hospital, Ban Yang 

Sub-district, Wat Bot District Phitsanulok province. Two hundred and twenty-two participants were 

population in this study. The main instrument of research was questionnaire. All data were analyzed using 

a computer program. Descriptive statistics comprising frequency, percentage, mean, standard deviation 

and minimum-maximum and inferential statistics such as Pearson's correlation coefficient and ETA 
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correlation were employed. The results showed that the preventive behaviors of stroke among patients 

with hypertension were at a high level (48.6%). The factors, namely the knowledge of stroke prevention (r 

= 0.199), perceived the risk of stroke (r = 0.258), perception of the severity of stroke (r = 0.162), social 

support (r = 0.199) and annual health check-up had significant relations to stroke preventive behavior 

among patients with hypertension (p-value < 0.05). This study has suggested that these research findings 

should be adopted by related agencies including tambon health promoting hospitals, community 

hospitals and district health offices. Additionally, the knowledge concerning hypertension should be 

conveyed to patients with hypertension to prevent future stroke behavior. 

keywords:  Behaviors, Prevention, Stroke, Hypertension 

 

บทนํา 

โรคหลอดเลือดสมอง เปนภาวะท่ีสมองขาดเลือดไปหลอเลี้ยง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงสมองตีบ ตัน และแตก 

สงผลใหขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทําใหเซลลสมองตายในท่ีสุด เกิดอาการชาท่ีใบหนา ปากเบ้ียว พูดไมชัด แขน ขา ขางใดขาง

หน่ึงออนแรง เคลื่อนไหวไมไดหรือเคลื่อนไหวลําบากอยางทันทีทันใด ปจจุบันเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญระดับโลก 

องคการอนามัยโลก รายงานวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตท่ัวโลก มีจํานวนผูปวยดวยโรคหลอด

เลือดสมอง จํานวน 80 ลานคน และพิการจากโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 50 ลานคน คิดเปนรอยละ 62.5 (World Health 

Organization, 2017) สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขรายงานวาอัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมอง ตอประชากร

แสนคน ป 2555 – 2559 เทากับ 31.7, 35.9, 38.7, 43.3 และ 48.7 ตามลําดับ และอัตราผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองตอ

ประชากรแสนคน ป 2554 – 2558 เทากับ 330.60, 352.30, 354.54, 366.81, และ 425.24 ตามลําดับ และยังคงมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนทุกปจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทย (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 

2560) ในพ.ศ. 2557 พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ของประชากรท้ังในเพศชายและเพศหญิง 

(ชาย 30,402 ราย, หญิง 31,044 ราย) และเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะจากการตายกอนวัยอันควร เปนอันดับ 2 ใน

เพศชาย และอันดับ 1 ในเพศหญิง   

จากสถานการณดังกลาว แสดงใหเห็นวาโรคหลอดเลือดสมองเปนภัยท่ีกําลังคุกคามประชากรท่ัวโลก รวมถึงประเทศ

ไทย ท้ังน้ีเพราะโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน ๆ และยังเปนโรคท่ีสามารถเกิดไดกับประชาชนทุกวัย    

ผูท่ีปวยจากโรคน้ีจะไดรับผลกระทบท้ังทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม ผูปวยบางรายเกิดความพิการ จากสถิติของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบท่ีรับไวในโรงพยาบาลเมื่อติดตามตอเน่ืองไปเปนเวลา 1 ป พบวาผูปวย 

รอยละ 32 มีความพิการรุนแรงจนตองมีผูอ่ืนชวยในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ผูปวยสวนใหญจึงมีภาวะซึมเศราและมี

ปญหาดานอารมณและพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน วิตกกังวล ซึ่งเกิดจากความไมรูไมเขาใจเก่ียวกับโรคท่ีเปนวาจะตองเสีย

คาใชจายมากนอยเพียงใด รักษาหายหรือไม ผูปวยจะมีอาการแสดงออกทางรางกายคือ กระสับกระสาย นอนไมหลับ บางราย

มีพฤติกรรมถดถอยเหมือนเด็ก บางรายมีพฤติกรรมตอตาน ปฏิเสธการดูแลจากผูอ่ืน บางรายกาวราว ควบคุมตนเองไมได 

(ณัฐธิวรรณ พันธมุง, อลิสรา อยูเลิศลบ และอามีนะห เจะปอ, 2561) 

จากขอมูลดังท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ (Health belief model) 

ท่ีเช่ือวาการท่ีบุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือปองกันโรคน้ัน ข้ึนอยูกับการรับรูของบุคคลน้ัน ๆ ไดแก การรับรูความรุนแรงของ

โรค การรับรูอุปสรรคท่ีมีอยู การรับรูความเสี่ยงของการเปนโรค การรับรูประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรม รวมกับการรับรู

ความสามารถของตนเอง (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2536) ประกอบกับแนวคิดทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม 
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(Social support) ในดานความชวยเหลือทางดานขอมลูขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือทางดานจิตใจ แรงสนับสนุนทางสังคม อาจ

มาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พ่ีนอง เพ่ือนบาน ผูนําชุมชน เพ่ือนรวมงาน เจาหนาท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผูวิจัยจึงเกิดคําถามวิจัยวาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูงเปนอยางไร และมีปจจัยอะไรท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง ซึ่งผลการศึกษาท่ีไดรับจะนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

องคการบริการสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อีกท้ังยังสามารถนําขอมูลท่ีไดไปประยุกตใชดานการควบคุม 

ปองกัน แกไขปญหาโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนตอไป   

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ท่ีมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอด

เลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรท่ีศึกษาจํานวน 222 คน 

ตามบัญชีรายช่ือผูปวยท่ีมาเขารับการรักษากับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าคบ ระยะเวลาในการศึกษา เดือน

กุมภาพันธ 2562 ถึง มกราคม 2563 เปนเวลา 11 เดือน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือวิจัยดวยตนเอง เปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

แบงออกเปน 8 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ สวนท่ี 2) ความรูในการปองกัน

โรคหลอดเลือดสมองเปนแบบถูก-ผิด จํานวน 10 ขอ (KR-20=.504) สวนท่ี 3) การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.687) สวนท่ี 4) การรับรูตออุปสรรคในการปองกันโรคหลอด

เลือดสมองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  จํานวน 10 ขอ (α=.719)  สวนท่ี 5) แบบสอบถามขอมูลการรับรู

ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.774) สวนท่ี            

6) แบบสอบถามขอมูลการรับรูประโยชนการรักษาและการปองกันโรคหลอดเลือดสมองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.768) สวนท่ี 7) ขอมูลดานแรงสนับสนุนทางสังคมเปนแบบ 2 คําตอบใหเลือก 

(Dichotomous) จํานวน 10 ขอ (KR-20=.550) และสวนท่ี 8) พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคหลอดเลือดสมองในผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.756) ผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

3 คน ตรวจเครื่องมือเพ่ือหาความตรงเชิงโครงสราง (IOC) ไดคาความตรงเชิงโครงสรางเทากับ 1.0 สามารถใชไดทุกขอ 

หลงัจากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 30 ตัวอยาง ไดคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือท้ัง

ฉบับเทากับ 0.842 

วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขาพบกลุมตัวอยาง ตามบัญชีรายช่ือผูปวยท่ีมาเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานนํ้าคบ โดยไดอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยและอธิบายสิทธิสวนบุคคลในการตอบแบบสอบถามใหกับ
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ผูตอบแบบสอบถาม จนผูตอบแบบสอบถามเขาใจและใหคํายินยอมในการตอบแบบสอบถามโดยการตัดสินใจของผูตอบ

แบบสอบถามเอง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก  จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด คาสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สัมประสิทธ์ิความสัมพันธของเพียรสัน และ

สัมประสิทธ์ิความสัมพันธแบบ ETA 

 

ผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุดของกลุมตัวอยาง (N = 222) 

ขอมูลท่ัวไป                จํานวน (คน)    รอยละ 

เพศ  

    หญิง             145     65.3 

    ชาย             77     34.7 

อายุ 

    30-59 ป                       90      40.5 

    60 ปข้ึนไป                      132       59.5 

    x  = 62.49     S.D = 12.06    min = 30    max = 88  

ระดับการศึกษา      

     ประถมศึกษา                                  196      88.3 

     มัธยมศึกษาตอนตน                       18        8.1 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย                                                                       3        1.4 

     ปวส.                                     1        0.5 

     ปริญญาตร ี                         1        0.5 

     ไมไดเรียน                                                                               3        1. 

อาชีพ 

     พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                                                1        0.5 

     พนักงานบริษัท                                                                        2        0.9 

     ธุรกิจสวนตัว                                                                         3        1.4 

     คาขาย                                                                         12        5.4 

     รับจาง                    45      20.3 

     เกษตรกรรม                      86      38.7 

     เกษียณราชการ/วางงาน                        70      31.5 

     ไมสามารถประกอบอาชีพได                                                                3        1.4 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไป                            จํานวน (คน)     รอยละ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

     นอยกวาหรือเทากับ  9,000                               207                           93.2 

     มากกวา 9,000                           15                             6.8 

    x  = 4231.31       S.D = 3164.51    min = 300    max = 20000 

การสูบบุหร่ี 

     ไมสูบ                                                                           190                            85.6    

     สูบ                                                                                  24                          10.8 

     เลิกแลว                                                                               8                            3.6 

การด่ืมแอลกอฮอล  

     ไมดื่ม                                                                      194                               87.4 

     ดื่ม                                                                           20                                 9.0 

     เลิกแลว                                                                        8                                  3.6 

การตรวจสุขภาพประจําป 

     ตรวจเปนประจําทุกป                                                   154                               69.4 

     เคยตรวจบาง                                                                 64                                28.8 

     ไมเคยตรวจ                                                            4                                  1.8 

จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลท่ัวไปของประชากร พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.3  และเพศชาย คิด

เปนรอยละ 34.7 อายุ พบวาสวนใหญอยูในชวงอายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 59.5 ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญศึกษา

ช้ันประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 88.3 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 8.1 และไมไดรับการศึกษา คิดเปน

รอยละ 1.4 อาชีพ พบวา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 38.7 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 9,000 

บาท คิดเปนรอยละ 93.2 เฉลี่ยเทากับ 4,231.31 บาทตอเดือน ไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 85.6 รองลงมา คือ สูบบุหรี่ คิดเปน

รอยละ 10.8 และเลิกสูบบุหรี่แลว คิดเปนรอยละ 3.6 ไมดื่มสุรา คิดเปนรอยละ 87.4 รองลงมา คือ ดื่มสุรา คิดเปนรอยละ 

9.0 และเลิกดื่มสุราแลว คิดเปนรอยละ 3.6  การตรวจสุขภาพประจําป ตรวจเปนประจําทุกป คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมา 

คือ เคยตรวจบาง คิดเปนรอยละ 28.8 และไมเคยตรวจ คิดเปนรอยละ 1.8  

 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด-คาสูงสุด จําแนกตามระดับพฤติกรรมการปองกัน

    โรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (N = 222)  

               ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลอืดสมอง                         จํานวน     รอยละ 

พฤติกรรมการปองกันระดับสูง (ไดคะแนนในชวงมากกวา 26 คะแนน)                        108      48.6  

พฤติกรรมการปองกันระดับปานกลาง (ไดคะแนนในชวง 22-26 คะแนน)  102      45.9 

พฤติกรรมการปองกันระดับต่ํา (ไดคะแนนในชวงนอยกวา 22 คะแนน)   12       5.4 

x  =  26.33      S.D = 2.619    min = 17    max = 30  

998 



 จากตารางท่ี 2 พบวา พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญมี

พฤติกรรมการปองกันระดับสูง คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาเปนพฤติกรรมการปองกันระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.9 

และพฤติกรรมการปองกันระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 5.4 

 

สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

ตารางท่ี 3 สัมประสิทธ์ิ สหสัมพันธของเพียรสัน 

ปจจัย       x          S.D         Y          X1         X2         X3          X4          X5        X6         X7         X8         

  Y         26.33      2.619       - 

  X1        62.49      12.06     -.053       - 

  X2       4231.31  3164.51    .047     -.513**     - 

  X3       8.95        1.162      .199**    .129    -.024         - 

  X4       32.21      4.508      .258**    .033     .021      .460**       - 

  X5       23.67      4.952      .084      -.180**  .047      .061         .204**       - 

  X6       31.97      3.864      .162*     -.026    .066       .351**      .638**     .213**     - 

  X7       32.51      3.940      .705       -.035    .058       .274**      .646**     .082      .658**      -  

  X8        8.85       1.227      .199**     .095    .056       .337**      .237**     .032      .154*      .163*      - 

*p-value < .05 **p-value < .01 

Y  แทน  พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยความดันโลหิตสูง 

 X1 แทน อาย ุ

 X2 แทน รายได  

 X3         แทน      ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

 X4 แทน การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง 

 X5 แทน การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

 X6 แทน การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง 

 X7 แทน การรับรูประโยชนการรักษา และการปองกันหลอดเลือดสมอง 

 X8 แทน แรงสนับสนุนทางสังคม 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความรูในการปองกันโรคหลอดเลอืดสมอง (r = 0.199) การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง   

(r = 0.258) แรงสนับสนุนทางสังคม (r = 0.199) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < .01 สวนการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.162) มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี                  

p-value < .05 สําหรับตัวแปร อายุ รายได การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนการรักษา 

ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยความดันโลหิตสูง 
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สวนท่ี 4 คาความสัมพันธของตัวแปรตน กับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง 

ตารางท่ี 4 คาความสัมพันธแบบ ETA 

         ความสัมพันธ                                      SS            DF          MS             F              Sig 

เพศ :  พฤติกรรม                              6.206  1          6.206         .905           .343 

ระดับการศึกษา : พฤติกรรม                             20.889 5          4.178        .4178          .697 

อาชีพ : พฤติกรรม                                         26.258 7          3.751         .539           .804 

การสูบบุหรี่ : พฤติกรรม                                  29.751 2          14.876      2.193          .114 

การดื่มแอลกอฮอล : พฤติกรรม                         21.230 2          10.615      1.556          .213 

การตรวจสุขภาพประจําป : พฤติกรรม                190.811 2 95.406    15.775        <.001* 

*p-value < .05 

จากตารางท่ี 4 พบวา การตรวจสุขภาพประจําปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ปองกันโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value <.05 

 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญอยูใน

ระดับสูง คิดเปนรอยละ 48.6 สอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา หลากํ่า และศิราณีย อินธรหนองไผ (2560) ท่ีศึกษา

ความสัมพันธระหวางการรับรูความเช่ือดานสขุภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยกลุมเสี่ยงสูง ตําบล

เหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คะแนนพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองอยูในระดับสูง ( x  = 81.93, 

S.D. = 8.45) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเก่ียวกับการมารับการรักษาอยาง

ตอเน่ือง มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 

ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

พบวาความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง สอดคลองกับการศึกษาของ นงนุช  เสือพูม (2556) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู

กับพฤติกรรมการปองกันวัณโรคปอดของประชาชน ตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ท่ีพบวาความรูมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันวัณโรคปอดของประชาชน (r = 0.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < .001 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูปวยโรคความดนัโลหิตสูงสวนใหญไดรบัความรู ขอเสนอแนะ จากบุคลากรสาธารณสุข และเกิดสัง่สมเปนทักษะ 

เขาใจ เห็นประโยชนในการปองกันตนเองจนกลายเปนความเช่ือ จึงสงผลใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงแสดงพฤติกรรมการปองกันโรค

หลอดเลือดสมองออกมา  

การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < .01 สอดคลองกับการศึกษาของ อัจฉรา สาระพันธ และคณะ (2560) 

ท่ีพบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการหกลม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรับรูวาตนเองอาจมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด

สมองได หากไมดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ ท่ีกลาววาการท่ีบุคคลรับรูวาตนเองมี

โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค จะกระทําพฤติกรรมเพ่ือมิใหตนเองเปนโรคน้ัน ๆ 

การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < .05 สอดคลองกับการศึกษาของ ผองศรี พูลทรัพย และคณะ 

(2558) ท่ีศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเรื่องโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ท่ีพบวาการรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก โรคความดันโลหิตสูงมีความรุนแรงตอ 

สุขภาพ ถาหากไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการปองกันโรค หรือการใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล จะสงผลกระทบตอฐานะทาง

สังคม และอันตรายตอชีวิต อีกท้ังยังเก่ียวของกับพฤตกิรรมทางดานจิตวิทยา เชน ความกลัว ความวิตกกังวลท่ีสูงหรือต่ําเกินไป และใน

การศึกษาครั้งน้ีพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรับรูวาโรคหลอดเลือดสมองมีอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต ถาปวยดวยโรคหลอดเลือด

สมองมีโอกาสพิการสูง หรือถาผูปวยหยุดยาเองมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอน และอาจจะมีความรุนแรงมากข้ึน  

แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < .01 ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของสุจิตต แสนมงคล (2559) ท่ีศึกษา

การรับรูภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก จังหวัดภูเก็ต ท่ี

พบวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี < 0.001 ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับการรักษาจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข ไดรับความรู

เก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข อีกท้ังยังมีครอบครัวชวยดูแลทําใหมีการรับรูและรูสึก

วามีคนคอยใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ สงผลใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ

ตนเองและมีสุขภาพท่ีด ี

การตรวจสุขภาพประจําปมคีวามสมัพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลอืดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < .05 ซึ่งสอดคลองกับบทความเผยแพรความรูสูประชาชนของ คณิสส เสง่ียมสุนทร 

(2562) ท่ีระบุวาการตรวจสุขภาพประจําปมีความจําเปน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาปจจัยเสี่ยงท่ีอาจนําไปสูการเกิดโรคในอนาคต

และสามารถวางแผน ปรับลดปจจัยเสี่ยงเพ่ือปองกันการเกิดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีการดําเนินชีวิต รวมท้ังปรับเปลี่ยนชนิดและ

ขนาดยาท่ีรับประทาน อีกท้ังยังสอดคลองกับทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสขุภาพท่ีวาหากตนเองทราบวาตนเองมีความเสี่ยง หรือรับรู

โอกาสเสี่ยง รับรูความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ก็จะทําใหหาวิธีปองกันตนเองจากการเปนโรคน้ัน ๆ ดังน้ันจึงทําการ

ตรวจสุขภาพประจําปสม่ําเสมอ (รอยละ 69.4) 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับสูง 

ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือด

สมอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการตรวจสุขภาพประจําป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองใน

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ ควรสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดมีความรูเก่ียวกับการปองกันโรคหลอดเลือดสมองมากข้ึน และสนับสนุนให

ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับรูเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการไดรับ

การตรวจสุขภาพประจําป และการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ไมวาจะเปนดานสิ่งของ การใหกําลังใจ การดูแลสุขภาพ รวมท้ัง

การใหขอมูลท่ีถูกตองตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีสรุปผลไดวา ประชาชนมีความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับสงู รับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอด

เลือดสมองระดับสูง รับรูตออุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับปานกลาง รับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือด

สมองระดับสูง รับรูตอประโยชนการรักษาและปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับสูง แรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง และ

พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงระดับสูง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

1001 



ปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ไดแก ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาส

เสี่ยง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการตรวจสุขภาพประจําป  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีจากการไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เจาหนา

สาธารณสุขอําเภอวัดโบสถ ท่ีใหขอเสนอแนะในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบพระคุณผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับ

การรักษากับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ท่ีใหความรวมมือ

ในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส น้ี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การเห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุน

ทางสังคม และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี 

การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือคนพิการทางการเคลื่อนไหวอายุ 15 ป ข้ึนไป จํานวน 382 ราย 

สุมแบบหลายข้ันตอนแลวกําหนดสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหถดถอยแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน การวิจัยเชิงคุณภาพวิเคราะหตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย โดยการสัมภาษณเจาะลึก จํานวน 12 ราย แบบเจาะจง และใชวิธีการวิเคราะห การจัดระเบียบ    

การหาขอสรุปขอมูล และการตีความตามวัตถุประสงคการวิจัย ผลการวิจัยพบวา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (x� =2.99, S.D.=.59) ระดับการสนับสนุนทางสังคมภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� =3.05 S.D.=.86) และ

ระดับคุณภาพชีวิตภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x� =3.06 S.D.=.97) ความสัมพันธของปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองและ

การสนับสนุนทางสังคมภาพรวมมีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ลักษณะ

ของความสัมพันธทางบวกในระดับสูง ( Sr =.87**) สวนปจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน

ระดับสูง ( Sr =.83**) และปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในระดับสูง ( Sr =.80**)  

 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, คนพิการ, การเห็นคณุคาในตนเอง, การสนับสนุนทางสังคม 

 

Abstract 

This research aimed to: Study the quality of life disabled self-esteem social support and study 

the relationship between the factors affecting the quality of life disabled Phichit Province. Blended 

research method quantitative research methods and qualitative research methods. The disabled were 382 

aged 15 years above. Then determine the proportion instrument used a questionnaire. Data analysis 

statistics are mean, standard deviation, regression analysis spearman rank correlation coefficient 

qualitative research analyzed according to research objectives. The in-depth interviews were conducted 

disabled were 12 samples from specific sampling. The method of analysis collocation data conclusion 

and interpretation according to research objectives. The research found that self-esteem level was 

moderate (x� =2.99, SD=.59), the level of social support was at a moderate level (x� =3.05, SD=.86), 

Overall quality of life was at a moderate level (x� =3.06, SD =.97). The relationship between the self - 

esteem factor and the social support as a whole is correlated with the quality of life of the disabled with 

statistical significance at the level of .01. The characteristics of the positive relationship are at a high level 
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( Sr  = .87 **). Social support factor has a high level of quality of life ( Sr = .83 **) and the self - esteem 

factor has a high level of quality of life ( Sr = .80 **). 

 

keywords: Quality of life, Disabled, Self-esteem, Social support. 

 

 

บทนํา 

คนพิการเปนผูท่ีมีความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีเกิดจากความชํารุดหรือความสามารถบกพรอง    

เปนผลทําใหบุคคลน้ันไมอาจแสดงบทบาทหรอืกระทําอะไรใหเหมาะสมสอดคลองตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมได 

สงผลตอคุณภาพชีวิต (Quality of  life) เปนการรับรูความพึงพอใจและสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตทางสังคม โดยจะมี

ความสัมพันธกับเปาหมายและความคาดหวังของตนเองภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยมมาตรฐานของสังคมและสิ่งอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ คุณภาพชีวิตจึงเปนกลไกทางสังคมท่ีมนุษยกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนมาตรฐานท่ีจะสงผลใหมนุษยสามารถพัฒนา

ตนเองไปสูเปาหมายท่ีพึงปรารถนาใหมีการดํารงชีวิตในแนวทางท่ีดี ตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ของตนจนเปนท่ี

ยอมรับในคุณคาและความสําคัญของตนเอง ผูอ่ืน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางรางกายสูงเปนอันดับหน่ึงถึงรอยละ 49.34 ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายแยกเปนชาย

5,746 คนและหญิง 6,302 คน รวมท้ังสิ้น 12,066 คน (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2562)  

ปญหาและผลกระทบของคนพิการ ท้ังดานคาใชจายในการดูแลสุขภาพ การฟนฟูสภาพรางกาย การลดทอนใน

ความเปนมนุษยเปนภาระแกครอบครัวและสังคม การลดการจางงานในคนพิการ รวมถึงการมีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

ดวยสงผลใหคนพิการสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการไมมีงานทํา ไมมีรายได ความยากจน มีความยากลําบากในการดูแลตัวเอง

ตอการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขในสังคม ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ เปนผลมาจากพ้ืนฐานการดํารงชีวิต 

ประสบการณในชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสุขภาพของรางกาย (Zhan, 1992) คุณภาพชีวิตคนพิการก็เชนกัน

ตองการความพึงพอใจในการดํารงชีวิตท้ังดานรางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตท่ีเปนอิสระในสังคม ตองการ

ความชวยเหลือจากรัฐบาลในดานการรักษาพยาบาล การมีงานทํา อาชีพท่ีเหมาะสม การจัดหาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ

และการชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองได (กระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่ีผานมาของจังหวัดพิจิตรน้ัน ภาครัฐและหนวยงานองคกรเอกชน    

ท่ีเก่ียวของไดจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไดแกการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การชวยเหลือใหเขารับ

การอุปการะในสถานสงเคราะห การชวยเหลือเบ้ียคนพิการ การเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับคนพิการ ตลอดจนการ

สนับสนุนทางสังคมดานตาง ๆ โดยยึดหลักการวิเคราะหสถานการณอยางรอบดาน และบูรณาการดําเนินงาน ดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการทุกภาคสวนเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

(แผนปฏิบัติการ ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560 - 2564 ) เปนแผนยุทธศาสตรท่ี 

ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2556 ซึ่งกําหนดใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติมีหนาท่ีเสนอนโยบาย แผนหลัก และ

โครงการเก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท้ังน้ีสาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับน้ี    

มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัตสิงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2556 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 

2564 ตลอดจนอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เปาประสงคการพัฒนาท่ียั่งยืน และพันธกรณีระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับท่ี 5 พ.ศ.2560 – 2564 กาวไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการโครงการของแตละ
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ยุทธศาสตร โดยมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาประสงค และนําไปสูวิสัยทัศนของ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ในชวงระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึง

สิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” เพ่ือการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการใหมี

ประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจสูภาคทองถ่ิน ภาคประชาสังคมและภาคสวนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิผล และสราง

ความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคนพิการอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร. 2562) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสู

เปาหมายท่ีพึงปรารถนาท้ังในสวนบุคคลครอบครัวจึงตองมีการพัฒนาในดานการศึกษาเพ่ือใหมีแนวคิดเจตคติท่ีดีรูจักการ

บริหารตนเอง การเอ้ืออาทรตอบุคคลอ่ืน มีอาชีพและรายไดท่ีพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถาหากปฏิบัติได

เชนน้ีเทากับเปนการยกระดับท้ังตนเองและสังคม ทําใหมีคุณคามีความเจริญงอกงาม ปญหาตาง ๆ ในสังคมลดนอยลง 

ประเทศชาติใดมีมนุษยท่ีพรอมดวยศักยภาพท้ังทางรางกาย จิตใจ ความสัมพันธกับสังคม และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการ

ดําเนินชีวิต ถือวาประเทศน้ันเปนประเทศท่ีพัฒนาและประสบผลสําเร็จ คนพิการจึงนับเปนประชากรกลุมหน่ึงของสังคม      

ท่ีกําลังเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองนํามาพัฒนาชุมชน สังคม และดําเนินชีวิตรวมอยูใน

ชุมชนไดอยางมีความสุข (กรรณิการ ศรีวารีรัตน. 2562) ซึ่งการดําเนินงานดานคนพิการของจังหวัดพิจิตร มีนโยบายดานคน

พิการเริ่มตนจากการใหความชวยเหลือเบ้ืองตนแกคนพิการ ในรูปแบบใหการสงเคราะหโดยสถาบันตาง ๆ ตอมาไดพัฒนา

กาวหนาไปสูการฟนฟูสมรรถภาพโดยภาครัฐมีโครงการตาง ๆ มากมายเพ่ือชวยเหลือคนพิการแตในทางปฏิบัติคนพิการยัง

ไมไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและยังไมไดรับการฟนฟูทุกดานอยางจริงจังจากภาครัฐและสังคม และการบริการบางครั้ง    

ไมตรงตามความตองการของคนพิการอยางแทจริง จึงไมเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนพิการ บางคนอยูหางไกล      

มีฐานะยากจน เขาไมถึงความชวยเหลือจากภาครัฐ และขาดการชวยเหลือจากสังคมจึงกลายเปนคนพิการท่ีถูกทอดท้ิง ซึ่งทํา

ใหเกิดปญหาท้ังทางรางกายและจิตใจขาดรายไดในการจุนเจือครอบครัว ท้ังน้ีเพ่ือใหคนพิการมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย      

มีความตองการปจจัยข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีสิทธิเหมือนคนปกติท่ัวไป และคนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพ เพ่ือนําไปสู 

การพ่ึงตนเอง ดํารงชีวิตอยางอิสระ และสรางสรรคประโยชนแกสังคมได  

จากสภาพปญหาและผลกระทบดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ           

ในจังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม และหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร เพ่ือมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมสภาพทาง

กายหรือสุขภาพ รวมท้ังใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ 

ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได การนํามาทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดความ

เสมอภาคในสังคม การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ตอเน่ือง ท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพสิ่งท่ีสําคัญคือใจท่ีเปดกวางของผูคน

ในสังคมเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน และ

กําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการ  

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี จังหวัดพิจิตร  

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ คนพิการท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง

รางกาย ท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ในเขตจังหวัดพิจิตร จํานวน 8,446 ราย (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร, 

2562: 2)  

3. ขอบเขตดานตัวแปร  

3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
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3.1.1 ปจจัยการเห็นคุณคาในตนเอง ประกอบดวย ดานความสามารถ ดานความสําคัญ ดานการประสบ

ความสําเร็จ และดานการมีคุณคาของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

3.1.2 ปจจัยการสนับสนนุทางสังคม ประกอบดวย ดานอารมณ ดานการประเมิน ดานขอมูลขาวสาร และ

ดานเครื่องมือสิ่งของการเงินและแรงงานของคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตคนพิการประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม 

และดานสิ่งแวดลอม 

4. ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

         ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม  

        (Independent Variables)                                   (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร 

1. ดานรางกาย 

2. ดานจิตใจ 

3. ดานความสัมพันธทางสังคม 

4. ดานสิ่งแวดลอม 

 

การเห็นคุณคาในตนเอง 

1. ดานความสามารถ 

2. ดานความสําคัญ 

3. ดานการประสบความสําเร็จ 

4. ดานการมีคณุคา 

การสนับสนุนทางสังคม 

1. ดานอารมณ 

2. ดานการประเมิน 

3. ขอมูลขาวสาร 

4. ดานเครื่องมือ สิ่งของ การเงิน 

    และแรงงาน 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ( Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี เปนคนพิการท่ีไดข้ึนทะเบียนเปนคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป ในเขตจังหวัดพิจิตร ท้ังหมด 8,446 ราย (พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย, 2562: 3) หาขนาดกลุมตัวอยาง ดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973: 824) ไดกลุมตัวอยาง 

382 ราย ไดมาโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage Sampling) แลวกําหนดสัดสวน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบ 

สเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient) 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิง

ปริมาณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จากการสัมภาษณเจาะลึก คนพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว จํานวน 12 ราย ไดมาจาก

การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชวิธีการวิเคราะหขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การหาขอสรุป และ

ตีความใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง การวิจัยมีการหาคุณภาพโดยการหาความ

เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) จากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน และหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับเทากับ 0.92 

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 

4. การแปรผล เปนลักษณะแบบสอบถามซึ่งเกณฑคาเฉลีย่ในการอภปิรายผลซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการ

คํานวณความกวางของอันตรภาค ดังน้ี 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคช้ัน = ขอมูลท่ีมีคาสูงสดุ – ขอมูลท่ีมีคาต่าํสุด 

    จํานวนช้ัน 

= 5-1   = 0.08 

      5 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2548: 103) 

4.21 – 5.00 การเห็นคณุคาในตนเองมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 การเห็นคณุคาในตนเองมาก 

2.61 – 3.40 การเห็นคณุคาในตนเองปานกลาง 

1.81 – 2.60 การเห็นคณุคาในตนเองนอย 

1.00 – 1.80 การเห็นคณุคาในตนเองนอยท่ีสุด 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสมัพันธ ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle D. E. 1998, p.118) 

คา  Sr  ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสมัพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสมัพันธกันในระดับสูง 
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.50 - .70 มีความสมัพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํา 

.00 - .30 มีความสมัพันธกันในระดับต่ํามาก 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ระดับการเห็นคุณคาในตนเอง ระดับการสนับสนุนทางสังคม และระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ          

ในจังหวัดพิจิตร  

1.1 การเห็นคุณคาในตนเองของคนพิการ ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน 

 

ลําดับ การเห็นคุณคาในตนเอง  ระดับความคิดเห็น 

MEAN S.D. แปลผล 

1 ดานความสามารถ 3.05 .65 ปานกลาง 

2 ดานความสําคัญ 2.90 .63 ปานกลาง 

3 ดานการประสบความสําเรจ็ 3.07 .59 ปานกลาง 

4 ดานการมคีุณคา 2.95 .74 ปานกลาง 

 ภาพรวม 2.99 .59 ปานกลาง 

 

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 2.99 รายดาน

พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานการประสบความสําเร็จมีคาสูงสุดมีคาเฉลี่ย 3.07 สวนดานความสําคัญมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด 2.90 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การสนับสนุนทางสังคมท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 ระดับการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน  

 

ลําดับ การสนับสนุนทางสังคม  ความคิดเห็น 

MEAN S.D. แปลผล 

1 ดานอารมณ 3.08 .69 ปานกลาง 

2 ดานการประเมิน 2.82 .86 ปานกลาง 
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3 ดานขอมูลขาวสาร 3.20 .97 ปานกลาง 

4 ดานเครื่องมือ สิ่งของ การเงิน และแรงงาน 3.09 .87 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.05 .86 ปานกลาง 

 

ระดับการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.05 รายดาน

พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานขอมูลขาวสารมีคาสูงสุดมีคาเฉลี่ย 3.20 สวนดานการประเมินมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

2.82  

 

1.3 ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดานตามแบบการประเมินขององคการ

อนามัยโลก (WHOQOL - BREF - THAI) (W.H.O. 2016) ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแบบการประเมินขององคการอนามัยโลก (WHOQOL - BREF - THAI) 

 

ลําดับ คุณภาพชีวิตคนพิการ ความคิดเห็น 

MEAN S.D. แปลผล 

1 ดานรางกาย 3.11 .95 ปานกลาง 

2 ดานจิตใจ 3.09 1.15 ปานกลาง 

3 ดานความสัมพันธทางสังคม 3.02 .89 ปานกลาง 

4 ดานสิ่งแวดลอม 3.04 .96 ปานกลาง 

 ภาพรวม 3.06 .97 ปานกลาง 

 

ระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.06 รายดานพบวาอยูใน

ระดับปานกลางทุกดานโดยดานรางกายมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.11 สวนดานสิ่งแวดลอมมีคาต่ําสุดคาเฉลี่ย 3.04  

 

2. ความสัมพันธของปจจัยการเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของ

คนพิการ จังหวัดพิจิตร 

ความสัมพันธของปจจัยการเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมภาพรวมมีความสัมพันธกันกับ

คุณภาพชีวิตของคนพิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยท่ีลักษณะของความสัมพันธทางบวกในระดับสูง            

( Sr =.87**) เมื่อพิจารณาดูปจจัยการสนับสนุนทางสังคม พบวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูง     

( Sr =.83**) สวนปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดบัสูง ( Sr =.80**) เชนกัน  

จาการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเจาะลึกคนพิการ จํานวน 12 ราย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตคน

พิการเรียงจากมากไปนอย คือการเห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และการบริการท่ี

ไดรับจากภาครัฐ  

 

 

การเห็นคุณคาในตนเอง จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา การท่ีจะทําใหคนพิการเห็นคุณคาในตนเอง มีดังน้ี 

1. ใหแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต หรือแรงบันดาลใจ ซึ่งครอบครัวก็เปนจุดเริ่มตนในการสรางแรงบันดาลใจไดดี 
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2. ใหมีความเปนอยูอยางอิสระสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามสภาพความพิการเชน การทํากิจวัตรประจําวันได 

โดยพ่ึงพาผูดูแลใหนอยท่ีสุด และพยายามใหมีความเปนอยูใหใกลเคียงกับคนปกติใหได เชน มีรายไดมีอาชีพ สามารถเลี้ยงดู

ตัวเองไดไมเปนภาระกับคนในครอบครัว สามารถขับรถจักรยานยนต เปนตน 

บุคคลในครอบครัวหรือผูดูแลตองเขาใจในความพิการ มีความรักหวังดีกับคนพิการตองพยามยามใหคนพิการ

เหลาน้ี สามารถชวยเหลือตัวเองใหมากท่ีสุด 

ภาคีเครือขาย พบวา คนพิการมีความจําเปนตองมีเวทีพูดคุย เปนท่ีปรึกษาระหวางคนพิการดวยกัน เพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิตของแตละคน และไดชวยกันดูแลคนพิการดวยกัน จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา 

คนท่ีพิการบางคนถูกทอดท้ิงใหอยูบานคนเดียว โดยผูดูแลไปทํางานเพ่ือหาเงินเลี้ยงครอบครัว โดยท่ีคนพิการไมมีโอกาสไดรับ

การฟนฟูสมรรถภาพ 

สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา เปนจุดเริ่มตนในการสรางแรงบันดาลใจ  

สวนแนวทางในการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการ สามารถสรุปไดวา คนพิการตองการใหคนในครอบครัวมีความรัก

ความผูกพันกัน สามารถปรึกษาพุดคุยไดทุกเรื่องและสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันได เชน การไปเท่ียวการไปวัดทําบุญ

ตามประเพณีตาง ๆ คนพิการตองการใหครอบครัว เห็นวาคนพิการไมใชภาระ ตองปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานใหคน

พิการมีความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

การบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ พบวา ปจจุบันการบริการจากภาครัฐดานการคมนาคมสําหรับคนพิการยังไมไดรับ

ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการทางดานสาธารณสุขท่ีศูนยสุขภาพหรือโรงพยาบาล เชน รถโดยสารประจําทางไมมี

ทางข้ึนลงสําหรับรถเข็ญของคนพิการ ตองการใหภาครัฐมีนโยบายในการดูแลคนพิการใหชัดเจนในการเขาถึงบริการจาก

ภาครัฐ ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 
อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการศึกษาดานปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร  

ระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธานีรัตน ผองแผว 

(2557) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานรางกาย ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปางกลาง จึงจะตองมี

การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการชวยเหลือ ดูแล รักษาตามสภาพความพิการ และการใหความรูในการ

ดูแลสุขภาพแกคนพิการ และครอบครัวคนพิการสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเวช ทรงอยูสุข (2555) ที่ศึกษาแนวทางการ

ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยองคการบริหารสวนตาํบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไดเสนอแนวทางการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการดานการแพทย โดยบูรณาการรวมมือใหการชวยเหลือคนพิการดานการตรวจ การรักษา การจัดอุปกรณ

ทางการแพทยท่ีจําเปนสาํหรับคนพิการ การใหความรูในการดูแลตนเองสําหรับคนพิการ ความรูในการดูแลคนพิการ สําหรับ

ครอบครัวคนพิการ 

ดานจิตใจ ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปางกลางจะตองมีการให

กําลังใจ และจัดใหมีการพบปะพูดคุยกันระหวางคนพิการ โดยมีการกําหนดใหมีวันสําคัญของคนพิการขึ้น เพื่อเปนการ

กระตุนใหคนในสังคม หันมาใหความสนใจและใหความสําคัญของคนพิการ สอดคลองกับการศึกษาของ กชนิภา นราพินิจ

(2561: 146) ที่ศึกษาการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับองคกรภาครัฐระดับตําบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กรณีศึกษาตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไดเสนอแนวทางการใหกําลังใจคนพิการ โดยมีการจัดกิจกรรม

เก่ียวกับคนพิการไดคลายเหงา เพ่ือเสริมกําลังใจบอยมากข้ึน 
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ดานความสัมพันธทางสังคม ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปาง

กลาง ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคนพิการและชุมชน เพื่อใหคนพิการสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติ 

สอดคลองกับวิจัยของ ยศพล เหลืองโสมนภา สาคร พรอมเพราะ และสุกัญญา ขันวเศษ (2554: 107) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิต 

ปญหา และความตองการของผูพิการในเขตพ้ืนท่ีรับผดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาชาง จังหวัดจันทบุรี พบวา การได

เขารวมกิจกรรมของชุมชนเปนกิจกรรมที่ทําให คนพิการไดพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู อื่นทั้งที่พิการและ      

ไมพิการ ซึ ่งผลจากการเขารวมกิจกรรมของชุมชน จะทําใหผู พิการเกิดความรู สึกภาคภูมิใจในตนเองที่ยังสามารถมี

ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดและมีอิสรภาพ 

ดานสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปางกลาง จะตอง

ดําเนินการวางแผนในการปรับปรุง ซอมแซม ท่ีอยูอาศัย เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความพิการและการใชชีวิตประจําวันของ

คนพิการ มีการหาจุดบกพรองของพื้นที่สาธารณประโยชนเปนจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือจุดที่ไมเหมาะสมกับสภาพความ

พิการของคนพิการ จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ความสามารถของคนพิการ มี

การดําเนินการสรางหลักประกันรายไดสําหรับคนพิการ และใหมีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อใหโอกาสแกผู

พิการเขาทํางาน ตามที่กฎกระทรวงกําหนดไวสอดคลองกับมาตรฐานการพัฒนาและการสงเคราะหผู พิการ และยัง

สอดคลองกับการศึกษาของ สุเวช ทรงอยูสุข (2555) ท่ีเสนอแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยการอาชีพ 

ตลอดจนสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น เพื่อจัดอบรม ฝกอาชีพที่เหมาะสม จําเปนและสอดคลองกับความตองการของคน

พิการในพ้ืนท่ี  

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตคน

พิการมากท่ีสุด รองลงมาคือการเห็นคุณคาในตนเองตามลําดับและมีความสัมพันธกันในทางบวกหรือทางเดียวกัน อธิบายไดวา

การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมหากมีคาสูงอีกตัวหน่ึงจะมีคาสูงข้ึนดวยเห็นไดวา ภาพรวมท้ังการเห็น

คุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมระดับสูง การสนับสนุนทางสังคมพบวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคน

พิการอยูในระดับสูง สวนปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูงเชนกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา กุมารจันทร (2560) ท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลอรพิมพ 

อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบวารูปแบบการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม 

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูงทางบวก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ีใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี ขอบพระคุณผูพิการทางกายและทางการเคลื่อนไหว

จังหวัดพิจิตรซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดพิจิตร ท่ีอํานวยความ

สะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถานท่ีทํางานอันเปนท่ีรัก ท่ีมีโอกาสไดสนองคุณ ทําการวิจัยเพ่ือนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึนไป   

 

เอกสารอางอิง 
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บทคัดย่อ 

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะทางสังคม คุณลักษณะทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้
ความสามารถแห่งตน และการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและคน้หารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่าง 
คือผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เชิง
ปริมาณคือแบบสอบถาม มีค่าคะแนนความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ค่าความเช่ือมั่น 0.96 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การจัดสนทนากลุ่มย่อยในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและ
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ ผลการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุจังหวัดแพร่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี 3 ตัวแปรส าคัญ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัด
แพร่ได้ร้อยละ 58.5 และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ พบว่า ระดับบุคคล ต้องมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่ดีโดยการปฏิบัติตน กระท าได้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ ระดับชุมชน 
ควรมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันก าหนดข้อตกลงทางสังคม
และนโยบายสาธารณะทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study were to: explore factors that influenced on health promoting behavior 
of the elderly, which included social characteristics, social psychology, perceived self-efficacy, and 
perceived social support; establish the prediction of health promoting behavior; and discover the 
appropriate health promotion model for the elderly in Phrae Province. 400 people aged 60 years and over 
were randomly selected using multi-stage random sampling. Quantitative data were collected using a 
questionnaire that had content validity index of between 0.66-1.00, and reliability of 0.96. In-depth 
interview and small group discussion were used to collect qualitative data. Quantitative data were 
analyzed using percentage, mean and standard deviation, correlation and multiple regression analyses. 
Content and thematic analyses were conducted to analyze the qualitative data. Results showed that the 
elderly in Phrae Province had factors related to health promoting behavior with statistical significance at 
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the level of 0.01. The should be participations in thinking, decision making, practicing, evaluating, getting 
benefits, establishing social agreements, and public health policies for the elderly. 
  
Keywords : behaviors, Health promotion, elderly  
 
 
 
บทน า 
 ประชากรผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 1 (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่และน่าน) เพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกับระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 921,972 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08 และจังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) คือ จังหวัดแพร่ จากการประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ( ADL ) ของผู้สูงอายุใน
เขตสุขภาพที่ 1 ในปี พ.ศ.2559 พบว่ามีผู้สูงอายุติดสังคมมีจ านวน 819,008 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 กลุ่มติดบ้านจ านวน 
48,353 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 กลุ่มติดเตียงจ านวน 8,437 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า การเตรียมพร้อม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และความมั่นคงของชีวิตสู่สังคมผู้สูงวัย ยังมีช่องว่างด้านการเตรียมพร้อมของ
ประชากร และพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มีโรคประจ าตัว
แต่ยังคงสามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ตามปกติผู้สูงอายุในวัยปลาย มีอัตราการมีโรคประจ าตัวเรื้อรัง อาทิเช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง สูงข้ึน ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุร้อยละ 34.3 มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนท้ังนี้คนไทยเพียง 15 ล้านคน
ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ยามเกษียณ ด้านสังคมพบว่าผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่ล าพังคนเดียวหรืออยู่ตามล าพัง
กับคู่สมรสยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงคนรุ่นใหม่ ยังมีทัศนคติเชิงติดลบต่อวัยผู้สูงอายุ  สถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากการที่
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทย
เผชิญกับผลกระทบต่างๆจากสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1, 2561)  

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรม
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม โรคความดันโลหิต เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรคต่างๆ 
เหล่านี้ สามารถที่จะควบคุมดูแลหรือจัดการให้ไม่ต้องเกิดอาการโรคเหล่านี้ได้ในเวลาที่เร็วเกินควร หากว่าเรา รู้จักดูแล
พฤติกรรมสุขภาพของเราเองอย่างถูกวิธีและถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากหากรู้จักเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมและจะท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีและยืนยาวต่อไป (กระทรวงสาธารณสุข,  2557) 

ผลสรุปจากประเด็นของสถานการณ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นเรื่อง
ธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยทั่วไปเราถือว่าผู้สูงอายุคือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วัยนี้ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของการ
พัฒนาแห่งชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มักเป็นไปในทางเสื่อมลง  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประกอบไปด้วย ด้านออกก าลังกาย ด้านอาหาร ด้านอารมณ์ ด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ด้านอโรคยา และด้านอบายมุข จึงเป็นพฤติกรรมที่จะท าให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข  การศึกษาปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางสังคมผู้สูงอายุ คุณลักษณะทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และการรับรู้
แรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่  เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ และศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ จึงเป็น
กระบวนการวิจัยที่จะค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีและสามารถน าผลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาโดยการวิจัยวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Small Group 
Discussion) เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสง่เสริมสขุภาพผูสู้งอายุจังหวัดแพร่โดยใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิด 
อย่างสร้างสรรค์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในการด าเนินการและเก็บข้อมูล  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูสู้งอายุในจังหวัดแพร ่โดยผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูสู้งอายุในจังหวัด
แพร่ ทั้งหมด จ านวน 99,064 คน เป็นชาย 43,711 คน เป็นหญิง 55,353 คน (กรมกิจการผู้สูงอาย,ุ 2562) โดยใช้วิธีการของ 
Taro Yamane (1973: 125) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งยอมรับให้เกิดความผดิพลาดเพียงรอ้ยละ 5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอยา่ง 
400 คน 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผูสู้งอายทุี่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ จ าแนกตามเพศและเขตที่อยู่อาศยั และขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอาย.ุ (2562). สถิติผู้สูงอายุ. [ระบบออนไลน]์ แหล่งที่มา : 
http://www.dop.go.th/th/known/1/238 (สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2562) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ เทอดคุณ พันธการ 
(2552) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ จึงได้แบ่งลักษณะแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะสังคมประชากร ส่วนที่ 2 ลักษณะทางจิตวิทยาสังคม ประกอบด้วย ข้อมูล

เขตที่ตั้ง ประชากรผู้สูงอายุ                                           ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
เพศชาย                 เพศหญิง              รวม                เพศชาย            เพศหญิง 

อ.เมือง            11,698                  16,207             27,905                 48                   65 

อ.ร้องกวาง        4,254                    5,508               9,762                 17                   22 

อ.ลอง              5,587                    6,247             11,834                 23                   25 

อ.สูงเม่น           7,212                    9,406             16,672                 29                   39 

อ.เด่นชัย           3,413                   4,055               7,468                 14                   18 

อ.สอง              4,273                   5,815              10,547                 19                   24 

อ.วังช้ิน            4,453                    4,780               9,233                 19                   20 

อ.หนองม่วงไข ่   1,559                    2,187               3,746                   7                   11 

          รวม     43,711                  55,353              99,064                176                 224 

400 
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ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย และ ข้อมูลการได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้ความสามารถแห่งตนใน
การดูแลสุขภาพ ส่วนท่ี 4 ข้อมูลการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
 
การทดสอบเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม"ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่" ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ความสอดคล้องกับค าจ ากัดความ 
ส านวนภาษา การเรียงล าดับข้อค าถาม เกณฑ์การแปลความหมายและการให้คะแนนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
ท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ โดยหาดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC)ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.66-1.00 จากนั้นจึงหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และจากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเช่ือมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน 
(Measure of Internal Consistency)ซึ่งผลค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.96  
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการระหว่างเดือนสงิหาคม-กันยายน 2562 ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีคุณสมบัติตามก าหนดและตามสัดส่วนที่หาได้ตามรายอ าเภอจ านวน 400 คน ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามผู้สูงอายุท่ีบ้าน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามจ านวน 400 ชุด จึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. วิเคราะห์ตัวแปรต้นและตัวแปรตามแต่ละคู่ แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

4. ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาอ านาจอธิบายความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ รวมทั้งหาตัวแปรที่มีอ านาจท านายได้ดีที่สุดในแต่ละปัจจัย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึกและการจัดสนทนากลุม่ย่อยโดยน าข้อมูลจากการจดบันทึก และข้อมูลจาก
เทปบันทึกเสียงที่ถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบตีความตามหัวข้อที่ก าหนดโดยการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลและจ าแนกวิเคราะห์ตามประเด็นค าถามการวิจัย และสรุปข้อมูลส าคัญจากการสนทนากลุ่มย่อยรวมทั้ง
ระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยพิจารณาความพอเพียงของข้อมูลซ้ าๆเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มจนพอเพียง ถอดข้อความจากเครื่อง
บันทึกเสียงมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อ่านเพื่อท าความเข้าใจร่วมกับฟังเทปซ้ าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดึง
ข้อความที่กล่าวซ้ าๆออกมาตีความหมายเป็นประเด็นส าคัญ (Thematic Analysis) น าข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อย
ยืนยันอีกครั้ง แล้วปรับแก้ให้ถูกต้อง 
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ส่วนการตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) ซึ่งกระท า 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) 
การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย 3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ 
และผลการวิจัย ใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง (ชาย โพธิสิตา, 2550) 
 
ผลการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 224 คน คิดเป็น ร้อยละ 56 และเพศชาย จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 70 – 79 ปี จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 สถานภาพอยู่เป็นคู่ 
จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท จ านวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.00  
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรพยากรณ์คุณลักษณะทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้
ความสามารถแห่งตนในการดูแลสขุภาพ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มผีลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 

 
ลักษณะทาง

จิตวิทยาสังคม 
การรับรูค้วามสามารถ

แห่งตน 
การรับรู้แรงสนับสนุน

ทางสังคม 
พฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพ 

ลักษณะทางจิ ตวิทยา
สังคม 

1 .485** .309** .155** 

การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน 

 
 1 .473** .440** 

การรับรู้แรงสนับสนุน
ทางสังคม 

 
  1 .749** 

พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ 

 
   1 

** P<.01 

 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสมัพันธ์ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 คือ ลักษณะ
ทางจิตวิทยาสังคม (r = .155) การรับรูค้วามสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ (r = .440) การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม (r 
= .749) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ -1.00 ถึง .71 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวแปรใช้เป็นตัวแปรพยากรณ์
เพื่อการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณูได้ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไม่เกิน .80 ซึ่งจะไมเ่กิดปญัหา Multicollinearity 
(นิตยา จันทร์แจ่มดารา. 2548) 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูโดยวิธี Stepwise 
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ปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 

t P B Sb Beta 
การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม(X3) .393 .020 .712 19.342 <.001 
การรับรูค้วามสามารถแห่งตน(X2) .104 .024 .176 4.404 <.001 
ลักษณะทางจติวิทยาสังคม(X1) -.081 .020 -.150 -4.049 <.001 

R2 ที่ปรับแล้ว = .585 ค่าคงท่ี = 2.754 
** p<.01 , * p<.05 
 

แสดงว่าท่ีระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆให้เป็นค่าคงท่ี ตัวแปรการรับแรงสนับสนุนทาง
สังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ และใช้พยากรณ์พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 58.5  นั่น
คือตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ร้อยละ 58.5 

การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 
 

สมการถดถอยท่ีค านวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ    ̂ i = 2.754 + .393X3i + .104X2i - .081X1i  
 

สมการถดถอยท่ีค านวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน คือ       ̂ = .721  (X3)  + .176  (X2) - .150  (X1)   
   
จากสมการโดยใช้คะแนนดิบ ข้างต้น พบว่า ตัวแปร การรับแรงสนับสนุนทางสังคม มีค่า B=.393 หมายความว่า เมื่อ

การรับแรงสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ระดับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ จะเพิ่มขึ้น .393 
หน่วย  ตัวแปรการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ มีค่า B=.104 หมายความว่า การรับรู้ความสามารถแห่งตนใน
การดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ระดับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ จะเพิ่มขึ้น .104 ตัวแปร
ลักษณะทางจิตวิทยาสังคม มีค่า B= - .081 หมายความว่า เมื่อลักษณะทางจิตวิทยาสังคม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ระดับพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ จะลดลง - .081 หน่วย   
 
อภิปรายผล 

ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เพศชาย ร้อยละ 44 เพศหญิง ร้อยละ 56 ผลการส ารวจข้อมูลมหาดไทยสรุป
ด้านประชากร ตลอดปี 2560 มีจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร จ านวน 66,188,503 คน เป็นเพศชาย 32,464,906 คน และ
เพศหญิง 33,723,597 คน พบสัดส่วนประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 1 ,258,691 คน(กรมการปกครอง, 2560) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 70-79 ปี ร้อยละ 46.5  ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 47 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 79.8 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.5 มีรายได้ใช้จ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 80 และ กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
เป็นวัยผู้สูงอายุตอนกลาง เป็นช่วงที่เริ่มเจ็บป่วย เข้าร่วมกิจกรรมสังคมน้อยลง (ดวงใจ ค าคง, 2554) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ได้ร้อยละ 58.5 โดยมี 3 ตัวแปร เรียงล าดับ ดังนี้ การรับรู้แรงสนับสนุน
ทางสังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม  ซึ่งตรงกับแนวคิด กระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อการวางแผนการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาโดย Green (2005) ที่มีแนวคิดว่า 
“พฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจาก สหปัจจัย (Multiple factors)” 
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สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ สอดคล้องกับการศึกษาของ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ  (2559) ที่
พบว่า สถานภาพสมรสมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่กันและกันทั้งที่อยู่ด้วยกันและ
ต่างจังหวัดกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของ  พนัชญา ประดับสุข 
(2552) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ   

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสือจนจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากกว่าไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งการศึกษา
นับเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะการศึกษาท าให้บุคคลมีความรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ซึ่ง ศิริสุข นาคะเสนีย์ (2561) กล่าวว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวม
แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านสุขภาพดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่า ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ จารีย์ ศรีปาน (2554) ขวัญดาว กล่ ารัตน์และคณะ (2556) วัชพลประสิทธิ์ 
ก้อนแก้ว (2557) ภรณี ตังสุรัตน์และวิมลฤดี พงษ์หิรัญ (2558) ที่พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพนัชญา ประดับสุข (2552) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผู้สูงอายุมีรายได้ใช้จ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 80 ซึ่ง Pender (2002) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมดีจะมีโอกาสในการแสวงหาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมมีความสุขกายสบายใจ 
มีการกินดีอยู่ดี มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลิมพล 
ทรัพย์อุไรรัตน์และคณะ (2557) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ามากกับความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
สรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยระดับกลุ่มผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน 

มีผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย 10 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเทศบาล 
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนโรงพยาบาลอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้แทนเทศบาลเมือง ผู้แทนเทศบาล
ต าบล เจ้าของตลาดและร้านสะดวกซื้อในอ าเภอ  

ผู้แทนของสาธารณสุขจังหวัดให้ข้อมูลถึงเรื่อง นโยบายสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารองค์กรภาครัฐ
สาธารณสุขในระดับจังหวัด ท าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า สาธารณสุขจังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเน้นทั้ งทางด้านการป้องกัน การ
ส่งเสริมสุขภาพและการรกัษาพยาบาลโดยไม่คดิมูลค่าแตอ่ย่างใด บริการรักษาพยาบาลนี้จะรวมไปถึงการรักษาโดยตรงและการ
รักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ภารกิจหลักคือเป็นองค์กรที่คอยสนับสนุนมากกว่า 

จุดมุ่งหมายหลักของนโยบายผู้สูงอายุมี 3 ข้อ คอื  
1. ผู้สูงอายุไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
2. ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด 
3. ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ

ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย จากสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
โดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะมุ่งแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นหลัก ความชัดเจนของนโยบายและทิศทาง

ไม่ใช่หลักประกันว่าจะไปถึงจุดหมายเสมอไป หากขาดกระบวนการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องเริ่ม จากการ
ก าหนดแผนงานหรือมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน  

แผนงานส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดโครงการทางด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์อยู่มากมาย เพื่อมุ่งให้ความรู้แก่
ประชากรผู้สูงอายุ แต่โครงการต่างๆ เหล่านี้ใช้วิธีการแบบเดิมๆ และเป็นวิธีการเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายทั่วๆไป จึงท าให้ไม่
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เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุมากนัก เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถจ าข้อมูลข่าวสารได้นาน โครงการต่างๆ ในแผนงาน
นี้จึงไม่สามารถเห็นผลลัพธ์และผลกระทบที่ชัดเจน จึงไม่อาจที่จะเห็นได้ว่า มีผลช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขแต่อย่างไร  

แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีการส่งเสริมให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุข้ึน แต่ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่นัก มี
ส่วนน้อยที่ด าเนินการตามแผนงานจัดตั้งชมรมฯ และชมรมผู้สูงอายุที่จัดตั้งขึ้นจะอยู่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐมากกว่าในชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลที่เกิดขึ้น มีผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมน้อย เพราะความครอบคลุมของ
พื้นที่ท่ีมีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุค่อนข้างต่ า ปัญหาเรื่องระยะทาง และภาระอื่นๆ  

แผนงานสวัสดิการสาธารณสุข และประกันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ยังไม่สามารถตอบสนองนโยบายด้านการ
รักษาพยาบาลฟรีให้กับผู้สูงอายุ และส่วนกลางไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โรงพยาบาลที่มีรายได้ต่ าไม่สามารถ
รักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้สูงอายุได้ น้ันแสดงให้เห็นว่าแผนงานสวัสดิการสาธารณสุขและประกันสุขภาพไม่อาจเป็นตัวช่วยในการที่
จะท าให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี 

แผนงานบริการสุขภาพ มีการด าเนินการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ แต่ยังด าเนินการได้ไม่เต็มที่ เพราะยังขาดแคลน
บุคลากร ผู้สูงอายุมาใช้บริการกันจ านวนมากต่อวัน จึงย่อมส่งผลในเรื่องการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุได้ไม่เต็มที่ ถึงแม้ว่า
จะมีการจัดออกหน่วยเคลื่อนที่แต่ไม่สามารถให้บริการทางด้านรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุได้เต็มที่นัก เนื่องจากการออกหน่วย
เคลื่อนที่มักจะเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาพยาบาล ดังนั้น แผนงานบริการสุขภาพยัง
ไม่ได้ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุได้เต็มที่นัก 

“เนื่องจากการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในระดับจังหวัดต้องอาศัยแผนงานปกติ 4 แผนงานนี้ ที่
ไม่ใช่เป็นแผนงานท่ีรองรับนโยบายด้านผู้สูงอายุโดยตรง”  

“สาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่มีโรค ได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ” (ผู้แทนองค์กรสาธารณสุขกล่าวไว้)  

การบริหารงานด้านผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น โดยนายกเทศมนตรี กล่าวว่า 
“บทบาทของท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องทางด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ เน้นการจัดกิจกรรม 

เช่นมีกิจกรรมการจัดท าเวทีผู้สูงอายุ การท าบุญ ไหว้พระ กิจกรรมสวัสดิการสังคม การออกเยี่ยมผู้สูงวัยตามบ้านมอบของยัง
ชีพ ส่วนใหญ่เน้นผู้สูงอายุติดบ้าน และติดเตียง โดยเน้นที่ผู้สูงอายุที่ยากจนก่อน และผู้ที่ยากจนแล้วป่วยขาดผู้ดูแล ส่วนผู้ที่ยัง
ติดสังคมอยู่นั้นก็จัดกิจกรรมต่างๆให้ได้มาร่วมกัน พบปะ แลกเปลี่ยน เป็นก าลังใจให้แก่กัน อบต.และท้องถิ่น จะได้รับ
งบประมาณมาจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เรียนทุกวันพฤหัสบดี มีผู้สูงอายุเข้าร่วม 
ประมาณ 90 คนขึ้นไป เรื่องงบประมาณของท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนมาจาก พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด”นายกเทศมนตรีกล่าวไว้  

“นโยบายด้านผู้สูงอายุโดยตรง ยังไม่ได้จัดท าขึ้นเพราะส่วนใหญ่จะมองในภาพรวมมากกว่า เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กลุ่มใดเข้มแข็ง แรงดีมีโครงการก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ แต่ก็ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย จัดด าหัว ก็เชิญ เอารถไปรับ หา
เสื้อผ้าสวยๆ ให้ใส่ เป็นก าลังใจ” นายกเทศมนตรีกล่าว 

“บางทีป่วยไข้ยามวิกาลเรามีจัดเวรยามให้มีรถรับส่งถึงโรงพยาบาล รอจนตรวจเสร็จรับกลับ(บ้าน)”  
“แต่จะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายเนื่องจากมีระเบียบรองรับเยอะแยะมาก”  
“....บางทีอยากจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนแต่ไม่สามารถช่วยได้ มีงบประมาณ แต่ต้องซิกแซกจัดให้.... ” 

นายกเทศมนตรี กล่าว 
“....กลัว สตง. เหมือนกัน เพราะจะตรวจสอบละเอียดมาก แต่ก็ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้ง.. ” ตัวแทนเทศมนตรี

เทศบาลเมืองกล่าว 
“ส่วนใหญ่จะใช้เงินจากการจัดท าโครงการ หรือถ้ามันจ าเป็นก็จะควักเงินส่วนตัวช่วย เพราะ สงสารคนเฒ่า...”  
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หรือหางบประมาณจากการจัดกิจกรรม เช่นการจัดผ้าป่าสามัคคีส าหรบัผู้สงูอายุ หรือเน้นการออมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีเงินสะสม การออมเงินวันละ 10 บาทจากเบี้ยยังชีพ  

“งบประมาณของท้องถิ่น ที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้มาจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับ
จังหวัด  ซึ่งคิดว่ายังไม่เพียงพอ ต้องหาเพิ่ม”  

“การดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึง จ าเป็นต้องมีเครือข่าย ใช้การสื่อสารเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย ช่วยในการบริหารจัดการ 
เพราะกลุ่มผู้บริหารจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ นานๆครั้งที่จะออกตรวจเยี่ยมชุมชน”  

สภาพ ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้สูงอายุ พบว่า 
1. ปัญหาการสื่อสาร ขาดความร่วมมือท่ีดี ระหว่างหน่วยงาน เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ผู้น าองค์กร

มาจากการเลือกตั้ง " เรื่องศักดิ์ศรี การแข่งขันกันหาเสียง จึงมีผลกระทบต่อการท างานร่วม" 
2. โครงสร้าง อ านาจ "มีปัญหาที่การน านโยบายไปปรับเป็นแผนงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ท าได้ไม่ครอบคลุม" 
3. บุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงมีน้อย "ขาดต าแหน่ง ติดขัด ด้าน พรบ. บริหารงานบุคคลเพราะการบริหาร

งบประมาณจัดซื้อ/จัดจ้าง บุคลากรเพิ่มเติมจะต้องใช้ไม่เกินงบ 40% ของงบประมาณที่ตั้งไว้" 
4. ระเบียบราชการค่อนข้างไม่เอื้ออ านวยต่อการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ “ค่าตอบแทนน้อย ซื้อวัสดุนอกรายการ

ไม่ได้แต่มันจ าเป็น” 
5. ขาดคนจิตอาสา  “ทุกคนต่างมีภาระ ต้องกินต้องใช้” 
6. ความขัดแย้งทางการเมือง แข่งขันกันท างาน ศักดิ์ศรีของผู้บริหาร  
7. ผู้สูงอายุยากจน สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดี “บ้านเก่า ผ้าเก่า สกปรก ขาดคนดูแล แจกอุปกรณ์ต่างๆให้ เช่น ผ้าห่ม 

เสื้อกันหนาว ฯลฯ เอาไปขายต่อหรือแลกเป็นเงินมาใช้”  
8. ไม่ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ขาดการเอาใจใส่ 
9. นโยบายของท้องถิ่นจะมุ่งเน้นที่ “การดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนที่เจ็บป่วยก่อน ส่วนผู้สูงอายุทั่วๆไป จะมีการจัด

กิจกรรมให้ทุกวัน เน้นการเข้าร่วมกลุ่ม ชมรม”  
10. จังหวัดแพร่ขาดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากๆจะขาดคนดูแล 
 
สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ของการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มผู้บริหาร

องค์กร  
1.หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุม 

มิติสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  

2.น านโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เช่น จัดให้มีต าบลน าร่อง เรื่องของการพัฒนาสุขภาพ "ยกตัวอย่าง ต าบลบ้านถิ่น
ซึ่งก าลังด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต าบลต้นแบบ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์รวมของต าบลต่อไป หรือการท าโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จะได้ภาพรวมของสุขภาพผู้สูงอายุท้ังหมด"  

3.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ จะต้องด าเนินการให้รวดเร็ว เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
สรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยกลุ่มนักวิชาการอิสระ องค์กรเอกชนอิสระ และปราชญ์ชาวบ้าน 
มีผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย 10 คน การสนทนากลุ่มย่อยได้เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการสร้างเสริม

สุขภาพของผู้สูงอายุในระดับชุมชน ในการสนทนากลุ่มย่อยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็น 
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ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านการพัฒนาทางจิต
วิญญาณ ผลการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้  

ด้านร่างกาย พบว่า ชุมชนยังขาดความพร้อมส าหรับอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ ขาดแกนน าที่เข้าใจเรื่องการออกก าลัง
กาย ผู้สูงอายุสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจึงไม่ค่อยได้มีการออกก าลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพจึงค่อนข้างน้อยและการได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นน้อย การสร้างเสริมสุขภาพยังไม่ชัดเจนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติ หรือหลายคนไม่
เคยท าเลย เมื่อเจ็บป่วยค่อยไปพบแพทย์  

ด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูหลาน เป็นห่วงและกังวล กลัวเด็กจะขาดความอบอุ่น ผู้สูงอายุขาดคนดูแลใน
ชุมชนเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนไม่มีลูกหลานคอยดูแล มีอาการนอนไม่หลับจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตน 
มีความกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานคิดถึงบุตรหลาน จึงรู้สึกกังวลใจ 

ด้านสังคม พบว่า บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนลดลง ท้ังนี้ผู้สูงอายุต้องท างานหนักทั้งจากการท ามาหากินเลี้ยงหลาน
ที่ลูกๆซึ่งไปท างานต่างจังหวัดส่งมาให้เลี้ยง ผู้สูงอายุบางรายไปท างานต่างจังหวัดหลายสิบปี เมื่อแก่ตัวลงกลับมาอยู่บ้าน ขาด
เพื่อน เพราะห่างไปนาน ผู้สูงอายุบางรายอยู่ตามล าพัง มีบทบาทในสังคมน้อย เพราะติดปัญหาส่วนตัว เช่น สุขภาพไม่ดี ปวด
แขน ปวดเข่า เดินทางไม่สะดวก 

ด้านพัฒนาจิตวิญญาณ พบว่า ปัญหาสังคมผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ยากจน ขาดแคลน ไม่มีความสุข ปลงไม่ตก ลูกหลาน
ไม่เช่ือฟัง ขาดความเคารพนับถือ ไม่ให้เกียรติผู้สูงอายุ เห็นเป็นบุคคลไร้ค่า ผู้สูงอายุเอาแต่ใจ งอนเก่ง ไม่อยากร่วมกับสังคม
ชุมชน เก็บตัวเพราะอ่อนแอ อาย ขาดความมั่นใจในตัวเอง ผู้สูงอายุเห็นแก่ได้ รับแจกเงินระบบผลประโยชน์จากการเมือง
รับจ้างเข้าร่วมกิจกรรม ขาดจิตส านึก 

 
สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ของการสนทนากลุ่มย่อยนักวิชาการอิสระ 

องค์กรเอกชนอิสระ และปราชญ์ชาวบ้าน 
การร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ กลุ่มบุคคลและประชาชนในชุมชน ร่วมทั้ง

ผู้สูงอายุในชุมชน ต้องร่วมมือกันจัดหาสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามกีฬา สวนหย่อม สนาม
เด็กเล่น จัดให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ ชมรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จัดโครงการผู้สูงอายุ
เยี่ยมผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี จัดอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หาแหล่งจัด
จ าหน่ายสินค้าระดับชุมชน กระตุ้นแกนน าให้เข้มแข็ง จะต้องให้เกียรติผู้สูงอายุ ยกย่อง สรรเสริญ ชุมชนจัดกิจกรรมที่ส่ งเสริม
การให้ความรู้โดยผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เช่น สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ วัฒนธรรมของไทย 
เรื่องเล่า ต านาน เล่นดนตรี สีซอ การร า  อาหารพื้นเมือง เป็นต้น 

 
สรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยกลุ่มแกนน าผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) และผู้ที่

มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย 10 คน การสนทนากลุ่มได้เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุระดับบุคคล ในการสนทนากลุ่มย่อยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็น ศึกษาร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ(อารมณ์)  ด้านสังคมและด้านการพัฒนาจิต
วิญญาณ ผลการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้  

ด้านร่างกาย พบว่า อาหารมีการปนเปื้อนสารพิษ เช่น ใช้ยาฆ่าแมลง สารฟอกสี ใช้ปุ๋ยเคมี อาหารผสมสี การออก
ก าลังกายไม่สม่ าเสมอ จากการไม่มีเวลา กิจวัตรประจ าวันหนักพอแล้ว สถานที่ไม่อ านวย ขาดอุปกรณ์ ยังแข็งแรงอยู่ไม่ตรวจ
สุขภาพ  
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ด้านจิตใจ(อารมณ์)   พบว่า  มีสาเหตุจากบุตรหลานไม่เช่ือฟัง ความยากจน ภาระต้องหาเลี้ยงชีพ เป็นหนี้เป็นสิน 
รับภาระเลี้ยงหลาน ผู้สูงอายุดื้อ ขี้หลงข้ีลืม ลูกหลานแย่งชิงมรดก ติดกับดักความเช่ือ 

ด้านสังคม พบว่า ไม่มีเวลามาประชุม ไม่มีคนพามาประชุมไม่เห็นความส าคัญในการเข้าชมรมผู้สูงอายุ มาประชุมเพื่อ
หวงัผลตอบแทน ชอบอยู่คนเดียว เป็นห่วงหลานไม่มีคนเฝ้า  

ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ พบว่า ไม่สบายใจเมื่อไม่ได้ท าบุญ ขาดวัด เงินไม่พอใช้ ขาดความสุข หงุดหงิด  วัยทอง 
ฉุนเฉียว เอาแต่ใจ     

ปัญหาต่างๆที่ค้นพบเป็นปัญหาจริงๆของผู้สูงอายุ และกลุ่มเวทีสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ตาม
สาเหตุ ดังนี้  

การดูแลสุขภาพด้านร่างกายนั้น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการออกก าลังกาย การยก
แข้งยกขา วิ่งหรือเดินช้าๆ ขี่จักรยาน ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท างานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู รดน้ าต้นไม้ พรวนดิน ร าช่ีกง เดินไป
นา เลี้ยงวัว ควาย ไก่ เป็ด เดินไปตลาด ส่งหลานไปโรงเรียน เป็นต้น ด้านอาหาร คือ ให้รับประทานอาหารสะอาด สุก ปลอด
สารพิษ รับประทานผักผลไม้เป็นประจ า ดื่มน้ ามากๆ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การตรวจร่างกายน่าจะให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่วยรับผิดชอบร่วม ไปหาหมอกลางค่ ากลางคืนรถมูลนิธิหรือรถองค์การบริหารส่วนต าบลน าส่ง    

ด้านจิตใจ(อารมณ์) การจัดการกับความเครียด ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การท าสมาธิ 
เจริญสติ ท าใจดี ร่างเริง สอนหลาน หาเพื่อนคุย ดูหนัง ฟังเพลง เข้าศีล ปลง ใจเขาใจเรา ปรับปรุงตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดี 
ลูกหลานเชื่อฟัง ผู้สูงอายุได้แสดงออกในทางที่ดีถูกต้อง เป็นต้น 

ด้านสังคม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การส านึกต่อส่วนรวม ไปช่วยงานสาธารณะของ
หมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ การไปท าบุญตักบาตรในงานที่ส าคัญต้องให้
เกียรติผู้สูงอายุเข้าร่วมทุกครั้ง กระตุ้นหรือเชิญชวนให้ไปช่วยงานบุญของเพื่อนบ้าน      

ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การท าสมาธิ เจริญสติ ท าบุญเสริม
บารมี กราบพระ ใส่บาตร ฟังธรรม หรือสวดมนต์ การมองโลกในแง่ดี ไม่ ใส่ร้ายใคร พูดแต่เรื่องดีๆ พูดคุยกันเล่นๆ ไม่พูด
ส่อเสียดใคร ไม่พูดซ้ าเดิมๆ  เป็นต้น 

 
สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ของการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มแกนน า

ผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ อาสาสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) และผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้สูงอายุท่ีต้องการมีสุขภาพที่ดี จะต้องมีพฤติกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพท่ีดีโดยการตอ้งปฏิบัติตน กระท าได้

ด้วยตนเอง มีการวางแผนการด าเนินชีวิตประจ าวันสามารถท าให้ตนเองมีชีวิตยืนยาวได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ แล้วน าไป
ปฏิบัติ ด้านการออกก าลังกายที่พอเหมาะกับสภาพร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ การจัดการกับความเครียดท าจิตใจให้ไม่เครียดและให้มีความสุข เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม รู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี และการเข้าถึงธรรมชาติ รู้เท่าทันในการด ารงชีวิตโดยศึกษาความรู้
ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ หรือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมองโลกในแง่ดี มีจิตใจท่ีงดงาม  

จัดอบรมให้ความรู้กับ ญาติ คนใกล้ชิด อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีความเข้าใจและรู้ลึก โดยจะต้องเน้นที่ผู้ที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะจริงๆ 

 
สรุปผลการวิจัย   
 จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้ตระหนักว่าการจะส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ให้
มีระดับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่ีสูงขึ้นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการรับแรงสนับสนุนทางสังคมกระตุ้น
ให้เกิดการตื่นตัวและให้เกิดความสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับบุคคลให้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นในการ
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สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ระดับชุมชน
สร้างให้เกิดเป็นชุมชนสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมสร้าง 

สรุปได้ว่า การรับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของจังหวัดแพร่จะเป็นตัวก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนให้ ผู้สูงอายุ และชุมชน ให้สังคมได้มองเห็นทิศทางในการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพของตนเองและชุมชน 
ประกอบกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุยิ่งท าให้เกิดความ
ตระหนักรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง อันจะส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนสุขภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะเมื่อมี
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ด้วยแล้วยิ่งจะท าให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

การจัดสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 3 กลุ่ม คือ 1). กลุ่มผู้บริหาร ผู้น าองค์กร จ านวน 10 คน 2). กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุจ านวน 10 คน 3). กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน 10 คน และจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพในระดับคะแนนเฉลี่ยสูงโดยคัดเลือกมาแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) จ านวน 4 คน ใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่กระท าอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถจ าแนก
พฤติกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถน ามาอธิบายร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่สะท้อน
ถึงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จนได้ข้อสรุปร่วม รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ 
พบว่า ระดับบุคคล ผู้สูงอายตุ้องมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดีโดยการปฏิบัติตน กระท าได้ด้วยตนเอง อย่างมีเป้าหมาย ด้วย
ความมุ่งมั่น มีแบบมีแผน และกระท าอย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ มิติ
ทางด้านร่างกาย มิติทางด้านจิตใจ มิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านปัญญา ระดับชุมชน มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ และชุมชนมีข้อตกลงทางสังคมร่วมกันควรมีนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงอายุ 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สวนศรี ที่ได้เอาใจใส่ให้ค าปรึกษา
ช้ีแนะเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้สูงอายุ  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในจังหวัดแพร่  ในการตอบ
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย ทุนการวิจัยครั้งนี้ได้รับมาจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
โครงการวิจัย โดยส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ประจ าปี 2561 จึงขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ด้วย                    
ท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณของ พ่อ แม่  ครู อาจารย์ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุก
ท่าน ท่ีเคยอบรมสั่งสอนผู้วิจัยตลอดมา  
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บทคัดยอ 

            การวิจัยครั้ ง น้ีมี วัต ถุประสงค  1. เ พ่ือพัฒนาและหาคุณภาพสื่อวีดี โอปฏิสัมพันธ ในวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ                   

เรื่อง  การปฐมพยาบาล CPRสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จ.สุโขทัย2.) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลัง

เรียนดวยวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง  การปฐมพยาบาล CPR   3)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการ

ใชวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี  คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียนบาน

ผาเวียง ปการศึกษา  2562 ภาคเรียนที  2 จํานวน  30  คน  ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  1) 

บทเรียนวีดีโอปฏิสัมพันธ  เรื่อง  การปฐมพยาบาล CPR 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (X ̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t test dependent   ผลการวิจัยพบวา  1.คุณภาพของวีดีโอ

ปฎิสัมพันธ วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ  เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR   ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที 2  มีคุณภาพอยูระดับ ดีมาก2. 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2หลังเรียนดวยวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล 

CPR  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5   3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ วิชาการปฐมพยาบาล  

CPR พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X ̅= 3.83. , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึง

พอใจมากอันดับ 1 คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมา คือ ดานรูปแบบ/ลักษณะของสื่อ 

 

คําสําคัญ: วดีโีอปฏสัิมพันธ  : ปฐมพยาบาล : การชวยฟนคืนชีพ 
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บทนํา 

โลกการศึกษา ตลอดชีวิตตามระเบียบการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดตามแผนการเรียนรู ดวยการเรียนท่ีหลากหลาย

รูปแบบ โดยตามรูปแบบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหลักสูตรแกนกลาง  ไดมุงเนนในดาน การสื่อสาร การเรียนรู การรับรู  

การคิด วิเคราะหและการสรางสรรคอยางเปนระบบในรูปแบบการคิด  มีการแกปญหา  ทักษะชีวิต  ทักษะการใชเทคโนโลยีในยุค 

ดิจิตอล  กับการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 ไดมีกระบวนการคิด เชิงนวัตกรรม ทางการศึกษาไดเขาสู โลกแหงนวัตกรรมการเรียนรูตอง

มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เพ่ือใหนักเรียนไดมีการศึกษาเรียนรูในอนาคต  จะมีการเรียนสอนท่ีใชสื่อหลาย

ประเภทในการนําเสนอบทเรียนในการเรียนการสอนท่ีทําใหมีความรูท่ีทันสมัยมากข้ึน  และมีสิ่งท่ีจะมาถึงในอนาคตน้ี คือ การเรียนรู

ในแบบศตวรรษท่ี  21 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ี ทันสมัยมากข้ึน  ในรูปแบบการเรียนศตวรรษที  21 มี

รูปแบบตัวอยางพอสังเขปดัง น้ี   ทักษะการเรียนรูนวัตกรรม  ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ  ทักษะการเรียนมีชีวิตและอาชีพใน

อนาคต 

ในการเรียนการสอนท่ีเนนการนําเสนอนวัตกรรมการใชสื่อเพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการสอนกับนักเรียนยุคดิจิตอลท่ีมีความทันตอ

ขาวสาร บานเมือง รอบรูเหตุการณตางใหเรียนรูกันตลอดชีวิตทําใหการเรียนรูในหองเรียนไมเพียงพอตอการศึกษา โดยทางผูวิจัยได

เล็งเห็นแลววาการท่ีเราอยูในยุค ศตวรรษท่ี  21 เปนยุคแหงการ พัฒนา นวัตกรร ม  โดยทางผูวิจัยไดคิดวิเคราะห สรางสื่อบทเรียน

 

Abstract 

The purpose of this research is 1. To develop and find the quality of video interaction in teaching. 

First aid on CPR in senior boy scouts, grade 2 level, Ban Pha Wiang school, Mae Sin sub-district, Si 

Satchanalai district  2.) to compare the learning achievement before and after learning by using 

video interaction in teaching the boy Scouts of Girl Scouts, General Aid first aid CPR 3) to examine 

the learners' satisfaction with the use of video interaction Adult Girl Scout Courses The sample 

group used in this research was 30 students in Mathayomsuksa 2 in Ban Pha Wiang School, 

Academic Year 2562, term 2, which were selected by simple random sampling. The research 

instruments consisted of 1) video lesson on interaction on first aid CPR 2) learning achievement 

test 3) satisfaction questionnaire Data analysis was performed by using mean (X ̅), standard 

deviation (S.D.) and test statistics. Non-independent The research found that 1. The quality of the 

interaction video Scout Junior Girl Scouts subject, first aid CPR for students in grade 2, Ban Pha 

Wiang School The quality as the experts evaluated at a very good level. 2. The comparison of the 

learning achievement of mathayom suksa students. 2, after studying with video interaction on first 

aid, cpr was significantly higher than before learning at level 0.5. 3. Students' satisfaction with e-

learning lessons on health education on CPR found that the students were satisfied. At a high 

level (X ̅ = 3.83., SD = 0.32). When considering in each aspect, it was found that The students with 

the highest satisfaction were the learning activities, followed by the format / characteristics of the 

media. 

 

Keyword:   Video interaction : First aid : CPR 
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คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนในรายวิชา สุขศึกษา  เรื่อง  ความรูดานการชวยเหลือ CPR  เบ้ืองตน  โดยทางผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด

ทฤษฏีการเรียนรูดานการปฐมพยาบาล เบ้ืองตน หมายความขางตนอยางไร เพ่ือใหนักเรียนไดทราบและเรียนรูกันตอไป   แนวคิด

ทฤษฏีการเรียนรูการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  ของ  (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุขไดกลาวไววา)  การปฐมพยาบาลการ

ชวยเหลือผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บเบ้ืองตนใหมีอาการดีข้ึน  ทําใหเด็กนักเรียนจะไดเรียนรูและศึกษา ทราบถึงข้ันตอนในการชวยเหลือ 

ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บไดถูกตองตามรูปแบบข้ันตอนทางการแพทยอยางถูกวิธีและเปนการเรียนรูเชิงทฤษฏีท่ีไดบูรณาการการเรียนรู

ระหวางวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร  ทําใหนักเรียนไดรูไดงายข้ึนกวาเดิมและเขาใจงายกวาเดิม 

ความสําคัญของการชวยเหลือฟนคืนชีพ หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา CPR  (cardio pulmonaly resuscitation) มีประโยชนในการชวย

ใหหัวใจท่ีหยุดเตนกลับมาไหลเวียนชีพจรเตนตามเดิมเปนการชวยเหลือกอนนําสงโรงพยาบาลทําใหเด็กไดรับความรูในการปฏิบัติการ

ชวยเหลือผูปวยเบ้ืองตน หรือ ผูปวยหมดสติ ใหมีโอกาสไดหายใจไดทัน เพราถาเด็กนักเรียนมีความรูความเขาใจในดานการ CPR แลว 

เด็กนักเรียนจะไดนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (ณรงค สุภัทรพันธ. 2543) 

               การจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ มีกระบวนทางดานสภาพจิตในดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู 

ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะอยางตอเน่ือง การจัดการเรียนรูในแตละช้ันควรใชรูปแบบ วิธีการท่ีหลากหลาย 

เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการ 

ปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการในการเรียนรูทางดานการพยาบาลผูปวยท่ีหมดสติทําใหชวยเหลือเพ่ือนรวมสถาบันทาง

การศึกษาไดทันทวงทีดวย 

             

การเรียนการสอนวีดีโอปฏิสัมพันธ คือ การเรียนรูผานสื่อจากสถานเสมือนจริง สามารถนําเสนอเน้ือหาความรูในลักษณะสื่อประสม 

(Multimedia) ท่ีประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพวีดีทัศน มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถ

โตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพ่ือศึกษาเน้ือหารวมท้ังมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความ

เขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนงานพัฒนาสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ ดาน cpr (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 รับตนฉบับวันท่ี 22 ตุลาคม 2553 รับลงตีพิมพวันท่ี 20 กุมภาพันธ 

2554ธวัช ชาญชญานนท) สอดคลองงานวิจัยทางดาน ประสิทธิผลของโปรแกรมการแนะนําการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานทาง

โทรศัพท กรณีพบผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการดูเหลือชวยเหลือเพ่ือน

นักเรียนในสถาบันเดียวกันไดทันทวงที การปฐมพยาบาลเบ้ืองตนไดอยางถูกตองกอนถึงทีมแพทยมาทําใหการเรียนวิชาสุขศึกษา ดาน

CPR มีความสําคัญมาก (วริศรา  เบานู :2561) 

          ดวยเหตุน้ีทางผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดาน วีดีโอปฏิสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเรียนการสอน ดาน

การปฐมพยาบาล  เรื่อง CPR เปนวิชาท่ีสามารถ อธิบายตอบโตกับผูเรียนไดในระหวางเรียนหรือซักตอบขอปญหาได  ประกอบกับ

ลักษณะของวิชาการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เรื่อง CPR  เปนการเรียนการสอนแบบทฤษฎีโดยปกติเน้ือหาของผูเรียนในรูปแบบการ

บรรยายจึงไดมีการพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธข้ึน เพ่ือใหผูเรียนสะดวกในการเรียน การทบทวนบทเรียนไดตามเวลาท่ีตองการ เพราะ

เทคโนโลยีทําใหผูเขาถึงขอมลูไดมากข้ึน จากการท่ีกลาวมาขางตนจึงควรท่ีสรางวีดีโอปฏิสัมพันธ  เรื่อง CPR เพราะนอกจากท่ีทําให

การเรียนการสอนท่ีคุณภาพมากข้ึนอีกดวย 

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

    1.เพ่ือพัฒนาและหาคุณภาพสือ่วีดีโอปฏิสมัพันธในการสอนวิชาลูกเสือสามญัรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR สําหรบันักเรยีน

ช้ันมัธยมศึกษาปที 2  

    2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวีดีโอปฏิสมัพันธในการสอนวิชาลูกเสือ
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สามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  

   3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 2 ท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อวีดีโอปฏสิัมพันธในการสอนวิชาลูกเสือ

สามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

    1.1. ประชากร    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานผาเวียง  ต.แมสิน อ.ศรสีัชนาลัย จ.สุโขทัย 

    1.2. กลุมตัวอยาง   นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที 2  

โรงเรียนบานผาเวียง ตําบลแมสิน อ.ศรีสัชนาลยั จ.สโุขทัย จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 

2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   2.1.เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง 

        2.1.1.วีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR  

       

   2.2.เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

        2.2.1.แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        2.2.2.แบบวัดความพึงพอใจ 

 

3.การสรางคุณภาพเคร่ืองมือ 

        3.1.วีดีโอปฏิสัมพันธในการสอนเรื่องการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  CPR .ในการสรางวีดีปฏิสมัพันธ ในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใช  

ADDIE MODEL  

                 3.1.1. การวิเคราะห  (Analysis)  การวิเคราะหผูเรยีน  ดานเน้ือหา 

                     วิเคราะห ดานผูเรียนเด็กนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 2   มีพ้ืนฐานความรู การใชอินเตอรเน็ต การเรียนวิชา

คอมพิวเตอร การแสวงหาความรู และสามรถเรียนรูศึกษานอกหองเรียนดวยตนเองไดท่ีและสามารถเขาถึงนักเรียนไดงายทําให

นักเรียน  ระดับความกระตือรือรน ของผูเรียนมากยิ่งข้ึนมคีวามสนใจในเน้ือหาท่ีเรียนมีความตั้งใจ 

                     วิเคราะหดานเน้ือหาการนําความรูทฤษฎีการปฐมพยาบาลมาประกอบกับการอธิบายและปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมความเขาใจ

ใหมากยิ่งข้ึน   เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย จดุประสงคในพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล ลักษณะเน้ือหาท่ีจดัทําเปนวีดโีอ

วีดีโอปฏิสมัพนัธก์ารปฐมพยาบาล

เรือ่ง CPR   

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

ความพงึพอใจ 
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เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและขาใจงายยิ่งข้ึนกวาการเรียนรูปแบบเดมิการสนทนาตอบกลับของเน้ือหาเพ่ือเปนการแลกเปลีย่นเรยีนรู 

ซึ่งมีสวนประกอบเน้ือหา ดาน ข้ันตอนวิธีการชวยเหลือเบ้ืองตน CPR  1 ข้ันตอนการ จัดทาทางผูปวย  ข้ันตอนการปม  CPR  

ข้ันตอนการใชเครื่อง  AED  

ข้ันตอนการเรยีก รถพยาบาลฉุกเฉิน  มาดูแลและสงตอโรงพยาบาล 

                                  วิเคราะหผูสอน  ครูในรูปแบบการเรยีนเดิมจะเนนบอกเน้ือหา อธิบาย จด เพ่ือทบทวนความจําในการ

เรียนรู หรือเนนเน้ือหามากกวากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในสมยัใหม จะใชเทคโนโลยีเขามาประกอบการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ครูจึงตองมีการพัฒนาสื่อการสอนใหมคีวามทันสมัยและใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูโดยนําทฤษฏีการปฐม

พยาบาลมาประยุกตใชกับวีดีปฏสิมัพันธเพ่ือใหเกิดการเรียนรู การปฏิบัติไดอยางถูกตองและชวยเหลือผูอ่ืนไดทันทวงที (ชาญชัย ชัย

รุงเรือง, 2556)  

  3.1.2.การออกแบบ  ( Design) 

         ตัววีดีโอปฎิสัมพันธใหมคีวามเรียนรูและเขาใจงายพรอมปฏบัิติไดอยางถูกตอง 

       -  เริ่มจากการนําขอมลูท่ีไดจากการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี  1. มาออกแบบตัววีดีโอปฏิสัมพันธ 

       -  เริ่มเขียน  story board  และรายละเอียดท่ีจะทําพรอมเน้ือหาท่ีวางประเด็น 

       - นําเน้ือหาใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาเพ่ือตรวจสอบของระบบวีดีโอปฏสิัมพันธการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  CPR  จํานวน 3  ทาน 

  3.1.3.ขั้นการพัฒนา ((Development) 

              นําบทเรียนเน้ือหาวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR ท่ีไดผานการพิจารณาจาก

ผูเช่ียวชาญ ดานการพัฒนารูปแบบเน้ือหาท่ีใชในการเรียนการสอน มาดําเนินการพัฒนาดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธและเสนอตอ

ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของเน้ือหาและความเหมาะสมของรูปแบบ 

               นําบทเรียนวีดีโฮปฏิสมัพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรือ่ง การปฐมพยาบาล CPR ทีไดผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ

ดานเน้ือหาและผูเชียวชาญดานเทคโนโลยีมาดาํเนินการพัฒนา และเสนอตอผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา  3 ทาน ดาน เทคโนโลยี 3 ทาน

เพ่ือพิจารณาหาความตรงของเน้ือหาโดยใชแบบประเมินคณุภาพของวีดีโอปฏิสมัพันธ เพ่ือหาคา IOC ( เกณฑในการยอมรับระดับ 

0.50 ข้ึนไป หลังจากน้ันปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 3 ทานแลวพิจารณาตัววีดีโฮปฏิสมัพันธ โดยใชแบบ

ประเมินคุณภาพ โดย มีคาอยู 5 ระดับ  เกณฑการยอมรับท่ีระดับ  3.50 – 5.00 

              นําวิดีโอท่ีผานการประเมินคณุภาพจากผูเช่ียวชาญ ไปทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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3.1.4. ขั้นการนําไปใช (Implementation) 

            นําบทเรียนวีดีโฮปฏสิัมพันธวิชา  ลูกเสือสามญัรุนใหญ เรอืง  การปฐมพยาบาล CPR ไปทดลองใชกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง โดยมีขนตอนดังน้ี 

       1.ใหความรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน  30 คน  โดยการแนะนําวิธีการใชบทเรยีนวีดีโอปฏิสัมพันธ 

วิธีการเรียน เอกสารคูมือการเรียน การใชงานของตัวนวัตกรรม  

      2.ใหนักเรียนทําการเขาสูบทเรียน ตาม linkท่ีใหนักเรียนไว เพ่ือทําการ ลงทะเบียนเขาสูบทเรียนวีดีโอ

ปฏิสัมพันธ 

       3.ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre test) จํานวน 30 ขอ  โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสรางไวในตัว

วีดีโอปฏสิัมพันธ วิชาลูกเสือสามญัรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

       4.เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกสวนการเรียนแลวภายใน  2 สัปดาห จะมีการการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

Post test  จํานวน 30 ขอ  

       5.ใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจตอสื่อวีดีโอปฏิสมัพันธ โดยใชแบบประเมินออนไลนในสื่อวีดโีฮ

ปฏิสัมพันธพรอมประมวลขอมลู 

3.1.5.ขั้นการนําไปประเมินผล (Evalution) 

      นําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาวิเคราะห ดังน้ี 

    1.การประเมินคณุภาพบทเรียนวิดีโอปฏสิัมพันธ วิชาลูกเสือสามญัรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR  โดยใช

คาดัชนีความสอดคลอง IOC  เปนการใหคะแนนประเมินคุณภาพ บทเรียนวิดีโอปฏิสมัพันธของผูเช่ียวดานเน้ือหา

และดานเทคโนโลยี แลวหาคาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

    2.การประเมินหาความพึงพอใจของสื่อวีดีโฮปฏิสมัพันธ วิชาลูกเสือสามญัรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR 

คือ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง 30 คนท่ีมีผลตอความพึงพอใจสื่อวีดีโฮปฏสิัมพันธ 

   3.นําคะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไดแก คะแนนทําแบบทดสอบกอนเรยีน  Pre test คะแนนทํา

แบบทดสอบหลังเรียน post test ของ นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีเรียนผานสื่อวิดโีฮปฏิสมัพันธ วิชาลูกเสอืสามัญรุน

ใหญ  เรื่องการปฐมพยาบาล CPR  ท้ัง 6 สัปดาห  มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิตเิพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน  โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และคา t-test dependent  

(เสาวณยี สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295; หนูมวน รมแกว.2551: 76-79) 
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    3.2.แบบวัดผลสัมฤทธิ์   

             -  ศึกษาเน้ือหา ทฤษฏีการสรางและพัฒนา แบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

             -  กําหนดตัวช้ีวัด จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

              - ออกขอสอบ ตามตัวช้ีวัด วัตถุประสงคท่ีตองการวัดจํานวน  3 ขอ แบบ Rating scale 

             - นําแบบทดสอบไปให ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองตามเน้ือหา โดยหาคา IOC 0.00 -1..00 

            - นําแบบทดสอบไปใชทดลองกับกลุมท่ีไมใชตัวอยาง จํานนวน 20 คน  เพ่ือหาคาความสอดคลอง  

               ความยาก งาย คาอํานาจจําแนก ความเท่ียง โดยคาความยากงายรายขออยูท่ีระหวาง 0.00 -1 .00  

             และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  -1.00  -  +1.00 และคาความตรงทากับ  0.5 

             - ปรับปรุงตามคําเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ   นําไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว 

 3.3.แบบประเมินความพึงพอใจ  

            ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี ความพึงพอใจ และการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 

           สรางแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตาราสวน  5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

           นําแบบวัดความพึงพอใจ ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ พรอมปรับปรุง ไดผลการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 

อยูในระดับ 0.5 

           นําแบบทดสอบไปใช เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ช้ีแจงจุดประสงควิธีการใชวีดีโอปฏิสัมพันธกับกลุมตวอยาง 

    การทดสอบกอนเรียน 

    ดําเนินการใชวีดีโอปฎิสมัพันธ จํานวน  3 ช่ัวโมง ตอสัปดาห 

    ทดสอบหลังเรียนและใหนักเรยีนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

5.การวิเคราะหขอมูล  

      5.1.หาประสิทธิภาพของวีดีโอปฏิสัมพันธ โดยใชคาเฉลีย่   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

      5.2.การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนหลังเรียน โดยใช  t test dependent 

      5.3.ความพึงพอใจโดยใชคาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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6.. ผลการวิจัย 

          1.ผลการพัฒนาและคุณภาพวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง  การปฐมพยาบาล CPR รายวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ  

 มีคุณภาพตามผูเชียวชาญประเมินอยูระดับ ดี 

แสดงตัวโปรแกรมการใชงาน   
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ตารางท่ี 1 ผลของคุณภาพผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรียน วีดีโอปฏิสัมพันธ การปฐมพยาบาล CPR วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ  

     ผลของคุณภาพผูเชียวชาญไดประเมินคุณภาพท้ัง  3  ดาน คือ ดานเน้ือหา  ดานเทคโนโลยี  

 

รายการ mean S.D ระดับคุณภาพผูเชี่ยวชาญ 

 ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง

เน้ือหากับจุดประสงค 

           1.00            0.000     ดี 

ความเหมาะสมปริมาณของ

เน้ือหาแตละบทเรียน 

           1.00            0.000    ดี 

ความถูกตองของเน้ือหา           1.00           0.000    ดี 

ความยากงายของบทเรียน           .75          .500    ดี 

ลํ า ดั บ ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร

นําเสนอ 

         .75          .500    ดี 

ความนาสนใจของเน้ือหา          1.00          .000   ดี 

ความเหมาะสมของภาษา

กับวัยผูเรียน 

         1.00          .000  ดี 

รวม          8.75           .577  ดี 

     

    จากตารางท่ี 1 คุณภาพผูเช่ียวชาญท่ีมีตอสื่อวีดโีอปฏิสมัพันธในวิชาลูกเสอืสามญัรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล 

CPR   มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ระดับคุณภาพ อยูในระดับดี โดยมีคา mean=8.75 ,S.D =.577 

2.ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 2 หลังเรียนดวยส่ือวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือ

สามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR   

   แสดงตารางที 2 ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หลังเรียนดวยส่ือวีดีโอปฏิสัมพันธ

วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR   
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การทดสอบ จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม mean S.D t Sig(2tailed) 

กอนเรียน 30 20 7.80     2.92  0.00 

หลังเรียน 30 20 19.03 1.18 17.72 0.00* 

*p<.05 

     จากตารางท่ี 2 พบวา ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนดวยส่ือวีดีโอ

ปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR  สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ .05 

      

     

3.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีผลตอส่ือวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือเนตรนารีสามัญ เรือง การปฐมพยาบาล CPR   

ตารางที 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอส่ือวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR (N=30) 

 

 

 

        จากตารางท่ี  3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอของผูเรียนท่ีมีตอส่ือวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล 

CPR พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  (X� ̅=3.83 ,S.D = 0.32) 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

       1.ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีตอวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR โรงเรียนบานผาเวียง ต.แมสิน  

อ.ศรีสัชนาลัย พบวาบทเรียนมีคุณภาพ ไดผานการตรวจสอบจากผูเชียวชาญในระดับ ดี(X�  = 8.75 

,S.D = 0.577)ท้ังน้ีเน่ืองจากวีดีโอไดผานการตรวจสอบดานเน้ือหาไดออกแบบตาม ADDIE model  ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ เกรียงศักด์ิ  ยุทโท (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนส่ือวีดีโอปฏิสัมพันธ  เรื่อง  การพัฒนาชุด

การเรียนรูแพทยฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา  สําหรับนักเรียนในเขตภูเขา การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา นักเรียน

เขาใจและสามารถปฏิบัติไดในทุกประเด็น โดนเฉพาะการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน คะแนนหลังเรียน (μ = 8.73) คิด

เปนคาเฉลี่ยรอยละ 87.67 สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรยีน (μ = 5.67) คิดเปนคาเฉลีย่รอยละ 52.08 เพ่ิมข้ึน

เทากับ 35.59งานวิจัย ของ  ประเสริฐ   ฉัตรวิชชานนท  เรื่อง  การฝกอบรมฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนกอน

เรียนสูงกวาหลังเรยีน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 30.52งานวิจัย ของ นเรศ  ขันธะรี   เรื่อง  การพัฒนาสื่อวีดีโอ

ปฏิสัมพันธ  รายวิชาการจัดการเรยีนรูสุขศึกษา และพลศึกษา  สําหรับนักเรียนระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธานีผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ รายวิชาการจัดการเรียนรูสุข

ศึกษา และพลศึกษา สําหรบันักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพเทากับ 

87.70/83.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว80/80 (งานวิจัยของลาวัลย ดลุยชาติ )เรื่องการพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธ

วิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRการเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน  สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที 4 ผูเรียนมีความ

พึงพอใจตอการเรียนดวยวีดีโอปฏสิัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPR เรื่อง การเลือก ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับ

ลําดับ รายการ mean s.D ความพึงพอใจ 

1. บทเรียนมีความสนใจและดึงดูด 4.67 .547 ดี 

2 การนําเสนอเพ่ือความเขาใจงาย 4.27 .521 ดี 

3 ปริมาณเน้ือหาไมมากเกินไป 4.33 .711 ดี 

4 ตัวขอความอานเขาใจงาย 4.40 .675 ดี 

5 ภาพประกอบความสวยงาม 4.20 .761 ดีมาก 

6 เสียงประกอบเหมาะสม 4.17 .592 ดีมาก 

7 ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน 4.13 .819 ดีมาก 

8 ไดรับความรูเพ่ิมเติมจากบทเรียน 4.30 .651 ดีมาก 

9 รวม 3.83 0.32 ดีมาก 
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งาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅= 4.39, S.D. = 0.14) โดยมีรายขอ ความชัดเจนในการ อธิบายเน้ือมากท่ีสุด (X̅= 

4.60, S.D. = 0.56 

 

2.ผลของการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที1  หลังเรียนดวยวีดโีอปฏิสัมพันธวิชา

เรื่อการปฐมพยาบาลCPR สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญั ท่ีระดบั 0.05  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ดังน้ี   

ของ อลงกรณ   ศรสีวัสดิ   และ ลัดดา  ศลิานัอย   เรื่อง  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดวยสื่อวีดโีอ

ปฏิสัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาล  CPR  เรื่อง การศึกษากับการสรางคุณลักษณะเพ่ือการรักษาอนุรักษ

สิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 สาขา 

สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทาง การเรยีนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคญัทาง สถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว  สอดคลองงานวิจัย ของ 

 จิราภรณ  เรื่อง  ผลของการใชวีดีโอปฏิสมัพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRเรื่องพัฒนาการอาณาจักอยุธยา  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา วีดีโอปฏิสัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRเรื่อง 

พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/2 ท่ีนํามาใชกับนักเรียนน้ัน มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม

มีคาเฉลีย่อยูท่ี 4.18 และมสีวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.27 โดยรวมอยูในระดับมาก (งานวิจัยท่ีสอดคลองของ  

ภิญชาดา  จินดารตันวรกุล  เรือ่ง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาการภาษีอากรท่ีทบทวนและ

ไมไดทบทวนดวยสื่อวีดีโอปฏสิัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา  มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูท่ีไมไดทบทวนบทเรียน

อิเลิรนน่ิงท่ีอยางมีนัยสําคัญที 0.01  พบวาผูเรียนท่ีมีการทบทวนดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธอยูในระดับดมีาก  

 งานวิจัยท่ีสอดคลอง  ของ สายใจ ทองนียม  เรือ่ง การพัฒนาบทเรยีนปฏิสมัพันธ   วิชาวรรณคดี  

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนปฏิสมัพันธมีประสิทธิภาพ 82.81/ 80.62 สูงกวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคญัท่ีระดับ .01 และนักศึกษามีความคดิเห็นตอบทเรียนอยูใน

ระดับเห็นดวยมาก  

 

  3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวีดโีอปฏสิัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRโดยใช

แบบสอบถามความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง 3 ดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  ท้ังน้ีอาจเปน

เพราะสื่อวีดีโอปฏสิัมพันธ มีการนาเสนอท่ีนาสนใจ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว มีการ

ออกแบบกิจกรรม ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียนเพ่ือศึกษาเน้ือหารวมท้ังมีแบบฝกหัดและ

แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรยีนใน

ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และการสนทนถามตอบในวีดีโอโดยผานระบบการ

สื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตสอดคลองกับงานวิจัย ของ ภัทรพงศ พงศภัทรกานต(2554) เรื่อง ความพึงพอใจ

ตอการเรียนการสอนวีดีโอปฏิสมัพันธวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือวิทยาการคอมพิวเตอร ผลการวิจัยการศึกษาท้ัง 3 ดาน 

พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบวีดีโอปฏสิัมพันธในดานบทเรียน กลุมตัวอยางม ี ความคิดเห็นในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .6679 การจัดการเรียนการสอนแบบ วีดีโอปฏสิัมพันธ ในดาน

โครงสรางบทเรียน กลุมตัวอยางมคีวามคิดเห็นในระดบัมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .7004 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  การวิจยัในครั้งน้ีไดพัฒนาบทเรียน วีดโีอปฏสิัมพันธ เรื่อง การปฐม

พยาบาลCPR  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา เสริมสรางความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรยีน ผูวิจัยขอเสนอ

เพ่ิมเตมิจากการวิจยัดังน้ี 

   1.1.ควรมีการวางแผนในการสํารวจพ้ืนท่ีโรงเรยีนกอนทําการวิจัย 

   1.2.ความพรอมของวัสดุอุปกรณโรงเรียนท่ีทําการวิจัย 

1037 



   1.3. โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณทางไอทีและระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป 

 2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

    2.1.ควรมีการพัฒนาในรายวิชาอ่ืนๆ   
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนและเพ่ือเปน แนวทางการเสริมสรางการพัฒนา

กีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีม ผูปกครอง 

ผูใหการสนับสนุน ผูตัดสินกีฬาเนตบอล และคณะกรรมการจากสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย จํานวน 93 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของขอคําถามอยูระหวาง 0.67-

1.00 และคาความเช่ือมั่น มีคาเทากับ 0.87 การวิเคราะหขอมูลดานเชิงปริมาณ ใชการแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนดานเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยพ้ืนฐาน (4M’s) ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ 

ในภาพรวม เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูในระดับมาก และพบวาปจจัย

ดานงบประมาณเปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด  

ปจจัยดานการบริหารจัดการ (POLC) ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการนํา และดานควบคุม พบวา 

เปนปจจัยท่ีสงผลอยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตภาคเหนือตอนบน ใหประสบความสําเร็จ สมาคม

กีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย และจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน จะตองรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางกีฬาเนตบอล 

ใหเปนไปตามเปาหมาย ท่ัวประเทศ ตองมีการพัฒนานักกีฬามุงสูความเปนเลิศ โดยการขยายฐานเพ่ิมจํานวนนักกีฬา และ

คัดเลือกนักกีฬาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงการเลน โดยการจัดการแขงขัน ในระดับภูมิภาคอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธเผยแพรกีฬาเนตบอลใหแพรหลาย และจัดตั้งศูนยกีฬาเนตบอลในทุกภูมิภาค การจัดสงวิทยากรและผูเช่ียวชาญ

จากตางประเทศไปยังจังหวัดตาง ๆ การพัฒนา ผูตัดสินใหเปนมาตรฐานและมีระดับการตัดสินท่ีสูงข้ึน การจัดสรรงบประมาณ

และสิ่งสนับสนุน  ท่ีเอ้ือตอการทําทีมใหกับจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน การกํากับติดตามการทําทีมกีฬาเนตบอลใหมี

ผลงานอยูในระดับท่ีดีข้ึน และการนําวิทยาศาสตรการกีฬา นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ มาพัฒนานักกีฬา 

 

คําสําคัญ: การพัฒนา  กีฬาเนตบอล  ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
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Abstract 

 This research was the affiliated method between the quantitative and quantitative research. It’s 

objective was to study the factors effecting on Netball game development in the upper northern 

province region and also to use this research as the guide to enhance Netball game development in the 

upper northern province region. The target in this study was 93 persons of sports mans, coaches, team 

managers, guardians, sponsors, Netball umpires and committee from Netball Association of Thailand. 

Besides, the tools in the research were the interview form and the questionnaire by the Index of 

Objective Congruence (IOC) of items between 0.67-1.00 and the reliability as 0.87 While Standard 

Deviations, Means, Percentages and Frequency were used for quantitative data analysis, in the mean time, 

the content analyzing was used for qualitative analysis.  

 The result of the research, was found that the 4M’s factors, i.e the man side, the money side, the 

material side and the management side, totally, were the factors effecting Netball game development in 

the upper northern province region, in the high level, and also was found that, the money side was the 

factor effecting on Netball development in the highest level. 

 The management factor (POLC),i.e, planning, organization setting, leading and supervising, 

accordingly, was found that, were the factors effecting the development in the high level. However, 

tendency of Netball development in the upper northern region will be fulfilled if Netball Association of 

Thailand and the provinces in the upper northern region co-ordinate to set Netball enhancement strategy 

to meet the target. There should be the sportsman development directing to the sport elite by increasing 

the sportsman number and selecting the sports mans that qualify to the game position through the local 

competition continuously in order to publicize Netball wide spreadly. Moreover, Netball center should be 

established in every province together with sending the international lecturers and experts to the 

provinces. Besides, developing the umpires to standardize and get higher level in competition, the money 

and supporting’s allocation helpful for setting up the team in the upper northern region, Netball team 

conducting to be in better level game, and also bringing and sport sciences, innovations and technology 

media to develop the sportsman, are all important to do. 

 

Keywords: development, Netball Game, upper northern province zone 
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บทนํา 

เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปแลววา กีฬามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ กีฬาเปนพ้ืนฐานท่ี

ชวยสงเสริมใหรางกายแข็งแรง และเปนแนวทางทําใหสังคมไดหันมาปฏิบัติสิ่งท่ีมีประโยชนตอสุขภาพของรางกายและจิตใจ 

สามารถดํารงชีวิตในสังคมใหอยูเย็นเปนสุข รวมท้ังกอใหเกิดความเจริญตอประเทศ ท้ังน้ีประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรใน

การพัฒนาประเทศ เพ่ือเสริมสรางความสามารถของประเทศ โดยยึดเปาหมายในการยกระดับใหมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 

ใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการกีฬาท่ีสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ รวมท้ังการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือพัฒนาอาชีพในระดับนานาชาติ ในการสรางช่ือเสียง

และเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา (ยุทธศาสตรชาติ, 2561) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาซึ่งมี

หนาท่ีหลักในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานกีฬา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2560–

2564) ข้ึนใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ  โดยมุงหวังใหการกีฬาเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตและสงเสริมใหประชาชน

ทุกภาคสวน มีนํ้าใจเปนนักกีฬาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังดานสุขภาพรางกายและจิตใจ มีองคความรูดานกีฬา ซึ่งเปนพ้ืนฐาน

ในการพัฒนากีฬาไทยสูความเปนเลิศในระดับสากล และเปนกลไกในการพัฒนากีฬาของประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศท่ี

มีความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2559)  
จากการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเนตบอลภายในประเทศไมวาจะเปนการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติกีฬา

แหงชาติ  กีฬาชิงชนะเลิศประเทศไทยท่ีผานมาในแตละป พบวา กีฬาเนตบอลไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร จํานวนทีมท่ีเขา

แขงขันในแตละรายการมีจํานวนลดนอยลง ตามลําดับ จํานวนทีมเขาแขงขันในแตละรายการ ไมบรรลุเปาหมายตามท่ีสมาคม

กีฬาเนตบอลแหงประเทศไทยไดวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดเชียงใหม พะเยา นาน แพร แมฮองสอน เชียงราย ลําปาง และจังหวัดลําพูน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.กลุมจังหวัด 

2560) พบวามีเพียง 3 จังหวัดท่ีสงทีมเขาแขงขันอยางตอเน่ือง ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา และจังหวัดนาน

เทาน้ัน ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองมาจากขอจํากัดของกีฬาเนตบอล ซึ่งพบวา สวนใหญ เปนกีฬาท่ีตองใชนักกีฬาท่ีมีรูปรางสูง เพราะเสา

ประตู มีความสูงอยูท่ีระดับ 3.05 เมตร อุปกรณการเลน และการแขงขันมีราคาคอนขางแพง การเลนตองใชสนามกีฬาท่ีเปน

มาตรฐาน มีเสนแบงแดนและพ้ืนท่ีในการเลนของผูเลนแตละตําแหนงท่ีชัดเจน ประกอบกับมีกฎ กติกาคอนขางมาก และ

เขาใจยากสําหรับนักกีฬาเริ่มเลนใหม รวมท้ังชุดการแขงขันของนักกีฬาหญิงตองเปนชุดกระโปรงเฉพาะกีฬาเนตบอลเทาน้ัน 

ทําใหมีคาใชจายในการเลนสูง รวมท้ังเปนกีฬาทีไมมีการบรรจุใหเรียนในหลักสูตรในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ท้ังน้ี

นอกจากปญหาจํานวนนักกีฬาเนตบอลท่ีมีจํานวนลดลง ยังพบวา จํานวนผูตัดสินในสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีไม

เพียงพอตอความตองการในการตัดสินแตละรายการท่ีจัดการแขงขัน  

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนประกอบกับผูวิจัยเปนผูสวนเก่ียวของกับกีฬาเนตบอลภาคเหนือตอนบน โดยเปนผูเลน 

เปนผูตัดสิน เปนผูฝกสอน ผูควบคุมทีมเนตบอลและเปนตัวแทนของสมาคมฯ ในการทําความรวมมือกับโรงเรียนในเขตภาคเหนือ

ตอนบน โดยเปนวิทยากรใหการอบรมทักษะเบ้ืองตนในการเลนกีฬาเนตบอล ตามความประสงคของโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนมาเปนระยะเวลาหน่ึง จึงมีความตองการท่ีจะพัฒนากีฬาเนตบอลในเขตภาคเหนือตอนบนใหไดรับความนิยมอยาง

แพรหลาย และสรางนักกีฬากีฬาสูความเปนเลิศใหกับประเทศไทยอยางตอเน่ือง สําหรับการท่ีจะทําใหกีฬาเนตบอลใหประสบ

ผลสําเร็จ และเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายน้ันมีปจจัยหลายอยางเขามาเก่ียวของ ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวามีปจจัย

ใดบางท่ีสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ใหประสบความสําเร็จ เพ่ือนําจะผลการวิจัยมาเปน

แนวทางในการพัฒนากีฬาเนตบอล ใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายมากข้ึน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหวางการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิง

ปริมาณ (quantitative research) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 กลุมเปาหมาย 

            กลุมท่ี 1 เปนนักกีฬาเนตบอลในเขตภาคเหนือตอนบน จํานวน 3 ทีม 36 คน ผูฝกสอน  จํานวน 3 คน 

ผูจัดการทีม จํานวน 3 คน ผูใหการสนับสนุน จํานวน 3 คน ผูปกครองของนักกีฬา จํานวน 36 คน รวม 81 คน 

           กลุมท่ี 2 เปนผูท่ีเก่ียวของกับสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย ประกอบดวยคณะกรรมการผูบริหาร

สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย จํานวน 6 คน ผูตัดสินกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย จํานวน 6 คน รวม 12 คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

                 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 

ลักษณะ 

  1. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 อันดับ (Rating Scale) มีมาตรวัด 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ตามเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ใชใน

การรวบรวมขอมูลกลุมท่ี 1 

  2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) ใชใน

รวบรวมขอมูล กลุมท่ี 2 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหและประมวลผลออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

           1. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ 

    1.1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูฝกสอนกีฬาเนตบอล นักกีฬาเนตบอล ผูปกครอง และผูสนับสนุน 

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการแจกแจงความถ่ีและ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    1.2 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนใหประสบผลสําเร็จใชการหาคาความถ่ีและสรุปเปนภาพรวม 

 2. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา 

(content analysis) แลวนําเสนอขอมูลเปนแบบบรรยายในภาพรวม 
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ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 

 ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไป 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ 

    ชาย 

    หญิง 

อาย ุ

    ต่ํากวา 15 ป 

    16-20 ป  

    21-30 ป 

    31-40 ป 

    41 ปข้ึนไป 

สถานภาพ 

    ผูจัดการทีม 

    ผูฝกสอน 

    นักกีฬา 

    ผูปกครองนักกีฬา 

    ผูใหกสนสนับสนุนน 

วุฒิการศึกษา 

    มัธยมศึกษาตอนตน 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ปริญญาตร ี

    ปริญญาโท 

ประสบการณท่ีเก่ียวกับเนตบอล 

    ต่ํากวา 1 ป 

    ต่ํากวา 3 ป 

    3-5 ป 

    6-10 ป 

    11 ปข้ึนไป 

 

24 

57 

 

10 

22 

12 

23 

14 

 

3 

3 

36 

36 

3 

 

15 

24 

35 

7 

 

25 

35 

11 

7 

3 

 

29.63 

70.37 

 

12.34 

27.16 

14.81 

28.40 

17.29 

 

3.70 

3.70 

44.45 

44.45 

3.70 

 

18.52 

29.63 

43.21 

8.64 

 

30.87 

43.58 

13.58 

8.64 

3.70 

 จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.37 เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

29.63 มีอายุ 31-40 คิดเปนรอยละ 28.40 อายุ 16-20 ป คิดเปนรอยละ 27.16 และอายุ 41 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 17.29 

สวนใหญมีสถานภาพ เปนนักกีฬาคิดเปนรอยละ 44.45 เปนผูปกครองนักกีฬา คิดเปนรอยละ 44.45  เปนผูจัดการทีม คิดเปน

รอยละ 3.70 ผูฝกสอน คิดเปนรอยละ 3.70 และผูใหการสนับสนุน คิดเปนรอยละ 3.70 ดานวุฒิการศึกษา สวนใหญ มีวุฒิ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 43.21 รองลงมาวุฒิการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 

29.63 และอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 18.52 ตามลําดับ ดานประสบการณท่ีเก่ียวกับกีฬาเนตบอล         
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มีประสบการณในกีฬาเนตบอล ต่ํากวา 3 ป คิดเปนรอยละ 43.21 ต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 30.87 และมีประสบการณ    

3-5 ป คิดเปนรอยละ 13.58 

 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน แยก

ตามปจจัยพ้ืนฐาน ในการดําเนินการพัฒนากีฬาเนตบอล สรุปไดดังนี้  

 

    ปจจัย                                          µ              ơ             ระดับปจจัย              การจัดอันดับ 

ดานบุคลากร (man)                             4.47           0.58               มาก                           3 

ดานงบประมาณ (money)                     4.52           0.58               มากท่ีสุด                      1     

ดานวัสดุอุปกรณ (material)                   4.51           0.57               มากท่ีสุด                      2 

ดานการจดัการ (management)             4.43            0.59               มาก                           4 

                    รวม                           4.49            0.58               มาก 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา คาระดบัปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ภาพรวมพบวาเปนปจจัยท่ีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.49 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ปจจัยดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 รองลงมา ไดแก ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 และ

ปจจัยดานบุคลากร มีคาเฉลีย่เทากับ 4.47 และปจจัยดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43  

 

ตอนท่ี 3 ผลการสัมภาษณ คณะกรรมการบริหารสมาคมและผูตัดสินกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย ตามปจจัย

ดานการบริหารจัดการ POLC พบวา 

           ดานการวางแผน (P - Planning) 

     ทางสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากีฬาเนตบอลเพ่ือใหประสบ

ความสําเร็จ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน หรือแผนปฏิบัติ

งานประจําปท่ีมีความชัดเจนในการท่ีจะพัฒนากีฬาเนตบอลและผูตัดสนิอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการวางแผนท้ังระยะ

สั้นและระยะยาว ท่ีสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีวางไว  ปจจุบันทางสมาคมกีฬา

เนตบอลแหงประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนากีฬาเนตบอลและผูตัดสินอยาง โดยภายใตการบริหารจัดการของนายกสมาคม

กีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย  

ดานการจัดองคการ (O - Organizing) 

    สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีวิธีการบริหารจัดการท่ีจะทําใหกีฬาเนตบอลและผูตัดสิน มีการพัฒนา

เพ่ิมข้ึน ไดแก มีการวางโครงสรางในการบริหารงานภายในสมาคม แตงตั้งกรรมการบริหารสมาคม กําหนดบทบาทหนาท่ีของ

บุคลากร จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการหางบประมาณเพ่ือสงเสริมสนับสนุน ใหการปฏิบัติงานในสมาคม เปนไปตาม

แผนงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย และยกระดับความเปนมาตรฐานสากลในการจัดการแขงขันในระดับภูมิภาค 

รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนทีมท่ีเขารวมการแขงขัน เพ่ือคนหานักกีฬาท่ีมีความเปนเลิศ ผูฝกสอนท่ีมีความเช่ียวชาญ และผูตัดสิน

ท่ีไดการจัดอันดับเลเวล (Level) ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ   

ดานการนํา (L - Leading) 

       สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยการความสะดวกเพ่ือเอ้ือตอการ

บริหารจัดการและการพัฒนากีฬาเนตบอลอยางเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและสรางแรงจูงใจใหกับ
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นักกีฬา ผูฝกสอน ในการพัฒนาทีมใหประสบความสําเร็จ อาทิเชน สมาคมจะสงเสริม สนับสนุนใหผูฝกสอนท่ีมีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง เขาสูกระบวนการอบรมผูฝกสอนในระดับนานาชาติ และเปดโอกาสใหผูฝกสอนดังกลาวท่ีมีการพัฒนา

ตนเอง สามารถยกระดับมาตรฐานใหเปนผูฝกสอนทีมชาติไทยเพ่ือสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับนานาชาติ  สําหรับ

นักกีฬาเนตบอลท่ีเปนนักกีฬาทีมชาติไทย ทางสมาคมฯ มีการสงเสริมใหนักกีฬาไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยสมาคมมี

การประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพ่ือการยกเวนคาบํารุงการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

ทุกวิทยาเขต และเมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรีแลวหากยังไมมีงานรองรับ ทางสมาคมฯจะสงเสริมใหนักกีฬาทีมชาติ

ไทยดังกลาว ใหเขารวมงานกับทีมกีฬาเนตบอลของโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนผูฝกสอนกีฬาเนตบอล

อยางตอเน่ือง สําหรับผูตัดสิน ทางสมาคมฯ เปดโอกาสใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน และผูท่ีมีความสนใจในดานการตัดสินกีฬา

เนตบอล ไดเขารับการอบรมผูตดัสนิในระดบัตาง ๆ ท่ีสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทยจดัข้ึน นอกจากน้ีสมาคมยังสงเสริม

ใหมีการทดสอบสมรรถภาพและผลงานการตัดสินของผูตัดสินใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีสหพันธแหงเอเชียเปนผูกําหนด ซึ่งเปน

การกระตุนใหผูตัดสินมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมท้ังการจัดอันดับเลเวล (Level) ของผูตัดสินเพ่ือยกระดับความสามารถ

ของผูตัดสินใหไดมาตรฐานสากล 

        ดานการควบคุม (C - Controlling) 

      สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีการควบคุมการดําเนินงานเพ่ือใหการพัฒนากีฬาเนตบอลเปนไปตาม

วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนยุทธศาสตรอยางตอเน่ือง มีการกําหนดเปาหมายและแผนงานอยางชัดเจน 

และนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือยกระดับเปนมาตรฐานสูสากล โดยสมาคมฯไดจัดสงคณะกรรมการ

บริหารสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย เขารวมการติดตามผลงานของนักกีฬา ผูฝกสอน และผูตัดสิน ในระดับชาติและ

นานาชาติ รวมท้ังเชิญผูเช่ียวชาญกีฬาเนตบอลจากตางประเทศ เขารวมชมการแขงขันในรายการตาง ๆ ใหทราบจุดเดน จุดท่ี

ควรแกไข ทางสมาคมฯจะไดนํามาแกไขปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ีมีการรายงานผลการ

ติดตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทุก ๆ เดือน 

 

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหขอมูล เรื่องปจจัยท่ีสงผลการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตภาคเหนือตอนบน พบประเด็นสําคัญท่ี

สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

  1. ดานทรัพยากรพ้ืนฐานในการบริหาร (4 M’s) 

       จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นในดานปจจัยพ้ืนฐาน (4 M’s) ท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย ดานบุคคล ดาน

งบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการ เปนปจจัยสามารถสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ (4.49) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานปจจัยดานงบประมาณ (Money) และดานวัสดุอุปกรณ 

(Material) เปนปจจยัท่ีสงผลตอการพัฒนาอยูในระดบัมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา งบประมาณ และวัสดุอุปกรณเปนสิ่งจําเปน

และเปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการพัฒนากีฬาเนตบอล ท้ังน้ีในการบริหารงานในทุกองคกรใหมีประสิทธิภาพน้ัน ตองอาศัย

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณท้ังสิ้น เพ่ือใหงานดําเนินไปตามวัตถุประสงค นอกจากน้ีงบประมาณยังเปนสิ่งจําเปนในการซื้อ

วัสดุอุปกรณ เพ่ือใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา ตลอดจนจะทําใหการบริหารจัดการประสบผลสําเร็จไดผล

อยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ (2546) ท่ีกลาววา “เงินทุน นับวา เปนปจจัยท่ีสําคัญในการใหการสนับสนุนใน

การจัดหา ทรัพยากรเพ่ือหลอเลี้ยงและเอ้ืออํานวยใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด ซึ่งเงินทุนมีท้ังระยะสั้น และ

ระยะยาว และการเงินเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญประการหน่ึงตอการบริหารงาน เพราะการท่ีจะใหไดมาซึ่งกําลังคนท่ีมีความรู 

ความสามารถท่ีเหมาะสมกับ ตําแหนงท่ีจะปฏิบัติ ตองอาศัยเงินหรืองบประมาณ เพ่ือเปนคาจาง คาตอบแทน และนอกจากน้ี

เงินยังเปน สิ่งจํา เปนสําหรับการซื้ออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพ่ือการดําเนินงานของสํานักงาน” นอกจากน้ีในปจจัยดาน
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บุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย พบวา ตัวนักกีฬาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 

(4.51) ท้ังน้ีเปนเพราะวา ตัวนักกีฬาเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการเลนกีฬา หากไมมีนักกีฬาก็ไมสามารถจัดการแขงขันได ตัวนักกีฬา

ตองมีความรัก ความสนสนใจในกีฬาท่ีจะเลน มีความรู ความสามารถในทักษะกีฬาน้ัน ๆ เปนอยางดี มีการพัฒนาตนเองใหมีความ

พรอม ดวยการฝกซอมกีฬาอยูเสมอเพ่ือเขาแขงขัน มีคุณลักษณะท่ีดีของนักกีฬา มีนํ้าใจเปนนักกีฬา กอใหเกิดการพัฒนากีฬา

อยางตอเน่ืองและสามารถทําใหทีมน้ันประสบความสําเร็จ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สัมพันธ ภูไพบูลย (2542) ท่ีกลาววา 

“บุคคล คือ ทรัพยากรท่ีมี ความสําคัญมากท่ีสุด เมื่อเทียบกับทรัพยากรอ่ืน ๆ กลาวไดวา แมองคการจะมีเครื่องจักรอุปกรณท่ี

ทันสมัย และมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม หากขาดบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ เครื่องจักรอุปกรณเหลาน้ันก็จะไมกอให เกิด

ประโยชนเทาท่ีควร ประสิทธิภาพของเครื่องจักร คงจะ อยูในระดับต่ํา 

2. กระบวนการในการบริหารจัดการ 

     จากผลการสัมภาษณของกรรมการบริหารสมาคมและผูตัดสิน พบวา การดําเนินงานของสมาคมกีฬาเนตบอล

แหงประเทศไทยท่ีผานมา มีกระบวนการบริหารจัดการท่ีเปนไปตามหลักการบริหารองคกรท่ีดี มีการกําหนดยุทธศาสตรและ

แผนกลยุทธ ท่ีสามารถนํานักกีฬาและสมาคมไปสูแผนท่ีวางไวได มีการพัฒนาบุคลากรท้ังในสวนผูปฏิบัติงานและนักกีฬาในดาน

ความรู คุณธรรม จริยธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัล การยกยองเชิดชูเกียรติแกนักกีฬาและ

บุคลากรทางการกีฬาของสมาคม เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย มีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือประชาสัมพันธ

ขาวสาร ความเคลื่อนไหวภายในและองคกรการจัดหา/ประสานงานดานสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก

เพ่ือการฝกซอมและการแขงขัน มีโครงการความรวมมือในการพัฒนาการกีฬาและการศึกษากับสถาบันการศึกษาและองคกร

ท้ังภาครัฐและเอกชนการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกสมาคมท่ีชัดเจน สงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีม และท่ี

สําคัญมีความสอดคลองนโยบายดานการกีฬาของประเทศ และสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560-

2564) ซึ่งประกอบไปดวย 1) การพัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพ้ืนฐานการเลนกีฬา โดยใชกีฬาเนตบอลเปน

สื่อ มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกกําลังกาย และออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา 2) การประชาสัมพันธสงเสริม

ใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬาดวยการเลนกีฬาเนตบอลอยางแพรหลาย 3) พัฒนานักกีฬา

เนตบอลเพ่ือความเปนเลิศและตอยอดความสําเร็จในระดับอาชีพ เพ่ือสรางช่ือเสียง เกียรติยศใหกับประเทศชาติ 4) พัฒนา

กีฬาเนตบอลเพ่ือการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 5)การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับกีฬาเนตบอล รวมท้ัง

เทคนิคทักษะกีฬา  ตาง ๆ ในการพัฒนานักกีฬาไปสูความสามารถสูงสุดของแตละบุคคลอยางเปนระบบ 6) ยกระดับการ

บริหารจัดการดานการกีฬาเนตบอลของสมาคมใหมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งปจจุบัน นายกสมาคมกีฬา

เนตบอลของประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกเปนประธานสมาพันธกีฬาเนตบอลแหงเอเชีย   

     นอกจากน้ี การบริหารงานของสมาคมตามหลักการบริหารดาน POLC ยังสอดคลองสาคร สุขศรีวงศ (2552) ซึ่ง

ไดสรุปวา ผูบริหารทุกระดับจะตองเขาใจหนาท่ี ทางการจัดการ (Management function) และนําเอาแนวคิดมาปฏิบัติสวน

การช้ีนําเปนกิจกรรมท่ี ผูบริหารดําเนินการเพ่ือใหแผนงานและบุคลากรตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายงานดําเนินกิจการตาง ๆ ให

ประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารตองมีภาวะผูนําในตัวเองและสามารถจูงใจบุคคลในองคกรปฏิบัติงานบรรลุความตองการของ

องคกรได และยังมีความสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545) ซึ่งกลาววา การนํา จะเปนการชวยใหใหงาน

บรรลุผลสําเร็จ  การเสริมสราง ขวัญ และกําลังใจใหผูใตบังคับบัญชา ซึ่งประกอบดวย การติดตอสื่อสาร การมอบหมายมาตรฐาน 

การปฏิบัติ การใหรางวัล การยกยอง การสรรเสริญ  การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจ สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนหนาท่ีของ

ผูบริหารท่ีจะตองพยายามดําเนินการหนาท่ีหลักของผูบริหารจะตองมีบทบาท ในการเปนผูนําองคกร โดยเฉพาะการเปนผูนําท่ี

กระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี และยังสอดคลองกับวันชัย มีชาติ (2550) ท่ี

กลาววา กระบวนการควบคุมเปนข้ันตอนของการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการวัดการปฏิบัติงาน

จรงิ การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงคและมาตรฐาน ตลอดจนมีการแกไขในสิ่งท่ีจําเปน  
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จากขอเสนอแนะและผลการสัมภาษณของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในกีฬาเนตบอล สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนากีฬา

เนตบอลใหประสบผลสําเร็จ ดังนี ้

  บทบาทของสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย 

 1.  สมาคมฯตองดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาเนตบอลใหเปนไป

ตามเปาหมายท่ัวประเทศ  

 2.  ตองพัฒนานักกีฬา เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ โดยการขยายฐานเพ่ิมจํานวนนักกีฬา เพ่ือคัดเลือกนักกีฬาท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามตําแหนงการเลน 

 3.  ตองพัฒนาผูตัดสินใหไดมาตรฐาน โดยสงผูตัดสินเขารับการอบรมใน Level ท่ีสูงข้ึน เพ่ือเขารวมการตัดสิน

รายการแขงขันท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 4.  ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรกีฬาเนตบอลใหเปนท่ีรูจักอยาแพรหลาย โดยจัดการแขงขัน ในระดับ

ภูมิภาคอยางตอเน่ือง 

 5.  สมาคมฯตองรวมมือกับทางจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนากีฬาเนตบอล 

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 6.  สงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหกีฬาเนตบอลเปนกีฬาเพ่ือมวลชน 

 7.  ดําเนินการจัดตั้งศูนยกีฬาเนตบอลทุกภูมิภาค  

 8.  จัดสงวิทยากรและผูเช่ียวชาญจากตางประเทศไปตามจังหวัดตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมจํานวนของนักกีฬา และใหผู

ฝกสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องเทคนิคตาง ๆ กับวิทยากรและผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ 

 9. จัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุน ท่ีเอ้ือตอการทําทีมกีฬาเนตบอลไปตามจังหวัดตาง ๆ  

 10. สมาคมฯตองประสานงานโดยตรงกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ือเปด

หลักสูตรกีฬาเนตบอลในโรงเรียน 

 11. สมาคมฯตองกํากับติดตามการดําเนินงานการทําทีมกีฬาเนตบอลในแตละภูมิภาคใหมีผลงานอยูในระดับท่ีดีข้ึน 

 12. ตองนําวิทยาศาสตรการกีฬา นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาพัฒนานักกีฬา  

บทบาทของผูฝกสอน 

 1. ผูฝกสอนตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในดานการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และดาน

วิทยาศาสตรการกีฬา เพ่ือสรางความสําเร็จใหเกิดกับตนเองและนักกีฬา  

  2. ตองทําการคัดเลือกนักกีฬาใหเหมาะสมกับตําแหนงและตองสรางโปรแกรมฝกซอมใหเหมาะสมกับนักกีฬา 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในขณะฝกซอมใหมีคุณภาพ  

 3. ผูฝกสอนตองมีใจรักในกีฬาเนตบอล มุงมั่น ทุมเทท่ีจะใหนักกีฬาประสบความสําเร็จในการแขงขันและตอ

ยอดสูความเปนเลิศ 

 4. ตองใชหลักจิตวิทยาสาขาตาง ๆ มาประยุกต เพ่ิมเพ่ิมศักยภาพใหนักกีฬา 

 5. ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางความเช่ือถือใหกับผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาเปนนักกีฬา 

 6. ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาสิ่งท่ีเปนความรูใหมใหกับนักกีฬา 

 

บทบาทของผูตัดสิน 

 1. ตองแมนในกติกาการแขงขันและตองติดตามขาวสารกีฬาเนตบอลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 2. ตองมีความซื่อตรง ตัดสินดวยความยุติธรรม ลําเอียง เปนตัวอยางท่ีดี ในการตัดสิน 

 3. ตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในดานความรู เก่ียวกับกฎและกติกาการแขงขัน โดยตองแสวงหาความรู 

เทคนิควิธี เพ่ือใหการตัดสินเปนมาตรฐานสากล 
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 4. ตองมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี โดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาชวยเสริมสมรรถภาพรางกายอยาง

สม่ําเสมอ  

 5. ตองใชหลักจิตวิทยาสาขาตาง ๆ มาประยุกต เพ่ือลดแรงกดดันท้ังในสนามและนอกสนาม ตองพยามศึกษา

พฤติกรรมการเลนของผูเลนแตละคน 

 6. ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาสิ่งท่ีเปนความรูใหมเพ่ือใหการตัดสินมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การคัดเลอืกนักกีฬา  

  ควรเลือกนักกีฬาท่ีมีความสนใจในกีฬาเนตบอล และมีสรีระทางรางกายท่ีมีความสูงเปนลักษณะเดนและมี

ความเหมาะสมกับตําแหนงในการเลน เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาของตัวนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากน้ีนักกีฬาจะตองมี

วินัย มีความรับผิดชอบตอการฝกซอมกีฬาตามโปรแกรมของผูฝกสอน นักกีฬาตองมีความมุงมั่น มีการสรางเปาหมายและ

ทุมเทในการฝกซอมอยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือยกระดับความสามารถของตนเองใหมีศักยภาพท่ีสูงสุด นอกจากน้ีตัว

นักกีฬาตองมีเคารพและความเช่ือฟงผูฝกสอนกีฬาอยางเครงครัด เพ่ือตัวนักกีฬาจะไดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดังน้ัน 

ผูฝกสอนตองมีความพรอมดานความรู ความสามารถในการถายทอดเทคนิค ทักษะในแตละข้ันตอนของการฝกกีฬาไดอยาง

ถูกตองและชัดเจน เขาใจงาย สามารถประยุกตใชวิธีการฝกไดในทุกสถานการณ ท่ีเอ้ือใหเกิดประโยชนและเปนผลดีกับนักกีฬา 

ตลอดจนการสรางความมีชีวิตชีวา และความรูสึกท่ีดีใหเกิดข้ึนภายในทีม เพ่ือใหสรางความสําเร็จใหเกิดข้ึนกับนักกีฬา  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายดวยเครื่อง

ออกกําลังกาย P–Spring กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร จํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักศึกษาท่ีสมัครใจ

ทําการทดลอง กําหนดระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาห ละ 3 วัน (วันจันทร, วันพุธ, วันศุกร) วันละ 1 ช่ัวโมง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 1) เครื่องออกกําลังกาย P–Spring 2) โปรแกรมฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลัง

กาย P–Spring 3) แบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลังกายแบบสถานี (weight machine) ท่ีได

มาตรฐาน เพ่ือหาคา 1RM สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคา t-test ผลการวิจัย

พบวา 0 โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สามารถพัฒนาความแข็งแรงของ

กลามเน้ือ 0หนาแขน, กลามเน้ือตนแขนดานหลัง, กลามเน้ือหัวไหล, กลามเน้ือตนขาดานหนา, กลามเน้ือตนขาดานหลัง, 

กลามเน้ือหลังสวนบน, กลามเน้ือหนาอก 0เพ่ิมมากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 แตไมสามารถ 0พัฒนาความ

แข็งแรงของกลามเน้ือฝามือได 

คําสําคัญ: โปรแกรมการออกกําลังกาย  ความแข็งแรงของกลามเน้ือ  สถาบันการพลศึกษา 

 

Abstract 

 The experimental research aimed to study the exercise program training result by using 

Gym Machine called P-Spring. Sample was 30 undergraduate students who were willing to participate in 

the experiment, Faculty of Education. The experiment took 8 weeks which took 3 days a week (Monday, 

Tuesday and Friday) and 1 hour per a day. The research tools were 1) the Gym Machine called P-Spring 2) 

Muscle’s strength training Program by using P-Spring 3) Muscle’s strength test form by using Weight 

Machine being up to standard in order to find 1RM. The statistics for data analysis was Mean, Standard 

Deviation and t-test. The findings were as following: the Muscle’s strength training program by using Gym 

Machine called P-Spring was able to develop the strength of Biceps Muscle, Triceps Muscle, Deltoids 

Muscle, Quadriceps Muscle, Hamstring Muscle, Trapezius Muscle and Chest Muscle increasingly but Palm 

Muscle with statistical significance as .001.  

keywords: exercise program, muscle’s strength, institute of physical education 
 

บทนํา   
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จากปญหาการขาดการออกกําลังกาย การออกกําลังกายไมเพียงพอ และการทํากิจกรรมทางกายเก่ียวกับการ

เคลื่อนไหวของคนไทยนอยลง รวมท้ังประชาชนไมเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเทาท่ีควร ซึ่งสงผลตอสุขภาพและ

เสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังมากข้ึน ดังน้ันหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงสงเสริมสนับสนุนใหมีการใช

กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื ่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ

มาตรฐาน ใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ สงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจ

ท่ีถูกตองเก่ียวกับการออกกําลังกายและเลนกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต (ยุทธศาสตรชาติ, 2561: 42-43) 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต เชียง ใหม เปนสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางสังกัดกระทรวง       

การทองเท่ียวและกีฬา เปนสถานศึกษาท่ีมีภารกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ 

วิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวของทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ การใหบริการ

ชุมชนดานกีฬาและสุขภาพ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 3 คณะวิชา ไดแก คณะ

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนคณะวิชาท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการพัฒนา

บุคลากรดานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การจัดการกีฬาและการเปนผูนําทางดาน

วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพโดยตรง มุงเนนใหผูเรียน มีความรู ความสามารถมีทักษะท่ีดีในสาขาวิชา เพ่ือออกไปรับ

ใชสังคม รวมท้ังผูเรียนตองมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงท้ังทางรางกายและจิตใจ  

ปญหาดานการขาดการออกกําลังกายที่กลาวมาขางตน รวมทั้งบทบาทภารกิจของสถาบันการพลศึกษา 

วิทยาเขตเชียงใหมที ่เ กี ่ยวของกับผลิตและพัฒนาบุคลากรดานพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬา 

วิทยาศาสตร สุขภาพ ผูวิจัยจึงมีความตองการใหคนไทยไดออกกําลังกายจนเปนวิถีชีวิต จึงไดคิดคนและสรางเครื่องมือ 

อุปกรณการออกกําลังกาย ช่ือ P-Spring ข้ึน เพ่ือเปนอุปกรณสําหรับผูท่ีตองการออกกําลังกายแตไมสามารถเดินทางไปออก

กําลังกายยังสถานท่ีออกกําลังกายได มีความตองการออกกําลังกายภายในบานที่มีพื้นที่จํากัด หรือในสถานที่ทํางานโดย

เครื่องมือ P-Spring เปนอุปกรณออกกําลังกายแบบพกพา มีนํ้าหนักเบาขนาดกะทัดรัด สามารถถอดออก ประกอบใหมได

รวดเร็ว และปรับระดับความหนัก-เบา ได โดยใน 1 เครื่องสามารถพัฒนากลามเนื้อของรางกาย ไดจํานวน 12 มัด 

นอกจากน้ีผูวิจัยยังมีความตองการศึกษาผลของการใช เครื่องมือ P-Spring ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยผูวิจัยไดสรางโปรแกรมการ

ออกกําลังกายดวยเครื่องออกกําลังกายดวยแรงตานสปริง (P-Spring) ข้ึน 1 ชุด เพ่ือทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหมให มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

รวมท้ังตองการศึกษาถึงผลของการใชโปรแกรมการออกกําลังกาย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

กลุมตัวอยาง   

เปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม จํานวน 30 คน กําหนดระยะเวลาใน

การใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring จํานวน 8 สัปดาห สัปดาห ละ 3 วัน (วันจันทร, วันพุธ, วันศุกร) วันละ 1 ช่ัวโมง 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เครื่องออกกําลังกาย P-Spring  

2. 20โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช20เครื่องออกกําลังกาย P-Spring 

3. 2 0แบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช 2 0เครื่องออกกําลังกายแบบสถานี (weight machine) ท่ีได

มาตรฐาน20 เพ่ือหาคา 1RM ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

และการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี 
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ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ  

201.  ข้ันตอนการสราง20เครื่องออกกําลังกาย P-spring 

1.1 สรางเครื่องออกกําลังกาย P-spring เปนเครื่องออกกําลังกายตอสูกับแรงตานสปริง เปนเครื่องออก

กําลังกายแบบอเนกประสงคท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดความยาว 60 เซนติเมตร นํ้าหนัก 3 กิโลกรัม สามารถออกกําลังกายไดดีมีแม

ในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด เพ่ือตอบโจทยความตองการของผูท่ีไมมีเวลาวางไปสถานท่ีออกกําลังกาย  โดยใน 1 เครื่องสามารถออกกําลัง

กายไดถึง 12 มัดกลามเน้ือของรางกาย มีนํ้าหนักเบาขนาดกะทัดรัด พกพาไดสะดวก และสามารถถอดออก ประกอบใหมได

อยางงายดายรวดเร็ว ประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บอุปกรณ นวัตกรรมน้ีสามารถปรับระดับความหนัก-เบาของการใชงานโดย

การเพ่ิม-ลด จํานวนสปรงิ เพ่ือใหเหมาะสมกับผูใชงานทุกเพศตั้งแตอายุ 15 ปข้ึน สามารถเปลี่ยนแกนกลางไดใหเหมาะสมกับ

บุคลท่ีมีชวงความยาวของแขนไมเทากันเพ่ือใหออกกําลังกายไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.2 ทดลองใชเครื่องออกกําลังกายกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ช้ันปท่ี 3 จํานวน 

30 คน และรับฟงปญหาการใชงาน 

1.3 แกไขปรับปรุงเครื่องออกกําลงักายตามคําแนะนํา 

202.  ข้ันตอนการสรางโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช20เครื่องออกกําลังกาย P-Spring 

2.1 ศึกษาตําราเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือและหลักในการออกกําลังกาย 

2.2 สรางโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P–spring โดยอางอิง

จากหลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายของ Baechle, Earle and Wathan (2000) 

3.  ข้ันตอนการเลือกเครื่องมือ20ทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช20เครื่องออกกําลังกายแบบสถานี 

(weight machine) ท่ีไดมาตรฐาน20 เพ่ือหาคา 1RM  

2 03.1 2 0ศึกษาตําราเอกสารท่ีเก่ียวของกับเครื่องออกกําลังกายแบบสถานีเพ่ือศึกษาความสัมพันธของกลุม

กลามเน้ือท่ีเครื่องออกกําลังกายแบบสถานี เละเครื่องออกกําลังกาย P-Spring ท่ีสอดคลองกัน 

3.2 กําหนดเครื่องออกกําลังกายแบบสถานีท่ีใชสรางกลามเน้ือกลุมเดียวกับเครื่องออกกําลังกาย P-Spring 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือทดสอบ 1RM 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและแปลผล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาเฉลี่ย 3(�̅�) คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการใชสถิติ  t-test 

(dependent t-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือ กอนและหลังการฝกดวยโปรแกรม

การฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring 
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กลามเนื้อ 
กอนฝก หลังฝก 

t P 
�̅� SD �̅� SD 

กลามเน้ือตนแขนดานหนา 23.94 2.24 25.49 2.25 -6.928** .000 

กลามเน้ือตนแขนดานหลัง 30.36 2.07 31.97 2.11 -5.802** .000 

กลามเน้ือหัวไหล 24.62 2.66 26.07 2.80 -6.705** .000 

กลามเน้ือตนขาดานหนา 44.68 2.54 45.75 2.63 -6.671** .000 

กลามเน้ือตนขาดานหลัง 40.79 2.39 42.01 2.39 -7.167** .000 

กลามเน้ือหลังสวนบน 49.13 3.56 50.43 3.60 -6.557** .000 

กลามเน้ือหนาอก 30.35 2.70 31.60 2.81 -7.403** .000 

กลามเน้ือฝามือ 35.48 1.60 35.46 1.60 1.000 .326 

**p<0.001 

จากตารางท่ี0 1 พบวา 

1. กลามเน้ือหนาแขน มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก0มากกวากอนการฝก

ดวยโปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

02. กลามเน้ือหลังแขน มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก0มากกวากอนการฝก

ดวยโปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

03. กลามเน้ือหัวไหล มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก 0มากกวากอนการฝกดวย

โปรแกรมการฝกอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

04. กลามเน้ือหนาขา 0มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก 0มากกวากอนการฝกดวย

โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

05. กลามเน้ือหลังขา 0มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก 0มากกวากอนการฝกดวย

โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

06. กลามเน้ือหลังสวนบน มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก0มากกวากอนการฝก

ดวยโปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

07. กลามเน้ือหนาอก 0มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก0มากกวากอนการฝกดวย

โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

08. กลามเน้ือฝามือ 0มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก 0นอยกวากอนการฝกดวย

โปรแกรมการฝก ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

อภิปรายผล  
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  01. สถานะ0ของกลามเน้ือหนาแขน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดย

ใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 6.67 0 ซึ่งสอดคลองกับสบสันติ์  มหานิยม (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกดวยนํ้าหนักท่ีมีตอ

สมรรถภาพทางกายและสัดสวนรางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการ

ฝกดวยนํ้าหนัก ผลการวิจัยพบวา 1) ผลของการฝกดวยนํ้าหนักท่ีมีตอสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกดวยนํ้าหนักท้ังดานความแข็งแรงของกลามเน้ือแขน ความแข็งแรงกลามเน้ือ

ขาและความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมการฝกดวยนํ้าหนักท่ีกําหนดข้ึน 8 สัปดาห

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2. สถานะ 0ของของกลามเน้ือตนแขนดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของ

กลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงท่ี

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งสอดคลองกับนิคม เปยมศุภทรัพย 4 (2533) ไดทําการวิจัยเรื่องการฝกความแข็งแรงของ

กลามเน้ือ ผลการวิจัยพบวา ความมุงหมายของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาผลการฝกความแข็งแรง ของกลามเน้ือขาและกลามเน้ือ

แขน โดยใชเครื่องมือและแบบฝกท่ีผูวิจัยสรางข้ึน และเพ่ือเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเน้ือขาและ กลามเน้ือแขน

ภายหลังการฝก กลุมตัวอยางท่ีใชเปนนักศึกษาชายช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยพลศึกษา ทําการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 

วันคือ วันจันทร พุธ และศุกร ตั้งแตเวลา 15.30 - 17.30 น. ทดสอบความแข็งแรงของกลามเน้ือขา และกลามเน้ือแขนกอน

การฝกและหลังการฝก แลวทําการทดสอบความแตกตางของความแข็งแรง ของกลามเน้ือขาและกลามเน้ือแขนกอนการฝก

และหลังการฝก พบวา ความแข็งแรงของกลามเน้ือขากอนการฝกและหลังการฝก แตกตางกัน มีความแข็งแรง ของกลามเน้ือ

แขนกอนการฝกและหลังการฝก โดยเครื่องมือและโปรแกรมท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ทําใหความแข็งแรงของกลามเน้ือขาและ

กลามเน้ือแขนเพ่ิมข้ึน 

3. 0สถานะ0ของกลามเน้ือหัวไหล กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช

เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 3.33 0 ซึ่งสอดคลองกับ จารุวรรณ  คันธวงศ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการฝกดวยโปรแกรมการฝกของ

สโมสรกรุงเทพมหานครท่ีมีตอความแข็งแรงของกลามเน้ือหัวไหล กลามเน้ือหลังและกลามเน้ือขาของนักกีฬายกนํ้าหนัก 

ผลการวิจัยพบวาความแข็งแรงของกลามเน้ือหัวไหล กลามเน้ือหลัง และกลามเน้ือขาหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 แข็งแรงกวากอน

การฝกและหลังการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. 0สถานะ0ของกลามเน้ือตนขาดานหนา กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ

โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 4 

คน คิดเปนรอยละ 13.330 ซึ่งสอดคลองกับ เทอดทูน คาขาย และคณะ. (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการ

ฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไว และความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของ

นักกีฬาฟุตบอล ผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไว และความ

แมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของนักกีฬาฟุตบอล ท่ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

และการประเมินโครงรางโปรแกรมฝกโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวาผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญโดยรวมอยูในระดับ

เหมาะสมมาก(คาดัชนีความสอดคลองในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและ โปรแกรมเทากับ 0.97)   2. นักกีฬาฟุตบอล

ท่ีเขารวมโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไวและความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวย

ขางเทาดานในคะแนนหลังการใชโปรแกรมฝก และคะแนนหลังเขารวมโปรแกรมฝกใน สัปดาหท่ี 8 สูงกวาคะแนนกอนการใช

โปรแกรมฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

05. สถานะ0ของกลามเน้ือตนขาดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ

โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 
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5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ซึ่งสอดคลองกับ  0เทอดทูน คาขาย และคณะ. (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม

การฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไว และความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของ

นักกีฬาฟุตบอล ผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไว และความ

แมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของนักกีฬาฟุตบอล ท่ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

และการประเมินโครงรางโปรแกรมฝกโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวาผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญโดยรวมอยูในระดับ

เหมาะสมมาก(คาดัชนีความสอดคลองในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและ โปรแกรมเทากับ 0.97) 2) นักกีฬาฟุตบอล

ท่ีเขารวมโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือขา ความคลองแคลววองไวและความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวย

ขางเทาดานในคะแนนหลังการใชโปรแกรมฝก และคะแนนหลังเขารวมโปรแกรมฝกใน สัปดาหท่ี 8 สูงกวาคะแนนกอนการใช

โปรแกรมฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

06. สถานะ 0ของกลามเน้ือหลังสวนบน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ

โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งสอดคลองกับ 0พลากร นัคราบัณฑิต4 (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกความมั่นคงของลําตัวท่ี

มีตอความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังสวนบนและความสามารถในการวายนํ้าทาครอวลในนักกีฬาวายนํ้าเยาวชนชาย 

ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง 8 สัปดาห ความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังสวนบนของกลุมทดลองมีความสัมพันธกับ

ความสามารถในการวายนํ้าทา ครอวล ระยะทาง 30 เมตร  

07. สถานะ0ของกลามเน้ือหนาอก กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช

เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 13.33 ซึ่งสอดคลองกับ0 ชุตญิา อุนทานนท (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกกลามเน้ือตามลักษณะ

การใชงานเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัวและขา ผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการฝกกลามเน้ือตามลักษณะ

การใชงานท่ีสรางข้ึนใชทําการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัว

และขาได 2) ความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัวท่ีวัดดวยความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังและกลามเน้ือทอง และความแข็งแรง

ของกลามเน้ือขาหลังการฝกสัปดาหท่ี 8 สูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

08. สถานะ 0ของกลามเน้ือฝามือ กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช

เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญคงท่ีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือพัฒนา จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 20 และถดถอยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ขัดแยงกับ 0สบสันติ์  มหานิยม (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของ

การฝกดวยนํ้าหนักท่ีมีตอสมรรถภาพทางกายและสัดสวนรางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกดวยนํ้าหนัก ผลการวิจัยพบวา ผลของการฝกดวยนํ้าหนักท่ีมีตอสมรรถภาพทางกายของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกดวยนํ้าหนักท้ังดานความแข็งแรงของกลามเน้ือ

แขน ความแข็งแรงกลามเน้ือขาและความแข็งแรงของกลามเน้ือหลังกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมการฝกดวยนํ้าหนักท่ี

กําหนดข้ึน 8 สัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากเครื่องออกกําลังกาย P-Spring มีดามจับ

ท่ีใหญ จึงทําใหการจับบริเวณดามจับขณะฝกเปนไปไดคอนขางลําบาก ผลการฝกหลังสัปดาหท่ี 8 จึงไมมีความแตกตางกันทาง

สถิติ 

0จากการวิจัยครั้งน้ีสรุปไดวาผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ กอนและหลังการฝก มีการพัฒนาข้ึนทุก

กลามเน้ือ ยกเวนกลามเน้ือฝามีท่ีไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะเครื่องออกกําลังกาย P-Spring 

ไมเหมาะสมกับการเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือฝามือ ซึ่งเปนไปตามการ0ออกกําลังกายตามหลัก FITT คือ0ความบอย

ของการออกกําลังกาย ความหนักของการออกกําลังกาย ระยะเวลาท่ีใชในการออกกําลังกาย และรูปแบบของการออกกําลัง

กาย 
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สรุปผลการวิจัย   

 พบวา 

1. 0สถานะ0ของกลามเน้ือหนาแขน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดย

ใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 6.67 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

02. สถานะ 0ของของกลามเน้ือตนแขนดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของ

กลามเน้ือโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงท่ี

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

03. สถานะ0ของกลามเน้ือหัวไหล กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช

เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 3.33 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

04. สถานะ0ของกลามเน้ือตนขาดานหนา กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ

โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 

4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

05. สถานะ0ของกลามเน้ือตนขาดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ

โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน 

0จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .001 

06. สถานะ 0ของกลามเน้ือหลังสวนบน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ

โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 3 

คน คิดเปนรอยละ 10 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

07. สถานะ0ของกลามเน้ือหนาอก กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช

เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาข้ึน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงท่ีจํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 13.33 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

08. สถานะ 0ของกลามเน้ือฝามือ กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือโดยใช

เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญคงท่ีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือพัฒนา จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 20 และถดถอยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ
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บทคัดยอ 

การศึกษาบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกีฬา

มวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษา

เกมสและเปนแนวทางการพัฒนาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติครั้งตอไป วิจัยโดยใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง

จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ภาคละ 2 วิทยาเขต กลุมตัวอยางไดแก นักกีฬาชายและหญิง ผูฝกสอน และผูจัดการทีม 

การดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติผูวิจัยไดกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistics analysis) เปนสถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถ่ี (frequency) คารอยละ 

(percentage) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ท่ีมีคา IOC ท่ี 0.87 ผลการวิจัยพบวาการบริหารจัดการกีฬา

มวยไทยสมัครเลนในความคิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนโดยภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยท่ี 2.88 และ 2.77 ตามลําดับ 

ความคิดเห็นของผูจัดการทีมอยูในระดับพอใชมีคาเฉลี่ย 2.45 สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการแขงขันครั้ง

ตอไปน้ัน ควรเนนเรื่องงบประมาณเปนหลัก โดยจัดสรรเบ้ียเลี้ยงเพ่ิมเติมใหแกนักกีฬา ดานอุปกรณและสถานท่ีซอมน้ันเปนท่ี

นาพึงพอใจแลว อาจจะเพ่ิมเติมในสวนของจํานวนหองพัก หองนํ้า ใหเพียงพอกับจํานวนบุคลากร ดานการจัดการน้ันควรเสริม

ความเขาใจเก่ียวกับกติกาและเทคนิค ท้ังมีโปรแกรมการฝกท่ีแนนอนเพ่ือใหนักกีฬาบริหารเวลาสําหรับกิจกรรมท่ีจําเปนอยาง

อ่ืนได และเพ่ิมกิจกรรมนันทนาการ เพ่ือลดความตึงเครียดจากการฝก 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการ  มวยไทยสมัครเลน  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

 

Abstract 

A Study of amateur Muay Thai Sport Administration of the Thailand National Sports University In order to 

be a guideline for the development in the next competition of the 44th Thailand National Sports 

University: Physical Education Games. This research was conducted by using a specific sample from 2 

campuses in each region (male and female athletes, trainers and team managers). Descriptive statistics 

analysis was a fundamental statistic that used in data analysis consisting of frequency and percentage. All 

data were collected by using questionnaires and interview forms with an IOC of 0.87. The results showed 

that the management of amateur Muay Thai sports in the opinion of athletes and trainers, in general, 

were at a good level with an average of 2.88 and 2.77 respectively. The opinion of the team managers 

was at the fair level with the average of 2.45. The development guidelines of management for the next 
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competition should focus on budgets by allocating more daily allowance budgets for athletes. The 

training equipment and facilities are satisfactory; the number of rooms, bathrooms could be added to be 

sufficient for the number of personnel. For management, should enhance understanding of rules and 

techniques of amateur Muay Thai including definite training program that allows athletes to manage time 

for other necessary activities as well as increasing recreation activities to reduce the tension from training. 

keywords: management, amateur Muay Thai, Thailand National Sports University 

 

บทนํา   

มวยไทยสมัครเลนเปนกีฬาท่ีสงเสริมความสามารถในการใชทักษะ หมัด เทา เขา ศอก ตอบโตคูตอสูโดยตรง โดยไม

ตองอาศัยอาวุธหรือวัตถุนอกกายมาเก่ียวของ สามารถใชปองกันตัวในยามคับขันไดอยางฉับพลัน นอกจากน้ียังเปนกีฬาท่ีสราง

คณุธรรมกลอมเกลานิสัยใจคอใหหาญกลาเปนนักสู มีความสุขุมเยือกเย็น หนักแนน รูจักระงับโทสะและความฉุนเฉียว มีไหว

พริบ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนเสริมสรางสมรรถภาพทางกายอยางดียิ่ง (ขวัญยืน รวมสุข.  2550) 

ปจจุบันกีฬามวยไทยสมัครเลนไดถูกบรรจุไวในรายการแขงขันตางๆ เพ่ือเปนการสงเสริมนักกีฬามวยไทยสมัครเลน

ใหมีโอกาส พัฒนาตนเองท้ังในดานการฝกและการแขงขันอยางตอเน่ืองและถูกวิธี ซึ่งจะทําใหนักกีฬาไดเสริมสราง

ประสบการณและพัฒนาทักษะของตนเอง ดังน้ัน การเตรียมทีมนักกีฬาจึงเปนหัวใจสําคัญของการเขารวมการแขงขัน โดย

คํานึงถึงความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของนักกีฬา การฝกซอมท่ีดีน้ันข้ึนอยูกับสถานท่ี อุปกรณในการฝกซอม ผูฝกสอน

หรือโคช สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ขวัญและกําลังใจ การบํารุงรางกายในการฝกซอม รวมถึงการสนับสนุน

จากผูปกครองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะสงเสริมใหนักกีฬามีความสมบูรณจนถึงขีด หากมีความพรอมใน

ทุกๆดานยอมสงผลใหนักกีฬาฝกซอมไดอยางเต็มท่ี เพ่ิมโอกาสประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย 

ตั้งแตเริ่มตนถึงปจจุบันสถาบันการพลศึกษาไดมีการจัดการแขงขันกีฬามวยไทยมาแลวท้ังสิ้น 43 ครั้ง แตการเตรียม

ความพรอมในแขงขันมีปญหามีการจัดงบประมาณในการเตรียมทีม ไดเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนอย และใหเงิน

รางวัลและคาตอบแทนหลังจากการแขงขันนอยมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนบางแหงหรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาง

แหง ซึ่งทําใหนักกีฬาไมคอยมีขวัญและกําลังใจในการแขงขัน อาจจะทําใหไมประสบความสําเร็จมากนัก ซึ้งไมถูกแกไขพัฒนา 

ท้ังยังมีปญหาเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆทุกป  ในครั้งน้ีสถาบันการพลศึกษา ไดยกระดับเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ซึ่งจะเปน

สถาบันการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักในการผลิตบุคลากรกีฬา เพ่ือขับเคลื่อนวงการกีฬาของไทยในทุกมิติ ในฐานะท่ีผูวิจัยเปนผู

ฝกสอนท่ีนํานักกีฬาเขารวมการแขงขันและยังเคยเขารวมการแขงขันมาแลว เล็งเห็นปญหาในการบริหารจัดการกีฬามวยไทย

สมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ท่ียังไมถูกแกไขใหดีข้ึน 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

เพ่ือการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส เพ่ือจะไดทราบขอมูลสภาพปญหาและแนว

ทางการพัฒนา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการเตรียมความพรอมในครั้งตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ภาคละ 2 วิทยาเขต ดังน้ี 

ภาคเหนือ (เชียงใหม ลําปาง) ภาคกลาง (สุพรรณ อางทอง) ภาคใต (กระบ่ี ตรัง) และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ      

ศรีสะเกษ) 

ซึ่งประกอบดวย นักกีฬามวยไทยสมัครเลน (ท่ีแขงขันแลวอยางนอย 1 ครั้ง) จํานวน 61 คนเปน เพศชาย 42 คน 

เพศหญิง 19 คน ผูฝกสอนชาย 8 คน ผูจัดการทีมชาย 7 คน เปนผูจัดการทีมหญิง 1 คน รวมท้ังสิ้น 77 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม จากขอมูลของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

บริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 

44 พลศึกษาเกมส นํามาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (¯x) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง

และความเรียง กําหนดคะแนนของแบบสอบถามเปน 4 ระดับ โดยเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best. 

2006) ดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจดีมาก    ใหคะแนนเปน   4 

ระดับความพึงพอใจดี    ใหคะแนนเปน   3 

ระดับความพึงพอใจพอใช    ใหคะแนนเปน   2 

ระดับความพึงพอใจควรปรับปรุง              ใหคะแนนเปน   1 

การแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับการรับรูเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหงชาติ โดยใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยดังน้ี (ประคอง กรรณสูต.  2542) 

คะแนน 3.5 - 4.00   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ดีมาก 

คะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจในระดับ        ด ี

คะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจในระดับ        พอใช  

คะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจระดับ           ควรปรับปรุง 

และแบบสัมภาษณเก่ียวกับการการบริหารท่ีประกอบดวยหลัก 4M’S ประกอบดวย คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ 

(materials) การจัดการ (management) สําหรับผูตอบแบบสัมภาษณ คือ ผูจัดการทีม 

แนวทางในการสรางขอคําถามของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุง

แกไขจากอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ(ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ท่ีมีคา IOC (index of item–

objective congruenc) 0.67 -  1 นําไปทดสอบความเช่ือมั่น (reliability test) ของแบบสอบถามดวยวิธี try-out กับ

ตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ีระดับความเช่ือมั่น 0.05 โดยหาคาสัมประสิทธ์ิ

อัลฟา (alpha coefficient) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method และปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพ่ือใหขอคําถามมีความ

สมบูรณกอนจะนําไปใชเพ่ือเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง โดยคาความนาเช่ือถือของแบบสอบถามในงานวิจัยน้ีมีคา Alpha 

เทากับ 0.7 ในแตละกลุมตัวแปรในขอคําถาม เปนตัวบงช้ีวาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณน้ีเหมาะแกการนํามาใชเพ่ือการ

เก็บขอมูลการวิจัยตอไป 

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือสงแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ท้ัง 17 วิทยาเขต แลว

รวบรวมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณพรอมท้ังตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบภายใน 30 วันกอนนําวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ โดยวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ซึ่งประกอบดวยการคํานวณคาความถ่ี 

(frequency) คารอยละ (percentage) และหาคาเฉลี่ย (x) พรอมท้ังสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือแปลระดับความพึง

พอใจในการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส 
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ผลการวิจัย  

จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส สรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ความความพึงพอใจของนักกีฬา จํานวน 61 คน 

การบริหารจัดการ     x         S.D.       ระดบั                          ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมคัรเลน 

                                              ความพึงพอใจ                          ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 

ดานบุคคล            3.15      .57          ดี           โดยเฉพาะทานมีความอดทนและมุงมั่น ในการแขงขันกีฬามวยไทย  

                                                               สมัครเลน 

ดานงบประมาณ     2.20      .73        พอใช        โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของทานเงินรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการท่ี            

                                                               ไดรับหลังจากการแขงขัน 

ดานสถานท่ี          2.92      .86          ดี           โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของทานมีเจาหนาท่ีเบิกจายอุปกรณและดูแลจัดเก็บ 

และอุปกรณ          

ดานการจดัการ      3.16      .52          ด ี         โดยเฉพาะมีการศึกษาเกมการชกของคูท่ีจะทําการแขงขันดวย 

 

ขอเสนอแนะของนักกีฬา 

ดานงบประมาณ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจายใหคลองตัวมากกวาน้ีเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ สําหรับนักกีฬา

รวมท้ังจํานวนเบ้ียเลี้ยงและคาอาหาร ควรเพ่ิมใหมากข้ึนกวาเดิม ควรอาหารเสริมท่ีมีคุณภาพและมีรสชาติท่ีดีเพ่ือใหนักกีฬา

ไดรับประทานอยางมีคุณคา ตามโภชนาการ ดานวัสดุอุปกรณและสถานท่ี ควรมีการเพ่ิมแสงสวางสําหรับการใชในการฝกซอม

เวลากลางคืนไดอยางเพียงพอ ปรับมาตรฐานของสนามในบางเรื่อง เชนอุปกรณท่ีใชขณะทําการแขงขันจริง เปนตน ควร

ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองสุขา หองอาบนํ้า ใหสะอาดอยูเสมอ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ือซื้ออุปกรณ

กีฬาการฝกซอมใหเพียงพอตอจํานวนนักกีฬา ดานการจัดการ ผูฝกสอนควรมีโปรแกรมการฝก ท้ังระยะสั้นและระยะยาวท่ี

ชัดเจนและคงท่ีเพ่ือใหนักกีฬาสามารถวางแผนเก่ียวกับเรื่องเวลาเรียน และเวลาสวนตัวของตนเองไดอยางถูกตอง มีการ

สอดแทรก แนะนําเทคนิคพิเศษ แทคติก กติกาตางๆท่ีเปนประโยชน ใหสําหรับนักกีฬาเพ่ือนําไปใชระหวางแขงขัน และควรมี

การจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมบอยๆ เพ่ือผอนคลายความเครียดจากการฝกซอม 

 

ตารางท่ี 2  ความพึงพอใจของผูฝกสอนจํานวน 8 คน 

การบริหารจัดการ     x        S.D.         ระดับ                           ปญหาการบรหิารจดัการกีฬามวยไทยสมัครเลน 

                                              ความพึงพอใจ                          ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ                       

ดานบุคคล             3.38     .52          ดีมาก    โดยเฉพาะทานมีการจัดโปรแกรมนันทนาการเพ่ือผอนคลายจิตใจใหกับนักกีฬา 

ดานงบประมาณ      2.38     .92          พอใช    โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของทานมีเงินเบ้ียเลี้ยงใหกับนักกีฬากอนการ 

                                                             แขงขันและระหวางการแขงขัน 

ดานสถานท่ี           2.88     .64             ด ี     โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติของทานมีเจาหนาท่ีเบิกจายอุปกรณ             

และอุปกรณ                                              และดูแลจัดเก็บ 

ดานการจดัการ       3.25     .71             ด ี     โดยเฉพาะทานใหการดูแลในเรื่องความปลอดภยัปองกันการบาดเจ็บทางการ 

                                                             กีฬา 
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ขอเสนอแนะของผูฝกสอนจํานวน 

ดานงบประมาณ  

ควรจัดสรรเบ้ียเลี้ยงในการเก็บตัวในระหวางการฝกซอม และระหวางการแขงขันซึ่งงบประมาณในสวนน้ีมองวานอย

ไปมาก ควรเพ่ิมเติมงบประมาณและสวัสดิการในทุกๆ ดานเพ่ือขวัญและกําลังใจของทุกคน ดานสถานท่ีและอุปกรณ อุปกรณ

การฝกซอมควรมีจํานวนเพียงพอ ปลอดภัย และมีสถานท่ีสําหรับพักผอน และหลับนอนใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวน

นักกีฬาท่ีทําการเก็บตัว 

 

ตารางท่ี 3  ความความพึงพอใจของผูจัดการทีม จํานวน 8 คน 

การบริหารจัดการ     x        S.D.         ระดับ                             ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลน 

                                               ความพึงพอใจ                               ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ                      

ดานบุคคล            2.88      .64            ดี          โดยเฉพาะทานมีการเตรียมทีมใหดําเนินไปดวยดี เชน การเตรียมทีม 

                                                                เมื่อมีการเดินทางไปแขงขัน 

ดานงบประมาณ     1.75      .71           พอใช      มหาวิทยาลัยของทานมอบเงินรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับ 

                                                                หลังจากการแขงขัน 

ดานสถานท่ี          2.25      .89            ดี          มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติของทานมีอุปกรณกีฬาในการฝกซอมมีความ 

และอุปกรณ                                                 ทันสมัย 

ดานการจัดการ      2.88      .64            ดี          ทานสามารถแกไขปญหาในการฝกซอมและระหวางการแขงขันของนักกีฬา 

 

ผลการสัมภาษณ ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมสของผูจัดการทีม 

 1. ดานบุคคล นักมวยไทยสมัครเลน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ 

ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส สวนมากจะไมคอยมีปริมาณของนักกีฬาท่ี เขามารับการคัดเลือกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอย จึงทําใหมีนักกีฬานอยลง ในบางมหาวิทยาลัยน้ันไมตองคัดเลือกตัวนักกีฬามวย

ไทยสมัครเลน อาจเปนเพราะนักศึกษารุนหลังไมคอยสนใจในการ แขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลนเทาท่ีควร และระดับ

ความสามารถของนักกีฬาท่ีอยูในระดับดีมีคอนขางนอย 

 2. ดานงบประมาณ ทีมมวยไทยสมัครเลน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส น้ัน ไดรับการสนับสนุนจาก สถาบันการศึกษาของตน ตามรอบปงบประมาณท่ีตั้งไวเปน

สวนใหญ ในสวนการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของบางแตเปนสวนนอยจาํนวนงบประมาณท่ีไดรบั

น้ัน มีปญหาตอการเสริมสรางศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาว ไดแก การเก็บตัวนักกีฬา การจัดอาหารเสริมโภชนาการทาง

อาหาร เภสัช และอ่ืนๆท่ีตองใชงบประมาณเพ่ิมเติมมากข้ึน ซึ่งงบประมาณท่ีไดรับแตละปมักจะไมคอยเพียงพอกับความ

ตองการและมีอุปสรรคมากในการขอเพ่ิมงบประมาณ เน่ืองจากไมไดรับการอนุมัติตามท่ีขอ 

 3. ดานวัสดุอุปกรณสถานท่ี โดยรวมของสนามฝกซอมคอนขางท่ีดี มีระบบปองกันนักกีฬาเพ่ือใหไมไดรับการบาดเจ็บ

จากการฝกซอม มีแสงสวางสําหรับการใชในการฝกซอมเวลากลางคืน การรักษาความสะอาดของเจาหนาท่ีท่ีครอบคลุม แตก็

ยังมีบางวิทยาเขตเน่ืองจากเจาหนาท่ีดูแลรักษาสะอาดมีนอย และสนามอาคารสถานท่ีมีการใชรวมกันหลายกลุม 

 4. ดานการจัดการ ทีมมวยไทยสมัครเลน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ท่ีเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย

แหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส น้ันสวนใหญผูฝกสอนจะดูนักกีฬาท่ีมีความสามารถทางดานกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ รวมท้ัง
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มีการสงเสริมนักกีฬามวยไทยท่ีมีความตั้งใจในการฝกซอมแตยังไมมีทักษะท่ีดี เพ่ือใหนักกีฬาไดพัฒนาทักษะและแสดง

ศักยภาพอยางตอเน่ือง 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส ของนักกีฬามวยไทยสมัครเลน ความพึงพอใจของนักกีฬาดานบุคคลอยูใน

ระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.28 เน่ืองจากนักกีฬามีความกระตือรือรนในการฝกซอมของตนเอง เคารพเช่ือฟงผูฝกสอนอยางเครงครัด 

ปรับปรุงแกไขทักษะของตนเอง และตั้งเปาหมายเพ่ือความสําเร็จในการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลนในการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 ท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเชียงใหมก็เปนสวนหน่ึงท่ีนักกีฬาอยากมาทองเท่ียวดวย จึง

ตั้งใจฝกซอมเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ ศิริชัย พลับชวย (2557) ท่ีศึกษาการพัฒนา ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พบวา มีแผนการคัด เลือกนักกีฬา การเตรียมการฝกซอม สถานท่ีฝกซอม ไดดําเนินการตามแผน ดังท่ี สุรพันธ ฉันทแดน

สุวรรณ (2550) ไดกลาววา ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจสําคัญขององคกร ซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการจัดการ เพราะคนมีชีวิต

จิตใจ มีอารมณความรูสึก ดังน้ัน การบริหารจึงใหความสําคัญกับคนมากท่ีสุด สวนดานงบประมาณ มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับพอใชมีคาเฉลี่ย 2.35 ท้ังน้ีเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ทุกวิทยาเขต มีการจัดงบประมาณในการเตรียม

ทีมนอย มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนอย ใหเงินรางวัลและคาตอบแทนหลังจากการแขงขันนอยมาก เมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหงหรือมหาวิทยาลัยของรัฐบางแหง ซึ่งทําใหนักกีฬาไมคอยมีขวัญและกําลังใจในการแขงขัน อาจจะ

ทําใหไมประสบความสําเร็จมากนักซึ่งไมสอดคลองกับ สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550) ท่ีไดกลาววา เงินทุนท่ีใชในจัด

ทรัพยากรหรือสนับสนุนการใชทรัพยากรตองมีอยางเพียงพอ และกอใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานตลอดเวลา และของ 

ศิริชัย พลับชวย (2557) ท่ีศึกษาปญหา แนวทางการพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิภาพและ

งบประมาณ พบวา มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน ในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาจัดหาเงินรางวัล และ

อํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ สําหรับดานสถานท่ีและอุปกรณ อยูในระดับดี ท้ังน้ีเปนเพราะวา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดจัดใหมีการเรียนการสอน วิชามวยไทย ซึ่งเปนการสงเสริมและสนับสนุน และทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรม กีฬาไทย จึงไดจัดวิชาทักษะและการสอนกีฬามวยไทยใหกับนักศึกษา ดังน้ัน สถานท่ีฝกซอม อุปกรณตางๆจึง

เหมาะกับ การเรียนการสอนและการฝกซอมเปนอยางดี พอเพียงแตบางอยางอาจจะตองปรับปรุง เรื่องแสงสวางความทันสมัย

ของอุปกรณ ก็จะเปนขวัญกําลังใจใหกับนักกีฬาขยันฝกซอมมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ สกินเนอร ท่ีอธิบายวา การใชการ

เสริมแรงเพ่ือการจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมใหม เปนการใหผลตอบแทนในสิ่งท่ีบุคคล อยากได เปนตน ซึ่งแตกตางจากของ 

สุรศักดิ์ ทรัพยเพ่ิม (2554) ท่ีพบปญหา ของเรื่องอุปกรณการฝกซอม และไมสะดวกในการฝกซอมกีฬา ดานการจัดการพบวา

อยูในระดับดี ท้ังน้ีเปนเพราะวามีผูฝกสอน ผูจัดการทีม จัดทําโปรแกรมการฝกซอมไดเหมาะสมกับเวลาการเตรียมทีม เอาใจใส

การฝกซอม ใหคําแนะนําในการฝกซอมและระหวางการแขงขัน รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปแขงขัน และดูแล

นักกีฬาไดเปนอยางดี และนําผูมีความรูมาใหคําแนะนํา จึงทําใหการแขงขันเปนไปตามแผนและราบรื่น ซึ่งสอดคลองกับ 

ปราณี บุญเกลี้ยง (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการกีฬาอาชีพของสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ท่ีพบวา ดาน

การบริหารจัดการ ตองมีโครงสรางการบริหารจัดการดานตางๆตองครอบคลุมท่ัวถึงฝายตางๆ เชนฝายบริหาร ฝายการ

วางแผนพัฒนา สิทธิประโยชน ฝายกีฬาผูตัดสิน ฝกสอน ผูจัดการทีม จึงตองเปนผูมีความรูและเช่ียวชาญ หนวยงานท่ีตน

รับผิดชอบ ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานท่ีไดรับอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับ บุชเชอร (1968) กลาววา การฝกซอมเปน

สวนท่ีจําเปนสําหรับนักกีฬาทุกประเภท เพราะการฝกซอมท่ีไดรับการกระทําจนบรรลุเปาหมายแลว จะทําใหบุคคลท่ีไดรับการ

ฝกน้ันเกิดความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ กอนท่ีจะลงมือทําการแขงขัน ฉะน้ันผูฝกสอน ผูจัดการทีม จึงมีความสําคัญ

ตอการฝกซอมและการแขงขันของนักกีฬา 
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จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส ของผูฝกสอนความพึงพอใจดานบุคคลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 

เน่ืองจากผูฝกสอนมีจิตวิทยาในการควบคุมทีมและจิตวิทยาตอนักกีฬา มีความรูเรื่องกฎระเบียบวินัยการฝกซอมและการ

แขงขัน นอกจากน้ียังมีความรูในเรื่องวิทยาศาสตรการกีฬา มีการจัดการวางแผนการฝกซอมและกระตุนสรางแรงจูงใจใหกับ

นักกีฬาในการแขงขัน ดวยเหตุน้ีนักกีฬาจึงมีความตั้งใจในการฝกซอมและมุงมั่นในการแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับ สมพร สุทัศนีย 

(2542) ไดกลาวไววา การจูงใจเปนการกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมตางๆ 

พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการทํางาน ผูนํามีหนาท่ีโดยตรงในการสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเพ่ือใหงานประสบ

ผลสําเร็จ ท้ังน้ี เพราะมนุษยจะทํางานเต็มความสามารถหรือไมน้ันข้ึนอยูกับความเต็มใจในการทํางานการจูงใจเปนเรื่องของ

สนองความตองการท่ีทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย สวนดานงบประมาณ มีความพึงพอใจอยู

ในระดับดี มีคาเฉลี่ย 2.60 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีการจดังบประมาณในการเตรียมทีม และยังมีเงินสนับสนุน

จากภาครัฐหรือเอกชน นอกจากน้ียังมีเงินรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับหลังจากการแขงขัน ซึ่งทําใหนักกีฬามีขวัญ

กําลังใจในการแขงขัน และประสบผลสําเร็จมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ ศิริชัย พลับชวย (2557) ท่ีศึกษาปญหา แนวทางการ

พัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิภาพและงบประมาณ พบวา มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ิมข้ึน ในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาจัดหาเงินรางวัล และอํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ 

และสุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550) ท่ีไดกลาววา เงินทุนท่ีใชในจัดทรัพยากรหรือสนับสนุนการใชทรัพยากรตองมีอยาง

เพียงพอ และกอใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานตลอดเวลา แตไมสอดคลองกับ สุภาพ สมศรี; บุญเลี้ยง ศรีสุข; และ 

สราวุธ  ทัศนาวิวัฒน. (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการฝกซอมของนักกีฬามวยไทยอาชีพ จังหวัด

บุรีรัมย กลาวไววา งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอและมีข้ันตอนการเบิกจายมาก ซึ่งอาจทําใหนักกีฬาไมมีแรงจูงใจในการ

ฝกซอม และไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว สวนดานสถานท่ีและอุปกรณอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.21 เน่ืองจาก

สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย และแสงสวางท่ีเพียงพอกับการฝกซอม ท้ังอุปกรณในการฝกซอมท่ีมีความทันสมัยและ

พอเพียงกับการฝกซอม พรอมระบบเบิกจายและจัดเก็บท่ีเหมาะสม แตไมสอดคลองกับ ขวัญยืน รวมสุข (2550) ท่ีศึกษาวิจัย

เรื่องปญหาการเตรียมทีมนักกีฬามวยไทยสมัครเลน เพ่ือคัดเลือกตัวแทน ภาคเหนือตอนบน เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน

นักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 28 ระหวางวันท่ี 6-10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พบวา ดานสถานท่ีฝกซอมมีปญหาเก่ียวกับความ

พอเพียงของท่ีพักอาศัยสําหรับการเก็บตัวการฝกซอมในระดับมากมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และมีปญหาเก่ียวกับความเพียงพอของ

หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายสําหรับการฝกซอม ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด อุปกรณการฝกซอมมีปญหาเก่ียวกับการ

จัดเก็บอุปกรณภายหลังการฝกซอมในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด สําหรับดานการจัดการอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.42 

เน่ืองดวย ผูฝกสอนมีการดูแลใหคําแนะนําในการฝกซอมและระหวางการแขงขันจากผูฝกสอนท่ีมีความรู และดูแลในเรื่อง

ความปลอดภัยปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีการจัดอํานวยความสะดวกใหกับ

นักกีฬาเพ่ือเดินทางไปแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน ซึ่งทําใหการแขงขันสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับ ปราณี บุญ

เกลี้ยง (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการกีฬาอาชีพของสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ท่ีพบวา ดานการบริหาร

จัดการ ตองมีโครงสรางการบริหารจัดการดานตางๆตองครอบคลุมท่ัวถึงฝายตางๆ เชนฝายบริหาร ฝายการวางแผนพัฒนา 

สิทธิประโยชน ฝายกีฬาผูตัดสิน ฝกสอน ผูจัดการทีม จึงตองเปนผูมีความรูและเช่ียวชาญ หนวยงานท่ีตนรับผิดชอบ ซึ่ง

สามารถบริหารจัดการงานท่ีไดรับอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับ บุชเชอร (1968) กลาววา การฝกซอมเปนสวนท่ีจําเปน

สําหรับนักกีฬาทุกประเภท เพราะการฝกซอมท่ีไดรับการกระทําจนบรรลุเปาหมายแลว จะทําใหบุคคลท่ีไดรับการฝกน้ันเกิด

ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ กอนท่ีจะลงมือทําการแขงขัน ฉะน้ันผูฝกสอน ผูจัดการทีม จึงมีความสําคัญตอการ

ฝกซอมและการแขงขันของนักกีฬา 

จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส ของผูจัดการทีม ความพึงพอใจดานบุคคลอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.04 
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เน่ืองจากผูจัดการทีม ใหการดูแลเอาใจใส ดูแลนักกีฬาและคอยใหคําปรึกษา มีความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการ

ดําเนินงาน ความสามารถแกไขปญหา และพัฒนาปรับปรุงทีมอยางตอเน่ือง ซึ่งจะทําใหทีมและนักกีฬารวมท้ังผูฝกสอน มีแรง

กระตุนท่ีจะพัฒนาทักษะของตนเองใหมีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึนไปเรื่อยๆ ซึ่งจะสงผลถึงการแขงขันน้ันประสบความสําเร็จ 

สอดคลองกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2541) กลาววา จิตวิทยาการกีฬา เปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมของ

นักกีฬา ผูฝกสอน และผูท่ีเก่ียวของในการกีฬาท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการแสดงออกสูงสุดของการเลนกีฬา โดยการนําหลัก

ทฤษฎีจิตวิทยาตางๆ และสิ่งแวดลอมท่ีมีสวนสัมพันธกับการกีฬา มาประยุกตใชในการเลนกีฬา และแอนเชล (Anshel. 1997: 

141-156)  ไดกลาวไววา จิตวิทยาการกีฬา เก่ียวของกับการเลือกหรือการสรางแรงจูงใจใหแกนักกีฬาท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ี

นักกีฬาเหลาน้ีมีสวนรวมแขงขันตามศักยภาพท่ีเขาพึงกระทําไดสูงสุด จิตวิทยาการกีฬาชวยใหนักเรียนรูจักใชเทคนิคหรือกล

ยุทธทางดานจิตใจกับคูตอสู รูจักควบคุมระดับความเครียด ความวิตกกังวล สามารถปองกันการใชสารกระตุน และพัฒนากล

ยุทธแหงความสําเร็จของทีม เรียนรูทักษะทางการกีฬา ซึ่งจิตวิทยาการกีฬาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในสภาพการแขงขันกีฬา 

ดานงบประมาณอยูในระดับพอใช มีคาเฉลี่ย 1.90 ท้ังน้ีเปนเพราะวา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มอบเงินรางวัล

คาตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับหลังจากการแขงขันนอย มีการจัดสรรเบ้ียเลี้ยงใหกับผูจัดการทีมนอย และการจัด

งบประมาณในการเตรียมทีมนอยมาก ซึ่งทําใหนักกีฬาไมคอยมีขวัญและกําลังใจในการแขงขัน อาจจะทําใหไมประสบ

ความสํา เร็จมากนัก ซึ่ งสอดคลองกับ ศิริ ชัย พลับชวย (2557 ) ท่ีศึกษาปญหา แนวทางการพัฒนาทีมนักกีฬา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิภาพและงบประมาณ พบวา มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน ใน

เรื่องการจัดหาทุนการศึกษาจัดหาเงินรางวัล และอํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ ดานสถานท่ีและอุปกรณ 

อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.04 เน่ืองดวยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เปนมหาวิทยาลัยท่ีสรางบุคลากรทางการกีฬา จึงมี

อุปกรณกีฬาในการฝกซอมท่ีเพียงพอตอการฝกซอม ในสวนสถานท่ีฝกซอมก็มีแสงสวางและอากาศถายเทไดสะดวก มีความ

สะอาดปลอดภัย ซึ่งมีความเหมาะสมตอการฝกซอมและจะทําใหนักกีฬามีการพัฒนาทักษะความสามารถไดอยางเต็มท่ี ซึ้ง

สอดคลองกับ เทพประสิทธ์ิ กุลธวัชวิชัย (2538) กลาววา สถานท่ี อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกนับวาเปนปจจัยหน่ึง

สําหรับการฝก หรือการเตรียมนักกีฬา ซึ่งเปนหนาท่ีของบุคคลในทีม จะตองจัดเตรียมใหสามารถใชไดอยางดี ซึ่งไดแก สถานท่ี 

สนาม อุปกรณ รวมถึงหองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย หองนํ้า ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือท่ีคิดทําข้ึนพิเศษสําหรับการฝกนักกีฬาให

พัฒนาเร็วข้ึน หรือพัฒนาไปไกลกวาทีมอ่ืน ซึ่งจะทําใหประสบความสําเร็จ และดานการจัดการ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.07 

เพราะวาผูจัดการทีมใหการดแูลในเรือ่งความปลอดภัยปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา มีการจัดการโปรแกรมการวางแผนการ

ฝกซอมใหกับนักกีฬามวยไทยสมัครเลน และใหการดูแลใหขวัญกําลังใจนักกีฬามวยไทยสมัครเลนเปนอยางดี รวมท้ังจัดการใน

เรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับนักกีฬาเพ่ือเดินทางไปแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน ซึ่งสอดคลองกับ เทพประสิทธ์ิ กุลธวัช

วิชัย (2538) กลาววา ผูจัดการทีมหรือผูควบคุมทีม เปนผูจัดดําเนินการกิจกรรมตางๆทุกๆดาน รวมท้ังธุรการและการติดตอกับ

ภายนอก จะตองรับผิดชอบกิจกรรมท้ังหมดของการเตรียมทีม และการจัดสงนักกีฬาเขาทําการแขงขัน ตลอดจนสรุป

ประเมินผลกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานออกมาอยางเลื่อนไหลตอเน่ือง จะสงผลดีใหกับทีมนักมวยไทยสมัครเลน 

ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติน้ันๆ สําหรับแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพรอมการบริหารจัดการกีฬามวยไทย

สมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งตอไปน้ัน ทางมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหงชาติควรเนนเรื่องการสนับสนุนดานงบประมาณซึ่งเปนปญหาหลัก โดยจัดสรรงบประมาณใหเพ่ิมมากข้ึนในเรื่องเบ้ีย

เลี้ยง คาอาหารใหแกนักกีฬา เพ่ือใหเกิดความคลองตัว สําหรับดานอุปกรณการซอมและสถานท่ีซอมน้ันเปนท่ีนาพึงพอใจแก

บุคลากรแลว ซึ่งอาจจะปรับปรุงเพ่ิมเติมในสวนของจํานวนท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณของบุคลากร จัดสวนท่ีสามารถให

บุคลากรผอนคลาย รวมถึงความสะอาดและมาตรฐานของสนามและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน และสําหรับดานการจัดการน้ัน

ควรมีการเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับกติกาและสอดแทรกเทคนิคของกีฬามวยไทยสมัครเลนใหแกนักกีฬา พรอมท้ังกําหนด

โปรแกรมการฝกท่ีแนนอนเพ่ือใหนักกีฬาสามารถบริหารเวลาในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนอยางอ่ืนได รวมไปถึงการจัด

นันทนาการใหแกนักกีฬาเพ่ือลดความตึงเครียดจากการฝก 
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สรุปผลการวิจัย    

 จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส สรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

1. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักกีฬา จํานวน 61 คน ตอ การบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติในครั้งท่ี 44 พลศึกษา

เกมส สามารถสรุปไดดังน้ี 

1.1 ดานบุคคล มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะความกระตือรือรนของนักกีฬาในการฝกซอมกีฬา 

มวยไทยสมัครเลน 

1.2 ดานงบประมาณ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช โดยเฉพาะดานเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือ 

เอกชนท่ีมีใหแกมหาวิทยาลัย 

1.3 ดานสถานท่ีและอุปกรณ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะสถานท่ีฝกซอมมีแสงสวางและ 

อากาศถายเทไดสะดวก 

1.4 ดานการจัดการ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการทํางานของผูฝกสอนและผูจัดการทีมใน 

การจัดโปรแกรมการซอม 

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูฝกสอนจํานวน 8 คน ตอการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษา

เกมส สามารถสรุปไดดังน้ี 

2.1 ดานบุคคล มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะการใชจิตวิทยาในการควบคุมทีมและนักกีฬา 

2.2 ดานงบประมาณ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยเฉพาะการจัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการ

เตรียมทีม 

2.3 ดานสถานท่ีและอุปกรณ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะอุปกรณกีฬาในการฝกซอม ท่ี 

สะอาดปลอดภัย  

2.4 ดานการจัดการ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกในการ 

เดินทางใหแกนักกีฬาเพ่ือไปแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน 

3. ความคิดเห็นของผูจัดการทีม จํานวน 8 คน ตอการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหงชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งท่ี 44 พลศึกษาเกมส สามารถสรุป

ไดดังน้ี 

3.1 ดานบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการดูแลเอาใจใสนักกีฬาและคอยให 

คําปรึกษา 

3.2 ดานงบประมาณ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช โดยเฉพาะดานเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือ 

เอกชนท่ีมีตอมหาวิทยาลัยและดานการมอบเงินรางวัลคาตอบแทนและจากการแขงขัน 

 

3.3 ดานอุปกรณและสถานท่ี มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะดานอุปกรณกีฬาในการ 

ฝกซอมท่ีเพียงพอ แตความทันสมัยของอุปกรณฝกซอมมีความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช เทาน้ัน 

3.4 ดานการจัดการ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการดูแลในเรื่องความปลอดภัยปองกัน 

การบาดเจ็บทางการกีฬา 
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สําหรับแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพรอมการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬา

แหงชาติ เพ่ือการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งตอไปน้ัน ทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติควรเนนเรื่องการ

สนับสนุนดานงบประมาณซึ่งเปนปญหาหลัก โดยจัดสรรงบประมาณใหเพ่ิมมากข้ึนในเรื่องเบ้ียเลี้ยง คาอาหารใหแกนักกีฬา 

เพ่ือใหเกิดความคลองตัว สําหรับดานอุปกรณการซอมและสถานท่ีซอมน้ันเปนท่ีนาพึงพอใจแกบุคลากรแลว ซึ่งอาจจะปรับปรุง

เพ่ิมเติมในสวนของจํานวนท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณของบุคลากร จัดสวนท่ีสามารถใหบุคลากรผอนคลาย รวมถึงความ

สะอาดและมาตรฐานของสนามและอุปกรณท่ีใชในการแขงขัน และสําหรับดานการจัดการน้ันควรมีการเสริมสรางความเขาใจ

เก่ียวกับกติกาและสอดแทรกเทคนิคของกีฬามวยไทยสมัครเลนใหแกนักกีฬา พรอมท้ังกําหนดโปรแกรมการฝกท่ีแนนอน

เพ่ือใหนักกีฬาสามารถบริหารเวลาในการทํากิจกรรมท่ีจําเปนอยางอ่ืนได รวมไปถึงการจัดนันทนาการใหแกนักกีฬาเพ่ือลด

ความตึงเครียดจากการฝก 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูง ต.ทานางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง ต.ทานางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก กลุมตัวอยางท่ีศึกษา เปนผูปวยดวยโรคความดัน

โลหิตสูง ท่ีข้ึนทะเบียนรับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก              

จํานวน 210 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) เก็บรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถามท่ีมีคาความตรงตามเน้ือหา 0.66 – 1.00 มีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.95 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอางอิง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง รอยละ 

70.95 รองลงมา ไดแก ระดับต่ํา รอยละ 22.38 สําหรับการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอีตา พบวา เพศ รายไดสวนตัว/เดือน  การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และการ

รับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูงท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 (r=0.372 p=0.000, r=-0.215 p=0.002, r=0.185 p=0.007และ r=0.208 p=0.002)อีก

ท้ังยัง พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวย

โรคความดันโลหิตสูงท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (r=0.114 p=0.037) 

คําสําคัญ : ความสัมพันธ , พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ , โรคความดันโลหิตสูง 

 

Abstract 

 The descriptive research aimed to : (1) Study self-health promoting behaviors of hypertensive 

patients in  Tha Nang Ngam Subdistrict, Bang Rakam District, Phitsanulok Province. and (2) Study factors 

related to self-health promoting behaviors of hypertensive patients, Tha Nang Ngam Subdistrict, Bang 

Rakam District, Phitsanulok Province. The samples were patients with hypertension registered at Tha Nang 

Ngam Health Promotion Hospital, Bang Rakam District, Phitsanulok. 210 people Systematic random 

sampling Data were collected by questionnaire with content validity. Is 0.67 – 1.00 The reliability of the 

questionnaire Is 0.95 Data were analyzed by descriptive statistics and Inference Statistics. The research 

found the samples had health promotion behaviors at Moderate level that 70.95% Followed by Low 
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level 22.38%. For Pearson CorrelationCoefficient and Eta Found that Gender  monthly income Perceived 

susceptibility of hypertension. And Self-efficacy in health promotion correlated with self-health promoting 

behaviors of patients with hypertension at the significant level of 0.01 (r=0.372 p=0.000, r=-0.215 p=0.002, 

r=0.185 p=0.007 and r=0.208 p=0.002)Also found that perceived severity of hypertension correlated with 

self-health promoting behaviors of patients with hypertension at the significant level of 0.05 (r=0.114 

p=0.037) 

keywords : related , health promotion behavior , hypertension 

บทนํา   

       ขอมูลจากองคการอนามัยโลก (WHO , 2013) ไดรายงานวา 1 ใน 3 ของประชาชนวัยผูใหญ ปวยเปนโรคความดัน

โลหิตสูง ซึ่งโรคน้ีเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ท่ีเปนสาเหตุของการตายท่ัวโลกสูงถึง 7.5 ลานคน หรือรอยละ 12.8 ของสาเหตุการ

ตายท้ังหมด ท้ังยังมีผลสูญเสียปสุขภาวะ 57 ลานป หรือคิดเปนรอยละ 3.7 ของ ดัชนีความสูญเสียทางสุขภาพ (DALYs) 

จํานวนผูท่ีมีความดันโลหิตสูงท่ัวโลกพบวามีจํานวนเกือบถึงพันลานคน ซึ่งสองในสามจะอยูในประเทศกําลังพัฒนา และโรค

ความดันโลหิตสูง เปน 1 ในสาเหตุสําคัญท่ีทําใหประชากรท่ัวโลกตายกอนวัยอันควร และเปนปญหาท่ีกําลังมีความรุนแรงมาก

ข้ึน ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแลว และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ซึ่งภาวะความดันโลหิตสงูจะไมมีสญัญาณเตือนหรืออาการแสดง

ใหเห็น จึงมักจะถูกเรียกวาเปน “ฆาตกรเงียบ” (Silent killer) ผูปวยจํานวนมากเปนโรคน้ีโดยท่ีไมรูตัวมากอนวามีภาวะความ

ดันโลหิตสูง หากไมไดรับการดูแลรักษาจะทําใหเพ่ิมความเสี่ยงของกลามเน้ือหัวใจตายเพ่ิมข้ึนเปนสองเทา และความเสี่ยงของ

โรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมข้ึนเปนสี่เทา และมีการคาดการณวาจะมีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนถึงเปน 1.6 

พันลานคน ในป พ.ศ. 2568 โดยสาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป เชน การมีกิจกรรมทางกายนอย การ

บริโภคอาหารท่ีมีสวนประกอบของเกลือ และไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ ซึ่งนํามาสูภาระโรคท่ี

เพ่ิมข้ึน (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2013)   

  สถานการณของโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย พบวา จากขอมูลสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศ

ไทยในป 2558 – 2560 พบวาอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 913.9 1,178.6 และ 1,355.4 ตอแสนประชากร 

ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีจากขอมูลสถิติขอมูลระบบรายงานคลังขอมูลสุขภาพ

(HDC) พบวาการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน 16,906,211 คน พบเปนกลุมเสี่ยง 3,909,876 คน และกลุม

สงสัยปวยรายใหม 761,922 คน ปงบประมาณ 2560 พบอัตราผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง 582.8 ตอแสน

ประชากร และการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 5 (ปพ.ศ. 2557) พบความชุกของโรคความดัน

โลหิตสูงในประชากรไทยท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป รอยละ 24.7 หรือประมาณ 14 ลานคน (แผนการตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข, 2014) 

  และสําหรับในจังหวัดพิษณุโลก พบอัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงตอพันประชากร ในป 2558–2562 เทากับ 138.7 

141.3 165.3 165.6 และ 169.9 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2019) ในสวนของสถานบริการ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัด พิษณุโลก พบอัตราปวยโรคความดันโลหิตสูงตอพัน

ประชากร ในป 2558–2562 เทากับ 120.4 123.7 137.2 137.2 และ 151.2 ตามลําดับ จะเห็นไดวามีจํานวนผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูงเพ่ิมข้ึนในทุกป (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2019) 

 จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก โดย

ประยุกตใชแนวคิดแบบแผนความเช่ือดา้นสขุภาพ (HBM) ของ Marshall H. Becker สําหรับอธิบายพฤติกรรมสุขภาพตาม

ปจจัยตางๆ 6 ดาน (Janz & Becker, 1984) มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ี
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เก่ียวของผูวิจัยคาดวา จะสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุมผูปวยความดันโลหิตสูง 

เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากโรคได และเพ่ือเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตอไป 

สมมุติฐานงานวิจัย 

1.ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

2.การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

3.การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

4.การรับรูประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

5.การรับรูอุปสรรคของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ

ดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

6.การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  เพ่ือไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการพัฒนาในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมี

พฤติกรรมสุขภาพเพ่ือปองกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงท่ีเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และอาจเปนแนวทางในการดําเนินการ

จัดกิจกรรมของหนวยงานท่ีใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) เพ่ือการศึกษาปจจยัท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

ประชากร ท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก  

จํานวน 464 คน  

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา

นางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 464 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของเครซี่และมอรแกน 

(Krejcie and Morgan,1970 อางใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2012) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จากการ

คํานวณสูตรกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง พบวาขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมดในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จํานวน 210 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire Form) พฤติกรรมสุขภาพ แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได  0ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด มี0จํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามตามทฤษฎแีบบจําลองดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิต

สูง การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรมการรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ  มีจํานวน 67 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 3 ระดับ (Rating scale) ไดแก เห็นดวย ไมแนใจ ไมเหน็ดวย   

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง แบงเปน 4 ดาน 

ประกอบดวย พฤติกรรมการบรโิภคอาหาร การออกกําลังกาย การจดัการกับความเครยีด และการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่ รวม
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ท้ังหมด 38 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating scale) ไดแก ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติ

บางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง ไมปฏิบัติเลย 

โดยผูวิจัยสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการท่ีมีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยรองรับโดยแบบสอบถามฉบับน้ีไดการ

ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ จากผูทรงคณุวุฒิ และกระบวนการตรวจสอบความเช่ือมั่น โดยนําไปทดลองใชกับผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูง ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง (Try Out) จํานวน 30 คน มีคาความตรงตามเน้ือหาเทากับ 0.66–1.00 วิเคราะหขอมลู

โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งแบบสอบถามท้ังฉบับมีคา 0.95 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากผูปวยโรคความดันโลหติสูง โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลทา

นางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

 1. ประสานงานกับเจาหนาท่ี ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

 2. ผูวิจัยช้ีแนวทาง เทคนิค วิธีการใหกับเจาท่ี เพ่ือจะไดมีขอมลูท่ีมีคณุภาพและเท่ียงตรง นาเช่ือถือ 

 3. กอนเริ่มงานวิจัย ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดเซ็นช่ือเพ่ือยินยอมในการเขา

รวมงานวิจัยในครั้งน้ี 

 4. ถาพบวาการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีไมครบถวน ผูวิจัยจะลงไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมจนครบถวน 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมลูท่ีไดจากการสอบถาม ผานการประมวลผลมาแลวมาวิเคราะหใชในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังน้ี 

 1. วิเคราะหขอมลูท่ัวไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด 

และคาต่ําสดุ 

 2. สถิติเชิงอางอิง ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธอีตา 

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

 การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการโดยยึดหลักการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางท่ีรวมการวิจยัดังน้ี 

 1. เคารพ โดยไดคาํนึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและใหการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางท่ีเขารวมและไมลวงละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผูใหขอมูล คือ ในการขอความรวมมือผูใหขอมลู ผูวิจัยจะแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการเก็บ

ขอมูลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย และช้ีแจงข้ันตอนการรวบรวมขอมลูโดยละเอียด เปดโอกาสใหซักถาม และมี

อิสระในการยินยอม ปฏเิสธ การตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางไมสูญเสียผลประโยชนใด ๆ ท้ังสิ้น 

 2. ผูวิจัยคํานึงถึงการปองกันสิทธิของผูใหขอมูลท่ีเขารวมวิจัยตลอดระยะเวลาดําเนินการเก็บขอมูล โดยจะถูกเก็บไว

เปนความลบัไมนํามาเปดเผยช่ือ – สกุล และนําผลประเมินท่ีไดสรุปออกมาเปนภาพรวมเพ่ือใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาเทาน้ัน 

 ผลการวิจัย 
            1. ปจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.0 และ 86.0 ตามลําดับ 

กลุมอายุท่ีทําการศึกษาครั้งน้ีสวนใหญอยูระหวางอายุ 45 – 54 ป คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาอยูระหวาง อายุ 55 – 64 ป 

และมอีายุตั้งแต 64 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 23.3 และ 19.0 ตามลําดับ การศึกษาจะอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 

45.2 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย และมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 21.9 และ 12.9 ตามลําดับ อาชีพอยูในระดับ

เกษตรกร คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมาอยูในระดับอาชีพรับจาง และคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 27.1 และ 9.0 

ตามลําดับ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.5 รองลงมามีรายได 10,001 – 30,000 บาทและ 

30,001 – 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.7 และ 11.4 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ลักษณะปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ    

            ชาย 

            หญิง 

อาย ุ   

            อายุต่ํากวา 35 ป                     

            อายุ 35 – 44 ป       

            อายุ 45 – 54 ป            

            อายุ 55 – 64 ป            

            อายุตั้งแต 64 ป ข้ึนไป 

�̅� = 54.77 S.D. = 11.05  Min =34 Max = 85    

ระดับการศึกษา 

            ประถมศึกษา        

            มัธยมศึกษาตอนตน       

            มัธยมศึกษาตอนปลาย     

            มหาวิทยาลัย             

            ไมไดรับการศึกษา             

อาชีพ 

            เกษตรกร       

            รับจาง            

            คาขาย/ธุรกิจสวนตัว       

            รับราชการ               

            พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน          

            ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน 

รายไดสวนตัว/เดือน (บาท) 

            ต่ํากวา 10,000 บาท    

            10,001 – 30,000 บาท 

            30,001 – 50,000 บาท 

            50,001 – 80,000 บาท 

�̅� = 14026.19 S.D. = 13640.73  Min =5000  

Max = 80000       

 

124 

86 

 

2 

28 

91 

49 

40 

 

 

94 

16 

46 

28 

26 

 

104 

57 

19 

4 

12 

14 

 

125 

56 

24 

5 

 

59.0 

86.0 

 

1.0 

13.3 

43.3 

23.3 

19.0 

 

 

45.2 

7.6 

21.9 

12.9 

12.4 

 

49.5 

27.1 

9.0 

1.9 

5.7 

6.7 

 

59.5 

26.7 

11.4 

2.4 
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                2. ผลการวิเคราะหทฤษฎีแบบจําลองดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูอุปสรรคของ

การปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ สามารถสรุปไดดังน้ี 

            2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหติสงู พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูโอกาสเสี่ยง

ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 95.71 และอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 4.29 โดยมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 41.89 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.01 คะแนนสูงสุด 45 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 32 

คะแนน (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง (n = 210) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (36 – 45 คะแนน) 

ระดับปานกลาง (26 – 35 คะแนน) 

x̅ = 41.89 S.D. = 3.01  Min  =  32 Max = 45 

201 

9 

95.71 

4.29 

 

 2.2 การรับรูความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูง พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูความรุนแรงของโรค

ความดันโลหิตสูง อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 97.14 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.86 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

37.78 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.7762 คะแนนสูงสุด 42 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 31 คะแนน (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูความรุนแรงของโรคความดัน

โลหิตสูง (n = 210) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (33 – 42 คะแนน) 

ระดับปานกลาง (23 – 32 คะแนน) 

�̅� = 39.78 S.D. = 3.78 Min  = 31  Max = 42 

204 

6 

97.14 

2.86 

 

 2.3 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม  พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูประโยชนของการ

ปฏิบัติพฤติกรรม อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 98.10 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

39.91 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.5978 คะแนนสูงสุด 42 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 28 คะแนน (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ

พฤติกรรม (n = 210) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (33 – 42 คะแนน)  

ระดับปานกลาง (23 – 32 คะแนน) 

x̅ = 39.91 S.D. = 2.59 Min  = 28  Max = 42 

206 

4 

98.10 

1.90 
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 2.4 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูอุปสรรคของการ

ปฏิบัติพฤติกรรม อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 98.57 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

25.75 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.7562 คะแนนสูงสุด 27 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 18 คะแนน (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ

พฤติกรรม (n = 210) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (21 – 27 คะแนน)  

ระดับปานกลาง (15 – 20 คะแนน) 

�̅� = 25.76 S.D. = 1.76 Min  = 18 Max = 27 

27 

3 

98.57 

1.43 

 

  

 2.5 การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรู

ความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 98.10 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.90 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 42.29 คะแนน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.4894 คะแนนสูงสุด 45 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 

32 คะแนน (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูความสามารถของตนเองใน

การสงเสริมสุขภาพ (n = 210) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (36 – 45 คะแนน)  

ระดับปานกลาง (26 – 35 คะแนน) 

�̅� = 42.29 S.D. = 2.49 Min 32 = 15  Max = 45 

206 

4 

98.10 

1.90 

 

               3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา   

จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญอยูในระดับปาน

กลาง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 70.95 รองลงมา ไดแก ระดับต่ํา จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 22.38 (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน รอยละ ระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (n = 210) 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

ระดับสูง (125 – 152 คะแนน) 

ระดับปานกลาง (96 - 124 คะแนน) 

ระดับต่ํา (67- 95 คะแนน) 

�̅� = 106.79 S.D. = 12.56 Min = 78 Max = 135 

14 

149 

47 

6.67 

70.95 

22.38 

 

 4. การวิเคราะหคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสันและคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธอีตา เมื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา ดานปจจยัสวนบุคคล  เพศ มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูปวยอยางมีนัยสําคญั 0.01 (r=0.372, p=0.000) รายไดสวนตัว/

เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูปวยอยางมีนัยสําคัญ 0.01 (r=-0.215, p=0.002) สวน 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดสวนตัว/เดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวย 

สวนปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
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ผูปวยอยางมีนัยสําคญั 0.01 (r=0.185, p=0.007) การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหติสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยอยางมีนัยสําคญั 0.05(r=0.114, p=0.037) การรับรูความสามารถของตนเองในการ

สงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูปวยอยางมีนัยสําคญั 0.01 (r=0.208, p=0.002) 

สวนการรับรูประโยชนของการปฏบัิติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการ

สงเสริมสุขภาพตนเอง ไมมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสขุภาพตนเองของผูปวย (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ของตําบลทา

นางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหดวยสถิตเิชิงอางอิง (Inferential) ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson Product-moment Correlation Coefficient) (N=210) 

**p<0.01.   *p>0.05   

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก มีการอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับ ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา เพศ รายไดสวนตัว/

เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดนัโลหิตสูง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01(r=0.372 p=0.000, r= -0.215 p=0.002) จึงเปนไปตามสมมติฐาน เน่ืองจาก เพศ เปนปจจัยท่ีบงบอกถึงความแตกตาง

ทางดานรางกายซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพทําใหเกิดความแตกตางดานสรีระภาพในบุคคลเปนตัวกําหนด

บทบาทบุคลิกภาพในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมบูรณ อินสุพรรณ(2014) ท่ีศึกษา

พฤติกรรมสงเสริมสขุภาพของอสม.อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสขุภาพ

ของอสม. และรายไดสวนตัว/เดือน มีความสัมพันธกับพัฒนาการและประสบการณและความแตกตางในการแสดงความ

ตัดสินใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิตติมาพร โลกาวิทย (2013) ท่ีไดศึกษาภาวะสุขภาพ

และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบวา รายไดสวนตัว/เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

สงเสริมสุขภาพ สวนตัวแปรท่ีพบวา ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง 

3 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษา อาชีพ และอาย ุจึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากัลยารัตน แกววันดี และ

ความสัมพันธ 
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 

คาสหสัมพันธ p - value 

ปจจัยสวนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายไดสวนตัว/เดือน 

0.372** 

-0.106 

0.017 

0.108 

-0.215** 

0.000 

0.126 

0.803 

0.119 

0.002 

ปจจัยดานการรับรู 

การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหติสูง 

การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง 

การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 

การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 

การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ 

0.185** 

0.114* 

0.115 

0.046 

0.208** 

0.007 

0.037 

0.095 

0.511 

0.002 
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คณะ (2013) ท่ีพบผูปวยท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมไมตางกัน และการศึกษาของพร

พิมล วองไว (2014) ท่ีพบวาระดับการศึกษาไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงได 

และสอดคลองกับการศึกษาของ วนิดา เวียงพิทักษ(2014)  ท่ีพบวาอาชีพหลักของเกษตรกร ไมมีความเก่ียวของกับพฤติกรรม

การปองกันโรค เลปโตสไปโรซีส และสอดคลองกับการศึกษาของ ตวงทิพย บินไทยสงค(2013) ท่ีพบวาประชาชนกลุมเสี่ยงท่ีมี

อาย ุแตกตางกันมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน แสดงวาอายุไมเก่ียวกับ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 

สมมติฐานท่ี 2 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสรมิสขุภาพ

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา บุคคลท่ีมีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจะเห็นความสําคัญของการมี

สุขภาพดี โดยใหความรวมมือในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เปนปจจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรม

การปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคของบุคคลได เบคเกอร (Becker. et al, 1977)ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกัลยารัตน แกววันดี 

และคณะ (2013) พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเอง 

สมมติฐานท่ี 3 การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ

ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา การท่ีบุคคลมีความเช่ือวาการเจ็บปวยหรือการเปนโรคน้ันๆ มีความรุนแรง

ตอสุขภาพและการมีชีวิตของเขา ถาหากเขาไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการปองกันโรค เขาจะรับรูถึงความรุนแรงของโรคท่ี

อาจจะเกิดถึงข้ันเสียชีวิตได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน แกววันดี และคณะ (2013) พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยง

และความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

สมมติฐานท่ี 4 การรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สามารถ

อธิบายไดวา จากการวัดระดับตอการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยู

ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 98.10 อาจเน่ืองมาจากประโยชนของการรักษาและปองกันโรคความดันโลหิตสูงมีผลดีมากกวา

ผลเสีย จึงเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตามคําแนะนําและการดูแลรักษาของ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน แกววันดี และคณะ (2013) พบวา การรับรูประโยชนของการ

รักษาและปองกันโรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

สมมติฐานท่ี 5 การรับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สามารถ

อธิบายไดวา จากการวัดระดับตอการรับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละ 98.57  อาจเน่ืองมาจากพฤติกรรมแตละบุคคลสามารถจัดการเวลาและดูแลตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ผล

การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม สรางเสริมสุขภาพของตํารวจไทยของดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ และคณะ (2014) ท่ี

พบวาการรับรูอุปสรรคไมสามารถทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพได  

สมมติฐานท่ี 6 การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม

สุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.01  จึงเปนไปตามสมมุติฐาน สามารถอธิบายไดวา เมื่อผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรูความสามารถของ

ตนเองมากข้ึนในดานการเลือกบริโภคอาหาร การควบคุมอาหารรวมกับความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมน้ันก็จะทําใหมี

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ พรพิมล วองไว (2013) ศึกษาการรับรูความสามารถ

ตนเองและการ สนับสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง จังหวัดสระแกว พบวา การรับรู
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ความสามารถในการดูแลตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารและดานการออก 

กําลังกายในผูปวยความดันโลหิตสูง และสอดคลองกับทฤษฏีการรับรูความสามารถตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1986) โดย 

หากผูปวยมีความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองใน การเลือกกบริโภคอาหารท่ีเหมาะสม การออกกําลังกายท่ีถูกตองและมี

ความคาดหวังวาหากตนสามารถปฏิบัติ พฤติกรรมไดอยางถูกตองแลวจะสามารถควบคุมความดันโลหิตและไมเกิด

ภาวะแทรกซอนจากโรคความดัน โลหิตสูงไดจึงมีการปฏิบัติพฤติกรรมไดอยางตอเน่ือง และยั่งยืน 

กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานางงาม ผูนําชุมชนและอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูงหมูบานทานางงามท่ีใหความรวมมือและใหคําแนะนําเปนอยางดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า 
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุจ่านวน 258 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบคัดกรอง และแบบทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความตรงตามเน้ือหา 0.66 - 1 มีค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 0.91 และวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงใช้หา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุดและ
ค่าต่่าสุด โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)  ผลการวิจัยพบว่า ไม่เคยพลัดตกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมาคิดเป็น
ร้อยละ 60.5 พฤติกรรมการออกก่าลังกายอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 63.6 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน
อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 76.0 พฤติกรรมการสวมรองเท้าอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 74.0 ไม่มีภาวะซึมเศร้า
คิดเป็นร้อยละ 83.3 ค่าดัชนีมวลกายสมส่วนตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 45.0 ความดันไม่เปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่าคิดเป็นร้อย
ละ 83.7 ไม่เป็นโรคสมองเสื่อมคิดเป็นร้อยละ 83.7 การมองเห็นปกติคิดเป็นร้อยละ 58.5 ความสามารถในการทรงตัวอยู่ใน
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 79.8 ความสามารถในการเหยียดขาอยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 59.3 และความสามารถ
ความอ่อนตัวอยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 76.4 
 
ความส าคัญ : พฤติกรรม, ผู้สูงอายุ,การพลัดตกหกล้ม 

Abstract 
 This research aims to study the falling behavior of the elderly.  In Tha Nang Ngam Subdistrict, 
Bang Rakam District, Phitsanulok Province. Representative sample The elderly  258 people using 
systematic sampling.  The instrument used in the research was a screening questionnaire and a 
questionnaire. Data were collected by using questionnaires with content validity 0.66 - 1 with reliability of 
0.91 and data analysis were used to find percentage, mean, deviation. standard  Highest score and lowest 
value By using descriptive statistics.The results of the research showed that Never fall down within the 
last 6 months. Accounting for 60.5 percent Exercise behavior is at a medium level Accounted for 63.6 
percent The environment inside and outside the house is at a moderate level, accounting for 76.0 
percent. Shoes wearing behavior was at a very good level, representing 74.0 percent. Without depression, 
representing 83.3 percent Body mass index asymmetry according to the criteria accounted for 45.0 
percent The pressure does not change from change. If accounting for 83.7 percent Without dementia, 
83.7 percent Normal vision accounted for 58.5 percent. The ability to balance is at a moderate level, 
accounting for 79.8 percent. The ability to stretch their legs at a fair level is 59.3 percent. And the 
softness ability was at a fair level, equivalent to 76.4 percent. 

keywords : behavior, elderly,falls 
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บทน า 
องค์การสหประชาชาติได้รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุโลกว่า ปัจจุบัน 1 ใน 9 ประชากรโลกมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น 

และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น 1 ใน 5 ภายในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ. 2050) โดยในช่วงปี 2001-2100 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ 
กล่าวคือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด หรือ มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อย
ละ 7 ของประชากรทั้งหมด จึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่จ่านวนประชากรของผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีสัดส่วนมากกว่า
ประชากรเด็ก และจะมีประชากรผู้สูงอายุวัยปลาย (Extreme Old Age) เพิ่มมากขึ้นกว่าศตวรรษที่ผ่านมาประกอบกับ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2593(ค.ศ. 2050) จ่านวนประชากรของผู้สูงอายุ
ทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไป จะเพิ่มสัดส่วนเป็นเท่าตัว จาก 605 ล้านคน หรือ ร้อยละ 11 ของจ่านวนประชากรโลกทั้งหมด เป็น 
2 พันล้านคน หรือ ร้อยละ 22 กล่าวโดยสรุปคือ 1 ใน 5 ของประชากรโลกจะมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ” น่ันหมายความว่า 
สังคมโลกก่าลังจะกลายเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุ ซ่ึงล้วนส่งผลต่อสุขภาพ (Health) และการมีอายุยืนยาว (Longevity)ของ
ประชาชนทั้งสิ้น (วิจิตรา วิเชียรชม, 2557) และในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้สูงอายุจะได้รับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต ได้ 3 ทาง คือ 
ลื่นหกล้ม (พบมากที่สุด) อุบัติเหตุรถชน และแผลไฟไหม้ เรียงตามล่าดับของอุบัติการณ์ที่พบมากไปสู่น้อย ผู้สูงวัยมักหกล้มง่าย 
เน่ืองจากมีระบบประสาทและกล้ามเน้ือ ท่างานประสานกันไม่ด ีผู้สูงวัยมักเดินช้า ตามองไม่ชัด การได้ยินเสียงและความจ่าไม่
ด ีรวมทั้งมักมีอาการเวียนศีรษะจึงพลัดตกหกล้มได้ง่าย (รพีพร โรจน์แสงเรือง, 2557)  

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้ว หากพิจารณาจากค่าจ่ากัดความที่ว่าสังคมผู้สูงอายุคือ
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ประเทศไทยก็
เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 เพราะตอนน้ันประเทศไทยมีประชากรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 10.4 และยังคาดการณ์
ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ชมพูนุช พรหมภักดิ์, 2556) ข้อมูลเก่ียวกับการเกิดการหก
ล้มของผู้สูงอายุในชุมชนนอกจากน้ีปัญหาการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนก่าลังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความส่าคัญ
เน่ืองจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั้งด้านจ่านวนและอายุขัย การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การหกล้มมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่าคัญ 2 ประการคือ 
1) ปัจจัยเสี่ยงภายในร่างกาย ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 2) ปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกาย ได้แก่ 
สิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในบ้าน และภายนอกบ้าน (วิภาวี หม้ายพิมาย, 2562) ซ่ึงความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ และพบใน
เพศชายสูงกว่าเพศหญิง 3 เท่า เม่ือพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า  จังหวัดในภาคเหนือมีอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุสูงเป็นล่าดับต้น ๆ ซ่ึงจ่านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม ในผู้ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปต่อประชากร
แสนคนจ่าแนกตามเขตสุขภาพที่ 1 - 12 และกรุงเทพมหานคร ปีพ.ศ. 2554 - 2559 พบว่าเขตสุขภาพที่ 2 (พิษณุโลก , 
เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตากและสุโขทัย) ปี2554 จ่านวน 10 คน คิดเป็นอัตรา 9.1, ปี2555 จ่านวน 77 คน คิดเป็นอัตรา 16.8 , 
ปี2556 จ่านวน 54 คน คิดเป็นอัตรา 8.9, ปี2557 จ่านวน 58 คน คิดเป็นอัตรา 11.2 , ปี2558 จ่านวน 67 คน คิดเป็นอัตรา 
12.4, ปี2559 จ่านวน 44 คน คิดเป็นอัตรา 7.8 (ส่านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) และ
จ่านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรแสนคนจ่าแนกรายจังหวัดพิษณุโลก 
ปี พ.ศ. 2554 – 2560 พบว่า ปี2554 จ่านวน 17 คน คิดเป็นอัตรา 15.5, ปี2555 จ่านวน 27 คน คิดเป็นอัตรา 23.6, ปี2556 
จ่านวน 15 คน คิดเป็นอัตรา 6.3, ปี2557 จ่านวน 23 คน คิดเป็นอัตรา 17.8, ปี2558 จ่านวน 23 คน คิดเป็นอัตรา 16.9 , ปี
2559 จ่านวน 20 คน คิดเป็นอัตรา 14.0 , ปี2560 จ่านวน 15 คน คิดเป็นอัตรา 10.1 (ส่านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  และจังหวัดพิษณุโลกติดอันดับ 10 ปี 2556 ของการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มในกลุ่มผู้มี
อายุ 60 ปีขึ้นไป ด้วยอัตรา 10.5 ต่อแสนประชากร (ลวิตรา ก่าวี, 2559) มักมีสาเหตุจากความเสื่อมและการถดถอยของ
ร่างกาย อีกทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลให้การท่างานของอวัยวะต่างๆ ลดลง ส่าหรับอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุก็คือ 
การหกล้ม เช่น ลื่นล้มในห้องน่้า การตกเตียง ตกบันได เป็นต้น ซ่ึงมักเกิดกับผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-75 ปี การบาดเจ็บที่
พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุดังกล่าว ได้แก่ การหักของกระดูกสะโพก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่าให้มีอัตราการความพิการและ
อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง เน่ืองจาก ผู้สูงอายุมักจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน เม่ือหกล้มกระดูกจึงเกิดการแตก
หรือหักได้ง่าย ดังน้ันผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก จึงจ่าเป็นต้องได้รับการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ่้าภายหลังการผ่าตัด
ร่วมด้วย (สมจินตนา เอ่ียมสรรพางค์, 2562)  

จากการศึกษาพบว่า ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์การหกล้มที่ชัดเจน ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ตระหนักถึงความส่าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาอุบัติการณ์การหก
ล้ม ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุชุมชน ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก 
ซ่ึงในปัจจุบันยังไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนและแท้จริง เพื่อน่าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการหกล้มใน
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ผู้สูงอายุ เช่น การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม การพัฒนา ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่รับประทานยารักษาโรค
เรื้อรัง การให้ความรู้ครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ที่กล่าวมาดังข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัด
พิษณุโลก การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่การพลัดตกหกล้มของ
ผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปของต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก จ่านวน 787 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ของต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัด
พิษณุโลกใช้สูตรค่านวณของเครซ่ีและมอร์แกน ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุของต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า 
จังหวัดพิษณุโลก จ่านวน 258 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบคัดกรองและแบบ
ประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ (Performance test) แบ่งออกเป็น  

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ตอนที่ 2 ข้อมูลการ
พลัดตกหกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา ตอนที่ 3 พฤติกรรมการออกก่าลังกาย ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
บ้าน (วรชาติ พรรณะ, 2556) ตอนที่ 5 พฤติกรรมการสวมรองเท้า (พิมวรินทร์ ลิ้มสุขสันต์, 2551) 

2. แบบคัดกรอง ตอนที่ 1 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) 

3. แบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ  (Performance test)  แบ่งออกเป็น 7 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ค่าดัชนีมวลกาย (กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) ตอนที่ 2 การวัดความ
ดันโลหิต ตอนที่ 3 ภาวะสมองเสื่อม (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2551)  ตอนที่ 4 
ความสามารถในการมองเห็น (Snellen Chart) ตอนที่ 5 ความสามารถในการทรงตัว (Mackintosh, Datson, & Fryer, 
2006)  ตอนที่ 6 ความสามารถแรงเหยียดขา (Howlry, 2007)  ตอนที่ 7 ความสามารถของความอ่อนตัว (กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การท่าวิจัยครั้งน้ีท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี 

 1. เตรียมตัวผู้วิจัยให้พร้อมก่อนการออกเก็บรวบรวมข้อมูล ท่าความเข้าใจแบบสอบถามให้ละเอียดลึกซ้ึงไปในทาง
เดียวกัน 

2. ผู้วิจัยเข้าพบผู้สูงอายุเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี ส่ารวจจ่านวน
ประชากรผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอ
บางระก่า จังหวัดพิษณุโลก ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากน้ันผู้วิจัยแนะน่าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูล และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยค่านวณค่าทางสถิติประมวลด้วยข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส่าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุดและคะแนนต่่าสุด  
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ผลการวิจัย  
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล   
ตารางที่ 1 แสดงจ่านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ่าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
      หญิง 138  53.5 
      ชาย 120  46.5 
2. อายุ (ปี)   
      60-69ปี 204  79.1 
      70-79 ปี 39  15.1 
      80 ปีขึ้นไป 15  5.8 
�̅�= 67.35  S.D. = 6.90  Min = 60    Max = 98 
3. สถานภาพสมรส   
      โสด 19  7.4 
      สมรส 216  83.7 
      หย่า/แยกกันอยู่ 8  3.1 
      หม้าย 15  5.8 
4. ระดับการศึกษา   

      ไม่ได้เรียน 55  21.3 
      ประถมศึกษา 187  72.5 
      มัธยมศึกษา  13  5.0 
      อนุปริญญา/ปริญญาตรี 3  1.2 
5. อาชีพ 
      ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
      ค้าขาย 
      รับจ้าง 
      ข้าราชการ 
      เกษตรกร 

 
27  
26  
132  
8  
65  

 
10.5 
10.1 
51.2 
3.1 
25.2 

6. จ านวนสมาชิกภายในบ้าน (ไม่นับตัวท่าน)  
      1-3 คน 192  74.4 
      4-6 คน 51  19.8 
      7-9 คน 15  5.8 
7.  รายได้ (บาทต่อเดือน)   
      น้อยกว่า 1,000   
      1,001-2,000 10  3.9 
      2,001-3,000 108  41.9 
      3,000 ขึ้นไป 129 50.0 
�̅�= 4,300.78  S.D. = 3,377.09  Min = 500    Max = 28,000 

8. ผู้ดูแลหลัก   
      สมรส 32  12.4 
      บุตรหลาน 202  78.3 
      ญาติพี่น้อง 24  9.3 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)   

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
9. การใช้ยา   
      ไม่มีการใช้ยา 7  2.7 
      มีการใช้ยา 251  97.3 
10. ดื่มสุรา   
      ไม่เคยดื่มสุรา  192  74.4 
      เคยดื่มสุรา 66  25.6 
11. โรคและการเจ็บป่วย   
      ไม่มีโรคประจ่าตัว 36 14.0 
      มีโรคประจ่าตัว 222  86.0 
12. เคยมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือไม่   
      ไม่มีปัญหา 252  97.7 
      มีปัญหา 6  2.3 

พบว่าเพศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จ่านวน 
204 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1  สถานภาพคู่จ่านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 83.7 ระดับการศึกษา ส่าเร็จการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาจ่านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีการประกอบอาชีพรับจ้าง จ่านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 จ่านวน
สมาชิกภายในบ้านพักอาศัย 1-3 คน จ่านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4  รายได้ (บาทต่อเดือน) มีรายได้ 3,000 บาทขึ้นไป 
จ่านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0  ผู้ดูแลหลักเป็นบุตรหลานจ่านวน 202 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.3 มีการใช้ยาจ่านวน 
251 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3 การดื่มสุรา ส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มสุราจ่านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4  มีโรคประจ่าตัวและ
การเจ็บป่วย จ่านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 ไม่มีปัญหาเรื่องการกลั้นปัสสาวะจ่านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 97.7  
  
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที่ 2 ข้อมูลการพลัดตกหกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา 
ตารางที่ 2 แสดงจ่านวนและร้อยละการพลัดตกหกล้ม 

การพลัดตกหกล้ม จ านวน ร้อยละ 
1. การพลัดตกหกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา   
      ไม่เคยพลัดตกหกล้ม  156 60.5 
      เคยพลัดตกหกล้ม  102 39.5 

 การหกล้มภายในหกเดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหกล้มจ่านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 
 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที่ 3 พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
ตารางที่ 3 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดับพฤติกรรมการออกก่าลังกาย 

ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกาย จ านวน ร้อยละ 

พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับมาก (21-25 คะแนน) 55 21.3 

พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับปานกลาง (13-20 คะแนน) 164 63.6 

พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับน้อย (5-12 คะแนน) 39 15.1 

�̅� = 16.53  S.D. = 1.4    Min = 5    Max =25 
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 พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มตัวย่าง มีพฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับปานกลาง จ่านวน 164 คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา
ได้แก่ พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับมากและพฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับน้อย จ่านวน 55 และ 39 คิดเป็นร้อยละ 
21.3 และ 15.1 
 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน 
ตารางที่ 4 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดับลักษณะของภายในบ้านและภายนอกบ้าน 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน จ านวน ร้อยละ 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับมาก  (34-41 คะแนน) 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับปานกลาง (26-33 คะแนน) 
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับน้อย  (17-25 คะแนน) 

39 
196 
23 

15.1 
76.0 
8.9 

�̅� = 31.59  S.D. = 2.58    Min = 17    Max = 41 

พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มตัวย่าง มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับปานกลาง จ่านวน 196 คิดเป็นร้อยละ 
76.0 รองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับมากและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับ
น้อย จ่านวน 39 และ 23 คิดเป็นร้อยละ 15.1 และ 8.9 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที ่5 พฤติกรรมการสวมรองเท้า  
ตารางที่ 5 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดับพฤติกรรมการสวมรองเท้า 

พฤติกรรมการสวมรองเท้า จ านวน ร้อยละ 
พฤติกรรมการสวมรองเท้าระดับมาก (9-12 คะแนน) 
พฤติกรรมการสวมรองเท้าระดับปานกลาง (5-8 คะแนน) 
พฤติกรรมการสวมรองเท้าระดับน้อย (1-4 คะแนน) 

191  
42  
25  

74.0 
16.3 
9.7 

�̅� = 9.16  S.D. = 0.86    Min = 1    Max = 12  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการสวมรองเท้าที่ส่งผลต่อการหกล้มระดับมาก จ่านวน 191 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.0 รองลงมาคือมีพฤติกรรมการสวมรองเท้าที่ส่งผลต่อการหกล้มระดับปานกลาง จ่านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.3 และมีพฤติกรรมการสวมรองเท้าที่ส่งผลต่อการหกล้มระดับน้อยจ่านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 
แบบคัดกรอง ตอนที่ 1 แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า   
ตารางที่ 6 จ่านวนและร้อยละภาวะซึมเศร้า 

แบบประเมินภาวะซึมเศร้า จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีภาวะซึมเศร้า ( < 7 คะแนน ) 215  83.3 
มีโรคภาวะซึมเศร้าระดับน้อย ( 7-12 คะแนน ) 27  10.5 
มีโรคภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ( 13-18 คะแนน ) 16  6.2 
มีโรคภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ( > 19 คะแนน ) 0 0 
�̅� = 4.50   S.D. = 2.34    Min = 0    Max = 14 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีภาวะซึมเศร้า จ่านวน 215คน คิดเป็นร้อยละ 83.3 และรองลงมามีโรคภาวะซึมเศร้า
ระดับน้อย จ่านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 และมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง จ่านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
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แบบประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ  
ตารางที่ 7 จ่านวนและร้อยละสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

1. ดัชนีมวลกาย 
      BMI น้อยกว่า 18.5 86  33.3 
      BMI 18.5-22.9 116  45.0 
      BMI 23-24.9 29  11.2 
      BMI 25-29.9 18  7.0 
      BMI มากกว่า 30 9  3.5 
2. การเปลี่ยนอิริยาบถ   
      ความดันเปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่า 42  16.3 
      ความดันไม่เปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่า 216  83.7 
3. ภาวะสมองเส่ือม   
      ไม่เป็นโรคสมองเสื่อม 247  95.7 
      เป็นโรคสมองเสื่อม 11  4.3 
4. ความสามารถในการมองเห็น   
      สามารถมองเห็นได้ปกติ 151  58.5 
      การมองเห็นบกพร่อง 107  41.5 
5. ความสามารถในการทรงตัว   
      มากกว่าหรือเท่ากับ  30 วินาที  0 0 
      20-29 วินาที 4 1.6 
      11-19 วินาที 206 79.8 
      น้อยกว่า 10 วินาที 48 18.6 
6. ความสามารถแรงเหยียดขา   
      น้อยกว่า 25 ครั้ง 153 59.3 
      25-75 ครั้ง 102 39.5 
      มากกว่า 75  ครั้ง 3 1.2 
7. ความอ่อนตัว (Flexibility)   
      น้อยกว่า 12 น้ิว 197 76.4 
      12-15 น้ิว 49 19.0 
      มากกว่า 15 น้ิว 12 4.7 

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย BMI 18.5-22.9 จ่านวน 116 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีความดันไม่เปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่า จ่านวน 216 คน คดิเป็นร้อยละ 83.7 ไม่มีภาวะสมองเสื่อม 
จ่านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7 สามารถมองเห็นได้ปกติ จ่านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีความสามารถในการ
ทรงตัว 11-19 วินาที จ่านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 ความสามรถแรงเหยียดขา น้อยกว่า 25 ครั้ง จ่านวน 153 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.3 ความอ่อนตัว น้อยหว่า 12 น้ิว จ่านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้ศึกษาอภิปรายผลการศึกษา ดังน้ี 

1.พฤติกรรมการออกก่าลังกาย พบว่า ส่วนมากอยู่ ในระดับปานกลาง ซ่ึงส่าหรับผู้สูงอายุซ่ึงเป็นวัยที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายต่างไปจากวัยท่างาน หากขาดการออกก่าลังกาย จะยิ่งส่งเสริมให้มีการถดถอยของระบบต่างๆ 

1084 



ในร่างกาย เช่น กล้ามเน้ือฝ่อลีบลง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือลดลง เหน่ือยง่าย จนส่งผลต่อความสามารถในการท่ากิจวัตร
ประจ่าวัน และสุขภาพโดยรวม ซ่ึงสอดคล้องกับ (ฐิติพร ภักดีพิบูลย์, 2562) อธิบายไว้ว่า การออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ
ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง การที่ไม่ได้ออกก่าลังกายเป็นประจ่า ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายถดถอย และน่าไปสู่ภาวะ
ต่างๆ ที่ท่าให้ร่างกายทรุดโทรมตามมา การถดถอยของสมรรถภาพการเดินและการทรงตัว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่าส่าคัญใน
ผู้สูงอายุ ซ่ึงท่าให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ่าวัน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน เช่น เดินช้าลง ไม่ม่ันคง ทรงตัวล่าบาก ส่งผล
ให้จ่ากัดกิจกรรมทางกายและอาจเกิดการหกล้มได้ ดังน้ัน ผู้สูงอายุควรออกก่าลังการเป็นประจ่าอย่างสม่่าเสมออย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ไม่หักโหม ก็สามารถท่าให้มีสุขภาพแข็งแรง  

2. สภาพว่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงสถานที่ภายในบ้านที่พบว่า
แสงสว่างน้อยหรือไม่เพียงพอ คือ บันได ทางเดินภายในบ้าน ส่วนภายนอกบ้านจะพบว่า ทางเข้าบ้านและรอบๆ บริเวณบ้าน
จะมีแสงสว่างค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และในส่วนบริเวณที่มีแสงสว่างจ้ามากเกินไป จะส่งผลต่อการ
มองเห็นของผู้สูงอายุ ท่าให้ความชัดของภาพกับระยะมองเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ซ่ึงจะส่งผลท่าให้พลัดตกหก
ล้มได้ง่าย และมีสิ่งกีดขวางทางเดิน การมีสิ่งกีดขวางทางเดินจะท่าให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ล่าบากขึ้น ต้องใช้การทรงตัวมาก
ขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับ (ต่าราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2562) อธิบายว่า ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุท่าให้พลัดตกหก
ล้ม ได้แก่ การวางเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของเกะกะกีดขวางทางเดิน พื้นลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ และจากการใช้ยานอนหลับ ยา
ต้านซึมเศร้า เป็นต้น ดังน้ัน สภาพว่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านของผู้สูงอายุควรจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
แสงสว่างที่เพียงพอเพื่อลดการพลัดตกหกล้ม 

3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับต่่า ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากการขาดการออก
ก่าลังกายส่งผลให้ลดความสามารถในการท่างานของร่างกาย ซ่ึงจะมีส่วนเพิ่มปัจจัยเสี่ยงใน การเกิดโรคต่างๆ การพลัดตกหก
ล้มได้ง่ายขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ (สุพิตร สมาหิโต, 2557) อธิบายว่า ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือเป็นความสามารถของกล้ามเน้ือ
หรือกลุ่มกล้ามเน้ือที่ออกแรงซ่ึงจะเป็นความสามารถของกล้ามเน้ือที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้
โดยไม่ล้มหรือสูญเสียการทรงตัวไป ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้
เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัวท่าได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเน้ือและเอ็นหรือการใช้แรงต้านทาน
ในกล้ามเน้ือและเอ็นต้องท่างานมากขึ้นและการทรงตัวคือในการควบคุมรักษาต่าแหน่งและท่าทางของร่างกายให้อยู่ในลักษณะ
ตามที่ต้องการได้ ทั้งขณะที่อยู่กับที่หรือในขณะที่มีการเคลื่อนที่ ดังน้ัน ผู้สูงอายุควรออกก่าลังกายเป็นประจ่า อาจจะเป็นการ
เดินรอบๆบริเวณบ้านเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้กับตนเอง 

4. มีประวัติการหกล้ม/การกลัวการหกล้ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดการหกล้มเน่ืองจากสาเหตุ สะดุดจ่านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5  ในผู้สูงอายุที่มีการหกล้มมาก่อนมักจะกลัวและมีความกังวล ในการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะท่าให้ผู้สูงอายุไม่
กล้าที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวจึงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับ (ส่านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2558) 
อธิบายว่า ร้อยละของสาเหตุการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2558 พบว่า การลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบน
พื้นระดับเดียวกัน คิดเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 60  
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิจัยท่าให้ทราบถึงพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัด
พิษณุโลก  
 1. พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุขต่าบลท่านางงาม ควรติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เคยหกล้ม เพื่อประเมิน
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการหกล้มให้ชัดเจน และ ให้ความรู้ผู้สูงอายุและครอบครัวในการป้องกันการหกล้มซ่้า 
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าบลท่านางงาม ควรมีแบบบันทึกการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน มอบหมายให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ่าหมู่บ้านแต่ละคุ้มเก็บข้อมูลการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อค่านวณอัตราความชุก 
(Prevalence rate) แต่ละปีอย่างต่อเน่ือง ส่าหรับส่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าบลท่านางงาม พิจารณาแนวโน้มและวาง
แผนการบริหารจัดการต่อไป 
 3. ควรน่าผลการศึกษาไปพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในเขตต่าบลท่า
นางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก   โดยเน้นเรื่องการเพิ่มความรู้เรื่องโรค และการติดตามผลเป็นระยะ เพื่ อให้เกิด
พฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มโรคที่ยั่งยืน 
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งานวิจัยฉบับน้ีส่าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ผศ. วิภาดา ศรีเจริญ ที่ได้ให้ค่าแนะน่าปรึกษา ตลอดจน
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนงานวิจัยฉบับน้ีส่าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่กรุณาให้
ค่าแนะน่า แก้ไขและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนท่าให้การวิจัยครั้งน้ีสมบูรณ์ และมีคุณค่า 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้สูงอายุต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม แบบคัดกรอง และแบบทดสอบ และขอขอบคุณ นายปรเมษฐ์ สกุลพัสวี ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต่าบลท่านางงาม นางสาวอุไรรัตน์ อ่่าอ่ิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช่านาญงานและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน ที่ให้ข้อมูลผู้สูงอายุ และอ่านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 
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ผลของการรักษาอุณหภูมิรางกายทารกระหวางการหอตัวดวยผาสําลี 2 ช้ันกับพลาสติกกันกระแทกหุมดวย

ผาสําลีตอระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดคลอดโดยการผาตัดคลอดทางหนาทอง 

The effects of control to the baby temperature by wrapping between two layers of 

cotton fabric and bubble wrap with cotton fabric on body temperature  

of caesarean section newborn   

 

               ปานจันทร คนสูง  จันทิมา ครุธดลิกานันท และจันทรจิรา  ขันทะยศ    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก 

Corresponding author e-mail : hnooding@hotmail.com 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยก่ึงทดลองชนิดสามกลุมวัดอุณหภูมิกอนและหลังหอตัว  เพ่ือเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกภายหลัง

การหอตัวนาน 30 นาที ระหวางกลุมควบคุมท่ีหอตัวตามปกติกับกลุมทดลองระหวางทารกท่ีไดรับการหอตัวดวยผาสําลี 2 ช้ัน 

และทารกท่ีไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน กลุมตัวอยางคือทารกคลอดครบกําหนดจํานวน 36  

ราย  ท่ีเกิดจากมารดาท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทองใน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดย

แบงเปนกลุมควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุมๆ ละ 12 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ANOVA ผลการศึกษาพบวาเมื่อ

เปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดหลังหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน สูงกวากลุมทารกท่ีไดรับ

การหอตัวดวยผาสําลี 2 ช้ัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  และเมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดหลัง

หอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

สําคัญ  :  ทารกคลอดครบกําหนด อุณหภูมริางกาย  การหอตัวทารก   

 

Abstract 

This quasi experimental research that three groups, measuring temperatures before and after 

wrapping to compare the infant‘s temperature after 30 minutes  that  were wrapped  between the control 

group and the experimental groups, who were wrapped between in two layers of cotton fabric and  bubble 

wrap with cotton fabric on body temperature. The samples, 36 term infant born from healthy mothers who 

underwent a cesarean section in Buddhachinaraj Hospital  Phitsanulok, were divided into three groups, 

control group  and  two of experimental groups  that 12 infants per each group. Data were analyzed by 

using ANOVA. The results of the study showed that the body temperatures of experimental that  wrapping 

with  shockproof plastic with cotton fabric group were higher than the control group (p<.001)  and  the 
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body temperatures of experimental that wrapping with shockproof plastic with cotton fabric group were 

higher than wrapping the two layers of cotton fabric group (p<.001) 

  

Keywords:    Term infant, Temperature, Wrapping 

บทนํา 

ในครรภมารดามีระดับอุณหภูมิ 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียสซึ่งจะนํ้าคร่ําท่ีชวยในการรักษาอุณหภูมิทารกใหคงท่ีตอมา

เมื่อทารกคลอดออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอกในหองคลอดและหองผาตดัคลอดท่ีมีอุณหภูมิ 26 - 28 องศาเซลเซียส (Sharma D. 

Golden, 2017 p. 3-16, อางถึงใน สมาคมเวชศาสตรปริกําเนิดแหงประเทศไทย, 2561, น. 92) ท่ีต่ํากวาอุณหภูมิในรางกายของ

มารดา 8.5 – 11.5  องศาเซลเซียสทําใหอุณหภูมิของทารกลดลงสงผลใหทารกตองพยายามปรับอุณหภูมิใหเพ่ิมข้ึนโดยการเผา

ผลาญพลังงานเพ่ิมข้ึนเพ่ือสรางความรอนใหแกรางกายแตถาหากความรอนไมเพียงพอจะเริ่มมีการสรางความรอนโดยขบวนการ

ทางเคมีท่ีเรียกวา nonshivering thermogenesis โดยความเย็นจะไปกระตุนตัวรับอุณหภูมิท่ีผิวหนังสงกระแสประสาทผาน

สมองและระบบประสาทซิมพาเทติคไปกระตุนตอมหมวกไตใหหลั่ง norepinephrine เขาสูกระแสเลือดทําใหมีการเผาผลาญ

ไขมันสีนํ้าตาลจากการเคลื่อนไหวรางกายทําใหตองใชกลูโคสและออกซิเจนภายในรางกายเพ่ิมข้ึน  ทําใหทารกมีภาวะขาด

ออกซิเจนและนํ้าตาลในเลือดต่ําได  สงผลใหมีภาวะเลือดเปนกรดและกลามเน้ือหายใจออนลาซึ่งทําใหทารกหยุดหายใจและ

เสียชีวิตได (WHO, 1997, p 17 – 21)   

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยตางๆ พบวามีวิธีการปองกันการสูญเสียความรอนของทารกแรกเกิดดวยวิธีกอนท่ี

ทารกจะคลอดใหปดเครื่องปรับอากาศ ใชผาอุนเช็ดตัวทารกทันทีแรกเกิด  ใหทารกอยูกับมารดาแบบแมอุมเน้ือแนบเน้ือ การหอ

ตัวทารกดวยผาอุนและใหการพยาบาลทารกภายใตเครื่องแผรังสีความรอน ขณะยายทารกไปยังแผนกหลังคลอดตองหอตัวดวย

ผาออมและผาขนหนูอีก 1 ช้ัน (เอ้ืออารีย สมุดจาง, 2559, วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 3(1), 

น. 68 – 71) ประกอบกับการปองกันการสูญเสียความรอนดวยการใชชุดพลาสติก ถุงพลาสติกใส และพลาสติกครอบเตียงชวย

ปองกันการสูญเสียความรอนในทารกคลอดกอนกําหนด (รุงตวรรณ ซอยจอหอ และคณะ, 2553, วารสารสภาการพยาบาล, 

25(3), น. 11 – 24) และปองกันการสูญเสียความรอนในทารกท่ีคลอดครบกําหนดในระยะ 2 ช่ัวโมงหลังคลอดได (รุงตวรรณ 

ซอยจอหอ และคณะ, 2558, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 31(2), น. 92 – 105)   

สําหรับทารกท่ีคลอดภายในหองคลอดพยาบาลสามารถใหการพยาบาลเพ่ือปองกันการสูญเสียความรอนดวยเทคนิค 

skin to skin จากมารดา (WHO, 1997, p 9) แตในแผนกหองคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราชพบวามีจํานวนทารกท่ีคลอดจาก

มารดาท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองไมมีโอกาสปองกันการสูญเสียความรอนแบบ skin to skin จากมารดา ดังน้ัน

ทารกเหลาน้ีจะตองนอนอยูภายใตเครื่องใหความรอนแบบแผรังสี  (Radiant Warmer) เพ่ือปองกันการสูญเสียความรอนแตใน

แผนกหองคลอดท่ีโรงพยาบาลพุทธชินราช มีเครื่อง Radiant Warmer เพียง 2 ตัวซึ่งไมเพียงพอตอจํานวนทารกท่ีคลอดในแตละ

วันเพราะบางวันมีจํานวนทารกท่ีคลอดเปนจํานวนมาก ดังน้ันคณะผูวิจัยจึงประดิษฐนวัตกรรมผาหอตัวทารกท่ีทําจากพลาสติก

กันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน วาสามารถปองกันการสูญเสียความรอนไดเชนเดียวกับ Radiant warmer หรือไม เพ่ือนํา

ผลการวิจัยน้ีเปนแนวทางในการดูแลและปองกันการสูญเสียความรอนของทารกแรกเกิดเพราะนวัตกรรมท่ีสรางข้ึนมีความ

สะดวกในการหอตัวทารกเพราะมีความนุมของผาลําลีในการสัมผัสผิวหนังทารกอีกท้ังสามารถผลิตไวใชไดงายและราคาไมสูง  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษาระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดภายหลังจากไดรบัการหอตัวนาน 30 นาที 

2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับอุณหภมูิรางกายเฉลี่ยของทารกแรกเกิดภายหลังหอตัวระหวางกลุมควบคุมและกลุม

ทดลองท้ังสองกลุม คือกลุมทดลองท่ีหน่ึง คือ ทารกท่ีไดรับการหอตวัดวยผาสําลี 2 ช้ัน และกลุมทดลองท่ีสอง คือทารกท่ีไดรับ

การหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกท่ีหุมดวยผาสําล ี2 ช้ัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการหอตัวท่ีมีระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิด   โดยใช

รูปแบบการทดลองท่ีเรียกวา แบบสามกลุมมีการวัดกอนและหลังการทดลอง  

1.  โดยประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ ทารกแรกเกิดท่ีคลอดครบกําหนดในระยะ 2 ช่ัวโมงแรกเกิด แผนกหองคลอด 

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  

2.  กลุมตัวอยางเปนทารกท่ีคลอดในชวงเวลา 8.00 – 16.30 น. ไดรับการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีคุณลักษณะ

ดังน้ี เปนทารกท่ีเกิดจากมารดาท่ีมีสุขภาพแข็งแรงไมมีภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและขณะคลอดแลวไดรับการผาตัดคลอด

ทางหนาทอง ทารกมีสุขภาพแข็งแรง รูปรางท่ัวไปปกติ ทารกคลอดครบกําหนด  มีคะแนนสัญญาณการมีชีวิต (APGAR score )  

นาทีท่ี 1 มากกวา 8 คะแนน และนาทีท่ี 5 เทากับ 10 คะแนน  นํ้าหนักแรกเกิด 2,500 – 4,000 กรัม และอุณหภูมิรางกายกอน

ทําการศึกษา 36.5 – 37.5 องศาเซลเซียส  

    2.1  การกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 36 ราย แบงเปน 3 กลุมๆ ละ 12 ราย   ไดแก   

1)  กลุมควบคุม 1 กลุม คือทารกท่ีไดรับการหอตัวดวยผาสําลี 2 ช้ัน อยูภายใตเครื่องแผรังสีความรอน  

2)  กลุมทดลองท่ี 1  คือ ทารกท่ีไดรับหอตัวดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนก 

      หองคลอดและ  

3)  กลุมทดลองท่ี 2 คือ ทารกท่ีไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสาํล ี2 ช้ันภายในหอง 

      ดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด 

2.2  การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง โดยการจับฉลากทุกเชากอนทําการศกึษา ฉลากท่ีใชในการจับฉลากแบงเปน 3   

       แบบตามลําดับการหอตัวทารก  ดังน้ี  

1)  แบบท่ี 1  เรียงลําดับ การหอตัว  ดังน้ี   

ลําดับท่ี 1 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายใตเครื่องแผรังสีความรอน 

ลําดับท่ี 2 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด 

ลําดับท่ี 3 การหอตัวทารกดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรก 

             คลอดของแผนกหองคลอด 

2) แบบท่ี 2  เรียงลําดับ การหอตัว  ดังน้ี   

ลําดับท่ี 1 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด 

ลําดับท่ี 2 การหอตัวทารกดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรก 
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             คลอดของแผนกหองคลอด 

ลําดับท่ี 3 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายใตเครื่องแผรังสีความรอน 

3) แบบท่ี 3  เรียงลําดับ การหอตัว  ดังน้ี   

ลําดับท่ี 1 การหอตัวทารกดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรก 

             คลอดของแผนกหองคลอด 

ลําดับท่ี 2 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายใตเครื่องแผรังสีความรอน 

ลําดับท่ี 3 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ช้ัน ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด 

 3.   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  ดังน้ี 

3.1  แบบบันทึกในการเก็บขอมูล  ประกอบดวย 

  1)    ขอมูลสวนบุคคล จําแนกเปน   

- ขอมูลของมารดา ไดแก อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา สาเหตุผาตัดคลอดทางหนาทอง   

- ขอมูลของทารก ไดแก เพศ  อายุครรภแรกคลอด  นํ้าหนักแรกคลอด   

  2)    บันทึกอุณหภูมิของทารกแรกคลอดกอน-หลังการหอตัวทารก 30 นาที 

 

 

       3.2  เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก  

1)  เทอรโมมิเตอรชนิดแกว (mercury in glass thermometer) สาํหรับวัดอุณหภมูิทางทวารหนัก  

2)  เทอรโมมิเตอรชนิดแกว (mercury in glass thermometer) สาํหรับวัดระดับอุณหภมูิของผา 

3)  นาฬิกาจับเวลา   

4)  ผาหอตัวชนิด  ผาลําส ี2 ช้ัน (ผาของแผนกหองคลอดโรงพยาบาลพุทธชินราช)  

5)  นวัตกรรมท่ีผลิตข้ึนเปนแบบพลาสติกกันกระแทกท่ีหุมดวยผาสําล ี2 ช้ัน   

6)  เครื่องใหความรอนแบบแผรังสี  (Radiant Warmer) 

4.  ขอตกลงเบ้ืองตน 

 4.1.   ผาทุกช้ินท่ีใชหอตัวทารกไดรับการอุนผาใหรอนโดยเครื่องแผรงัสีความรอน และวัดระดับอุณหภมูผิากอน 

    หอตัวทารกดวยเทอรโมมเิตอร ใหผามรีะดับอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส  

 4.2.   เครื่องแผรังสีความรอนตั้งอุณหภมูิท่ี  60 องศา โดยเปดท้ิงไว 10 นาที กอนนําทารกมาวาง 

 4.3.   อุณหภูมิในหองดูแลทารกแรกเกิดอยูในระดับ  32  องศาเซลเซียส 

 4.4   การวัดอุณหภูมิทางทวารหนักใหสอดเทอรโมมิเตอรลึก 3 เซนติเมตร วัดนาน 3 นาที 

 

5.  วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

หลังจากไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลพุทธชินราช ไดขออนุญาต

ผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนาพยาบาลหองคลอดในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอความรวมมือจากพยาบาลประจําหอง

คลอดในการติดตอกับมารดาท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด ผูวิจัยเขาพบมารดาช้ีแจงรายละเอียดการวิจัยเก่ียวกับข้ันตอนการ
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วิจัยและใหมารดาเช็นตช่ือลงนามยินดีเขารวมการวิจัย ในการเก็บขอมูลทุกเชาจะมีการจัดฉลากเพ่ือจัดลําดับการหอตัวของกลุม

ตัวอยาง หลังจากท่ีทารกไดรับการพยาบาลตามปกติ ผูวิจัยเริ่มทําการศึกษาโดยการวัดอุณหภูมิรางกายทางทวารหนักกอนหอตัว 

1 ครั้ง จดบันทึกอุณหภูมิกอนหอตัว หลังจากน้ันหอตัวทารกเปนเวลานาน 30 นาที แลววัดอุณหภูมิทางทวารหนักอีกครั้งแลวจด

บันทึกอุณหภูมิหลังหอตัว 

 

6. การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตการทําวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมเก่ียวกับการวิจัยในมนุษยของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

ภายหลังการรับรองแลวผูวิจัยไดขอความรวมมือจากพยาบาลหองคลอดและสอบถามความสมัครใจของมารดาใจของมารดา 

ผูวิจัยแนะนําตัวกับมารดาของกลุมตัวอยางและช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหมารดาของกลุมตัวอยางทราบ อธิบายใหกลุม

ตัวอยางเขาใจวาการเขารวมในการศึกษาครั้งน้ีข้ึนอยูกับความสมัครใจของมารดากลุมตัวอยาง  ซึ่งขอมูลท่ีไดจะถูกเก็บเปน

ความลับและจะนําเสนอผลการศึกษาออกมาในลักษณะภาพรวม 

 

7.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   การวิเคราะหขอมลูเพ่ือตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย  ดําเนินการดังน้ี 

7.1    การหาคาสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก   

1)  การแจกแจงความถ่ีและรอยละของ   

-  ขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับทารก  ไดแก   เพศ  อายุครรภ   

- ขอมูลสวนบุคคลของมารดา ไดแก อายุ อาชีพ จํานวนครั้งของการตั้งครรภ   

7.1)   คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ  นํ้าหนักทารก  อุณหภมูิทารก 

  7.2)   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอุณหภูมดิวยสถิติ ANOVA   

 

 

ผลการวิจัย   

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท้ังหมด 36 ราย รอยละ 58.33 เปนทารกเพศชาย รอยละ 44.44 อายุครรภ 38 สัปดาห      

รอยละ 47.27 อายุครรภ 39 สัปดาห  รอยละ 33.89 นํ้าหนักแรกเกิดอยูระหวาง 2,901 – 3,300 กรัม  ดังแสดงในตารางท่ี 1   

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมลูท่ัวไปเกี่ยวกับทารก 

ลักษณะขอมลู กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพศ     

     ชาย 7 19.44 14 38.89 

     หญิง 5 13.89 10 27.78 

2. อายุครรภ     

     38  สัปดาห 4 11.11 12 33.33 

     39   สัปดาห 7 19.44 10 27.78 
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     40   สัปดาห 1 2.78 2 5.56 

3. นํ้าหนักแรกเกิด     

2500 – 2900 กรัม 6 16.67 7 19.44 

2901 – 3300 กรัม 3 8.33 11 30.56 

3301 – 3700 กรัม 3 8.33 6 16.67 

      

นํ้าหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดในกลุมควบคุมเทากับ 3,075.00 กรมั กลุมทดลองท่ี 1 เทากับ 3,080 กรัม และกลุม

ทดลองท่ี 2  เทากับ 3,080 กรัม  ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2  แสดงน้ําหนักของกลุมตัวอยางท่ีคลอดจากมารดาท่ีไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทอง 

ทารกคูท่ี  กลุมควบคุม กลุมทดลองท่ี 1 กลุมทดลองท่ี 2 

ทารกคูท่ี  1 2960 2930 2920 

ทารกคูท่ี  2 3140 3120 3110 

ทารกคูท่ี  3 2830 2980 3040 

ทารกคูท่ี  4 2670 2700 2670 

ทารกคูท่ี  5 2790 2720 2740 

ทารกคูท่ี  6 2840 2800 2740 

ทารกคูท่ี  7 3620 3520 3600 

ทารกคูท่ี  8 3690 3700 3600 

ทารกคูท่ี  9 2830 3010 3000 

ทารกคูท่ี  10 3290 3110 3290 

ทารกคูท่ี  11 3460 3370 3460 

ทารกคูท่ี  12 2780 3000 2790 

คาเฉลี่ย 3075.00 3080.00 3080.00 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 356.08 310.54 336.72 

 

ระดับอุณหภูมิรางกายเฉลี่ยของทารกแรกเกิดในกลุมตัวอยางท้ังสามกลุมกอนทําการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 36.66 - 

36.66 องศาเซลเซียส ภายหลังหอตัวทารกนาน 30 นาที  พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยทารกในกลุมควบคุมเทากับ 36.68 องศาเซลเซียส 

กลุมทดลองท่ี 1  เทากับ  36.37 องศาเซลเซียส และในกลุมทดลองท่ี 2  เทากับ 36.98  องศาเซลเซียส  ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  แสดงระดับอุณหภูมิกอนและหลังหอตัวทารกนาน 30 นาที 

 

ทารกคูท่ี อุณหภูมิทารกแรกเกิด  (หนวย องศาเซสเซียส) 

 กลุมควบคุม กลุมทดลองท่ี 1 กลุมทดลองท่ี 2 
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 กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว หลังหอตัว 

1 36.5 36.5 36.6 36.6 36.6 37 

2 36.5 36.2 36.6 36.7 36.6 37 

3 36.5 36.5 36.7 36.2 36.5 36.6 

4 36.5 36.7 36.7 36.7 36.6 37.2 

5 36.6 37.1 36.7 36.3 36.6 36.9 

6 36.6 36.5 36.7 36.5 36.6 36.8 

7 36.7 36.9 36.6 36.4 36.7 36.8 

8 36.7 36.9 36.6 36.4 36.6 36.9 

9 36.8 37.2 36.6 35.9 36.8 36.9 

10 36.8 36.7 36.6 35.8 36.8 37.3 

11 36.9 36.5 36.7 36 36.8 37.3 

12 36.9 36.5 36.8 36.9 36.8 37.1 

คาเฉลี่ย 36.67 36.68 36.66 36.37 36.67 36.98 

S.D 0.16 0.29 0.07 0.34 0.11 0.21 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดซึ่งวัดทางทวารหนัก

จําแนกตามวิธีการหอตัวทารก พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังแสดงในตารางท่ี 4   

 

ตารางท่ี 4 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดกอนและหลังหอตัวนาน  

 30 นาที ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองท้ัง 2 กลุม  

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

ระหวางกลุม 5 2.289 0.458   

    9.640 .000 

ภายในกลุม 66 3.135 0.048   

รวม 71 5.424    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ทดสอบความแตกตางของระดับอุณหภูมิทารกแรกเกิดกอนและหลังหอตัวนาน 30 นาที พบวา ระดับอุณหภูมิของ

ทารกเพ่ิมข้ึนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีจํานวน 9 คู ไดแก 1) ในกลุมทดลองท่ี 2 หลังหอตัวทารกนาน 

30 นาที มีระดับอุณหภูมิสงูกวากอนหอตัว 2) กลุมทดลองท่ี 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสงูกวากลุมควบคุม 

หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที  3) กลุมทดลองท่ี 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสงูกวากลุมทดลองท่ี 1 หลังหอ

ตัวทารกนาน 30 นาที 4) กลุมทดลองท่ี 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมควบคุมกอนหอตัวทารก   

5) กลุมทดลองท่ี 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองท่ี 1  6) กลุมทดลองท่ี 2 กอนหอตัวทารกมี
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ระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองท่ี 1 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที 7) กลุมควบคุมกอนหอตัวมีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุม

ทดลองท่ี 1 หลงัหอตัวนาน 30 นาที 8) กลุมควบคุมหลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองท่ี 1 หลัง

หอตัวทารกนาน 30 นาที และ 9) กลุมทดลองท่ี 1 กอนหอตัวมีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองท่ี 1 หลังหอตัวทารกนาน 30 

นาที ดังแสดงในตารางท่ี 5  

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดกอนและหลังหอตัว 

 นาน 30 นาที จําแนกตามวิธีการหอตัวปองกันการสูญเสียความรอนเปนรายคู 

   ควบคุม ทดลองท่ี 1 ทดลองท่ี 2 

กลุม ระยะเวลา  กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว หลังหอตัว 

  คาเฉลี่ย 36.67 36.69 36.66 36.37 36.67 36.98 

ควบคุม 
กอนหอตัว 36.67 - 0.02 -0.01 -0.30* 0.00 0.32* 

หลังหอตัว 36.69  - -0.03 -0.32* -0.02 0.29* 

ทดลองท่ี 

1 

กอนหอตัว 36.66   - 0.29* 0.01 0.32* 

หลังหอตัว 36.37    - -0.30* 0.61* 

ทดลองท่ี 

2 

กอนหอตัว 36.67     - 0.31* 

หลังหอตัว 36.98      - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
จากการเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิทารกแรกเกิดในกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวย

ผาสําลี 2 ช้ัน สามารถปองกันการสูญเสียความรอนและรักษาระดับอุณหภูมิทารกใหอยูระดับ 36.6 – 37.3 องศาเซลเซียส โดยมี

คาเฉลี่ยความแตกตางของอุณหภูมิรางกายหลังหอตัวสูงกวากอนหอตัว (difference in means = 0.31 oC, p< .01) ซึ่ง

พลาสติกกันกระแทกผลิตจากโฟมโพลิเอธิลีนสามารถปองกันความรอนโดยเปนฉนวนปองกันการระเหยของความรอนจาก

รางกายทารกไปสูสิ่งแวดลอมภายนอกและไมใหผิวหนังทารกสัมผัสกับสิ่งแวดลอมท่ีเย็นอีกท้ังชวยปกคลุมรางกายทารกชวยเก็บ

ความรอนจากรางกายทารกไมใหแผรังสีออกสูภายนอกอีกท้ังปองกันอากาศเย็นสัมผัสรางกายทารกอีกดวย  จากการวิจัย

เปรียบเทียบอุณหภูมิรางกายซึ่งวัดทางทวารหนักพบวาทารกในกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวย

ผาสําลี 2 ช้ันเปนเวลานาน 30 นาทีมีอุณหภูมิรางกายสูงข้ึนมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < .01) ทารกในกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการ

หอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน นาน 30 นาที มีอุณหภูมิสูงกวาทารกในกลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการหอดวย

ผาสําลี 2 ช้ันนาน 30 นาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < .01)  ทารกในกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกัน

กระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ช้ัน เปนเวลานาน 30 นาที มีอุณหภูมิสูงกวากลุมควบคุมท่ีหอดวยผาสําลี 2 ช้ันเปนเวลานาน 30 นาที

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < .01)  ดังแสดงในตารางท่ี 5 สอดคลองกับการศึกษาของโวราและคณะ (Vohra et al., 1999 ) 

ทําการศึกษาโดยการหอตัวทารกคลอดกอนกําหนด 3 แบบคือ กลุมท่ี 1 เช็ดตัวทารกแลวหอตัวผาอุน กลุมท่ี 2 เช็ดตัวทารกให

แหงกอนหอดวยโพลิเอททิลีน  กลุมท่ี 3  เช็ดเฉพาะศีรษะทารกแลวหอตัวทารกดวยโพลิเอททิลีน  จากน้ันเคลื่อนยายจากหอง

คลอดไปยังแผนก NICU จากการศึกษาพบวาทารกแรกเกิดกอนกําหนดอายุครรภนอยกวา 28 สัปดาห ท่ีไดรับการหอตัวดวยโพลิ
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เอททิลีน ท้ังกลุมท่ี 2 และกลุมท่ี 3 มีระดับอุณหภูมิรางกายสูงข้ึนเฉลี่ย (difference in means = 1.9 oC, p< .01)  สอดคลอง

กับงานวิจัยของคารโดนาและคณะ(Cardona Torres,et al.,2011)  ทําการศึกษาในทารกท่ีมีนํ้าหนักตัวนอย โดยการแบงกลุม

ตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 เช็ดตัวใหแหงกอนหอตัวถุงโพลิเอททิลีน กลุมท่ี 2 ท่ีคือไมใดเช็ดตัวใหแหงกอนหอตัวท่ีดวยถุงโพลิ

เอททิลีน และวัดอุณหภูมิกายทุก 15 นาที  พบวาท้ัง 2 กลุมตั้งแตในนาทีท่ี 75 หลังคลอดมีระดับอุณหภูมิสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ p <.01  สอดคลองกับงานวิจัยของจีรนันท ลี้ฮั่วฮวดและคณะ (จีรนันท ลี้ฮั่วฮวดและคณะ,2556, วารสารสภา

การพยาบาล 28(4), น,5) ท่ีพบวาทารกท่ีคลอดครบกําหนดท่ีไดรับการสวมใสเสื้อปองกันการสูญเสียความรอนมีอุณหภูมิกายสูง

กวาระดับอางอิงภาวะอุณหภูมิกายปกติท่ี 36.5 องศาเซลเซียสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และอุณหภูมิกายของทารก

ภายหลังการทดลองอยูในระดับปกติสูงกวาอุณหภูมิกายของทารกกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)  

 จากการเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดทารกในกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกัน

กระแทกหุมดวยผาสําลี  2 ช้ัน เปนเวลานาน 30 นาทีมีอุณหภูมิรางกายสูงกวาทารกในกลุมควบคุมไดรับการหอตัวดวยผาลําลี 2 

ช้ันและนอนอยูใตเครื่องแผรังสีความรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p <0.01) สอดคลองกับงานวิจัยของคารโดนและคณะ

(Cardona Torres,et al.,2011)  ท่ีพบวาทารกท่ีมีนํ้าหนักตัวนอยในกลุมตัวอยางท่ีหอตัวท่ีดวยถุงโพลิเอททิลีนทันทีหลังคลอด

ตั้งแตในนาทีท่ี 30 หลังคลอดมีระดับอุณหภูมิรางกายมากกวาทารกท่ีใหการดูแลภายใตเครื่องแผรังสีความรอยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ p=.001 ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ ปยะภรณ ปญญาวชิรและคณะ  (ปยภรณ ปญญาวชิรและคณะ ,2552, 

วารสารพยาบาลรามา 15(3), 373-384) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชถุงโพลิเอททิลีนและเครื่องใหความอบอุนชนิดแผรังสีตอ

อุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกําหนดพบวาระดับอุณหภูมิทารกในนาทีท่ี 30 และ 60 หลังคลอด กลุมท่ีใชเครื่องใหความ

อบอุนชนิดแผรังสมีีอุณหภูมิลดลงนอยกวากลุมท่ีใชถุงโพลิเอททิลีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( t=3.17, p=.002 และ t=2.304, 

p=.025 ตามลําดับ )  แตถาหอตัวทารกเปนเวลานาน 90 นาที และ 120 หลังคลอดพบวาคาเฉลี่ยผลตางของอุณหภูมิของกลุม

ตัวอยางไมแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ (t=1.769, p=.082 และ t=0.696, p=.482 ตามลําดับ) ความไมสอดคลองของ

การศึกษาน้ีเกิดจากสภาพแวดลอมของหองดูแลทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลรามาธิบดี มีระดับอุณหภูมิ 25 – 27 องศา

เซลเซียส สวนหองดูแลทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลพุทธชินราช มีระดับอุณหภูมิหองเทากับ 28 - 32 องศาเซลเซียส  ซึ่งตาม

เกณฑอุณหภูมิสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับนํ้าหนักทารกแรกเกิดท่ีกําหนดวาในระยะ 0 - 6 ช่ัวโมง หลังคลอดทารกนํ้าหนักเกิน 

2,500 และอายุครรภมากกวา 36 สัปดาห อุณหภูมิหองตองอยูในชวง 32.00-33.8 องศาเซลเซียส (เกรียงศักดิ์  จีระแพทย, 

2556, p.135) 

 จากการเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดทารกในกลุมควบคุมไดรับการหอตัวดวยผาลําลี 2 ช้ันและ

นอนอยูใตเครื่องแผรังสีความเปนเวลานาน 30 นาทีมีอุณหภูมิรางกายสูงกวาทารกในกลุมทดลองท่ี 1 ไดรับการหอตัวดวยผาลําลี 

2 ช้ันและนอนอยูในหองดูแลทารกแรกเกิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p <0.01) สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติการดูแลทารกแรก

เกิดเพ่ือปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําของเอ้ืออารีย สมุดจางและคณะ (เอ้ืออารีย สมุดจาง , 2559, วารสารเครือขายวิทยาลัย

พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 3(1), น. 68 – 71) กลาววาการดูแลทารกภายในเครื่องแผรังสีความรอนเปนการปองกัน

ภาวะอุณหภูมิกายต่ํา 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 1. การใชพลาสติกกันกระแทกเปนทางเลือกในการปองกันการสูญเสียความรอนใหกับทารกในกรณีท่ีเครื่องแผรังสี

ความรอนไมเพียงพอกับความตองการ 

 2. ใหพยาบาลพัฒนารูปแบบการตัดเย็บใหเหมาะสมกับทารกแรกเกิดทุกขนาดรางกาย 

 3. กอนนํานวัตกรรมพลาสติกกันกระแทกท่ีหุมดวยผาสําลีมาใชหอตัวทารกจะตองทําใหอุนกอนเสมอ 

 4. การซักลางตองใชมือเทาน้ันเพราะถาใชเครื่องซักผาหรือผานเครื่องอบผาจะทําใหพลาสติกถูกทําลายได 

 5. อุณหภูมิหองดูแลทารกแรกเกิดตองมีระดับอุณหภูมิท่ีเหมาะสม คือ 32.0-33.8 องศาเซลเซียส 
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สรุปผลการวิจัย 

1) ระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดในกลุมควบคุมกอนและหลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ช้ันและนอนอยูใตเครื่องแผรังสี 

ความรอน (Radiant warmer) เปนเวลานาน 30 นาที พบวาระดับอุณหภูมิของทารกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ .01 ระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดในกลุมทดลองท่ี 1 หลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ช้ันและนอนอยูในหองดูแลทารกแรกเกิด

นาน 30 นาทีพบวาระดับอุณหภูมิของทารกลดลงกวากอนหอตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 และระดับอุณหภูมิของ

ทารกแรกเกิดในกลุมทดลองท่ี 2 หลังไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี  2 ช้ัน นอนในหองดูแลทารกแรก

เกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับอุณหภูมิรางกายสูงกวากอนหอตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 

2) เมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกกลุมทดลองท่ี 2 หลังไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุม

ดวยผาสําลี  2 ช้ัน นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับอุณหภูมิรางกายสูงกวากลุมทดลองท่ี 1 

ไดรับการหอตัวดวยผาสําลี  2 ช้ัน นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .01   

3) เมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดภายหลังไดรับการหอตัวนาน 30 นาที ในกลุมทดลองท่ี 2 ไดรับ

การหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี  2 ช้ัน นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับ

อุณหภูมิรางกายสูงกวากลุมควบคุมหลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ช้ันและนอนอยูใตเครื่องแผรังสี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01  

4) เมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดภายหลังไดรับการหอตัวนาน 30 นาที ในกลุมทดลองท่ี 1 ไดรับ

การหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี  2 ช้ัน นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับ

อุณหภูมิรางกายต่ํากวากลุมควบคุมหลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ช้ันและนอนอยูใตเครื่องแผรังสี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01  
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2โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลบานแหลมโพธ์ิ พิษณุโลก   
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บทคัดยอ 

โรคระบบทางเดินหายใจเปนปญหาท่ีพบบอยในผูท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรตําบลบานกราง จํานวน 320 โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ  สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา  

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) และสถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธอีตา (Eta)  

ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมเกษตรกรตําบลบานกรางมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยูใน

ระดับปฏิบัติทุกครั้ง  จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาขอมูลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ ระดับกรศึกษา อาชีพทางการเกษตร  

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 สวนความเช่ือ

ดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

คําสําคัญ : เกษตรกร โรคระบบทางเดินหายใจ พฤติกรรมการปองกัน 

 

Adstract 

Respiratory disease is a common problem among farmers in this study. To study respiratory 

protection behavior among farmers in Ban Krang Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province 

And to study factors related to respiratory disease prevention behaviors among farmers in Ban 

Krang Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province. The sample consisted of 320 farmers in 

Ban Krang sub-district, by means of data collection tools. Is a behavioral questionnaire for 

prevention of respiratory diseases. Statics used in data analysis were descriptive statistics Pearson's 

product moment correlation coefficient. And coefficient correlation statistics. 

The study found that In general, the farmers of Ban Krang District have respiratory 

protection behaviors at the operational level every time. From the relationship analysis Found that 
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general information such as gender, age, education level, agricultural occupation Positively 

correlated with statistical significance of  (p ≤ 0.05) respiratory respiratory disease prevention 

behaviors. In addition, health beliefs about cognition correlated with respiratory disease prevention 

behaviors with the statistically significance (p ≤ 0.05). 

keywords : farmer, respiratory disease, preventive behavior 

 

บทนํา 

  เน่ืองจากสภาวะความเปนอยูในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังดานการเมือง ทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และความเปนอยูของประชาชน รวมถึงดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหามลพิษในอากาศท่ีมีสารพิษเจือปนอยูในปริมาณ

ท่ีสูงกวาปกติเปนเวลานาน โดยแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศมาจาก 2 กลุมใหญๆ คือ จากยานพาหนะท่ีใชอํานวยความ

สะดวกในการเดินทางหรือการคมนาคม และจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เน่ืองจาก 

ในปจจุบันมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร สิ่งอํานวยความสะดวกเขามามีบทบาทตอความเปนอยูของ

ประชาชน กระบวนงานในแตละอาชีพอาจนํามาซึ่งการเจ็บปวยจากการทํางาน  มีขอมูลรายงานจากองคการอนามัยโลกกลาว

วามลพิษ จากควัน ฝุนละออง สิ่งแวดลอมในการทํางาน ลักษณะงาน เปนสาเหตุหน่ึงมี่ทําผูเสียชีวิตถึง 7 ลานคนท่ัวโลก  

ซึ่งมีแนวโนมในการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจสูงข้ึน (องคการอนามัยโลก , 2559)   

สําหรับประเทศไทย เปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาในดานเศรษฐกิจ ซึ่งการขยายของเศรษฐกิจสงผลกระทบท่ีกอใหเกิด

ปญหาในระบบทางเดินหายใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม โดยเฉพาะผูท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับ ฝุน ควัน ละออง และการเผาไหมเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สารเคมีในการ

ปองกันการกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกตองและปลอดภัย และการใชสารเคมี  ซึ่งทําใหเกิดปญหาการเจ็บปวยในระบบทางเดิน

หายใจ จากสถิติในตนป 2560 ประเทศไทยประสบปญหาโรคระบบทางเดินหายใจโดยมีอัตราปวย 788.81 ตอ 1,000 

ประชากร และในพ้ืนท่ีภาคเหนือ มลพิษซึ่งเกิดจาก ไฟปา การเผาขยะ เผาวัชพืชเศษวัสดุทางการเกษตรและจากอุตสาหกรรม 

พบวาผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจมีจํานวน 5,680.40 ตอ 100,000 โดยจังหวัดแมฮองสอนมีอัตราปวยสูงสุด รองลงมา

ไดแก จังหวัดนานและจังหวัดพะเยา ตามลําดับ (สํานักงานจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2560) 

โรคระบบทางเดินหายใจเปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอวัยวะในระบบ

ทางเดินหายใจ คือ รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ข้ัวปอดและปอด ระบบทางเดินหายใจจะทําหนาท่ีลําเลียงออกซิเจน

เขาสูรางกาย และขับคารบอนไดออกไซต ออกจากรางกาย ซึ่งโรคท่ีเกิดข้ึนกับระบบทางเดินหายใจสวนมากพบวาสาเหตุ 

คือ การติดเช้ือ ไมวาจะเปนไวรัส แบคทีเรีย เช้ือรา โปรตัวซัว และสารพิษตางๆ รวมถึงเน้ืองอก หรือเซลลมะเร็ง ซึ่งอาชีพ

เกษตรกรเปนอีกหน่ึงอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงทางดานสขุภาพ เน่ืองจากการประกอบอาชีพเกษตรกรมีปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยคือ

มีการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดวัชพืช การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมเหลาน้ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองอวัยวะตางๆใน

รางกาย เกิดโรคภูมิแพและโรคในระบบทางเดินหายใจซึ่งลวนแลวแตสงผลเสียตอสุขภาพท้ังในระยะเฉียบพลันหรือในระยะ

ยาว โรคในระบบทางเดินหายใจมีอัตราการเกิดโรคท่ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปเน่ืองจากประชาชนขาดความรูและวิธีการปองกัน รวมถึง

ยังปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเปนปจจัยตอการเกิดโรคทําใหอัตราการเกิดโรคเพ่ิมมากข้ึนทุกป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ, 2562) 

จังหวัดพิษณุโลก  เปนพ้ืนท่ีราบรุม มีแมนํ้าท่ีสําคัญไหลผาน ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง มีสวนท่ีเช่ือมตอกับ

ภาคกลางกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เปนจังหวัดท่ีมีลักษณะเช่ือมตอไปยังประเทศตางๆ 

ในภูมิภาค อินโดจีน พ้ืนท่ีเขตอําเภอเมืองเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ แลวยังเปนแหลงพาณิชย อุตสาหกรรม การขนสง  

การคมนาคม  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณทาง

ธรรมชาติ เหมาะแกการเพาะปลูก มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรท้ังหมด 275,212 ไร ซึ่งการทําการเกษตรในอดีตและปจจุบันมี
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ความแตกตางกันอยางมาก เน่ืองจากเกษตรกรมีการใชสารเคมีตางๆในการฉีดพนเพ่ือใชในการกําจัดศัตรูพืช การเผาเศษวัสดุ

ทางกรเกษตร จึงสงผลตอสุขภาพอนามัยของเกษตรกรท้ังทางตรงและทางออม เชน การสดูดมละอองจากสารเคมีหรือฝุนควัน

จากการเผาไหมเศษวัสดุทางการเกษตรเปนเวลานานๆ ซึ่งพฤติกรรมเหลาน้ีเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาของโรคในระบบ

ทางเดินหายใจ  จากสถิติการเกิดปญหาในระบบทางเดินหายใจ ป 2557 มีอัตราการเจ็บปวยในระบบทางเดินหายใจจาก 

23,991 ตอ 100,000 ประชากร และจากขอมูลรายงานจํานวนผูปวยท่ีเสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ จังหวัดพิษณุโลก 

เปนผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป เสียชีวิตจากโรคถุงลมโปงพองและปอดอุดก้ันเรื้อรังชนิดอ่ืนๆ  นอกจากน้ันโรคระบบทางเดินหายใจ

ยังพบอัตราปวยมากท่ีจังหวัดสุโขทัย อัตราปวยเทากับ 46,181 รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก 37,709  จังหวัดตาก 19,934 

และจังหวัดอุตรดิตถ 34,872 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2557) 

จากการศึกษา พบวาการศึกษาเก่ียวกับการปองกันโรคระบบหายใจของเกษตรกรตําบลบานกรางยังไมมีการเก็บ

ขอมูลท่ีชัดเจน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธ์ิ, 2562) ซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจในการประกอบอาชีพ 

ทางการเกษตรกําลังเปนปญหาทางดานสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญกับเกษตรกร ผูวิจัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา

ดังกลาวจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการปองกันปญหาโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก โดยนําทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานเปนสุขภาพมาประยุกตใชเปนแนวคิดในการศึกษา ปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคในเกษตรกร  เพ่ือเปนแนวทางท่ีนําขอมูลไปใชในการวางแผนวางแผนการปองกัน

โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร ท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของเกษตรกร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงวิเคราะห โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ

ในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันโรค

ระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมข้ัีนตอนดังน้ี 

ประชากรท่ีจะศึกษา  ประชากรท่ีใชศึกษาครั้งน้ีเปนเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท้ังหมด  

12 หมูบาน จํานวน 1,906 คน 

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 320 คน 

กําหนดโดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie&Morgan)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพทางการเกษตร จํานวน 4 ขอ  

2. แบบสอบถามความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู มีจํานวน 41 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา 3 ระดับ การแปลผลระดับคะแนนมีดังน้ี (เห็นดวย = 3 ไมแนใจ = 2 และไมเห็นดวย = 1)  

3. แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ มีจํานวน 17 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ การแปลผลระดับคะแนนมดีังน้ี (ปฏิบัติทุกครั้ง = 3 ปฏิบัติบางครั้ง = 2 ไมปฏิบัติเลย = 1) 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมลูท่ีไดจากแบบสอบถาม ผานการประมวลผลวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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1. วิเคราะหลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพทางการเกษตร  ดวยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด  

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร ดวยสถิติเชิง

อนุมาน คือ คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอีตา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางของขอมูลท่ัวไป 

 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

       ชาย 

       หญิง 

อายุ (ป) 

152 

168 

           47.5  

   52.5 

       20-29 3  1.0 

       30-39 43    13.4 

       40-49 109   34.0 

       50-59 132   41.3 

       60 ปข้ึนไป 33   10.3 

ระดับการศึกษา 

       ไมไดเรียน 

 

17 

 

5.3 

       ประถมศึกษา 169   52.8 
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       มัธยมศึกษา 95   29.7 

       อนุปริญญา 24 7.5 

       ปริญญาตรีหรือสูงกวา  15 4.7 

อาชีพทางการเกษตร   

       ทํานาขาว             306   95.6 

       ทําไรออย                        3 0.9 

       เลี้ยงสัตว 10 3.1 

       อ่ืนๆ 1 0.3 

 

จากตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป พบวากลุมตัวอยาง (n=320) เปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 อายุอยูในชวง 50-59 

ป คิดเปนรอยละ 41.25 และรองลงมาอยูในชวง 40-49 ป คิดเปนรอยละ 34.06 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 52.8 และรองลงมามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 29.7  อาชีพทางการเกษตร เปนทํานาขาว คิด

เปนรอยละ 95.6 และรองลงมาเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 3.1 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสูงสุด-ต่ําสุด ของความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับ 

     การรับรู 

ระดับความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู                             จํานวน                        รอยละ 

เห็นดวย 

           (คะแนนชวง   97-123 คะแนน)                        302                             94.4 

ไมแนใจ 

(คะแนนชวง   69-96 คะแนน)                                  18                               5.6 

�̅� =     111.33                     S.D=     7.711               Min =   88                 Max =123 

 

จากตารางท่ี 2  กลุมตัวอยางสวนมากมีความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู อยูในระดับเห็นดวย คิดเปนรอยละ 

94.4 รองลงมาอยูในระดับไมแนใจ คิดเปนรอยละ5.6 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสูงสุด-ต่ําสุด ของพฤติกรรมการปองกันโรคระบบ         

       ทางเดินหายใจ                         

ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ                        จํานวน                        รอยละ 

ปฏิบัติทุกครั้ง 

         (คะแนนชวง   41-51 คะแนน)                                            282                             88.1 

ปฏิบัติเปนบางครั้ง                                                                                               

         (คะแนนชวง   29-40 คะแนน)                                             38                           11.9 

�̅� =      44.73                    S.D=     4.183               Min =     35               Max = 51 
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จากตารางท่ี 3 พบวาพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยูในระดับปฏิบัติทุกครั้ง รอยละ 88.1 

รองลงมาอยูในระดับปฏิบัติบางครั้งและไมเคยปฏิบัติเลย รอยละ 11.9 

 

ตารางท่ี 4 วิเคราะหขอมลูท่ัวไปท่ีมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการปองโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง 

                                                         พฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ 

                                             

                                            สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ  (r)         𝑝 – value         Eta       Sig  

 

1. เพศ                                                                                                   0.295    0.049    

2. อาย ุ                                           0.297                           0.031                             

3. ระดับการศึกษา                                                                                     0.307    0.075    

4. อาชีพทางการเกษตร                                                                                0.271    0.187    

     

จากตารางท่ี 4 พบวาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง  

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(Eta = 0.295, Sig  = 0.049 ) 

 อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง  

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(r =, 0.297 P-value = 0.031) 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร 

ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(Eta = 0.307, Sig = 0.075)   

อาชีพทางการเกษตร มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร 

ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  (Eta = 0.271, Sig = 0.187)           

 

                                                         

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองโรค   

  ระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน  

ตัวแปร 
พฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ 

สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ (r) 𝑝 - value 

ความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู 0.382          0.000 

 

ขอมูลท่ัวไป 
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         จากตารางท่ี 5 ความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบ

ทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

(r =, 0.382 P-value = 0.000) 

อภิปรายผล 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพทางการเกษตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน 

โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก เปนเพศหญิงรอยละ 52.5 และเพศชายรอยละ 47.5 จึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งเปนความสัมพันธเชิง

บวก กลาวคือ เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย จึงมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจท่ีแตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินาถ  วโรหะ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค

ระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไมของคนงานแปรรูปไมยางพาราแหงหน่ึงในจังหวัดตรัง พบวา เพศมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  อธิบายไดวา เพศ  

มีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการทํางาน 

อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก  เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ เมื่ออายุเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลไปถึงการับรูและการปฏิบัต ิ 

อายุเพ่ิมข้ึนทักษะและวุฒิภาวะในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค และการดูแลเรื่องการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยศึกษา ของ จารุวรรณ แหลมไธสง (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคติด

เช้ือทางเดินหายใจของผูดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร พบวาอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน

โรคและควบคุมโรคติดเช้ือทางเดินหายใจในเด็ก อธิบายไดวา เมื่ออายุเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลไปถึงการรับรูและการปฏิบัติ 

อายุเพ่ิมข้ึนทักษะและวุฒิภาวะในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค และการดูแลเรื่องการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ

จึงมีประสิทธิภาพลดลง 

ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ  ระดับการศึกษาท่ีตางกัน ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ  

จึงไมมีพฤติกรรมในการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ แหลมไธสง 

(2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือทางเดินหายใจของผูดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก 

กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษา ไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ อธิบายไดวา 

ไมวาผูดูแลเด็กจะมีระดับการศึกษาต่ําหรือสูงก็ไมมีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ 

แตขัดแยงกับ ศิรินาถ  วโรหะ (2559) พบวา ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบ

ทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไมของคนงานแปรรปูไมยางพาราแหงหน่ึงในจังหวัดตรงั พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไม ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

อาชีพทางการเกษตร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบาน

กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ การประกอบอาชีพท่ีแตกตางกัน ไมทําให

ไดรับผลกระทบจากการทํางานท่ีแตกตางกัน จึงไมทําใหมีพฤติกรรมในการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจท่ีแตกตางกัน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ออมทิพย นอยหมอ  นงเยาว เกษตรภิบาลและจิตตาภรณ จิตรีเช้ือ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง  

ผลของการสงเสริมแรงจูงใจในการปองกันโรคตอพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันการติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลัน
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ของเด็ก พบว าอา ชีพ ไมสามารถร วมทํานายพฤติกรรมการปอง กันโรคติดเ ช้ือทางเดินหายใจ อธิบายได ว า  

ไมวาผูปกครองจะประกอบอาชีพใดก็ไมมีผลตอการปองกันโรคติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลันของเด็ก  แตขัดแยงกับ  

ชนิดา มัททวางกูร (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ

ประชาชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลสายสี่ จังหวัดสมุทรสาคร พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนท่ีระดับ 0.05  

ความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรูการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความ

รุนแรง การรับรูประโยชน การรับรูตออุปสรรค แรงจงูใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจใน

เกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร

ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ผลการวิจัยพบวา ความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับ

การรับรูสวนใหญอยูในระดับเห็นดวย รอยละ 94.4 รองลงมาคือไมแนใจ รอยละ 5.6 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

จุฬาลักษณ แกวสุก (2558)  ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันโรคติดเช้ือเฉียบพลันระบบ

หายใจในเด็กวัยกอนเรียน พบวา การรับรูเก่ียวกับโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันโรคติดเช้ือ

เฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยกอนเรียน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถอธิบายไดวา ประชาชนมีการรับรูดานสุขภาพท่ี

แตกตางกัน จึงทําใหมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจแตกตางกัน 

สรุปผลและการวิจัย 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 และเพศชายคิดเปนรอยละ 47.5 มีอายุระหวาง 50-59 ป 

คิดเปนรอยละ 41.25 ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิด เปนรอยละ 52.8 และอาชีพทางการเกษตร 

เปนทํานาขาว คิดเปนรอยละ 95.6 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรูการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจมีการรับรูอยูใน

ระดับเห็นดวย คิดเปนรอยละ 94.4  โดยมีคาเฉลี่ย 111.33 (S.D. =7.711) เมื่อพิจารณาความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับการรับรู

การปองกันโรคระบบทางเดินหายใจดานการรับรู เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความเช่ือดานสุขภาพเก่ียวกับ 

การรับรูอยูในระดับการรับรูมาก ไดแก เมื่อตองอยูใกลกับผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรสวมผาปดปากหรือหนากาก

อนามัยเพ่ือปองกันการรับเช้ือฝอย x� =2.93, S.D. =0.259) 

 กลุ มตั วอย า งส วนใหญมีพฤติกรรมการปอง กันโรคระบบทาง เดินหายใจอยู ในระดับปฏิ บัติ ทุกครั้ ง  

คิดเปนรอยละ 88.1 โดยมีคาเฉลี่ย 44.73 (S.D. =4.183 ) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ 

เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ คาเฉลี่ยอยูในระดับปฏิบัติทุกครั้ง ไดแก หาก

ทานไมมีหนากากอนามัย ทานสามารถปองกันตนเองดวยวิธีอ่ืน เชน ใชผาโพกหนา ใชหมวกผาท่ีปดคลุมเต็มหนา x�=2.88, 

S.D. =0.324) 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณรองผูอํานวยการ นางจารุณี จินดาวัฒนชัย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธ์ิ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ท่ีใหความอนุเคราะหอนุญาตใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งน้ี และท่ีสําคัญอยางยิ่งตองขอขอบพระคุณเกษตรกรตําบลบานกราง  

อํ า เภอเมื อ ง  จั งห วัด พิษณุ โลก ท่ี ให ความร วมมื อ เป นอย า งดี ในการตอบแบบสอบถามในการศึ กษาครั้ ง น้ี 

เอกสารอางอิง 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

 ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

FACTORS RELATEB TO ACCIDENT PREVENTION BEHAVIOR AMONG FARMERS IN  

BAN KRANG SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROINCE 

 

ธัญญาเรศ สิงหโต1 ภัทรศยา คงคุม1 อินชุอร อํ่าเกตุ11 วิภาดา ศรีเจริญ1 และจารณุี จินดาวัฒนชัย2 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธ์ิ พิษณโุลก 

Corresponding author E-mail : Ainchuon.U@psru.ac.th 

บทคัดยอ 

 อุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาเปนปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทํานา การวิจัยครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา การวิจัยเปนแบบเชิงพรรณนา  

กลุมตัวอยางคือเกษตรชาวนา จํานวน 318 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 

เก่ียวกับขอมูลท่ัวไป อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน และปจจัยท่ีมีความสัมพันธ

กับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไดคาความเช่ือมั่นท่ี วิเคราะหขอมูลโดยใช หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติ คาสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) 

และสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอีตา (Eta) 

คําสําคัญ : ปจจัย  พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน  เกษตรกรชาวนา 

Abstract 

Occupational accidents among farmers are important health problems. Caused by the rice farming 

process The purpose of this research was to study the preventive behavior from work accident among 

farmers. The research was descriptive  the sample consisted of 318 farmers in agriculture using systematic 

sampling. The instrument used in the research was a questionnaire. About general information Accident from 

work Knowledge about preventing work accident And factors related to accident prevention behaviors Get 

the confidence that The data was analyzed by using percentage, mean and standard deviation. Analyze by 

using statistics Pearson Product-moment Correlation Coefficient and Eta Coefficient Statistics 

Key words : factors  preventive behavior from work accidents  farmers 
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บทนํา  

 ประเทศไทย ประชากรสวนใหญมักมีการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก และถือวาเปนเปนอาชีพหลักท่ี

คนไทยทํากันมานานตั้งแตสมัยบรรพบุรุษแตเดิมมา (Marketee , 2018) งานเกษตรกรแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะท่ีมีข้ันตอน

แตกตางกัน จึงยังคงตองใชวิธีแบบดั้งเดิมท่ีตองใชพลังงานแรงกายในการทํางานตางๆ งานท่ีตองทําซ้ําๆ และตอเน่ืองเปนเวลานาน

งานท่ีมีการสัมผัสกับการสั่นสะเทือนจากการใชเครื่องมือ เครื่องจักร มีแรงกระแทกจากการขุดดินใชแรงกลามเน้ือ แขน ขา ลําตัว 

ในการยก แบก เหว่ียง  การยกของหนัก ทาทางขณะทํางานท่ีมีการกมหลัง  กมศีรษะ เคลื่อนไหวมือและขอมือ สิ่งเหลาน้ีลวนเปน

สาเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูก และกลามเน้ือท่ีพบบอยในกลุมเกษตรกร (ผกาภรณ พูเจริญ และคณะ, 2558) 

เกษตรกร เปนอาชีพท่ีกอใหเกิดอันตรายตอภาวะสุขภาพและอุบัติเหตุสูงสุด มีปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีหลากหลาย 

ลักษณะทาทางการทํางานท่ีไมเหมาะสม และช่ัวโมงการทํางานท่ียาวนาน  โดยขาดการคํานึงถึงความเหมาะสมของรางกาย 

ตลอดจนการใชเครื่องมือ เครื่องจักรดานการเกษตรท่ีไมปลอดภัย หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขับเคลื่อนสูง (นภมณ ยํารวง และ

โสภาพรรณ อินตะเผือก, 2557)  

 จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนสวนใหญมีโรคประจําตัวท่ีไดรับการรักษาหรือการวินิจฉัยทางการแพทยรอยละ 35.4 เคย

ไดรับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บท่ีไมไดมาจากการทํางานรอยละ 45.5 เคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานรอยละ 27.30 ความถ่ีของ

การไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานสวนใหญคือ 1-2 ครั้งตอเดือนสาเหตุของอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากความประมาทและการใชของ

มีคม ลักษณะการทํางานท่ีมีความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพดานกายภาพมากท่ีสุดคือการสัมผัสแหลงความรอนในขณะปฏิบัติงาน 

(ทศพล บุตรมี กานตพิชชา เกียรติกิจโรจน และพีรญา อ้ึงอุดรภักดี, 2557) ซึ่งถือวาจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดท่ีมีการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมท่ีสําคัญอีกจังหวัดของประเทศไทย ในเรื่องการเกษตรกรจะเห็นไดวามีการพัฒนาไปจากอดีตอยางมาก เกษตรกร

ไดนําเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกและเพ่ิมผลผลิตในงานเกษตรมากข้ึน (กุณฑลีย บังคะดานรา ชัชชัย ธนโชคสวาง และเอก

ภพ กาละดี 2561) 

 ตําบลบานกราง มีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ ในดานการเกษตรกรรมเกษตรกรจะไดรับความรูในเรื่องการเพ่ิมผลผลิต

ใหมากข้ึนและความสะดวกสบายเทาน้ัน แตในเรื่องพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา มีความรูไม

เพียงพอ สวนใหญเกษตรกรจะไดรับความรูแคการใชในการเพ่ิมผลผลิตเทาน้ัน แตในเรื่องผลกระทบตอสุขภาพ การปองกัน

อุบัติเหตุและการปฏิบัติตนตอการทํางานของเกษตรกร ใหมีความปลอดภัยแกตนเองน้ันยังไมเพียงพอ 

 จากท่ีกลาวขางตนผูวิจัยพบวาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาตําบลบานกราง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก ควรมีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการประกอบอาชีพของเกษตรในเรื่องการใชเครื่องมือ เครื่องจักรดาน

การเกษตรท่ีไมปลอดภัย หรือวาจะเปนการปฏิบัติตนในการทํางานซ้ําๆ สิ่งเหลาน้ีลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บของระบบ

กระดูก และกลามเน้ือท่ีพบบอยในกลุมเกษตรกร ผูวิจัยจึงมีความสงสัยวาเกษตรกรไดมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาการ

ทํางานของเกษตรกรเปนอยางไร ขอมูลท่ีไดมาจะนําไปวางแผนในการแกไขเพ่ือใหเกษตรกรชาวนาใหมีการปองกันตนเองจาก

อุบัติเหตุของเกษตรกรชาวนาตอไป โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร

ชาวนา ตาํบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก

การทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ 

จากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ 

พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทางานของเกษตรกรชาวนา 

ประชากรท่ีศึกษา 

            ประชากร (Population) ที ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนเกษตรกรชาวนาในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ท้ังหมด 12 หมูบาน จํานวนท้ังสิ้น 1,850 คน 

กลุมตัวอยาง 

            ท่ีใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรชาวนาในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 318 คน กําหนดโดย

ใชสูตรคํานวณตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie&Morgan) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic random sapling) โดยเริ่มสุมดวยหมายเลขรายช่ือของเกษตรกรชาวนาท่ีข้ึน

ทะเบียนเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คํานวณหาชวงของการสุมดังน้ี 

ชวงของการสุม (I)  =
ขนาดของประชากร (𝑁)

ขนาดของกลุมตัวอยาง (n) 

เมื่อไดชวงของการสุมท่ีมีคาเทากับ 6  แลวหลังจากน้ันผูวิจัยไดกําหนดเลข Start up โดยวิธีการจับฉลาก โดยกําหนด

หมายเลข เริ่มท่ีหมายเลขนอยสุดคือ 1 ถึง 6  จับฉลากหมายเลขท่ีกําหนดมา 1 หมายเลข มาเปนเลข Start up แลวบวกกับชวง

ของการสุมท่ีคํานวณได 

1. แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดระยะเวลา

ในการทํางาน ลักษณะของการทํางาน และโรคประจําตัว 

2. แบบสอบถามขอมลูอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีลักษณะการประเมินแบบ

มาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ( เห็นดวยอยางยิ่ง  = 5 คะแนน ไปจนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการให

คะแนน  ความบกพรองของพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีลักษณะการประเมินแบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ (ปฏิบัติทุกครั้ง 

= 3 คะแนน ไปจนถึง ไมเคยปฏิบัติ = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน  อุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มีลักษณะการประเมิน

แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ( เห็นดวยอยางยิ่ง  = 5 คะแนน ไปจนถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการ

ใหคะแนน การบาดเจ็บหรือการสูญเสยีในการปฏบัิติงาน มีลักษณะการประเมนิแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (เห็นดวย มาก

ท่ีสุด = 5 คะแนน ไปจนถึง ไมเห็นดวย = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน 

3. แบบสอบถามขอมูลความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน มีลักษณะการประเมินแบบมาตราสวน

ประเมินคา 2 ระดับ (ถูก = 1 คะแนน และ ผิด = 0 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน 

4. แบบสอบถามขอมูลปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไดแก การปองกันควบคุม

ดานผูปฏิบัติงาน การปองกันควบคุมดานอุปกรณและเครื่องมือ และการปองกันควบคุมดานสภาพแวดลอม มีลักษณะการประเมิน

แบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ (ปฏิบัติทุกครั้ง = 3 คะแนน ไปจนถึง ไมเคยปฏิบัติ = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน   
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ผลการวิจัย 

ผลวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน

กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  การวิเคราะหความสัมพันธขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน

กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) และสถิติ Eta   

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธขอมูลท่ัวไปกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
พฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางาน(r) 
P-value Eta Sig 

ขอมูลท่ัวไป 

  -เพศ   0.269 0.014 

  -อาย ุ 0.016 0.080   

  -ระดับการศึกษา   0.279 0.056 

  -รายได 0.006 0.011   

  -ระยะเวลาในการทํางาน 0.103 3.337   

  -ลักษณะของการทํางานของ   0.164 0.38 

  -โรคประจําตัว   0.236 0.00 

 

การวิเคราะหความสัมพันธอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร

ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิตสิมัประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) 

และสถิติ Eta    

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธอุบัตเิหตุจากการปฏิบัตงิานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัตเิหตุจากการทํางานของ

เกษตรกรชาวนา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
พฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางาน(r) 
P-value Eta Sig 

อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

- ความบกพรองของสิ่งแวดลอม 0.017 0.093   

- ความบกพรองของพฤติกรรม 0.042 0.556   

- อุบัติเหตุในการทํางาน 0.046 0.667   

- การบาดเจ็บหรือสญูเสียในการ

ปฏิบัติงาน 

0.022 0.151   
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การวิเคราะหความสัมพันธความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s correlation) และสถิติ Eta    

ตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธอุบัตเิหตุจากการปฏิบัตงิานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัตเิหตุจากการทํางานของ

เกษตรกรชาวนา 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
พฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางาน(r) 
P-value Eta Sig 

ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ความรูเก่ียวกับการปองการอุบัตเิหตุจาก

การทํางาน 

- 0.058 1.051   

*สัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  

**สัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 

อภิปรายผล 

         จากผลการศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีความสมัพันธกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบล

บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   

     สมมุติฐานท่ี 1 ปจจัยดานภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 

ระยะเวลาในการทํางาน และลักษณะของการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 

     เพศ พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทางาน ของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน

กรางอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางเปนเพศชาย รอยละ 52.2 เปนเพศหญิง รอยละ 47.8 อธิบายได

วา อาจเน่ืองมาจากพบวาเกษตรกรผูทํานาสวนใหญเปน เพศชายมากกวาเพศหญิง จึงมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานท่ีแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทวีรัตน เฟสูงเนิน วิโรจน จันทร สรัญญา ถี ปอม และสมชาย สวัสดี (2559) 

ท่ีทําการศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม อําเภอภู 

กามยาม จังหวัดพะเยา อธิบายไววา เพศ มีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการทางาน จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  นํ้าเงิน 

จันทรมณี (2560) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาค 

เกษตรกรรม อําเภอภูกามยาม จังหวัดพะเยา พบวา เพศชายมีความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานจากการ 

ทํางานมากกวาเพศหญิง 

     อายุ พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน

กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย อายุของกลุมตัวอยางแตกตางกัน โดยสวนใหญ กลุมตัวอยางมีอายุอยูในชวง 

41 – 50 ป รอยละ 42.1 อธิบายไดวา การบาดเจ็บจากการทํานาอายุในแตละชวงแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นํ้า

เงิน จันทรมณี (2560) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาค

เกษตรกรรม อําเภอภูกามยาม จังหวัดพะเยา อธิบายไววา อายุ ปจจัยความปลอดภัยในการทํางานแตละชวงมีความเสี่ยงทางปจจัย

สุขภาพ และปจจัยความปลอดภัยในการทํางาน ดังน้ัน อายุ จึงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานของเกษตรกรชาวนา 
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     ระดับการศึกษา พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย เกษตรกรมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 36.3  อธิบายไดวา การรับรูและเขาใจถึงการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานของเกษตรกรแตกตางกันโดยคนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมและความรูความเขาใจในการปองกันตนเองมากกวาคนท่ี

มีวุฒิการศึกษาต่ํา ดังน้ันจึงสงผลทําใหระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ

เกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ จักรพงษ พวงงามช่ืน และคณะ (2561) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอภาวะ

สุขภาพของเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรจะผันแปรไป

ตามระดับการศึกษาข้ึนสูงสุดในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหน่ึงคือเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษาท่ีอยูในระดับสูง 

     ระดับการศึกษา พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทางานของเกษตรกรชาวนา 

ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย เกษตรกรมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันออกไป โดยกลุมตัวอยาง

สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 36.3 อธิบายไดวา การรับรูและเขาใจถึงการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานของเกษตรกรแตกตางกันโดยคนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมและความรูความเขาใจในการปองกันตนเองมากกวาคนท่ี 

มีวุฒิการศึกษาต่ํา ดังน้ันจึงสงผลทําใหระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ

เกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ จักรพงษ พวงงามช่ืน และคณะ (2561) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอภาวะ

สุขภาพของเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรจะผันแปรไป

ตามระดับการศึกษาข้ึนสูงสุดในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหน่ึงคือเกษตรกรที มีระดับการศึกษาท่ีอยูในระดับสูง  

    ระยะเวลาในการทํางาน พบวา มีความสมัพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร

ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาในการทํางานตอวัน อยู

ในชวง 4 – 6 ช่ัวโมง รอยละ 61.0  รองลงมาอยูในชวง 7 ช่ัวโมงข้ึนไป และอยูในชวงต่ํากวา 3 ช่ัวโมง รอยละ 9.4 อธิบายไดวา 

แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไดมรีะยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลกัขณาพร โทวรรธนะ (2558) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบาดเจ็บท่ีเก่ียวเน่ืองจากการทางาน

และพฤติกรรม กลาวไววา ระยะเวลาในการทํางานจะทําใหการพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณตางๆ ไดอยางมเีหตผุลและมี

ความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในสุขภาพ 

   ลักษณะของการทํางาน พบวา มีความสมัพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร

ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย ลักษณะของการทํางานการทํานา อยูในพ้ืนท่ี ทํานาบนพ้ืนท่ี

ของตนเอง รอยละ 95.0 และรับจางทํานาใหแกบุคคลอ่ืน รอยละ 5.0 อธิบายไดวา หากทํานาบนพ้ืนท่ีของตนเองจะมีความ

รับผิดชอบและระมัดระวังอุบัติเหตุมากกวาการทํานาบนพ้ืนท่ีของตนเองเพราะวาการทํานาบนพ้ืนท่ีของตนเองมีทรัพยากร และเงิน

ลงทุนในการทํานา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นํ้าเงิน จันทรมณี (2560) ท่ีทําการศึกษาเรื่องความเสีย่งตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม อําเภอภูกามยาม จังหวัดพะเยา อธิบายไววา แรงงานรับจาง

ภาคเกษตร แรงงานกลุมน้ีมักไมใชเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเปนของตนเอง หรือทํางานในภาคเกษตรกรรมประสบปญหาขาดทุน มรีายได

ไมเพียงพอตอการยังชีพ ยังตองเผชิญปญหาสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางาน  

     โรคประจําตัว พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน

กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางไมมีโรคประจําตัว จํานวน 198 รอยละ 62.3 และมีโรคประจําตัว 

จํานวน 120 รอยละ 37.7 อธิบายไดวา ภาวะสุขภาพท่ีเปนโรคประจําตัว สวนใหญรับรูอันตรายและความเสี่ยงจากการทํางาน 

1113 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ดังน้ัน จึงสอดคลองกับผลวิจัยของ จุฑารัตน จิโน (2557)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาลักษณะและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ

บาดเจ็บของชาวนา ในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม อธิบายไววา โรคประจําตัว หรือโรคเรื้อรังมีความสัมพันธกับอุบัติเหตุจาก

การทํางาน  

     สมมุติฐานท่ี 2 ปจจัยดานความบกพรองของสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางาน 

     พบวา ความบกพรองของสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก

การทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลจากวิจัยพบวา พบวาสิ่งแวดลอมในการ

ปฏิบัติงานสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 79.7 ลองลงมาคือระดับดีมาก รอยละ 15.4 ระดับปานกลาง รอยละ 6.9 และระดับ

พอใช รอยละ 9 อธิบายไดวา สิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางเหมาะสมในการทํางาน เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความบกพรองของ

สิ่งแวดลอมท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยมากท่ีสุด คือ ในการทํางานตองพบกับสภาพอากาศท่ีรอนจัด อธิบายไดวา อยางไรก็

ตามในสวนของความบกพรองของสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับดี จึงสอดคลองกับผลงานวิจัย

ของ วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2556) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงรางกลามเน้ือและกระดูก อัน

เน่ืองมาจากการทํางานของเกษตรกรผูประกอบอาชีพสวนปาลมเขตพ้ืนท่ีตําบลสินปูน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี พบวา ปจจัย

สภาพแวดลอม มีผลตอคณุภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหนวยสนับสนุนในทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-

value ≤ 0.05) 

     สมมุติฐานท่ี 3 ปจจัยดานความบกพรองของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 

      พบวา ความบกพรองของพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก

การทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลของการวิจัย พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

ของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 66.7 ลองลงมาอยูในระดับปานกลางและระดับไมดี รอยละ 33.3 อธิบายไดวา 

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันและมีพฤติกรรมการในการปฏิบัติงานเหมาะสมเปนบางครั้ง 

สอดคลองกับวิจัยของ นํ้าเงิน จันทรมณี. (2560) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

ของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อธิบายไววา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ขอกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการทํางานมากท่ีสุด ไดแก พฤติกรรมการไมจัดสถานท่ี

ทํางานใหสะอาด ปลอดภัย และเปนระเบียบ รวมถึงไมมีการตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ใหพรอมสําหรับทํางาน  

     สมมุติฐานท่ี 4 ปจจัยดานอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางาน 

     พบวา ปจจัยดานอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน 

จากผลวิจัย เกษตรกรสวนใหญมีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอยูในระดับไมดี รอยละ 100 อธิบายไดวา เกษตรสวนใหญมีการปองกัน

อุบัติเหตุเพ่ือท่ีจะไดรับการบาดเจ็บไดลดลง ซึ่งสอดคลอง ผลวิจัยของ นภมณ ยารวง และพัชรพร สุคนธสรรพ (2559) ท่ี

ทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย พบวา 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานประกอบดวยพฤติกรรมสุขภาพท่ัวไป การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการไมใช

สารเสพติด และพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทํางาน การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การใชอุปกรณและเครื่องจักร

ทางการเกษตรอยางปลอดภัย การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย มีผลตอภาวะสุขภาพท่ัวไป ท้ังดานรางกายและดานจิตใจ 
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     สมมุติฐานท่ี 5 ปจจัยดานการบาดเจ็บหรือการสูญเสียมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก

การทํางาน 

     พบวา ปจจัยดานการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย เกษตรกรสวนใหญมีการ

บาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงานอยูในระดับไมดี รอยละ 91.8 และระดับดี รอยละ 8.2 อธิบายไดวา เมื่อเกษตรกรไดรับ

บาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงานจะกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ นภมณ ยารวง และคณะ. (2559) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพ

ของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย พบวา เมื่อมีชาวนามีพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทํางานท่ีถูกตองก็จะทําใหเกิดการ

บาดเจ็บจากการทํางานลดลง   

     สมมุติฐานท่ี 6 ความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางาน 

     พบวา ปจจัยดานความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลวิจัย เกษตรกรชาวนาสวนใหญ

อยูในระดับไมดี รอยละ 100 อธิบายไดวา การมีความรูแตไมมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทํางานหรือท่ีเรียกวามี

ความประมาทเปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน แตไมสอดคลองกับ วิจัยของ ทวีรัตน เฟสูงเนิน และคณะ 

(2558) ท่ีทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรผูทํานา ตําบลแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร อธิบายไววา ความรูเก่ียวกับการปองกันตนเองจากการ

ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและทัศนคติเก่ียวกับการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 1 ภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล 

การวิเคราะหขอมลูกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.2) 

อายุอยูในชวง 41 – 50 ป (รอยละ 42.1) อยูในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 33.0)  มีรายไดตอปอยูในชวง ต่ํากวา 

29,000 บาท (รอยละ 56.6) มีระยะเวลาในการทํางานตอวัน อยูในชวง 4 – 6 ช่ัวโมง (รอยละ 61.0) ใน 1 เดือนท่ีผานมาไดรับ

อุบัติเหตุ อยูในชวง นอยกวา 1 ครั้ง (รอยละ 77.7) มีลักษณะของการทํางานการทํานา อยูในพ้ืนท่ี ทํานาบนพ้ืนท่ีของตนเอง (รอย

ละ 95.0) และไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 62.3)  

สวนท่ี 2 ความบกพรองขณะปฏบัิติงาน 

ผลการวิเคราะหความบกพรองสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับระดับดี (รอยละ 79.7) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ ในการทํางาน

จะตองพบกับสภาพอากาศท่ีรอนจัด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

ผลการวิเคราะหความบกพรองพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยู

ในระดับอยูในระดับดี (รอยละ 66.7) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาพฤติกรรมในการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ มีการตรวจสอบ

รอยรั่วของถัง/ภาชนะบรรจุสารเคมี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71  
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ผลการวิเคราะหอุบัติเหตุในการปฏิบัตงิานพบวากลุมตวัอยางสวนใหญ มีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอยูในระดบัดี  (รอยละ 

85.5) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ  สิ่งท่ีทําใหทานเกิดอุบัติเหตุคือ เกิดจากการ หก

ลม ลื่นลม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 

 ผลการวิเคราะหการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีการบาดเจ็บหรือการ

สูญเสียในการปฏิบัติงานอยูในระดับไมดี (รอยละ 91.8) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน

คาเฉลี่ยสวนใหญ คือ เคยไดรับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียบริเวณน้ิวมือ และเคยไดรับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียบริเวณหลัง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.36  

สวนท่ี 3 ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน 

ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปองโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการปอง

โรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน อยูในระดับไมดี (รอยละ 100) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุ

จากการทํางานคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ หลังจากฉีดพนสารเคมีเสร็จแลว เปลี่ยนเสื้อผาทันที นําชุดเสื้อผา ถุงมือ ซักนํ้าหลายครั้ง และ

อาบนํ้าทันที โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.99  

สวนท่ี 4 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน   

ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน พบวามี 7 ตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไดแก  

เพศ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาตําบลบานกราง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  (Eta = 0.269, Sig  = 0.014 )  

อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = 0.016, P-value = 0.080)  

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Et = 0.279, Sig = 0.056)   

รายได มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  (r = 0.006, P-value = 0.011)  

ระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = 0.103, P-value = 3.337)  

ลักษณะของการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (Et = 0.164, Sig = 0.38)  

 โรคประจําตัว มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 (Et = 0.236, Sig = 0.000) ความรูเก่ียวกับการปองการอุบัติเหตุจากการ

ทํางาน มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r = -0.058, P-value = 1.051) 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ

ของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางเปนพลทหาร จํานวน 161 นาย สุมโดยการจับฉลาก 2 ใน 6 หนวยฝก ได

หนวยฝกศึกษา 67 นาย และหนวยฝกเปรียบเทียบ 94 นาย หนวยฝกศึกษาไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ 

ประกอบดวยการเรียนรู 3 ฐาน ผานการบรรยายประกอบบอรด สื่อวีดีทัศน เอกสารและแผนพับ ใชเวลาท้ังสิ้น 2 สัปดาห เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี, รอยละ, คาเฉลี่ย, คามัธยฐาน, สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาพิสัยควอไทล เปรียบเทียบความแตกตางโดยใช χ2 test, Fisher's Exact Test, Independent t–

test, Mann-Whitney U test, Paired t–test และ Wilcoxon Matched pairs Signed Ranks Test ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง หนวยฝกศึกษามีความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง ประโยชนและความรุนแรง 

และความตั้งใจเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสามารถนําไป

ปรับใชกับกลุมประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน นําไปสูการลดอุบัติการณโรคพยาธิใบไมตับไดในอนาคต 

คําสําคัญ : ประสิทธิผล, โปรแกรมสุขศึกษา, โรคพยาธิใบไมตับ, พลทหาร 

 

Abstract 

 This quasi-experimental research aimed to assess the effectiveness of Opisthorchiasis education 

program in soldiers in Ubon Ratchathani Province. The samples were soldier, consisted of 161 persons. 

Two of six departments were randomly selected assigned as an experimental (67 persons) and a 

comparison group (94 persons). The experiment group received Opisthorchiasis Education Program 

composed of knowledge improvement using three basic learning, presented with knowledge boards, 

media, documents and leaflets during two weeks. Data were collected using questionnaires before and 

after program implementation. The statistics with frequency percentage, mean, median, standard 

deviation, interquartile range. Comparative data were analyzed by chi-square test, Fisher's Exact Test, 

independent t-test, Mann-Whitney U test, Paired t–test and Wilcoxon Matched pairs Signed Ranks Test. 

The significant level was 0.05.  The results revealed that after the trial, experimental group had a mean 
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score of knowledge, perceived risk, benefit and severity and intention to stop eating food contaminated 

with liver fluke infection higher than comparison group (P <0.05). This health education program promote 

learning Opisthorchiasis should be adapt to the demographic groups that are similar to reduce the 

incidence of Opisthorchiasis in the future. 

Keywords : Effectiveness, Education program, Opisthorchiasis, Soldiers 

 

 

บทนํา   

 องคการอนามัยโลก ไดจัดใหโรคพยาธิใบไมตับเปนเช้ือกอโรคมะเร็งทอนํ้าดี ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยมีอุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดีมากท่ีสุดในโลก และยังเปนภูมิภาคท่ีมีการระบาดของพยาธิใบไมตับมาก

ท่ีสุดในประเทศอีกดวย (มูลนิธิมะเร็งทอนํ้าดี, 2562) โรคมะเร็งทอนํ้าดีเปนสาเหตุการเสียชีวิตสูงถึง 20,000 รายตอป โดยรอย

ละ 55 เกิดกับวัยทํางานซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว จึงกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

เปนอยางมาก (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, 2562) สาเหตุของโรคพยาธิใบไมตับเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานปลานํ้า

จืดชนิดมีเกล็ดแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ท่ีมีพยาธิตัวออนระยะติดตอ โดยพบวาคนท่ีรับประทานมีโอกาสปวยสูงกวาคนท่ีไมเคย

รับประทานถึง 24.6 เทา (กิตติพงษ พรมพลเมือง, 2557) และประชาชนคิดวาการรับประทานปลานํ้าจืดชนิดมีเกล็ดแบบดิบ

หรือสุกๆ ดิบๆ นานๆ ครั้ง หรือรับประทานแตนอย ไมใชสาเหตุใหติดเช้ือพยาธิใบไมตับ และไมทราบวาการติดเช้ือพยาธิใบไม

ตับเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งทอนํ้าดี (กิตติพงษ พรมพลเมือง, 2557; วนิดา โชควาณิชยพงษ และคณะ, 2552) นอกจากน้ี 

จากการศึกษาของ รัชนีวรรณ แกวโพนเพ็ก และจุฬาภรณ โสตะ (2552) และอังษณา  ยศปญญา และคณะ (2558) ยังพบอีก

วา ประชาชนมีการรับรูโอกาสเสี่ยง  ความรุนแรง  และประโยชนของการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยูระดับปานกลางเทาน้ัน 

ดังน้ันการใหความรูและการรับรูท่ีถูกตองแกประชาชนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีควรดําเนินการอยางยิ่ง   

 การเพ่ิมความรูและการรับรูน้ัน ผูวิจัยหลายทานไดนําแนวคิด รวมถึงทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชในการออกแบบ

โปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งผลการศึกษา พบวา โปรแกรมสุขศึกษาสามารถทําใหประชาชนมีความรูและการรับรูเก่ียวกับโรคพยาธิ

ใบไมตับเพ่ิมมากข้ึนได (ธนกร จันทาคึมบง และคณะ, 2556; พลอยไพลิน ทับทิม และรุจิรา ดวงสงค, 2557; แพรเพชร 

พัฒนะราช, 2556; ศิริลักษณ วรไวย และคณะ, 2557; ศิวัชญ ทองนาเมือง, 2555) และสวนใหญโปรแกรมสุขศึกษาท่ีเก่ียวกับ

โรคพยาธิใบไมตับน้ัน ศึกษาในนักเรียนระดับประถมศึกษา (จุฬาภรณ โสตะ, 2551; รัชนีวรรณ แกวโพนเพ็ก และจุฬาภรณ โส

ตะ, 2552; ศิวัชญ ทองนาเมือง, 2555) แตยังไมพบการศึกษาในกลุมพลทหาร ผูวิจัยจึงมีความสนใจจัดทําโปรแกรมสุขศึกษา

โรคพยาธิใบไมตับ โดยนําแนวคิดและทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมา

ประยุกตใชในการออกแบบโปรแกรมสุขศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม

ตับ ในการเพ่ิมความรู การรับรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ รวมถึงความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือ

พยาธิใบไมตับของพลทหาร ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางคายทหารมีการคัดเลือกชายไทยท่ีมีภูมิลําเนาจาก 2 จังหวัดเทาน้ัน 

คือ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ ซึ่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเปนพ้ืนท่ีระบาดของโรคพยาธิใบไมตับ และท่ีสําคัญ

เปนเพศชายซึ่งมีความเสี่ยงปวยเปนโรคพยาธิใบไมตับสงูกวาเพศหญิง การใชโปรแกรมสุขศึกษาจะเปนการสรางความตระหนัก
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ใหเห็นถึงความสําคัญของโรคพยาธิใบไมตับ สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปองกันโรค และสามารถลด

อุบัติการณการเกิดโรคพยาธิใบไมตับไดในอนาคต  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคหลัก : เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับของพลทหาร ในจังหวัด

อุบลราชธานี 

วัตถุประสงคเฉพาะ :  

1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง ประโยชนและความ

รุนแรง และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับของหนวยฝกศึกษา ใน

ระยะกอนและหลังการทดลอง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง ประโยชนและความ

รุนแรง และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ ระหวางหนวยฝกศึกษา

และหนวยฝกเปรียบเทียบ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research)  แบบสองกลุมวัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง (Pre-test post-test two group designs)  

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  

  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พลทหารท่ีเขารับการฝกอบรมการเปนทหาร ผลัดท่ี 2 ประจําป 2559  

ในคายทหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 หนวยฝก ทําการจับฉลากจํานวน 2 หนวยฝก เพ่ือเปนกลุมศึกษาและกลุม

เปรียบเทียบ โดยไดหนวยฝกศึกษา มีพลทหารจํานวน 67 นาย และหนวยฝกเปรียบเทียบ จํานวน 94 นาย รวมกลุมตัวอยาง

ท้ังหมด 161 นาย (จากการคํานวณขนาดตัวอยางท่ีโดยกําหนดอํานาจการทดสอบ (power) เทากับ 0.95 ระดับความเช่ือมั่นท่ี 

.05 และขนาดอิทธิพล (effect size) เทากับ .81 ท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ตองมีจํานวนอยางนอยกลุมละ 41 คน) 

พลทหารทุกนายยินดีเขารวมโครงการวิจัยและเขารวมกิจกรรมครบท้ัง 2 ครั้ง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  สวนท่ี 1 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบทดสอบ

ความรูโรคพยาธิใบไมตับแบบตอบถูก-ผิด แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง และประโยชนของการปองกันโรค

พยาธิใบไมตับ ลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติด

เช้ือพยาธิใบไมตับ และแบบสอบถามความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ โดยผานการ

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดคาความตรงของเน้ือหาเทากับ 0.97 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 

กับพลทหารใหมผลัดท่ี 1 จํานวน 30 นาย ไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทากับ 0.89  
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  สวนท่ี 2 โปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ ประกอบดวยกิจกรรมท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน โดยมีกิจกรรมเรียน

เปนฐานใหความรูผานบอรดความรู เกมส สื่อวิดิโอ และดูไขพยาธิหรือตัวพยาธิใบไมตับผานกลองจุลทรรศน กระบวนการทํา

กิจกรรมกลุม เพ่ือสรุปความรูท่ีไดเรียนมาท้ังหมด 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล  

ภายหลังการไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (หมายเลขใบรับรอง 

S017/2559) ผูวิจัยเตรียมผูชวย จํานวน 12 คน โดยมีการอบรมช้ีแจงรายละเอียดใหเขาใจตรงกันกอนเก็บขอมูลจริง  

กลุมเปรียบเทียบ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใหพลทหารเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง มีพลทหาร

จํานวน 4 นาย ท่ีไมสามารถอานออกเขียนได การเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชวิธีการสัมภาษณ 

กลุมทดลอง ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใหพลทหารเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง มีพลทหาร

จํานวน 2 นาย ท่ีไมสามารถอานออกเขียนได การเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชวิธีการสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลกอนและหลังการ

ไดรับโปรแกรมทันที ซึ่งใหโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ จํานวน 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 2 สัปดาห โดยในแตฐานการ

เรียนรูใชเวลา 30 นาที ดังน้ี 

สัปดาหท่ี 1 ฐานท่ี  1 ลักษณะรูปรางของพยาธิใบไมตับ จากบอรดความรู ตัวอยางจริง รวมท้ังดูไขพยาธิ 

              หรือตัวพยาธิใบไมตับผานกลองจุลทรรศน เลนเกมตอบคําถาม  

      ฐานท่ี  2 วงจรชีวิตและการติดตอ จากการบรรยายประกอบบอรดความรู เลนเกม 

             ฐานท่ี  3 อาการและภาวะแทรกซอน จากสื่อวีดีทัศน เลนเกมตอบคําถาม  

   สัปดาหท่ี 2 มีการทบทวนความรูจากสัปดาหท่ี 1 และแบงฐาน  

   ฐานท่ี  1 การตรวจวินิจฉัย จากการบรรยายประกอบสไลดนําเสนอ เลนเกมตอบคําถาม  

      ฐานท่ี  2 แนวทางการรักษา จากการบรรยายประกอบบอรดความรู เลนเกมตอบคําถาม 

    ฐานท่ี  3 วิธีการปองกัน จากการบรรยายประกอบบอรดความรู  เลนเกมตอบคําถาม 

การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยใชโปรแกรม R version 3.2.2 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาพิสัยควอไทล ในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป เปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทางประ

ขากรระหวางหนวยฝกศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบ โดยใช 0Chi-Square test และ Fisher's Exact Test และใชสถิติ  

Independent t–test, Mann-Whitney U test, Paired t–test และ Wilcoxon Matched pairs Signed Ranks Test ใน

การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรู การรับรูและความตั้งใจ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  

 

ผลการวิจัย  

หนวยฝกศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบ สวนใหญมีอายุระหวาง 21-24 ป (97.0% และ 94.7% ตามลําดับ) 

สถานภาพโสด (91.0% และ 87.2% ตามลําดับ) จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (67.2% และ 66.0% 

ตามลําดับ) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางท่ัวไป (77.6% และ 70.2% ตามลําดับ) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือ

เทากับ 15,000 บาท (55.2% และ 56.4% ตามลําดับ) และท่ีอยูกอนเขารับการเกณฑทหาร คือ จังหวัดอุบลราชธานี (82.1% 

และ 76.6% ตามลําดับ) ซึ่งท้ังสองกลุมมีคุณลักษณะทางประชากรไมแตกตางกัน รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

1122 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละ จําแนกตามคณุลักษณะทางประชากร ของกลุมทดลองและกลุมเปรยีบเทียบ 

ขอมูลท่ัวไป 

หนวยฝกศึกษา 

(n = 67) 

หนวยฝกเปรียบเทียบ 

(n = 94) 

 

χ2  test 

 

p-value 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

อายุ  

   21-24 ป 

   25 ปข้ึนไป 

 

65 

2 

 

97.0 

3.0 

 

89 

5 

 

94.7 

5.3 

- 0.700 ก 

สถานภาพ 

   โสด 

   สมรส 

 

61 

6 

 

91.0 

9.0 

 

82 

12 

 

87.2 

12.8 

0.572 0.449 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

   ประถมศึกษา 

   มัธยมศึกษา     

   ปริญญาตรีหรือสูงกวา         

 

20 

45 

2 

 

29.9 

67.2 

3.0 

 

23 

62 

9 

 

24.5 

66.0 

9.6 

2.919 0.232 

อาชีพกอนเขารับการเกณฑทหาร 

   นักศึกษา 

   เกษตรกรรม/รับจางท่ัวไป 

   รับราชการ/ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 

 

4 

52 

11 

 

6.0 

77.6 

16.4 

 

13 

66 

15 

 

13.8 

70.2 

16.0 

2.586 0.275 

รายไดของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน   

   ≤ 15,000 บาท 

   15,001 ข้ึนไป       

 

37 

30 

 

55.2 

44.8 

 

53 

41 

 

56.4 

43.6 

0.02132 0.8839 

ท่ีอยูกอนเขารับการเกณฑทหาร 

   อุบลราชธานี 

   อํานาจเจริญ 

   อ่ืนๆ      

 

55 

11 

1 

 

82.1 

16.4 

1.5 

 

72 

17 

5 

 

76.6 

18.1 

5.3 

1.7492 0.417 

หมายเหตุ. ก Fisher's Exact Test 

ดานพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ ใน 1 เดือนท่ีผานมา พบวา หนวยฝกศึกษา 

มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยง 3 อันดับแรก ไดแก สมตําใสปลาราดิบ (92.54%) แจวบองปลาราดิบ (77.61%) และ

ปลาสมดิบ (71.64%) สวนหนวยฝกเปรยีบเทียบมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยง 3 อันดับแรก ไดแก สมตําใสปลารา

ดิบ (93.62%) ปลาสมดิบ (79.79%) และแจวบองปลาราดิบ (76.60%) พบวาท้ังสองกลุมมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

เสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมในตับไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับใน 1 เดือนท่ีผานมา  

              ระหวางหนวยฝกศึกษา (n=67) และหนวยฝกเปรียบเทียบ (n=94) 

ชนิดอาหาร ขอมูลกลุม พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยง χ2  test  
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กอนการทดลอง พลทหารท้ังสองกลุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรู

ประโยชน และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับของท้ังสองหนวยฝกไมแตกตางกัน 

ยกเวนคะแนนความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับ โดยหนวยฝกศึกษามีคะแนนความรูสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ(P<0.05) รายละเอียดดังตารางท่ี 3 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความรูโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และความ 

              ตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงระหวางหนวยศกึษาและหนวยฝกเปรียบเทียบ  กอนการทดลอง 

ขอมูล/กลุม 
หนวยฝกศึกษา (n=67) หนวยฝกเปรียบเทียบ (n=94) 

p-value 
Mean/ Median S.D./IQR Mean/ Median S.D./IQR 

ความรู 10 2 9 2 0.002*ค 

ใน 1 เดือนท่ีผานมา  

p-value 
รับประทาน 

จํานวน (รอยละ) 

ไมรับประทาน 

จํานวน (รอยละ) 

กอยปลาดิบ หนวยฝกศึกษา  41 (61.19) 26 (38.81) 0.385 0.53 

หนวยฝกเปรียบเทียบ 62 (65.96) 32 (34.04)   

ลาบปลาดิบ หนวยฝกศึกษา  34 (50.75) 33 (49.25) 2.31 0.13 

หนวยฝกเปรียบเทียบ 59 (62.77) 35 (37.23)   

ปลาสมดิบ หนวยฝกศึกษา  48 (71.64) 19 (28.36) 1.44 0.23 

หนวยฝกเปรียบเทียบ  75 (79.79) 19 (20.21)   

สมปลานอย หนวยฝกศึกษา  44 (65.67) 23 (34.33) 0.216 0.64 

หนวยฝกเปรียบเทียบ  65 (69.15) 29 (30.85)   

แจวบองปลาราดิบ หนวยฝกศึกษา  52 (77.61) 15 (22.39) 0.023 0.88 

หนวยฝกเปรียบเทียบ  72 (76.60) 22 (23.40)   

ปลาราสับเคร่ืองแกงดิบ หนวยฝกศึกษา 25 (37.31) 42 (62.69) 0.284 0.59 

หนวยฝกเปรียบเทียบ  39 (41.49) 55 (58.51)   

สมตําใสปลาราดิบ หนวยฝกศึกษา  62 (92.54) 5 (7.46) 0.071 0.79 

หนวยฝกเปรียบเทียบ  88 (93.62) 6 (6.38)   

ปลาจอม หนวยฝกศึกษา  38 (56.72) 29 (43.28) 0.598 0.44 

หนวยฝกเปรียบเทียบ 59 (62.77) 35 (37.23)   

ปลาขนาดเล็กดิบ เชน ปลาซิว หนวยฝกศึกษา 7 (10.45) 60 (89.55) 0.682 0.41 

หนวยฝกเปรียบเทียบ 14 (14.89) 80 (85.11)   
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การรับรูโอกาสเสี่ยง 28.015ก 3.364ข 27.160ก 3.303ข 0.111 

การรับรูความรุนแรง 18 2.5 18 3 0.099 

การรับรูประโยชน 28 3 27 4 0.073 

ความตั้งใจ 28 13 26 12 0.120 

หมายเหตุ. ก Mean, ข S.D., ค independent t-test, *p-value < 0.05 

 

ภายหลังเขารวมโปรแกรม พบวา หนวยฝกศึกษามีคามัธยฐานของคะแนนความรู การรับรูความรุนแรง การรับรู

ประโยชน และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ และคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรู

โอกาสเสี่ยงสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) รายละเอียดดังตาราง

ท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคะแนนมัธยฐานของความรูโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และความ 

             ตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยง และคะแนนเฉลีย่การรับรูโอกาสเสีย่ง ระหวางกลุมโดยใชสถิติ Mann-  

             Whitney U test และภายในกลุม ใชสถิติ Wilcoxon matched pairs Signed Ranks Test 
 

 

ขอมูล 

หนวยฝกศึกษา  

(n=67) 

หนวยฝกเปรียบเทียบ  

(n=94) 

Median/Mean IQR/S.D. Median/Mean IQR/S.D. 

ความรู     

    กอนการทดลอง 10 2 9 2 

    หลังการทดลองทันที 10 2 13 1 

ภายในกลุม p <0.001 p =0.198 

ระหวางกลุม  p <0.001* 

การรับรูโอกาสเสี่ยง     

    กอนการทดลอง 28.015ก 3.364ข 27.160ก 3.303ข 

    หลังการทดลองทันที 32.045ก 3.164ข 26.383ก 3.707ข 

ภายในกลุม p < 0.001ค* p = 0.062ค 

ระหวางกลุม p < 0.001ง* 

การรับรูความรุนแรง     

    กอนการทดลอง 18 2.5 18 3 

    หลังการทดลองทันที 22 2 18 2 

ภายในกลุม p < 0.001 p=0.542 

ระหวางกลุม p <0.001* 

การรับรูประโยชน     

    กอนการทดลอง 28 3 27 4 

    หลังการทดลองทันที 32 4 27 4 

ภายในกลุม p <0.001* p = 0.186 
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ระหวางกลุม p <0.001* 

ความต้ังใจเลิกอาหารเสี่ยง     

    กอนการทดลอง 28 13 26 12 

    หลังการทดลองทันที 38 9 29 11.75 

ภายในกลุม p <0.001* p = 0.003* 

ระหวางกลุม p <0.001* 

หมายเหตุ. ก Mean, ข S.D., ค paired t-test, ง independent t-test, *p-value < 0.05 

 

อภิปรายผล  

 คุณลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับ ของท้ังหนวยฝก

ศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา หนวยฝกศึกษามีความรูโรคพยาธิ

ใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงสูงกวา

กอนการทดลองและสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบ 

ดานความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับน้ัน ถึงแมวาหนวยฝกศึกษามีความรูมากกวาหนวยฝกเปรียบเทียบตั้งแตกอน

การทดลอง ซึ่งอาจเกิดจากการเคยไดรับความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ จากการรณรงคใหความรูของเจาหนาท่ีหรือหนวย 

งานท่ีเก่ียวของมากอน ตามแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ป 2559-2568 ของ

กระทรวงสาธารณสุข มีการดําเนินการในจังหวัดท่ีมีปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 

จังหวัด โดยมเีปาประสงคเพ่ือประชาชนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในการปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ (สํานักขาว Hfocus 

เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2559) อยางไรก็ตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับในท้ังสองกลุมก็

ไมมีความแตกตางกัน ช้ีใหเห็นวาการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึนซึ่งไดนําทฤษฎีแบบแผน

ความเช่ือดานสุขภาพ (Becker, 1974) และแนวคิดโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Prochaska & Velicer, 1997) 

มาประยุกตใชในโปรแกรมสุขศึกษา ใชเวลาท้ังสิ้น 2 สัปดาห ขอเดน คือ มีการแบงฐานออกเปน 3 ฐาน ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู

อยางท่ัวถึง แตละฐานมีการบรรยายประกอบบอรดความรู สไลดนําเสนอหรือสื่อวีดีทัศน การสองกลองจุลทรรศนเพ่ือดูไข

พยาธิหรือภาพแสดงวงจรชีวิตของพยาธิใบไมตับ ซึ่งการใหสุขศึกษาหลากหลายวิธีรวมกันน้ัน จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความ

เขาใจและเรียนรูไดดียิ่งข้ึน ทําใหบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรูและมีความนาสนใจเปนอยางมาก โดยประเมินจากพลทหารมี

ความสนใจและตั้งใจขณะรวมกิจกรรม ซึ่งจากการแบงฐานเรียนรู ทําใหเกิดกระบวนการกลุมข้ึน มีการถามตอบแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันภายในกลุม รวมกับการเสริมแรงในการเรยีนรูอยางมีสวนรวมโดยการแจกรางวัล สอดคลองกับแนวคิด ท่ีกลาว

วา กระบวนการกลุมเปนการรวมแหงประสบการณของกลุมบุคคลท่ีไดมาพบปะสังสรรคกัน ทําใหบุคคลไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณระหวางกัน ซึ่งคุณคาของกระบวนการกลุมจะอยูในขณะดําเนินกลุม บุคคลในกลุมจะไดรับการ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาความรูไปในทางท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี ยังมีการถามคําถามท่ีตนสงสัยกับผูสอน และผูสอนก็ใชวิธีการถาม

กลับเพ่ือทวนความรูและกระตุนใหเกิดการคิดข้ึน ซึ่งพลทหารก็สามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการ

เรียนรูแบบมีสวนรวมของโคลบ (Kolb DA, 1984) ท่ีกลาวไววาการมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการกลุมน้ันจะทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด และกระบวนการดังกลาวท่ีเกิดข้ึน ไดสอดคลองกับแนวคิดของความรอบรูดานสุขภาพ (Health 
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Literacy) ท่ีวา การท่ีจะมีความรอบรูดานสุขภาพได คนๆ น้ันจะตองสามารถเขาถึงซึ่งแหลงความรูหรอืการไดมาซึ่งความรูดาน

สุขภาพท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน มีความสามารถในการนําความรูความเขาใจมาสื่อสารแลกเปลี่ยนกันระหวางกลุมเพ่ือรวมกัน

วิเคราะห เปรียบเทียบและประเมินกอนท่ีจะตัดสินใจเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ 

จากน้ันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน และสามารถบอกตอได (กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2554)  ดังน้ัน จึงแสดงใหเห็นวาโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับน้ี

สามารถเพ่ิมการเขาถึงความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับท่ีถูกตองใหกับพลทหารได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกาญจนา 

ฮามสมพันธ และคณะ (2559) และ สาธิต เสติ (2552) ท่ีไดทําการออกแบบโปรแกรมสงเสริมสุขภาพโดยการประยุกตใชแบบ

แผนความเช่ือดานสุขภาพมาจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมของหัวหนาครัวเรือนและกลุมเสี่ยงตอการเปนมะเร็งตับเชนเดียวกัน 

ซึ่งกอใหเกิดความตั้งใจจนสามารถนําไปสูการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได 

ความรูมีความสําคัญแตความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอท่ีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได จากแนวคิด Precede-

Proceed Model พบวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพน้ัน มีปจจัยท่ีเก่ียวของ 3 กลุม คือ 1) ปจจัยนํา ซึ่งเปน

ปจจัยพ้ืนฐาน ไดแก ความรู การรับรู ความเช่ือ คานิยม และทัศนคติ 2) ปจจัยเอ้ือ คือ สภาพแวดลอมหรือทรัพยากรท่ีจําเปน

ตอการเปลี่ยนพฤติกรรม และ 3) ปจจัยเสริม ไดแก รางวัล การชมเชย การยอมรับ การลงโทษ จากผูท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลน้ัน 

(Green and Kreuter, 2005) ดังจะเห็นไดจากการศึกษาครั้งน้ี พบวาหนวยฝกศึกษามีความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับกอนการ

ทดลองมากกวาหนวยฝกเปรียบเทียบ แตพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงไมแตกตางกัน และหลังจากไดโปรแกรมสุข

ศึกษาท่ีมีความหลากหลายในการเรียนรู หนวยฝกศึกษามีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความประโยชน และการรับรูความ

รุนแรงเพ่ิมข้ึนและสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบ ซึ่งการรับรูท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิวัชญ ทองนาเมือง 

(2555) และ พลอยไพลิน ทับทิม และรุจิรา ดวงสงค (2557) ทําใหมีการกระตุนเตือน การไดรับรูขอมูลท่ีทําใหเกิดความกลัว 

รวมท้ังการเสริมแรง สงผลใหหนวยฝกศึกษามีการรับรูและมีความตั้งใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน (Becker, 

1974)  แตเน่ืองจากเมื่อพลทหารอยูระหวางประจําการน้ันอาหารท่ีรับประทานจะถูกกําหนดมาใหจึงไมสามารถท่ีจะสอบถาม

พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงได การศึกษาครั้งน้ีจึงไดศึกษาความตั้งใจในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารเสี่ยงแทน พบวาภายหลังจากการไดรับโปรแกรมหนวยฝกศึกษามีคะแนนความตั้งใจสูงข้ึนเชนเดียวกันกับ

การศึกษาของ แพรเพชร พัฒนะราช (2556) ซึ่งความตั้งใจท่ีจะเลิกรับท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันสามารถใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค

พยาธิใบไมตับไดในอนาคตตามแนวคิดของ Ajzen, I. (1991) ท่ีวา พฤติกรรมของมนุษยมีสาเหตุมาจากความตั้งใจน่ันเอง 

 นอกจากน้ียังมีขอจํากัดในเรื่องของพลทหารมีระดับการศึกษาไมเทากัน จึงทําใหมีบางสวนท่ีมีทักษะการอานอยูใน

ระดับต่ํา ซึ่งจะทําใหไดขอมูลท่ีมีความคลาดเคลื่อน แตผูวิจัยไดแกไขปญหาดังกลาวโดยการอานแบบสอบถามโดยใชภาษา

พ้ืนบานท่ีเขาใจงาย ใชเสียงท่ีดังและชัดเจน  

 

สรุปผลการวิจัย   

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา โปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับสามารถทําใหความรูเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมตับ   

การรับรูตามทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดานสขุภาพ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูประโยชน และการรับรูความรุนแรงของ

การปวยเปนโรคพยาธิใบไมตับ รวมถึงความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเช้ือพยาธิใบไมตับของพลทหาร

เพ่ิมข้ึนไดจริง ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีช้ีใหเห็นวาการมีความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอในการท่ีจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมท่ีดีได การไดรับการกกระตุนใหเกิดความตระหนักหรือความรับรูดานสุขภาพท่ีถูกตองและมากพอ จะเปนปจจัย

สําคัญท่ีนําไปสูการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได  

 สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรนําโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับน้ีไปขยายผลตอกับ   

พลทหารหนวยฝกอ่ืน ผลัดอ่ืน หรือคายทหารอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน เพ่ือคนหาจุดออนและพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาน้ีใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังตองมีระยะเวลาในการติดตามนานข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนปองกันและลด

อุบัติการณของโรคพยาธิใบไมตับ รวมถึงโรคมะเร็งตับและทอนํ้าดีของประชาชนไทยไดตอไป  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทุกทาน ทานผูบังคับกองพันทหารปนใหญท่ี 6  และ

ทานผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 22 ท่ีอนุเคราะหสถานท่ีเก็บขอมูลวิจัย รวมถึงผูฝกทหารใหมทุกทาน ท่ีเสียสละเวลาในการ

ควบคุมดูแลพลทหารในระหวางการทํากิจกรรม และท่ีสําคัญขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ท่ีใหความรวมมือทําใหงานวิจัย

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคลกับความรูและทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีผลตอ 

                 สารปนเปอนในอาหาร ท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 

RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTOR, KNOWLEDGES AND ATTITUDES OF 

VENDORS TOWARDS FOOD CONTAMINANTS IN FLEA MARKET OF  

PHITSANULOKE PROVINCE. 

ปราโมทย เย็นบุญธรรม และอนุกูล พุมคํา  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จงัหวัดพิษณุโลก, 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหาร ท่ีจําหนายในตลาดนัด ศึกษาระดับความรู 

ทัศนคติ ของผูประกอบการแผงลอยจําหนายอาหาร ในตลาดนัด และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับความรู 

และทัศนคติ ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอน ในอาหารเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวนวัน 342 คน กําหนดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางสําเร็จรูป และวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง แบบการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ จากน้ันจะใชการสุมตัวอยางแบบ

งาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามวัดความรู และทัศนคติ ของผูประกอบการ ตรวจสารปนเปอนในอาหาร และ

ชุดทดสอบสารปนเปอนท้ัง 5 ชนิดสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ขอมูลเชิงพรรณนา ไดแกจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสถิติ สหสัมพันธ Chi-square  กําหนดระดับนัยยะสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 ผลการศึกษา) ผลการตรวจการปนเปอนทางเคมีในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก  ท้ังหมดจํานวน 1731 

ตัวอยาง  แบงเปน สารบอแรกซ จํานวน 342 ตัวอยางพบวา พบสารบอแรกซปนเปอนในตัวอยางอาหาร จํานวน 4 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 1.2 สารกันรา จํานวน 342 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.9 สารฟอกขาว จํานวน 

330 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.6 ตรวจหาสารฟอรมาลีน จํานวน 352 ตัวอยาง พบวามีการ

ปนเปอน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.4 ตรวจหาสารโพลาร จํานวน 352 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอน 15 ตัวอยาง คิดเปน

รอยละ 4.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการ

อบรมความรู พบวา ไมมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติ รายไดตนเองตอเดอืน มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการท่ี

มีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.031) 

ความรูเก่ียวกับสารปนเปอนในอาหาร ของผูประกอบการท่ีจําหนายอาหาร ในตลาดนัดเขตจังหวัดพิษณุโลก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

7.09 คะแนน (S.D. =1.81) คิดเปนรอยละ 46.5 อยูในระดับสูง  

ABSTRACT 

This research The objective is to study the situation of food contaminants. Sold in the flea 

market To study the level of knowledge, attitudes of food stall vendors in the flea market and to study 

the relationship between personal factors and knowledge and attitude of entrepreneurs towards 

contaminants In the Phitsanulok province food area, the amount of day was 342 people. The sample 

group was determined by using the finished table. And methods for selecting samples Stratified random 

sampling And then using simple sampling Research tools Including a questionnaire to measure knowledge 

and attitude of entrepreneurs Check contaminated food And all 5 contaminated test kits. Statistics used 
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in the analysis Descriptive information Including the amount, percentage, average and standard deviation 

Statistical analysis of coefficients, Chi-square correlation, statistical significance level at 0.05. Results) The 

results of the examination of chemical contamination in food sold in the flea market Phitsanulok 

Province, total 1731 samples, divided into 342 borax substances. Contaminated borax was found in 4 

food samples, representing 1.2%. 342 samples were found to be contaminated, 3 samples were 0.9 

percent. The bleach samples were 330 samples found to be contaminated. 2 samples accounted for 0.6 

percent. Check for 352 samples of formaldehyde, 12 samples were found to be 3.4 percent. Polar 

samples were detected 352 samples, 15 samples were contaminated. think 4.1 percent as the 

relationship between personal variables such as sex, age, education. Monthly income And the knowledge 

training showed that there was no correlation with the attitude level. Monthly income There is a 

correlation between the attitude of the entrepreneurs towards food contaminants sold in the flea market 

Phitsanulok Province With statistical significance at the level of 0.05 (p = 0.031) knowledge about food 

contaminants Of the food distribution operators In Phitsanulok province flea market With an average of 

7.09 points (S.D. = 1.81), representing 46.5 percent, is at a high level 

คําสําคัญ    สารปนเปอน ตลาดนัด ความรู ทัศนคติ  

บทนํา  อาหารเปนสิ่งจําเปนพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตท้ังมวล ดังน้ันมนุษยจึงตองการอาหารทุกวัน เพ่ือใชใน

การเจริญเติบโตของรางกาย  ใชในการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ สิ่งท่ีตองการจากอาหารคือ สารอาหาร (nutrient) ซึ่งแบง

ออกเปนหมูได 5 หมู คือ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และวิตามิน นอกจากน้ี ยังตองการนํ้า และใยอาหารดวย (แสง

โสม,2512) ถาหากมนุษยไดมีการบริโภคสารอาหารท้ัง  5 หมูครบถวนและไดตามสัดสวนท่ีเหมาะสมตอความตองการของ

รางกายจะทําใหมนุษยมีสุขภาพอนามัยดี นอกจากการบริโภคอาหารท่ีมีสารอาหารครบถวนและมีสัดสวนตามความตองการ

ข อ ง ร า ง ก า ย แ ล ว จํ า เ ป น ท่ี จ ะ ต อ ง คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภ า พ ข อ ง อ า ห า ร ใ น ด า น อ่ื น  ๆ  อั น ไ ด แ ก  ค ว า ม ส ะ อ า ด  

(cleanliness ) ความปลอดภัย ( safe ) และความนาบริโภค ( asethetic ) (พรธิดา วิเชียรปญญา.2547) ตลาดนัด ถือเปน

ตลาดท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดนําผลผลิตของครัวเรือนตนเองออกมาจําหนาย เปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับตนเอง  

ตลาดนัด นับเปนตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร และดําเนินกิจการเปนประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1 

ครั้ง) นอกจากน้ีตลาดนัดยังเปนสวนหน่ึงในการกระจายอาหารใหกับ ประชาชน ปจจุบันมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

จากความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน จึงพบวา ปจจุบันประชาชนสวนใหญ

นิยมบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหารจากนอกบานมากกวาการประกอบปรุงเอง     ท่ีบาน เน่ืองจากตองการความ

สะดวก รวดเร็ว  และผลจากการดําเนินงานเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและนํ้า ป พ.ศ. 

2558 โดยสุมตรวจตัวอยางอาหารในรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร และตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดนัด) ผลการตรวจสอบ

สารปนเปอน สารเคมีในอาหารสดของแผงจําหนายอาหารตลาดนัด  โดยใชชุดทดสอบสารเคมีปนเปอนในอาหารของ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวาพบการปนเปอนฟอรมาลิน รอยละ 22.64 (รายงานประจําปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

พิษณุโลก, 2559) ในป พ.ศ.2561  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รวมกับ เขตบริการสุขภาพท่ี 2 หนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือ

ความปลอดภัยดานอาหาร กลุมท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการไดตรวจเฝาระวังการปนเปอนในอาหาร โดยดําเนินการสุม

เก็บตัวอยางอาหารภายในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลกครอบคลุมท้ังหมด 9 อําเภอ ในปงบประมาณ   พ.ศ.2560 - 2561 พบวา แผง

ลอยจําหนายอาหารมีจํานวนตัวอยางท่ีตรวจท้ังหมด 1,875 รายการ ผานเกณฑ 1,727 รายการ (รอยละ 92.11)  ถึงแมวาผล
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การตรวจสอบการปนเปอนในอาหาร จะผานตามเกณฑมาตรฐานเปนสวนใหญ แตยังพบวา มีผูปวยดวยโรคท่ีมีสาเหตุจาก

อาหาร และนํ้าเปนสื่อ อยูในอัตราสูงบงช้ีไดจากสถิติจํานวนและอัตราปวย ตอประชากรแสนคนของโรคท่ีตองเฝาระวังทาง

ระบาดวิทยาของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต ปพ.ศ. 2554 – 2556  ซึ่งพบการปวยดวยโรคอุจจาระรวง และโรคอาหารเปนพิษ 

เปนอันดับ 1และ 3 ตามลําดับ ใน 10 โรคท่ีตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก, 2556) 

จากสภาพการณดังกลาวผูวิจัยเห็นถึงความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด 

ระดับความรู  ทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารและความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู

และทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัดเขตตําบลวังทอง  อําเภอวังทอง  จังหวัด

พิษณุโลก เพ่ือทราบสถานการณ และเสนอแนะแนวทาง เปนขอมูลในการดําเนินงานปรับปรุงแผงลอยจําหนายอาหารในตลาด

นัด ใหมีการดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังดานสุขาภบิาลอาหารท่ีเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันใหมีการ

ปรุงประกอบ และจําหนายอาหารท่ีปลอดภัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของแผงลอยจําหนายอาหาร และอาหารท่ีจําหนายมี

ความปลอดภัยตอผูบริโภค สงผลใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยตอสุขภาพ ลดอุบัติการณการเกิดโรคจากอาหารและนํ้าเปน

สื่อ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป วัตถุประสงคของการวิจัย 1 เพ่ือศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายใน

ตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 2 เพ่ือศึกษาระดับความรู ทัศนคติของผูประกอบการ ท่ีมีตอสารเคมีปนเปอนในอาหารท่ีจําหนาย

ในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรูและทัศนคติของผูประกอบการท่ีมี

ตอสารปนเปอน ในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

        การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study)  โดยมุงศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนาย

ในตลาดนัด และความสมัพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู  ทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ี

จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณโุลก กําหนดขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

        1 ดานประชากรศึกษา 

             1.1 ผูประกอบการจําหนายอาหารในตลาดนัดท่ีมีจํานวนผูคาท้ังหมดไมต่าํกวา 100 ราย เขต จังหวัดพิษณุโลก 

             1.2 อาหารท่ีมีโอกาสพบสารปนเปอนท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 

        2 ดานเน้ือหา 

             2.1 ศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณโุลก 

             2.2 ศึกษาระดับความรู  ทัศนคติของผูประกอบการอาหารในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 

             2.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู และทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอน 

                  ในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณโุลก 

        1.5.3 ดานพ้ืนท่ี 

             ตลาดนัดมีจํานวนผูคาท้ังหมดไมต่ํากวา 100 ราย เขต จงัหวัดพิษณุโลก จาํนวน 9 อําเภอ รวมจํานวน 

             ตลาดนัด 20 แหง 

        1.5.4 ดานระยะเวลา 

             ในระหวางเดือน มิถุนายน – ธันวาคม  พ.ศ.2562 

ประชากร 

จํานวนผูประกอบการท่ีจําหนายอาหาร ท้ังหมดในตลาดนัดท่ีมีจํานวนผูคาไมต่ํากวา 100 แผง ครอบคลุมท้ัง 9 อําเภอ ใน

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 แหง 1586 แผงคา จํานวนผูจําหนายอาหาร 2,366 คน ใชโปรแกรมคํานวณหากลุมตัวอยางโดย

ใชสูตรของ ธานินทร ศิลปจารุ โดยมีสตูรคํานวณดังน้ี 
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n = P (1- P) (Z)² 

                e² 

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

P = คาเปอรเซ็นตท่ีตองการสุมจากประชากรท้ังหมด ( กําหนดใหการสุมตัวอยาง 

เปน 50% หรือ .50 จากประชากรท้ังหมด ) 

e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลือ่นจากการสุมตัวอยาง (ยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจาก การสุมตวัอยางได 5% หรือ .05) 

Z = ระดับความเช่ือมั่น (กําหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จะไดคา Z = 1.96) 

1.  การยอมรับคาความคลาดเคลื่อนระหวาง 

รอยละ 1 -  5 ไดกลุมตัวอยาง 342 คน คิดสัดสวนตามจํานวนผูจําหนายอาหาร 20 ตลาดนัด  

ตารางแสดงจํานวนตลาดนัดในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

จํานวนตลาดนัด 
จํานวนแผงจําหนาย

อาหารท้ังหมด 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

อําเภอเมือง       

ตลาดนัดบานกราง 126 188 20 

ตลาดนัดวัดบางทราย 92 132 20 

ตลาดนัดหนาเซ็นทรัล 121 198 20 

อําเภอบางกระทุม    

ตลาดนัดเทศบาล 96 154 20 

ตลาดนัดไผลอม 77 142 15 

อําเภอวังทอง    

ตลาดนัดทรัพยไพรวัลย 110 162 20 

ตลาดนัดวัดศรีโสภณ 115 157 20 

ตลาดนัดวัดวังทอง 46 68 20 

อําเภอชาติตระการ    

ตลาดนัดปาแดง 85 110 20 

ตลาดนัดนาตาจูม 76 86 15 

อําเภอนครไทย    

ตลาดนัดคลองถม 68 115 20 

ตลาดนัดบานแยง 57 96 15 

อําเภอเนินมะปราง    

ตลาดนัดหนาท่ีวาการอําเภอ 66 94 20 

ตลาดนัดบานชมพู 43 56 17 

อําเภอบางระกํา    

ตลาดนัดปลักแรต 83 124 20 
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ตลาดนัดทานางาม 51 88 20 

อําเภอพรหมพิราม    

ตลาดนัดเมอืงใหม 92 132 20 

ตลาดนัดโคงตนตาล 59 86 20 
 

2. วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified sampling) และจากน้ันจะใชการสุม

ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยคํานึงถึงสดัสวนองคประกอบ

ของประชากร ดังน้ี 

       1) เกณฑการคัดเลือกกลุมตวัอยางเขาในการศึกษา (Inclusion Criteria) 

                       1.1 ผูประกอบการท่ีจําหนายอาหารท่ีมีโอกาสปนเปอนท่ีจําหนายอยูในตลาดนัด 

                       1.2 แผงลอยจําหนายอาหารท่ีมีโอกาสปนเปอนท่ีจําหนายอยูในตลาดนัด 

                      1.3 ผูเขารวมวิจัยยินยอมใหความรวมมือเขารวมในการศึกษาวิจัย 

        2) เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria) 

                       2.1 กลุมตัวอยางตามเกณฑคัดเขาปฏิเสธการเขารวมวิจัยจนครบกระบวนการ 

         3) ตัวอยางอาหารท่ีสุมเก็บตามจํานวนของกลุมตัวอยางผูประกอบการ 1 ราน ตอ 1 ชนิดอาหาร 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

        สารปนเปอนในอาหาร หมายถึง สารบอแรกซ, สารฟอกขาว, ฟอรมาลิน, สารกันรา  และสารโพลาร 

        ตลาดนัด  หมายถึง  ตลาดนัดท่ีมีจํานวนผูคาไมต่ํากวา 100 แผง ครอบคลุมท้ัง 9 อําเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

        1.7.1 นําผลท่ีไดไปพยากรณความนาจะเปนของสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด เพ่ือเปน 

                แนวทางเฝาระวังความปลอดภัยในอาหารตอไป 

        1.7.2 นําผลการวิจัยไปตอยอดพัฒนา วางแผน และกําหนดนโยบาย เพ่ือการพัฒนาคณุภาพตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก  

                ใหมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

เคร่ืองมือวิจัย  

             ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชเครื่องมือในการทําวิจยั โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ  

                 แบบสอบถาม เรื่องความรูและทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก  มี

ท้ังหมด 3 สวน สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับสารปนเปอนในอาหาร สวนท่ี 3 แบบสอบถาม

ทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหาร   

     ชุดทดสอบการปนเปอนสารเคมีในอาหาร 

                   - ชุดทดสอบบอแรกซในอาหาร 

                   - ชุดทดสอบฟอรมาลินในอาหาร 

                   - ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร 

                   - ชุดทดสอบสารกันราในอาหาร 

                   - ชุดทดสอบสารโพลารในนํ้ามันทอดซ้าํ   
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การวิเคราะหขอมูล  

             สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะหหา

ความสัมพันธ โดยใชสถิติ Chi-square  โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตน                                         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ขอมูลท่ัวไป 

จากผลการศึกษา พบวา  

สวนท่ี 1 กลุมตัวอยางผูประกอบการท่ีจําหนายอาหาร จํานวน 342 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน รอย

ละ 74.4 ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุ ระหวาง   41-50 ป  คิดเปนรอยละ 37.2 รองลงมา คือกลุมอายุ 31-40 ป 

คิดเปนรอยละ 29.5 นอยท่ีสุดคือ กลุมอายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 7.8 การศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษามากท่ีสุด 

รอยละ 47.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอนุปริญญา / ปวช.  รอยละ 40.3 ทางดานรายไดประจํา ตอเดือน  

สวนใหญมีรายได 5,001 – 10,000 บาท รอยละ 42.6  รองลงมาคือ มีรายได 10,001 – 20,000 บาท และมีรายไดต่ํากวา 

5,000 บาท รอยละ 38.8  ประเภทอาหารท่ีจําหนาย สวนใหญจําหนายอาหารประเภทผลิตภัณฑแปรรูป รอยละ 20.9  

รองลงมาคือ จําหนายอาหารประเภทผัก – ผลไมสด และจําหนายอาหารประเภททอด รอยละ 20.2 การไดรับการอบรมให

ความรู  สวนใหญไมเคยไดรับความรู  รอยละ 67.4  รองลงมาคือ เคยไดรับความรู  รอยละ 32.6  จํานวนวันท่ีจําหนายอาหาร

ในรอบสัปดาห  สวนใหญจําหนายอาหาร 5 – 7 วันตอสัปดาห  รอยละ 51.9  รองลงมาคือ จําหนายอาหาร 3 – 4 วันตอ

สัปดาห 

สวนท่ี 2 ขอมูลความรู และทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด  

กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับสารปนเปอนในอาหาร เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบถูก

มากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 9 ถาไดรับประทานอาหารท่ีมีสารฟอกขาวเขาไปจะทําใหเกิดอาการหายใจขัด ปวดทอง อาเจียน 

อุจจาระรวง ผูท่ีแพอยางรุนแรงอาจเสียชีวิตได คิดเปนรอยละ 94.8  รองลงมา ไดแก ขอท่ี 5 อาหารท่ีสามารถพบสารโพลาร 

(นํ้ามันทอดซ้ํา) เชน ปลาทองโก ไกทอด กลวยทอด และหมูทอด เปนตน คิดเปนรอยละ 93.5 สําหรับขอคําถามท่ีกลุม

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- รายไดประจํา 

การไดรับความรจากการอบรม 

- ความรูเก่ียวกับสารปนเปอน 

- ทัศนคติเก่ียวกับสารปนเปอน 

สารปนเปอนในอาหาร 

สารบอแร็ก,  

สารฟอรมารีน, 

สารฟอกขาว,  

สารกันรา,  

โ  
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ตัวอยางตอบถูกผิดมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 นํ้ามันทอดซ้ําหรือนํ้ามันเสื่อมคุณภาพ จะมีลักษณะหนืดขนผิดปกติ มีสีใส ไมมี

ฟอง ไมมีกลิ่นเหม็นไหม เกิดควันมากขณะทอด คิดเปนรอยละ 67.5  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.5 

รองลงมาคืออยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 43.5 และอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 10.1 

กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการท่ีจําหนายอาหารในตลาดนัด เมื่อพิจารณา

รายขอ พบวา ขอคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 ทานคิดวาการรับประทานอาหารท่ีมีสาร

ปนเปอนจะสงผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 93.5 รองลงมาคือ ขอท่ี 8 ทานคิดวาควรมี

การเปลี่ยนนํ้ามันทอด หลังการใชแลวเกิน 3 ครั้ง สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 89.6 สําหรับขอคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบ

ทัศนคติเชิงลบมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 ทานคิดวาการใชนํ้ามันทอดซ้ําบอย ๆ เปนการประหยัดการใชนํ้ามันและลดตนทุนใน

การผลิต สวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือ ขอท่ี 5 ทานคิดวาการใสสารกันราลงในผัก ผลไมดอง เพ่ือใหดู

นารับประทาน สะอาด นาซื้อ เปนการเพ่ิมยอดขายสวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 80.5 โดยในภาพรวมคะแนนทัศนคติท่ี

มีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการท่ีจําหนายอาหารในตลาดนัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.91 คะแนน (S.D. = 3.88 ) 

จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 30 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน 
สวนท่ี 3  ความสัมพันธระหวางเพศกับความรูของผูประกอบการท่ีมตีอสารปนเปอนในอาหาร 

               ท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

ความรูของผูประกอบการท่ีมตีอสารปนเปอนในอาหารท่ี

จําหนายในตลาดนัด 

 

χ2 

 

P-value 

ระดับปานกลาง 

จํานวน (รอยละ) 

ระดับมาก 

จํานวน (รอยละ) 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

34 (10.1%) 

67 (20.2%) 

 

68 (15.5%) 

173 (54.3%) 

 

1.765 

 

0.184 

รวม 101 (30.2%) 271 (69.8%)   

อาย ุ

20 – 30 ป 

31 – 40 ป 

41 – 50 ป 

51 – 60 ป 

มากกวา 60 ปข้ึนไป 

 

6 (1.6%) 

44 (10.1%) 

45 (10.1%) 

27 (7.8%) 

5 (0.8%) 

 

28 (6.2%) 

67 (19.4%) 

95 (27.1%) 

45 (10.1%) 

25 (7.0%) 

 

4.861 

 

0.302 

รวม 127 (30.2%) 215 (69.8%)   

ระดับการศึกษา 

ไมไดศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตร ี

 

7 (1.6%) 

21 (6.2%) 

18 (5.4%) 

8 (2.3%) 

3 (0.8%) 

 

0 

133 (38.8%) 

119 (34.9%) 

16 (4.7%) 

17 (3.1%) 

 

16.275 

 

0.039 

รวม 57 (16.3%) 285 (81.4%)   

รายไดตนเองตอเดือน นอย ปานกลาง มาก   
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ต่ํากวา 5,000 บาท 

5,001 – 10,000 บาท 

10,001 – 20,000บาท 

มากกวา 20,001 บาทข้ึน

ไป 

5 (1.6%) 

3 (0.8%) 

0 

0 

3 (0.8%) 

29 (8.5%) 

16 (4.7%) 

8 (2.3%) 

27 (7.8%) 

114 (33.3%) 

128 (34.1%) 

8 (6.2%) 

13.919 0.031 

รวม 8 (2.3%) 56 (16.3%) 277 (81.4%)   

การไดรับการ

อบรมใหความรู 

ไมเคย 

เคย 

นอย 

 

8 (2.3%) 

0 

ปานกลาง 

 

31 (9.3%) 

24 (7.0%) 

มาก 

 

190 (55.8%) 

97 (25.6%) 

 

 

2.524 

 

 

0.283 

รวม 8 (2.3%) 55 (16.3%) 287 (81.4%)   

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู 

กับความรู ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน 

การไดรับการอบรม ไมมีความสัมพันธกับความรูของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด 

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู กับ

ทัศนคติ ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา การไดรับการอบรม 

ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติ ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด รายไดตนเองตอเดือน มี

ความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.031) 

สวนท่ี 4 ผลการตรวจการปนเปอนทางเคมีโดยชุดทดสอบ  ไดแก  สารบอแรกซ  สารไฮโดร-ซัลไฟต (สารฟอกขาว)  

สารฟอรมาลิน สารกันรา และสารโพลาร (นํ้ามันทอดซ้ํา) 

ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารในตลาดนัดจังหวัดพิษณุโลก 

การวิเคราะห จํานวน 

ผลการวิเคราะห 

ได

มาตรฐาน 
รอยละ 

ไมได

มาตรฐาน 
รอยละ 

อาหาร 

สารบอแรกซ 342 338 98.8 4 1.2 

สารกันรา 342 339 99.1 3 0.9 

สารฟอกขาว 330 328 99.4 2 0.6 

สารฟอรมาลีน 352 340 96.6 12 3.4 

สารโพลาร 365 350 95.9 15 4.1 

ผลการตรวจการปนเปอนทางเคมีในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก  ท้ังหมดจํานวน 1731 ตัวอยาง  

แบงเปน สารบอแรกซ จํานวน 342 ตัวอยาง  สารกันรา จํานวน 342 ตัวอยาง สารฟอกขาว จํานวน 330 ตัวอยาง สาร

ฟอรมาลิน จํานวน 352 ตัวอยาง และสารโพลาร จํานวน 365 ตัวอยาง พบวา พบสารบอแรกซปนเปอนในตัวอยางอาหาร 

จํานวน 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.2  ซึ่งตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ คือ ลูกช้ินเอ็นเน้ือ จากการตรวจหาสารกันรา พ้ืนท่ีตลาด

นัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางท้ังหมด 342 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารกันรา  3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.9 ซึ่ง
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ตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ ผักกาดดองเปรี้ยว 3 ตัวอยาง หนอไมดองขาว 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอกขาว พ้ืนท่ีตลาด

นัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางท้ังหมด 330 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอกขาว  2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.6 ซึ่ง

ตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอรมาลีน พ้ืนท่ีตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยาง

ท้ังหมด 352 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอรมาลีน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.4 ซึ่งตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ 

ปลาหมึกกรอบ 11 ตัวอยาง สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารโพลาร พ้ืนท่ีตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางท้ังหมด 

352 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารโพลาร 15 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.1 ซึ่งตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ นํ้ามันทอด

ขนมทอด 8 ตัวอยาง นํ้ามันทอดเน้ือสัตว 4 ตัวอยาง นํ้ามันทอดผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว 3 ตัวอยาง 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย การศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจาํหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก พบวา  

อาหารท่ีจําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก พบสารบอแรกซปนเปอนในตัวอยางอาหาร จํานวน 4 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 1.2  ซึ่งตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ คือ ลูกช้ินเอ็นเน้ือ จากการตรวจหาสารกันรา พ้ืนท่ีตลาดนัด พิษณุโลก 

จํานวนตัวอยางท้ังหมด 342 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารกันรา  3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.9 ซึ่งตัวอยางอาหารท่ี

ตรวจพบ ผักกาดดองเปรี้ยว 3 ตัวอยาง หนอไมดองขาว 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอกขาว พ้ืนท่ีตลาดนัด พิษณุโลก 

จํานวนตัวอยางท้ังหมด 330 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอกขาว  2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.6 ซึ่งตัวอยางอาหาร

ท่ีตรวจพบ สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอรมาลีน พ้ืนท่ีตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางท้ังหมด 352 

ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอรมาลีน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.4 ซึ่งตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ ปลาหมึกกรอบ 

11 ตัวอยาง สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารโพลาร พ้ืนท่ีตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางท้ังหมด 352 ตัวอยาง 

พบวามีการปนเปอนของสารโพลาร 15 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.1 ซึ่งตัวอยางอาหารท่ีตรวจพบ นํ้ามันทอดขนมทอด 8 

ตัวอยาง นํ้ามันทอดเน้ือสัตว 4 ตัวอยาง นํ้ามันทอดผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว 3 ตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน 

มหัทธนตระกูล และคณะ (2541) ท่ีพบวา ตัวอยางอาหารจํานวน 21 ชนิด รวมท้ังหมด 60 ตัวอยาง มีการปนเปอนของสาร

บอแรกซ จํานวน 10 ตัวอยาง ซึ่งคิดเปนรอยละ 16.67 ของตัวอยางท้ังหมด ซึ่งพบอยูในลูกช้ินเน้ือ, ลูกช้ินปลา,แหนมหมู และ

ทับทิมกรอบ 

ผูประกอบการในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรู ตอการจําหนายอาหารท่ีไมมีสารปนเปอน 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเก่ียวกับสารปนเปอนในอาหาร เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอคําถามท่ีกลุมตัวอยาง

ตอบถูกมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 9 ถาไดรับประทานอาหารท่ีมีสารฟอกขาวเขาไปจะทําใหเกิดอาการหายใจขัด ปวดทอง อาเจียน 

อุจจาระรวง ผูท่ีแพอยางรุนแรงอาจเสียชีวิตได คิดเปนรอยละ 94.8  รองลงมา ไดแก ขอท่ี 5 อาหารท่ีสามารถพบสารโพลาร 

(นํ้ามันทอดซ้ํา) เชน ปลาทองโก ไกทอด กลวยทอด และหมูทอด เปนตน คิดเปนรอยละ 93.5 สําหรับขอคําถามท่ีกลุม

ตัวอยางตอบถูกผิดมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 นํ้ามันทอดซ้ําหรือนํ้ามันเสื่อมคุณภาพ จะมีลักษณะหนืดขนผิดปกติ มีสีใส ไมมี

ฟอง ไมมีกลิ่นเหม็นไหม เกิดควันมากขณะทอด คิดเปนรอยละ 67.5  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.5 

รองลงมาคืออยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 43.5 และอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 10.1 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 46.5 รองลงมาคืออยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 43.5 และอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 10.1 ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของธนชีพ  พีระธรณิศร และคณะ (2558) ท่ีพบวา ผูสัมผัสอาหารหรอืผูประกอบอาหารของแผงลอยจําหนายอาหารมี

ความรู ผานเกณฑรอยละ 90 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง   

ผูประกอบการในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก มีระดับทัศนคติ ตอการจําหนายอาหารท่ีไมมีสารปนเปอน 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการท่ีจําหนายอาหารในตลาดนัด เมื่อ
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พิจารณารายขอ พบวา ขอคําถามท่ีกลุมตัวอยางตอบทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 10 ทานคิดวาการรับประทาน

อาหารท่ีมีสารปนเปอนจะสงผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 93.5 รองลงมาคือ ขอท่ี 8 ทาน

คิดวาควรมีการเปลี่ยนนํ้ามันทอด หลังการใชแลวเกิน 3 ครั้ง สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 89.6 สําหรับขอคําถามท่ีกลุม

ตัวอยางตอบทัศนคติเชิงลบมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 7 ทานคิดวาการใชนํ้ามันทอดซ้ําบอย ๆ เปนการประหยัดการใชนํ้ามันและ

ลดตนทุนในการผลิต สวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือ ขอท่ี 5 ทานคิดวาการใสสารกันราลงในผัก ผลไม

ดอง เพ่ือใหดูนารับประทาน สะอาด นาซื้อ เปนการเพ่ิมยอดขายสวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 80.5 โดยในภาพรวม

คะแนนทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการท่ีจําหนายอาหารในตลาดนัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.91 คะแนน 

(S.D. = 3.88 ) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 30 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของวีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ท่ีพบวา ผูสัมผัสอาหารหรือผูประกอบการ มีระดับทัศนคติเก่ียวกับการสุขาภิบาล

อาหารโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 38.3 เน่ืองจาก ศึกษากันตางพ้ืนท่ี ระหวางชุมชนเมืองและชนบท ข้ึนอยูกับ

ความเอาใจใสในการปรุง และจําหนายอาหาร ปจจัยของแตละบุคคล เชน อุปนิสัย ความคิดเห็นตางกัน เปนตน แตสอดคลอง

กับงานวิจัยของธนชีพ  พีระธรณิศร และคณะ (2558) ท่ีพบวา ทัศนคติอยูในระดับสูงและระดับปานกลาง รอยละ 53 ของผู

สัมผัสอาหารในตลาดสด 

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู 

กับความรู ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน 

การไดรับการอบรม ไมมีความสัมพันธกับความรูของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด 

ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู กับ

ทัศนคติ ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา การไดรับการอบรม 

ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติ ของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัด รายไดตนเองตอเดือน มี

ความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารท่ีจําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.031) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิศา สาเบด และคณะ (2556) ท่ีพบวา เพศไมมี

ความสัมพันธกับระดับความรูของผูท่ีเก่ียวของกับงานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิศา สาเบด และคณะ 

(2556) ท่ีพบวา อายไุมมคีวามสัมพันธกับระดับความรูของผูท่ีเก่ียวของกับงานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

วีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ท่ีพบวาการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความรูดานสุขาภิบาลอาหาร และสอดคลองกับงานวิจัยของ

(ธนชีพ พีระธรณิศร และคณะ.2548 ) ท่ีพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับความรูของผูท่ีเก่ียวของกับงาน

สุขาภิบาลอาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน  ภูกันดาน (2553) ท่ีพบวา ขอมูลสวนบุคคล รายได กับความรู

เก่ียวกับการสุขาภิบาลอาหาร มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เน่ืองจากรายไดของแตละบุคคลมี

จํานวนไมเทากันในแตละเดือน และทําการศึกษากันตางพ้ืนท่ี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ท่ีพบวา 

การไดรับการอบรมดานการสุขาภิบาลอาหาร การไดรับขอมูล ขาวสารดานการสุขาภิบาลอาหารกับความรูเก่ียวกับการ

สุขาภิบาลอาหาร ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการวิจัยและการนําไปใชประโยชน  

1. แมวาความรูของผูประกอบการท่ีจาํหนายอาหารในตลาดนัดเขตจังหวัดพิษณุโลก จะอยูในระดับ 
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ปานกลาง  ในเรื่องของผลกระทบท่ีสงผลตอสุขภาพเมื่อไดรับสารปนเปอนเขาสูรางกายยังคงอยูในระดับ

ปานกลางจึงควรมีการอบรมใหความรูในเรื่องดังกลาว 

2.    นําผลไปใชในการหาตัวอยางอาหารเพ่ิมเติมจากการท่ีผูประกอบคิดนวัตกรรมอาหารชนิดใหม ๆ 

                   3.   นําผลท่ีไดไปพยากรณความนาจะเปนของสถานการณสารปนเปอนในอาหารท่ีจาํหนายในตลาดนัด 

                         เขตจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเปนแนวทางเฝาระวังความปลอดภัยในอาหารตอไป 

                   4.   จัดใหมีมาตรการทางสังคม คอยตักเตือน และสงตอขอมูลผูประกอบการท่ีตรวจพบใหแกผูมีอํานาจจดัการ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพผูประกอบการจําหนายอาหารในขอมูลเชิงลึกถึงแหลงท่ีรับสินคามาจําหนาย  

เพ่ือท่ีจะทําการลงเก็บขอมูลจากแหลงจําหนายสินคาโดยตรง 

2. ควรมีการขยายการศึกษา ใหครอบคลุมสวนอ่ืนๆ เชน โรงอาหารในโรงเรียน ศูนยอาหารใน

หางสรรพสินคาเปนตน 
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ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปลํ้าระดับเยาวชนภาค 5 

THE FACTORS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT OF YOUTH WRESTLER IN REGION 5 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 

และเพ่ือเปนแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวาง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักกีฬาระดับเยาวชน ผูฝกสอน ผูจัดการทีม ในภาค 5 

จํานวน 259 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถามมีความตรงเชิงเน้ือหาของขอ

คําถามอยูระหวาง 0.67-1.00 และคาความเช่ือมั่น (reliability) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method เทากับ 0.87 การ

วิเคราะหขอมูลดานเชิงปริมาณ ใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนดานเชิงคุณภาพ 

ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เปนการบรรยายและสรุปเปนความเรียง ผลการวิจัย พบวา ปจจัยภายในตัว

นักกีฬาในดานความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ํา และดานแรงจูงใจในการเลนกีฬามวยปล้ํา ในภาพรวมเปนปจจัยท่ีสงผลอยู

ในระดับมากท่ีสุด สวนปจจัยภายนอกตัวนักกีฬาดานผูจัดการทีมดานผูปกครอง และดานผูฝกสอน ในภาพรวมเปนปจจัยท่ี

สงผลอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนปจจัยการบริหารจัดการ (POLC) ดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศ

ไทย (POLC) ดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา และดานการคนหา และการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ําเปนปจจัย

ท่ีสงผลอยูในระดับมาก สําหรับแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 พบวา สมาคมกีฬาจังหวัด

ในภาค 5 และสมาคมมวยปล้ําแหงประเทศไทยตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

สรรหาผูฝกสอนตางประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนากีฬามวยปล้ํา ใหมีผลงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบ

การคัดเลือกนักกีฬาตามเกณฑท่ีสมาคมกําหนด มีการจัดการแขงขันในภาค 5 เพ่ิมมากข้ึน จัดคายอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้ํา ตัวนักกีฬาตองมีความพรอมดานรางกายและจิตใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมาย มี

ระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเอง และมีความเช่ือมั่นในตัวผูฝกสอนนําพาสูความสําเร็จ ตัวฝกสอนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ํา มีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตนเองและนักกีฬา มีการนําวิทยาศาสตร

ทางการกีฬาสาขาตาง ๆ มาประยุกตใช ในการฝกซอมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถแกไขสถานการณ

ท้ังการกอนแขงขัน ระหวางแขงขัน และหลังการแขงขันไดดี  

คําสําคัญ: นักกีฬามวยปล้ํา  เยาวชนภาค 5  การพัฒนา 

 

Abstract  

  The objective of this research was to study the level of The Factors Affecting on the 

Development of Youth Wrestler in Region 5 and to use this research as the tendency for reinforcing the 

development of the youth wrestler region 5. The research methodology was the mingling method 

between the qualitative and the quantitative research. The target in the research was 259 of wrestling 

people youth wrestling coaches, and term managers research were the interview forms and the 

questionnaires which has the content validity of the items between 0.67 – 1.00 and reliability by 
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Cornbach’s Alpha Method as 0.87. Meanwhile, the Frequency, Percentages, Means and Standard 

Deviations were used for qualitative data analysis. The content analysis was used for qualitative data 

analysis by narration and essay.  

  The result of the research , was as following , for the level of the factors effecting on the 

development of youth wrestler in region 5, was found that the factors inside the wrestlers for intention in 

wrestling and for motivation in wrestling, totally, were in the highest level. While, the factors outside the 

wrestler for team managers, guardians and coaches, totally, were also in the highest level. Yet, the 

management factor (POLC) for the management of Wrestling Association of Thailand, wrestling supporting 

and promoting and, searching and choosing the wrestler, were the factors effecting in the high level. 

  For The tendency to reinforce the development of youth wrestler in region 5, was found 

that, the provincial Sport Association in region 5 and Wrestling Association of Thailand must have good 

management system, promote and support the budget and materials ,look for skilled international 

coaches that have high potentiality to develop wrestling to continue evidently. Furthermore, there should 

be the wrestler classifying by the criteria the association assigned, in fact there should be more 

competitions in region 5. Besides, the training camp should be held for exchanging the techniques and 

experiences in wrestling. The wrestler themselves must have physical and mental readiness and have 

intention, target, discipline, self-developing and trust their coaches in leading them to the success. 

Meanwhile, the coaches must have moral principles and moral standards together with skill in wrestling. 

They should search for new knowledge’s in order to enhance their potentiality and their wrestler’s 

potentiality. While, in the training, the varied fields of sport sciences should be applied for the personal 

difference. Especially, they could improve the situations before the game, during the game and after the 

game so well. 

keyword:  factors, wrestlers region 5, development  

 

บทนํา  

การกีฬามีความสําคัญตอประชาชนในชาติ ท้ังในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพท่ี

ดี ปลูกฝงความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา เกิดความสมานฉันทของคนในชาติ สรางความภูมิใจ สรางช่ือเสียง สรางรายได สรางอาชีพและ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังน้ัน ทุกประเทศจึงสงเสริมใหประชาชนมีความเปนเลิศทางการกีฬา ประกอบอาชีพ

ทางการกีฬา การพัฒนากีฬาไปสูอาชีพ ซึ่งเปนตัวบงบอกของความเจริญกาวหนาของประเทศอีกทางหน่ึงจากความสําเร็จดาน

การกีฬาของประเทศ ท่ีสามารถเปนดัชนีตัวบงช้ีถึงความสําเร็จและความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมไดน้ัน 

ประเทศไทยโดยกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ซึ่งรับผิดชอบในดานการพัฒนากีฬาของประเทศ  ไดจัดทําแผนพัฒนากีฬา

แหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2560-2564) ข้ึน เพ่ือใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน  โดยกําหนดวิสัยทัศนใน

การพัฒนากีฬาไววา “การกีฬาเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสวน และเปนกลไกสําคัญในการสรางคุณคาทาง

สังคมและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” พรอมท้ังกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากีฬาไว จํานวน 6 ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

ท่ี 3 เปนยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศและการตอยอดความสําเร็จในอาชีพโดยสงเสริมการสรางความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชนในการรวมพัฒนาตลอดเสนทางอาชีพนักกีฬา โดยมีแนวทางท่ีสําคัญ ไดแก 1) การเฟนหาและพัฒนา

นักกีฬาท่ีมีความสามารถทางการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ 2) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอยางเปนระบบและมีมาตรฐานสากล 

เพ่ือการพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศและการอาชีพอยางยั่งยืน 3) การสรางและพัฒนาศูนยบริการการกีฬาและศูนยฝกกีฬา
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แหงชาติท่ีเปนมาตรฐาน 4) การสงเสริม และจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 5) 

การสงเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือการอาชีพอยางเปนระบบ (แผนพัฒนากีฬาแหงชาติฉบับท่ี 6 พ.ศ.2560-2564)  

 สมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยเปนสมาคมกีฬาหน่ึงของประเทศไทยท่ีมีเปาหมายในการสรางนักกีฬาสูความ

เปนเลิศ โดยสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยไดกําหนดนโยบาย ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนานักกีฬา ดานพัฒนา

บุคลากรกีฬา และดานฝายจัดการแขงขัน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางรากฐาน และสรางความนิยมใหมีการเลนกีฬามวยปล้ํา

ใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ีแพรหลายมากข้ึน (รชต สุทธิจิตตกุล; และคณะ. 2560) ท้ังน้ีการกีฬาแหงประเทศไทยไดบรรจุการ

แขงขันกีฬามวยปล้ําในกีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ดังน้ัน จึงมีนักกีฬา

ในแตละภูมิภาค (ภาค 1-5) เขารวมการแขงขันในรายการท่ีสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย จัดแขงขันมาโดยตลอด ท้ังน้ี

กีฬามวยปล้ําเปนท่ีนิยมรูจักกันอยางแพรหลายและสามารถสรางนักกีฬา เปนตัวแทนของประเทศไทยเขารวมการแขงขันใน

ระดับนานาชาติไดอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันการพัฒนาใหเกิดความเปนเลิศน้ันตองมีการผลักดัน สนับสนุนและการพัฒนา

นักกีฬาตัง้แตระดับเยาวชนในแตละภูมิภาคข้ึนไป ซึ่งมีผูฝกสอนและนักกีฬามวยปล้ําน้ันอยูในแตละภูมิภาค (1-5) ท่ัวประเทศ

เปนจํานวนมากซึ่งในภาค 5 น้ันมีนักกีฬามวยปล้ําและผูฝกสอนกีฬามวยปล้ําเปนจํานวนมากเชนกัน แตเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภูมิภาคอ่ืน ๆ ท่ีมีทีมนักกีฬามวยปล้ําซึ่งเมื่อเทียบจากผลการแขงขันในรายการตาง ๆ ท่ีผานมาพบวาในภาค 5 น้ันการพัฒนา

นักกีฬามวยปล้ําหรือผลงานนักกีฬามวยปล้ําในระดับเยาวชนการติดเปนตัวแทนทีมชาติยังนอยมาก การท่ีจะพัฒนานักกีฬา

มวยปล้ําใหมีโอกาสไดเขารวมฝกซอมและแขงขันท้ังในประเทศและตางประเทศประเทศน้ัน ตองมีการสงทีมนักกีฬาเขารวม

แขงขันในรายการตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน จะเปนการสรางประสบการณแขงขัน สามารถพัฒนานักกีฬาไดเร็วยิ่งข้ึน สรางแรงจูงใจ 

แรงบันดาลใจใหกับนักกีฬา สรางอาชีพ สรางรายได การท่ีจะพัฒนานักกีฬามวยปล้ําในระดับเยาวชน ใหประสบผลสําเรจ็ ดาน

ความเปนเลิศ ผูวิจัยซึ่งเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําจึงเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานักกีฬามวย

ปล้ําในระดับเยาวชนโดยเฉพาะในภาค 5 ซึ่งมีปจจัยหลายประการท่ีตองคํานึงถึงไมวาจะเปนศักยภาพของนักกีฬา การฝกทักษะ

ทางการกีฬาอยางจริงจัง การวางแผน การบริหารจัดการ สภาพเศรษฐกิจสังคม ระยะเวลา รวมท้ังการสนับสนุนสงเสริมจากทุก

ฝายท่ีเก่ียวของ  

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําของประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับเยาวชน ใน

เขตภาค 5 ซึ่งผูวิจัยตองการทราบวามีปจจัยใดบางท่ีจะสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชนภาค 5 เพ่ือเปน

แนวทางในการนําไปพัฒนานักกีฬามวยปล้ําใหพัฒนาและสรางช่ือเสียงใหกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร/กลุมเปาหมาย  

  กลุมเปาหมาย ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของในกีฬามวยปล้ําในภาค 5 จํานวน 259 คนกลุมท่ี 1 

ประกอบดวยผูจัดการทีม ผูฝกสอน และนักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 ในกลุมภาคเหนือ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดแพร 

จังหวัดนาน จังหวัดอุตรดิตถจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ ประกอบดวย ผูจัดการทีม ผูฝกสอน 

จํานวน 24 คน และนักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 จํานวน 220 คน รวมท้ังหมด 244 คน กลุมท่ี 2 จํานวน 15 คน

ประกอบดวย ผูแทนสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย(ในภาค 5) จํานวน 5 คน ผูตัดสินกีฬามวยปล้ํา (ในภาค 5) จํานวน 5 คน 

และนักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชนทีมชาติ (ในภาค 5) จํานวน 5 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 

ลักษณะดังน้ี 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  ลักษณะเปนแบบสอบถาม (questionnaire) เปนมาตราสวน

ประมาณคา 5 อันดับ (rating scale) แบงออกเปน 2 ชุด 
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 ชุดท่ี 1 สําหรับนักกีฬาเปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยภายในตัวนักกีฬาและปจจัยภายนอกตัว

นักกีฬา 

  ชุดท่ี 2 สําหรับผูจัดการทีม ผูฝกสอนเปนการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับดานการบริหารจัดการ 

ดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา ดานการคนหาและการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ํา 

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) กับ

ผูแทนสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยในภาค 5 ผูตัดสินกีฬามวยปล้ําระดับชาติและนานาชาติในภาค 5 และนักกีฬา

ระดับเยาวชนทีมชาติในภาค 5  

 การวิเคราะหขอมูล 

 เชิงปริมาณ 

 1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

 2. ขอมูลดานระดับปจจัยท่ีสงผลในการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดบัเยาวชน ภาค 5 เปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 อันดับ โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 เชิงคุณภาพ  

 1. จําแนกและจัดระบบขอมลู เปนการนําขอมูลท่ีไดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมูออกเปนระบบ 

 2. วิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เปนการนําขอมลูท่ีไดจากการสมัภาษณมาวิเคราะหเน้ือหา และสรุป

บรรยายเปนความเรียง 

 

ผลการวิจัย 

   ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5   ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล

การศึกษา  เปน 3   ตอน ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ดานนักกีฬา นักกีฬามวยปล้ําระดบัเยาวชน ภาค 5 สวนใหญเปนนักกีฬาชาย คิดเปนรอยละ 63.64 และนักกีฬา

หญิง คิดเปนรอยละ 36.36  มีอายุเฉลี่ย 13-15 ป รอยละ 47.70 นักกีฬาสวนใหญ ทําการแขงขันประเภทฟรสีไตลชาย (FS) 

คิดเปนรอยละ 30.00 สวนใหญมปีระสบการณในการเลนกีฬามวยปล้ํา มากกวา 3 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ  52.27 เหตุผลใน

การเลนกีฬามวยปล้ํา เน่ืองจากผูปกครองใหการสนับสนุนใหเลน คดิเปนรอยละ 65.90  

ดานผูฝกสอน ผูจดัการทีม สวนใหญเปนเพศชายคดิเปนรอยละ 75.00 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 25.00 มีอายุ

เฉลี่ยระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 29.17 มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนมากกวา 3 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 54.17 

รองลงมา มีประสบการณในระหวาง 1-3 ป คิดเปนรอยละ 29.17 และมีประสบการณนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 16.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1146 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

     ตอนท่ี 2 ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5  

 

ตารางท่ี 1 สรุปคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัยท้ังหมดท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5    

 

ตารางท่ี 1 ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 ในภาพรวมท้ังหมด ในแตละปจจัย 

พบวา ปจจัยภายในตัวนักกีฬา ดานความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ําเปนระดับปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

เทากับ  4.38 (μ = 4.38, σ = 0.60)  รองลงมา ดานผูฝกสอน เปนระดับปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 

4.36 (μ = 4.36,  σ = 0.57)  และดานผูปกครอง เปนระดับปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33  (M 

=4.33,  σ = 0.56)  ตามลําดับ 

 

     ตอนท่ี 3 แนวทางในการเสริมสรางพัฒนานักกฬีามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 

        จากการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน 

ภาค 5 ใหเกิดการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน  ประกอบดวย  สมาคมกีฬาจังหวัดในภาค 5 และสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศ

ไทยตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สรรหาผูฝกสอนตางประเทศท่ีมีความ

เช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนากีฬามวยปล้ํา ใหมีผลงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบการคัดเลือกนักกีฬาตามเกณฑท่ี

สมาคมกีฬามวยปล้ํากําหนด มีการจัดการแขงขันกีฬามวยปล้ําในเขตจังหวัดภาค 5 ใหเพ่ิมมากข้ึน  มีการจัดคายอบรมเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้ํา การนํานักกีฬาทีมชาติ ท้ังระดับเยาวชนและประชาชน รวมท้ังสงผู

ฝกสอนของสมาคมฯ ผูฝกสอนตางชาติ  ท่ีมีผลงานระดับสูง ไปถายทอดความรู ทักษะและเทคนิคใหม ๆ  ใหกับนักกีฬาและ 

ผูฝกสอนในแตละสโมสรตาง ๆ  ในภูมิภาคเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ตลอดจนใหนักกีฬาไดพัฒนาตนเอง 

นอกจากน้ี ตัวนักกีฬาตองมีความพรอมดานรางกายและจิตใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมาย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเอง 

และมีความเช่ือมั่นในตัวผูฝกสอนนําพาตนเองไปสูความสําเร็จ  สวนผูฝกสอนตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเช่ียวชาญ

รายการ μ σ ระดับปจจัย การจัดลําดับ 

1.ปจจัยภายในตัวนกักีฬา     

   1.1 ความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ํา 4.38 0.60 มากท่ีสุด 1 

   1.2 แรงจูงใจในการเลนกีฬามวยปล้ํา 4.30 0.61 มากท่ีสุด 4 

2. ปจจัยภายนอกตัวนักกฬีา     

   2.1 ดานผูจัดการทีม 4.29 0.63 มากท่ีสุด 5 

   2.2 ดานผูปกครอง 4.33 0.56 มากท่ีสุด 3 

   2.3 ดานผูฝกสอน 4.36 0.57 มากท่ีสุด 2 

3. ปจจัยดานการบริหารจัดการ (POLC)     

3.1 ดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ํา 

      แหงประเทศไทย (POLC) 
3.74 0.86 มาก 

3 

3.2 ดานการสนับสนุน และการสงเสรมิกีฬามวยปล้ํา 3.81 0.74 มาก 2 

3.3 ดานการคนหา และการคดัเลอืกนักกีฬามวยปล้ํา 3.93 0.79 มาก 1 
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ในกีฬามวยปล้ําเปนอยางดี  มีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตนเองและนักกีฬา มีการนําวิทยาศาสตรทางการ

กีฬาสาขาตาง ๆ มาประยุกตใช ในการฝกซอมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล รวมท้ังสามารถแกไขสถานการณ

ท้ังกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และหลังการแขงขันไดดี  

 

อภิปรายผล 

     ผลการวิจัยในครั้งน้ี มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

 ดานตัวนักกีฬา 

 จากผลการวิจัย  พบวานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5  ท่ีเขารวมทําการในแขงขันจะเขารวมการแขงขันใน

ประเภท ฟรีสไตล (FS) มากท่ีสุด ท้ังน้ีเน่ืองจากการแขงขันประเภทฟรีสไตล เปนการแขงขันประเภทพ้ืนฐานของการเลนกีฬา

มวยปล้ํา สําหรับนักกีฬาท่ีเริ่มฝกหัดใหมจะตองเริ่มเลนประเภทฟรีสไตลกอน เพราะเปนทักษะพ้ืนฐานของการเคลื่อนไหว ซึ่ง

ทักษะและรูปแบบในการปล้ําไมยุงยาก ไมซับซอนและงายตอการฝก เชน การแตะขา การหลอกลอ การเคลื่อนไหวไป

ดานหนา ดานหลัง การหมุนตัว การกลิ้ง การลม การหลบหลีก ไหวพริบ ปฏิกิริยาตอบสนอง เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานและความ

คลองแคลววองไว ใหกับนักกีฬา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจีราวุธ วิเชียร และคณะ (2559)  ท่ีไดศึกษาเรื่องการสรางเกณฑ

การประเมินทักษะกีฬามวยปล้ํา สําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเกณฑประเมินทักษะกีฬา

มวยปล้ําสําหรับนักเรียนโรงเรยีนกีฬา โดยมีเกณฑการประเมนิทักษะกีฬามวยปล้าํจํานวน 7 ทักษะประกอบดวย 1) ทักษะการ

ยืนเตรียมความพรอมพ้ืนฐาน 2) ทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน 3) ทักษะการจับขาคูลม 4) ทักษะการดึงแขนบังคับดานขางจับ

ขาคูลม 5) ทักษะสอดแขนบิดทุมทุมดวยสะโพก 6) ทักษะการเปดลอคศีรษะทุม และ 7) ทักษะการปดลอคศีรษะทุม พบวาคา

สัมประสิทธ์ิความเช่ือถือไดในแตละทักษะ เทากับ 0.81 0.93 0.86 0.88 0.88 0.89 และ 0.93 ตามลําดับ  ซึ่งเกณฑมีความ

เท่ียงตรงและความเช่ือถือไดในระดับสูง และสามารถนําไปใชประเมินการพัฒนาทักษะกีฬามวยปล้ําสําหรับนักเรียนได  ซึ่ง

ทักษะท่ีใชเปนเกณฑการประเมิน ท้ัง 7 ทักษะท่ีกลาวมาขางตนเปนทักษะพ้ืนฐานของการเลนกีฬามวยปล้ําในประเภทฟรี

สไตลท้ังสิ้น  

 ดานปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําเยาวชนภาค 5  

              ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  

               จากการวิจัยพบวาปจจัยภายในตัวนักกีฬา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬาอยูในระดบัมากท่ีสดุ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ความมุงมั่นของนักกีฬาในการเลนกีฬามวยปล้ํา  ซึ่งเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักกีฬามีความช่ืนชอบและ

เห็นความสําคัญในการเลนกีฬามวยปล้ํา มีทัศนคติท่ีดีตอกีฬามวยปล้ํา และมีความถนัดในกีฬาตอสู  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเกิดจาก

แรงจูงใจภายในตัวของนักกีฬาเอง ท่ีตองการจะใชประโยชนจากการเลนกีฬามวยปล้ําใหเกิดความสนุกสนาน ตองการมีทักษะ

ท่ีดี ตองการความเช่ียวชาญในการเลน รวมท้ังการมีรูปรางท่ีสมบูรณแข็งแรง และท่ีสําคัญตองการชัยชนะจากการแขงขัน 

เพราะถาหากตนเองมีความสามารถ และถูกคัดเลือกไปเปนตัวแทนไดในระดับตาง ๆ จะสงผลถึงความมีช่ือเสียงตามมา และ

การมีอนาคตท่ีดี ซึ่งสอดคลองกับ สืบสาย บุญวีรบุตร.(2541) ท่ีกลาวถึงแรงจูงใจวา  แรงจูงใจมีความสําคัญ ทําใหคนยังคงเลน

กีฬา หรือ การออกกําลังกาย เน่ืองจากกิจกรรมน้ัน ๆ ทําใหรูสึกดี มีความสนุกสนาน ทาทายความสามารถ มีการรับรูวาตนเอง

มีความสามารถ ประสบผลสําเร็จ ทําใหมีความเช่ือมั่นมีความรูสึกภูมิใจในตนเอง  นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาจากปจจัยยอยใน

ดานความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ํายัง ยังพบวา ความขยัน ความอดทน ความทุมเทในการฝกซอม ความพรอมของ

รางกายและจิตใจ ความมั่นใจในตนเอง การแสวงหาความรูดานเทคนิค การฝกซอมตามโปรแกรมท่ีผูฝกสอนแนะนํา เปน

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ํา อยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ พิทยา บุญคงเสน; และคณะ (ม.ป.ป.) ได

ทําการศึกษา เรื่องความเขมแข็งทางจิตใจของนักกีฬามวยปล้ําท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย  

ครั้งท่ี 38 พบวา แนวทางการพัฒนาความเขมแข็ง ทางจิตใจของนักกีฬามวยปล้ํา ตองประกอบดวย ดานการควบคุมตนเอง 

เนนความมุงมั่นตั้งใจฝกซอมตามโปรแกรมของผูฝกสอนอยางเครงครัด และฝกซอมอยางสม่ําเสมอ ท้ังดานสมาธิ เนนการฝก
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ทําสมาธิกอนและหลังการฝกซอมและแขงขัน ดานการสรางความไดเปรียบเหนือคูตอสู เนนการฝกซอมทักษะและเทคนิคท่ี

หลากหลาย ดานความเช่ือมั่นในตนเอง เนนการฝกคิดหรือพูดกับตนเองเพ่ือสรางความมั่นใจในตนเอง คิดในเชิงบวกและมี

ความกลาในการแสดงออกทางทักษะท้ังชวงการฝกซอมและแขงขัน และดานการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เนนการฝกเอาชนะ

ใจตนเองและสูใหถึงท่ีสุด อดทนตอความเหน็ดเหน่ือยและอดทนความเจ็บปวดอัน เน่ืองมาจากการปะทะระหวางการฝกซอม

และแขงขัน 

 สวนแรงจูงใจภายนอกตัวนักกีฬา พบวา   ดานผูฝกสอน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับ

เยาวชน ภาค 5  อยูในระดับมากท่ีสุด (μ = 4.33, σ = 0.59)  ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก  ผูปกครอง นักกีฬา ผูจัดการทีม ตางเห็นวา 

ผูฝกสอนมีความสําคัญตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําและความสําเร็จในการเขามาเลนกีฬามวยปล้ําน้ัน ตองมาจากผูฝกสอนท่ีดี

มีความสามารถสูง และสามารถผลักดันใหบุตรหลานและตัวนักกีฬาเองประสบผลสําเร็จได  นอกจากน้ีการท่ีนักกีฬาไดรับการ

สนับสนุนจากผูปกครอง ดานการเงินและกําลังใจ ถือไดวาเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญสําหรับนักกีฬาเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ  

สรายุธรักภู; (2554 อางอิงจาก อารีย พันธมณี. 2534: 181) กลาววา แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนภาวะท่ี

บุคคลไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา ภายนอก เชน สิ่งของ หรือ เกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล คําชมเชย 

การแขงขันการติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมายจึงเราใหบุคคลเกิดความตองการ และแสดงพฤติกรรมมุงไปสูเปาหมายน้ัน

และยัง สอดคลองกับ สุรชัย ทองอินทร. (2553 อางอิงจาก สืบสาย บุญวีระบุตร. 2539) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการเปน

และไมเปนนักกีฬาของนักกีฬาวายนํ้ารุนเยาวชน ตามทัศนะของผูฝกสอน ผูปกครอง และนักกีฬา สังกัดสโมสร สมาชิกสมาคม

วายนํ้าแหงประเทศไทย ประจําป พุทธศักราช 2552 กลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอนวา การเปนผูฝกสอนน้ัน มีหลากหลาย

ตามระดับของการเรียนรู ตามความสามารถ เพศ วัย และจุดมุงหมายในการฝกกีฬา บทบาทของผูฝกสอนจะเปนแมแบบ (As a 

Role Model) จะมีอิทธิพลมากท่ีสุดท้ังทางตรงและทางออม ในการดําเนินชีวิตของนักกีฬา ผูฝกสอนเปนแรงจูงใจใหนักกีฬาเกิด

ความมุงมั่นตั้งใจฝกซอมและพัฒนาทักษะในการเลนกีฬา และผูฝกสอนยังเปนแหลงเรียนรูท่ีดีแกนักกีฬา  

      ปจจัยดานการบริหารจัดการ  

 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยตาม

องคประกอบของการบริหารจัดการแบบ POLC (Bartol& Martin, 1991) ประกอบดวย ดานการวางแผน การจัดองคการ 

การนําและการควบคุม  พบวาสมาคมฯ  มีกระบวนการดําเนินการในดานวางแผน การจัดการองคการ การนํา และการ

ควบคุม ท่ีสงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยสมาคมฯ  มีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

สามารถสรางผลงานในการสงนักกีฬามวยปล้ําเขารวมการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ  จนไดรับเหรียญรางวัลจากการ

แขงขันอยางตอเน่ือง ดังน้ันสมาคมกีฬาจังหวัดในภูมิภาค จึงตองมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและสอดคลองกับ

แผนการดําเนินงานของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยเพ่ือตอยอดการพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ   ซึ่งสอดคลองกับ 

ประกิต หงษแสนยาธรรม; และคณะ (2552) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด 

พบวา กระบวนการควบคุม ของสมาคมกีฬาจังหวัด ควรกําหนดเปาหมายและกลยุทธตามแผนท่ีชัดเจน ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ

ไดจริง สมาคมตองกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการจัดทํางบดุลการเงินทุกไตรมาส และประจําป สมาคมมีแบบวัด

และประเมินการทํางานตามเกณฑท่ีกําหนด และเปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว วางแผนในการประเมินผล

เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวลา รวมถึงงบประมาณ ติดตามผลอยางเปนระบบ มีความนาเช่ือถือ มีการแกไขความ

บกพรองและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการประเมินผลการทํางานอยางนอย ปละ 

2 ครั้ง  

 ปจจัยดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา 

              ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ําในภาพรวมเปนปจจัยท่ีสงผลอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก สมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัดในแตละภูมิภาค 
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หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังผูปกครอง ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ รวมท้ัง

การสนับสนุนดาน งบประมาณ อุปกรณ ชุดแขงขัน รองเทา และยังมีการสนับสนุนในดานจัดอบรมใหความรูเทคนิคใหม ๆ 

ใหแกนักกีฬาและผูฝกสอน ตลอดจนการประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรกีฬามวยปล้ําใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายสอดคลองกับ 

ธงชัย สันติวงษ (2550)  ท่ีไดกลาวถึงปจจัยในการบริหารจัดการท่ีเปนมูลเหตุท่ีสําคัญ ประกอบดวย  1) คน (man) หรือ

ทรัพยากรบุคคลท่ีถือไดวาเปนปจจัยท่ีสาํคัญยิ่งท่ีจะกอผลสําเร็จใหกับกิจการไดอยางมาก  ท้ังในแงของปริมาณและคุณภาพ 2) 

เครื่องจักร (machine)  คือ เครื่องจักร อุปกรณท่ีจัดหาและซื้อมาอยางพิถีพิถัน เพ่ือใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

คุมคา 3) เงินทุน (money) เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพ่ือหลอเลี้ยงและเอ้ืออํานวยให

กิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด และ 4) วัสดุสิ่งของ (material) ถือเปนปจจัยท่ีมีปริมาณและมีมูลคาสูงไมตางไป

จากปจจัยตัวอ่ืน ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของตาง ๆ จะตองมีการจัดหามาใชดําเนินการผลิต  

 ปจจัยดานการคนหา และการคัดเลือกตัวนักกีฬามวยปล้ํา 

             ผลการวิจัย พบวา ดานการคนหา และการคัดเลือกตัวนักกีฬามวยปล้ํา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาอยูในระดับ

มาก ท้ังน้ี การคัดเลือกการคนหานักกีฬาท่ีมีโครงสรางและสรีระเหมาะสมกับกีฬามวยปล้ําทางธรรมชาติ รวมท้ังการใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรทางการกีฬามาใชในการคัดเลือกนักกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก  ตลอดจนตรวจสอบ

ความเหมาะสมของอายุ การเจริญเติบโตของกระดูก และความสมบูรณความสูงท่ีเหมาะสมของนักกีฬาถือวามีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการพัฒนานักกีฬา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสิทธ์ิ ภาวิลาส และคณะ (2552) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัย

ความสําเร็จของนักกีฬายกนํ้าหนักท่ีเปนความหวังของประเทศไทย พบวา การคนหาและการคัดเลือกนักกีฬาจะมีอยู 2 วิธี 

ไดแก การคัดเลือกตามธรรมชาติและการคัดเลือกโดยวิธีทางวิทยาศาสตร การคัดเลือกตามธรรมชาติเปนวิธีตามปกติโดยเปน

อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน หรือตามความสนใจของตนเอง สวนการคัดเลือกทางวิทยาศาสตรจะเปนวิธีการท่ีผูฝกสอน ใช

ตรวจสอบนักกีฬาวามีความสามารถเหมาะสมตอการเปนนักกีฬาโดยนักกีฬาจะตองมีสภาพชีววิทยาท่ีเฉพาะเจาะจงมี

สมรรถภาพทางกลไกและสรีรวิทยา รวมท้ังมีการพิจารณาดาน มานุษนิติและพันธุกรรม ดังน้ันระบบการพัฒนานักกีฬาตองให

ความสําคัญดานวิทยาศาสตรการกีฬาในสาขาตาง ๆ เพ่ือใชในการคนหา คัดเลือก พัฒนา และรักษาสภาพความเปนนักกีฬาให

อยูในสภาพสมบูรณยาวนานท่ีสุด และยังสอดคลองกับ ประกิต หงษแสนยาธรรม; และคณะ (2552) ท่ีไดทําการศึกษาเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด พบวา สมาคมกีฬาจังหวัดตองมีวิธีการคัดเลือกนักกีฬา และบุคลากร

ทางการกีฬาใหเหมาะสมลักษณะเฉพาะตามชนิดกีฬาน้ัน ๆ  

 

สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนากีฬามวยปล้ําเยาวชนภาค 5 พบวา ปจจัยภายในตัวนักกีฬาในดานความมุงมั่นในการ

เลนกีฬามวยปล้ํา และดานแรงจูงใจในการเลนกีฬามวยปล้ํา ในภาพรวมเปนปจจัยท่ีสงผลอยูในระดับมากท่ีสุด สวนปจจัย

ภายนอกตัวนักกีฬา ดานผูจัดการทีมดานผูปกครอง และดานผูฝกสอน ในภาพรวมเปนปจจัยท่ีสงผลอยูในระดับมากท่ีสุด  สวน

ปจจัยการบริหารจัดการ พบวา ดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย (POLC) ดานการสนับสนุน 

และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา และดานการคนหา และการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ําเปนปจจัยท่ีสงผลอยูในระดับมาก 

สําหรับแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 พบวา สมาคมกีฬาจังหวัดในภาค 5 และ

สมาคมมวยปล้ําแหงประเทศไทยตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สรรหาผู

ฝกสอนตางประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ มีศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนากีฬามวยปล้ํา ใหมีผลงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบการ

คัดเลือกนักกีฬาตามเกณฑท่ีสมาคมกําหนด มีการจัดการแขงขันในภาค 5 เพ่ิมมากข้ึน จัดคายอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้ํา ตัวนักกีฬาตองมีความพรอมดานรางกายและจิตใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมาย มี

ระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเอง และมีความเช่ือมั่นในตัวผูฝกสอนนําพาสูความสําเร็จ ตัวฝกสอนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความเช่ียวชาญในกีฬามวยปล้ํา มีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตนเองและนักกีฬา มีการนําวิทยาศาสตร
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ทางการกีฬาสาขาตาง ๆ มาประยุกตใช ในการฝกซอมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถแกไขสถานการณ

ท้ังการกอนแขงขัน ระหวางแขงขัน และหลังการแขงขันไดดี  
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บทคัดยอ 

โรคเบาหวานจัดเปนโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีมีแนวโนมพบอัตราการเสียชีวิตของผูปวยเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองใน

ประเทศไทย และยังพบวาคาใชจายในการรักษาพยาบาลคิดเปนมูลคาสูงตอป การแพทยแผนไทยจึงเปนอีก

ทางเลือกหน่ึงในการรักษาสุขภาพใหกับผูปวยเบาหวาน ซึ่งการศึกษาน้ีเปนการรายงานขอมูลผูปวยโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 ของโรงพยาบาลสะบายอย จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของยามธุรเมหะท่ีให

รวมกับยาอ่ืนเพ่ือควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดหรือคา

ฮีโมโกลบินเอวันซกีอนและหลงัรับประทานยา ซึ่งใชวิธีการสืบคนขอมูลยอนหลัง และวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุม

ตัวอยาง ผลการศึกษารายงานผูปวยในครั้งน้ี พบวาการรับประทานยามธุรเมหะรวมกับยาเบาหวานชนิดอ่ืนของ

ผูปวยจํานวน 5 ใน 7 ราย มีการลดลงของระดับนํ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ง

จากการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาการรักษาโรคเบาหวานดวยการใชยามธุรเมหะรวมกับยาอ่ืน มีประสิทธิภาพใน

การควบคุมระดับนํ้าตาลสะสมในเลือดไดดี อยางไรก็ตามรายงานผูปวยในครั้งน้ีเปนเพียงการศึกษาขอมูลยอนหลัง 

และยังขาดการเปรียบเทียบระหวางกลุม ดังน้ันควรมีการเพ่ิมจํานวนตัวอยาง รวมถึงการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของตํารับยามธุรเมหะในระดับคลินิกตอไป    

 

คําสําคัญ:  ระดับนํ้าตาลในเลือด เบาหวานชนิดท่ี 2 ฮีโมโกลบินเอวันซ ียามธุรเมหะ 
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 Diabetes mellitus is a chronic non-communicable disease which has a tendency to 

continuously increase the death rate of patients in Thailand. The cost of medical care is also high 

per year. Traditional Thai medicine can be considered as another option for health care 

in patients with diabetes using the herbal formula of Mathurameha. This study have been 

informed a case report of type 2 diabetes patients at Sabayoi Hospital, Songkhla Province. The 

purpose of this study was to examine the efficacy of Methurameha in combination with other 

drugs to control blood sugar levels. The comparison of Hemoglobin A1c before and after taking 

the drugs was investigated by retrospective method and analyzing general data of the sample. 

The result found that taking Mathurameha together with other type of diabetes drugs had a 

significant decrease in Hemoglobin A1c (p < 0.05) in 5 out of 7 patients. Theses report 

demonstrated that the treatment of diabetes with the combination of Mathurameha and other 

drugs had effective for lowering blood glucose levels. However, this study was simply indicated 

the preliminary data and had no result of the comparison between the groups. Therefore, the 

increasing of sample size and a controlled clinical trial for effectiveness comparison of 

Mathurameha has to be explored.     

 

keywords: blood sugar levels, Diabetes mellitus type 2, HbA1c, Mathurameha 
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โรคเบาหวาน เปนสาเหตุหน่ึงของปญหาสุขภาพ ท่ีนําไปสูความพิการและการเสียชีวิตท่ัวโลก(Lozano et 

al., 2010) จากรายงานของสหพันธเบาหวานนานาชาติ และองคการอนามัยโลก พบวา ป พ.ศ. 2561 ความชุกของ

ผูปวยโรคเบาหวานท่ัวโลกมีจํานวนกวา 425 ลานราย และคาดวาจะเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2588 เปนจํานวน 629 ลาน

ราย และมีจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานแลวท่ัวโลกกวา 5 ลานราย (Cho et al., 2018) และในปจจุบันพบวา 

ประชากรวัยผูใหญ 1 ใน 11 คน ปวยเปนโรคเบาหวาน (World Health Organization [WHO], 2017) โดยผูปวย

รอยละ 95 ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 (Abdulfatai et al., 2012) ในประเทศไทยพบอัตราการเสียชีวิตดวย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในป พ.ศ. 2552-2557 ถึงรอยละ 21.94 ตอแสนประชากร (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2560) 

และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกกลุมวัย พบมากท่ีสุดในกลุมอายุมากกวา 60 ป โดยผูปวยโรคเบาหวานรอยละ 43 ไมเคย

ไดรับวินิจฉัยมากอน (สํานักโรคไมติดตอ, 2560)  ซึ่งระยะเวลาในการเปนโรคเบาหวานสัมพันธกับการเกิด

ภาวะแทรกซอน ภาวะความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันผิดปกติ โดยรอยละ 53 ของการรักษาโรคเบาหวานคิดเปน

คาใชจายในการรักษาภาวะแทรกซอนซึ่งเปนสาเหตุสําคัญท่ีนําไปสูเสียชีวิต (Zheng, Ley & Hu, 2015) ซึ่งปจจัย

สําคัญของการเกิดโรคเบาหวานมาจากการบริโภคอาหารโดยเฉพาะอาหารท่ีมีคา Glycemic index สูง 

(International Diabetes Federation [IDF], 2016) ในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ควรเนนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิต การควบคุมโภชนาการ และการออกกําลังกาย (Penalver et al., 2016) แต

อยางไรก็ตามในระยะ 1 ปแรก พบวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไดผลดีในการควบคุมระดับนํ้าตาล แตในระยะ

ยาวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะลดลงตามระยะเวลา จึงควรรักษาควบคูกับการรับประทานยาเพ่ือใหสามารถ

ควบคุมระดับนํ้าตาลใหอยูในเกณฑปกติได (Tuomilehto et al., 2001) จากรายงานพบวาการรักษาดวยยา

เบาหวานมากกวา 2 ชนิด สามารถชวยควบคุมระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด หรือฮีโมโกลบินเอวันซ ี(HbA1c) ไดดีกวา

การรักษาดวยยาชนิดเดียว (Lian et al., 2015) ยารักษาโรคเบาหวานท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด คือ กลุมไบกัวไนด 

(Biguanide) หรือท่ีรูจักกันในช่ือ เมทฟอรมิน (Metformin) Jager และคณะ (2010) พบวาเมื่อใหยาเมทฟอรมิน

นานกวา 4 ป มีผลขางเคียงทําใหผูปวยเกิดภาวะขาดวิตามินบี 12  ได  

ปจจุบันการแพทยแผนไทยมีบทบาทสําคัญในการปองกันและรักษาโรค รวมไปถึงโรคไมติดตอเรื้อรัง โดย

ในผูปวยสูงอายุจะมีความสนใจและทัศนคติท่ีดีในการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย เชน การรับประทานผัก

พ้ืนบาน อาหารสมุนไพร ชาสมุนไพร เปนตน (บุญศรี เลิศวิริยจิตต, 2560) รวมไปถึงการใชตํารับยาแผนไทยเพ่ือการ

รักษาโรคในรูปแบบยาปรุงเฉพาะราย โดยในการรักษาโรคเบาหวานมีตํารับยาช่ือ “มธุรเมหะ” ท่ีคิดคนโดยอาจารย

นิรันดร พงศสรอยเพชร ซึ่งเปนตํารับยาดั้งเดิมท่ีใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมาร

ภัจจ) มามากกวา 30 ป เปนตํารับยาท่ีประกอบดวยสมุนไพรไทย 26 ชนิด ช่ือเดิมคือ ยาเบาหวาน ตอมากรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งช่ือข้ึนมาใหมเปนตํารับยามธุรเมหะ ซึ่งเปน

ตํารับยาท่ีไมปรากฏในตําราดั้งเดิมหรือคัมภีรทางการแพทยแผนไทย จากรายงานการวิจัยกอนหนา พบวาสมุนไพรท่ี

เปนองคประกอบในตํารับยามธุรเมหะจํานวน 12 ชนิด มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาในการลดระดับนํ้าตาลในเลือดในหลอด

ทดลองและในสัตวทดลอง ไดแก กําแพงเจ็ดช้ัน (Salacia chinensis L.) (Masayuki et al., 2003) ขาวเย็นใต 

(Smilax spp.) (Fukunaga, 1997) มะแวงเครือ (Solanum trilobatum L.) (Doss et al., 2009) ครอบฟนส ี

(Abutilon indicum L. Sweet) (Adisakwattana, Pudhom & Yibchok, 2009) โคกกระสุน (Tribulus 

terrestris L.) (Ghanbari et al., 2016) บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson) 

(Sangsuwan et al., 2004) ฟาทะลายโจร (Andropraphis paniculata (Burm.f.) Wall. Ex Nees) (Thakura 

et al., 2015) สมอไทย (Terminalia chebula Retz.) (Murali, 2004) สมอพิเภก (Terminalia 

bellirica (Gaertn.) Roxb.) (Latha & Daisy, 2011) หญาหนวดแมว (Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.) 

(Mohamed et al., 2011) แหวหมู (Cyperus rotundus  L.) (Raut & Gaikwad, 2006) และอินทนิลนํ้า 
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(Lagerstroemia speciosa Pers.) (Zhang & Tan, 2000) ซึ่งในการศึกษาฤทธ์ิลดนํ้าตาลในเลือดของตํารับยามธุร

เมหะในหนูทดลอง พบวาผงตํารับยาท่ีละลายในนํ้า 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีประสิทธิผลในการลดนํ้าตาลในเลือดได

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับรอยละ 3.32, 15.78 และ 17.94 ในสัปดาหท่ี 0, 7 และ 14 ตามลําดับ และไมพบ

ความเปนพิษเฉียบพลันในหนูท้ังสองเพศ (Chayarop, Peungvicha & Rojsanga, 2017) และการศึกษาทางคลินิก

เชิงสังเกตแบบยอนหลัง (Retrospective study) พบวาการใชตํารับยามธุรเมหะแบบบดผงใสแคปซูล รับประทาน

ขนาด 350-3,500 มิลลิกรัมตอวันรวมกับยาเมทฟอรมิน และยามธุรเมหะรวมกับยาเมทฟอรมินและยากลุมซัลโฟนิล

ยูเรีย (sulfonylurea) น้ัน มีแนวโนมแสดงประสิทธิภาพในการลดระดับนํ้าตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 

แตไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (ภริตา เพ่ิมผล และคณะ, 2559) 

ในปจจุบันมีการใชตํารับยามธุรเมหะในโรงพยาบาลหลายจังหวัด เชน โรงพยาบาลวังนํ้าเย็น และโรงพยาบาลวัฒนา

นคร จังหวัดสระแกว ซึ่งในเวลาตอมาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 ไดมีการจัดทําแนวเวชปฏิบัต ิ

ทางการแพทยแผนไทยในการรักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยไดพัฒนาข้ึนจากแนวทางการใหบริการยาปรุงเฉพาะ

รายเขต 12 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12, 2558) จึงไดนําตํารับยามธุรเมหะมาประยุกตใช โดย

เพ่ิมชนิดสมุนไพรจากประสบการณการใชของหมอพ้ืนบานในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา อีก 3 ชนิด รวมสมุนไพรท้ังสิ้นเปน 

29 ชนิด จึงทําใหในขณะน้ีมีการใชตํารับยาน้ีมากข้ึนในเขตจังหวัดสงขลา ไดแก โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาล

ควนเนียง โรงพยาบาลบางกล่ํา และโรงพยาบาลสะบายอย โดยลักษณะของยาตํารับท่ีใชเปนรูปแบบบดผงใสแคปซลู 

และรูปแบบยาตม  จากขอมูลของโรงพยาบาลสะบายอย อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เมื่อป พ.ศ. 2561 พบวา

ผูปวยท่ีไดรับวินิจฉัยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 2 มีจํานวน 1,711 ราย (Health data center [HDC], 2561) งาน

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลสะบายอย จึงไดเปดใหบริการจายยาปรุงเฉพาะรายตํารับมธุรเม

หะในรูปแบบยาตม ตั้งแตป พ.ศ. 2560 มีผูปวยไดรับยาตมตํารับมธุรเมหะจํานวน 22 ราย บทความน้ีเปนการ

รายงานผูปวยถึงประสิทธิภาพของยาตมมธุรเมหะรวมกับยาเบาหวานชนิดอ่ืน ในการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

ของผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดบันํ้าตาลเฉลีย่สะสมในเลือดกอนและหลังรับประทานยา

มธุรเมหะรวมกับยาเบาหวานอ่ืนๆ ในผูปวยท่ีมีประวัติการติดตามผลการรักษาอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการศึกษาประสิทธิภาพของยามธุรเมหะ ขยายผลไปสูการสรางความนาเช่ือถือใหกับตํารับยาสมุนไพรทาง

การแพทยแผนไทย และสามารถใชเปนขอแนะนําในการบริหารยาตํารับมธุรเมหะใหกับโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากร คือ เวชระเบียนผูปวยท่ีมีประวัติมารับบริการในโรงพยาบาลสะบายอย ท่ีไดรับการวินิจฉัยเปน

เบาหวานชนิดท่ี 2 หรือพบรายงานระดับนํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารผิดปกติ ไดรับยามธุรเมหะอยางเดียวหรือ

รวมกับการรักษาดวยยาเบาหวานแผนปจจุบันท่ีคลินิกเบาหวาน ไมมีภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน มีอายุ

ระหวาง 30-70 ป ท้ังเพศหญิงและเพศชาย  โดยมีประวัติการรับประทานยาตมมธุรเมหะตามแนวเวชปฏิบัติทาง

การแพทยแผนไทยในการรักษาโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดสงขลา พรอมคําแนะนําในการใชยา

รับประทานวันละ 2 ครั้งตอวัน (ครั้งละ 2 ชอนโตะหรือ 30 ซีซี) กอนอาหารเชาและเย็น ท่ีไดรับจากคลินิกแพทย

แผนไทย โรงพยาบาลสะบายอย และมีประวัติผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีคาระดับนํ้าตาลในเลือดสะสม 

(HbA1c) และการติดตามผลการรกัษาอยางนอย 2 ครั้ง ในสัปดาหท่ี 0 หรือกอนรับยามธุรเมหะ และสัปดาหท่ี 4-12 

หลังจากรับประทานตํารับยาตมมธุรเมหะ จากระบบฐานขอมูลโรงพยาบาลสะบายอย จังหวัดสงขลา ตั้งแตเดือน 

มกราคม 2560 ถึง สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีเกณฑการคัดออก คือผูปวยท่ีมีประวัติไดรับยาลูกกลอน ยาตม 

หรือยาสมุนไพรชนิดอ่ืนท่ีไมใชยามธุรเมหะ หรือไดรับยาเสตียรอยด หรือมีประวัติการปรับขนาดยาชนิดอ่ืนใน

ชวงเวลาท่ีรับยามธุรเมหะรวมดวย ผูท่ีรับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานชนิดท่ี 1 เบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเบาหวาน

ชนิดอ่ืนๆ และเปนเบาหวานท่ีควบคุมไมไดตองนอนพักในโรงพยาบาล หรือโรคหัวใจลมเหลว หรือโรคหลอดเลือด

สมอง หรือโรคมะเร็งรวมดวย  

 กลุมตัวอยาง คือ เวชระเบียนของประชากรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกเขาและคัดออก โดยเลือก

สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดเวชระเบียนท้ังหมดจํานวน 12 ฉบับ มีประวัติ

การรักษาไมตอเน่ือง จํานวน 5 ฉบับ ไดกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือก จํานวน 7 ฉบับ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขออนุญาตเขาถึงเวชระเบียนออนไลนจากฐานขอมูลฝายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลสะบายอย โดย

ทําการเก็บขอมูลจากฐานขอมูลโปรแกรมระบบ Hosxp ซึ่งเปนลักษณะการเก็บขอมูลยอนหลังในสวนของประวัติ

อาการสําคัญ ประวัติอาการเจ็บปวยในปจจุบัน ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ประวัติสวนตัว ประวัติการตรวจรางกาย 

และคาทางผลเลือดทางเคมีคลินิกกอนไดรับประทานยาตมมธุรเมหะ และในสัปดาหท่ี 4- 12  หรือ มีคาเคมีคลินิก

หลังรับประทานยามธุรเมหะ อยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งผลลัพธหลัก (Primary outcomes) ท่ีผูวิจัยสนใจ ไดแก คา

นํ้าตาลสะสมในเลอืด (HbA1c) และตรวจหาผลลัพธรอง (Secondary outcomes) ไดแก ระดับนํ้าตาลในเลือดหลัง

อดอาหาร (Fasting blood sugar) ระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ระดับไตรกลีเซอไรด 

(Triglyceride) ระดับไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแนนต่ํา (Low- density lipoprotein) และระดับไลโปโปรตีนท่ีมี

ความหนาแนนสูง (High- density lipoprotein) และตรวจหาผลลัพธท่ีบงช้ีถึงความปลอดภัยในการใชยา (Safety 

outcomes) ไดแก เอนไซมท่ีบงช้ีถึงการทํางานของตับ เชน ไมโครอัลบูมิน (Microalbumin) บิลิรูบินท้ังหมด 

(Total bilirubin) ตรวจการทํางานของไต ไดแก คาครีเอทินิน (Creatinine) คาโพแทสเซียม (K) และคา

ความสามารถการกรองของไต (Glomerular filtration rate; GFR)  

งานวิจัยน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ระยะเวลาดําเนินการวิจัยอยูในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เลขท่ีอนุมัติ EC.61/TTM-

002 เมื่อวันท่ี 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะหทางสถิติ 

 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางในเรื่องระยะเวลาการรักษาและประวัติการรักษา และการวิเคราะห

ยอนหลังเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังจากรบัประทานยาตมมธุรเมหะ ในสัปดาหท่ี 0 และสัปดาห

ท่ี 4-12 โดยใชสถิติ Paired Samples T-test ท่ีระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดวย SPSS for Window Version 

19 

 

ผลการวิจัย 
จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยท่ีเขามารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสะบายอย อําเภอสะบายอย จังหวัด

สงขลา ตั้งแตวันท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันท่ี 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยผูปวยท่ีมีประวัติเปนผูท่ี

มีภาวะเบาหวานชนิดท่ี 2 และไดรับยาตมมธุรเมหะ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชอนโตะ (30 มิลลิลิตร) กอนอาหาร 

ชวงเวลาเชาและเย็น อยางตอเน่ืองเปนระยะเวลา 4-12 สัปดาห จํานวนท้ังหมด 7 ราย จากการวิเคราะหขอมูล

พบวา ผูปวยมีอายุนอยท่ีสุด คือ 30 ป และอายุมากท่ีสุด คือ 70 ป  เปนเพศหญิงท้ังหมด ระยะเวลาท่ีผูปวยมีภาวะ

เบาหวานมาแลว 10, 9, 6, 3 และ 0.25 ป มีจํานวน 1, 1, 3, 1 และ 1 ราย ตามลําดับ โดยผูปวยทุกคนรับประทาน

ยาลดระดับนํ้าตาลในเลือด จํานวน 5 ราย ใชอินซูลินแบบฉีด จํานวน 1 ราย และมี 1 ราย ยังไมไดรับยาลดระดับ

นํ้าตาลในเลือดใดๆ และพบวาผูปวยมีโรคประจําตัวอ่ืน จํานวน 4 ราย คือ โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 

จํานวน 2 ราย (รับประทานยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด (Hydrochlorothiazide ; HCTZ) จํานวน  1 ราย ยังไมได

รับประทานยา จํานวน 1 ราย) โรคไขมันในเลือดสูง จํานวน 2  ราย (รับประทานซิมวาสแตติน (Simvastatin) ท้ัง 2 

ราย) และไมไดรับประทานอาหารเสริมอ่ืนๆ  

การวิเคราะหขอมูลคาเคมีคลินิกยอนหลังของระดับนํ้าตาลในเลือดของผูท่ีมีภาวะเบาหวาน จํานวน 7 ราย 

หลังรับประทานยาตมมธุรเมหะติดตอกันเปนเวลา อยางนอย  4 สัปดาห พบวาระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) 

มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) แตพบวาระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร ระดับ

โคเลสเตอรอลรวม ระดับไตรกลีเซอไรด ระดับไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแนนต่ํา ระดับไลโปโปรตีนท่ีมีความ

หนาแนน และดัชนีมวลกาย ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) และพบวาระดับนํ้าตาลใน

เลือดหลังอดอาหาร ระดับโคเลสเตอรอลรวม ระดับไลโปโปรตีนท่ีมีความหนาแนนต่ํา ระดับไลโปโปรตีนท่ีมีความ

หนาแนนสูง  และดัชนีมวลกาย มีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับกอนรับประทานยาตมมธุรเมหะ แตระดับไตรกลีเซอ

ไรดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากกอนรับประทานยาตมมธุรเมหะ ดังแสดงในตารางท่ี 1 แตเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง

ของระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด รายบุคคล จากผูปวยท้ังหมดจํานวน 7 ราย พบวาผูปวยลําดับท่ี 1-5 และ 7 มี

แนวโนมลดลง แตในผูปวยลําดับท่ี 6 มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน สวนระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารรายบุคคล พบวามี

ผูปวยถึงลําดับท่ี 1, 3, 4, 6 และ 7 พบวามีระดับลดลง แตผูปวยลําดับท่ี 2 และ 5 มีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอด

อาหารเพ่ิมข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงระดบันํ้าตาลสะสมในเลือด ระดับไขมนั และพารามิเตอรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกลุมอาการ              

เมแทบอลิกของผูปวยท่ีเปนโรคเบาหวาน ภายหลังการรับประทานยาตมมธุรเมหะอยางตอเน่ืองเปนเวลา 4-12 

สัปดาห (n=7) 
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     *p-value มีคามากกวาหรอืเทากับคาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุมโดยใชสถิตแิบบ t-test

Parameter Mean (SD)  p-value  

Before  After 

HbA1c 10.16 (2.75) 9.41 (3.13) 0.05* 

Fasting blood sugar (mg/dl) 183.86 (48.15) 153.43 (27.62) 0.19 

Lipid profile (mg/dl)    

    Total cholesterol 200.71 (45.62) 194.71 (34.3) 0.49 

    Triglyceride 142.57 (52.8) 154.14 (46) 0.16 

    Low- density lipoprotein (LDL) 118.29 (37.02) 113.14 (23.13) 0.63 

    High- density lipoprotein (HDL) 53.71 (11) 50.71 (12.75) 0.24 

Body mass index (kg/m
2
) 26.16 (3.84) 25.55 (4.1) 0.32 
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ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (ซาย) และระดับคาฮีโมโกลบินเอวันซี (ขวา) ในชวง

กอน (สีดํา) และหลังการรับประทานยาตมมธุรเมหะ (สีขาว)  

 

ระดับคาเคมีคลินิกท่ีบงช้ีถึงการทํางานของไต ไดแก อัตราการกรองของไต โพแทสเซยีม ครีอะตินิน และ

ยูเรียไนโตรเจน ของผูปวยจํานวน 7 ราย อยูในเกณฑปกต ิหลังรับประทานยาตมมธุรเมหะเปนระยะเวลา 4 - 12 

สัปดาห ยกเวนผูปวยจาํนวน 2 ราย มคีาอัตราการกรองของไต เทากับ 53.6 และ 84.2 มิลลลิิตรตอนาที ซึ่งเกิน

เกณฑของคนสุขภาพด ี(>90 ml/min/1.73 m2 ) แตเมื่อคํานวณจากอายุของผูปวยยังอยูในเกณฑปกติ  

 

ตารางท่ี 3 คาพารามิเตอรท่ีสมัพันธกับการทํางานของไตและการทํางานของตับในผูปวยเบาหวาน 

ภายหลังการไดรับยาตมมธุรเมหะเปนเวลา 4-12 สัปดาห 

 

 

 

อภิปรายผล  

Parameters Normal 

reference 

rang 

Patient No. 

  1 2 3 4 5 6 7 

Follow up duration (Days)  96 63 128 59 42 40 62 

 

Glomerular filtration rate (GFR) 

(ml/min) 

>90 118 92.5 95.91 53.6* 84.2* 95.14 111.8 

Potassium (K) (mmol/L) 3.5-5 4.4 - - 4.8 - 4.8 4 

Creatinine (mg/dl) 0.5-1 0.66 0.75 0.72 1 0.68 0.90 0.53 

 

Blood urea nitrogen (mg/dl) 7-17 11.8 13.4 - 20.3 - 17.5 14.5 
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จากขอมูลท่ีผานมาพบวายาตัวแรกท่ีสมาคมโรคเบาหวานแหงอเมริกา (American Diabetes 

Association; ADA) แนะนําในการจายใหกับผูปวยโรคเบาหวาน เพ่ือการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดท่ีสูงผิดปกติ 

เปนยากลุมเพ่ิมการสังเคราะหกลูโคสท่ีตับและกลามเน้ือ หรือลดภาวะการตานทานการทํางานของอินซูลิน เชน ยา

ในกลุมไบกัวไนด (Biguanides) ท่ีมีหลายชนิด เชน เพนฟอรมิน (Phenformin) บูฟอรมิน (Buformin) และเมท

ฟอรมิน (Jean & Abrahamson, 2003) ซึ่งจากการศึกษาพบวาการรักษาโรคเบาหวานดวยวิธีการใชยามากกวาสอง

ชนิด สามารถชวยควบคุมระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) และยังชวยเพ่ิมประสิทธิผลในการรักษาไดดีกวาการ

ใชยาเพียงชนิดเดียว (Lian et al., 2015; American Diabetes Association [ADA], 2017) โดยการรายงานผูปวย

จํานวน 7 รายในการศึกษาครั้งน้ี พบวาการรับประทานยาตมมธุรเมหะรวมกับยาเมทฟอรมิน ในผูปวยโรคเบาหวาน

ชนิดท่ี 2 จํานวน 5 ราย สงผลใหระดับนํ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

สอดคลองกับการศึกษาฤทธ์ิตานเบาหวานของตํารับยามธุรเมหะในสัตวทดลอง พบวาผงสมุนไพรของตํารับมธุรเมหะ

ในรูปแบบละลายนํ้า มีประสิทธิภาพในการเพ่ิมคาความทนทานตอนํ้าตาลกลูโคสในเลือดหนูไดดีเมื่อเปรียบเทียบตัว

ทําละลายชนิดอ่ืน (Chayarop, Peungvicha & Rojsanga, 2017) ซึง่สมุนไพรในตํารับยาจํานวน 12 ชนิด ท่ีมีกลไก

ในการกระตุนการหลั่งอินซูลินและยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสได อาจชวยสงเสริมการออกฤทธ์ิของยาเบาหวาน

เดิมท่ีผูปวยไดรับอยูแลว ซึ่งตางจากการศึกษาของภริตา เพ่ิมผล และคณะ (2559) ท่ีศึกษาประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยของยามธุรเมหะในรูปแบบยาแคปซูลโดยศึกษาแบบยอนหลัง ในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 

ของโรงพยาบาลวังนํ้าเย็น และโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบวากลุมท่ีใชยามธุรเมหะรวมกับยาเมท

ฟอรมินมีระดับนํ้าตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบวามีความแตกตางกันเมื่อ

เปรียบเทียบระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) กอนและหลังไดรับยา และการศึกษาของกิตติมา สนธ์ิขาว (2561) 

ท่ีเปรียบเทียบระดับนํ้าตาลในเลือดขณะอดอาหารของยาเบาหวานรวมกับยาตมมธุเมหะตอการควบคุมระดับนํ้าตาล

ในเลือดในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาลควนเนียง พบวา กลุมท่ีรับประทานยาเบาหวานรวมกับยาตมมธุร

เมหะมีระดับนํ้าตาลในเลือดชวงอดอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจระดับ

นํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ท้ังกอนและหลังไดรับยามธุรเมหะไมพบวามีความแตกตางกัน  

เมื่อศึกษาคาเคมีคลินิกของผูปวยในการรายงานครั้งน้ี พบวาระดับไขมันโดยรวมและระดับไตรกลีเซอไรดมี

คาลดลงและเพ่ิมข้ึนตามลําดับ แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ีระดับครีเอทินินและยูเรียไนโตรเจนของผูปวย

ทุกราย มีคาไมเกินเกณฑปกติ สวนอัตราการกรองของไตของผูปวยจํานวน 2 ราย มีคาเกินเกณฑผูท่ีมีสุขภาพดี แต

เมื่อคํานวณจากอายุของผูปวยยังอยูในเกณฑปกติ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูปวยมีภาวะผิดปกติของคาไตตั้งแตกอนเขา

รับยาตมมธุรเมหะ  

อยางไรก็ตามรายงานผูปวยในครั้งน้ีเปนเพียงการศึกษาขอมูลยอนหลังจากผูปวยเพียง 7 ราย และยังขาด

การเปรียบเทียบระหวางกลุม อีกท้ังยังมีตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีผูวิจัยไมสามารถควบคุม เชน ขอมูลดานการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม การใชยาอ่ืนๆ รวมดวย ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปควรเพ่ิมจํานวนตัวอยางใหมากข้ึน และควรมีการศึกษา

กลไกการออกฤทธ์ิของสมุนไพรในตํารับน้ีใหชัดเจนมากข้ึน รวมถึงการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตํารับยา

มธุรเมหะในระดับคลินิกตอไป     

 

 

 

สรุปผลการวิจัย   
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การใชยาตมมธุระเมหะในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 อาจมีฤทธ์ิเสริมกับยาเบาหวานแผนปจจุบันในการลด

ระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) และยังไมพบผลขางเคียงท่ีรุนแรง อยางไรก็ตามควรมีการศึกษาการ

เปรียบเทียบระหวางกลุม รวมถึงการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสทิธิภาพของยามธุรเมหะในระดับคลินิกเพ่ือเปนการ

ยืนยันประสิทธิภาพของยามธุรเมหะตอไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาล แพทยประจําคลินิกเบาหวาน เจาหนาท่ีงานเวชระเบียน         

งานชันสูตร งานหองบัตร งานแผนกผูปวยนอก กลุมการพยาบาล และงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ของโรงพยาบาลสะบายอยทุกทาน ท่ีใหคําแนะนําและใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยงานวิจัยน้ีไดรับทุน

สนับสนุนจากทุนท่ัวไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2561 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง แบบสองกลุมวัดผลกอน และหลังการทดลอง โดยประยุกตใชทฤษฎีเสริมสราง

พลังอํานาจของก๊ิบสัน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลัง

อํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม กลุมตัวอยางไดแก ผูสูงอายุในตําบลทาโพธ์ิ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 84 คน ทําการเลือกพ้ืนท่ีแบบเจาะจง จํานวน 2 หมูบาน เพ่ือเปนกลุมทดลอง และ 

กลุมควบคุม โดยใชเกณฑคัดเขา คัดออก เครื่องมือวิจัย ไดแก โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ ประกอบดวย 1) การ

คนพบสถานการณจริง 2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีเหมาะสม และ4) การคงไวซึ่ง

การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ใชระยะเวลาดําเนินการ 16 สัปดาห  วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ

ทดสอบ pair t-test ผลการวิจัย พบวา ระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย

พฤติกรรมของกลุมทดลองหลังการไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

เพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.001) การเสริมสรางพลังอํานาจ สามารถ

ทําใหผูสงูอายุมีความสามารถในการปรับพฤติกรรมการ สรางเสริมสุขภาพดีข้ึน ท้ังดานการบริโภคอาหาร การออกกําลัง

กาย การจัดการอารมณ การไมสูบบุหรี่ และการไมดื่มสุรา  จึงควรนําโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจมาพัฒนาเพ่ือการ

ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมในกลุมอ่ืน ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

คําสําคัญ :  การเสรมิสรางพลังอํานาจ  พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  โรคขอเขาเสื่อม  

 

Abstract 

 This quasi-experimental research was designed using pretest-posttest control group model 

which the Gibson's empowerment theory was applied. The aims of this study were to explore health 

promotion behaviors and to investigate the effect of the empowerment program on health promotion 

behaviors for the elderly to prevent osteoarthritis. A total of 84 elderly people were purposively 

chosen from two villages in Tha Pho sub-district, Muang, Phitsanulok province. Both treated and 

untreated groups were screened through inclusion and exclusion criteria. Research tools were 

empowerment programs, consisting of 1) discovering reality of problem and causation, 2) critical 
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reflection, 3) taking charge to select appropriate activities and 4) maintenance effective practice. All 

processes have been conducted for 16 weeks. Data analyses including descriptive statistics and 

statistics for pair t-test were employed. 

 The results revealed that the health promotion behavior of the elderly was at a moderate 

level. The mean behavior of the experimental group after receiving the program was higher than the 

control group with statistically significant difference (p < 0.001). The empowerment could make the 

elderlies had the ability to adjust their behaviors. Also, it could reinforce better health including food 

consumption, exercise, emotional control, non-smoking and non-alcoholic drinking. It might be 

suggested that use of empowerment program to improve the health care of the elderly to effectively 

prevent osteoarthritis in other groups should be further conveyed. 

 

keywords: empowerment, health promotion behaviors of the elderly, osteoarthritis 

บทนํา 

 โรคขอเขาเสื่อมเปนปญหาสาธารณสขุท่ีสําคัญ พบมากในผูสูงอายุและมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ถาไมได

รับการรักษา หรือปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสม จะทําใหเกิดความเจ็บปวด ขอเขาผิดรูป เดินไดไมปกติ การใชชีวิตประจําวัน จะมี

ความทุกขทรมานท้ังทางดานรางกายและจิตใจ โรคขอเขาเสื่อมท่ีพบไดบอยในผูสูงอายุเกิดจากปจจัยเสี่ยง เชน อายุท่ี

เพ่ิมข้ึน นํ้าหนักตัวมากข้ึน การปฏิบัติตัวท่ีไมเหมาะสม  เชน น่ังพับเพียบ น่ังขัดสมาธิ ผูสูงอายุโดยสวนใหญท่ีมีอาการขอ

เขาเสื่อม มักเริ่มจาก มีอาการปวดขอเขาเปนๆ หายๆ  และจะปวดมากข้ึนเมื่อมีการใชงานขอเขามากๆ หากมีอาการเรื้อรัง

มากจะมีอาการปวดตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวัน (ปานเนตร ปางพุฒิพงศ , 2561) 

 จากสถิติพบคนไทย 1 ใน 3 มักจะปวยดวยโรคขอเขา โดยเฉพาะโรคขอเขาเสื่อมพบไดมากท่ีสุด เน่ืองจากโรคขอ

เขาเสื่อมเกิดจากพฤติกรรม การใชชีวิตประจําวันท่ีสามารถกอใหเกิดโรคขอเขาเสื่อมไดน้ันมมีาก ท้ังการน่ังท่ีไมถูกวิธี ซึ่งจะ

กลายเปนการทํารายขอโดยไมรูตัว ทําใหเปนโรคขอเขาเสื่อมมากข้ึน อาการท่ีสังเกตเห็นไดชัดวา น่ังยองแลวไมสามารถลุก

ข้ึนได ดังน้ันคนไทยตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน เพ่ือชวยลดโอกาสการเกิดขอเขา และไดมีการ

คาดการณแนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศไทย ท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันพบวาอีก 20 ป ขางหนาประเทศไทยจะกาวสูสังคม

ผูสูงอายุระดับสุดยอดคือมีประชากรผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไปเกินรอยละ 20 โดยขอมูลน้ีไดมาจากจากการเปรียบเทียบกับ

ประชากรในกลุมอายุอ่ืนๆในป พ.ศ. 2558 เดิมมีประชากรผูสูงอายุอยูรอยละ 10.4 เมื่อถึงป พ.ศ. 2578 จํานวนผูสูงอายุ

จะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 22.9 ซึ่งเพ่ิมข้ึนมากกวา 2 เทาตัวในเวลาๆ 20 ปเทาน้ัน (United Nations, 2013) จากขอมูล

จํานวนประชากรผูสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต ปพ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 พบวาอัตรารอยละของประชากรผูสูงอายุ

เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจากรอยละ 13.74  ในป พ.ศ.2555 เปนรอยละ 16.43 ในป พ.ศ.2559 คิดเปนอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ

19.58 สอดคลองกับสถิติจํานวนผูสูงอายุในตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในป 2561 ท่ีพบวามีจํานวน

ประชากรสูงอายุ ท้ังหมด 1,520 คน คิดเปนรอยละ 12.39  ของประชากรท้ังหมด ผูสูงอายุสวนใหญมีปญหาทางดานการ

เคลื่อนไหวรางกายหรือโรคตามอายุ เชน โรคขอเขาเสื่อม โรคกระดูกพรุน ขอติด และการเคลื่อนไหวรางกายไมสะดวก 

โดยพบวาจากสถิติการเจ็บปวยดวยโรคกระดูก และขอของผูสูงอายุ ยอนหลัง 3 ป  ไดแก ปพ.ศ. 2559 – ป พ.ศ. 2561 

พบผูปวย รอยละ 48    รอยละ 50  และ   รอยละ 51 ตามลําดับ (ศูนยขอมูลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธ์ิ, 

2561) ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน และสงผลทําใหความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง เปนภาระตอ

ผูดูแลมากข้ึน   
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การสรางเสริมสขุภาพเพ่ือสนับสนุนใหทุกคนในสังคมตระหนักรูและไดมีสทิธ์ิในการมีภาวะสุขภาพท่ีดีตามหลัก 3 

อ. 2 ส. ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือแนวนโยบายท่ีใชในการแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคท่ีเกิดจาก

พฤติกรรมของผูท่ีมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงเกือบทุกโรคเน่ืองจากปจจัยดานอายุ 

และการใชชีวิต โดยเฉพาะโรคขอเขาเสื่อม ท่ีมีพฤติกรรมดานการสรางเสรมิสขุภาพท่ีเก่ียวของตามหลัก 3 อ. 2 ส. คือ การ

บริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การควบคุมอารมณ การไมสูบบุหรี่ และไมดื่มสุรา  ประกอบกับแนวคิดเรื่องการ

เสริมสรางพลังอํานาจของก๊ิบสัน (Gibson, 1993) ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญคือ การคนพบสภาพจริง การสะทอนสภาพปญหา 

การตัดสินใจเลือกวิธีท่ีเหมาะสม และการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง จึงเปนแนวทาง

ท่ีผูวิจัยนํามาประยุกตสรางเปนเครื่องมือในการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในตําบลทาโพธ์ิ  ใหสามารถนําความรู

ท่ีไดรับในการเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจเพ่ือการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในการปองกันโรคขอเขาเสื่อม

ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของผูสูงอายุ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค 

สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล และนําประโยชนท่ีไดไปปองกันโรคขอเสือ่ม และนําโปรแกรมท่ีไดไปเผยแพรแก

ผูสูงอายุในชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือกอใหเกิดการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสราง

เสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และ เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม ตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก                                   

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 2 กลุม โดยมีกลุมทดลองและกลุม

ควบคุม วัดผลเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง (two group pre- posttest design)  

ประชากร  ผูสูงอายุ อายุ 60 – 73 ป ท่ีอาศัยอยูในตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

กลุมตัวอยาง  ไดแกผูสูงอายุ จํานวน 84 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองเปนผูสูงอายุบานหมูท่ี 6 บานยางเอน 

จํานวน 42 คน และกลุมควบคุมเปนผูสูงอายุบานหมู 8 บานแขก จํานวน 42 คน 

 

การสุมตัวอยาง 

   ใชวิธีการเลือกพ้ืนท่ีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 และ หมูท่ี 

8 จํานวน 84 คน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 42 คน และกลุมควบคุม จํานวน 42 คน  

เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

1)  เกณฑในการคัดเขา (Inclusion Criteria) เปนผูสูงอายุ 60 ข้ึนไป และไมเกินอายุ 73 ป ท่ีอาศัยอยูในตําบลทาโพธ์ิ 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมาแลวอยางนอย 1 ป สามารถสื่อสาร พูดคุย และรับรูการสื่อสารจากบุคคลท่ัวไป มีความ

สมัครใจ และยินดีท่ีจะเขารวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลา และ สามารถเคลื่อนไหวรางกาย และปฏิบัติกิจกรรมตางๆได   

2)  เกณฑในการคัดออก (Exclusion Criteria) มีความประสงคท่ีจะขอยกเลิกการเขารวมวิจัยระหวางดําเนินกิจกรรม มี

การเจ็บ ปวย หรือเสียชีวิต จนไมสามารถเขารวมกิจกรรมได และมีการยายออกจากพ้ืนท่ีกอนสิ้นสุดการทดลอง 

 

การพิทักษสิทธิและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
 กลุมตัวอยางท่ีเขารวมในการวิจัยทุกคน ไดรับการช้ีแจงเก่ียวกับวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และมีสิทธ์ิท่ีจะ

ออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลตอการวิจัย มีการลงนามในใบยินยอมตามความสมัครใจกอนเริ่มดําเนินการวิจัย 

ซึ่งการวิจัยน้ีไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการทบทวนวรรณกรรมมี 2 ชนิด ไดแก 

โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพฯ และแบบสอบถาม ท่ีประกอบดวยขอมูลสองสวนคือ ขอมูลท่ัวไป และขอมูลท่ีเปนแบบ

วัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม รายละเอียดดังน้ี 

1)  โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม มีกิจกรรมและข้ันตอนสําหรับกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

ดังน้ี 

 สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลท่ัวไป และประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือ

ปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยใชแบบประเมินโรคขอเขาเสื่อม และแบบสอบถามพฤติกรรมฯ พรอมกับการช้ีแจงความเขาใจ

ในการดําเนินการวิจัย โดยดําเนินกิจกรรมน้ีท้ังสองกลุม สําหรับสัปดาหท่ี 2 – 15 จะดําเนินการเฉพาะกลุมทดลองเทาน้ัน 

 สัปดาหท่ี  2 – 3 กิจกรรมการคนหาสถานการณจริงเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ผูวิจัยใชกระบวนการกลุมใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกัน 

 สัปดาหท่ี  4  กิจกรรมการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณของผูสูงอายุเพ่ือใหเกิดภาพสะทอนและมุมมองใหมใน

การเขาใจสภาพปญหาโรคขอเขาเสื่อม โดยใหผูมีประสบการณออกมาสาธิตวิธีปฏิบัติตัว ประกอบกับผูวิจัยไดสนับสนุนสื่อ 

แผนพับ และวีดีโอเพ่ือใหเห็นภาพการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง 

 สัปดาหท่ี  5 - 6 เลือกการปฏิบัติและเรียนรูกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพท่ีถูกตองเหมาะสมกับตนเอง 

 สัปดาหท่ี  7 – 15 ปฏิบัติกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพฯท่ีเหมาะสมดวยตัวเองท่ีบาน  ผูวิจัยออกติดตามเยี่ยม

บานใหคําแนะนํา ปรึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือคงไวซึ่งกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพฯตามโปรแกรม และชวยช้ีแนะแนวทางการ

แกไขปญหาในกรณีท่ีมีปญหา 

 สัปดาหท่ี 16 ประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพฯตามโปรแกรม โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมหลังเสร็จ

สิ้นการทดลอง โดยดําเนินกิจกรรมน้ีท้ังสองกลุม 

2)  แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก   

  สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สวนสูงนํ้าหนัก 

ดัชนีมวลกาย อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานสุขภาพ โรคประจําตัว และสภาพแวดลอมในการใชชีวิตประจําวัน 

จํานวน 13 ขอ  

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมตาม

หลัก 3 อ. 2 ส.  จํานวน 50 ขอคําถาม แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานอารมณ 

ดานการสูบบุหรี่ และดานการดื่มสุรา มีขอคําถามท้ังหมด 50 ขอ แตละขอแบงมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ไม

เคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติเปนประจํา  คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม มีคะแนนตั้งแต 1 – 4 

คะแนน แบงออกเปน 4 ระดับไดแก พฤติกรรมต่ํา พฤติกรรมปานกลาง พฤติกรรมสูง และพฤติกรรมสูงท่ีสุด และคะแนน

จากทุกดานรวมกันเปนคะแนนพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยรวม คาความเช่ือมั่น 

(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.85 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 เปนระยะเวลา  4  เดือน ใน

พ้ืนท่ีตําบลทาโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยไดพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคและข้ันตอน

การดําเนินการ ดังน้ี 
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กลุมควบคุม  ตอบแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือการปองกันโรคขอ

เขาเสื่อม(Pretest) หลังจากน้ันกลุมควบคุมจะไดรับกิจกรรมการดูแลตนเองตามปกติ เมื่อครบเดือนท่ี 3 ผูวิจัยนัดพบเพ่ือ

ตอบแบบวัดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม (Posttest)  

กลุมทดลอง ตอบแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม(Pretest) และเขา

รวมกิจกรรมโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม  

รายละเอียดดังน้ี 

สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลท่ัวไป และประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือ

ปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยใชแบบประเมินโรคขอเขาเสื่อม และแบบสอบถามพฤติกรรมฯ พรอมกับการช้ีแจงความเขาใจ

ในการดําเนินการวิจัย โดยดําเนินกิจกรรมน้ีท้ังสองกลุม 

สัปดาหท่ี 2 – 3  จัดกิจกรรมโดยใชเวลา 3-4 ช่ัวโมง ประกอบดวยกิจกรรม การใหความรูเก่ียวกับการ

ตั้งเปาหมาย และการวางแผนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว รวมกับการฝกทักษะท่ีจําเปนสําหรับการจัดการตนเอง  6  

ประการ ไดแก 1) การแกไขปญหา 2) การตัดสินใจ 3) การใชแหลงขอมูล 4) การสรางสัมพันธภาพระหวางกลุมตัวอยาง

กับบุคลากรทีมสุขภาพ 5) การลงมือปฏิบัติ และ 6) การปรับทักษะและการปฏิบัติใหเหมาะสมในแตละบุคคล เก่ียวกับ

สาเหตุของการเกิดโรค อาการ ปจจยัเสี่ยง และการปองกันโรคเขาเสื่อมโดยการบรรยาย ภาพน่ิง และชมวีดีทัศน รวมกับ

การสนทนากลุมโดยแบงเปนกลุมๆ 8 - 9  คน 

สัปดาหท่ี  4  จัดกิจกรรมการจัดการตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยใชเวลา 3 ช่ัวโมง ประกอบดวย การ

สาธิตเมนูอาหารพ้ืนบานท่ีมีแคลเซียมสูงท่ีสามารถหาวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินเปนสวนประกอบจําพวกปลาตัวเล็กท่ีชวยเสริม

ความแข็งแรงของกระดูก  

 สัปดาหท่ี  5 – 6  จัดกิจกรรมการจัดการตนเองเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมดานการออกกําลังกาย โดยใชเวลา 

2 ช่ัวโมงประกอบดวยการ บรรยายการออกกําลังกายเพ่ือปองกันเขาเสื่อม การสาธิตการออกกําลังกายโดยการยืดเหยียด

กลามเน้ือบริเวณเขาและการบริหารขอเขานาน 15 นาที 

สัปดาหท่ี  7 - 15 ติดตามเยี่ยมบานใหกําลังใจและดูแลจัดสิ่งแวดลอมภายในบานเพ่ือลดการทํางานของขอเชน 

การจัดสถานท่ีรับประทานอาหาร การใชเกาอ้ีในการตักบาตรแทนการน่ังยองๆ การใชสวมแบบน่ังบนโถแทนการน่ังยองๆ 

โดยการมีสวนรวมของ อาสาสมัครสาธารณสุข และชุมชน การกระตุนเตือนการควบคุมนํ้าหนัก และการออกกําลังกาย 

สัปดาหท่ี 16  นัดพบเพ่ือตอบแบบวัดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม (Posttest)  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ ตรวจสอบคาของตัวแปรตามโดยใชสถิติ Kolmogorov-Smirnov 

พบวาการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติจึงเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมดวย

สถิติเปรียบเทียบภายในกลุม ดวย  Paired t-test และระหวางกลุมดวย Independent t-test  

 

ผลการวิจัย 

 1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูสูงอายุกลุมทดลองสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78.6  โดยมีอายุอยู

ในชวง 60 ถึง 65 ป มากท่ีสุดรอยละ 38.1 สวนใหญมีคามีดัชนีมวลกาย ในระดับปกติ รอยละ 38.1 มีสถานภาพสมรส 

รอยละ 59.5  สวนใหญมี โรคประจําตัว รอยละ 88.1   มีอาชีพในชีวิตประจําวัน คือ อยูบานเปนแมบานทํางานบาน รอย

ละ 64.3 สวนใหญอาศัยอยูกับบุคคลในครอบครัว รอยละ 97.6 มีรายไดพอใชจาย รอยละ 73.8 ทาบริหารขอเขาสวนใหญ

จะบริหารขอเขาโดยการเดินมากๆ รอยละ 73.8  ทาน่ังท่ีชอบคือน่ังบนเกาอ้ีระดับสูง น่ังเหยียดขา รอยละ 73.8 ลักษณะ
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หองสุขาเปนแบบโถน่ังหอยขาหรือชักโครก  รอยละ 83.3  สวนใหญมักไมตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 83.3 สวนใหญมี

อาการปวดขอเขารอยละ 78.6 สวนใหญไมเคยควบคุมนํ้าหนักตัว รอยละ 52.4  เมื่อมีอาการปวดเขาจะไปตรวจรักษาท่ี

หนวยบริการสุขภาพใกลบาน รอยละ 73.8   

กลุมควบคุม สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 76.2 มีอายุอยูในชวงอายุ 60 ถึง 65 รอยละ 59.5 คาดัชนีมวลกาย

อยูในระดับปกติ รอยละ 45.2 สถานภาพสมรส รอยละ 90.5 มีโรคประจําตัวรอยละ 57.1 มีอาชีพในชีวิตประจําวันคือใช

แรงงานทํานารับจางท่ัวไปรอยละ 64.3 อาศัยอยูกับบุคคลในครอบครัวรอยละ 90.5 มีรายไดพอใชจาย  มักบริหารขอเขา

โดยการพับและยืดเหยียดขอเขาสลับกัน รอยละ 52.4 ทาน่ังปกติของผูสูงอายุจะน่ังบนเกาอ้ีสูงระดับเขาน่ังเหยียดขา

ลักษณะหองสุขาของผูสูงอายุมีลักษณะเปนโถน่ัง หอยขา หรือชักโครก ผูสูงอายุสวนใหญไมตรวจสุขภาพประจําปรอยละ 

76.2 มีอาการปวดขอเขารอยละ 19 ไมเคยควบคุมนํ้าหนักรอยละ 95.2 เมื่อผูสูงอายุมีอาการปวดขอเขาสวนใหญจะไปรับ

การตรวจรักษาหนวยบริการสุขภาพใกลบานรอยละ 61.9  

2. พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมตําบลทาโพธ์ิภาพรวมกอนไดรับ

โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวาผูสูงอายุมีระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสวนใหญอยูในระดับปานกลาง

ไดแก พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการดื่มสุรา โดยมีพฤติกรรมดานอารมณเพียงดานเดียวท่ีมี

ระดับพฤติกรรมอยูในระดับสูง (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1  พฤติกรรมการสรางเสรมิสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมตําบลทาโพธ์ิภาพรวมกอนไดรับ 

             โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแยกรายดา้น (กลุมตวัอยางท้ังหมด 84 คน) 

 
 

ตัวแปร 

คะแนนการแปลผล 

กอนทดลอง 

Mean SD Min Max ระดับ 

ดานการบริโภคอาหาร 2.54 .39 1,50 3.20 ปานกลาง 

ดานการออกกําลังกาย 2.40 .40 1.70 3.30 ปานกลาง 

ดานอารมณ 2.81 .36 1.50 3.80 สูง 

ดานการสูบบุหร่ี 1.59 .37 1.00 3.30 ต่ํา 

ดานการด่ืมสุรา 2.07 .48 1.30 3.20 ปานกลาง 

 

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม กอน

และหลังไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวากลุมทดลองหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอ

พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมากกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value 

<0.01) (ตาราง 2) 

 

4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อม ระหวาง

กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนมากกวากวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value <0.01) (ตาราง 3) 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายเุพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมภายในกลุม  

ทดลองและกลุมควบคมุ กอนและหลังไดรับโปรแกรม (กลุมตัวอยางกลุมละ 42 คน) 

 

 

ตัวแปร 

คะแนนการแปลผล  

t 

 

p-value กอนทดลอง หลังทดลอง 

Mean SD ระดับ Mean SD ระดับ 

ดานการบริโภคอาหาร         

กลุมทดลอง 2.70 .28 สูง 2.92 .25 สูง -7.57 .000** 

กลุมควบคุม 2.39 .40 ปานกลาง 2.32 .17 ปานกลาง .99 .324 

ดานการออกกําลังกาย         

กลุมทดลอง 2.29 .33 ปานกลาง 2.73 .35 สูง -7.86 .000** 

กลุมควบคุม 2.53 .43 ปานกลาง 2.58 .27 ปานกลาง -.71 .478 

ดานอารมณ         

กลุมทดลอง 2.75 .33 สูง 3.18 .22 สูง -8.27 .000** 

กลุมควบคุม 2.88 .38 ปานกลาง 2.90 .27 ปานกลาง -.256 .799 

ดานการสูบบุหร่ี         

กลุมทดลอง 1.31 .17 ต่ํา 1.57 .19 ต่ํา -6.15 .000** 

กลุมควบคุม 1.87 .30 ต่ํา 1.92 .16 ต่ํา -1.16 .251 

ดานการด่ืมสุรา         

กลุมทดลอง 1.63 .23 ต่ํา 2.05 .42 ปานกลาง -7.89 .000** 

กลุมควบคุม 2.51 .15 ปานกลาง 2.48 .11 ปานกลาง 1.20 .234 

** p-value < 0.01   

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการสรางเสรมิสุขภาพผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขาเสื่อมระหวางกลุม

ทดลอง และกลุมควบคุม หลังไดรับโปรแกรม 

 

เปรียบเทียบพฤติกรรม กลุมทดลอง กลุมควบคุม Independen

t 

t- test 

p-value 

Mean SD Mean SD 

ดานการบริโภคอาหาร 2.92 0.25 2.32 0.18 12.55 0.00 

ดานการออกกําลังกาย 2.74 0.35 2.59 0.27 2.17 0.03 

ดานอารมณ 3.19 0.22 2.90 0.28 5.22 0.00 

ดานการสูบบุหรี ่ 1.57 0.20 1.93 0.17 -8.67 0.00 

ดานการดืม่สรุา 2.05 0.42 2.48 0.11 -6.47 0.00 

** p-value < 0.01  * p-value < 0.05  

การอภิปรายผล 
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ผูสูงอายุท่ีไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือปองกันโรคขอเขา

เสื่อมมีคาคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเพ่ิมข้ึนมากกวากอนทดลอง และมากกวากลุมควบคุม อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p value <0.01) เน่ืองจากเกิดความมั่นใจ และเห็นคุณคาในตัวเอง จากการไดรวมกันแสดงความ

คิดเห็น และมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดแูลตนเอง การไดรับความรู และไดรับรูถึงประโยชนของการรับประทาน

อาหาร การออกกําลังกาย การจัดการอารมณและความเครียด ตลอดจนโทษของการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  อีกท้ังยังไดรับคําพูดท่ีใหกําลังใจ ในการปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงของการเปนโรคขอเขา

เสื่อม สงผลทําใหความรูสึกมั่นใจ เกิดคุณคาในตนเองมากข้ึน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจของก๊ิบสัน 

(Gibson, 1993) ท่ีกลาววา กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ  ทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจในตนเอง ท่ีจะกระทํา ซึ่งเมื่อ

เกิดความมั่นใจ ก็จะทําใหบุคลเหลาน้ัน พยายามท่ีจะกระทําพฤติกรรมพฤติกรรมน้ัน สอดคลองกับการศึกษาของสมคิด 

ปุณะศิริ และคณะ (2552) ท่ีศึกษา ผลของการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอความสามารถในการดูแลตนเอง

ของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีพบวา คาเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผูดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองในทุก

ดาน ท้ังดานรางกาย จิตใจ และจิตสังคม เพ่ิมข้ึน  และการศึกษาของ ปรางคทิพย อุจะรัตน และคณะ (2557) ท่ีศึกษา ผล

ของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ท่ีพบวา คะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งประกอบดวย การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ คา

ดชันีมวลกาย กอนและหลังมีความแตกตางกัน โดยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองท่ีเพ่ิมข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
และ การศึกษาของ เนติยา แจมทิม และคณะ (2559) ท่ีไดศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกัน

โรคความดันโลหิตสูงของประชากรท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง พบวา ประชากรกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

ท่ีเขาโปรแกรมการเสรมิสรางพลังอํานาจ ตามแนวคิดของกิบสัน 4 ข้ันตอนน้ัน มีระดับความรูและพฤติกรรมในการปองกัน

โรคความดันโลหิตสูง สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.001 นอกจากน้ันในการศึกษาครั้งน้ี พบวา การให

ความรู เพ่ือใหผูสูงอายุไดมีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และรับรูโทษของการไมปฏิบัติ

พฤติกรรมสงเสริมน้ัน เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จึงสงผลใหกลุมทดลอง 

มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองทฤษฎีของการสงเสริม

สุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2006) ท่ีไดอธิบายวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมการรับรู

ความสามารถของตนเอง สงผลตอ ความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ทําใหเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ รวม

ดวยการเสริมสรางพลังอํานาจ ยิ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ รังสิยา 

นารินทร  (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมดูแลผูสูงอายุขอเขาเสื่อมโดยมีการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือ

พัฒนาโปรแกรมดูแลผูสงูอายุขอเขาเสื่อมโดยการมสีวนรวมของชุมชน และศึกษาผลของโปรแกรมตอสมมรรถภาพทางกาย

และอาการปวดขอเขาของผูสูงอายุขอเขาเสื่อมในชุมชน  โปรแกรมดูแลผูสูงอายุขอเขาเสื่อมโดยการมีสวนรวมของชุมชน

พัฒนาข้ึนตามแนวคิด PRECEDE PROCEDE model (Green and Kreuter, 2005) ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ย

พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวากอนเขาโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และการศึกษาของ ศศิกาญจน สกุล

ปญญาวัฒน (2557) ท่ีไดศึกษา พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุชาวไทยมุสลิม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

พบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และการศึกษาของ พัชรี คม

จักรพันธุ (2556) ท่ีพบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ 

เน่ืองจากความรูจะทําใหผูสูงอายุมีการรับรูเก่ียวกับประโยชนของการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ สงผลทําใหเกิดการ

พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพท่ีดีตามมา 

ขอเสนอแนะ 
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1. โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือการปองกันโรคขอเขา

เสื่อม ในดานการออกกําลังกายควรมีการทดสอบสมรรถภาพรางกายกอนเพ่ือปองกันการบาดเจ็บของกระดูก และ

กลามเน้ือ  

2. เน่ืองจากทดลองใชโปรแกรมใชระยะเวลา 4 เดือน ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึนเพ่ือ

ประเมินวาผูสูงอายุจะสามารถคงไวซึ่งพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตัวเองท่ียั่งยืนในการปองกันโรคขอเขาเสื่อม 

3.  การประยุกตใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพ่ือปองกัน

โรคขอเขาเสื่อม จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากครอบครัว ชุมชนและบุคลากรทีมสุขภาพ 
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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ความสอดคลองของ

ธาตุเจาเรือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง จํานวน 127 คน ดวยแบบสอบถาม 

วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงวิเคราะหหาความสัมพันธ ใชคา 

Chi–square และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ มีความสอดคลองกับธาตุดิน คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมาเปนธาตุไฟ ธาตุ

ลม และธาตุนํ้า คิดเปนรอยละ 16.5, 13.4 และ 8.7 ตามลําดับ ผูสูงอายุมีธาตุเจาเรือนสวนใหญเปนธาตุดิน คิดเปนรอยละ 

38.6 รองลงมา คือ ธาตุไฟ ธาตุนํ้า และธาตุลม คิดเปนรอยละ 26.8, 20.5 และ14.2 ตามลําดับ โดยผูสูงอายุสวนใหญมี

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ไมสอดคลองตามลักษณะธาตุเจาเรือน คิดเปนรอยละ 63.8 และ

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขา

สมอแคลง พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก คาดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.037 

ปจจัยเอ้ือ ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และวัฒนธรรม

ในการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย และปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับ

คําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value < 0.001 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูสูงอายุ ธาตุเจาเรือน 
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Abstract 

 

 This research for purpose to study the food consumption behavior according to Thai traditional 

medicine, consistency of household elements and food consumption behavior according to Thai 

traditional medicine and factors related to food consumption behavior according to Thai traditional 

Medicine of the elderly in Ban Khao Samo Klang Elderly School, WangThong District, Phitsanulok Province. 

Data were collected from 127 elderly in Ban Khao Samor Klang Elderly School by using questionnaires. 

Analyze descriptive statistics by frequency, percentage, mean and standard deviation. Analyze 

relationships using Chi–square and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The research found 

that Food consumption behavior according to Thai traditional medicine of the elderly consistent with the 

Earth elements accounting for 29.1%, followed by Fire elements, Air elements and Water elements 

accounting for 16.5%, 13.4% and 8.7% respectively. Mostly of the elderly have the Earth elements 

accounting for 38.6%, followed by Fire elements, Water elements and Air elements, 26.8%, 20.5% and 

14.2% respectively. Mostly of the elderly have food consumption behaviors according to Thai traditional 

medicine Inconsistent with the household elements accounting for 63.8% and Factors related to food 

consumption behavior according to Thai traditional medicine of the elderly in Ban Khao Samo Klang 

elderly school are personal factors in the area of body mass index with a significant p = 0.037, 

contributing factors which include food consumption behavior within the family, having resources to 

support food consumption and culture in food consumption according to Thai traditional medicine, and 

supplementary factors include receiving information from various media and being advised to act from 

various people with a significant p < 0.001 

  

Keywords: food consumption behaviors, the elder, household element 

 

บทนํา  

 อาหารเปนหน่ึงในปจจัยสี่ ท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มีความสําคัญตอท้ังรางกาย จิตใจ และ

สติปญญา รางกายจะเจริญเติบโตและมีสุขภาพท่ีสมบูรณ เมื่อไดรับอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการครบถวน เพียงพอตอความ

ตองการของรางกาย ดังน้ัน อาหารและโภชนาการจึงเปนรากฐานของมนุษยตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา โดยสารอาหารหลักท่ี

รางกายตองการแบงออกเปน 2 กลุม คือ สารอาหารท่ีรางกายตองการในปริมาณมาก ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน 

และสารอาหารท่ีรางกายตองการในปริมาณนอย ไดแก วิตามิน และแรธาตุ นอกจากน้ี รางกายยังตองไดรับใยอาหารและนํ้าใน

ปริมาณท่ีเพียงพอดวย จึงจะทําใหการทํางานของรางกายเปนไปไดตามปกติ ซึ่งสารอาหารเหลาน้ี สามารถพบไดในอาหาร

ท่ัวไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
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 พฤติกรรมบริโภคในสภาวการณปจจุบันของโลกน้ันมีการเปลี่ยนแปลงมากนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังน้ี 

ไมไดเกิดจากผูบริโภคท่ีเพ่ิมมากข้ึนแลวมีความจําเปนตองบริโภคมากข้ึน แตเกิดจากความหลากหลายของพฤติกรรมมนุษย ซึ่ง

ปจจุบันชาวตะวันตก ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา เอเชีย รวมถึงประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคอาหารท่ี

ขาดความสมดุล การบริโภคอาหารในวัยเด็กจะพบวา อาหารประเภทเน้ือสัตวและนมเปนสิ่งจําเปน เน่ืองจากรางกายมีการ

เจริญเติบโตตอเน่ือง สวนผูใหญน้ันรางกายมีความตองการโปรตีนลดลง ดังน้ัน การรับประทานเน้ือสัตว และนมมากเกินไป ใน

วัยผูใหญจะทําใหรางกายไดรับไขมันเพ่ิมข้ึน และยังพบวาผูท่ีรับประทานเน้ือสัตวมากๆ จะมีโอกาสเกิดมะเร็งลําไสใหญไดสูง

ดวย จึงควรเปลี่ยนมารับประทานโปรตีนจากพืช พวกถ่ัวแทน สวนอาหารอีกกลุมซึ่งไมควรรับประทานมากเกินไป คือ นํ้าตาล 

เน่ืองจากการบริโภคอาหารท่ีมีนํ้าตาลสูง จะทําใหหลอดเลือดมีความเสื่อมเร็ว อาหารท่ีควรรับประทาน คือ ผัก ผลไม ธัญพืช 

เชน ขาวซอมมือ ถ่ัว เปนตน เพราะอุดมไปดวยกากใยธรรมชาติ วิตามินและเกลือแร (ธีรวีร วราธรไพบูลย, 2557) 

 กลุมเสี่ยงดานพฤติกรรมบริโภคอาหารเริ่มตั้งแตชวงวัยเด็กถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะวัยสูงอายุ จะพบปญหามาก 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกายของผูสูงอายุในทางท่ีเสื่อมลงท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม จะสงผลตอภาวะ

โภชนาการ ทําใหไดรับสารอาหารท่ีจําเปนตอสุขภาพลดลง การท่ีผูสูงอายุไดรับอาหารท่ีถูกตองเหมาะสมและเพียงพอตอความ

ตองการของรางกายจะสงผลใหมีภาวะสุขภาพท่ีดี ชวยชะลอการเกิดโรคได (สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2558) ซึ่งปจจัยดังกลาวลวน

แตบ่ันทอนคุณภาพของทรัพยากรมนุษยภายในประเทศอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยมี

สัดสวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวา รอยละ 10 ของประชากรท้ังประเทศ ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร

ผูสูงอายุรอยละ 15.1 และคาดวาในป พ.ศ. 2568 จะมีสัดสวนประชากรท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มากกวารอยละ 20 จะทําใหเปน

สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (aged society) และ ในป พ.ศ. 2574 ประเทศไทยอาจจะกาวเขาสูสงัคมสงูอายุระดบัสุดยอด คือ 

มีผูสูงอายุมากกวารอยละ 28 ของประชากรท้ังหมด จากขอมูลผูสูงอายุของประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 พบวา มีจํานวนท้ังสิ้น 

11,312,447 คน เปนชายจํานวน 5,083,681 คน คิดเปนรอยละ 44.9 และหญิง 6,228,766 คน คิดเปนรอยละ 55.1 สวน

ใหญเปนกลุมสูงอายุวัยตน มีอายุ 60-69 ป (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2560) การสงเสริมภาวะโภชนาการในผูสูงอายุตามวิถี

ชีวิตแบบไทย จะชวยใหผูสูงอายุไดรับสารอาหารครบถวน เพียงพอกับความตองการของรางกาย จะสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพ

ท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ และมีอายุยืนยาวมากข้ึน 

จากทฤษฏีในทางการแพทยแผนไทย เช่ือวารางกายของมนุษยทุกคนประกอบดวยธาตุท้ัง 4 เหมือนกัน คือ ธาตุดิน 

ธาตุนํ้า ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งแตละคนจะมีธาตุหลักเปนธาตุประจําตวัเรียกวา ธาตุเจาเรือน ซึ่งมีมาแตกําเนิด อีกลักษณะหน่ึง

เรียกวา ธาตุเจาเรือนปจจุบัน เกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดู และสิ่งแวดลอม ดังน้ัน มนุษยทุกคนลวนแตมีสภาพรางกายท่ีไม

เหมือนกัน ในทัศนะของแพทยแผนไทยเห็นวาเหตุท่ีเปนเชนน้ี เพราะไดรับอิทธิพลจากธาตุเจาเรือนท่ีมีมาแตกําเนิด อายุท่ี

เปลี่ยนไปตามวัย อิทธิพลของฤดู อิทธิพลของกาลเวลา ถ่ินท่ีอยูอาศัย พฤติกรรมท่ีเปนมูลเหตุกอโรคและสิ่งแวดลอม ปจจัย

เหลาน้ีจะเปนตัวกําหนดสภาวะสภาพของบุคคล และมีผลกระทบตอธาตุท้ัง 4 ถาสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของแตละคนไม

เหมาะสมหรือขาดความสมดุล จะทําใหธาตุในรางกายเกิดความผิดปกติและเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรคหรือความเจ็บปวยข้ึน 

สาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหรางกายสมดุลหรือเสียสมดุล คือ อาหาร ซึ่งตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย จัดใหอาหาร

เปนอวัยวะหน่ึงใน 20 ประการของธาตุดิน ซึ่งประกอบดวย อุทรียัง (อาหารใหม) และกรีสัง (อาหารเกา) โดยการบริโภค

อาหารของคนไทยตั้งแตอดีตจะพิจารณาจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงท่ีจะปรากฏเปนรสชาติของอาหารเปนสําคัญ การจําแนก

1178 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

รสชาติอาหารของไทยจะจําแนกรสตามรสของยาทางการแพทยแผนไทย เพราะเปนตัวแสดงของธาตุอาหารท่ีคนซึ่งมีธาตุเจา

เรือนอยูแลวตองเลือกกินใหสมดุล ดังน้ัน จึงควรปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละคนในชีวิตประจําวัน โดยใชรสของ

อาหารมาปรับสมดุลของรางกายใหเหมาะสมกับธาตุเจาเรือน โดยธาตุดินควรรับประทานอาหารรสฝาด หวาน มันและเค็ม 

เชน มังคุด นํ้านม นํ้าออย เปนตน ธาตุนํ้าควรรับประทานอาหารรสเปรี้ยวและขม เชนมะนาว ข้ีเหล็ก แกงสมดอกแค เปนตน 

ธาตุลมควรรับประทานอาหารรสเผด็รอน เชน ขิง ขา พริกไทย พริกข้ีหนู เปนตน ธาตุไฟควรรับประทานอาหารรสขม เย็นและ

จืด เชน แตงโม มันแกว ผักบุง แกงจืด เปนตน เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย และปองกันความเจ็บปวยท่ีอาจเกิดข้ึน (ชาติ

ชาย มุกสง, 2556) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร

การแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความสอดคลองของธาตุเจาเรือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอ

แคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพท่ีดียิ่งข้ึนตอไป 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1) รูปแบบการวิจัย  : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research) 

2) ประชากรและตัวอยาง : เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูสูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท้ังเพศชายและเพศ

หญิง ท่ีเขารับการศึกษาท่ีโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวนท้ังสิ้น 130 คน 

3) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย : แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีสรางข้ึนตามกรอบแนวคิดของการวิจัย แบง

ออกเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 9 ขอ สวนท่ี 2 ปจจัยนํา แบงเปน แบบสอบถามเก่ียวกับความรูในการ

บริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 10 ขอ และแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติในการบริโภคอาหารตาม

ศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 10 ขอ สวนท่ี 3 ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว 

การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 15 

ขอ สวนท่ี 4 ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคล

ตางๆ ในเรื่องการบริโภคอาหารตามศาสตรแพทยแผนไทย จํานวน 10 ขอ และ สวนท่ี 5 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ผูสูงอายุตามศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 20 ขอ 

4) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย  : สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 

และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย รวมถึงวิธีการวัด วิเคราะหและแปลผล แลวนําไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ไดแก ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยการใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน วิเคราะหคา IOC จากน้ันนําไปทดสอบ

ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีศึกษา จํานวน 30 คน นํามา

วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Method) ดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient of 

Alpha) ไดเทากับ 0.835 ซึ่งเปนคาท่ีเช่ือถือได กอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมศึกษาตอไป 

5) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากภาควิชาการแพทยแผนไทย วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก แลวประสานงานผานผูใหญบานในพ้ืนท่ี เพ่ือขอความรวมมือ และช้ีแจงเก่ียวกับ
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วัตถุประสงคของการวิจัย เก็บขอมูลจากผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไป

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ไดจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 97.7 จากน้ันนํามาตรวจสอบความครบถวน ความ

ถูกตองของขอมูลอีกครั้ง กอนบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

6) การวิเคราะหขอมูล : วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยสถิติท่ีใชในการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive statistics) นําเสนอขอมูลในรูปตารางแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือ

อธิบายลักษณะขอมูล ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห

ความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีระดับการวัดแบบกลุม (Categorical data) ดวยสถิติไค-สแควร (Chi–square) หรือ 

Spearman Rank Test และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมีระดับการวัดแบบตอเน่ือง (Continuous data) ใช

สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

7) การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง : ผูวิจัยนําโครงรางงานวิจัยเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ผานการอนุมัติ เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 หลังจากน้ันผูวิจัยจึงดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน โดยมีการแนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค ข้ันตอน และสิทธิของผูเขารวมการวิจัย ใหทราบ 

พรอมท้ังลงนามยินยอมในการใหขอมูล หรือสามารถปฏิเสธท่ีจะไมเขารวมการวิจัยในครั้งน้ีได โดยไมมีผลตอการบริการใดๆ ท่ี

จะไดรับ และขอมูลจากกการวิจัยครั้งน้ีจะไมมีการเปดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมท่ีเขารวมการวิจัย โดยผูวิจัยจะเสนอการ

วิจัยในภาพรวมและนํามาใชประโยชนในการศึกษาเทาน้ัน 

 

ผลการวิจัย 

1) ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจยัเสริมเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย 

 ปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ สวนใหญมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุดิน รอยละ 38.6 เปนเพศหญิง รอยละ 66.9 มีอายุ

เฉลี่ย 68 ป อยูในชวงอาย ุ60–69 ป รอยละ 60.6 มีคาดรรชนีมวลกายเฉลี่ย 24.3 อยูในระดับปกติ รอยละ 32.3 มีสถานภาพ

สมรส รอยละ 60.6 จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา รอยละ 85.0 สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 44.9 มีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 2,866 บาท สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 78.0 แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญมาจากเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุ รอยละ 40.9 ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัวตั้งแต 2 โรคข้ึนไป รอยละ 40.4 

 ปจจัยนํา ดานความรูเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญมีความรู อยูในระดับ

นอย คิดเปนรอยละ 72.4 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง และระดับมาก คิดเปนรอยละ 22.8 และ 3.9 ตามลําดับ โดย

ผูสูงอายุมีความรูนอยท่ีสุดในเรื่อง รสอาหารตามมื้อ รสอาหารตามวัย และรสอาหารตามธาตุ คิดเปนรอยละ 87.4, 81.1 และ 

79.5 ตามลําดับ ดานทัศนคติเก่ียวกับการรับประทานอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญมีทัศนคติ อยูใน

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 81.9 รองลงมา อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 18.1 โดยผูสูงอายุมีทัศนคติมากท่ีสุดในเรื่อง 

อาหารรสหวานทําใหรูสึกสดช่ืน มีคาเฉลี่ย 3.7 และการดื่มนํ้าใบเตยแทนนํ้าเปลาทําใหรูสึกสดช่ืนและการไมรับประทาน

อาหารคางคืนเทากัน มีคาเฉลี่ย 3.6 

 ปจจัยเอ้ือ ประกอบดวย พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภค

อาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหาร ตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 

84.3 รองลงมา อยูในระดับมากและระดับนอย คิดเปนรอยละ 11.8 และ 3.9 ตามลําดับ โดยผูสูงอายุมีพฤติกรรมดาน
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วัฒนธรรมในการบริโภคอาหาร มากท่ีสุดในเรื่อง การบริโภคนํ้าพริกและผักตม มีคาเฉลี่ย 3.5 ดานพฤติกรรมการบริโภค

อาหารภายในครอบครัว มากท่ีสุดในเรื่อง การประกอบอาหารโดยใชนํ้าปลาเปนหลัก มีคาเฉลี่ย 3.1 และดานการมีทรัพยากร

สนับสนุนในการบริโภคอาหารมากท่ีสุดในเรื่อง การประกอบอาหารท่ีมีรสเปรี้ยวโดยใชมะนาว สมปอยท่ีหาไดแถวบาน มี

คาเฉลี่ย 2.9 

 ปจจยัเสริม ประกอบดวย การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ 

เรื่องการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญในระดับนอย คิดเปนรอยละ 88.2 รองลงมา อยูใน

ระดับปานกลาง และระดับมาก คิดเปนรอยละ 7.9 และ 3.9 ตามลําดับ โดยผูสูงอายุมีการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศน

มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.5 รองลงมา ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อวิทยุกระจายเสียง, วารสาร, หนังสือหรือหนังสือพิมพ 

และโซเชียลมีเดียหรืออินเทอรเน็ต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.3, 1.2, 1.2 และ 1.1 ตามลําดับ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติ

ตนจากแพทยแผนไทยหรือบุคคลากรสาธารณสุขมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.5 รองลงมาไดรับคําแนะนําจากคนในครอบครัว 

เพ่ือนบาน บุตรหลานและญาติพ่ีนอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.4, 1.3, และ 1.2 ตามลําดับ 

 2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 

87.4 รองลงมา อยูในระดับสูง และระดับต่ําเทากัน คิดเปนรอยละ 6.3 โดยผูสูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท

นํ้าพริกกับผักตม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.5 รองลงมา มีพฤติกรรมการปรุงรสอาหารโดยใชนํ้าปลา, การรับประทานผลไมรสเย็น 

เชน แตงโม แตงไทย ลูกตาลออน, การรับประทานอาหารโดยใชมะนาวหรือนํ้าสมสายชูปรุงรส มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.2, 3.1, 2.9 

ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทไสกรอกอีสานกับขิงสด, การรับประทานอาหารโดยไมปรุงรส และการ

รับประทานผลไมดองนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.8 1.6 และ 1.4 ตามลําดับ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ มีความสอดคลองกับธาตุดิน คิดเปนรอยละ 

29.1 รองลงมาเปนธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุนํ้า คิดเปนรอยละ 16.5, 13.4 และ 8.7 ตามลําดับ มีพฤติกรรมการบริโภคเทากัน

ท้ัง 2 ธาตุ ไดแก ธาตุดินกับธาตุลม และธาตุลมกับธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 6.3 ธาตุดินกับธาตุนํ้า ธาตุดินกับธาตุไฟ และธาตุนํ้า

กับธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 3.1 และธาตุนํ้ากับธาตุลม คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ มีพฤติกรรมการบริโภคเทากันท้ัง 3 ธาตุ 

ไดแก ธาตุดิน ธาตุนํ้าและธาตุไฟ, ธาตุดิน ธาตุลมและธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 3.1 ธาตุดิน ธาตุนํ้าและธาตุลม, และธาตุนํ้า ธาตุ

ลมและธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และมีพฤติกรรมการบริโภคเทากันท้ัง 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลมและธาตุ

ไฟ คิดเปนรอยละ 0.8 

3) ความสอดคลองของธาตุเจาเรือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา ไม

สอดคลองตามลักษณะธาตุเจาเรือน คิดเปนรอยละ 63.8 โดยผูสูงอายุมีธาตุเจาเรือนสวนใหญเปนธาตุดิน คิดเปนรอยละ 38.6 

รองลงมา คือ ธาตุไฟ ธาตุนํ้า และธาตุลม คิดเปนรอยละ 26.8, 20.5 และ14.2 ตามลําดับ 

4) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม

ศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ พบวา ปจจัยสวนบุคคล ในเรื่อง คาดรรชนีมวลกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.037 สวนธาตุเจาเรือน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของ

รายได และโรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ ปจจัย

นํา ดานความรูและทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ สวนปจจัยเอ้ือ ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว 
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การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย และ

ปจจัยเสริม ดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ ในเรื่องการบริโภค

อาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของ

ผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value < 0.001 

 

อภิปรายผล 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง สวนใหญบริโภคอาหารประเภทผัก

ตมกับนํ้าพริก การปรุงรสอาหารดวยนํ้าปลาหรือซอสปรุงรสตางๆ และการรับประทานผลไมรสเย็น เชน แตงโม แตงไทย ลูก

ตาลออน เปนประจํา สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศิลป ศรีอักษรและทิพยสิริ กาญจนาวาสี (2551) พบวา พฤติกรรรมการ

บริโภคอาหารของผูสูงอายุมากท่ีสุด คือ การรับประทานผักใบเขียวและผลไมสด สวนพฤติกรรมทางลบท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด คือ 

การเติมนํ้าตาลและนํ้าปลาลงในอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ นวนิตย จันทรชุม (2550) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมี

พฤติกรรมการเติมนํ้าปลาในอาหารโดยไมชิมรสกอน ท้ังน้ี การท่ีผูสูงอายุสวนใหญมักบริโภคนํ้าพริกผักตมเปนประจํา อาจทํา

ใหไดรับสารอาหารไมครบถวนในแตละวัน สอดคลองกับการวิจัยของ คณิณญา พรนริศ (2546) พบวา ปญหาการรับรูกลิ่นและ

รสชาติของผูสูงอายุลดลง สงผลใหผูสูงอายุมีความอยากรับประทานอาหารนอยลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน

สรีรวิทยาของรางกายท่ีทําใหผูสูงอายุเคลื่อนไหวรางกายหรือทํากิจกรรมตางๆ รวมท้ังการหุงหาอาหารลําบาก จึงรับประทาน

อาหารท่ีเตรียมงายๆไมก่ีชนิด ซึ่งอาจทําใหผูสูงอายุเกิดปญหาทางโภชนาการ ท่ีพบบอย ไดแก การขาดสารอาหารโปรตีนและ

พลังงาน การขาดวิตามินและแรธาตุ นอกจากน้ี การใชนํ้าปลาปรุงรสเปนประจําก็อาจกอใหเกิดโรคได เชน ความดันโลหิตสูง 

โรคไต เปนตน  

ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ 

ไดแก ดัชนีมวลกาย (BMI) สวนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และโรค

ประจําตัว ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วรรณวิมล เมฆวิมล (2555) พบวา เพศ อายุ สถานภาพ และการมีโรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของผูสูงอายุ แตไมสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ เพนเดอร (Pender, 1987) 

พบวา เพศ อายุ สถานภาพสมรส มีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดยผานกระบวนการของปจจัยความรู การรับรู

ภายในตัวบุคคล ท้ังน้ี อาจเน่ืองจากสภาพสังคมในปจจุบันเปลี่ยนไป เพศหญิง และเพศชายมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมวาจะอยูใน

สถานภาพใด ตองรับผิดชอบดูแลชีวิตตนเองเหมือนกัน และปจจุบันมีชองทางในการไดรับขอมูลขาวสารมาก สามารถเขาถึงสื่อ

ไดงาย ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ จึงทําใหมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของแตละบุคคลไมแตกตางกัน 

ปจจัยนํา ดานความรูและทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา ไมมีความสัมพันธ

กัน โดยสวนใหญมีความรูอยูในระดับนอย ซึ่งไมสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 

โดยเรื่องท่ีผูสูงอายุมีความรูนอยท่ีสุด คือ การไมรับประทานอาหารรสเปรี้ยวในเวลาเชา เพราะผูสูงอายุไมทราบวา อาหารเชา

ตามหลกัการแพทยแผนไทยควรรับประทานอาหารรสเปรี้ยว เน่ืองจากตอนเชาเปนกาล 1 หมายถึง เวลาท่ีเสมหะกระทําอาจ

ทําใหเกิดโรคได การแกเสมหะดวยอาหารรสเปรี้ยวจะสามารถชวยกัดเสมหะได ความรูเรื่องผูสูงอายุควรบริโภคอาหารท่ีมีรส

เผ็ดรอนเปนประจําและธาตุลมในรางกายกําเริบควรรับประทานอาหารรสเผ็ดรอน เพราะสวนใหญผูสูงอายุไมทราบวาตาม
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หลักการแพทยแผนไทยควรรับประทานอาหารรสเผ็ดรอน เน่ืองจากชวงอายุของผูสูงอายุตรงกับชวงปจฉิมวัยตามศาสตร

การแพทยแผนไทย ซึ่งเปนชวงท่ีสมุฏฐานวาตะกระทํา และการแกวาตะควรรับประทานอาหารท่ีมีรสเผ็ดรอน เพราะสรรพคุณ

ของรสเผ็ดรอนจะสามารถชวยขับลมได สวนเรื่องท่ีผูสูงอายุมีความรูมากท่ีสุด คือ การรับประทานอาหารใหครบหลัก 5 หมูจะ

ชวยใหธาตุในรางกายสมดุลได, การเกิดโรคเกิดจากการรับประทานอาหารมาก และแกงข้ีเหล็ก แกงจืดมะระหรือนํ้าแตงโม 

ควรรับประทานเปนอาหารกลางวัน ท้ังน้ี ความรูอาจมาจากพฤติกรรมท่ีปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สวนดานทัศนคติ พบวา 

ผูสูงอายุสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับปาน มีความสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Lawrence W. Green (1991) พบวา ความรูเปนปจจัยนําท่ีสําคัญในการสงผลตอการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมและเปนสิ่งจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม แตความรูอยางเดียวไมเพียงพอท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพได จะตองมีปจจัยอ่ืนๆ มาสมทบดวย 

 ปจจัยเอ้ือ ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และ

วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < 

0.001 โดยผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญประกอบอาหารทานเองภายในครอบครัว ดวยวัตถุดิบท่ีหาไดจากสวนท่ีปลูกไว

เองภายในครัวเรือนหรือสามารถหาไดในบริเวณใกลท่ีอยูอาศัย และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแตละพ้ืนท่ีก็เปน

ปจจัยหน่ึงท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิมล เมฆวิมล (2555) 

พบวา ทรัพยากรท่ีสงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับการรับประทานอาหารของ

ผูสูงอายุ และงานวิจัยของ นวนิตย จันทรชุม (2550) พบวา สมาชิกในครอบครัวเปนผูดูแลเอาใจใสในการเลือกอาหารท้ัง

ปริมาณและคุณภาพอยางเหมาะสมกับทาน เชน ผัก ปลา นํ้าพริก เปนตน 

 ปจจัยเสริม ดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ ในเรื่องการ

บริโภคอาหารของผูสูงอายุ พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี p-value < 0.001 โดยผลการวิจัย พบวา 

ผูสูงอายุท่ีไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ หรือบุคคลตางๆ ในเรื่องการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยเปน

จํานวนมาก สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุไมสอดคลองตามธาตุเจาเรือนของตน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

วรรณวิมล เมฆวิมล (2555) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการรับประทานอาหารจากสื่อตางๆและการไดรับ

คําแนะนําหรือการสนับสนุนใหปฏิบัติตนเรื่องการรับประทานอาหารของผูสูงอายุจากบุคคลตางๆ มีความสัมพันธกับการ

รับประทานอาหารของผูสูงอายุ และงานวิจัยของ ทวีศิลป ศรีอักษร (2551) พบวา ปจจัยดานครอบครัวและเพ่ือนมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยตามลกัษณะธาตุเจาเรือนของผูสูงอายุ พบวา สวนใหญไม

สอดคลองกับธาตุเจาเรือนของตน โดยสวนใหญผูสูงอายุชอบบริโภคอาหารท่ีมีรสฝาด หวาน มัน เค็ม มากท่ีสุด ซึ่งเปน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสําหรับผูท่ีมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุดิน โดยพฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา คือ การใชนํ้าปลา

หรือซอสปรุงรสในการปรุงอาหาร รองลงมา คือ การบริโภคอาหารท่ีมีรสจืด เย็น ซึ่งเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ี

เหมาะสมสําหรับผูท่ีมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุไฟ โดยพฤติกรรมท่ีทําเปนประจํา คือ การรับประทานผลไมรสเย็น เชน แตงโม 

แตงไทย ลูกตาลออน ซึ่งจะเห็นไดวา ผูสูงอายุสวนใหญเลือกรับประทานอาหารท่ีสามารถหาไดงายหรืออยูใกลบาน หรือเกิด

จากการบริโภคอาหารสํารับเดียวกันรวมกับคนภายในครอบครัว การแสดงออกทางพฤติกรรมจึงไมไดข้ึนอยูกับปจจัยในตัว

ผูสูงอายุเพียงอยางเดียว สวนรสขมและเผ็ดรอน ซึ่งเหมาะสมสําหรับผูท่ีมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุลม โดยสวนใหญบริโภคอาหาร
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ประเภทผักตมกับนํ้าพริก และรสเปรี้ยว เหมาะสมสําหรับผูท่ีมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุนํ้า โดยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

โดยใชมะนาวหรือนํ้าสมสายชูปรุงรส เปนตน การท่ีผูสูงอายุไมรูวาธาตุเจาเรือนของตนเปนธาตุอะไรทําใหไมสามารถเลือก

รับประทานใหสอดคลองหรือเหมาะสมกับธาตุเจาเรือนของตนได ดังน้ัน การสงเสริมสุขภาพและสรางเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารโดยใชศาสตรการแพทยแผนไทย ตองนําปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของมาใช โดยใชสื่อตางๆ อยางเพียงพอ เชน การ

จัดทําเปนโปสเตอรหรือแผนปายท่ีงายตอการจัดเก็บ หรือการเผยแพรขอมูลผานทางโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อทาง

อินเทอรเน็ต หรือผานทางบุคลากรทางสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือบุคคลในครอบครัว เพ่ือใหขอมูลเขาถึง

กลุมผูสูงอายุไดงายและมีประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

 1) ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผูสูงอายุโดยใชศาสตร

การแพทยแผนไทย รวมกับการใชสื่อตางๆ 

 2) ใชเปนขอมูลในการวางแผน กําหนดนโยบายทางดานอาหารและโภชนาการ เก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพ และ

สรางเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรแพทยแผนไทยท่ีถูกตอง 

 

สรุปผลการวิจัย   

 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง มี

ความสอดคลองกับธาตุดิน คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมาเปนธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุนํ้า คิดเปนรอยละ 16.5, 13.4 และ 8.7 

ตามลําดับ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทากันท้ัง 2 ธาตุ คิดเปนรอยละ 23.5 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทากันท้ัง 3 

ธาตุ คิดเปนรอยละ 7.8 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทากันท้ัง 4 ธาตุ คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 

2) ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสงูอายุบานเขาสมอแคลง มีธาตุเจาเรือนสวนใหญเปนธาตุดิน คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมา 

คือ ธาตุไฟ ธาตุนํ้า และธาตุลม คิดเปนรอยละ 26.8, 20.5 และ14.2 ตามลําดับ และผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย ไมสอดคลองตามลักษณะธาตุเจาเรือน คิดเปนรอยละ 63.8 

3) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียน

ผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก คาดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p=0.037 

ปจจัยเอ้ือ ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัวตามศาสตรแพทยแผนไทย การมีทรัพยากรสนับสนุนในการ

บริโภคอาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหาร และปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับ

คาํแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของ

ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.001 สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงท่ีมาของรายได และโรคประจําตัว, ปจจัยนํา ไดแก ความรูและ

ทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร

การแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาแบบก่ึงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง

การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน(อสม.)  2)เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนา

ศักยภาพ อสม. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา อสม.ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) บ้านร้องยุ้ง

ข้าว ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 73 คน  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต่อความ

รอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และทักษะการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2)แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง

การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะและการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า หลัง

การพัฒนาศักยภาพอสม.ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.001) และระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

หลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.001) 

 

ค าส าคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วย   การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

 

Abstract 

 

 The purposes of this quasi-experimental research were: 1) to compare the score levels of Health 

literacy in assessment of triage patient and Basic Life Support skill at before and after attending a Capacity 
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development program for village health volunteers; and 2) to compare the score levels of Basic Life 

Support skill at before and after attending the Program. 73 samples were purposive selected from Village 

health volunteers under the care of the Banrongyungkhao Health Promoting Hospital, Tambon Donthong, 

Muang, Phitsanulok. Research instruments capacity development program for village health volunteers on 

health literacy in assessment of triage patient and Basic Life Support skill and  data collection instrument 

that consisted of 1) a personal information questionnaire, 2) health literacy in assessment of triage patient 

and Basic Life Support skill, 3) and assessment of Basic Life Support skill. Data were analyzed using mean, 

percentage, standard deviation. Results  showed that  after attending the program, the score  levels of 

health literacy on assessment of triage patient and Basic Life Support skill and  Basic Life Support skill  

were  statistically significantly higher than before attending the program (p < .001). 

 

keywords : village health volunteers   Triage   Cardiopulmonary Resuscitation 

 

บทน า   

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงาน

ทางด้านสุขภาพ และยังเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพท่ีมีภาระกิจหลักในการส่งเสริมบทบาทและพัฒนา อสม. ให้มีความรอบรู้และเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมดิจิทัล จึงได้มีเกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น “อสม. 4.0” โดยให้มีคุณสมบัติและ

ให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 3 ประเด็นหลักคือ 1)ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) เช่น application สมาร์ท อสม. 

หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ก าหนดได้ 2) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประเมินสภาพผู้ป่วยในการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น และ3) มีจิตอาสาและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติการให้การช่วยเหลือสังคมด้านปฐม

พยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  

 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในที่นี้จะกล่าวถึง ระดับสมรรถนะของอสม. ในการเข้าถึงความเข้าใจ

การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้มีทักษะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ    

ขั้นพื้นฐาน  

อสม.เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนสามารถพบเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉินของชุมชนได้      

อยู่เสมอ ประกอบกับ อสม.ทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. ท าให้มีทักษะที่ส าคัญการประเมิน

สัญญาณชีพกับผู้เจ็บป่วยซึ่งง่ายต่อการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยใน

ภาวะฉุกเฉินเป็นการคัดแยกผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อจัดล าดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือที่เหมาะสม ในกรณีมี

ผู้บาดเจ็บมาก (mass casualty) เพื่อจัดกลุ่มว่ากลุ่มใดควรได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน กลุ่มใด

สามารถรอคอยได้ และกลุ่มใดท่ีมีอาการรุนแรงมาก มีโอกาสรอดชีวิตน้อย แม้ว่าได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วก็

ตาม (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2556) อีกทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support)  เป็นการช่วยเหลือ
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ผู้ที่เกิดภาวะหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาฟื้นคืนชีพ วิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีที่เพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ 1.23 เท่า และ

เพิ่มอัตราการฟื้นสภาพของสมองภายหลังการช่วยเหลือได้ถึง 2.4 เท่า (ดวงกมล หน่อแก้ว และคณะ, 2561)   

จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดหลักสูตร

พัฒนา อสม.พบว่า อสม.ได้รับการพัฒนาความรอบรู้  ทัศนคติ และทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพที่หลากหลายตั้งแต่

หลักสูตรมาตรฐาน อสม.ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของที่ อสม. ทุกคนต้องผ่านการอบรม และต่อยอดพัฒนาความรอบรู้ทัศนคติ 

และทักษะทางด้านนักจัดการสุขภาพโรคเรื้อรัง  กลุ่มโรคติดต่อ สุขภาพจิต คนพิการ ผู้สูงอายุ พัฒนาการเด็ก  ผู้ซึมเศร้า     

การเยี่ยมบ้าน และการจัดการสิ่งแวดล้อม  (ดวงกมล หน่อแก้ว และคณะ, 2561., นภาพร ลิ้มฮกไล้, 2558)ซึ่งการพัฒนาความ

รอบรู้ ทัศนคติ และทักษะดังกล่าวสอดคล้องกับงานส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  

แต่จะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในด้านความรอบรู้ในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และ

ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานยังแพร่หลายไม่มากนัก อาจเนื่องจากนโยบายการพัฒนา อสม.เน้นให้ อสม.ดูแลงาน

ส่งเสริม ป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟู ยังไม่มีนโยบายที่ดูแลประชาการทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  อีกทั้งนโยบายพัฒนา

ศักยภาพ อสม.4.0 เป็นนโยบายใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุข และการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐานมีการวิจัยที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก และรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม.ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นบรรยาย ไม่ได้มีการ

ลงฝึกปฏิบัติ อาจเนื่องมากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ต่าง ๆ ไม่มีอุปกรณ์หุ่นฝึกทักษะด้านการช่วยฟื้นคืน

ชีพข้ันพ้ืนฐาน ท าให้ไม่ได้รับการฝึกทักษะ แต่มีรพ.สต. บางแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ อสม.จากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

โดยด าเนินการบรรยายตั้งแต่การประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การยกเคลื่อนย้าย และทักษะการช่วยฟื้นคืน

ชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งรพช.จะพัฒนาบุคคลากรกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มากกว่า อสม. ท าให้การพัฒนา

ศักยภาพ อสม.จาก รพช.นั้น ต้องรอเป็นระยะเวลานานอาจด้วยข้อจ ากัดทางด้านบุคคลากรจากรพช.  

จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้วิจัยได้ดึงจุดเด่นแต่ละรูปแบบที่ผ่านมาพบว่า  กิจกรรมการ

ละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม  ท าให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลดความตึงเครียด และลดความกดดันความรู้สึกได้ดี กระบวนการกลุ่ม

สามารถท าให้ทุกคนได้เข้าถึงเนื้อหาและการฝึกทักษะปฏิบัติ ได้ครบทุกคน การแสดงบทบาทสมมุติจ าลองสถานการณ์การ    

เกิดเหตุจริง เพื่อลดความตื่นเต้น ควบคุมสติ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การบรรยายโดยใช้สื่อวีดีทัศน์เข้ามามีส่วนร่วม 

เพื่อให้การบรรยายดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และการสาธิตย้อนกลับ เป็นการฝึกทักษะภายใต้ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถฝึก

ทักษะ  จากรูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญจึงจัดเป็นโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในด้าน  

การเพิ่มพูนความรอบรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะการปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อให้อสม.เป็นบุคคลากรที่ส าคัญให้ขับเคลื่อน

งานทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเคียงคู่ไปกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  คัดเลือก อสม.ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว ต าบลดอนทอง อ าเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 73 คน  โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

การวิจัยในครั้งน้ีมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออก 2 ส่วน ประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม

การพัฒนาศักยภาพอสม.ในด้านความรอบรูแ้ละทักษะด้านการประเมินสภาพการจ าแนกผูป้่วยและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน

พื้นฐาน ประกอบด้วย สไลด์เนื้อหาประกอบการบรรยาย และสื่อวีดีทัศน์ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 7 ข้อ  2) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมิน

สภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 12 ข้อ  และแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้น

คืนชีพขั้นพื้นฐาน จ านวน 26 ข้อ  ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเนื้อหาและความชัดเจนของภาษาที่ใช้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน

ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ผู้วิจัยน าผลการพิจารณามาค านวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity Index : 

CVI) ซึ่งได้ค่าดัชนีความตรงเท่ากับ .81  การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพใน

เรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ค านวณจากสูตร KR-20 ของ 

Kuder Richardson ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.85  ส่วนแบบประเมินทักษะและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ค านวณจาก

สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.81 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดโปรแกรมการด าเนินการ ออกเป็น 2 ครั้ง คือ  

ครั้งท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี ขั้นที่ 1 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการ

ประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนเข้าร่วมการวิจัย หลักจากนั้นให้ อสม.

ทุกท่านเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ และท าแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยได้แนะน าตัว ช้ีแจง

วัตถุประสงค์ ขั้นด าเนินการวิจัย สร้างสัมพันธภาพกับอสม.โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรม ขั้นที่ 3  ผู้วิจัย

ประเมินศักยภาพ อสม.เดิม ค้นหาส่วนที่ต้องการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมหรือที่เคยให้บริการแก่ประชาชนใน

ชุมชน  ขั้นที่ 4  หลักจากนั้นผู้วิจัยบรรยายเนื้อหาความรอบรู้ด้านการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยและการช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน โดยการบรรยายสไลด์เนื้อหาประกอบการบรรยาย และสื่อวีดิทัศน์  ขั้นที่ 5 ผู้วิจัยให้ อสม.เรียนรู้ทักษะการช่วย  

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการกลุ่ม (Group process) แบ่ง อสม.เป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน  ผู้วิจัยประเมินทักษะการ

ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานของ อสม.ตามประสบการณ์เดิมก่อนเข้าร่วมการวิจัย  และพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทักษะการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผ่านรูปแบบการสาธิตย้อนกลับ(return demonstration) ให้อสม.ได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และฝึกฝนจน

เกิดความช านาญ และมั่นใจในการปฏิบัติทักษะ และขั้นที่ 6 นัดหมาย อสม.พบกันครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลหลังเข้าร่วม

โปรแกรม 1 เดือน  

ครั้งที่ 2 ประเมินการพัฒนาศักยภาพ ให้อสม.เข้ากลุ่มตามเดิม  มีสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงผ่านการแสดง

บทบาทสมมุติ  ให้ อสม.ประเมินสถานการณ์ขั้นพื้นฐาน จ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินตามสีประเภทของผู้ป่วย เพื่อเรียงล าดับ 

ผู้เจ็บป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ  พร้อมให้อสม.แสดงขั้นตอนและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์

จ าลองที่ก าหนดให้  ผู้วิจัยประเมินทักษะผ่านแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน  และให้ อสม.ท าแบบสอบถาม

ความรอบรู้ด้านการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังเข้าร่วมงานวิจัย   

 

ผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไปของอสม.จากจ านวน 73 คน พบว่า  จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าเพศหญิง ร้อยละ 76.71  เพศชาย 

ร้อยละ 23.29   อายุอยู่ส่วนมากอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 32.88 รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 24.66 อายุ

ต่ าสุดคือ  321 ปี  อายุสูงสุดคือ 81 ปี  อายุเฉลี่ย 52.22  สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 82.19  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 67.12 รองลงมาดะดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับการศึกษา
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีเพียงร้อยละ 1.37 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมากที่สุด 

คือ 39 ปี น้อยที่สุดคือ 1 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย 14.77 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านไม่มีบทบาทในการ

เป็นแกนน าอ่ืน ๆ ร้อยละ 68.49  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพ ร้อยละ 

41.10    

2.ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้น

คืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านพบว่า ก่อนการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดับคะแนนความรอบรู้ดา้นสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะ

ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานมีคะแนนระดับต่ ามากที่สุดถึงร้อยละ 65.75 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 27.40 

และระดับสูง ร้อยละ 5.85 หลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการ

ประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นเป็นระดับปานกลาง ร้อยละ 20.55 

และระดับสูง ร้อยละ 79.45 
 

ตารางที่ 1  จ ำนวนและร้อยละจ ำแนกตำมระดับคะแนนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในเรื่องกำรประเมินสภำพกำรจ ำแนกผู้ป่วยใน
ภำวะฉุกเฉิน และกำรช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐำนก่อนและหลังกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน(n=73) 

ระดับคะแนน 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 5 6.85 58 79.45 p < .001 
ระดับปานกลาง  (ร้อยละ 60 - 79.99) 20 27.40 15 20.55  
ระดับต่ า   (ร้อยละ 0.0 - 59.99) 48 65.75 0 0  
 

3. ระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านพบว่า ก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดบัคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐานส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 58.90 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 41.10 หลังการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80.82  รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 17.81 
 

ตารางที่ 2  จ ำนวนและร้อยละระดับคะแนนทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำนก่อนและหลังกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (n=73) 

ระดับคะแนน 
ทักษะการช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพื้นฐาน 

ก่อนการทดลอง หลังการเทดลอง 
p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง  (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) 0 0 59 80.82 p < .001 
ระดับปานกลาง  (ร้อยละ 60 - 79.99) 30 41.10 13 17.81  
ระดับต่ า   (ร้อยละ 0.0 - 59.99) 43 58.90 0 0  
 

อภิปรายผล  

      การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ าหมู่บ้านต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และทักษะการช่วยฟื้นคืน 
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ชีพข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดพิษณุโลก  ผู้วิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ดังนี้ 

1) เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 

และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. พบว่า ภายหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. มีระดับคะแนน

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น

กว่าก่อนพัฒนาศักยภาพ อสม.อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตารางที่ 1) อธิบายได้ว่า การที่ อสม. มีความรู้เพิ่มขึ้นได้

นั้นอาจเนื่องจาก โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลายหลาย เช่น การบรรยาย การใช้สื่อวีดิทัศน์ 

การะบวนการกลุ่ม การสาธิตย้อนกลับกลับหุ่นเสมือนจริง และการใช้สถานการณ์จ าลองแบบบทบาทสมมุติ จะเห็นได้ว่าไม่ใช่

ใช้รูปแบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว  ท าให้ได้รับความสนใจจาก อสม.  อีกทั้งเนื้อหาความรอบรู้ที่ อสม.ได้รับนั้น ผู้วิจัยใช้

เนื้อหาท่ีเหมาะสมกับบริบท อสม. โดยเริ่มตั้งแต่การอธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของการการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วย

ในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ อสม.ทุกท่านเข้าใจและเห็นถึงผลประโยชน์ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนของการ

ประเมินผู้เจ็บป่วย  และขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ผู้วิจัยใช้ประบวนการกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้  ท าให้เห็นถึงความตั้งใจ

และการเข้าใจเนื้อหาของ อสม.ได้อย่างชัดเจน เพราะจ านวน อสม.ที่เข้ากลุ่มเป็นกลุ่มที่มีจ านวนไม่เกิน 12 คน  ท าให้เรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยได้รับบริการ  

หรือให้บริการผู้อื่น มีผลท าให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่อาจจะมีข้อด้อยอยู่บ้างในกลุ่มที่ อสม. ไม่ค่อยมี

ประสบการณ์หรือไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ในกลุ่มนั้นเป็นไปอย่างเรียบเฉย แต่เนื้อหาการเรียนรู้  

ก็ได้ครบถ้วนตามกลุ่มอื่น ๆ เช่นกัน  ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี จีรภาพ (2551) เรื่องรูปแบบการพัฒนา

ศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ใช้เทคนิคการอบรมหลาย

รูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ เกมส์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง     

มีคะแนนเฉลี่ยนความรู้และเจตคติเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของพานทิพย์ แสงประเสริฐ (2554)  

ศึกษาผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะในการคัดกรองภาวะสุขภาพพื้นฐานของภาวะความดันโลหิตสูง

ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขพบว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะใน

การคัดกรองภาวะสุขภาพพ้ืนฐานของภาวะความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001   

2) เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพ อสม.  พบว่า 

ภายหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. มีระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นกว่าก่อนพัฒนาศักยภาพ อสม.  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตารางที่ 2)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยช้ีเห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การช่วยเหลอื การประเมนิ

สภาพผู้เจ็บป่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรก อธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีศึกษา อีกทั้งผู้วิจัย

สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานกับหุ่นช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ท าให้ อสม.ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนที่เพ่ิมเติมจากเนื้อหา

ความรอบรู้ อสม. ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการสาธิตย้อนกลับฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  เมื่อถึงขั้นประเมินผลศักยภาพ อสม. 

ผู้วิจัยใช้สถานการณ์จ าลองแบบบทบาทสมมุติเปรียบเสมือนสถานการณ์จริงให้ อสม.ได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยเห็นศักยภาพของ อสม. ตั้งแต่การคัดแยกผู้เจ็บป่วยเพื่อค้นหาผู้เจ็บป่วยที่ต้องการช่วยเหลือ  

ฟื้นคืนชีพเป็นอันดับแรก เห็นระบบการท างานเป็นทีม เห็นการสั่งการของหัวหน้าทีมในการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปอย่าง

มุ่งมั่น และมีความมั่นใจการขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ  จะเห็นได้ว่าการลงมือฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง  ท าให้ อสม.      

มีทักษะหลังการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น  แต่การฝึกทักษะนี้มีข้อจ ากัดส าหรับอสม.ในบางท่านที่ปัญหาเจ็บป่วยด้วย
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เรื่องสุขภาพ เช่น ปวดข้อเข่า หอบหืด หรือมีโรคประจ าตัวที่ไม่สามารถออกแรงได้ในระยะเวลานาน และอสม.ที่มีอายุเยอะ   

จะด าเนินการฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพไม่ได้  เพราะการฝึกทักษะนี้ต้องอาศัยแรงกดเร็ว กดบ่อย และกดถูกวิธีบริเวณหน้าอก  

อสม. กลุ่มนี้จะด าเนินการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากผู้ที่กดหน้าอกเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสานงาน การ     

คัดแยกผู้เจ็บป่วย และการบริหารจัดการทีมได้   ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ดวงกมล หน่อแก้ว และคณะ (2561) ที่ศึกษาผล

ของโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ส าหรับ

นักศึกษาพยาบาลพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองได้ฝึกฝนทักษะปฏิบัติด้วยตนเองจนคล่องแคล่วบน

บรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่กดดัน ได้สัมผัสประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เสมือจริง  ท าให้เกิดความมั่นใจในทักษะการช่วย

ฟื้นคืนชีพ   สอดคล้องกับการศึกษาของพัชนภา  ศรีเครือด า (2556)  ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการตรวจ

เต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  จังหวัดสุรินทร์  กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วยการบรรยาย การ

สาธิต  การสาธิตย้อนกลับและลงมือปฏิบัติ   ผลการศึกษาพบว่า  หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการตรวจเต้า

นมด้วยตนเองเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับดีและปานกลางเกือบทุกคน ร้อยละ 94.6 และในระยะติดตามผล  2 เดือนพบว่า  กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001   

 

สรุปผลการวิจัย   

 1) ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจ าแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้น

คืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

2) ระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562  เพื่อให้ได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วม
การแข่งขันวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 50 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48 มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี การศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จาก
แบบสอบถามพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีม
วอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ด้าน
ผู้จัดการทีม มีการจัดตาราง การฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสมและบริบทของแต่ละทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมี
ประสบการณ์ โปรกรมการฝึกซ้อมมีความเหมาะสม สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อม โรงเรียนส่วนใหญ่มีการ
สนับสนุน ช่วยเหลืองบประมาณ สวัสดิการ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนเป็นผู้ มีความรู้ ประสบการณ์ด้าน
วอลเลย์บอล มีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจ ความสนใจ มีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเอง ด้านผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนกีฬาที่ลูกชอบ 
รวมทั้งการรับ – ส่งบตุรหลานในการเข้าร่วม การฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย โปรแกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี ความ
คิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นด้าน
นักกีฬามีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจนมีการเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร
เพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะ การสนับสนุนด้านเงินทุน 
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เกีย่วข้อง เพื่อที่จะท าให้ได้นกักีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและไดน้ักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดมิ 
แทนท่ีจะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว มีการฝึกซ้อมกีฬาอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะ
พัฒนาตนเองและเพิม่ทักษะให้กับนักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ: วอลเลย์บอล  ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่  วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย 
 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the motivation factors in sending the volleyball team 
to compete in the Aeronautical Radio of Thailand in Chiang Mai Flight Control Center 2019 round of the 
mini volleyball event in order to gain guidelines for promotion and development to participate in 
volleyball competitions for better efficiency and quality. The results showed that  
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The majority of the respondents were male accounting for 50 percent, females accounting for 48 percent, 
aged between 10 - 12 years, education is in grade 4 – 6, from the questionnaire found that in overall at a 
high level with an average of 4.34. The results of the interview with the motivating factors in sending the 
volleyball team to compete in the Aeronautical Radio of Thailand in Chiang Mai Flight Control Center 
2019 round of the mini volleyball event, the team managers have arranged the training schedule of the 
athletes appropriately and the context of each team. The coach and experienced assistant coach. 
Program of training is appropriate. Most training facilities. Most schools have support, budget, welfare, 
scholarships for athletes. The coaches are knowledgeable and have experience in volleyball. Athletes are 
selected on a voluntary basis, with attention, have long-term and continuous training plans, and promote 
competition for children to have experience, increase skills and develop themselves. For the parents to 
support the sports that their children like including pick up-sending children to participate. Training in 
school is safe. The training program fits well. Opinions about ways to promote and develop participation 
in volleyball competitions for better efficiency and quality, for athletes, there are clear objectives and 
operational plans for sports, have prepared equipment, places, additional personnel in sports specialty or 
provide additional knowledge to internal personnel for training to increase knowledge of sports skills. In 
order to make the sport promotion effective and successful, should have sports operations in each 
school with records supporting various financial support in operations or related activities in order to get 
interested athletes to develop and get more athletes than before instead of only the quota athletes, 
have regular sports training to build confidence for athletes to develop themselves and increase skills for 
athletes to be continuous. 
Keyword: Volleyball, Chiang Mai Flight Control Center, Development 
 
บทน า  

จุดมุ่งหมายในการเล่นกีฬาของเด็ก เน้นความสนุกสนาน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬามีร่างกาย
และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ มีน้ าใจนักกีฬา และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม นักกีฬาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมและฝึกหัดให้เกิดความช านาญ มีความเช่ือมั่น มีการตัดสินใจที่ดีและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 
รวมไปถึงความเฉลียวฉลาด ไหวพริบของนักกีฬาด้วย อีกทั้งยังต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลได้นั้นต้องประกอบไปด้วย ผู้ฝึกสอน นักกีฬา สถานที่ งบประมาณ การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์กีฬาซึ่งเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยให้นักกีฬามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างแท้จริง กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิง และช่วยส่งเสริม
การออกก าลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเล่นผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังมี
คุณค่าต่อผู้เล่นหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านจิตใจและพัฒนาการด้านสังคม (อรพิมล กิตติธีรโสภณ. (2552) 
 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านกีฬาและกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทาง
ฝ่ายประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนได้จัดตั้งทีมขึ้นและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ
วอลเลย์บอลเป็นประจ าทุกปี จากการพบปะสนทนากับครูผู้ฝึกสอนของทีมอื่น ๆ และจากการฝึกซ้อมในปีที่ผ่านมา ท าให้ผู้วิจัยได้พบ
ปัญหาต่าง ๆ  ในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เช่น ปัญหาด้านนักกีฬาไม่มเีวลาซ้อมเพราะติดเรียนพิเศษ ไม่มีความมุ่งมั่นในการจะเอาชนะ
คู่ต่อสู้ที่เก่งกว่า ปัญหาด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของนักกีฬาได้ ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ใน
การฝึกซ้อมกีฬา ปัญหาการด้านโปรแกรมการฝึกซ้อม นักกีฬาไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อม ไม่มีการสร้าง
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แรงจูงใจระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ปัญหาด้านงบประมาณและสวัสดิการ ไม่มีงบการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ทุนการศึกษา 
ปัญหาด้านสถานที่ในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานมีสภาพเก่าและช ารุด ไม่มีอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  

 เนื่องจากในการเตรียมความพร้อมของทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จ จึงนับได้ว่าปัญหาในการเตรียมความพร้อมของทีมนักกีฬามีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
นักกีฬาวอลเลย์บอล  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการแข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอลในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบผลของการ ศึกษาและสามารถน าผลของการศึกษาไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถถ่ายทอดฝึกสอน ต้องมีความรู้  เสียสละ มีความอดทนและมีบทบาท
ส าคัญที่จะพัฒนานักกีฬาไปสู่ความส าเร็จของวงการกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 96 คน โดยแบ่งเป็น เพศชาย 48 คน 
เพศหญิง 48 คน ผู้ปกครอง 8 คน ผู้จัดการทมี 8 คน ผู้ฝึกสอน 8 คน ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคมุการบินเชียงใหม่ 2562 รวมทั้งสิ้น 120 คน  

     กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ(แบบสอบถาม) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 จ านวน  รวมทั้งสิ้น 96 คน   

กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ(แบบสัมภาษณ์) เป็นผู้ฝึกสอน 8 คน (การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง)
ผู้จัดการทีม จ านวน 8 คน และผู้ปกครองของนักกีฬา จ านวน 8 คน (การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ) ของแต่ละทีม รวม
ทั้งสิ้น 24 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. แบบสอบถามการวิจัยซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแบบตรวจค าตอบ (check list) 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่จูงใจของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่ง

ประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 6 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านนักกีฬา 
2. ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน 
3. ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 
4. ด้านสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านงบประมาณและสวสัดิการของโรงเรียน 
6. ด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝา่ยจัดการแข่งขัน 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใหม้ี

ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น 
2. แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมนักกีฬาวอลเลยบ์อลในการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อลรายการวิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังน้ี 
1. ด้านนักกีฬา 
2. ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน 
3. ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 
4. ด้านสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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5. ด้านงบประมาณและสวสัดิการของโรงเรียน 
6. ด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝา่ยจัดการแข่งขัน 
7. ด้านโอกาสและสนบัสนุน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
 1. วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (average) ร้อยละ (percentage) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 2. วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive satistics analysis) น ามา

ท าการแยกประเด็นของข้อมูล รวบรวมแล้วน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา  เป็น 4  ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จ าแนกอายุ 
10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 อายุ 11 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายุ 12 ปี จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.67 จ าแนกการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 จ าแนกการเข้าร่วมการ
แข่งขันวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 1 ครั้ง จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.83   2 ครั้ง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 77.08   3 ครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09 
   ตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น  

6 ด้าน 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทั้ง 6 ด้าน สรุปรวม 

ปัจจัย 6 ด้าน µ sd ระดับ 
1. ด้านนักกีฬา 
2. ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผูฝ้ึกสอน 
3. ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 
4. ด้านสถานที่มี่ใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านงบประมาณและสวสัดิการของโรงเรียน 
6. ด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝา่ยจัดการแข่งขัน 

4.37 
4.47 
4.23 
4.27 
4.30 
4.37 

0.92 
0.86 
0.88 
0.99 
0.89 
0.83 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.34 0.90 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อ 2 ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ฝึกสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ข้อ 1 ด้านนักกีฬา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ข้อ 
1 มีด้านนักกีฬา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ข้อ 5 ด้านงบประมาณและสวัสดิการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ข้อ 4 ด้าน
สถานที่มีใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และข้อ 3 ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาวอลเลย์บอลให้มี

ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึน้ 
ด้านนักกีฬามีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจน  มีการเตรียมอุปกรณ์ 

สถานที่ บุคลากรเพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะกีฬา มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักกีฬาทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาและติดตามจนจบการศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักกีฬาตาม
สมควร ซึ่งนักกีฬาต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนด้วยเช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและมีการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะท าให้การส่งเสริมกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินงานด้านการ
กีฬาของแต่ละโรงเรียน โดยมีระเบียนรองรับ การสนับสนุนด้านเงินทุนต่าง ๆ ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อท่ีจะท าใหไ้ด้นักกีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว มี
การฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะให้กับนักกีฬาให้มี
ความต่อเนื่อง 
       ตอนที่ 4 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสรุปเป็นภาพรวม โดยสรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

ผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ
วอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ด้านผู้จัดการทีม มีการจัดตาราง การฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสม
และบริบทของแต่ละทีม ส่วนใหญ่ในระดับดี ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์อยู่ในระดับดี โปรกรมการฝึกซ้อมมี
ความเหมาะสม สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ ในระดับดีมาก โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสนับสนุน 
ช่วยเหลืองบประมาณ สวัสดิการ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนเป็นผู้มคีวามรู ้ประสบการณ์ด้านวอลเลย์บอลในระดับ 
ดี มีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจ ความสนใจ มีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
แข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเอง ด้านผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนกีฬาที่ลูกชอบ รวมทั้งการ
รับ – ส่งบุตรหลานในการเข้าร่วม การฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย โปรกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 สามารถน าอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. ด้านปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ วอลเลย์บอล
รอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมทั้ง 6 ปัจจัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  

ปัจจัยด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า บุคคลากร เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการส่งเสริมให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อุดร รัตนภักดิ์ (2540) ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือโค้ช เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ฝึกฝน อบรม 
พัฒนาเทคนิคและทักษะกีฬา เพื่อน านักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับตา่ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ในการ
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันยังจ าเป็นต้องมีปัจจัยด้านอื่น ๆ อีกเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  

ปัจจัยด้านงบประมาณและสวัสดิการของโรงเรียน เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการส่งทีมเข้าร่วมรายการวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธวัช วีระศิริวัฒน์ (2538) ซึ่งสรุปได้ว่างบประมาณที่ใช้การจัดเตรียม เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเตรียมทีมกีฬา 
ต้องมีการวางแผนในการจัดเตรียมงบประมาณตลอดจนการแข่งขันอย่างรอบคอบ รัดกุม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
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ใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน รวมถึง การจัดหาผู้สนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ หรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ และเป็น
แรงจูงใจต่อนักกีฬาในทีม 

ปัจจัยด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝ่ายจัดการแข่งขัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.37  การ
ประชาสัมพันธ์มีส่วนส าคัญให้โรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รองลงมาเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางจาก
ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงท่ีพัก น้ าดื่มนักกีฬา ตลอดจนได้รับทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาในระหว่างเรียน 
นักกีฬาได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม เป็นผลดีต่อตัวเองและมีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไป 

ปัจจัยด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่งทางโรงเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันได้จัดทุนการศึกษา จัดหาเบี้ยเลี้ยงและชุดการแข่งขัน มีรถ รับ – ส่งนักกีฬา มีการท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ท า
ให้ผู้ปกครองไว้วางใจและสนับสนุนให้บุตรหลานเล่นกีฬา ต่อไป 

ปัจจัยด้านสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ทุก
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเห็นความส าคัญของอุปกรณ์กีฬาท่ีมีมาตรฐานรองลงมาเป็นสนามส าหรับฝึกซ้อมได้มาตรฐาน 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวนักกีฬา ผู้ปกครอง ท าให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน น้ าดื่มในโรงเรียนที่สะอาด เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในเร่องความปลอดภัย 

ปัจจัยด้านนักกีฬา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 สิ่งส าคัญที่ทุกคนให้ความสนใจนักกีฬายอมรับกฎ 
กติกา ระเบียบวินัยและความมีน้ าใจนักกีฬา รองลงมาเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนสร้างโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อผ่อน
คลายร่างกาย จิตใจ ซึ่งนักกีฬาทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามก าหนด เวลา มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา จึงท าให้ผู้ปกครอง
เห็นด้วยและสนับสนุนให้ลูกได้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง  

2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีต้องมี
ปัจจัย 4 ด้านให้มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกและการจัดการ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.00 จ าแนกอายุ 10 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 อายุ 11 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายุ 12 ปี 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 จ าแนกการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 จ าแนก
การเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 1 
ครั้ง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83   2 ครั้ง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 77.08   3 ครั้ง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.09 

ผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ
วอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ด้านผู้จัดการทีม มีการจัดตาราง การฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสม
และบริบทของแต่ละทีม ส่วนใหญ่ในระดับดี ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์อยู่ในระดับดี โปรกรมการฝึกซ้อมมี
ความเหมาะสม สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ ในระดับดีมาก โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสนับสนุน 
ช่วยเหลืองบประมาณ สวัสดิการ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนเป็นผู้มคีวามรู ้ประสบการณ์ด้านวอลเลย์บอลในระดับ 
ดี มีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจ ความสนใจ มีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
แข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเอง ด้านผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนกีฬาที่ลูกชอบ รวมทั้งการ
รับ – ส่งบุตรหลานในการเข้าร่วม การฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย โปรกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี 

ความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ดีขึ้นด้านนักกีฬามีการก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจนมีการเตรียมอุปกรณ์ 
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สถานที่ บุคลากรเพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะกีฬา มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักกีฬาทั้งในขณะที่ก าลังศึกษาและติดตามจนจบการศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักกีฬาตาม
สมควร ซึ่งนักกีฬาต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนด้วยเช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความส าคัญและมีการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะท าให้การส่งเสริมกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินงานด้านการ
กีฬาของแต่ละโรงเรียน โดยมีระเบียนรองรับ การสนับสนุนด้านเงินทุนต่าง ๆ ในการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อท่ีจะท าให้ได้นักกีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว มี
การฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะให้กับนักกีฬาให้มี
ความต่อเนื่อง 
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การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  

ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

THECOMPARISON OF THE HAPPINESS OF THE ELDER PERSONS WHO STUDYING IN THE ELDERLY 

SCHOOL AND ELDER PERSONS WHO LIVING IN THE MUNICIPALITY PHLAI CHUMPHON SUB-DISTRICT, 

MUANG DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 

        

                                                                               พรประภา โพธิ์ศรี  สมฤดี แช่มชื่น และ จิตศริิน ก้อนคง    

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
    E-mail: Somruedee.C@psru.ac.th 

         บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุข และเปรียบเทียบระดับความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายกุับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มอาสาสมัคร คือ ผู้สูงอายทุี่อาศัยในเขต
เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ 70 คน 
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 70 คนรวม 140 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ดัดแปลงจากOxford 
Happiness Questionnaireและแบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต(2554) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ 
Independent Sample t-testผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขโดยรวมของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.51 ส่วนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีระดับความสุขโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีระดับ
ความสุขแตกต่างจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพลายชุมพล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ  ความสุขผู้สูงอายโุรงเรยีนผู้สูงอายเุทศบาลต าบลพลายชมุพล 

 

Abstract 

 The purpose of this study was to study the happiness levelsand to comparethe happiness levels 

of the elder persons who participating in the elderly school and elder persons who living in 

PhlaiChumphonmunicipality, Muang District, Phitsanulok Province.The participants were 70 older 

adultswho took part in the elderly school and 70older adults who lived inPhlaiChumphon municipality, 

for a total 140.The data was collected using questionnaire. The statistical analysis consisted of descriptive 

statistics and Independent Sample t-test. The results of the study revealed that while the mean score for 

the level of happiness as demonstrated by the elderly studying in schools for the elderly was at 5.51, the 

mean score for happiness among those living in the municipality was at 4.88. There was a statistically 

significant difference in the level of happiness among the elderly studying in schools for the elderly and 

those living in Phlaichumphonmunicipality at a significant level of 0.05. 

 

Keywords: Happiness, Elderly, Elderly school,PhlaiChumphon municipality 
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บทน า 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีประชากรค่อนข้างคงตัวอยู่ที่ 65 ล้านคน โดยกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วคือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 และก าลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ (Aged society)ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มจ านวนขึ้นเกือบ 7 
เท่าตัวในปพี.ศ.2513 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพียง 1.7 ล้านคนประชากรสูงอายุได้เพิ่มจ านวนเป็น 4 ล้านคน
ในปีพ.ศ.2533 และเพิ่มเป็น 11.2 ล้านคน ในปีพ.ศ.2561 อีก 20 ปีข้างหน้า ในปีพ.ศ.2581 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอาย,ุ 2558) ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มจ านวนข้ึนอีกเกือบเท่าตัว คือเป็น 20 ล้านคนจากสถานการณ์ข้างต้นประเทศไทย
มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการและการประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุการบริการทางด้านสุขภาพอนามัย
การดูแลผู้สูงอายุ(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม 
สภาวะการจ้างงาน ตลอดจนระบบบริการต่างๆ ในประเทศในระยะยาวอีกด้วย ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนั้นความสุขของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ  
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562) 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า ความสุข (Happiness)เป็นดัชนีบ่งช้ีที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตของบุคคล 
เนื่องจากความสุขเป็นผลรวมในการด าเนินชีวิตของบุคคลทั้งสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และวิธีการจัดการกับอารมณ์ คุณธรรมความดีภายในจิตใจ รวมถึงความ
เกื้อกูลกันในสังคมโดยสรุป ความสุข คือ การรับรูเกี่ยวกับอารมณ์ทางด้านบวกในจิตใจ อันเนื่องมาจากความพึงพอใจต่อสภาพ
การด าเนินชีวิตตามที่คาดหวังไว ก่อให้เกิดความรูสึกมีคุณค่าในตนเองท าให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในทางบวกผู้สูงอายุเป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยหลายๆ ด้าน ท าให้บทบาทหน้าที่ลดลง การท ากิจกรรมต่างๆ ลดลง เกิ ดความรู้สึก
ในทางลบและท าให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุข ทั้งนี้ความสุขของผู้สูงอายุนั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (วิทมา ธรรมเจริญ, 2555) ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุมีระดับความสุขแตกต่างจากผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ (ธิดารัตน์ นวล
เดช, 2560). 

  พื้นที่ต าบลพลายชุมพลมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้สูงอายุ  1,142 คนพ.ศ.2561 มี
จ านวนผู้สูงอายุ 1,216 คน และในปี พ.ศ.2562 มีจ านวนผู้สูงอายุ 1,322 คน (กองสวัสดิการสังคมเทศบาลต าบลพลายชุมพล, 
2561) จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(ศูนย์บริการข้อมูล สสส., 2561)ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
พลายชุมพลเกิดขึ้นจากการที่มีทุกภาคส่วนในชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพลายชุมพลมีการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดีสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้และ
ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2561) จึงท าให้พื้นที่ต าบลพลายชุมพลเป็นที่รู้จักและมี
ผู้คนหลากหลายพื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ และภายในพื้นที่ต าบลพลายชุมพลยังเป็นพื้นที่ ที่มีภูมิประเทศ
ที่เหมาะแก่การเกษตร และมีแหล่งน้ าธรรมชาติซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่คนใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนบ้านจัดสรรในหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ท าให้ในพื้นที่ต าบลพลายชุมพลมีความเจริญมากข้ึนและมีความเป็นชุมชนเมืองจากแต่ก่อนเป็นอย่างมาก 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
เทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาภารกิจด้านผู้สูงอายุของเทศบาลต่อไป  
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ จ านวน 98 คน และ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (ผู้สูงอายุท่ีไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ) จ านวน 1,178 คน 
 ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อ านาจของแบบทดสอบ (Power Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
G*Power 3.1.9.2 ส าหรับสถิติ Independent Sample t-test ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 64 คน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มละ 70 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการเก็บข้อมูล รวมขนาดตัวอย่างเท่ากับ 140 คน โดยเก็บข้อมูล
จากผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุจากจ านวนทั้งหมด 98 คน ให้ได้ 70 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน 70 คน ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)และขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการใช้โปรแกรมในการสุ่มออนไลน์(Random Number Generator) 
เพื่อให้ได้จ านวนครบตามที่ต้องการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 7 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบเติมตอนที่ 2แบบวัดความสุขผู้วิจัยได้
ด าเนินการแปลแบบสอบถาม Oxford Happiness Questionnaire ของ Michel argyle และ Peter Hills (Hills & Argyle, 
2002)และแบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิตประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนท้ังหมด 39 ข้อโดยเป็นข้อค าถามเชิงบวกและเชิง
ลบ โดยลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการ พิจารณาความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย ผู้เช่ียวชาญ 
3 ท่าน และตรวจสอบระดับความเที่ยงในการ วัดข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติCronbach’s Alpha Coefficient 
ได้ค่าระดับความเที่ยงรวมทั้ง 0.83 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม   2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน หมู่บ้านที่อาศัย จ านวนบุตร การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมจ านวน 7 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Checklist) และแบบเติม 
 ส่วนที่ 2 แบบวัดความสุขผู้วิจัยได้ด าเนินการแปลแบบสอบถามOxford Happiness Questionnaire และแบบวัด
ความสุขของกรมสุขภาพจิตประกอบด้วยข้อค าถามจ านวนทั้งหมด 39 ข้อโดยเป็นข้อค าถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยลักษณะ
ค าตอบเป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ 
แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช้ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3 
ท่าน ตรวจสอบ ข้อค าถามแล้วน าผลคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์แล้ว
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 มาทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน 
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 2. หาค่าความเช่ือมั่น ได้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83  
 3. ค่าอ านาจจ าแนก ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม 
(Corrected Item Total correlation)ในส่วนของค าถามแบบวัดความสุข เท่ากับ 0.20-0.55 
 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ตารางที ่1จ านวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคล (n=140) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

เพศ    

   ชาย 43 30.7 
   หญิง 97 69.3 

อาย ุ   
   60-69 107 76.5 
   70-79 24 17.1 
   80 ขึ้นไป 9 6.4 
สถานภาพ   
   1. โสด 2 1.5 
   2. แต่งงานแล้ว 108 77.1 
   3. หม้าย 24 17.1 
   4. อย่า/แยก 6 4.3 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    
   น้อยกว่า 5,000 บาท 129 92 
   5,000 – 10,000 บาท 8 6 
   มากกว่า 10,000 บาท 3 2 
หมู่บ้านที่อยู่อาศัย   
   1) หมู่ที่ 1 9 6 
   2) หมู่ที่ 2 25 18 
   3) หมู่ที ่3 43 31 
   4) หมู่ที่ 4 30 21 
   5) หมู่ที่ 5 
 
 
 

33 24 
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.3 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 

60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.5และมากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 77.1 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 92หมู่บ้านท่ีอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นหมู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 31และ มีจ านนบุตร 1-5 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
95.7  
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุข 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

จ านวนบุตร   
   1-5 คน 134 95.7 
   6 คนขึ้นไป 6 4.3 
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม   
1) เข้าร่วมกจิกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 70 50.0 
2) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอาย ุ 70 50.0 

 
 

ประเด็น 

ผู้สูงอายุในโรงเรียน 
(n=70) 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
(n=70) 

x   SD การแปล
ผล 

x   SD การแปล
ผล 

1.รู้สึกว่าในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเรื่องมีค่า 5.67 0.61 มาก 5.27 0.59 มาก 
2.มีสมาธิที่ดีในการท าสิ่งต่างๆในชีวิต 5.53 0.63 มาก 5.26 0.58 มาก 
3.ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสขุ 5.64 0.59 มาก 5.41 0.65 มาก 

4.พอใจกับทุกอย่างในชีวิต 5.63 0.59 มาก 5.36 0.70 มาก 

5.สามารถท าสิ่งต่างๆในชีวิต อย่างเป็น
ปกต ิ

5.59 0.63 มาก 5.34 0.78 มาก 

6.รู้สึกว่าขณะนี้ตนก าลังท าสิ่งใดอยู่ 5.23 0.76 มาก 5.21 0.87 มาก 

7.ประสบการณ์ของตนเป็นสิ่งที่น่า
ภาคภูมิใจ 

5.73 0.45 มาก 5.23 0.87 มาก 

8.คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆทีต่้องตัดสนิใจ
เรื่องต่าง ๆ 

5.23 0.92 มาก 5.07 0.94 มาก 

9.ด าเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและชาญ
ฉลาด 

5.53 0.63 มาก 5.14 0.79 มาก 

10.รู้สึกพึงพอใจในระบบบริการสขุภาพ
ที่ตัวเองได้รับ 

5.63 0.57 มาก 4.99 0.77 มาก 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น 

ผู้สูงอายุในโรงเรียน 
(n=70) 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
(n=70) 

x   SD การแปล
ผล 

x   SD การแปล
ผล 

11.รู้สึกพึงพอใจกับพละก าลังที่ตนมีใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

5.46 0.67 มาก 4.99 0.77 มาก 

12.รู้สึกพึงพอใจกับความสามารถดูแล
ตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น 

5.50 0.68 มาก 4.99 0.83 มาก 

13.รู้สึกพึงพอใจกับลูกๆของตน 5.66 0.48 มาก 5.14 0.99 มาก 
14.รู้สึกพึงพอใจกับความสุขของ
ครอบครัว 

5.64 0.57 มาก 5.06 0.98 มาก 

15.รู้สึกพึงพอใจกับความช่วยเหลอืเกื้อกูล 
ด้านจิตใจ  อารมณ์ จากคนอื่น 
(นอกเหนือจากคนในครอบครัว) 

5.26 0.81 มาก 5.13 0.85 มาก 

16.รู้สึกพึงพอใจในหน้าท่ีการงานของ
ตนเอง(กรณีที่มีงานท า) 

5.36 0.74 มาก 4.76 1.14 มาก 

17.สามารถเป็นมิตรกับคนรอบข้างได้
แทบทุกคน 

5.77 0.42 มาก 5.11 0.88 มาก 

18.เป็นคนหัวเราะง่าย 5.70 0.49 มาก 5.11 0.81 มาก 
19.มีทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่งในชีวิต 5.67 0.50 มาก 5.29 0.85 มาก 
21.รู้ว่าในชีวิตยังมีสิ่งที่น่าสนใจทีท่ าให้
เกิดการเรียนรู ้

5.60 0.58 มาก 4.50 0.91 มาก 

22.คิดว่าตนมีความเป็นอยู่และฐานะทาง
สังคม ตามทีไ่ด้คาดหวังไว ้

5.41 0.71 มาก 4.51 0.99 มาก 

23.มั่นใจว่าจะสามารถควบคมุอารมณไ์ด้ 
เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน 

5.44 0.75 มาก 4.76 0.91 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ในค าถามเชิงบวกรายข้อ ผลของผู้สูงอายุในโรงเรียน พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ในระดับมาก ( = 
5.53, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขมากท่ีสุด คือ ความรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ

มีโอกาส ( = 5.93 S.D. = 0.29) รองลงมาคือการที่สามารถเป็นมิตรกับคนรอบข้างได้แทบทุกคน ( = 5.77 S.D. = 0.42) 

ความรู้สึกยินดีกับความส าเร็จของคนอื่น ( = 5.74 S.D. = 0.53) ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ( = 5.73 

S.D. = 0.45) และความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว ( = 5.71S.D. = 0.62)  
 

 ระดับความสุขผู้สูงอายุในเขตเทศบาล พบว่า ผู้สูงอายุความสุขในภาพรวมในระดับมากเช่นกัน( = 5.08, S.D. = 

0.84)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขมากท่ีสุด คือ การใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข ( = 5.41 S.D. 

= 0.65) รองลงมา คือ ผู้สูงอายพุอใจกับทุกอย่างในชีวิต ( = 5.36 S.D. = 0.70) ผู้สูงอายุสามารถท าสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างเป็น

ปกติ ( = 5.34 S.D. = 0.78) ผู้สูงอายุมั่นใจว่าชุมชนที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัยต่อตนเอง ( = 5.30 S.D. = 0.91) และ

ผู้สูงอายมุีทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่งในชีวิต ( = 5.29 S.D. = 0.85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเด็น 

ผู้สูงอายุในโรงเรียน 
(n=70) 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
(n=70) 

x   SD การแปลผล x   SD การแปลผล 

24.รู้สึกยินดีกับความส าเร็จของคนอ่ืน 5.74 0.53 มาก 4.87 0.82 มาก 
25.รู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อืน่เมื่อ
มีโอกาส 

5.93 0.29 มาก 5.00 0.79 มาก 

26.ต้องการท าบางสิ่งที่ใหม่ในทางที่ดี
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม 

5.50 0.72 มาก 5.01 0.86 มาก 

27.รู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
ครอบครัว 

5.71 0.62 มาก 5.21 0.82 มาก 

28.มั่นใจว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มคีวาม
ปลอดภัยต่อตนเอง 

5.70 0.46 มาก 5.30 0.91 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุท่ีเรียนใน โรงเรียนผูสู้งอายุกับผูสู้งอายุในเขต

เทศบาล ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

 
 

ประเด็น 

ผู้สูงอายุในโรงเรียน 
(n=70) 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
(n=70) 

x   SD การแปล
ผล 

x   SD การแปลผล 

29.รู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู ่
 

5.71 0.66 มาก 4.29 1.62 ปานกลาง 

30.จะรู้สึกหงุดหงิด ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง 
 

4.44 1.46 มาก 4.34 1.59 ปานกลาง 

31.ไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
 

5.16 1.36 มาก 4.34 1.59 ปานกลาง 

32.ในระหว่างการพักผ่อนท่านมีเรือ่ง 
กังวลใจจึงท าให้ตนรู้สึกไมส่ดชื่น 
 

5.17 1.36 มาก 4.29 1.67 ปานกลาง 

33.มักมองอนาคตในแง่ลบมากกว่ามอง 
ในแง่บวก 
 

5.67 0.65 มาก 4.67 1.46 มาก 

34.ท่ าน รู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ตขอ งตั ว เ อ ง ไ ม่
น่าสนใจ 
 

5.70 0.59 มาก 4.76 1.33 มาก 

35.ท่านรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่ง
ต่างๆในชีวิตได้ 
 

5.50 0.88 มาก 4.46 1.33 มาก 

36.ท่านไม่แน่ใจว่าชีวิตมีเป้าหมายและ
มีค่าอย่างไร 
 

5.64 0.76 มาก 4.51 1.32 มาก 

37.ท่านไม่ชอบการเข้าสังคม 
 

5.89 0.40 มาก 4.73 1.27 มาก 

38.ท่านรู้สึกว่าสุขภาพกายของท่านไม่ดี 
 

4.94 1.39 มาก 4.31 1.27 ปานกลาง 

39.ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่อง
ที่มากระทบตัวท่าน 
 

4.77 1.72 มาก 4.03 1.77 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 3 ในค าถามเชิงลบรายข้อ ผลของผู้สูงอายุในโรงเรียน พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ในระดับมาก ( = 

5.33,S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่สุด คือผู้สูงอายุไม่ชอบการเข้าสังคม ( = 

5.89,S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ผู้สูงอายุรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่ ( = 5.71,S.D. = 0.66) ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่

น่าสนใจ ( = 5.70,S.D. = 0.59) ผู้สูงอายุมักมองอนาคตในแง่ลบ ( = 5.67,S.D. = 0.65)และผู้สูงอายุไม่แน่ใจว่าชีวิตมี

เป้าหมายและมีค่าอย่างไร ( = 5.64,S.D. = 0.76) 

 ผลของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล พบว่า ผู้สูงอายุความสุขในภาพรวมในระดับมากเช่นกัน( = 4.37,S.D. = 1.38)และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองไม่น่าสนใจ ( = 4.76,S.D. = 

1.33)รองลงมา คือ ผู้สูงอายุไม่ชอบการเข้าสังคม ( = 4.73,S.D. = 1.27)ผู้สูงอายุมักมองอนาคตในแง่ลบมากกว่ามองใน      

แง่บวก ( = 4.67,S.D. = 1.43)ผู้สูงอายุไม่แน่ใจว่าชีวิตมีเป้าหมายและมีค่าอย่างไร ( = 4.51,S.D. = 1.32)และผู้สูงอายุรู้สึก

ว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้ ( = 4.46,S.D. = 1.33) 
 

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบระดับความสุข 

ตารางที่4การเปรียบเทียบระดับความสุขของผู้สู งอายุ ในโรงเรียนผู้สู งอายุกับผู้สู งอายุ ใน เขตเทศบาล ต าบล 

พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

  
จ านวน 

 
 S.D. t sig. 

ผู้สูงอายุในโรงเรียน 
 

70 5.51 0.22 9.13 0.00 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
 

70 4.88 0.53   

 จากตารางที่ 4 ส าหรับผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย พบว่า ระดับความสุขของผู้สูงอายุท่ีเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ
แตกต่างจากผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุในโรงเรียนมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สรุปและอภิปรายผลผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ภาพรวมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีความสุขในระดับมาก ( =5.51, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเกือบทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วย
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครศรีธรรมราชผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ผ่านหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุพบว่า ร้อยละ 93.33 มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และภาพรวมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีความสุขในระดับมาก ( =4.88, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายข้อเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเกือบทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตนภาฉิมจินดา (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในชีวิตของ
ผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในชุมนส่วนใหญ่มีความสุขในชีวิตอยู่ในระดับมากนอกจากนี้ยัง
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สอดคล้องกับการศึกษาของธิดา ทองวิเชียร (2550) ท าการศึกษาเรื่อง ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจ านวน 380 คน ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จังหวัดสมุทรปราการมีความ
ผาสุกทางใจของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.57, 0.56 
และ 0.56 ตามล าดับ p-value = 0.05) 

 
2. การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุท่ีอยู่ในโรงเรียนมีระดับความสุขมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลพลาย

ชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากแบบสอบถามพบว่า
ผู้สูงอายุในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความสุขมากจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุท าให้ได้พบปะพูดคุยและเป็นมิตร
กับบุคคลอื่น รองลงมาผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุยัง รู้สึกมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้ของตนอย่าง
ภาคภูมิใจซึ่งต่างจากในรายข้อค าถามเดียวกันกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล พบว่ามีระดับความสุขน้อยกว่าผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุแต่มีระดับความสุขมากในรายข้อค าถามอื่น พบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีระดับความสุขมากที่สุดคื อการได้ใช้ชีวิต
อย่างอิสระและมีความสุข รองลงมาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลยังรู้สึกมีความสุขและพอใจกับทุกอย่างในชีวิต 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากผลของการศึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา สร้างเสริมคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ 

ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ต่อไปในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และมีความสุขในการด ารงชีวิต เช่น การส่งเสริมให้คนในสังคมไม่ละเลยกับผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือผู้

ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และศึกษาความต้องการในชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อน ามา

สร้างเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมต่อไป รวมทั้งควรสนับสนุนบทบาทของครอบครัวและชุมชน

ให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  เพื่อเพิ่มความสุขในชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ

มากยิ่งข้ึน เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้เป็นพื้นที่ส าหรับศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในการท า
วิจัยครั้งนี้ และที่ส าคัญอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณผู้สูงอายุที่เคยเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และผู้สูงอายุในเขตเทศบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมในโรงเรียนผู้สูงอายุที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทคัดยอ 

 การออกกําลังกายเปนประโยชนตอสุขภาพและปองกันโรคตางๆได การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมถูกตองอยาง

สม่ําเสมอรวมกับการควบคุมอาหารและการใชยาท่ีเหมาะสมสามารถปองกันและลดภาวะแทรกซอนตางๆได นวัตกรรมการ

ออกกําลังกายดวยไผดีมีแฮง เปนนวัตกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ผสมผสานกับการออกกําลังกายแบบมีแรงตานดวย

การใชอุปกรณไมไผท่ีมีลักษณะคลายดัมเบล และมีการคิดคนทาทางใหเหมาะสม โดยสามารถออกกําลังกายไดทุกสวนของ

รางกาย ทาออกกําลังกายมีท้ังหมด 9 ทา รวมทาอบอุนรางกายและทาผอนคลาย ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาผลของการใชนวัตกรรม ตออัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง   โดยมีกลุม

ตัวอยาง 16 ราย คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ นวัตกรรม “Phai Dee Mee 

Hang” เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Pair-t test ผลการศึกษา

พบวาหลังใชนวัตกรรมฯ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะบีบตัว และความดัน

โลหิตขณะคลายตัวหลังการออกกําลังกายมีคาต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

p<0.05  ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดวานวัตกรรมฯสงผลใหกลุมตัวอยางมีอัตราการเตนของหัวใจและความ

ดันโลหิตท่ีดีข้ึน    

คําสําคัญ : ความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ออกกําลังกาย นวัตกรรม   

Abstract 

Exercise is beneficial to health and can prevent many diseases. Proper exercise is correct together 

with diet control and the use of appropriate medication an able to prevent and reduce various 

complications. Exercise innovation “Phai Dee Mee Hang” is the exercise innovation that combine aerobic 

and resistance exercise training. It used the equipment, Phai Dee Mee Hang that made by bamboo. The 

exercise innovation was designed for the patient Hypertension disease to exercise all parts of the body. 

These Phai Dee Mee Hang has 9 postures including warm up postures and cool down postures. The 

purpose of this study was to examine the effect of an innovation " Phai Dee Mee Hang " in resting heart 

rate, blood pressure in Hypertension disease patient group. 16 samples were purposively selected.The 
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instruments composed of an innovation " Phai Dee Mee Hang ". The data were analyzed using 

descriptive statistic and Pair-t test. The results showed that: after implemented an innovation " Phai Dee 

Mee Hang ", the subjects had lower in resting heart rate, blood pressure (p<0.05). It can be summarized 

and discussed that an innovation " Phai Dee Mee Hang " could improve knowledge towards dementia 

prevention of samples. 

 

keywords: blood pressure, heart rate, exercise, innovation 

บทนํา   

การสรางสุขภาพเชิงรุกเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยสรางความเขมแข็งของปจเจกบุคคลครอบครัว ชุมชน และ

สังคม ใหมีศักยภาพในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ มีการเรียนรูมีสวนรวมในการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ คือ

การสรางปจจัยพ้ืนฐานของการมีสุขภาพท่ีดี อันไดแกการลดสาเหตุและจัดระบบดูแลปจจัยพ้ืนฐานท้ังผลิตภัณฑและ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพ เน่ืองดวยโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและ

โรคท่ีสามารถปองกันได ยังมีแนวโนมสูงข้ึน สวนหน่ึงสาเหตุดังกลาวเกิดจาก การขาดระบบการบริหารจัดการท่ีดี การ

ดําเนินการมีลักษณะตั้งรับ มุงความสนใจไปท่ีการดูแลหลังเจ็บปวย ซึ่งเปนการแกปญหาท่ีปลายเหตุ ดังน้ัน การสรางความ

ครอบคลุมในการเขาถึงการรักษา พยาบาลและการปรับปรุงคุณภาพบริการแลว สิ่งท่ีตองคํานึงถึง คือการสรางสุขภาพ โดย

การใหประชาชนมีสวนรวมและตระหนักในการสรางสุขภาพพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ไดแก การทําใหประชาชนหันมาออกกําลังกาย 

เพ่ือสุขภาพและการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยมีคุณคา ซึ่งเปนการทําใหประชาชนปวยนอยลงดวยมาตรการสําคัญดังกลาว จะ

ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดีสมบูรณ แข็งแรงดวยการออกกําลังกาย ซึ่งสงผลตอรางกายและจิตใจและทําใหลดคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล ดวยโรคท่ีสามารถปองกันไดหรือโรคท่ีการออกกําลังกายแลวทําใหอาการดีข้ึน นอกจากน้ียังสงผลทําให

ประชาชนทุกวัย ทําภารกิจในชีวิตประจํา วันไดเต็มประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุขท่ีเห็น

ความสําคัญของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จึงผลักดันใหเปนมาตรการสําคัญประการหน่ึงในงานสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เปนวิธีหน่ึงในการเสริมสรางและรักษา ท้ังยัง

สามารถปองกันและควบคุมโรคบางโรคไดดวย เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอวน โรคกระดูกพรุนและโรค 

อ่ืนๆ การเคลื่อนไหวของรางกายท่ีกระฉับกระเฉงจะชวยเพ่ิมพลัง ลดความเครียด ลดโคเลสเตอรอลตวัท่ีไมด ีและลดความดัน

โลหิต (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2554 ) 

การออกกําลังกายเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพประการหน่ึงท่ีสําคัญโดยมีการเคลื่อนไหวสวน ตางๆ ของรางกาย เพ่ือ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหอวัยวะระบบตางๆ ของรางกายไดทํางาน อยางเต็มท่ี เชน ระบบกลามเน้ือและขอตอระบบ

ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เปนตน นอกจากน้ียังกอใหเกิดประโยชนตอบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ท้ังบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพดีและ

บุคคลท่ี เจ็บปวยและอีกท้ังยังสามารถปองกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคตางๆ เชน โรคอวน โรคความ ดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (กรมอนามัย, 2561) และจากสถานการณและปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาสุขภาพ กาเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วอันเน่ืองมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธและภาวการณตายลดลง คน

ไทยอายุเฉลี่ยยืนยาวข้ึน  รูปแบบของภาวะโรคเปนลักษณะโรคไมติดตอ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

จากการศึกษาขอมูลความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของหมูบานปากหวย ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

พบวามีขอมูลความจําเปนข้ันพ้ืนฐานท่ีไมบรรลุตัวช้ีวัด คือ คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ 

1214 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

30 นาที จากการสํารวจ 350 ครัวเรือน มีประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จํานวน 801 พบวามีประชากรท่ีมีการออกกําลังกาย 201 

คน คิดเปนรอยละ 25.09 และ ประชากร 600 คนท่ีไมมีการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 74.9 (มหาดไทย,2562) จึงไดนํามา

จัดลําดับความสําคัญของปญหา ไดแก ขนาดปญหา ความรุนแรงของปญหา ความยากงายในการแกไขปญหา และความ

ตระหนักของการแกไขปญหาโดยใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

และวิเคราะหสาเหตุของปญหา พบวา ประชากรขาดการออกกําลังกายเน่ืองจากไมมีแรงจูงใจ ขาดความรูในการออกกําลังกาย 

ซึ่งการไมออกกําลังกายน้ันเปนสาเหตุหลักของปญหาโรคเรื้อรังในหมูบานปากหวย จากสถิติประชากรในหมูบานปากหวยปวย

เปนโรคความดันโลหิตสูงสูงมากท่ีสุด จํานวน 202 คน และรองลงมาคือ โรคเบาหวาน จํานวน 100 คน และเปนท้ัง

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 81 คน และจากการคัดกรองกลุมเสี่ยงในผูท่ีมีอายุ 30 ปข้ึนไป พบวา มีผูปวยเกา

จํานวน24 คน กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 4 คน กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสูง จํานวน 19 คน จากจํานวนท้ังหมด 57 

คน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนทอง, 2562) 

จากสถานการณและปญหาดังท่ีไดกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงไดความสําคัญของปญหาการไมออกกําลังกายกับ

ประชาชนกลุมปวยดวยโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง จึงไดจัดทํานวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”ใชรวมกับทาออกกําลังกายท่ีคิดคน

ข้ึนจํานวน 9 ทาเพ่ือเปรียบเทียบผลจากการออกกําลังกายกับอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต ในผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูง   นับเปนการเสริมสรางศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ใหมีความใสใจตอสุขภาพและมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพท่ีด ี

วัตถุประสงคการวิจัย  

 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต ของผูปวยโรคความดัน

โลหิตสูงกอนและหลังการใชนวัตกรรม “ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัย (Study design) การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental  research) โดย

เปนกลุมเดียวกันเปรียบเทียบกอนและหลัง การเก็บขอมูลระหวางวันท่ี 2-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1. กลุมตัวอยาง เปนประชาชนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หมูท่ี 5 บานปากหวย ตําบลดอนทอง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 16 

คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังน้ี 

   1.1 เกณฑคัดเขา มีคุณสมบัติ ดังน้ี  

    (1) เปนเพศหญิง-ชาย ท่ีมีอายุ 35 ปข้ึนไป    

    (2) เปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและมีประวัติโรคประจําตัวเปนโรคความดันโลหิตสูง ตอง

ควบคุมไดและอยูในความดูแลของแพทย 

    (3) มีความสมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม ”ไผดีมีแฮง” รวมกับการออกกําลังกาย 

9 ทา      

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี 

  1. แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบบันทึกอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต 
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  2. นวัตกรรม “Phai Dee Mee Hang” รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา ไดรับการตรวจสอบคุณภาพ

โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validility ) โดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือพิจารณาความถูกตองและความ

ครอบคลุมของเน้ือหา การใชภาษา 

การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง  กอนดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดมีการข้ันตอนการพิทักษสิทธ์ิ ดังน้ี 

1. กอนการดําเนินการวิจัยกลุมตัวอยางจะไดรับคําช้ีแจงเก่ียวกับข้ันตอน กระบวนการวิจัย การเก็บขอมูลของกลุม

ตัวอยางเปนความลับ และสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

2. กอนการใชนวัตกรรมฯน้ีตองไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยางกอน 

3. ผูวิจัยจะมีการนัดหมายลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนใชนวัตกรรมฯกับกลุมตัวอยาง 

 4. กลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการใชนวัตกรรมฯฯกับผูวิจัยไดตลอดระยะเวลา โดยไมจําเปนตองแจงเหต ุ

 5. นวัตกรรมฯไมเปนอันตรายแกกลุมตัวอยาง 

การดําเนินการทดลอง ดังน้ี 

   1. ขั้นเตรียม ดังนี้ 

  1. 1 ทบทวนขอมูลเก่ียวกับการศึกษาท่ีเก่ียวของกับประยุกตใชไมไผในการออกกําลังกาย ทา

ออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับอุปกรณออกกําลังกาย ระดับความดันโลหิตกับการออกกําลังกายและอัตราการเตนของหัวใจกับ

การออกกําลังกาย เพ่ือนํามาออกแบบและสรางนวัตกรรม 

  1.2 รวมออกแบบนวัตกรรม“ไผดีมีแฮง” 

  1.3 สรางนวัตกรรม “ไผดีมีแฮง” โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

   (1) เตรียมอุปกรณในการทํานวัตกรรม นวัตกรรมไผดีมีแฮง ไดแก 

    - ไมไผซาง  - ไมกระดาน 

    - กระดาษทราย  - สวานสําหรับเจาะรู  

     - ทินเนอร   - ดินสอ 

    - เลกเกอร  - ตะปูเข็ม 

    - เลื่อยมือ  - เลื่อยไฟฟา 

    - ตลับเมตร  - แปรงทาส ี

   (2) ตัดไมไผเปนทอนยาว ขนาด 63 cm. เสนผาศูนยกลางขนาด 3 cm. จํานวน 1 

ทอน และตัดไมไผเปนทอนยาว ขนาด 26 cm เสนผาศูนยกลางขนาด 10 cm จํานวน 2 ทอน 

   (3) นําไมไผท่ีตัดขนาด 26 cm. มาประกอบดวยไมกระดานท่ีจัดเปนวงกลมขนาด

เสนผาศูนยกลาง 10 cm. จากน้ันนําตะปูเข็ม มาตอกประกอบกัน 

   (4) นําไมไผท่ีประกอบดวยไมกระดานมาเจาะรูตรงกลาง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 

cm. 

   (5) นําไมขนาด 63 cm. และขนาด 26 cm. มาประกอบกันโดยใชไมไผขนาด 63 cm.

ไวตรงกลางและขนาด 26 cm.ไวเปนสวนปลาย นําเศษไมมาตอกยึดบริเวณท่ีประกอบใหแนน 

   (6) นําอุปกรณท่ีประกอบแลว มาเจาะรูขนาดกวาง 0.5 cm ยาว 5 cm. เพ่ือเปนท่ี

หยอดเหรียญ   

   (7) นําไมไผท่ีประกอบเสร็จแลวมาเคลือบดวยเลกเกอรท่ีผสมกับทินเนอรในอัตราสวน 

4:1 และนํามาผึ่งลมใหแหง รายละเอียดดังภาพ 
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10 cm. 

ชองสําหรับใสเหรียญ 1 บาท 

วัสดุ : ไมไผ น้ําหนัก 1.5 kg. 

  

 

 

 

 

 
(8) นํานวัตกรรมมาประยุกตใชรวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา ดังนี ้

1.ทางอแขนเขา 

 

 เตรียมพรอมดวยทายืนตรง  เทาอยูหางกันพอประมาณ จับนวัตกรรมไวระดับอกและงอแขนเขาและเหยียดออกนับ 

1-10  และสลับแขน ทําขางละ 2 เซต ทาน้ีชวยในการบริหารยดืเหยยีดกลามเน้ือ biceps, triceps, deltoid, flexor  group 

of forearm ,Extensor group of forearm  

2.ทากางแขน 

11 cm. 

26 cm. 

63 cm. 

26 cm. 
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เตรียมพรอมดวยทายืนตรง ใชมือขางหน่ึงจับนวัตกรรมเหยียดตรงขางลําตัว ตั้งฉาก 90 องศากับพ้ืน คางไว 3 วินาที 

แลวดึงแขนกลับเก็บไวขางลําตัว ทําซ้ําขางละ 10 ครั้ง แลวจึงเปลีย่นขาง ชวยในการบริหารยดืเหยียดกลามเน้ือ biceps, 

triceps, deltoid, flexor group of forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsiและ 

trapezius บริหารขอไหล บริหารขอศอก 

3.ทาชกหนา 

 

 

 เตรียมพรอมดวยทายืนตรง  เทาอยูหางกันพอประมาณ จับนวัตกรรมไวระดับอก  เก็บขอศอกชิดลําตวั ตามองตรง

ไปขางหนา กาวเทาซายพรอมกับชกมือขวาไปขางหนาใหขนานกับพ้ืน เปดสนเทาขวาโดยท้ิงนํ้าหนักลงท่ีขาซาย ดึงแขนและขา

กลับมาในทาเริ่มตนแลวสลับขางทีละขางนับ 1-10 ครั้ง 2 เซตทาน้ีชวยในการบริหารยืดเหยียดกลามเน้ือ biceps, triceps, 

deltoid, flexor group of forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsiและ trapezius 

บริหารขอไหล บริหารขอศอก 

4.ทาชกขาง 
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  เตรียมพรอมดวยทายืนตรง  เทาอยูหางกันพอประมาณ จับนวัตกรรมไวระดับอก  เก็บขอศอกชิดลําตวั ตามองตรง

ไปขางหนา กาวเทาซายพรอมกับชกมือขวาไปขางซาย ขวา ใหขนานกับพ้ืน เปดสนเทาขวาโดยท้ิงนํ้าหนักลงท่ีขาซาย ดึงแขน

และขากลบัมาในทาเริม่ตนแลวสลบัขางทีละขางนับ 1-10 ครั้ง 2 เซตทาน้ีชวยในการบริหารยืดเหยียดกลามเน้ือ biceps, 

triceps, deltoid, flexor group of forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsiและ 

trapezius บริหารขอไหล บริหารขอศอก 

5.ทาศอกกลับ 

 

 มือจับนวัตกรมไวระดับอกจากน้ันเหว่ียงศอกกลับไปขางหลัง และหมุนตัวแคครึ่งวงกลม ทําสลับซาย-ขวา จนครบ

จังหวะทีละขางนับ 1-10 ครั้ง 2 เซตทาน้ีชวยในการบริหารยดืเหยยีดกลามเน้ือ biceps, triceps, deltoid, flexor group of 

forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsi ,trapeziusและ Sternocleidomastoid บริหาร

ขอไหล บริหารขอศอก บริหารขอคอ 

 

6.ทาโบกแท็กซ่ี 
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  เตรียมทายืน มือจับนวัตกรรมแลวยกข้ึนลง 10 ครั้ง จากน้ันสลับขางทําซ้ําเชนเดิม ชวยบรหิารกลามเน้ือ biceps, 

triceps, deltoid, flexor  group of forearm ,Extensor group of forearmและ trapezius และบริหารขอบรเิวณ 

shoulder joint 

7.ทารีดผา 

 
  เตรียมทายืน มือจับนวัตกรรม ยื่นไปขางหนา แลวแกวงแขนแนวราบไปมา 10 ครั้ง พรอมโยกเอวไปมา แลวสลบัขาง

จับดัมเบล ชวยบริหารกลามเน้ือ biceps, triceps, deltoid, flexor  group of forearm ,Extensor group of forearm 

,latissimus dorsi ,internal and external abdominal oblique  

8.ทาปนเสือหมอบ 
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เตรียมทายืน มือจับนวัตกรรมขางละ1อัน กมตัวเลกนอย จากน้ันย่ําเทาสลับกันตามจังหวะ ชวยบริหารกลามเน้ือ biceps, 

Muscle of gluteal region, Gastrocnemius, Hamstring ,Latissimus dorsi และบริหารขอบริเวณ knee joint และ 

ankle joint 

9.ทานั่งกมไปขางหนา 

 

  เตรียมทาน่ังเหยียดขา 2 ขางไปดานหนา ใชมือท้ังสองขางจับนวัตกรรมในทาควํ่ามือแลวกมตัวไปดานหนาแนว

ระนาบกับหัวเขา เคลื่อนไปใหหลังงอสุด ทําซ้ํา 10 ครั้ง ยืดเหยียดกลามเน้ือ Muscle of gluteal region, Gastrocnemius 

และ Hamstring group Pectoralis , Latissimus dorsi, trapezius, biceps, triceps, deltoid, flexor group of 

forearm 

2. ขัน้ทดลองใชนวัตกรรม   ดังนี้ 

2.1 คัดกลุมตัวแบบเฉพาะเจาะจง โดยการประเมินอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหติกอน-หลัง 

โดยใชเครื่องวัดความดันดจิิทัล  

  2.2 นํานวัตกรรมไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีปวยเปนโรคความดันโลหติสูง อายุ 35 ปข้ึนไป จํานวน 16 คน 

  2.3 อธิบายการใชนวัตกรรมพรอมกับทาท่ีใชในการออกกําลังกายใหกับกลุมตัวอยาง 

  2.4 ดําเนินการนํานวัตกรรมไปใชกับกลุมเปาหมาย โดยใชระยะเวลาในการออกกําลังกายสัปดาหละ 5 วัน 

วันละ 45 นาที เปนเวลาท้ังสิ้น 4 สัปดาห 

3 . ขัน้ประเมินผล   

  3.1 ประเมินอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต กอน-หลังใชนวัตกรรม 

 การวิเคราะหขอมลู   

  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก ความถ่ี รอยละ  

วิเคราะหขอมูลอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต โดยใช คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และนําคาเฉลี่ยของ

ตัวแปรตางๆ มาวิเคราะหความแตกตางระหวางกอน และหลังฝกการออกกําลังกายโดยการทดสอบคาทีแบบรายคู (Pair-t 

test)  

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมลูสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมลูท่ัวไป (n=16) 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ                                        
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 ชาย       -   - 

 หญิง       16   100 

อายุ 

 40-49 ป       1   6.25 

 50-59 ป       2   12.50 

 60-69 ป       8   50.00 

 70 ปข้ึนไป      5   31.25 

 

 จากตารางท่ี 1 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 100 สวนใหญมีอายุ 60-69 ป  รอยละ 50.00 รองลงมามีอายุ 70 

ปข้ึนไป รอยละ 31.25 และนอยท่ีสุดมีอายุ 40-49 ป รอยละ 6.25 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความดันโลหิต Systolic-Diastolic  และอัตรา

การเตนของหัวใจ กอนและหลงัการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง  

รายการ การออกกําลังกายโดยใชนวัตกรรม”ไผดีมีแฮง” 

กอน หลัง t P-value 

X SD X SD   

อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก  

(คร้ังตอนาที) 

74.82 16.45 68.00 14.81 2.764 .014* 

ความดันโล หิตขณะหัวใจ บีบตัว 

(มิลลิเมตรปรอท) 

134.00 16.37 123.82 16.59 3.920 .001* 

ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 

(มิลลิเมตรปรอท) 

72.94 8.73 67.58 8.33 3.540 .003* 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 2 กลุมตัวอยางออกกําลังกายโดยใชนวัตกรรม”ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา มีคาเฉลี่ย

ของอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะบีบตัว และความดันโลหิตขณะคลายตัวหลังการออกกําลังกายมีคา

ต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 .01 และ .01 ตามลําดับ 

อภิปรายผล  

    นวัตกรรม “ไผดีมีแฮง” รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา เปนการออกกําลังกายโดยใชอุปกรณประกอบทาออก

กําลังกายในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผลการทดลองใชนวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา  พบวา

คาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบับตัว และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลง อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงถึงผลดีของการออกกําลังกายดวยการใชนวัตกรรมไผดีมีแฮงท่ีทําใหเกิดการพัฒนาตอ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด การเปลี่ยนแปลงของรางกายดังกลาวภายหลังการทดลองใชนวัตกรรมบงช้ีถึงการปรับตัวทางดาน

รางกายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตอการออกกําลังกายแบบแอโรบิก แสดงวานวัตกรรมท่ีคิดคนข้ึนมีความหนักเพียงพอ

สําหรับการปรับตัวทางดานรางกาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกษมาพร บุญมา และธนิดา ผาติเสนะ, 2558 ได

ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายดวยยางยืดโดยประยุกตใชทฤษฎีความสามารถของตนเอง  เพ่ือควบคุมระดับ
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ความดันโลหิตในกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง พบวาระชากรกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีคาระดับความดันโลหิต อยูใน

เกณฑดีกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)  สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ปาณิสรา สงวัฒนายุทธและคณะ (2559) การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนอง

พลับ จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งทําการศึกษาเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยใชรํากระบองปาบุญมี พบวา

กลุมทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายมีระดับความดันโลหิตต่ํากวากลุมควบคุมท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับกลไกการลดลงของความดันโลหิตยังไมเปนท่ีทราบแนชัด อาจมีปจจัยมาจากการลดลง

ของการทํางานระบบประสาทซิมพาเธติก ท่ีมีผลตอรางกาย โดยจะชวยลดความตานทานภายในหลอดเลือดท่ีมีผลตอการ

ไหลเวียนของเลือด กอใหเกิดการลดลงของความดันโลหิตตามมา และอีกปจจัยหน่ึงคือเกิดการเปลี่ยนแปลงหนาท่ีบริเวณไต 

เกิดการขับออกของโซเดียมท่ีงายในไตเปนผลใหปริมาณของเหลวและความดันโลหิตลดลง         

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งน้ีไมไดทําการศึกษาในกลุมเปรียบเทียบ ดังน้ันการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาท่ีมีกลุม

เปรียบเทียบ เพ่ือใหเห็นความแตกตางและเกิดประสิทธิผลมากข้ึน นอกจากน้ีควรทําการศึกษาตอเน่ืองระยะยาว เพ่ือติดตาม

พฤติกรรมการออกกําลังกาย ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต ความยืดหยุนของรางกายและ

กําลังของกลามเน้ือของผูปวยโรคเรื้อรัง และเพ่ือใหผูปวยโรคเรื้อรังสามารถคงกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลัง

กายเพ่ือปองกันภาวะแทรกซอนและมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 

สรุปผลการวิจัย   

 นวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา สงผลใหกลุมตัวอยางมีอัตราการเตนของหัวใจและความดัน

โลหิตท่ีดีข้ึน    

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการ

คุมกําเนิด เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและแบบทดสอบ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาช้ัน

ปท่ี 1 จํานวน 44 คน ผลการศึกษาพบวา กอนจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด นักศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับ

ต่ํา หลังจัดกิจกรรมใหความรูนักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยมีความรูเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 6.89 

คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p = 0.00) 

คําสําคัญ : ความรู การคุมกําเนิด เทคนิคเภสัชกรรม 

 

Abstract 

 The objectives of this research were to study and compare the contraception knowledge of the 

first year pharmacy technique students, Siridhorn College of Public Health Phitsanulok. The populations of 

this study were 44 first year students of diploma of public health program in pharmacy technique, 

Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok. The questionnaires,  pre-test and post-test were used to 

collect the data. The results showed that before providing the contraception knowledge, the most of 

students were in the low level of knowledge. After providing knowledge, the most of students had 

increased the contraception knowledge to the medium level of knowledge. The average knowledge score 

was increased from 6.89 points to 12.25 points with statistically significant difference at 0.05 Level  

(p = 0.00). 

Keywords : knowledge, contraception, pharmacy Technique 

 

บทนํา   

 วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตระหวางการเปนเด็กกับการเปนผูใหญ เปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย 

โดยเฉพาะพัฒนาการทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากฮอรโมนเพศในรางกาย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุในลักษณะท่ี

พรอมจะมีเพศสัมพันธ อารมณเปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิดงาย อยากรูอยากเห็น อยากลอง มีความพึงพอใจตอเพศตรงขาม 

และพรอมมีเพศสัมพันธ (พัชราพร ควรรณสุ, 2562) ปจจุบันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสถานการณการตั้งครรภไม

พรอมในวัยรุนยังคงเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทย จากขอมูลรายงานสถานการณวัยรุนหญิงของสํานักงาน
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กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) พบวา หญิงอายุระหวาง 15-19 ป จํานวน 5 ลานคน มีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

เพศสัมพันธถึง 1.25 ลานคน (รอยละ 25) มีอัตราการตั้งครรภ 2.5 แสนคนตอป (รอยละ 5) และรอยละ 50 ของหญิงท่ี

ตั้งครรภเลือกท่ีจะทําแทง นอกจากน้ี 1 ใน 5 ของหญิงท่ีทําแทงเปนการทําแทงซ้ํา และมีเพียง 1 ใน 3 ท่ีมีการคุมกําเนิดทุก

ครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ เพราะวัยรุนสวนใหญกวารอยละ 65 ยังขาดความรูความเขาใจในการปองกันการตั้งครรภ (สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2559) และจากขอมูลอัตราการคลอดในวัยรุนอายุ 10-14 ป และ 15-19 ป ตอ

ประชากรหญิงอายุ 10-14 ป และ 15-19 ป 1,000 คน พบวาในป 2561 มีจํานวน 35 คน และ 1.2 คน ตามลําดับ แม

ภาพรวมแมวัยรุนท่ีเคยเพ่ิมข้ึนในป 2543 มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2556 เปนตนมา แตอัตราการคลอดในวัยรุนท่ี

ลดลงน้ันยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขตั้งไว โดยกําหนดใหมีแมวัยรุนไมมากกวา 0.5 ตอ 1,000 ของประชากร

หญิงอายุระหวาง 10-14 ป และไมมากกวา 25 ตอ 1,000 ของประชากรหญิงระหวาง 15-19 ป ภายในป 2569 (กรมอนามัย, 

2562) 

 การตั้งครรภในวัยรุนเกิดจากปจจัยท่ีมีความเก่ียวของกันหลายอยาง โดยสวนใหญเปนการตั้งครรภไมพึงประสงค ซึ่ง

เกิดจากปจจัยตางๆ เชน ความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ไมไดรับขอมูลเก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ การละเลย

การคุมกําเนิด การขาดความรูและเขาไมถึงวิธีการคุมกําเนิดท่ีถูกตองเหมาะสม การเลียนแบบเพ่ือนท่ีเคยมีเพศสัมพันธมากอน 

และการอยูในสถานการณท่ีไมอาจปฏิเสธการมีเพศสัมพันธไดหรือไมคิดวาสถานการณน้ันจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธจึงไมได

ปองกัน เปนตน (UNFPA state of Thailand Population report, 2013) สงผลใหเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควร นําไปสู

ผลกระทบตางๆ ท่ีตามมา ไดแก ผลกระทบดานสุขภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ เชน การละเลยการฝากครรภโดยเฉพาะชวง

ไตรมาสแรกของการตั้งครรภเพ่ือคัดกรองความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการตั้งครรภ เชน มารดาเกิดภาวะโลหิตจาง บุตร

คลอดกอนกําหนด เปนตน ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน มีผลกระทบตอการเรียน บางคนอาจไมไดเรียนตอ

สงผลใหโอกาสในการทํางานลดลงและอาจมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ อาจนําไปสูการเลือกเดินในทางท่ีผิด เชน กระทํา

ผิดกฎหมาย พ่ึงพายาเสพติด หรือตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการทําแทงตามคลินิกเถ่ือนหรือการซื้อยาทําแทงมารับประทานเอง 

ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลขางเคียงท่ีรุนแรง เชน ตกเลือด เกิดการติดเช้ือ มดลูกทะลุ และอาจเสียชีวิตได ปญหาการหยาราง

สูง เด็กท่ีเกิดถูกทอดท้ิง หรือเด็กเติบโตข้ึนเสี่ยงตอการกอปญหาสังคมในอนาคต เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ, 2559)  

 จากสภาพปญหาขางตน สาเหตุหน่ึงของการตั้งครรภกอนวัยอันควร เกิดข้ึนจากการขาดความรูเรื่องเพศศึกษาและ

การคุมกําเนิดท่ีถูกตอง โดยเฉพาะกับความเช่ือท่ีผิด ท่ีคิดวา “ครั้งเดียวคงไมทอง” (ศิริวรรณ ทุมเช้ือ, 2558) การใหความรู

เรื่องการคุมกําเนิด ถือเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะชวยปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร เน่ืองจากความรูเปนปจจัย

หน่ึงท่ีมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยวัยรุนท่ีมีความรูเรื่องเพศศึกษามาก มีแนวโนมท่ีจะกระทํา

พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอย (ชฎารัตน แกวเวียงเดช และคณะ, 2559) ดงัน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับผล

การจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด โดยเลือกศึกษาในกลุมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา

เทคนิคเภสัชกรรม เน่ืองจากเปนกลุมวัยรุนท่ีกําลังเรียนรูและสนใจแสวงหาคําตอบในเรื่องเพศ เพ่ือนักศึกษาจะนําความรูท่ีได

ไปปฏิบัติตนเก่ียวกับเรื่องเพศไดถูกตองและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมตามวัย ปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภ

กอนวัยอันควร 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Expeimental Research) แบบกลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการ

ทดลอง (One Group Pre-Post Test) ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขา

เทคนิคเภสัชกรรม ช้ันปท่ี 1 รุนท่ี 30 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 44 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย 

  แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ผานการตรวจสอบความถูกตองเท่ียงตรงจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือให

ขอคําถามมีความเหมาะสมและสมบูรณ โดยเน้ือหาแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 6 ขอ 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการคุมกําเนิด เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน 

ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 18 ขอ โดยนําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหและแปลความหมายของระดับคะแนนโดยใช

หลักเกณฑแบบอิงเกณฑเปน 4 ระดับ (เอกรินทร สี่มหาศาล, 2546) โดยคิดคะแนนท่ีไดเทียบเปนรอยละจากคะแนนเต็ม ดังน้ี 

 ความรูอยูในระดับต่ํามาก ไดคะแนนนอยกวารอยละ 50 (คะแนนนอยกวา 9 คะแนน) 

ความรูในระดับปานกลาง ไดคะแนน รอยละ 51 – 65 (คะแนน 9 – 11 คะแนน) 

ความรูอยูในระดับดี  ไดคะแนน รอยละ 66 -80 (คะแนน 12– 14 คะแนน) 

ความรูอยูในระดับดีมาก  ไดคะแนนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ข้ึนไป (คะแนนมากกวาหรือเทากับ  

    14 คะแนน)    

  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  การหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

เพ่ือตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย และเลือกคําถามท่ีผานการพิจารณามาใช และบางขอ

คําถามมีการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ไดคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ (IOC) ระหวาง 0.6 -1  

การหาความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามความรูเรื่องการคุมกําเนิด โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุนท่ี 29 จํานวน 46 คน และวิเคราะหหาคาความ

เช่ือมั่นโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ไดคาเทากับ 

0.89  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูวิจัยประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการ

คุมกําเนิด 

2. ผูวิจัยเตรียมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม ช้ันปท่ี 2 ใหเปนผูชวย

วิจัย โดยใหเปนผูชวยจัดกิจกรรมสันทนาการ แจกและเก็บแบบสอบถาม 

3. จัดกิจกรรมโดยช้ีแจงวัตถุประสงคของกิจกรรม และลักษณะของกิจกรรม 

4. ผูชวยวิจัยแจกแบบสอบถามกอนจัดกิจกรรม หลังจากทําแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจัด

กิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดแกผูเขารวมการวิจัยโดยการบรรยาย กิจกรรมกลุม และกิจกรรมสันทนา

การ 

5. หลังจัดกิจกรรม ผูชวยวิจัยแจกแบบสอบถามหลังจัดกิจกรรมอีกครั้งหน่ึง หลังจากน้ันนําขอมูลไปวิเคราะห

ตอไป 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ในรูปของความถ่ีรอยละ ในการบรรยายลักษณะกลุมตัวอยาง และวิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนน

เฉลี่ยความรูกอนและหลังจัดกิจกรรมโดยใชสถิติทดสอบที (Paired t-test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
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ผลการวิจัย 

  การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด กรณีศึกษา: นักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสชักรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

44 คน และนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 2 สวน 

ตามลําดับ ดังน้ี 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 44 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 86.36) มีอายุสวนใหญ 19 ป (รอย

ละ 50)  แบงตามเกรดเฉลีย่สะสมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญอยูในชวง 3.00-3.49 (รอยละ 63.64) แบงตามประเภท

โรงเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา สวนใหญสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมระดับอําเภอ (รอยละ 88.64) แบงตามกิจกรรมยาม

วาง 3 อันดับแรก สวนใหญเลน internet/ social network ดูโทรทัศน/ ดูภาพยนตร/ รองเพลง/ ฟงเพลง และสนทนา/ 

พูดคุยกับเพ่ือน (รอยละ 22.73, 21.97 และ 12.12) ตามลําดับ และสวนใหญเคยไดรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เก่ียวกับ

การคุมกําเนิดมาแลว (รอยละ 97.73) ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รอยละ) 

1. เพศ 

 หญิง 38 (86.36) 

 ชาย 6 (13.64) 

2. อาย ุ

 17 ป  1 (2.27) 

 18 ป  20 (45.46) 

 19 ป 22 (50) 

 20 ป 1 (2.27) 

3. เกรดเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 < 2.00 0 

 2.00 – 2.49 0 

 2.50 – 2.99 4 (9.09) 

 3.00 – 3.49 28 (63.64) 

 3.50 – 4.00 12 (27.27) 

4. ประเภทโรงเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 โรงเรียนมัธยมระดับอําเภอ 39 (88.64) 

 โรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด 4 (9.09) 

 โรงเรียนเอกชน 1 (2.27) 

5. กิจกรรมยามวาง (3 อันดับแรก) 

 เดินชอปปง 6 (4.55) 

 ออกกําลังกาย/ เลนกีฬา 12 (9.09) 

 อานหนังสือ 11 (8.33) 

 สนทนา/ พูดคุยกับเพ่ือน 16 (12.12) 
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2. ระดับความรูเร่ืองการคุมกําเนิดของนักศึกษากอนและหลังการจัดกิจกรรม    

  ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษากอนจัดกิจกรรม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับต่ํา 

จํานวน 34 คน (รอยละ 77.27) แตเมื่อจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดแลว นักศึกษาสวนใหญมีความรูเพ่ิมข้ึน โดยมี

ความรูอยูในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน (รอยละ 34.10) มีความรูอยูในระดับดี จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27)  และมี

ความรูอยูในระดับดีมาก จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27) ดังแสดงในตารางท่ี 2  

เปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด พบวา นักศึกษามีความรูเฉลี่ย

เพ่ิมข้ึนจาก 6.89 คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.00) ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3 เมื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดจําแนกเปนรายขอ พบวา 

กอนจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูท่ีไมถูกตอง เก่ียวกับขอคําถามเรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด โดยตอบ

แบบสอบถามถูกจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.36 รองลงมาคือ ขอคําถามเรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด 

วิธีรับประทานยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน ขอบงใชของยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน และวิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด โดยตอบ

แบบสอบถามถูกจํานวน 7 คน 8 คน 9 คน และ 9 คน คิดเปนรอยละ 15.91, 18.18, 20.45 และ 20.45 ตามลําดับ และมี

เพียงขอคําถามเดียวท่ีจํานวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามถูกเกินรอยละ 60 คือ ขอคําถามเรื่องวิธีการคุมกําเนิดท่ีชวยปองกัน

ท้ังการตั้งครรภและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยตอบแบบสอบถามถูก จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 95.45 ในขณะ

ท่ีหลังจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูในเรื่องดังกลาวเพ่ิมข้ึน โดยนักศึกษาตอบแบบสอบถามถูกในขอคําถามเรื่องระยะเวลาการ

คุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 45.5 ระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด จํานวน 20 

คน คิดเปนรอยละ 45.5 วิธีรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 43.18 ขอบงใชของยาคุกกําเนิด

ฉุกเฉิน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 59.09 และวิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 81.82 

ตามลําดับ โดยขอคําถามเรื่องวิธีการคุมกําเนิดท่ีชวยปองกันท้ังการตั้งครรภและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนขอ

คําถามท่ีศึกษาตอบแบบสอบถามถูกทุกคน คิดเปนรอยละ 100 อีกท้ังภาพรวมของการจัดกิจกรรม พบวาหลังจัดกิจกรรมมี

จํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามถูก เพ่ิมข้ึนในทุกขอคําถามเมื่อเทียบกับกอนจัดกิจกรรม ดังแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดกอนและหลังจัดกิจกรรม  

ระดับคะแนน 
กอนจัดกิจกรรม 

จํานวน (รอยละ) 

หลังจัดกิจกรรม  

จํานวน (รอยละ) 

ความรูอยูในระดับต่าํมาก (คะแนนนอยกวา 9 คะแนน) 34 (77.27) 5 (11.36) 

ความรูอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 9 – 11 คะแนน) 10 (22.73) 15 (34.10) 

ความรูอยูในระดับด ี(คะแนน 12– 14 คะแนน) 0 12 (27.27) 

ความรูอยูในระดับดมีาก (คะแนนมากกวาหรือเทากับ 14 คะแนน) 0 12 (27.27) 

 ทําขนม/ ทําอาหาร 7 (5.30) 

 เลนเกม/ เลนคอมพิวเตอร/ เลนมือถือ 15 (11.36) 

 ดูโทรทัศน/ ดูภาพยนตร/ รองเพลง/ ฟงเพลง 29 (21.97) 

 เลน Internet/ Social network 30 (22.73) 

 อ่ืนๆ  6 (4.55) 

6. ประสบการณในการอบรม/ประชุม/สัมมนาเก่ียวกับการคุมกําเนิด  

 เคย 43 (97.73) 

 ไมเคย 1 (2.27) 

1229 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด 

Paired Sample Test 

 Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest-Posttest -5.364 2.813 .424 -6.219 -4.509 -12.649 43 .000 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามความรูเรื่องการคุมกําเนิดกอนและหลังจัดกิจกรรมเปนรายขอ 

ขอคําถาม 
กอนจัดกิจกรรม 

จํานวน (รอยละ) 

หลังจัดกิจกรรม  

จํานวน (รอยละ) 

1. การคุมกําเนิดหมายถึงขอใด 21 (47.73) 26 (59.09) 

2. การคุมกําเนิดในขอใดมผีลขางเคียงมากท่ีสุด 18 (40.91) 28 (63.64) 

3. การคุมกําเนิดในขอใดมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 12 (27.27) 30 (68.18) 

4. การคุมกําเนิดในขอใดมปีระสิทธิภาพนอยท่ีสุด 28 (63.64) 39 (88.64) 

5. ขอใดตอไปน้ีแสดงถึงการมโีอกาสตั้งครรภมากท่ีสุด 25 (56.82) 25 (56.82) 

6. การตรวจการตั้งครรภเปนการตรวจหาฮอรโมนชนิดใด 21 (47.73) 35 (79.55)  

7. การผสมของไขและอสุจสิวนใหญเกิดข้ึนท่ีบรเิวณใดในรางกาย 10 (22.73) 43 (97.73) 

8. สามารถตรวจการตั้งครรภไดเรว็ท่ีสุด ภายหลังการมีเพศสมัพันธไปแลวก่ีวัน 11 (25.00) 33 (75.00) 

9. การคุมกําเนิดดวยวิธีใดท่ีชวยปองกันท้ังการตั้งครรภและปองกันโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธได 
42 (95.45) 44 (100) 

10. การกินยาคมุกําเนิด ควรกินเม็ดแรกเมื่อใด (ในกรณีท่ีไมเคยกินยา

คุมกําเนิดมากอน) 
9 (20.45) 36 (81.82) 

11. หากลมืกินยาคุมกําเนิดตามขอใด ควรหยุดยาแผงน้ันทันทีและเริ่มกินยา

แผงใหมเมื่อประจําเดือนมา 
11 (25.00) 30 (68.18) 

12. ขอใดถูกตองเก่ียวกับการใชยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน 16 (36.36) 21 (47.73) 

13. ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับวิธีการกินยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน 8 (18.18) 19 (43.18) 

14. ขอใดเปนขอบงใชท่ีถูกตองท่ีสุดของการใชยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน 9 (20.45) 26 (59.09)  

15. ไมควรกินยาคุกกําเนิดฉุกเฉินมากกวาก่ีเม็ดตอเดือน 25 (56.82) 33 (75.00) 

16. ยาฉีดคมุกําเนิด 1 เข็ม สามารถคุมกําเนิดไดนานเทาใด 5 (11.36) 20 (45.45)  

17. ยาฝงคมุกําเนิด สามารถคุมกําเนิดไดนานท่ีสดุเทาใด 7 (15.91) 20 (45.45) 

18. การนับระยะปลอดภัยในแตละรอบเดือนหรือท่ีเรยีกวา “หนา 7 หลัง 7” 

เพ่ือปองกันการตั้งครรภ หมายถึงการกระทําในขอใด 
16 (36.36) 41 (93.18) 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด แกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบวา กอนจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูอยูใน

ระดับต่ํา หลังจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลดังวัตถุประสงคการศึกษาดังน้ี 
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ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษากอนจัดกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับต่ํา จํานวน 34 

คน (รอยละ 77.27) มีความรูท่ีไมถูกตองเก่ียวกับขอคําถามเรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด ระยะเวลาการ

คุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด วิธีรับประทานยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน ขอบงใชของยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน และวิธีการรับประทานยา

เม็ดคุมกําเนิด โดยตอบแบบสอบถามถูกเพียงรอยละ 11.36, 15.91, 18.18, 20.45 และ 20.45 ตามลําดับ สอดคลองกับการ

วิจัยของ ชลัช มิตรประชาปราณี (2550) เรื่องความรูและทัศนคติเก่ียวกับการคุมกําเนิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน พบกวา นักศึกษามากกวารอยละ 90 มีความรูไมเพียงพอเก่ียวกับการคุมกําเนิด 

และมีความเขาใจผิดมากท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องการหลั่งภายนอกเปนวิธีท่ีสามารถปองกันการตั้งครรภไดดี ในเรื่องของความรูท่ีไม

ถูกตองเก่ียวกับระยะเวลาคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิด อาจเปนเพราะวิธีการคุมกําเนิดดังกลาวไมเปนท่ี

นิยมของวัยรุน สอดคลองกับเอกสารใหความรูของ ธิติการญจน เลิศหิรัญวงศ (2557) เรื่องการคุมกําเนิดในวัยรุน กลาวคือ 

วิธีการคุมกําเนิดท่ีเปนท่ีนิยมสําหรับวัยรุนเปนวิธีการคุมกําเนิดแบบช่ัวคราวระยะสั้น ไดแก ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกําเนิด 

และยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน เปนตน สําหรับยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิดเปนวิธีการคุมกําเนิดท่ีตองมีการใชยาอยางตอเน่ือง 

เชน 3 เดือน 6 เดือนหรือตั้งแต 1 ปข้ึนไป และปจจัยหน่ึงท่ีมีผลทําใหวัยรุนไมสามารถท่ีจะเริ่มการคุมกําเนิดได คือ วัยรุน

ตองการความเปนสวนตัวและปดเปนความลับ ซึ่งวิธีการคุมกําเนิดโดยวิธีการฉีดยาคุมกําเนิดและฝงยาคุมกําเนิดจําเปนตอง

อาศัยบุคลากรทางการแพทยท่ีผานการฝกมาแลวเปนผูกระทําให อาจสงผลใหวัยรุนไมใหความสนใจในขอมูลเก่ียวกับวิธีการ

คุมกําเนิดรูปแบบยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิด ในเรื่องของความรูท่ีไมถูกตองเก่ียวกับวิธีการรับประทานยาคุกกําเนิด

ฉุกเฉินและขอบงใชของยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน สอดคลองกับการวิจัยของชบาไพร โพธ์ิสุยะ (2552) เรื่องความรู ทัศนคติและ

พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนักเรียน นักศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา รอยละ 87.1 ของ

กลุมตัวอยาง มีความรูเก่ียวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับนอย (คะแนน 0-8 คะแนน) สอดคลองกับการวิจัยของเขมิ

นทร เอ่ียมนอย (2553) เรื่อง ความรูเก่ียวกับยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

วัยรุนอายุระหวาง 16-24 ป เปนผูท่ีใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมากท่ีสุด และมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางท่ีใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน

ไมถูกตอง โดยประเด็นท่ีมีความเขาใจผิดมากท่ีสุด คือ เขาใจวายาคุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถใชทําแทงได และสอดคลองกับการ

วิจัยของนุชรีย แสงสวาง และคณะ (2559) เรื่องทัศนคติ ความตระหนัก และลักษณะการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในวัยรุน 

พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญไมทราบวิธีการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินท่ี

ถูกตอง และเหตุผลท่ีนักเรียนสวนใหญใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเพราะเปนวิธีท่ีสามารถปองกันการตั้งครรภไดดีท่ีสุด ในเรื่องของ

ความรูท่ีไมถูกตองเก่ียวกับวิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด สอดคลองกับการวิจัยของอรวรรณ แซลิ่ม และคณะ (2561) 

เรื่อง ความรูและทัศนคติในการใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ พบวา รอยละ 66 ของกลุมตัวอยาง 

มีระดับคะแนนของความรูเรื่องยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมนอยกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม 

  ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษาหลังจัดกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญมีความรูเพ่ิมข้ึนโดยมีความรูอยูใน

ระดับปานกลาง จํานวน 15 คน (รอยละ 34.10) มีความรูอยูในระดับดี จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27)  และมีความรูอยูใน

ระดับดีมาก จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27) โดยภาพรวมจํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามถูก มีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุกขอ

คําถามเมื่อเทียบกับกอนจัดกิจกรรม และเมื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการ

คุมกําเนิด พบวา นักศึกษามีความรูเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 6.89 คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.00) สอดคลองกับการวิจัยของชลัช มิตรประชาปราณี และคณะ (2550) เรื่องความรูและทัศนคติ

เก่ียวกับการคุมกําเนิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยการอาชีพของนแกน พบวา แหลงความรู

ท่ีสัมพันธกับความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับวิธีการคุมกําเนิด 3 ลําดับแรก ไดแก ครู/อาจารย เพ่ือน และบุคลากรทางการแพทย 

ดังน้ัน ครู/ อาจารย จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมใหความรู เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองและเพียงพอเก่ียวกับการคุมกําเนิดสําหรับการนําไปใชปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
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สรุปผลการวิจัย   

ผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด กรณีศึกษา: นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบวา กอนจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญมี

ความรูอยูในระดับต่ํา มีความรูท่ีไมถูกตองโดยตอบแบบสอบถามถูกนอยท่ีสุด 5 ลําดับแรก ไดแก ความรูเก่ียวกับขอคําถาม

เรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด ระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด วิธีรับประทานยาคุกกําเนิด

ฉุกเฉิน ขอบงใชของยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน และวิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด หลังจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญมีความรู

เพ่ิมข้ึนโดยมีความรูอยูในระดับปานกลาง และจํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามถูกมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในทุกขอคําถาม และ

เมื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด พบวา นักศึกษามีความรูเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน

จาก 6.89 คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.00)  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ีสนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะผูวิจัย

ขอขอบคุณบุคลากรในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และคุณทศพร พรอมวงษ ท่ีสนับสนุนในการทํางาน

วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปท่ี 3 

และช้ันปท่ี 2 จํานวน 66 คน ปการศึกษา 2560 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ขอสอบกลางภาค 50 ขอ ขอสอบปลาย

ภาค 50 ขอ สถิติท่ีใช ไดแก คาดชันีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก (point-biserial correlation) ความ

เท่ียงตรงของคะแนนสอบ ความคงท่ีภายใน (KR-20) คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ T-test ผลการวิจัยพบวา การ

วิเคราะหคุณภาพขอสอบซึ่งเปนการวิเคราะหแบบอิงกลุม ท้ัง 2 กลุมแตกตางกันทุกรายการ และคะแนนสอบท้ังภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาช้ันปท่ี 2  และแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05  

คําสําคัญ:  ขอสอบ คุณภาพขอสอบ วิชาวิทยาการระบาด 

Abstract 

 This study aimed to analyze Epidemiology Test, bachelor of public health program in community 

public health. 66 purposive samples were 2nd year students and 3rd year students for Academic Year 

2560. Data were collected by using 50 items of Mid-term test and 50 items of final test. The Data were 

analyzed by using difficulty/easiness index, point-biserial correlation, internal consistency reliability, 

internal consistency reliability, mean, standard deviation and t-test. The result found that exam quality 

analysis, which is an analysis based on both groups, is different in every item. And the test scores for both 

theory and practice of the 3rd year students have a higher average than the 2nd year students and 

different Significantly at 0.05 

Keword: Test, quality of test, Epidemiology 

 

 

 

บทนํา   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จังหวัดพิษณุโลก ไดเปดหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน ตั้งแตปการศึกษา 2555 เน่ืองจากสถานการณและสภาวะตางๆ รวมถึงปญหาสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนไป วิทยาลัย
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การสาธารณสุขสริินธร จังหวัดพิษณุโลกจึงไดพัฒนาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ิม

บทบาทของผูสําเรจ็การศึกษาใหสามารถสงเสรมิสุขภาพแกบุคคลกลุมและวัยตางๆ  ดําเนินการควบคุมปองกันโรคท้ัง

โรคตดิตอและไมติดตอ ลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพแกบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะกลุมวัยกอนเรยีน วัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน 

และวัยผูสูงอายุ สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

โดยสอดคลองตอเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการจัดการสุขภาพเชิงรุกแบบองครวมโดยชุมชนมี

สวนรวม บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนเกิดสุขภาวะท่ีดตีอไป (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559,2559) 

การวิเคราะหขอสอบปรนัย (Item analysis) เปนการใชวิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะหคําตอบท่ีผูสอบ ตอบขอสอบ

ปรนัยในการสอบครั้งหน่ึง เพ่ือประเมินวา ขอสอบท่ีนํามาใช  ในการสอบครั้งน้ันมีคุณสมบัติอยางไร ทํางานไดตามท่ีตองการ

หรือไม มรีะดับความยากงายของขอสอบเหมาะสมหรอืไม มีขอบกพรองหรอืไม และควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางไร (เชิด

ศักดิ์ ไอรมณรีัตน, 2552) 

ในปการศึกษา 2560 ภาคเรียนท่ี 1 รายวิชาวิทยาการระบาด มีการจัดการเรียนการสอน พรอมกัน ระหวางช้ันปท่ี 3 

ใชหลักสูตร พ.ศ. 2555 และช้ันปท่ี 2 ซึ่งใชหลักสูตร พ.ศ. 2559 วิชาวิทยาการระบาดเปนรายวิชาหน่ึงท่ีตองสอบรวบยอด

กอนจบการศึกษา และผูวิจัยเปนท้ังผูรับผิดชอบรายวิชา ผูสอน และผูออกขอสอบรวบยอดจึงมีความประสงคจะพัฒนาขอสอบ

รายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หาคุณภาพของขอสอบ และคัดเลือก

ขอสอบท่ีมคีุณภาพเพ่ือเก็บขอสอบไวใชตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หาคุณภาพของขอสอบ และคัดเลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพ 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ช้ันปท่ี 3 จํานวน 22 คน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปท่ี 2 จํานวน 46 คน ป

การศึกษา 2560 รวม 68 คน 

 กลุมตัวอยางเปน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปท่ี 3 จํานวน 22 คน 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ช้ันปท่ี 2 จํานวน 44 คน ลาออกระหวางเทอม 2 คน 

รวม 66 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 

-ขอสอบกลางภาค 50 ขอ ขอสอบปลายภาค 50 ขอ รายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งผานการทวนสอบโดยคณะกรรมการ 

-เครื่องตรวจขอสอบยี่หอcanon รุนm11039 โปรแกรมวิเคราะห เครื่องตรวจขอสอบ Multiple choices 

test analyzer version 5.0   

 

 

การวิเคราะหขอมลู 

1235 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

หลังจากคณะผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองกระดาษคําตอบแลว นํากระดาษคําตอบตรวจดวยเครื่องตรวจขอสอบ 

ยี่หอcanon รุนm11039 โปรแกรมวิเคราะห Multiple choices test analyzer version 5.0 และโปรแกรม

สําเร็จรูป 

สถิติท่ีใชวัดคุณภาพของขอสอบ ไดแก 

1. คาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ (difficulty/easiness index) 

        (คูมือการใช Multiple choices test analyzer version 5.0)   

        -ขอสอบดี คา p=0.4-1.0 

    -ขอสอบยากงายปานกลาง p=0.4-0.59 

    -ขอสอบงาย p=0.4-0.80 

    -ขอสอบยาก p=0.2-0.39 

    -ขอสอบงายเกินไป p=0.8-0.10 

    -ขอสอบยากเกินไป p=0.01-0.19 

        -วิเคราะหไมได p=0.000-นอยกวา0.01 

2. คาอํานาจจําแนก (point-biserial correlation)  

    -ขอสอบใชไมได r ต่ํากวา 0.2 (คูมือการใช Multiple choices test analyzer  

     version 5.0) (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน,2552) 

3. ความเท่ียงตรงของคะแนนสอบ (internal consistency reliability) แบบครึ่ง 

    ฉบับนําคาสหสัมพันธครึ่งฉบับ    ไปขยายใหเต็มฉบับโดยใชสตูรของสเปยร   

    แมนบราวน (Spearman – Brown) (สิรินธร สินจินดาวงศ, 2547) 

4. ความคงท่ีภายใน Kuder-Richardson Reliability (KR-20)  

     -คาท่ีใชได 0.7 ข้ึนไป (ปราณี มีหาญพงษและ กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร, 2561) 

    สถิติท่ีใชเปรียบเทียบคะแนนสอบระหวางนักศึกษาช้ันปท่ี 2 กับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ไดแก 

   คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  T-test 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหคณุภาพขอสอบในดานคาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก ความเท่ียงตรงของคะแนน

สอบ (internal consistency reliability) และคาความคงท่ีภายใน Kuder-Richardson ReliabilityKuder-Richardson 

(KR-20) เปนการวิเคราะหแบบอิงกลุม ผลการวิเคราะหจึงแตกตางกันไปในแตละกลุม ดังแสดงในตารางท่ี 1 คะแนนสอบท้ัง

ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาช้ันปท่ี 2  ดังแสดงในตารางท่ี 2 คะแนนสอบเฉลีย่

ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 แตกตางกับคะแนนสอบเฉลีย่นักศึกษาช้ันปท่ี 2  อยางมีนัยสําคัญมี่ 0.05 

ดังแสดงในตารางท่ี 3  

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 คุณภาพขอสอบ 
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คุณภาพขอสอบ ขอสอบกลางภาค ขอสอบปลายภาค 

ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 ช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 

 จํานวนขอสอบ 50 50 50 50 

 ดัชนีความยาก (p) อํานาจจําแนก(r) 

-ขอสอบดี คา p=0.4-1.0 

-ขอสอบยากงายปานกลาง p=0.4-0.59 

-ขอสอบงาย p=0.4-0.80 

-ขอสอบยาก p=0.2-0.39 

-ขอสอบงายเกินไป p=0.8-0.10 

-ขอสอบยากเกินไป p=0.01-0.19 

-ขอสอบใชไมได r ต่ํากวา 0.2  

-วิเคราะหไมได p=0.000-นอยกวา0.01 

 

1 ขอ 

5 ขอ 

4 ขอ 

3 ขอ 

11ขอ 

   - ขอ 

   20 ขอ 

6 ขอ 

 

6 ขอ 

- ขอ 

9 ขอ 

- ขอ 

14 ขอ 

   - ขอ 

   16 ขอ 

5 ขอ 

 

1 ขอ 

4 ขอ 

11 ขอ 

5 ขอ 

6 ขอ 

- ขอ 

23 ขอ 

- ขอ 

 

3 ขอ 

5 ขอ 

10 ขอ 

1 ขอ 

    4 ขอ 

- ขอ 

18 ขอ 

9 ขอ 

 ความเท่ียงตรงของคะแนนสอบ (internal 

consistency reliability) 

0.15 

 

0.83 0.68 0.84 

 ความคงท่ีภายใน (KR-20) 0.37 0.77 0.60 0.53 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนสอบนกัศึกษาชั้นปท่ี 2 กับนกัศึกษาชัน้ปท่ี 3   

คะแนนสอบ ช้ันป 2  

(n=44) 

ช้ันป 3 

(n=22) 

Mean SD Mean SD 

 ภาคทฤษฎี 60 % 41.63 3.89 44.45 1.07 

 ภาคปฏิบัติ 40 % 37.60 1.84 38.96 0.58 

 คะแนนรวม 100 % 79.24 3.96 83.41 4.91 

 

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบระหวางนักศึกษาชัน้ปท่ี 2 กับนักศึกษาชั้นปท่ี 3   

คะแนนสอบ F-test T-test 

F Sig t df Sig 

 ภาคทฤษฎี 60 % 1.137 0.290 -2.539 66 0.013* 

 ภาคปฏิบัติ 40 % 13.248 0.001 -4.548 60.22 0.000* 

 คะแนนรวม 100 % 0.934 0.337 -3.759 66 0.000* 

*มีนัยสําคญัท่ี 0.05 

 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 
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การวิเคราะหคณุภาพขอสอบในดานคาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก ความเท่ียงตรงของคะแนน

สอบ (internal consistency reliability) และคาความคงท่ีภายใน Kuder-Richardson ReliabilityKuder-Richardson 

(KR-20) เปนการวิเคราะหแบบอิงกลุม ผลการวิเคราะหจึงแตกตางกันไปในแตละกลุม สอดคลองกับบทความของเชิดศักดิ์ ไอ

รมณรีตัน (2552) ซึ่งไดกลาวไววาปญหาท่ีสําคญัในการวิเคราะหขอสอบในโรงเรยีนแพทยคือ นักศกึษาท่ีสอบมีกลุมเล็ก  และ

มีการกระจายตัวของระดับความสามารถแตกตางกัน ในทางปฏิบัตจิึงควรระวังในการนําขอมลูไปใช คาดัชนีช้ีวัดคุณภาพตางๆ 

เปนเพียงตัวชวยใหเขาใจขอสอบดข้ึีนและชวยแนะแนวทางใน การพัฒนาปรับปรุงขอสอบใหดีข้ึน ดชันีเหลาน้ีไมใชตัวช้ีชะตา

ขอสอบ ไมมดีัชนีใดจะมาทดแทนดุลยพินิจของอาจารยไปได และเน่ืองจากงานวิจัยครั้งน้ี เปนการวิเคราะหขอสอบชุดเดียวกัน 

แตดําเนินการในกลุมตัวอยาง 2 กลุม ซึ่งงานวิจัยอ่ืนๆ จะมีกลุมตวัอยางเพียงกลุมเดยีว แตวิเคราะหหลายครั้ง จึงไมสมารถ

เปรียบเทียบกันได 

คะแนนสอบท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาช้ันปท่ี 2  และแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ใชหลักสตูร พ.ศ. 2555 และช้ันปท่ี 2 ซึ่งใชหลักสูตร พ.ศ. 

2559 ซึ่งท้ัง 2 ช้ันป เรียนรายวิชาท่ีเก่ียวของแตกตางกัน โดยหลักสตูรพ.ศ. 2555 นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ไดเรียนวิชาชีพ 

โดยเฉพาะวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอเรียบรอยแลว สําหรับนักศกึษาช้ันปท่ี 2 จะเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ถึงแมวาในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการระบาด จะแบงกลุมตามโรค 10 โรค โดยใหนักศึกษาแตละกลุมคนควาทํารายงานความรู

ท่ัวไปเก่ียวกับโรคท่ีกลุมไดรับมอบหมาย และใหนักศึกษาวิเคราะหโรคตามหลักระบาดวิทยา และสามารถคนขอมลูเปนระยะๆ 

แตนักศึกษาช้ันปท่ี 3 เรียนวิชาโรคติดตอและโรคไมตดิตอเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จึงมสีมรรถนะในการเรียนรูดีกวานักศึกษาช้ันป

ท่ี 2 ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตร ควรเรียงลําดับรายวิชาท่ีสอดคลองกัน และตอเน่ืองกันดวย 
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บทคัดยอ 

วิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบผลการประคบรอนท่ีเตานมดวยนวัตกรรม ตอการไหลของนํ้านมมารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัด

คลอดบุตรทางหนาทอง ไมมีภาวะแทรกซอนหลังผาตดั, เตานมและหัวนมปกติและบุตรมีสุขภาพดีไมมีภาวะลิ้นติดและนอนอยูกับมารดา

ท่ีแผนกสูติกรรมหลังคลอด รพ. พุทธชินราช  สุมตัวอยางแบบเจาะจง 67 ราย แบงเปน 4 กลุม ไดแก  กลุมควบคุม 17 ราย กลุมขวดนํ้า

รอน 15 ราย กลุมถุงเจลรอน 16 ราย กลุมถุงถ่ัวเขียว 19 ราย ใชแบบประเมินการไหลของนํ้านม 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนา พบวากลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของนํ้านมเพ่ิมข้ึน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ANOVA เปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยการไหลของนํ้านมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)  ดังน้ี 1) ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังคลอด  กลุมถุงถ่ัวเขียวมี

ความแตกตางทางสถิติมากกวากลุมควบคุม  2) ในชวง 24 – 48 ช่ัวโมงหลังคลอด กลุมทดลองท้ัง 3 กลุม มีความแตกตางทางสถิติ

มากกวากลุมควบคุม  3) ชวงเวลา 48 – 72 ช่ัวโมงหลังคลอด และ ชวงเวลามากกวา 72 ช่ัวโมงหลังคลอดกอนจําหนายกลับบาน กลุม

ทดลองท้ัง 3 กลุม มีความแตกตางทางสถิติมากกวากลุมควบคุมและกลุมถุงถ่ัวเขียวมีความแตกตางทางสถิติมากกวากลุมถุงเจลรอน 

 

คําสําคัญ : นวัตกรรม, การประคบรอน, การไหลของนํ้านม, มารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง 

 

Abstract 

This quasi experimental research was aimed to compare between hot compression with innovation to 

milk flow in the postpartum caesarean delivery mothers at Postpartum department, Buddhachinaraj Hospital. The 

67 samples were purposive sampling, caesarean delivery mothers, didn’t complication after birth, normal beast 

and nipple, well baby no tongue tie stay with them, divided into four groups. The 17 in control group, 15 hot 

water bolttle, 16 hot gel pack and 19 bean bag experimental group. Data were collected by questionnaire 5 rating 

scales of milk flow. Data were analyzed by using descriptive statistics that 67 samples had average of the milk 

flow a score higher than studied before, analyzed by using ANOVA to compare the different average of the milk 

flow score, there were significantly (p<0.05) as follow, less period 24 hour the bean bag group more than control 
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group, 24 – 48 hour the three experimental groups more than control group, 48 – 72 hour until more than 72 

hour before go back home the three experimental groups more than control group and the bean bag group more 

than hot gel pack group.  

 

keywords : LATCH score, Hot compression, Milk  flow, Postpartum with Cesarean delivery 

บทนํา   

การเลี้ยงบุตรดวยนมแมชวยใหเด็กมีสุขภาพดีในระยะยาวนาน ชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลของครอบครัว

และประเทศชาติ การเลี้ยงบุตรดวยนมแมภายในช่ัวโมงแรกคลอดชวยปองกันการติดเช้ือ (WHO, 2018, p.1) การเลี้ยงลูกดวย

นมแมเปนเวลายาวนานเปนท้ังการใหอาหารกายเพราะมีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับทารกและอาหารใจ ทําใหทารกมี

สุขภาพดีไมปวยบอย มีการเจริญพัฒนาของรางกาย สมอง สติปญญา อารมณ และจิตใจดีกวาเด็กท่ีไดรับการเลี้ยงลูกดวยนม

ผสม รวมท้ังจะสงผลดีตอสุขภาพในระยะยาว เชน ลดโอกาสการเปนโรคอวนในวัยเด็กและวัยรุน  โรคเบาหวาน อีกท้ังชวยลด

การเปนมะเร็งเตานมในมารดาไดดวย (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ, 2561, น. 72) (WHO, 2018, p.1) ซึ่งองคการอนามัยโลกได

แนะนําใหทารกกินนมแมอยางเดียวในระยะ 6 เดือนแรกและใหกินนมแมรวมกับอาหารเสริมตามวัยจนถึงอายุ 24 เดือน 

(WHO, 2018, p.1) ขณะน้ีท่ัวโลกตางรวมกันรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ภายใตคําขวัญ “นมแมคือรากฐานแหง

ชีวิต” Breastfeeding : Foundation of Life ในสัปดาหนมแมโลก หรือ World Breastfeeding Week  ในวันท่ี 1-7 

สิงหาคมของทุกป  จากขอมูลการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย ท่ีจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับ

องคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ ในป 2559 พบวา มีทารกไทยเพียงรอยละ 40 ไดกินนมแมภายใน 1 ช่ัวโมงแรกหลัง

คลอด และเพียงรอยละ 23 ท่ีไดกินนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกวาน้ัน มีทารกเพียงรอยละ 13 ท่ีไดกิน

นมแมตอเน่ืองถึง 2 ป กระทรวงสาธารณสุข และเครือขาย จึงไดตั้งเปาหมายในป 2568 ใหทารกอยางนอยรอยละ 50 ไดกิน

นมแมอยางเดียวถึง 6 เดือนสอดคลองตามเปาหมายของทุกประเทศท่ัวโลก  ซึ่งนโยบายการดําเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุข ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การปกปอง สงเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม (กรมอนามัย, 2561, น1.) 

บทบาทท่ีสําคัญของพยาบาลในการดูแลใหแมหลังคลอดประสบความสําเร็จการเลี้ยงบุตรดวยนมแมคือการ สงเสริม

และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยการใหความรอบรูเก่ียวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภและครอบครัว 

ตั้งแตฝากครรภ ตอเน่ืองถึงการจัดบริการหองคลอดคุณภาพ และการดูแลหลังคลอดชวยใหแมเริ่มใหนมลูกไดเร็วและตาม

ตองการโดยการจัดสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยชวยเหลือใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยเฉพาะมารดาท่ีไดรับการคลอดทาง

หนาทองสงผลเสียตอสุขภาพตอมารดาทารกท้ังดานรางกายและจิตใจ เปนอุปสรรคและขาดการสรางสายสัมพันธระหวางแม

ลูกหลังคลอดโดยเฉพาะการกระตุนใหบุตรดูดนมทันทีภายใน 1 ช่ัวโมงแรกเกิดตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก คือ กิน

นมแมตั้งแต 1 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด  มารดาหลังคลอดท่ีไดรบัการผาตดัคลอดบุตรสงผลใหการกระตุนการสรางและผลิตนํ้านม

ลาชา  และจากการสัมภาษณมารดาหลังคลอดในระยะ 3 วันหลังคลอดกอนจําหนายกลับบาน มารดาหลังคลอดสวนใหญมี

ปญหาวาตนเองมีนํ้านมนอย นํ้านมไมพอ หรือไมมีนํ้านม ปญหานํ้านมไมไหลจึงเปนปญหาท่ีมีความสําคัญอันดับแรก จากการ

ศึกษาวิจัยของนิตยา พันธงาม และคณะ พบวาการประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอรแบบอุนช้ืนตอระยะเวลาหลั่ง

นํ้านมครั้งแรกในมารดาหลังคลอดครรภแรกในกลุมทดลองนํ้านมหลั่งเร็วมีคะแนนการไหลของนํ้านมระดับ 2 ท่ีเวลาเฉลี่ย 

32.14 ช่ัวโมงหลังคลอด สวนกลุมควบคุมนํ้านมหลั่งเร็วมีคะแนนการไหลของนํ้านมระดับ 2 ท่ีเวลาเฉลี่ย 42.77 ช่ัวโมงหลัง

คลอด (นิตยา พันธงาม และคณะ, 2559, น. 28- 38)   

การดูแลชวยเหลือสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาท่ีไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทอง   วิธีการกระตุนให

นํ้านมหลั่งเร็วข้ึนและมากเพียงพอสําหรับความตองการของบุตร ดวยการนวดเตานมและประคบเตานมดวยความรอน  การ

ประคบรอนท่ีเหมาะสมโดยใชอุณหภูมิไมควรเกิน 45 องศาเซลเซียสและใชระยะเวลาในการประคบประมาณ 15-20 นาที 
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(รามา, 2557, น.1) มีผลทําใหหลอดเลือดบริเวณเตานมขยายตัวเพ่ิมการ ไหลเวียนโลหิตเพ่ือชวยในการกระตุนการสรางและ

การหลั่งของนํ้านมใหมาเร็วข้ึนและมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนวัสดุท่ีใชประคบความรอนมีหลายหลายไดแก  ผาอุน  กระเปานํ้ารอน 

ขวดนํ้ารอน  ลูกประคบสมุนไพร  เจลโพลิเมอรแบบอุนช้ืน  เปนตน  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจการใชนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใชและ

สิ่งประดิษฐทางการพยาบาลท่ีหาไดงายและสะดวกในการใชงาน ไดแก ขวดนํ้ารอน ถุงเจลรอน และถุงถ่ัวเขียว เพ่ือ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระตุนการสรางและหลั่งนํ้านมในมารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง 

เหตุผลท่ีใชวัสดุเหลือใชและสิ่งประดิษฐทางการพยาบาลท้ัง 3 ชนิดน้ีเพราะ 1) ซึ่งขวดนํ้า เปนวัสดุเหลือใชสามารถเก็บความ

รอนไวไดและสะดวกในการจับตองในขณะประคบเตานม  2) เจลท่ีใชทางการแพทยไวรักษาความความเย็นของวัคซีนมีจํานวน

มากในหองยาและสามารถประดิษฐเปนอุปกรณในการใหการพยาบาลและรักษาความรอนไดคลายกับแผน cold – hot pack 

ในทองตลอดแตมีราคาสูงสวน 3) ถุงถ่ัวเขียวสามารถเก็บความรอนไวไดนานมีการใชถุงถ่ัวเขียวใหความอบอุนแกทารกขณะ

เคลื่อนยายทารกและสามารถใชชํ้าได 100 ครั้ง (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย และวีณา จีระแพทย, 2548, น.203 -210) อีกท้ังมี

งานวิจัยของเชิดศิริ นิลผาย และคณะ ไดทดลองใชงานถุงมือปรับอุณหภูมิจากถ่ัวเขียวกับผูปฏิบัติงานสัมผัสความเย็นในโรง

ผลิตนํ้าแข็งพบวาสามารถรักษาความรอนภายในถุงมือได (เชิดศิริ นิลผาย และคณะ, 2560, น.154 – 164)    

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับคะแนนการไหลของนํ้านมมารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองระหวางการ

ถูกนวดเตานมกับการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการถูกนวดเตานม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของนํ้านมมารดาหลังท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนา

ทองระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของนํ้านมมารดาหลังท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนา

ทองระหวางกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental  Research) เพ่ือศึกษาผลของการใชนวัตกรรมขวด

นํ้ารอน ถุงเจลรอน และถุงถ่ัวเขียว ประคบเตานมตอการไหลของนํ้านมในมารดาหลังท่ีไดรับการผาตดัคลอดบุตรทางหนาทอง  

โดยการประคบรอนท่ีเตานมนาน 20 นาที  ตามดวยนวดเตานมเปนรูปกนหอยอีก 10 นาที  ซึ่งใชรูปแบบการทดลองท่ีเรียกวา

แบบสี่กลุมมีการวัดกอนและหลังการทดลอง (The four Groups Pretest - Posttest Design) โดยมรีายละเอียด คือ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรท่ีใชในการศึกษาในการวิจัย คือ มารดาหลังผาตัดคลอดทางหนาทองท่ีพักรักษาตัวหลังคลอดในแผนก

ผูปวยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  

กลุมตัวอยาง  คือ มารดาหลังผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองท่ีพักรักษาตัวหลังคลอดในหอผูปวยสูติกรรมหลังคลอด 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2557 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 67 คน ไดรับการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ ดังน้ี  เปนมารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองไดรับยายมาท่ีแผนก

หลังคลอดในชวงเวลา 01.00 - 08.00 น. เปนมารดาหลังคลอดท่ีรูสึกตัวดี ไมมีขอหามในการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา ลักษณะเตานม

และหวันมปกติ และไมมีภาวะแทรกซอนข้ันวิกฤตในระยะหลังคลอด เชน ตกเลือดหลงัคลอด ชักหลังคลอด เปนตนและยินยอมเขารวม

โครงการวิจัย อีกท้ังคลอดบุตรท่ีมีสุขภาพแข็งแรง มีคะแนน Apgar score นาทีท่ี 1 และ 5 มีคะแนนมากกวา 8 คะแนน  นํ้าหนักแรก

เกิดอยูระหวาง 2,500 – 4,000 กรัม  ไมมีภาวะท่ีเปนอุปสรรคตอการดูดกลืน อีกท้ังบุตรนอนพักอยูกับมารดาหลังคลอด 
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2. การกําหนดกลุมตัวอยางแบงเปน 4 กลุม ไดแก   

1)  กลุมควบคุม   ไดรับการนวดเตานมอยางเดียว    

2)  กลุมขวดนํ้ารอน   เปนกลุมตัวอยางท่ีประคบเตาดวยขวดนํ้ารอนตามดวยการนวดเตานม 

3)  กลุมถุงเจลรอน   เปนกลุมตัวอยางท่ีประคบเตาดวยถุงเจลรอนตามดวยกับการนวดเตานม 

4)  กลุมถุงถ่ัวเขียว เปนกลุมตัวอยางท่ีประคบเตาดวยถุงถ่ัวเขียวตามดวยการนวดเตานม 

3. เคร่ืองมือวิจัย 

3.1  ปรอทวัดอุณหภูมิ 

3.2  นวัตกรรมจากวัสดุเหลอืใชและสิง่ประดษิฐทางการพยาบาล ไดแก ขวดนํ้ารอน ถุงเจลรอน และถุงถ่ัวเขียว  

   
1. ขวดนํ้ารอน 2. เจลรอน 3. ถุงถ่ัวเขียว 

 

ภาพท่ี 1 แสดงวัสดุเหลือใชและสิ่งประดิษฐทางการพยาบาล 

คูมือการประคบเตานมดวยนวัตกรรม (จากวัสดุเหลือใชและสิ่งประดิษฐทางการพยาบาล) 

วิธีการใชขวดน้ํารอนประคบเตานม 

1. ใชขวดนํ้าพลาสติกชนิดใส ขนาด 500 มิลลิลิต มีความหนา 2 มิลลิเมตร  จํานวน 2 ขวด/เตานม 1 ขาง  

2. นําขวดนํ้าพลาสติกชนิดใสขนาด  500  มลิลลิิตร   

3. ใสนํ้านํ้าอุณหภูมิหอง 150 มิลลลิติร ตามดวยนํ้ารอนอุณหภมูิ 100oC  จํานวน 300 มิลิลิตร    

(จะไดอุณหภมู ิภายนอกขวด 45  องศาเซลเซยีส) 

4.   นํ้าผาออมวางท่ีเตานมหญิงหลังคลอดประคบเปนเวลานาน  10  นาที ใหเปลี่ยนนํ้าอีกครั้งเพ่ือประคบ 

เตานมใหไดนาน 20 นาที 

5.   ภายหลังประคบเตานมนาน  20  นาที  ใหนวดเตานมตออีก 10 นาที 

7.   ใหนวดเตานมโดยใชน้ิวมือ 3 น้ิว นวดจากบริเวณฐานนมมาบริเวณหัวนมโดยใหนวดเปนรูปกนหอย 

8.   ประคบเตานมเวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น. 

วิธีประคบเตานมดวยเจลรอน 

1.  ใหนําถุงเจลรอนขนาด 16 x 11 X 2 เซนติเมตร วางในนํ้ารอน  100  องศาเซลเซยีส  นาน  5  นาที  

    (จะไดอุณหภูมิภายนอกถุงเจลรอน 40  องศาเซลเซียส) 

2.  นําถุงเจลรอนใสในถุงผา  (จะไดอุณหภมูิภายนอกถุงผา 38  องศาเซลเซียส) มาวางท่ีเตานมมารดาแลว 

    นาน 5 นาที  ใหเปลี่ยนถุงเจลรอนประคบใหมใหได 20 นาที 

3.  ภายหลังประคบเตานมนาน  20  นาที  ใหนวดเตานมนาน 10 นาที 
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4.  ใหนวดเตานมโดยใชน้ิวมือ 3 น้ิว นวดจากบริเวณฐานนมมาบริเวณหัวนมโดยใหนวดเปนรูปกนหอย 

5.  ประคบเตานมเวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น. 

วิธีประคบเตานมดวยถุงผาถั่วเขียว 

1. ใหนําถุงผาถ่ัวเขียวท่ีตัดเย็บเปนรปูกรวยขนาดใหญจนคลุมเตานม วางในไมโครเวฟท่ีสะอาด   

โดยใชความรอน  800  วัตต  นาน  3  นาที  (จะไดความอุน  45  องศาเซลเซยีส)   

2.   นําผาออมวางท่ีเตานมมารดาแลวนําถุงถ่ัวเขียวประคบเตานมนาน 10 นาที  ใหเปลี่ยนถุงผาถ่ัวเขียว 

3.  ภายหลังประคบเตานมนาน  20  นาที  ใหนวดเตานมตออีก 10 นาที 

4.  ใหนวดเตานมโดยใชน้ิวมือ 3 น้ิว นวดจากบริเวณฐานนมมาบริเวณหัวนมโดยใหนวดเปนรูปกนหอย 

5.  ประคบเตานมเวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น. 

3.3  แบบประเมินการไหลของคะแนนการไหลของนํ้านม(LATCH score) ดัดแปลงมาจากชุติมาพร ไตรนภากุล

และคณะ (การพยาบาลและการศึกษา, 3(3), น. 80)  ซึ่งประเมินคะแนนการไหลของนํ้านม 5 ระดับ ดังน้ี 

0  คะแนน   นํ้านมไมไหล   หมายถึง   เมื่อบีบนํ้านมแลวไมมีนํ้านมไหลออกมา 

1  คะแนน   นํ้านมเริ่มออก  หมายถึง   เมื่อบีบนํ้านมแลวมีนํ้านมไหลซึมออกมาแตไมเปนหยด 

2  คะแนน   นํ้านมเริ่มไหล  หมายถึง   เมื่อบีบนํ้านมแลวมีนํ้านมใสๆ ไหลออกมา  1 – 2 หยด 

3  คะแนน   นํ้านมไหลแลว  หมายถึง   เมื่อบีบนํ้านมแลวมีนํ้านมไสๆ หรอืมีสีเหลืองไหลออกมา 

       มากกวา 2  หยดข้ึนไปแตไมพุง 

4  คะแนน   นํ้านมไหลดี     หมายถึง   เมื่อบีบนํ้านมแลวมีนํ้านมไหลพุงออกมาหรือนํ้านมไหลเปอนเสื้อ 

4. ขั้นดําเนินการเก็บขอมูล 

หลังจากไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลพุทธชินราช ไดขออนุญาต

ผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนาพยาบาลแผนกหลังคลอดในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเขาพบมารดาไปช้ีแจง

รายละเอียดการวิจัยเก่ียวกับข้ันตอนการวิจัยและใหมารดาเช็นตช่ือลงนามยินดีเขารวมการวิจัยแลวดําเนินการเก็บขอมูลดังน้ี 

    4.1  การเก็บขอมูลการไหลของนํ้านม  ผูวิจัยประเมินการไหลของนํ้านมกอนทําวิจัยในกลุมตัวอยาง  

4.2  กลุมควบคุม จัดกิจกรรมกระตุนเตานมโดยการนวดเตานมขางละ 10 นาที  ดังน้ี ใชน้ิวมือนวดเบาๆ

เปนรูปกนหอยวนไปรอบๆ เตานมจากฐานนมมายังลานนมทุกวันๆ ละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.  

จากน้ันประเมินการไหลของนํ้านมชวงบายหลังเสร็จกิจกรรมในแตละวัน 

4.3  กลุมทดลองจัดกิจกรรมกระตุนเตานมโดยการประคบเตานมดวยนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใชและ

สิ่งประดิษฐทางการพยาบาล ท่ีสรางข้ึนขางละ 20 นาที ตามดวยการนวดเตานมเปนรูปกอนหอยเหมือนกลุมควบคุม อีกขางละ 

10 นาที ทุกวัน วันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.  จากน้ันประเมินการไหลของนํ้านมชวงบายหลัง

เสร็จกิจกรรมในแตละวัน 

4.4  ระยะเวลาในการเก็บขอมูลแบงเปน 4 กลุม ดังน้ี  

1)  กลุมควบคุม จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2557 โดยการนวดเตานมขางละ 10 นาที  

2)  กลุมขวดนํ้ารอน   จัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2557 โดยประคบเตานมดวยขวดนํ้ารอน   

3)  กลุมถุงเจลรอน  จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยประคบเตานมดวยถุงเจลรอน   
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4)  กลุมถุงถ่ัวเขียว  จัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2557 โดยประคบเตานมดวยถุงถ่ัวเขียว 

5. การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตการทําวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรม   เก่ียวกับการวิจัยในมนุษยของโรงพยาบาล

พุทธชินราช  ภายหลังการรับรองแลวผูวิจัยไดขอความรวมมือจากพยาบาลแผนกหลังคลอดและผูวิจัยแนะนําตัวกับกลุม

ตัวอยางมารดาหลังคลอดโดยอธิบายเก่ียวกับวิธีการดําเนินการวิจัย และการรายงานขอมูลท่ีไดจะนําไปอภิปรายเผยแพรใน

ลักษณะภาพรวมจะไมเปดเผยช่ือหรือขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางและจะนําไปใชเฉพาะการนําเสนอทางวิชาการเทาน้ัน 

พรอมท้ังใหกลุมตัวอยางรวมลงนามในแบบฟอรมการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง    

6. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS 

6.1 วิเคราะหกลุมตัวอยางดวย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) อันไดแก การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage)  การหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

6.2  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของนํ้านมระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองท้ัง 3 

กลุมดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  ANOVA  

7. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

7.1 นวัตกรรม 3 ประเภทพรอมท้ังคูมือการใชนวัตกรรม ไดแก ขวดนํ้ารอน ถุงเจลรอน และถุงถ่ัวเขียว โดย

ผูวิจัยผลิตนวัตกรรมเอง โดยจะนําเครื่องมือไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก นักกายภาพบําบัด พยาบาลประจําแผนก

สูติกรรมหลังคลอด และสูตินรีแพทย  ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม 

7.2 แบบประเมินการไหลของนํ้านมหลังคลอดบุตร นําไปใหผูเช่ียวชาญ 5 คน ไดแกอาจารยพยาบาลและ

พยาบาลวิชาชีพบนแผนกสูติกรรมหลังคลอด  ทดลองใชกับมารดาหลังผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาความตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 1 และคาความเช่ือมั่นการสังเกตโดยวิธีหา inter-rater reliability ได

คาความเช่ือมั่นการสังเกตเทากับ 0.94 

 

ผลการวิจัย  

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญจบการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 

38.80, 35.82 ตามลําดับ  มีอาชีพสวนใหญเปนแมบานรอยละ 40.30  คลอดบุตรสวนมากเปนบุตรลาํดับท่ี 2 รอยละ 43.28  

ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะขอมลู 
กลุมตัวอยาง กลุม 

ควบคุม 

กลุม 

ขวดน้ํารอน 

กลุม 

ถุงเจลรอน 

กลุม 

ถุงถั่วเขียว จํานวน รอยละ 

1. ระดับการศึกษา       

-ประถมศึกษา 12 17.90 4  3 5 

-มัธยมศึกษาตอนตน 26 38.80 9 4 5 8 

-มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. 24 35.82 4 7 7 6 

-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 3 4.48  3   

1244 



การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั คร้ังที่ 6  ประจําป พ.ศ. 2563 

-ปริญญาตร ี 1 1.50  1   

-สงูกวาปริญญาตร ี 1 1.50   1  

2. อาชีพ       

-แมบาน 27 40.30 9 5 4 8 

-คาขาย 4 5.97 1 2 2  

-รับราชการ 6 8.96  2 1 3 

-กรรมกร 9 13.43 2 2 2 3 

-ลูกจาง 8 11.94 2 2 1 3 

-เกษตรกร 9 13.43 2 2 3 2 

-นักเรียน-นักศึกษา 4 5.97 1  3  

3. คลอดบุตรลําดับท่ี       

-บุตรคนแรก 22 32.84 6 5 6 5 

-บุตรคนท่ี 2 29 43.28 7 5 7 10 

-บุตรคนท่ี 3 12 17.91 3 3 3 3 

-บุตรคนท่ี 4 4 5.97 1 2  1 

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง มีอายเุฉลี่ยเทากับ 26.61 ป , 28.20 ป, 24.89 ป ,28.50 ป ในกลุมควบคุมและกลุม

ทดลองตามลําดับ จํานวนการเสียเลือดจากการผาตัดคลอดมีคาเฉลีย่เทากับ  600 มิลลิลิตร 693.33 มิลลลิิตร, 631.25 

มิลลลิิตร, 594.44 มิลลิลติร  ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองตามลาํดับ  นํ้าหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ยเทากับ 3182.67 กรัม , 

3078.75 กรัม 3099.44 กรัม ในกลุมควบคุมและกลุมทดลองตามลาํดับ  ดังแสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยอายุ จํานวนเลือดท่ีออกและน้ําหนักแรกเกิดของทารกแรกเกิดของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะขอมลู กลุมควบคุม 

17 ราย 

กลุมขวดน้ํารอน 

15 ราย 

กลุมชองเจลรอน 

16 ราย 

กลุมถุงถั่วเขียว 

19 ราย 

1. อาย ุ 26.61 ป 28.20 ป 24.89 ป 28.50 ป 

2. จํานวนเลือดท่ีออกจากการผาตดั 600 มล. 693.33 มล. 631.25 มล. 594.44 มล. 

3. นํ้าหนักของบุตรแรกเกิด 3118.89 กรัม 3182.67 กรัม 3078.75 กรัม 3099.44 กรัม 

เปรียบเทียบการไหลของนํ้านมในกลุมตัวอยางกลุมควบคุมและกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม ในแตละวัน พบวากอนทําการ

ทดลองมารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของนํ้านมเทากับ 0.00, 0.067, 

0.062, 0.105 คะแนน ตามลําดับ ภายหลังจากท่ีกลุมควบคุมไดรับการนวดเตานมนาน 10 นาที และกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม

ไดรับการประคบเตานม 20 นาที ตามดวยนวดเตานมอีก 10 นาที  เปนเวลาทุกวัน วันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 

น. และ 14.30 น. แลวประเมินคะแนนการไหลของนํ้านมในชวงบายหลังเสร็จกิจกรรม พบวาคะแนนคาเฉลี่ยการไหลของ

นํ้านมเพ่ิมข้ึนทันทีหลังทําการทดลองเมื่อประเมินการไหลของนํ้านมชวงบายของทุกวันภายใน 24 ช่ัวโมงหลังคลอดมีคาเฉลี่ย

เทากับ 0.117, 0.533, 0.437, 0.684  ในชวงเวลา 24 – 48 ช่ัวโมงหลังคลอด มีคาเฉลี่ยของคะแนนนํ้านมดังน้ี  0.235,1.333, 

0.937, 1.368 และมากกวา 72 ชม. กอนกลับบานมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.411, 3.600, 3.062, 3.747 คะแนนตามลําดับ ดังแสดง

ในตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการไหลของน้ํานมในกลุมตัวอยางมารดาหลังคลอดท่ีไดรับ 

 การผาตัดคลอดทางหนาทองกอนการทดลองและหลังการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการนวดเตานม 
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กลุมตัวอยาง ระยะเวลาหลังคลอด 

 กอนทดลอง ภายใน 24 ชม. 24 - 48 ชม. 48 - 72 ชม. มากกวา 72 ชม. 

กอนกลับบาน 

ชวงเวลาประเมิน

การไหลของน้ํานม 

8.00 – 9.00  น. 15.00-16.00 น. 15.00-16.00 น. 15.00-16.00 น. 10.00-11.00 น. 

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

1.กลุมควบคุม 0.000 0.000 0.117 0.332 0.235 0.437 1.235 0.437 2.411 0.507 

2.กลุมขวดน้ํารอน 0.067 0.258 0.533 0.516 1.333 0.617 2.400 0.632 3.600 0.632 

3.กลุมถุงเจลรอน 0.062 0.250 0.437 0.629 0.937 0.680 1.937 0.771 3.062 0.854 

4.กลุมถุงถั่วเขียว 0.105 0.315 0.684 0.477 1.368 0.595 2.684 0.477 3.747 0.452 

เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของนํ้านมระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวากอน

การทดลองคะแนนการไหลของนํ้านมในกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  หลังจากน้ัน

กลุมควบคุมไดรับการนวดเตานมขางละ 10 นาทีและในกลุมทดลองไดรับการประคบเตานมดวยนวัตกรรมเปนขางละ 20 นาที 

ตามดวยนวดเตานมอีกขางละ 10 นาที ทุกวัน วันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น. แลวประเมิน

คะแนนการไหลของนํ้านมในชวงบายหลังเสร็จกิจกรรม พบวามีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของนํ้านมมีความแตกแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนการไหลของน้ํานมในกลุมตัวอยางมารดาหลังคลอดท่ีไดรับการผาตัด 

 คลอดทางหนาทองกอนการทดลองและหลังการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการนวดเตานม 

การไหลของน้ํานม แหลงความแปรปรวน df SS MS F P 

กอนทดลอง ระหวางกลุม 3 0.101 0.034   

    0.579 .631 

ภายในกลุม 63 3.660 0.058   

รวม 66 3.761    

หลังทดลอง 

ภายใน 24 ชม.  

หลังคลอด 

ระหวางกลุม 3 3.026 1.009   

    4.089 .010* 

ภายในกลุม 63 15.541 0.247   

รวม 66 18.567    

หลังทดลอง 

ภายใน 24 – 48 ชม. 

หลังคลอด 

ระหวางกลุม 3 14.190 4.730   

    15.087 .000* 

ภายในกลุม 63 19.751 0.314   

รวม 66 33.940    

หลังทดลอง 

ภายใน 48 – 72 ชม. 

หลังคลอด 

ระหวางกลุม 3 20.925 6.975   

    20.249 .000* 

ภายในกลุม 63 21.702 0.344   

รวม 66 42.627    

หลังทดลอง ระหวางกลุม 3 18.735 6.245   
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มากกวา 72 ชม. หลัง

คลอด 

    16.165 .000* 

ภายในกลุม 63 24.339 0.386   

รวม 66 43.075    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จําแนกเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของนํ้านมระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง  ดังแสดงใน

ตารางท่ี 5  พบวา มคีาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของนํ้านมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  ดังน้ี  

1) ในชวงเวลา 0 – 24 ชม. หลังคลอดพบวามีคะแนนการไหลของนํ้านมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  มี

จํานวน 1 คู ไดแก กลุมท่ีไดรับการประคบเตานมดวยถุงถ่ัวเขียวมีคะแนนการไหลของนํ้านมมากกวากลุมควบคุม   

2) ในชวงเวลา 24 – 48 ชม. , 48 – 72 ชม. และ มากกวา 72 ชม.หลังคลอดพบวามีคะแนนการไหลของนํ้านม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 คู คือ กลุมทดลองท่ีไดรับการประคบเตานมดวยนวัตกรรมท้ัง 3 แบบมีคะแนน

การไหลของนํ้านมมากกวากลุมควบคุม    

จําแนกเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการไหลของนํ้านมระหวางกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม  พบวา มีคาเฉลี่ยของ

คะแนนการไหลของนํ้านมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  ดังน้ี  

1)  ในชวงเวลา 48 – 72 ชม. และ ในชวงเวลามากกวา 72 ชม.หลังคลอดกอนจําหนายกลับบาน  พบวามีคะแนน

การไหลของนํ้านมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จํานวน 1 คู คือกลุมถุงถ่ัวเขียวมีคะแนนการไหลของนํ้านมมากกวา

กลุมถุงเจลรอน  

 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมของกลุมตัวอยางมารดาหลังคลอดท่ีไดรับ 

การผาตัดคลอดทางหนาทองกอนการทดลองและหลังการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการนวดเตานม 

ระยะเวลา 

หลังคลอด 

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ยคะแนน

การไหลของ

น้ํานม 

ความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานม 

กลุมควบคุม กลุม 

ขวดน้ํารอน 

กลุม 

ถุงเจลรอน 

กลุม 

ถุงถั่วเขียว 

ภายใน 24 ชม. 

หลังคลอด 

กลุมควบคุม 0.117 - 0.416 0.319 0.567* 

กลุมขวดน้ํารอน 0.533  - 0.096 0.151 

กลุมถุงเจลรอน 0.437   - 0.247 

กลุมถุงถั่วเขียว 0.684    - 

24 - 48 ชม. 

หลังคลอด 

กลุมควบคุม 0.235 - 1.098* 0.702* 1.133* 

กลุมขวดน้ํารอน 1.333  - 0.396 0.350 

กลุมถุงเจลรอน 0.937   - 0.431 

กลุมถุงถั่วเขียว 1.368    - 

48 - 72 ชม. 

หลังคลอด 

 

กลุมควบคุม 1.235 - 1.165* 0.702* 1.449* 

กลุมขวดน้ํารอน 2.400  - 0.463 0.284 

กลุมถุงเจลรอน 1.937   - 0.747* 

กลุมถุงถั่วเขียว 2.684    - 

มากกวา 72 

ชม.  

หลังคลอด 

กลุมควบคุม 2.411 - 1.188* 0.651* 1.325* 

กลุมขวดน้ํารอน 3.600  - 0.538 0.137 

กลุมถุงเจลรอน 3.062   - 0.674* 
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 กลุมถุงถั่วเขียว 3.747    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

1. จากการศึกษาระดับคะแนนการไหลของนํ้านมกอนทดลองและหลังทดลองในแตละวันในกลุมควบคุมและกลุม

ทดลองท้ัง 3 กลุม ไดแก กลุมขวดนํ้ารอน กลุมถุงเจลรอนและกลุมถุงถ่ัวเขียว พบวากอนทําการทดลองมารดาหลังคลอดท่ี

ไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของนํ้านมเทากับ 0.000, 0.067, 0.062 และ 0.105 คะแนน 

ตามลําดับ ภายหลังจากไดรับการประคบรอนท่ีเตานมตามดวยนวดเตานมวันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 

14.30 น. พรอมกับประเมินการไหลของนํ้านมชวงบายของทุกวันจนกวาจําหนายกลับบานพบวาคะแนนคาเฉลี่ยการไหลของ

นํ้านมเพ่ิมข้ึนทันทีหลังทําการทดลองภายใน 24 ช่ัวโมงแรกหลังคลอด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตามหลักการ

พ้ืนฐานทางการพยาบาลการประคบเตานมดวยความรอนท่ีมีอุณหภูมิ 38 - 45 oC นาน 20 นาที ทําใหหลอดเลือดคลายตัว 

สงผลใหมีการไหลเวียนเลือดเพ่ิมข้ึนและตามดวยนวดเตานมอีก 10 นาที การนวดเตานมชวยในดานการไหลเวียนของโลหิต   

2. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่คะแนนการไหลของนํ้านมมารดาท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทาง

หนาทองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม พบวา กลุมทดลองท้ัง 3 กลุม มีคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของนํ้านม

มากกวากลุมควบคุมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของประมินทร อนุกูลประเสริฐ 

ศึกษาเปรียบเทียบการนวดประคบเตานมดวยผาชุบนํ้าอุนพบวากลุมทดลองมีการหลั่งนํ้านมเพียงพอกับบุตรภายใน 48 ช่ัวโมง

หลังคลอด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001) (ประมินทร อนุกูลประเสริฐ, 2550, น.430 – 438) 

สอดคลองกับการวิจัยของ ชุติมาพร ไตรนภากุล และคณะ ไดศกึษาเปรียบเทียบผลของการไหลของนํ้านมในหญิงหลังคลอดท่ี

ถูกนวด–ประคบเตานมดวยกระเปานํ้ารอนและลูกประคบสมุนไพร พบวาการนวดและประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรมี

คะแนนการไหลของนํ้านมแตกตางกับกลุมท่ีนวดและประคบเตานมดวยกระเปานํ้ารอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

(p=0.018, p=0.028, p=0.004) ในเวลาท่ี 0, 1 และ 3 ช่ัวโมงหลังการประคบและนวดตามลําดับ (ชุติมาพร ไตรนภากุล   

และคณะ, 2553, น. 75-89) สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร ภักดีโชติและคณะ ท่ีศึกษาผลของการใชโปรแกรมกระตุนการ

หลั่งนํ้านมของมารดาหลังคลอด โดยประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรภายใน 24 ช่ัวโมงหลังคลอด พบวามารดาหลัง

คลอดท่ีไดรับการประคบดวยลูกประคบสมุนไพรมีระยะเวลาเฉลี่ยการหลั่งนํ้านม 21.82 ช่ัวโมง สวนกลุมควบคุมระยะเวลา

เฉลี่ยการไหลของนํ้านม 30.62 ช่ัวโมง ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ศศิธร ภักดีโชติ และคณะ, 

2553, น.279-289 ) สอดคลองกับงานวิจัยของ นิติยา พันธงาม และคณะไดทําการประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอร

แบบอุนช้ืนในมารดาหลังคลอดปกติครรภแรก พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของระยะเวลาการไหลของนํ้านมครั้งแรกภายใน 

15.40 ช่ัวโมงหลังคลอด สวนกลุมควบคุมคาเฉลี่ยของระยะเวลาการไหลของนํ้านมครั้งแรกใน 22.16 ช่ัวโมง ซึ่งแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ (p<0.01) (นิติยา พันธงาม และคณะ, 2559, น.28-38) 

3. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่คะแนนการไหลของนํ้านมมารดาท่ีไดรับการผาตัดคลอดบุตรทาง

หนาทองระหวางกลุมทดลองท้ัง 3 กลุม พบวากลุม ถุงถ่ัวเขียวมีคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของนํ้านมมากกวากลุมถุงเจลรอน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตั้งแตในระยะเวลา 48 ช่ัวโมงหลังคลอด  สวนกลุมถุงถ่ัวเขียวกับกลุมขวดนํ้า

รอน และกลุมขวดนํ้ารอนกับกลุมถุงเจลรอนไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแตกตางจากการวิจัยของ นิติยา 

พันธงามและคณะ (2558) ทําการประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอรแบบอุนช้ืน ทําใหมีการไหลของนํ้านมระดับ 3 

คะแนน ภายในเวลา 47.88 ชม. ในกลุมทดลอง  แสดงวาลูกประคบประคบเจลโพลิเมอรมีอาจจะสามารถเก็บความรอนไดนาน

กวาถุงเจลรอนของผูวิจัย  

 

สรุปผลการวิจัย   
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 จากการศึกษาครั้งน้ีพบวานวัตกรรมท่ีผูวิจัยไดผลิตข้ึนสามารถชวยกระตุนการหลั่งนํ้านมใหแกมารดาหลังคลอดท่ี

ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองได โดยการกระตุนใหมีการประคบเตานมดวยความรอนนาน 20 นาทีตามดวยการนวด

เตานมตออีก 10 นาที เปนการสงเสริมใหมีการไหลเวียนโลหิตชวยในการกระตุนการสรางนํ้านมได  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ใหทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระตุนการสรางและหลั่งนํ้านมระหวาง เจลรอนและเจลโพลิเมอร

แบบอุนช้ืนท่ีมีรูปทรงและปริมาณเทาน้ัน  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลพุทธชินราชท่ีอนุญาตใหดําเนินการวิจัยและขอขอบคุณ             
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ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศ.ดร.กิจการ พรหมมา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศ.ดร.สายสมร ล ายอง     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศ.วรินทร วูวงศ์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รศ.ดร.นฤมล มาแทน     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ธีรพร กงบังเกิด     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
รศ.ดร. นิรัช สุดสังข ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สิริลักษณ์ ชัยจ ารัส     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวสัดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย    มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร. ชัยรัตน์ สุทธิรัตน ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชนมาส    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
รศ.ดร. ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. มนสิช สิทธิสมบูรณ ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร. จรัณธร บุญญานุภาพ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา     มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ประภาพรรณ อุ่นอบ    มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
รศ.ดร. ชัยวัฒน ์สุทธิรัตน ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รศ.สนิท สัตโยภาส     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รศ.ดวงพร ค านูณวัฒน์     มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ประทีป นักปี่      มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภคพร วัฒนด ารงค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จตุรพร  รักษ์งาร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผศ.ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภัทรพร พงศาปรมัตถ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี ้     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.ปิ่นหทัย หนูนวล     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.นันทน์นภัส รัตนศิลป์ชัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตพันธุ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร. ศรัณยู เรือนจันทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. นิติพงศ์ จิตรีโภชน ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สราวุธ ค าปวน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อุษา พัดเกตุ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. อภิชัย รุ่งเรือง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. ภูพงษ์ พงษ์เจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อรสา  เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์    มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผศ.ดร.ขวัญเมือง  แก้วด าเกิง    มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผศ.ดร.ฐิติอาภา  ตั้งค้าวานิช    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒ ิ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร. ศักดา สมกุล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ ณ มะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารัตน ์     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผศ.ดร. ศศิธร แท่นทอง     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์    มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผศ.ดร.อนวัทย์ ผาลี     มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผศ.จุไรรัตน์ โสภา     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
ดร.ศศิธร จันทโรทัย     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร. บุญสม บุษบรรณ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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