คำนำ

รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธ
ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่นาเสนอทั้งในรูปแบบ
บรรยายและการนาเสนอแบบโปสเตอร์ จานวนทั้งหมด 284 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจั ยที่นาเสนอในรูปแบบ
บรรยาย จานวน 118 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จานวน 166 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือ กให้จัดทารวมบทความ
ฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฯ
ฉบั บ นี้ เ ป็ น บทความฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ นกลุ่ ม ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ งสิ้ น 134 ผลงาน โดยแบ่ งออกเป็ น
ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวน 100 ผลงาน
จานวน 34 ผลงาน

คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้นาเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดทารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย

คณะผู้จัดทา
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วิทยา พรหมพฤกษ์ นพดล ตรีรัตน์ และ บุญเจิด กาญจนา..............................................................................
ผลของระยะเวลากับคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และการทดสอบ ประสาทสัมผัสของชาใบหม่อน
อดิศักดิ์ จูมวงษ์...................................................................................................................................................
การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์: กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์
จังหวัดพิษณุโลก
สมเด็จ แซ่ลี ศุภวิชญ์ มะโนทน วรรธนัย มณีพันธุ์ เพชรสยาม อุนทุโร สรวิศ สอนสารี เอกภูมิ บุญธรรม
และ เอกกฤษ แก้วเจริญ......................................................................................................................................
ผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกต่อคุณลักษณะกายภาพของมะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง
สุริยาพร นิพรรัมย์ และ พรนัชชา มีบุญล้า.........................................................................................................
ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียกลุ่ม
สนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช
สุนิดตา พุกมาก ขนิษฐา สมตระกูล อภิเดช แสงดี วราภรณ์ ฉุยฉาย และ วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ ............…
ชุดดูแลสภาพน้าและทาความสะอาดบ่อกึ่งอัตโนมัติ
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ อชิตพล บริบูรณ์ พงศกร ทองจอน และ จิรพงศ์ บุญตั๋น...................................................
เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ พินิจ บุญเอี่ยม วิดารัตน์ ดีแล้ว วรัญญา จีนด้วง และ กฤษณะ พันพร.........................
ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้น้าและธาตุอาหารภายในโรงเรือนเพาะปลูก
อัครเดช สริยะ วรปรัชญ์ ด้ามินเสก สุรีย์รัตน์ บัวชื่น วริศ จิตต์ธรรม และ บุญญฤทธิ์ วังงอน………….………
ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสาหรับเครื่องสับเอนกประสงค์
จิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ ธรณ์เทพ มาสอาด และ บุญญฤทธิ์ วังงอน..................................................................
เครื่องผสมฮอร์โมนกับอาหารแปลงเพศสาหรับปลานิล
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ กิตติศักดิ์ สรสิทธิ์ ทวีรัฐ ลีวพงศ์ และ ปัฐน์ ศรีสุวรรณนพกุล ...........................................
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรในพื้นที่อาเภอหนองบัว
ศุภลักษณ์ สุมาลี และ ศิริวัฒณา ลาภหลาย......................................................................................................
ระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
กิตติศักดิ์ พันธ์เสือทอง สิรวิชญ์ ช้านาญยา และ ณัฐดนัย ค้าขาด……………………………………………………………
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การพัฒนาแผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์แบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผ่นอลูมิเนียม
สรวิศ สอนสารี สมเด็จ แซ่ลี ศุภวิชญ์ มะโนทน วรรธนัย มณีพันธุ์ เพชรสยาม อุนทุโร เอกภูมิ บุญธรรม
และ เอกกฤษ แก้วเจริญ......................................................................................................................................

268-280

281-295
296-305
306-313
314-323

324-332
333-340
341-348

349-358
359-365
366-372
373-380
381-389

390-396

สารบัญ
หน้า
Determinating model force-time dependent for serve tennis ball trajectory of motion
ณัฐณิชา มะสูงเนิน ธารารัตน์ ส้าเนียง สุภาพร หู้เต็ม ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ และ อาทิตย์ หู้เต็ม......................
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ธนาลักษณ์ ทองมี โชษิตา วรรณบุษราคัม กนกพล นนทะสัน สุภาพร หู้ เต็ม ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
และ อาทิตย์ หู้เต็ม……………………………………………………………………………………………………………..……………….
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สุวรรณวงศ์ และ อาทิตย์ หู้เต็ม...........................................................................................................................
Comparison of the displacement of time-dependent in the vertical via the external force
สุทธดา กาฬะสิน วิกร เรือนปัญจะ สุภาพร หู้เต็ม และ นายอาทิตย์ หู้เต็ม ....................................................
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สุนารี จันทร์ผ่อง.................................................................................................................................................
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มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส
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การศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ของลูกขนไก่ ภายใต้แรงต้านอากาศ แรงยก แรงลอยตัว
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การพัฒนาเครื่องประดับดินเผาร่วมสมัยจากอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห
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กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์.................................................................................................................................
การศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี
ญาณาธิป สินเกษตร ธวัชชัย ชูแก้ว รุ่งนภา พูลพิพิศ ด้ารงศักดิ์ อาลัย ประหยัด แสงหิรัญ วันชัย สิงโต
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ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
นฤมล พิมพ์ศรี สุพัชญ์ฌา กฤษณะกาฬ ณัฐธยาน์ ด้าสนิท ถิรธนัช ธนัญวรินทร และ สุวารีย์ วงศ์วัฒนา.......
การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในเขตตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
ธีรภัทร์ คงเกตุ วชิรวิทย์ คงคิรินทร์ วุฒิศักดิ์ นันตา และ สุวารีย์ วงศ์วัฒนา ……………………..……………………
การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในข้าว โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
นภาพร อินทุประภา ศิริรัตน์ พันธ์เรือง และ เฉลิมพร ทองพูน …………………………………………….………………….
การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในผลิตภัณฑ์น้าพริก โดยเทคนิคโครมาโทก
ราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
ธันย์ชนก ไชยโย อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว และ เฉลิมพร ทองพูน .........................................................................
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การสร้างเครื่องพิมพ์ลายขนมครองแครง
จิราภา พายุหะ ณิชาภัทร ศรีไพโรจน์ และ ชัยรัตน์ หงษ์ทอง………………..…………………………………………………
ความรู้และความคิดเห็นต่อระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม จังหวัดพิจิตร
ณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร วัชระ จันทร์หล้า และ ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ .................................................................
ตัวกรองและเซตบนในพีชคณิต -KU
อรรถพล ภูมิลา จินตนา กอกอง ภัทราวรรณ วรรณะ และ ศิรินญา บุญคง…………………………………………
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผู้สูงอายุ
ศิริรัตน์ พันธ์เรือง อรวรรณ บวบดี และ วิษณุ ธงไชย……………………………………………….…………………………….
ตัวดูดซับที่-n ในพีชคณิต-BE
ณัฐสุดา ไตรยงค อรรถพล ภูมิลา วิชุตา ศรีละโพธิ์ สิริลักษณ ทองเกตุ และ นิวัฒน สุขรัง ………………..………
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสาหรับพัฒนาระนาดต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย
พันธุ์ธิดา ลิมศรีประพันธ์ วชิระ ลิมศรีประพันธ์ และ สมเจตน์ ทองดี……………………………………………..…………
จุดตรึงร่วมแบบสุ่มในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทาง
ทวีศักดิ์ แก้วแดง และ จิตติพร ตังควิเวชกุล …………………………………………………………………………………………..
ระบบอ่านตัวเลขของมิเตอร์ไฟฟ้าโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ภวัต ฉิมเล็ก พงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา และ บัญชา ศรีสมบัติ...........................................................................
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มเชิงลาดับขั้น
ศริญณา มาปลูก…………………………………………………………………………………………………………………………….…..
การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าเมื่อใช้ กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเป็นวัสดุปลูก
พิทักษ์ จาวสุวรรณวงษ์ ชัชวินทร์ นวลศรี และ ขนิษฐา ไชยแก้ว …………………………..………………………………
พหุนาม x(ax+lambda)+y(by+lambda)+z(cz+lambda)
ธันยพร เทพกุญชร มนทกานต์ เหลืองพวงทอง ณัฐณิชา ทรงสิทธิเดช พีรพล ฤทธิ์เรืองชัย
และ ไพโรจน์ เยียระยง…………………………………………………………………………………………………………………………
การเปลี่ยนแปลงสมบัติการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันระหวางการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอาหาร สุขภาพที่ใช
น้ามันมะพราวบริสุทธิ์เปนสวนประกอบ
กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ กรองแก้ว มะลิซ้อน และ สมจิตต์ ปาละกาศ………………………………………..…………
ผลของสาร 3 ชนิดต่อการเกิดยอดใหม่ของชะอม
อนาวินต์ จันสว่าง สุดารัตน์ สุตพันธ์ และอรพิน เสละคร…………………………..……………………………………………
การพัฒนายีสต์ทนร้อนของเชื้อ Saccharomyces cerevesiae เพื่อการผลิตเอทานอล
สมจิตต์ ปาละกาศ สิทธา อายุเจริญ และ กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ …………………………………………………..…..
การพัฒนาเว็บไซต์ตอบสนองสาหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย
รพิกร ฉลองสัพพัญญู และ ปัณณวิช ค้ารอด.....................................................................................................
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เสถียรภาพของแบบจาลองผู้ล่า – เหยื่อ โดยมีอัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหยื่อ
เอเปา ลุงเฮิง และ เกรียงไกร ราชกิจ …………………………………………….……………………………………………………….
ผลของวัสดุเพาะที่ต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยในตะกร้า
สุรัสวดี ทุมมา อรพิน เสละคร และ อารยา บุญศักดิ์ ……………………………………………………………………………….
การศึกษาส่วนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม
ธารีรัตน์ น้อยบุตรศรี สายธาร โถแก้ว กิตติพงษ์ ซือผาสุก ณัฐวุฒิ ซอมขุนทด และ ชัยรัตน์ หงษ์ทอง.………..
ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก
สนธยา เอมโคกสลุด ผัลย์ศุภา ศรีระวงศ์และ ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ .......................................................................
ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลต่อการเจริญเติบโต ของเมล่อนในการปลูกโดยไม่ใช้ดิน
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การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับสําหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
DESIGN AND DEVELOPMENT OF A LAWN MOWER MODEL DRIVING SEAT
FOR SMALL AREA
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การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อออกแบบสราง พัฒนา และทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญาแบบนั่งขับ ใหเกิด
ประโยชนตอการทํางานในพื้นที่มีขนาดเล็ก ใชงานงาย คลองตัว โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก จึงออกแบบใหมีโครงสรางขนาด
วัดตามความยาวของรถเทากับ 2.125 เมตร กวาง 0.83 เมตร ความสูงจากพื้นลางถึงระดับสูงสุดของตัวรถเทากับ 0.96 เมตร
ระบบการทํางานแยกออกเปนสองสวนหลัก ๆ คือ ใชเครื่องยนตสําหรับสงกําลังแยกระหวางระบบขับเคลื่อนและระบบตัด
หญา เครื่องยนตสําหรับสงกําลังระบบขับเคลื่อน ใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี ทําหนาที่สงกําลังไปยังชุด
เพลาลอ ใชโซเปนตัวถายทอดกําลังไปยังชุดเพลาหลังใหตัวรถเกิดการเคลื่อนที่ทั้งระบบเดินหนาและถอยหลังได สวนระบบ
เครื่องยนตสําหรับตัดหญาจะใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดกําลัง 5.5 แรงมา ออกแบบใหใชระบบถายทอดกําลังดวย
สายพานและลอสายพานเพื่อสงกําลังไปยังชุดเพลาใบมีดตัดหญาที่มีหนากวางในการทํางาน 0.50 เมตร ผลการทดสอบพบวา
ความเร็วเคลื่อนที่ท่ีเหมาะสมในการตัดหญาคือ 6 กิโลเมตรตอชั่วโมงที่ความเร็วรอบเครื่องยนตเฉลี่ย 2,476.66 รอบตอนาที
ความเร็วรอบใบมีดตัด 1,171.66 รอบตอนาที วงเลี้ยวในและนอกเทากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามลําดับ รถตัดหญามี
ความสามารถในการทํางานจริงเชิงพื้นที่ 0.92 ไรตอชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรวม 1.97 ลิตรตอไร
คําสําคัญ : รถตัดหญานั่งขับ 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
การดูแลสนามหญาในพื้นที่ขนาดยอมก็ถือเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผูที่เปนเจาของพื้นที่นั้นจะตองหมั่นตรวจเช็ค
ไมใหความยาวของตนหญานั้นยาวจนเกินไป ไมวาจะเปน สนามฟุตบอล สนามเด็กเลน หรือพื้นที่ที่เปนสนามสําหรับพักผอนใน
บริเวณบานพักอาศัย เปนตน แตการดูแลหญาสนามนั้นจะตองคํานึงถึงหลาย ๆ เรื่องดวยกัน ไมวาจะเปน การดูแลดิน การใส
ปุย การเลือกพันธุหญา การกําจัดแมลง การตัดหญา การรดน้ํา ซึ่งหากหญาสนามนั้นขาดการดูแลจนปลอยใหตนหญานั้นยาว
จนเกินวัตถุประสงคการใชงาน พื้นที่นั้นก็คงจะดูไมสวยงามและไมอาจใชประโยชนไดอยางเต็มที่ แมกระทั่งเทคนิคการตัดหญา
ถาตองการใหสนามดูเขียวนามอง ก็ตองหมั่นเล็มหญา ไมวาจะเลือกใชเครื่องมือตัดหญาประเภทไหนก็ตาม ก็ควรตัดหญาไมให
สั้นจนเกินไป เพราะอาจจะไปกระทบกระเทือนตอรากหญาได (กระปุกดอทคอม, 2557) แมกระทั่งเครื่องตัดหญาที่เปนในอดีต
ที่ผานมารถตัดหญาที่เปนระบบขับเคลื่อนตัวเองไดจะมีขอจํากัดคือการเข็นรถตัดหญาใหเคลื่อนที่ขณะที่เครื่องยนตดับจะไม
สามารถทําได ทําใหตองติดเครื่องยนตตลอดเวลา (วรวุฒิและคณะ, 2549) ดังนั้นถามีเครื่องมือสําหรับตัดหญาที่เหมาะสมก็จะ
ทําใหการปฏิบัติงานในพื้นที่ทําไดอยางตอเนื่อง สมบูรณ และการดูแลรักษานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปจจุบันเครื่องตัดหญาในประเทศไทยมีหลากหลายรูปแบบการใชงาน ที่นิยมทั่วไปคือ เครื่องตัดหญาแบบเดินตาม
และแบบสะพายขาง สามารถพบเห็นไดทั่วไปเนื่องจากมีราคาไมสูงเกินไปนัก แตเครื่องตัดหญาประเภทที่กลาวมานี้ยังมีขอเสีย
อยูเชนกัน ไมวาจะเปนระยะเวลาที่ใชในการตัดหญานานเกินไป การตัดหญาในแตละครั้งก็ไมสามารถที่จะเคลื่อนที่ไดรวดเร็ว
ตามตองการ ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานมีนอย โดยเฉพาะถาเปนเครื่องตัดหญาแบบเดินตามนั้น ในการทํางานจะตอง
อาศัยมีความระมัดระวังเปนพิเศษ ไมวาจะเปนเศษวัสดุที่อยูบนสนามหญาที่อาจกระเด็นไปกอความเสียหายและเกิดอันตราย
ตอผูปฏิบัติงานหรือสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ รัศมีการตัดหญาได ผูปฏิบัติงานตองมีความชํานาญในการใชเครื่องมือมีความอดทนสูง
เนื่องจากตองปฏิบัติงานกลางแดดที่มีอากาศรอน ซึ่งตองคอยควบคุมและบังคับรถตัดหญาใหทํางานอยูตลอดเวลา บางครั้ง
อาจทําใหผูใชงานนั้นเหนื่อยและทอแท เนื่องจากพื้นที่ตัดหญานั้นมีขนาดกวาง จนเปนสาเหตุใหการตัดหญาไมสามารถทําเสร็จ
ไดตามตั้งใจ อีกทั้งยังเสียเวลาในการปฏิบัติงานอีกดวย สวนผลกระทบจากการใชงานของเครื่องตัดหญาทั่วไปยังมีปญหาที่ตอง
แกไข เชน สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ยากตอการบังคับ เกิดอุบัติเหตุไดงาย และการปฏิบัติงานยังคงตองคอยเดินตามรถอยู
ตลอดเวลา เปนตน แตถาผูปฏิบัติงานสามารถนั่งบังคับไดและสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไดดีกวาเครื่องตัดหญาที่เคยใชก็จะ
เปนการลดปญหาตาง ๆ ได และจะชวยเพิ่มพื้นที่ตัดหญาไดมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน สามารถใชเปนรถ
ตัดหญาตนแบบใหกับโรงงานผลิตเครื่องตัดหญา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากขอมูลขางตนผูวิจัยเห็นวาจะตองมีการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและเผยแพรการพัฒนารถตัดหญานั่งขับเพื่อใช
ทดแทนเครื่องตัดหญาแบบเดินตาม ซึ่งผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการออกแบบและพัฒนาความสามารถในการทํางาน
ของรถตัดหญ านั่งขับที่สามารถปฏิบัติ งานในพื้นที่จ ริงได โดยคํานึงถึงโครงสรางที่แข็ งแรง มีความสะดวกสะบายในการ
ปฏิบัติงาน ระบบสงกําลังและการควบคุมไมซับซอน สามารถถอดประกอบและบํารุงรักษาไดงาย เพื่อใหกอประโยชนตอ
ผูใชงานตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ สรางเครื่องและหาสมรรถนะการทํางานของรถตัดหญาแบบนั่งขับขนาดเล็ก
โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. การออกแบบและสรางเครื่อง
การออกแบบสรางชุดโครงสรางสวนหนาและสวนหลัง การออกแบบเกาอี้สําหรับนั่งขับ การออกแบบชุดเพลาหลัง
การทดสอบความเร็วเคลื่อนที่ ความเร็วที่เหมาะสมในการตัดหญา ทดสอบสมรรถนะการทํางานในพื้นที่จริง ทดสอบความเร็ว
รอบของเครื่องยนตสงกําลัง ทดสอบวงเลี้ยวและอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

ภาพที่ 1 ชุดโครงสรางสวนหนาเครื่องตักดหญาแบบนั่งขับ

ภาพที่ 2 ชุดบังคับเลี้ยว
การออกแบบจะคํานึงถึงโครงสรางที่ใชวัสดุหางายทั่วไปและความเหมาะสมในการทํางาน เลือกเปนเหล็กกลองขนาด
1x2 นิ้ว มีความกวาง 0.55 เมตร ยาว 0.705 เมตร มีความสูงที่เหมาะสมเพื่อความสมดุลของชุดสงกําลังที่เชื่อมตอระหวาง
ชุดเพลาใบมีดตัดหญา สามารถปรับความสูง-ต่ําของใบมีดได ใชชุดเพลาของใบมีดตัดหญาแบบเดินตามติดตั้งสวนหนาของรถ
มีใบมีดติดตั้งระหวางกลาง สูงจากพื้นประมาณ 3 เซนติเมตร ใชเครื่องยนตเปนตัวสงกําลังไปยังใบมีดวางอยูบนฐานเหล็ก
ขนาด 17x24 เซนติเมตร ถายทอดกําลังดวยสายพาน ดังแสดงในภาพที่ 1 และชุดบังคับเลี้ยวออกแบบเปนลักษณะมือจับยก
สูง 0.53 เมตร ยาว 0.53 เมตรและกวาง 0.457 เมตร ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 ชุดโครงสรางสวนหลังเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ
ชุดโครงสรางสวนหลัง ออกแบบใหใชเหล็กฉากขนาด 2 นิ้ว ขึ้นรูปโครงสราง และมีแทนสําหรับวางยึดเครื่องยนต
และแทนวางชุดเพลาหลังทําจากเหล็กแบนขนาด 3 นิ้ว ออกแบบชุดกามปู สําหรับใสลูกปนตุกตาทั้งสองขาง สวนพักเทา
เลือกใชแผนเหล็กในตําแหนงดานซายและขวาของโครงเครื่องยนต ดังแสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 4 เกาอี้นั่งขับ
เกาอี้นั่งขับ ออกแบบใชเหล็กทอกลม ขนาด 1 นิ้ว ยกเปนขาเกาอี้ทั้งสี่ขา ใชเหล็กกวาง 1 นิ้ว สองเสนเชื่อมติดเกาอี้
สําหรับยึดแทนเครื่องยนตสงกําลังและแบตเตอรี่สําหรับสตารทเครื่องยนต ดังแสดงในภาพที่ 4
ชุดเพลาหลังออกแบบใหเปนเหล็กเพลาตัน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 นิ้ว ยาว 0.83 เมตร สําหรับประยุกตใช
รวมกับชุดจานเบรก ชุดลอ และชุดเฟองสเตอร ขนาด 52 ฟน กลึงเกลียวที่ปลายเพลาทั้งสองดานสําหรับสวมน็อตยึดปองกัน
การหลุดของชุดลอขับขณะเคลื่อนที่ ใหเฟองสเตอรอยูทางดานซายมือ และชุดจานเบรกอยูดานขวามือของตัวรถตัดหญา
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 5

4

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ภาพที่ 5 ชุดจานเบรกและเฟองสเตอรประกอบเพลาหลัง
2. การทดสอบสมรรถนะ
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ เริ่มตั้งแตทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ยที่เหมาะสมใน
การตัดหญาในพื้นที่จริง หาความเร็วที่เหมาะสมที่สุดในระดับความเร็วที่ตางกันในระยะทางที่กําหนด โดยปจจัยที่ควบคุมคือ
หนากวางตัดหญา 0.5 เมตร ที่ระยะทางเทากัน 30 เมตร ผลการทดสอบวัดจากความสม่ําเสมอในการตัดหญา

ภาพที่ 6 การทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม
การทดสอบหาสมรรถนะการทํางาน ประกอบดวยความสามารถในการตัดหญาในพื้นที่ 1 งาน วัดเปนพื้นที่การ
ทํางานตอเวลา และอัตราการสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งเครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนและเครื่องยนตสงกําลังใบมีดตัดหญา โดย
ควบคุมหนากวางทํางาน 0.50 เมตร

ภาพที่ 7 ทดสอบสมรรถนะการทํางาน
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ภาพที่ 8 วัดอัตราการสิ้นเปลืองน้าํ มันเชื้อเพลิง
การทดสอบความสามารถในการเลี้ยว จะขับรถใหเคลื่อนที่เปนวงกลม ทําการวัดรัศมีการเลี้ยวเฉลี่ยทั้งวงเลี้ยวรอบ
ในและรอบนอก
การทดสอบความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังขับใบมีดตัดหญาดวยเครื่องมือวัดความเร็วรอบ ในหนวยรอบตอ
นาที โดยมีเทปสะทอนแสงติดที่ใบมีดตัดหญาและที่ลอสายพานของเครื่องยนตสงกําลัง

ภาพที่ 9 เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยออกแบบและพัฒนารถตัดหญานั่งขับทําใหทราบรายละเอียดทั่วไปดังนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของรถตัดหญาแบบนั่งขับ
รายละเอียด
ความยาวของรถตัดหญา
ความกวางของรถตัดหญา
ความสูงของรถตัดหญาจากพื้นถึงจุดสูงสุด
ระยะหางระหวางเพลาหนากับเพลาหลัง
เสนผาศูนยกลางของลอหนาหลัง
น้ําหนักของรถตัดหญา

ขนาด
212.5 เซนติเมตร
83 เซนติเมตร
96 เซนติเมตร
117 เซนติเมตร
165 เซนติเมตร
137.20 กิโลกรัม
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ผลการทดสอบความเร็วที่เหมาะสมในการตัดหญา ดวยการทดสอบตัดหญาจริงที่ระยะทาง 30 เมตรที่ความเร็วการ
เคลื่อนที่สี่ระดับ คือ 4, 5, 6 และ 7 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปความเร็วที่เหมาะสมในการตัดหญา
ความเร็ว
หนากวางในการตัด
(กิโลเมตรตอชั่วโมง)
(เซนติเมตร)
4
50
5
50
6
50
7
50

ผลการทดสอบ
ระยะทาง (เมตร)
30
30
30
30

หญาขาดสม่ําเสมอ
หญาขาดสม่ําเสมอ
หญาขาดสม่ําเสมอ
หญาขาดไมสม่ําเสมอ

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความเร็วที่เหมาะสมในการตัดหญา ถาพิจารณาความสม่ําเสมอของหญาที่ขาด
สม่ําเสมอเทากันที่ความเร็ว 4, 5 และ 6 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตถาเปรียบเทียบกับที่เวลาที่เหมาะสมมากที่สุด ก็คือที่ความเร็ว
ตัด 6 กิโลเมตรตอชั่วโมงนั่นเอง
ผลการทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับในพื้นที่ 1 งาน ที่ระดับความเร็วเคลื่อนที่ 6
กิโลเมตรตอชั่วโมง แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ
พื้นที่
หนากวางในการตัด เวลา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (ซีซี)
(งาน)
(เซนติเมตร)
(นาที)
เครื่องยนตในการขับเคลื่อน
เครื่องยนตสงกําลังใบมีด
1
50
16.36
115
245
2
50
16.38
116
246
3
50
16.34
114
244
เฉลี่ย
50
16.36
115
245
เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับมีอัตราการสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิง ในการทดสอบซ้ําสามรอบ โดยกําหนดหนากวางการ
ทํางาน 0.5 เมตร ใชเวลาเฉลี่ย 16.36 นาที อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนตที่ใชขับเคลื่อนเฉลี่ย 115 ซีซี
เครื่องยนตสงกําลังขับใบมีดเฉลี่ย 245 ซีซี รวมอัตราการสูญเสียน้ํามันเชื้อเพลิงเทากับ 360 ซีซีตอพื้นที่ 1 งาน หรือคิดเปน
1.97 ลิตรตอไร มีสมรรถนะการทํางานจริงในพื้นที่ 0.92 ไรตอชั่วโมง
ผลการทดสอบวงเลี้ยวของรถตัดหญาแบบนั่งขับ โดยการทดสอบเลี้ยวรถเปนวงกลมแลววัดรัศมีการเลี้ยวทั้งวงเลี้ยว
นอกและใน ไดผลการทดสอบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบวงเลี้ยวของรถตัดหญาแบบนั่งขับ
รัศมี
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
วงใน
1.90
1.90
วงนอก
2.70
2.70
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบวงเลี้ยวรถตัดหญาแบบนั่งขับ โดยการวัดรัศมีการเลี้ยว ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา ไดผล
การทดสอบการเลี้ยววงในและวงนอกเฉลี่ย เทากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามลําดับ
ผลการทดสอบวัดความเร็วรอบของเครือ่ งยนตสงกําลังขับใบมีดและความเร็วรอบของใบมีดตัด ในหนวยรอบตอนาที
ไดผลดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังใบมีดและความเร็วรอบใบมีด
ความเร็วรอบ (รอบตอวินาที)
เครื่องยนตสงกําลังใบมีดตัดหญา
ใบมีดตัดหญา

ครั้งที่ 1
2,515
1,181

ครั้งที่ 2
2,502
1,174

ครั้งที่ 3
2,413
1,160

เฉลี่ย
2,476.66
1,171.66

จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบหาความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังขับใบมีด และความเร็วรอบของใบมีดตัดหญา
โดยใชเครื่องมือวัดความเร็วรอบเปนอุปกรณทดสอบ พบวาความเร็วรอบของเครื่องยนตสงกําลังขับใบมีดเฉลี่ย 2,476.66 รอบ
ตอนาที และความเร็วใบมีดเฉลี่ย 1,171.66 รอบตอนาที คิดเปนอัตราการทดรอบความเร็วในการตัดประมาณ 1:2 เทา
อยางไรก็ตาม รถตัดหญานั่งขับขนาดเล็กที่ออกแบบและสรางขึ้นมานี้สามารถนําไปใชประโยชนใหเกิดประโยชน
สูงสุดก็ตองคํานึงถึงปจจัยอืน่ ๆ ประกอบดวย เชน ความพรอมของรางกาย การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตกอนใชงาน ความ
สูงและความหนาของกอหญา แมกระทั่งความลาดเอียงของพื้นที่ เปนตน และเสนอแนวทางในการออกแบบระบบความ
ปลอดภัยโดยการพัฒนาบังโคลนของใบมีดตั ดหญ า และอาจติดตั้ งหลัง คากั นแดดเพิ่มความสะดวกสบายเพื่ อใหมี ความ
เหมาะสมกับสภาพการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและวิจัยตอไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อออกแบบสราง พัฒนา และทดสอบสมรรถนะของรถตัดหญาแบบนั่งขับ ใหเกิด
ประโยชนตอการทํางานในพื้นที่ที่นาดเล็ก ใชงานงาย คลองตัว โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก จึงออกแบบใหมีโครงสรางขนาด
วัดตามความยาวของรถเทากับ 2.125 เมตร กวาง 0.83 เมตร ความสูงจากพื้นลางถึงระดับสูงสุดของตัวรถเทากับ 0.96 เมตร
ระบบการทํางานแยกออกเปนสองสวนหลัก ๆ คือ ใชเครื่องยนตสําหรับสงกําลังแยกระหวางระบบขับเคลื่อนและระบบตัด
หญา เครื่องยนตสําหรับสงกําลังระบบขับเคลื่อน ใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี ทําหนาที่สงกําลังไปยังชุด
เพลาลอ ใชโซเปนตัวถายทอดกําลังไปยังชุดเพลาหลังใหตัวรถเกิดการเคลื่อนที่ทั้งระบบเดินหนาและถอยหลังได สวนระบบ
เครื่องยนตสําหรับตัดหญาจะใชเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ ขนาดกําลัง 5.5 แรงมา ออกแบบใหใชระบบถายทอดกําลังดวย
สายพานและลอสายพานเพื่อสงกําลังไปยังชุดเพลาใบมีดตัดหญาที่มีหนากวางในการทํางาน 0.50 เมตร ผลการทดสอบพบวา
ความเร็วเคลื่อนที่ที่เหมาะสมในการตัดหญาคือ 6 กิโลเมตรตอชั่วโมงที่ความเร็วรอบเครื่องยนตเฉลี่ย 2,476.66 รอบตอนาที
ความเร็วรอบใบมีดตัด 1,171.66 รอบตอนาที วงเลี้ยวในและนอกเทากับ 1.90 และ 2.70 เมตร ตามลําดับ รถตัดหญามี
ความสามารถในการทํางานจริงเชิงพื้นที่ 0.92 ไรตอชั่วโมง อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรวม 1.97 ลิตรตอไร ซึ่งรถตัด
หญานั่งขับที่ออกแบบและสรางขึ้นมานี้สามารถนําไปใชประโยชนในงานดานอื่น ๆ ไดดีเชนกัน ซึ่งจะเปนแนวทางในการ
ออกแบบพื้นฐานในการศึกษาและวิจัยตอไป รถตัดหญานั่งขับขนาดเล็กที่ออกแบบและสรางขึ้นมานี้สามารถนําไปใชประโยชน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดก็ตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวย เชน ความพรอมของรางกาย การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต
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กอนใชงาน ความสูงและความหนาของกอหญา แมกระทั่งความลาดเอียงของพื้นที่ เปนตน และเสนอแนวทางในการออกแบบ
ระบบความปลอดภัยโดยการพัฒนาบังโคลนของใบมีดตัดหญา และอาจติดตั้งหลังคากันแดดเพิ่มความสะดวกสบายเพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได และเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาและวิจัยตอไป
อภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบ พัฒนาและหาสมรรถนะรถตัดหญาแบบนั่งขับใหสามารถใชงานไดเทียบเทา
หรือดีกวารถตัดหญาเดินตามหรือเครื่องตัดหญาแบบสะพายขาง เกิดประโยชนตอการทํางานในพื้นที่ที่นาดเล็ก ใชงานงาย
คลองตัว โดยคํานึงถึงผูใชงานเปนหลัก ผลการวิจัยพบวารถตัดหญาแบบนั่งขับที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมีอัตราการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยูในระดับที่ไมสิ้นเปลืองตามอัตราความเร็วรอบของเครื่องยนต ทั้งที่ระบบการทํางานแยกออกเปนสองสวนหลัก ๆ
เพื่อใชสําหรับสงกําลังแยกระหวางระบบขับเคลื่อนและระบบตัดหญา ความสามารถในการเลี้ยวเฉลี่ยใกลเคียงกัน เหมาะ
สําหรับการตัดหญาสนามหรือสวน มีความหนาหญาในระดับหนึ่ง ลาดเอียงไดพอสมควร ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ
มงคล กวางวโรภาส ที่วิจัยและพัฒนาเครื่องตัดหญาในสวนผลไม ที่กลาววาความสามารถของรถตัดหญาในสวนที่ดีตองเปน
สวนพื้นราบ (มงคล กวางวโรภาส, 2537) ความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงสูงกวารถตัดหญาแบบเดินตามและแบบ
สะพายขาง เนื่องจากรถตัดหญามีลอที่ใชเปนลอยางเชนเดียวกับเดินตาม แตขอดีกวาคือผูปฏิบัติงานสามารถนั่งขับแทนการ
เดินได อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนที่ตัดหญาไดเร็วกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ บุญอาจ ที่กลาวไววา เมื่อใชลอยางจะ
มีความสามารถในการที่สูง เนื่องจากการทํางานดวยลอยางนั้นสามารถขับเคลื่อนรถไดอยางคลองตัว การกลับรถหัวงาน
สามารถทําไดดีและเร็ว สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานมีคาที่สูงขึ้นตามไปดวย (สามารถ บุญอาจ, 2555) และเมื่อ
พิจารณาถึงการทํางานในพื้นที่จริงจะพบวา เมื่อทํางานบนพื้นที่ที่มีขนาดใหญข้ึน การใชลอยางก็จะสามารถทํางานไดมากขึ้น
เร็วขึ้นตามไปดวย อีกทั้งยังสามารถแกไขขอจํากัดเรื่องการขับเคลือ่ นในกรณีที่ดับเครือ่ งยนตแลวรถตัดหญาไมสามารถเคลือ่ นที่
ได ทําใหตองติดเครื่องยนตตลอดเวลา (วรวุฒิและคณะ, 2549) ดวยการแกปญหาและพัฒนาแยกการทํางานระบบเครื่องยนต
ออกเปนสองชุดใหรถสามารถเคลื่อนที่ไดและใชงานไดทั้งขณะตัดหญาและไมตัดหญา
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ สํา เร็จ ได ดว ยดี จากได รั บ คํา แนะนํ า จาก คณะอาจารย ส าขาวิ ชาเครื่อ งจัก รกลเกษตร มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสดียิ่ง อีกทั้งยังใหความ
อนุเคราะหเครื่องมือและอุปกรณในการวิจัยและทดสอบและสถานที่ จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวิจัยหวังวา
งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการศึกษาและพัฒนางานดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรตอไป
เอกสารอางอิง
กระบุกดอทคอม. (2557). 17ทริคการดูแลสนามหญาอยางมืออาชีพ. สืบคนจาก
https://home.kapook.com/view95895.html. 27 กันยายน 2561.
มงคล กวางวโรภาส. (2537). การวิจัยและพัฒนารถตัดหญาชนิดนั่งขับขนาดเล็ก. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร
สาขาวิทยาศาสตร, 28 (4) ,608-615.
สามารถ บุญอาจ. (2557). การทดสอบแรงฉุดลากของรถไถเดินตามที่ใชลอเหล็กและลอยางสําหรับการทํางานในไรมัน
สําปะหลัง. สืบคนจาก http://202.28.199.104/tdc/basic.php. 4 ธันวาคม 2560.
วรวุฒิ. 2549. การพัฒนาเครื่องตัดหญาแบบเดินตามสําหรับสวนผลไม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน. สืบคนจาก http://www.lib.kps.ku.ac.th. 27 กันยายน 2561
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ผลของระยะเวลาชงชาที่มีต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และ
ประสาทสัมผัสของน้าชาใบหม่อน
EFFECT OF TIME TO PHYSICAL, CHEMICAL QUALITY AND SENSORY
EVALUATION OF MULBERRY LEAF TEA
อดิศักดิ์ จูมวงษ์1*
1

สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
*Corresponding author email: adisakjoomwong@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจดุ ประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาในการชงชาต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และการทดสอบ
ประสาทสัมผัสของน้าชาใบหม่อน โดยใช้ระยะเวลาในการชงชาที่ 3, 5, 7 และ 9 นาที ผลการทดลอง พบว่า ค่าสีแดง (a*) ค่าสี
เหลือง (b*) ค่าความเข้มสี (Chroma) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้า ปริมาณฟีนอลิก ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณของ
คลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์เอ และบี ของน้าชามีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการชงชา ส่วนค่าความสว่าง (L*) ปริมาณกรดซิ
ตริก มาลิก และทาร์ทาริกมีค่าคงที่ การทดสอบประสาทสัมผัสของน้าชาที่ระยะเวลา 9 นาที มีค่าของสีน้าชา รสชาติหวาน
กลิ่นหอม และค่ายอมรับโดยรวมของน้าชาสูงที่สุด คือ 3, 2, 3 และ 3 คะแนนตามลาดับ
ค้าส้าคัญ: ชาใบหม่อน คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี การทดสอบประสาทสัมผัส

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 (ชื่อสามัญ White Mulberry, Morus alba L.) เป็นพืชที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นอาหารเลี้ยงหนอนไหม โดยนาเส้นด้ายที่ได้จากหนอนไหมไปทอเป็นผ้าไหม นอกจากนี้ ยังสามารถนาใบหม่อนมาตากแห้ง
แล้วผลิตเป็นชาที่มรี สชาติดี มีรสฝาดน้อย สามารถดืม่ ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกาย (เอกชัย และคณะ, 2560) โดย
จากการศึกษา พบว่าในใบหม่อนมีสารฟลาโวนอยด์ คือ เควอซิตนิ (quercetin) แคมเฟอรอล (kaempferol) และ รูทิน
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(rutin) และสารฟลาโวนอยด์ชนิดอื่นๆ จานวนมาก (Zhishen et al., 1999) สารฟลาโวนอยด์ที่พบในใบหม่อนนั้นเป็นฟลาโว
นอยด์ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ใบหม่อนยังมีกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกายครบทุกชนิด มีแคลเซียมสูง และจากผลการ
ศึกษาวิจัยพบว่า สารโพลีฟีนอล (polyphenols) หรือ สารต้านอนุมูลอิสระ ในใบหม่อนนั้น ช่วยลดความบกพร่องในการ
เรียนรู้และความจาที่เกิดจากความบกพร่องของระบบประสาทโคลิเนอร์จิก (cholinergic) ที่จาลองภาวะความจาบกพร่องใน
ภาวะสูงอายุ และโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) (ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร, 2560)
ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชาหลากหลายชนิดที่จาหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชาจากพืชสมุนไพรชนิดต่าง ที่
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึน้ นั้น ชาใบหม่อนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการมีคณ
ุ ประโยชน์ทาง
พืชสมุนไพร สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีราคาย่อมเยา ชาใบหม่อนจะนาใบหม่อนสดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตชาเพื่อการ
บริโภค และมีการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาในหลายรูปแบบ ได้แก่ ใบชาแห้ง ใบชาบรรจุซองพร้อมชงดื่ม รวมถึงการบรรจุเป็น
แคปซูล เป็นต้น จึงทาให้ใบชาหม่อนมีความต้องการของผูบ้ ริโภคเพิ่มขึ้น และมีการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่อง (กิติชาญ,
2557)
ปัจจัยที่สาคัญต่อคุณภาพของน้าชา คือ คุณภาพของใบชา อุณหภูมิของน้าร้อนที่ใช้ชง และระยะเวลาที่ใช้ในการชง
ชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในการชงชาที่น้อยไป หรือมากไปจะมีผลต่อคุณภาพของน้าชาโดยตรง ดังนั้นจึงสนใจที่จะ
ศึกษาผลของระยะเวลาชงชาต่อคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และประสาทสัมผัสของน้าชาใบหม่อน
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี าร
วิธีการทดลอง การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของชา
1. การเตรียมใบชาแห้งที่ผลิตจากการทาชาใบหม่อนแบบครัวเรือน (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย, 2556) ชั่ง
น้าหนักของใบชาแห้ง ปริมาณ 2 กรัม โดยใช้เครื่องชั่ง 2 ตาแหน่ง เพื่อใช้ทาการทดลอง 20 ชุด ๆ ละ 3 ซ้า จานวน
ตัวอย่างทั้งหมด 60 ตัวอย่าง บรรจุถุงสุญญากาศเพื่อทาการทดลองต่อไป
2. ทาการเตรียมน้าชาตัวอย่าง โดยใช้ใบชาแห้ง 2 กรัม ต่อ น้าร้อนที่มีอุณหภูมิ 75 – 80 องศาเซลเซียส ปริมาณ 100
มิลลิลิตร และทิ้งไว้ให้ได้ระยะเวลา 3 5 7 และ 9 นาที เพื่อให้ได้น้าชาที่ต้องการ
3. การศึกษาคุณภาพทางกายภาพ คือ
3.1 นาน้าชาตัวอย่างมาวัดสีของน้าชา โดยใช้เครื่องวัดสี Colorimeter โดยแสดงในรูปของค่าความสว่าง (L*) ค่าสี
เขียว (a*) และ ค่าสีเหลือง (b*)
4. การศึกษาคุณภาพทางเคมีด้วยวิธตี ่างๆ ดังนี้
4.1 ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายน้าได้ (Total Soluble Solids: TSS) โดยใช้ Digital refractometer ทาการ
ตั้งค่า Blank ด้วยการหยดน้ากลั่นลงบน Digital refractometer เพื่อปรับค่าเป็นศูนย์ จากนัน้ นาน้าชา
ประมาณ 1- 2 มาหยดบน Digital refractometer บันทึกค่าที่ได้เป็น (%Brix)
4.2 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ทาการวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้าชา โดยใช้เครื่องมือ pH meter จุ่มลงไปในน้า
ชาทาการวัดตัวอย่างทั้งหมด บันทึกผล และหาค่าเฉลี่ย
4.3 ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ (Titratable acidity: TA) ปิเปตน้าชา 2 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ (Flask) ขนาด
100 มิลลิลิตร หยด Phenolphthalein 3-5 หยด ปล่อย NaOH จากบิวเรต ลงในขวดรูปชมพู่ ทาการไทเทรต
จนน้าชา เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน นั่นคือจุดยุติ ทาการทดลองตัวอย่างทั้งหมด บันทึกปริมาตรของ NaOH ที่ใช้ไป
หาค่าเฉลีย่ และทาการคานวณหาปริมาณกรด จากสูตร
ร้อยละของกรด = [ (ml NaOH) (N NaOH) (meq.wt.acid) / (ml sample) ] x 100 เมื่อ
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meq.wt.acid = 1 มิลลิกรัมสมมูลของน้าหนักกรดซิตริก meq.wt.acid=0.064
malic acid = 0.067

tartaric acid = 0.075

4.4 ปริมาณวิตามินซีของน้าชา
ปิเปตน้าชา 2 มิลลิลิตร และกรดออกซาลิค (Oxalic acid) 8 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 20 มิลลิลติ ร
ทาการผสมเบาๆ ปิเปตน้าชาที่ผสมกับกรดออกซาลิคมา 2 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 25 มิลลิลติ ร ไทเทรตด้วย
Indophenol 40 มิลลิลติ ร จนกระทั่งเปลี่ยนสีเป็นสีชมพู คือจุดยุติ ทาการทดลองน้าชาทุกระยะเวลาในการชง ตัวอย่าง
ทั้งหมด บันทึกปริมาตรของ Indophenol และหาค่าเฉลี่ย
คานวณหาปริมาณวิตามินซีเทียบกับสารละลายกรดแอสคอร์บิค (Ascorbic acid) โดยการนาสารละลายกรด ascorbic 2
มิลลิลิตร เติมสารละลายกรด oxalic 5 มิลลิลติ ร แล้วไทเทรตด้วย Indophenol ทาการทดลองตัวอย่างทั้งหมด นาค่าที่ได้มา
เทียบหาค่าปริมาณวิตามินซีในน้าชา
4.5 การวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีโนลิกทั้งหมด (Total phenolic compounds)
ปิเปตน้าชา 1 มิลลิลิตร ใสขวดทดลองและเติม Folin 5 มิลลิลติ ร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 8 นาที จากนั้นเติม
Na2CO3 4 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 2 ชั่วโมง และหลังจากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง uv-vis
spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร (nm) ทาการทดลองตัวอย่างทั้งหมด เตรียม Blank โดยเปลี่ยนจาก
น้าชาเป็นน้ากลั่น ด้วยวิธีเดียวกัน
4.6 ปริมาณคลอโรฟิลด์ (Chlorophyll) ชั่งใบชามา 2 กรัม เติม เอทานอล (Ethanol) 5 มิลลิลติ ร ตั้งไว้ในที่มืด 24
ชั่วโมง วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร บันทึกค่า ทาการทดลองตัวอย่างทั้งหมด คานวณหา
ปริมาณคลอโรฟิลด์จากสูตร
ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ = [12.7 (OD663) – 2.69 (OD645)] ×V/ (1000*w)
ปริมาณคลอโรฟิลล์บี = [22.9 (OD645) – 4.68 (OD663)] × V/ (1000*w)
ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด = [20.2(OD)645 ] + [ 8.02(OD)663] × V/ (1000*w)
ทดสอบทางด้านประสาทสัมผัสของน้าชา
ใช้ผู้ทดสอบการชิม ที่ผ่านการฝึกมาแล้ว จานวน 6 คน มาทาการทดสอบและให้คะแนนตามระบบ Hedonic scale 1-5 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. สีน้าชา ให้สังเกตสีของน้าชาแล้วทาการให้คะแนนระหว่าง 1 (สีเขียวอ่อน) ถึง 5 (สีเขียวเข้ม)
2. กลิ่น ดมกลิ่นของน้าชาแล้วทาการให้คะแนน ดังนี้
2.1 ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม (1) ถึง มีกลิ่นแปลกปลอมมาก (5)
2.2 มีกลิ่นหอมน้อย (1) ถึง กลิ่นหอมมาก (5)
3. ชิมรสชาติของน้าชาและทาการให้คะแนน ดังนี้
3.1 รสหวาน โดยให้คะแนน คือ ไม่มรี สหวาน (1) ถึง รสหวานมาก (5)
3.2 รสขม โดยการให้คะแนน คือ ไม่มรี สขม (1) ถึง รสขมมาก (5)
3.3 รสฝาด โดยการให้คะแนน คือ ไม่ฝาด (1) ถึง ฝาดมาก (5)
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4. การยอมรับโดยรวม ซึ่งพิจารณาจากลักษณะต่างๆ ของ ข้อ 1 – 4 โดยให้คะแนนเฉลี่ยรวม จาก (1) ถึง (5)
บันทึกผลของการทดสอบลงตาราง ทาการเฉลี่ยคะแนนและสรุปผลจากการทดสอบ
การวิเคราะห์ทางสถิติ
นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS version 21.0
มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Varience, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล โดยวิธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) (Steel, et al., 1997).
ผลการวิจัย
การประเมินคุณภาพทางกายภาพ
การประเมินคุณภาพทางกายภาพ ด้านสีของน้าชาใบหม่อน โดยใช้เครื่องวัดสี Colorimeter พบว่า สีของน้าชาใบ
หม่อนมีค่าความสว่าง (Lightness, L*) ค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาของการชงชาที่เพิ่มขึ้น คือ ระยะเวลา 3 5 7 และ 9 นาที
คือ 41.92, 41.05, 41.28 และ 41.42 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้าชามีสีคงเดิมเมื่อระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
ค่าสีเขียว-แดง (a*) ของน้าชาใบหม่อน พบว่า ช่วงระยะเวลา 3 – 7 นาทีของการชงชาจะมีสีเขียวอ่อน สอดคล้องกับ
ค่า a* ที่ติดลบ (-) ที่แสดงว่ามีสีเขียว คือ -1.07, -0.61 และ -0.08 ตามลาดับ ส่วนช่วงระยะเวลา 9 นาทีของการชงชา น้าขา
จะมีแดงเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับค่า a* ที่มีค่าเป็นบวก (+) ทีแ่ สดงว่ามีสีแดง คือ 0.44 (ตารางที่ 1)
ค่าสีเหลือง (b*) ของน้าชาเจียวกู่หลานมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา คือ ระยะเวลา 3 5 7 และ 9 นาที คือ
1.38 1.55 1.67 และ 2.18 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น น้าชาใบหม่อนจะมีสีเหลืองเข้มขึ้น
(ตารางที่ 1)
ตารางที:่ 1 สีของน้าชาใบหม่อน
ระยะเวลาในการชงชา ความสว่าง
(นาที)
(L*)
3
41.92
5
41.05
7
41.28
9
41.42

สีเขียว-แดง
(a*)
-1.07
-0.61
-0.08
0.44

สีเหลือง
(b*)
1.38
1.55
1.67
2.18

ความเข้มสี
(Chroma)
1.51
1.57
2.42
2.47

องศาสี
(Hue)
335.43
332.04
314.46
206.18

หมายเหตุ: a,b ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05)
การประเมินคุณภาพทางเคมี
การปะเมินคุณภาพทางเคมีในด้านปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าได้ ความเป็นกรด-เบส ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ ใน
รูปของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริก ปริมาณโพลีฟีนอล คลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์ เอ และคลอโรฟิลล์ บี มี
ดังนี้
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าได้
พบว่า
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าได้ของน้าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาของการชงชา และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
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ค่าความเป็นกรด-เบส พบว่า ค่าความเป็นกรด-เบสของน้าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ปริมาณกรดทีไ่ ทเทรตได้ ในรูปของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริก พบว่า มีค่าคงที่ตลอดระยะเวลาการชงชา
ที่เพิ่มขึ้น และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ตารางที:่ 2 ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าได้ กรด-เบส กรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกของน้าชาใบหม่อน
ระยะเวลาในการชงชา
ปริมาณ
กรด-เบส
กรดซิตริก
กรดมาลิก กรดทาร์ทา
(นาที)
ของแข็งที่
(pH)
(mg/100g) (mg/100g)
ริก
ละลายในน้า
(mg/100g)
ได้
(%Brix)
3
0.52b
7.053
0.0320
0.0335
0.0375
b
5
0.53
7.181
0.0320
0.0335
0.0375
b
7
0.55
7.369
0.0320
0.0335
0.0375
a
9
0.68
7.399
0.0320
0.0335
0.0375
หมายเหตุ: a,b ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05)

ปริมาณของฟีนอลิกทั้งหมด พบว่า ปริมาณของฟีนอลิกทั้งหมดมีค่าลดลงตามระยะเวลาการชงชาที่เพิ่มขึ้น และมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์ เอ และ คลอโรฟิลล์ บี พบว่า มีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชาที่เพิ่มขึ้น
แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
ตารางที:่ 3 โพลีฟีนอล และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์ เอ และบีของน้าชาใบหม่อน
ระยะเวลาในการชงชา
ฟีนอลิก
คลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์ คลอโรฟิลล์
(นาที)
ทั้งหมด
ทั้งหมด
เอ
บี(mg/100g)
(mg/100g) (mg/100g) (mg/100g)
3
36.500c
0.0335
0.0079
0.0146
ab
5
41.857
0.0760
0.0137
0.0254
ab
7
42.648
0.0826
0.0152
0.0283
a
9
47.535
0.1160
0.0232
0.0429
หมายเหตุ: a,b ค่าเฉลี่ยในแนวนอนที่มีความต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <0.05)
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การทดสอบทางประสาทสัมผัส
การทดสอบประสาทสัมผัส ตามระบบ Hedonic score 1-5 โดยการชิมน้าชาใบหม่อนทีร่ ะยะเวลาการชงชา 9 นาที
จากผู้ชมิ ที่ผ่านการฝึกทดสอบการชิม จานวน 6 ราย มีผลดังนี้ คือ (รูปที่ 1)
สีของน้าชา มีค่าคะแนน คือ 3 ซึ่งแสดงถึงการมีสีเขียวของชาใบหม่อน กลิ่นหอมของน้าชา มีค่าคะแนน คือ 2 แสดง
ถึงการมีกลิ่นหอมของน้าชาใบหม่อน รสหวานของน้าชา มีค่าคะแนน คือ 1 แสดงว่าน้าชามีรสหวานเล็กน้อย
ส่วนกลิ่นแปลกปลอม รสขม ราฝาดของน้าชา มีค่าคะแนน คือ 0 หมายถึง การไม่มีกลิ่นแปลกปลอม ไม่มรี สขม และ
รสฝาดของน้าชาใบหม่อน
การยอมรับโดยรวมของน้าชา มีค่าคะแนน คือ 3 แสดงว่าผู้ทดสอบมีการยอมรับน้าโดยรวมของชาใบหม่อนในระดับ
ปานกลาง
สี
การยอมรับโดยรวม

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

กลิ่นแปลกปลอม

รสฝาด

กลิ่นหอม

รสหวาน

รสขม

รูปที่ 1 การทดสอบค่าประสาทสัมผัสโดยการชิมน้าชาใบหม่อน
อภิปรายผล
การที่สีของน้าชาใบหม่อนมีสเี ข้มขึน้ ตามระยะเวลาของการชงชา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าสีแดง (a*) ค่าสีเหลือง
(b*) และ ความเข้มสี (Chroma) ของน้าชา โดยมีผลมาจากปัจจัยสาคัญต่อสีและคุณภาพของน้าชา คือ อุณหภูมิของน้าร้อน
และ ระยะเวลาในการชงชา (Koa, 2546) ซึ่งอุณหภูมิที่พอเหมาะในการชงชาคือ อุณหภูมิ 80-85 องศาเซลเซียส และ
ระยะเวลาในการชงชานั้น หากใช้ระยะเวลาสั้นหรือน้อยไป จะทาให้สี รสชาติ และกลิ่นของน้าชาไม่ดีพอ แต่หากใช้เวลานาน
ไป จะทาให้สีและรสชาติเข้มข้นเกินไป และการหายไปของกลิ่นหอมของชาด้วย ในการทดลองจะมีค่าสีแดง และค่าสีเหลือง
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา ทาให้ได้น้าชามีสีเหลืองเข้มขึ้น
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าได้มีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าแตกต่างกันตามระยะเวลาของการชงชา คาดว่าปริมาณของแข็ง
ทีล่ ะลายน้าได้ดังกล่าว คือสารกลุม่ เควอซิติน เคมเฟอรอล และโพลีฟีนอล (กรมหม่อนไหม, 2537) ค่าความเป็นกรด-เบสของ
น้าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าระหว่าง 7.053 – 7.399 แสดง
ถึงความเป็นกลาง (ปรียะทัศนีย์ และคณะ, 2551)
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ปริมาณของกรดที่ไทเทรตได้ ทั้งในรูปของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกมีค่าคงที่ตลอดของระยะเวลาการชง
เนื่องจากการมีปริมาณของกรดซิตริก กรดมาลิก และกรดทาร์ทาริกในใบชาจากัด และเมื่อถูกน้าร้อนแล้วมีการละลายออกมา
หมดตั้งแต่ระยะ 3 นาทีแรกของการชงชา และไม่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น
ปริมาณของฟีนอลิกทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น
แสดงว่าปริมาณของฟีนอลิกทั้งหมดมีการ
ละลายออกมาในน้าชาตามระยะเวลาการชงชาเพิ่มขึ้น จึงทาให้ปริมาณของฟีนอลิกมีค่าสูงสุดเมื่อได้รับความร้อนเป็นเวลานาน
ที่สุด (9 นาที) สอดคล้องกับการวิจัยของ อดิศักดิ์ และวิทวัส (2562) ที่รายงานว่า ปริมาณฟีนอลิกของชาเจียวกู่หลานจะมีค่า
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาในการชงชา
ปริมาณของคลอโรฟิลล์ทั้งหมด คลอโรฟิลล์ เอ และ คลอโรฟิลล์ บี มีค่าเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาของการชงชา
เนื่องจากการมีปริมาณของคลอโรฟิลล์ในใบชาและเมื่อได้รับความร้อนจากน้าร้อน จึงสามารถละลายออกมาในน้าชาเพิ่มขึ้น
การทดสอบประสาทสัมผัสโดยการชิมรส พบว่า ค่าการยอมรับโดยรวมมีค่ามาก คือ 3 แสดงว่าผู้บริโภคยอมรับน้าชา
ใบหม่อน ซึ่งพิจารณาจาก สี รสชาติ และกลิ่นของน้าชาเป็นหลัก สอดคล้องกับการวิจัยของ (Niramon et al., 2007) ที่
รายงานว่า ลักษณะของสีน้าชา กลิ่น และรสชาติ เป็นปัจจัยสาคัญของการยอมรับน้าชาเจียวกู่หลานของผู้บริโภค
บทสรุป
ค่าสีแดง สีเหลือง ความเข้มสี ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าได้ ปริมาณฟีนอลิก ความเป็นกรด-ด่าง และปริมาณ
ของคลอโรฟิลล์ของน้าชาใบหม่อนมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการชงชา ส่วนค่าความสว่าง ปริมาณกรดซิตริก กรดมาลิก
และกรดทาร์ทาริกมีค่าคงที่ การยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคน้าชามีค่าปานกลาง โดยสัมพันธ์กับสี รสชาติและกลิ่นของน้าชา
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการอนุเคราะห์
ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการวิจัย และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการ
อนุเคราะห์ตัวอย่างชาใบหม่อนสาหรับใช้ในการวิจัย
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การอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์:
กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของเครื่องอบแห้ง
ที่ติดตั้ง ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยจะเป็นการศึ กษาถึง ความสามารถในการทางานของ
เครื่องอบแห้ง เช่น อุณหภูมิอบแห้งที่เครื่องทาได้ ระยะเวลาการอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อศึกษา
ถึงความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า เครื่อง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทาอุณหภูมิในการอบแห้งได้สูงสุดประมาณ 78 °C โดยใช้เวลาในการอบแห้งประมาณ 4 –
5 hr ในส่วนของการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้น พบว่า เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากการจัด
จาหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้งประมาณ 90,000 บาท/ปี โดยที่เครื่องอบแห้งจะมีระยะเวลาคืนทุน 0.5 ปี หรือ 6
เดือน ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สามารถนามาใช้งานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้นอกจากจะช่วยเรื่องของการถนอมอาหารแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรได้อีกด้วย
คาสาคัญ : 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
บทนา
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเกษตรกรรมที่รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากการทาอาชีพเกษตร แต่อย่างไรก็
ตามเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการสื่อสารที่ดี จึงทาให้บางครั้งเกษตรกรนิยมที่จะทาการเพาะปลูกพืชชนิด
เดียวกันเป็นจานวนมากส่งผลให้สินค้าทางการเกษตรเกิดการล้นตลาด ราคาของพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่า อย่างไรก็
ตามสามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การแช่อิ่ม การ
ตากแห้ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่นิยมนามาใช้ก็คือ การตากแห้ง หรือ การอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงประมาณ 17.6
MJ/m2-day (DEDE, 2019) ประกอบกับเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานความร้อน
ที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ที่ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน พินิจ เนื่องภิรมย์
(เนื่องภิรมย์ และคณะ, 2561) พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสาหรับการแปรรูปด้วยการอบแห้งที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบได้ โดยผลการศึกษาได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้กับเครื่ องอบแห้งลมร้อนที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด ที่ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจได้
อรุณี ชัยสวัสดิ์ (อนุณี ชัยสวัสดิ์ และคณะ, 2561) ได้ดาเนินการออกแบบและทดสอบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน
ที่มีความสามารถในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ ประเภทเนื้อสัตว์ และผลผลิตเกษตรได้ประมาณ 15 กิโลกรัม ผลการศึกษาพบว่า
เครื่องอบแห้งที่มีขนาดใหญ่จะเหมาะกับการใช้งานในระดับชุมชน นอกจากนี้จากการทดลองอบแห้งใบหม่อน สีของผลิตภัณฑ์
จะคล้าเนื่องจากกระทบแสงแดดโดยตรง ซึ่งแนวทางในการแก้ไขก็คือ ควรจะต้องออกแบบแผงรับแสงแยกออกมา เพื่อไม่ให้
ความร้อนกระทบกับผลิตภัณฑ์โดยตรง Methakhup (Methakhup et al., 2005) พบว่า การอบแห้งด้วยไอน้าร้อนยวดยิ่งที่
สภาวะความดันต่า จะสามารถรักษาสีของผลิตได้ภัณฑ์ได้ดีกว่าการอบแห้งด้วยระบบสุญญากาศ นอกจากนี้การอบแห้งที่
อุณหภูมิต่าจะสามารถช่วยรักษาสีของเนื้อมะขามป้อมได้ดีกว่าที่อุณหภูมิสูง
กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตาบลวังนกแอ่น อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทาการ
เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ ซึ่งนอกจากจะขายผลสดของมะขามเปรี้ยวยักษ์แล้ วยังคงแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ในรูปแบบ
อื่นๆ เช่น มะขามแช่อิ่ม มะขามเปียก เป็น ต้น นอกจากนี้ทางกลุ่ม ยังได้นาเอามะขามแช่อิ่มมาทาการตากแห้ง (ที่ซึ่งเป็น
กระบวนการแปรรูป หรือเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์) ด้วยการนาเอาผลิตภัณฑ์มาวางตากบนตาข่ายอย่าง
ง่ายๆ กล่าวคือ เป็นวิธีการที่คิดแบบไหนก็ดาเนินการแบบนั้น ยังไม่มีกระบวนการ วิธีการที่มีมาตรฐาน หรือยังไม่มีการนาเอา
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า หรือสามารถเพิ่มมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ สาหรับ
งานวิจัยนี้จะเป็นการต่อยอดโครการการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ซึ่งเป็น
โครงการการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แนวทางตามพระราชดาริตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ดาเนินการออกแบบและติดตั้งเครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุณหภูมิอบแห้งทีเ่ ครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ทาได้
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรหลังจากใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดาเนินการออกแบบแสดงดัง ภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งฯ มีขนาดกว้าง 1.0 m
ยาว 2.3 m ด้านบนปิดด้วยกระจกที่มีความหนา 5 mm จานวน 2 ชั้น การอบแห้งนั้นสามารถนาเอาผลิตภัณฑ์เข้า -ออก
ทางด้ า นหลั งของเครื่ อ งอบแห้ ง นอกจากนี้ ตั ว เครื่ อ งอบแห้ งฯ ได้ มี ก ารติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม อุ ณ หภู มิ (Temperature
controller) กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่กาหนด พัดลมระบายอากาศที่ใช้
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic cells) ขนาด 30 W จะทางานเพื่อช่วยดูด/ระบายความชื้น
ออกจากผลิตภัณฑ์ที่นามาอบ

ภาพที่ 1 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดาเนินการออกแบบ
ภาพที่ 2 แสดงภาพด้านหลังของเครื่องอบแห้งฯ ที่ซึ่งประกอบไปด้วยถาดสแตนเลสสองชั้น จานวน 2 ชุด ที่สามารถ
ช่วยเพิ่มกาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่จะนามาอบแห้ง โดยถาดสแตนเลสดังกล่าวจะสามารถถอดออกได้ การออกแบบทิศ
ทางการไหลของลมภายในเครื่องอบแห้งให้ลมเข้าทางด้านขวามือ (มุมมองภาพจากด้านหลัง) ลมจะพัดเอาความชื้นออกจาก
ผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ชั้นล่าง ก่อนที่ลมจะไหลผ่านเพื่อพัดพาเอาความชื้นจากผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ทางด้านบนออก ก่อนที่จะถูกดูด
ด้วยพัดลมระบายอากาศออกไปทางด้านซ้ายมือ (มุมมองภาพจากด้านหลัง) ภาพที่ 3 (ก) พัดลมดูดอากาศเพื่อระบายความชื้น
ออกจากเครื่องอบแห้งฯ และภาพที่ 3 (ข) แสดงช่องดูดอากาศ (Fresh air) โดยมุมเอียงของกระจกหากวัดตามแนวระดับจะมี
มุมเอียงอยู่ที่ประมาณ 17° (ซึ่งเป็นมุมเอียงที่มีค่าใกล้เคียงกับตาแหน่งที่ตั้งของกลุ่มเกษตรกร คือ พิกัด ลองจิจูด : 16º50’32”
N ละติจูด : 100º41’12” E) โดยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดาเนินการสร้างแสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 2 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

(ก) รูปด้านข้างซ้าย

(ข) รูปด้านข้างขวา

ภาพที่ 3 มุมมองด้านข้างของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 4 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดาเนินการสร้าง
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การดาเนินการทดสอบ
การดาเนินการทดสอบการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในการทดสอบ
ได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ แสดงดังตารางที่ 1 จากนั้นข้อมูลจะถูกบันทึกด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ยี่ห้อ HIOKI รุ่น
LR8431-20 ทุกๆ 1 นาที โดยน้าหนักของมะขามแช่อิ่มอบแห้งที่ได้ถูกดาเนินการทดสอบจะถูกนาออกมาทาการวัดน้าหนัก
ทุกๆ 15 นาที เพื่อเปรียบเทียบกับน้าหนักสุดท้ายที่ต้องการ (น้าหนักสุดท้ายที่นาเอาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย) ภาพที่ 5 และ
ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน และตัวอย่างของผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้ง ที่ได้
จากการทดสอบ
ตารางที่ 1 ข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ
ข้อมูล
อุณหภูมภิ ายในตู้อบแห้งฯ และอุณหภูมิแวดล้อม
ปริมาณรังสีอาทิตย์
น้าหนัก

เครื่องมือ
สายเทอร์โมคัปเปิล Type K
เซลล์อ้างอิง (Reference cell) และเครื่องวัดความเข้มรังสี
อาทิตย์ (Solar Power Meter) ยี่ห้อ CEM รุ่น LA-1017
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

(ก) อุปกรณ์ควบคุมการทางานของพัดลม

(ข) เครื่องชั่งแบบดิจิตอล

(ค) เครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิตย์

(ง) สายเทอร์โมคัปเปิล Type K

ภาพที่ 5 ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
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ผลการศึกษา
ในส่วนของโครงการการอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มนั้น สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น (1) ความสามารถใน
การอบแห้งของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ออกแบบและติดตั้ง และ (2) ผลการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
เกษตรกร โดยผลการศึกษาสามารถแสดงได้ดังนี้
(1) ความสามารถในการอบแห้ง
งานวิจัยนี้ผลของการทางานของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ดาเนินการออกแบบ สร้าง และติดตั้งให้กับ
กลุ่มเกษตรกรมะขามเปรี้ยวยักษ์จะแสดงในรูปของอุณหภูมิอบแห้ง (°C) ที่เครื่องสามารถทาได้ ผลที่ได้จากการศึกษาแสดงดัง
ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 ที่ซึ่งแสดงอุณหภูมิอบแห้ง (°C) อุณหภูมิแวดล้อม (°C) และปริมาณรังสีอาทิตย์ (W/m2) ของวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตามลาดับ ในช่วงเวลา 10.00 ถึง 16.00 น. ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิ
อบแห้งที่เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จะมีอุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ได้รับตลอด
ช่วงระยะเวลาระหว่างวัน กล่าวคือ ช่วงที่ปริมาณรังสีอาทิตย์มีค่าสูง อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ จะมีค่าสูง และ/หรือ ช่วง
ที่ปริมาณรังสีอาทิตย์มีค่าต่า (ลดลง) อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้งฯ จะมีค่าต่า (ลดลง) ตามไปด้วย โดยอุณหภูมิภายในเครื่อง
อบแห้งฯ ที่สูงที่สุดที่เครื่องสามารถทาได้จะอยู่ที่ประมาณ 78 °C

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้ง
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อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดให้พัดลมดูดอากาศทางานตลอดระยะเวลาที่มีการอบแห้ง ดังนั้นอุณหภูมิ
สูงสุดที่เครื่องอบแห้งฯ สามารถทาได้อาจจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่านี้ ประกอบกับในขณะทดสอบจะต้องเปิดเครื่องอบแห้งฯ ทุกๆ
15 นาที เพื่อนาเอาผลิตภัณฑ์ออกมาชั่ง น้าหนัก ซึ่งในช่วงนี้เองที่เครื่องอบแห้งจะต้องมีการสูญเสียความร้อนในระหว่าง
กระบวนการทดสอบ
ในส่วนของระยะเวลาการอบแห้งมะขามยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ผลการศึกษาแสดงดัง
ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ผลการศึกษาแสดงน้าหนัก (g) ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ดาเนินการตรวจวัดทุกๆ 15 นาที พบว่า
เมื่อเวลาผ่านไปน้าหนักของผลิตภัณฑ์จะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากความชื้นที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เกิดการระเหยและถูกพาเอา
ความชื้นออกด้วยพัดลมดูดอากาศ โดยเครื่องอบแห้งฯ จะใช้ระยะเวลาในการอบแห้งมะขามยักษ์แช่อิ่มตั้งแต่น้าหนักเริ่มต้น
(ก่อนตากแห้ง) ให้มีน้าหนักสุดท้าย (หลังตากแห้ง) หายไปประมาณร้อยละ 50 ของน้าหนักเริ่มต้น จะใช้เวลาประมาณ 4 – 5
hr

ภาพที่ 7 อุณหภูมิอบแห้ง (°C) อุณหภูมิแวดล้อม (°C) และปริมาณรังสีอาทิตย์ (W/m2) ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
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ภาพที่ 8 อุณหภูมิอบแห้ง (°C) อุณหภูมิแวดล้อม (°C) และปริมาณรังสีอาทิตย์ (W/m2) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ตารางที่ 2 น้าหนักมะขาม (กรัม) ที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปทุก 15 นาที
19 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
เวลา (นาที)
น้าหนักมะขาม (กรัม)
น้าหนักมะขาม (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) ผลการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกร
จากผลสารวจที่ได้จากการลงพื้นที่ พบว่า พื้นที่เพาะปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 ไร่ จะได้ผลผลิตประมาณ 3,000 ตัน
และจะถูกแบ่งออกมาเพื่อแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่มประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร่ จากนั้นมะขามแช่อิ่มบางส่วนจะถูกนามาผ่าน
กรรมวิธีการอบแห้งอีกครั้ง (โดยทั่วไปน้าหนักของมะขามเปรี้ยวแช่อิ่มอบแห้งน้าหนักจะหายไปประมาณร้อยละ 50 ของ
น้าหนักเปียกหรือน้าหนักก่อนการอบแห้ง) ผลการวิเคราะห์การประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรจากข้อมูลของ
มะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ได้แสดงตารางที่ 3 พบว่า เครื่องอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์ 1 เครื่อง สามารถอบมะขามแช่อิ่มได้ประมาณ
30 กิโลกรัม/วัน (น้าหนักเปียก) โดยตัวเครื่องจะช่วยลดระยะเวลาการอบแห้งได้ร้อยละ 30 หรือ 1 ใน 3 ของระยะเวลาการ
อบแห้งแบบเดิม (วางตากแดดในลานตากแห้ง) ที่เกษตรกรใช้ ประกอบกับการใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ยัง
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นถูกสุขลักษณะ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรในการวางจาหน่ายได้อีกด้วย
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของมะขามเปรี้ยวยักษ์
มะขามเปรี้ยวยักษ์
- ฤดูเก็บเกี่ยว
- ปริมาณผลผลิต
- แปรรูป
มะขามแช่อิ่ม
มะขามแช่อิ่ม (อบแห้ง)
- วิธีการแปรรูป (ตากแห้ง)

ตุลามคม – ธันวาคม
3,000 กิโลกรัม/ไร่
500 กิโลกรัม/ไร่
250 กิโลกรัม/ไร่
ผลิตภัณฑ์วางบนผ้าใบ (ลานตากแห้งผลิตภัณฑ์)
ใช้ระยะเวลา 2 – 3 วัน
200 บาท/กิโลกรัม

- ราคาจาหน่าย (มะขามแช่อิ่มอบแห้ง)

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์อย่างง่ายของการประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ เครื่องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถอบแห้งมะขามแช่อิ่มได้ 30 กิโลกรัม /วัน (น้าหนักเปียก) ดังนั้นใน 1 เดือน (30 วัน ) เครื่อง
อบแห้งฯ จะสามารถอบแห้งมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มได้ประมาณ 900 กิโลกรัม (น้าหนักเปียก) หรือ 450 กิโลกรัม (น้าหนัก
แห้ง) และเมื่อคิดราคาจาหน่ายที่ 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 ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกร
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- ราคา
- กาลังการผลิต
มะขามเปรี้ยวยักษ์ (มะขามแช่อิ่มอบแห้ง)
- ช่วงเวลา
- ปริมาณมะขามแช่อิ่มอบแห้ง
- รายได้

45,000 บาท
30 กิโลกรัม/วัน (น้าหนักเปียก)
1 เดือน (30 วัน)
900 กิโลกรัม (น้าหนักเปียก)
450 กิโลกรัม (น้าหนักแห้ง)
90,000 บาท/ปี (กลุ่มเกษตรกร)

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนีเ้ ป็นการศึกษาการอบแห้งมะขามเปรีย้ วยักษ์แช่อิ่มด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ กลุ่มเกษตรกร
มะขามเปรี้ยวยักษ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ (1) เพื่อศึกษาอุณหภูมิอบแห้งที่เครื่องอบแห้งฯ
สามารถทาได้ และ (2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องอบแห้งฯ ผลการศึกษาพบว่า
อุณ หภู มิภ ายในเครื่ องอบแห้งฯ จะขึ้ นอยู่กั บ ปริ มาณรั งสีอ าทิ ตย์ ที่ ได้ รับ โดยอุ ณหภูมิ สู งสุ ด เมื่อ พั ดลมดู ดอากาศท างาน
ตลอดเวลาจะสามารถทาได้อยู่ที่ประมาณ 78 °C ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยของ อนิรุทธิ์ ต่ายขาว และสมบัติ
ทีฆทรัพย์ (2556) ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้ง กรณีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ คือ 30 – 40 °C และกรณีการ
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พาความร้อนแบบบังคับ 45 – 65 °C ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ นาไปใช้ในชุมชนจะสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
โดยในส่วนของการวิเคราะห์รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรกร พบว่า เครื่องอบแห้งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จาก
การจัดจาหน่ายมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มอบแห้งประมาณ 90,000 บาท/ปี โดยที่เครื่องอบแห้งฯ จะมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณ 6 เดือน ดังจะเห็นได้ว่าเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนามาใช้งาน
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากจะช่วยถนอมอาหารแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ได้อีกด้วย
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EFFECT OF RIPENING PERIOD AND OSMOTIC SOLUTION ON PHYSICAL PROPERTIES OF
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจศฮฐคุณภาพของมะมวงน้ําดอกไมสุก 3 ระยะสุก โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และเคมี จากนั้นศึกษาผลของระยะการสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาสี และเนื้อ
สัมผัส พบวาเมื่อมะมวงมีระยะสุกที่เพิ่มขึ้น สีของเนื้อมะมวงสีเหลืองเปนเนื้อสีสมเหลือง ทําใหคาสี L* ลดลง แตคา สี a*
และ b* เพิ่มขึ้น ในขณะที่เนื้อสัมผัสคา Hardness ของเนื้อมะมวงระยะที่ 1 ลดลงจาก 516.57 g เหลือ 201.92 g ในมะมวง
ระยะที่ 3 ดานเคมีคาความเปนกรดดาง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา อัตราสวนปริมาณน้ําตาลตอปริมาณกรด และ
น้ําตาลรีดิวซของเนื้อมะมวงเพิ่มขึ้นเมื่อระยะสุกเพิ่มมากขึ้น เมื่อนํามะมวงทั้ง 3 ระยะสุกมาแชอิ่มอบแหงดวยสารสะลาย
ออสโมติก ไดแก ซูโครส มอลติทอล และซอรบิทอล พบวาปจจัยดานระยะสุกของมะมวงเปนปจจัยหลักที่มีผลตอคาสี L*, a*,
Hardness และ Springiness ของมะมวงแชอิ่มอบแหง โดยมะมวงที่มีระยะสุกเพิ่มมากขึ้นทําใหมะมวงแชอิ่มอบแหงที่ได
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลไดมากขึ้น ดานเนื้อสัมผัสมะมวงที่มีระยะสุกมากขึ้นเนื้อสัมผัสของมะมวงอบแหงมี hardness ลดลง แต
มี Springiness เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : มะมวง แชอิ่มอบแหง 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 มีพื้นที่การเพาะปลูกอยูที่ 1,925 ลานไร ซึ่งเปนมูลคา
การสงออกมะมวงสด 1,211 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) แตคุณภาพของมะมวงที่ผานเกณฑมาตรฐาน
สามารถสงออกได มีเพียง 20 เปอรเซ็นต และอีกจํานวนมากถึง 80 เปอรเซ็นต ถือวาเปนมะมวงตกเกรด ไมสามารถสงอออก
ได เนื่องจากขนาด สีเปลือก สารตกคางที่เปลือกของมะมวงไมผานเกณฑมาตรฐานการสงออก ทําใหมะมวงตกเกรดเหลานั้นมี
มูลคาลดเหลือเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท จึงมีแนวคิดที่จะนํามะมวงตกเกรดเหลานี้เปนแปรรูปมะมวงแชอิ่มอบแหงเพื่อเพิ่ม
มูลคา มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และสามารถจําหนายไดทั้งป
มะมวงน้ําดอกไม (Mangifera indica Linn. cv Nam Dok Mai) เปนมะมวงประเภทรับประทานสุก มีน้ําหนัก
ประมาณ 330 กรัม ลักษณะทรงอวนรี ปลายแหลม ผลดิบมีรสเปรี้ยว ผิวสีเขียวนวลเนื้อแนน ผลสุกมีผิวสีเหลือง กลิ่นหอม
เนื้อละเอียดรสหวาน อายุตั้งแตออกดอกถึงผลแกประมาณ 115 วัน (ศักยะ, 2555) มะมวงน้ําดอกไมเปนผลไมในกลุม
Climacteric fruit เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งลักษณะปรากฏ สี รูปราง รอยตําหนิ ความหวาน และ ความแนนเนื้อ
ศักยะ และคณะ (2555) ไดการแบงระยะการสุกของมะมวงน้ําดอกไมหลังการเก็บเกี่ยว ไดแก ระยะดิบ (unripe) มีลักษณะ
ผลเขียวเนื้อภายในขาวเนื้อสัมผัสแข็ง, ระยะสุก (ripe) มีลักษณะผิวและเนื้อมีสีเหลืองสม่ําเสมอทั้งผล และระยะสุกเกิน (over
ripe)
การแชอิ่ ม อบแห ง เป นขบวนการที่นิ ยมใชสํ าหรั บการแปรรูป ผลไม ดว ยขบวนการดึง น้ํ าออกด วยวิธี อ อสโมซิ ส
(Osmotic dehydration) ดวยสารละลายน้ําตาลที่มีความเขมขนสูง และนําไปผานการอบแหงดวยลมรอน (วิชมณี, 2556) ซึ่ง
ผลิตภัณฑที่ไดจะมีอายุการเก็บรักษาที่นาน มีกลิ่นและรสของผลไมเฉพาะตัว แตกรรมวิธีดังกลาวยังมีขอเสียสําหรับการนํา
มะมวงมาผานกระบวนการแชอิ่มอบแหง ซึ่งผลิตภัณฑผลไมแชอิ่มอบแหงโดยทั่วไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสีเหลือง
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล (Browning reaction) (วนิษฐา, 2551) และยังพบปญหาเรื่องของรสชาติที่หวานจัด เนื่องจากน้ําตาล
และผลึกน้ําตาลที่ผิวหนา จากปญหาดังกลาวจึงสนใจที่จะใชสารละลายออสโมติกกลุมพอลีไฮดริกแอลกอฮอล เชน ชอรบิทอล
และมอลติทอล เพื่อทดแทนการใชน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลซูโครส
สารพวกพอลีไฮดริกแอลกอฮอล เชน ซอรบิทอลไดจากการไฮโดรจิเนชันของกลูโคส มีลักษณะเปนผงสีขาว สามารถ
ละลายน้ํา และสามารถดูดความชื้นไดสูง ทนความรอนไดสูง มีระดับความหวานประมาณ 0.6 เทาของซูโครส ใหคาพลังงาน
เพียง 2.6 กิโลแคลอรี่ตอกรัม ซึ่งเปนประโยชนในการนํามาใชกับผูปวยโรคเปาหวาน มอลติทอล หรือ Hydrogenated
glucose syrup มีรสหวานใกลเคียงกับน้ําตาลซูโครส คือความหวานของมอลติทอลมีประมาณ 90 เปอรเซ็นตเทียบกับน้ําตาล
ซูโครส ใหพลังงานเพียง 2.1 แคลอรีตอกรัม คาความหวานน้ําตาลมอลติทอลเมื่อเทียบกับน้ําตาลซูโครส 0.9 (BeMiller,
2007; Zumbe, et al., 2001) มีการใชน้ําตาลซอรบิทอล เพื่อผลิตแคนตาลูปแชอิ่มแบบหวานนอย พบวาทําใหผลิตภัณฑมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของของแข็ง (Solid gain: SG) และมีอัตราการสูญเสียน้ํา (Water loss: WL) ต่ํากวาการใชน้ําตาลอินเวิรต
(บูรฉัตร, 2551)
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ดังนั้นผูวิจัยจึงความสนใจที่จะใชประโยชนจากมะมวงน้ําดออกไมตกเกรด มาแปรรูปเปนมะมวงแชอิ่มอบแหงโดย
ศึกษาปจจัยดานระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกกลุมโพลีไฮดริกแอลกอฮอล ที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพดานสี
และเนื้อสัมผัสเพราะเปนคุณลักษณะหลักที่ผูบริโภคเลือกซื้อ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของมะมวงน้ําดอกไม
มะมว งพัน ธุน้ํา ดอกไมสี ทองที่ ตกเกรดจากการสงออก จากอํ าเภอสากเหล็ก จังหวั ดพิจิ ตร มีลั กษณะสีผิ ว
ไมสม่ําเสมอ ผิวสีเหลืองมีตําหนิ มีจุดสนิมสีดําหรือดวงสีน้ําตาลถึงดํา หรือขนาดผลนอยกวา 450 กรัมตอผล ใชมะมวงแก 80
เปอรเซ็นต แลวจึงนํามะมวงมาบมนาน 2 วัน จึงไดมะมะมวงสุกระยะที่ 1 มีสีเหลืองออน เมื่อใชนิ้วมือกดที่ผิวจะยุบตัว
เล็กนอย เนื้อมะมวง ดานในมะมวงที่ติดเมล็ดมีสีเหลืองเขมกวาดานนอก มะมวงสุกจากดานใน สุกประมาณ 1 ใน 2 ของผล,
บมตอจนครบ 3 วัน ไดมะมวงสุกระยะที่ 2 มีสีเหลืองที่เขมขึ้น เนื้อผลเริ่มนิ่มเมื่อใชนิ้วมือกดเนื้อมะมวงเกิดการ ยุบตัวมากกวา
ระยะที่ 1 เนื้อมะมวงดานในมะมวงที่ติดเมล็ดมีสีเหลืองเขมกวาดานนอก มะมวงสุกจาก ดานใน สุกประมาณ 3 ใน 4 ของผล
และบมจนครบ 4 วัน ไดมะมวงสุกระยะที่ 3 มีสีเหลืองสม เนื้อผลนิ่ม เมื่อใชนิ้วมือกดเนื้อมะมวงมะมวงยุบตัว เนื้อมะมวงสุก
เปนสีเหลืองสมทั้งหมด ระยะสุกเต็มที่ นํามะมวงน้ําดอกไมสุกทั้ง 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-น้ําเงิน
1.2 การวิเคราะหเนื้อสัมผัส
วัดดวยเครื่อง Texture analyzer รุน TA. XT. Plus บริษัท Stable micro system Ltd. เพื่อหาคา
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 การวิเคราะหคาความเปนกรดดางและปริมาณกรดทั้งหมด
คาความเปนกรดดางหรือ pH วัดดวย pH-meter รุน PB-10 ยี่หอ Sartorius และการหาปริมาณกรดทั้งหมด
ในรูปกรดซิตริก โดยนําน้ํามะมวง 50 กรัม ผสมกับน้ํากลั่น 200 มิลลิตร นําไปปนใหเปนเนื้อเดียวกัน นําไปใสในขวดรูปชมพู
ขนาด 50 กรัม และเติมฟนอลฟทาลีน 1-2 หยดแลวเขยา นําไปไตเตรทกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.1
นอรมอล จนไดจุดยุติ และนําไปคํานวณหาปริมาณกรดทั้งหมด (AOAC., 2006)
1.4 ปริมาณของแข็งที่ละลายได และอัตราสวนปริมาณน้ําตาลตอปริมาณกรด
ปริมาณของแข็งที่ละลายไดวัดดวยเครื่อง Hand refractometer รุน 237 3-E04 ยี่หอ ATAGO อานใน
หนวยองศาบริกซ (°องศาบริกซ) และอัตราสวนปริมาณน้ําตาลตอปริมาณกรดสามารถคํานวณจากปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําได และปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก คาที่ไดวิเคราะหจากปริมาณกรดหารกับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
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1.5 ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
วิเคราะหตามวิธีของ Nelson-Somogyi ชั่งตัวอยาง 5 กรัม เติมน้ํากลั่น 50 มิลลิลิตร นําไปใสใน Water
bath อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที นํามากรองผานกระดาษกรองเบอร 4 ปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร
นําตัวอยางที่ผานการสกัด 1 มิลลิลิตร ใสลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย DNS ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําไปตมในอาง
ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที เสร็จแลวจุมในน้ําเย็นทันที เติมน้ํากลั่นปริมาตร 2 มิลลิลิตร
เขยาใหเขากันดวยเครื่องเขยาสาร นําสารละลายที่ไดไปวัดคาดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น
575 นาโนเมตร และคํานวณปริมาณน้ําตาลรีดิวซเทียบกับกราฟมาตรฐานของฟรุกโทส (Saqib and Whitney, 2011)
2. การศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอสมบัติทางกายภาพของมะมวงแชอิ่มอบแหง
การวางแผนการทดลองใชจัดการทดลองแบบแฟคตอเรียลในแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Factorial in
Randomize Complete Design) โดยศึกษาปจจัย 2 ปจจัย ไดแก ระยะสุกของมะมวงที่ใชแชอิ่มอบแหง และ ชนิด
สารละลายออสโมติก ปจจัยที่ 1 ระยะสุกของมะมวงที่ใชแชอิ่มอบแหง มี 3 ระยะ ปจจัยที่ 2 ชนิดสารละลายออสโมติก มี 3
ชนิด ไดแก น้ําตาลซูโครส น้ําตาลมอลติทอล และน้ําตาลซอรบิทอลนํามะมวงน้ําดอกไมทั้ง 3 ระยะ มาลางดวยน้ําสะอาด
ใชมีดตัดขั้วดานบนของลูกและปาดเนื้อกลางลูก จากนั้นใชมีดกรีดเนื้อมะมวงใหมีพื้นที่หนาตัด 2 ตารางเซนติเมตร นํามะมวงที่
ตัดแตงเปนชิ้นแลวไปแชลงในสารละลายที่สวนผสมของกรดซิตริก โพแทสเซียมเมทาไบซัลไฟต และแคลเซียมคลอไรด
ที่ละลายในน้ํา โดยอัตราสวนมะมวงตอสารละลาย (1:2) แชนาน 15 นาที (Chavan et al,. 2010; วรรณนิดาและคณะ,
2552; จิราพร, 2549) นําชิ้นมะมวงสะเด็ดน้ํา และชั่งน้ํามะมวงใสลงในสารละลายออสโมติกที่ความเขมขน 30-50 องศาบริกซ
ที่ pH 4.5 (อัตราสวน 2:1) จึงปดฝาขวดโหล แชนาน 3 วัน (วันที่ 1 แชสารละลายออสโมติกที่ 30 ºองศาบริกซ วันที่ 2 แช
สารละลายออสโมติกที่ 40 ºองศาบริกซ และวันที่ 3 แชสารละลายออสโมติกที่ 50 องศาบริกซ) นํามะมวงไปเขาตูอบลมรอนที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ใหมีคา a w คงเหลือต่ํากวา 0.85 (Chavan et al,. 2010) นําไปวิเคราะห
คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก คาสี L*, a* และ b* และ ลักษณะดานเนื้อสัมผัสมะมวง ไดแก Hardness, Cohesiveness,
Adhesiveness, Springiness and Chewiness
การวิเคราะหผลการทดลองทางสถิติ
รายงานผลขอมูลในรูปแบบคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
ผลการวิจัย
การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพและเคมีของมะมวงน้ําดอกไม
มะมวงสุกทั้ง 3 ระยะ พบวาคาสี L* ของมะมวง ลดลงเมื่อระยะสุกของมะมวงเปลี่ยนแปลงจากระยะที่ 1 เปนระยะ
ที่ 2 และระยะที่ 3 โดยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนคาสี a* และคาสี b* คาสีทั้งสองเพิ่มขึ้นเมื่อระยะสุกของ
มะมวงเปลี่ยนจากระยะที่ 2 และระยะที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพทางดานสีของมะมวงน้ําดอกไมตกเกรดทั้ง 3 ระยะ
ระยะสุกมะมวง
มะมวงระยะที่ 1
มะมวงระยะที่ 2
มะมวงระยะที่ 3

คาสี
L*

a*

73.57a±1.04
65.93b±1.54
61.03c±0.80

2.15c±0.72
8.67b±1.27
14.74a±0.74

b*
34.95c±6.00
53.10b±0.31
61.08a±0.26

หมายเหตุ: a, b และ c หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เมื่อนําเนื้อมะมวงทั้ง 3 ระยะมาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงดานเนื้อสัมผัส พบวาเมื่อเนื้อมะมวงมีระยะสุกมากขึ้น
คา Hardness ลดลงจาก 516.57 g ของเนื้อมะมวงระยะที่ 1 ลดลงเหลือ 201.92 g ของเนื้อมะมวงระยะที่ 3 ตรงกันขามกับ
คา Springiness มีคาเพิ่มขึ้นจาก 0.12 ของระยะที่ 1 เพิ่มขึ้นเปน 0.36 ของมะมวงระยะที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) แตคา Cohesiveness และ Adhesiveness ไมมีความแตกตาง (p>0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสมะมวงน้ําดอกไมทั้ง 3 ระยะ
คุณลักษณะ
Hardness (g)
Cohesiveness (-)ns
Adhesiveness (g.sec)ns
Springiness (-)
Chewiness (g) ns

ระยะสุกมะมวง
ระยะที่ 1
516.57a±146.83
0.08 ±0.02
-319.94±24.66
0.12b±0.03
3.52±1.32

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

331.08b±48.67
0.07 ±0.00
-289.45±60.82
0.17b±0.04
3.30±0.42

201.92b±31.88
0.10 ±0.01
-322.90±39.07
0.36a±0.96
5.21±1.16

หมายเหตุ: a, b และc หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05), ns ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05), ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึกษาสมบัติทางเคมีของมะมวงน้ําดอกไม
คาความเปนกรดดางของมะมวงทั้ง 3 ระยะ อยูในชวง 3.00 - 4.43 เนื้อมะมวงมีระยะสุกมากขึ้นคาความเปน
กรดดางเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณกรดของเนื้อมะมวงที่วิเคราะหในรูปของกรดซิตริกมีปริมาณลดลงเมือ่ ระยะสุกของเนื้อมะมวง
เพิ่มขึ้นจาก 4.60 เปอรเซ็นต ของระยะที่ 1 ลดลงเหลือ 1.43 เปอรเซ็นตในระยะที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดของมะมวงเมื่อระยะการสุกเพิ่มจากระยะที่ 1 เปนระยะที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก 8.40 ไปถึง 20.37
องศาบริกซอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อัตราสวนปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายนํ้าไดซึ่งจะเปนคาบงชี้ถึงปริมาณ
นํ้าตาลหรือความหวานที่เพิ่มขึ้น ตอปริมาณกรดที่ไทเทรตที่ลดลง พบวาอัตราสวนปริมาณน้ําตาลตอปริมาณกรดของเนื้อ
มะมวงมีคาเพิ่มขึ้นจาก 1.84 4.78 และ 14.53 ของเนื้อมะมวงที่สุกในระยะที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต (p<0.05) เนื่องจากเนื้อมะมวงเมื่อสุกมากขึ้นปริมาณกรดมีปริมาณลดลง แตปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเพิ่ม
มากขึ้น น้ําตาลรีดิวซหลักที่พบในมะมวงไดแก กลูโคส และฟรุกโตส ปริมาณน้ําตาลรีดิวซในเนื้อมะมวงที่มีระยะสุกเพิ่มมาก
ขึ้นจาก 12.41, 40.48 และ 43.68 มิลลิกรัมตอกรัม ของระยะที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต (p<0.05)
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางเคมีของมะมวงน้ําดอกไมทั้ง 3 ระยะ
พารามิเตอร
คาความเปนกรดดาง
ปริมาณกรดทั้งหมด (รอยละ)
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (องศาบริกซ)
อัตราสวนปริมาณน้ําตาลตอปริมาณกรด
ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ (มิลลิกรัมตอกรัม)

ระยะที่ 1
3.00c±0.02
4.60a±0.08
8.40c±0.69
1.84c±0.16
12.41b±4.93

ระยะสุกมะมวง
ระยะที่ 2
3.61b±0.26
2.57b±0.09
12.13b±0.23
4.78b±0.37
40.48a±4.90

ระยะที่ 3
4.43 ±0.30
1.43c±0.09
20.37a±0.63
14.53a±1.46
43.68a±1.37
a

หมายเหตุ: a, b และ c หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวนอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05), ns ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอสมบัติทางกายภาพของมะมวงแชอิ่มอบแหง
มะมวงที่ผานการออสโมซิสดวยสารละลาย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสีภายหลังจากกระบวนการอบแหง เมื่อ
เปรียบเทียบปจจัยในกระบวนการแชอิ่มชิ้นมะมวง 2 ปจจัย ไดแก ระยะสุกของมะมวงแตละระยะและชนิดของสารละลาย
ออสโมติกที่ใชในกระบวนการออสโมซิส พบวาปจจัยระยะสุกของมะมวงแตละระยะมีผลตอคาสี L*, a* (p<0.01) และ b*
(p<0.05) ชนิดของสารละลายออสโมติกไมมีผลกับความสามารถในการถายโอนมวลสาร (p>0.05) ซึ่งบงบอกถึงสารที่ใช
ออสโมติกมะมวงไมมีผลตอการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีหลังการแชอิ่ม

ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฎมะมวงแชอิ่มอบแหง ทั้ง 9 สิ่งทดลอง
จากปจจัยระยะสุกของมะมวงซึ่งคาสี L* ของมะมวงลดลงเมื่อระยะสุกของมะมวงเปลี่ยนแปลงจากระยะที่ 1 เปน
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 แสดงใหเห็นถึงการเกิดสีน้ําตาล การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสองมีผลตอคาสี L*, a* และ b*
(p<0.05) จากผลดังกลาวนํามาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบระหวางสิ่งทดลองที่มีปฏิสัมพันธระหวางปจจัยไดทั้งหมด 9 สิ่ง
ทดลอง พบวา มะมวงแชอิ่มอบแหงที่ใชมะมวงสุกระยะที่ 3 ที่มีคาสี L* และ a* มากกวาระยะที่ 1 และ 2 ดังตารางที่ 4 และ
5 และภาพที่ 1
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยหลักและการปฏิสัมพันธระหวางปจจัย ของระยะการสุกของมะมวงและ
ชนิดของสารออสโมติกตอคาสี L*, a* และ b* ของมะมวงแชอิ่มอบแหง
แหลงที่มาของความผันแปร
คาสี
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ระยะสุกของมะมวง (A)
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ชนิดของสารออสโมติก (B)
ซูโครส
มอลติทอล
ซอรบิทอล
ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย
AxB

L*
xx
57.58A
52.38AB
46.63B
ns
53.81
51.80
50.97

a*
xx
3.54C
6.39B
11.37A
ns
6.65
6.93
7.72

b*
x
38.40B
46.80A
46.44A
ns
42.85
44.19
44.60

ns

ns

ns

xx = p < 0.01; x = p < 0.05; ns = ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
A, B และ C หมายถึงตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของระยะสุกของมะมวง

ตารางที่ 5 คาสี L*, a* และ b* ของมะมวงแชอิ่มอบแหง
ปจจัย
ระยะสุก
ชนิดของสารออสโมติก
L*
ระยะที่ 1
ซูโครส
59.31a±5.74
มอลติทอล
55.95ab±3.75
ซอรบิทอล
57.47ab±3.63
ระยะที่ 2
ซูโครส
54.09ab±4.45
มอลติทอล
52.62ab±6.37
ซอรบิทอล
50.44ab±3.44
ระยะที่ 3
ซูโครส
48.04ab±7.08
มอลติทอล
46.84ab±7.70
ซอรบิทอล
45.02b±12.41

คาสี
a*
2.17c±1.90
3.13c±2.62
5.31c±4.83
6.18bc±2.56
6.24bc±4.54
6.77abc±5.18
11.61a±0.25
11.44a±0.32
11.08ab±0.89

b*
34.85b±5.77
37.41ab±1.55
42.94ab±4.98
46.79ab±2.58
48.94a±7.46
44.67ab±3.48
46.92ab±7.80
48.94ab±6.57
46.18ab±11.14

หมายเหตุ: a, b และ c หมายถึงตัวอักษรที่แตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05), ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปจจัยดานระยะการสุกของมะมวงมีผลตอคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Hardness, Springiness อยางมีนัยสําคัญ
ที่ (p<0.01) เมื่อมะมวงที่นํามาแชอิ่มอบแหงที่มีระยะสุกเพิ่มมากขึ้น Hardness ก็จะลดลงจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 ซึ่ง
ตรงขามกับ Springiness ที่มีคาเพิ่มขึ้นจากระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 สวนคา Cohesiveness, Adhesivness และ
Chewiness มีแนวโนมลดลงเมื่อมะมวงมีระยะสุกมากขึ้นแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อ
เปรี ยบเที ยบผลของชนิด ของสารละลายออสโมติก พบวา มะมว งที่อ อสโมซิสด วยสารโพลีไ ฮดริกแอลกอฮอล ไม มีผ ลต อ
คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสตาง ๆ p>0.05 ดังตารางที่ 6 การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยทั้งสองในขบวนการออสโมซิสที่ใช
มะมวงสุกระยะตาง ๆ รวมกับชนิดของสารละลายออสโมติกไมมีผลตอคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Hardness, Cohesiveness,
Adhesiveness, Springiness และ Chewiness (p>0.05) ดังตารางที่ 6 จากผลดังกลาวนํามาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบ
ระหวางสิ่งทดลองที่มปี ฏิสัมพันธระหวางปจจัยไดทั้งหมด 9 สิ่งทดลอง พบวามะมวงระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ที่ใชสารละลาย
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ออสโมซิสชนิดตาง ๆ มีคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Hardness อยูใ นชวง 4291.03 - 5620.66, 2935.48 -3486.33 ตามลําดับ
นอยกว าระยะที่ 1 มีคุ ณลัก ษณะด านเนื้อ สัม ผัส Hardness อยูใ นช วง 7003.70-8472.24 ในขณะที่ คา ดานเนื้ อสั มผั ส
Springiness ของมะมวงแชอิ่มอบแหงเมื่อระยะของมะมวงเพิ่มขึ้นคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Springiness เพิ่มขึ้น (p<0.05)
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยหลักและการปฏิสมั พันธระหวางปจจัยของระยะสุกของมะมวงและชนิดของ
สารออสโมติกตอคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัสของมะมวงแชอิ่มอบแหง
Hardness
แหลงที่มาของ
Cohesiveness
Adhesiveness Springiness Chewiness
ความผันแปร
(-)
(g.sec)
(-)
(g)
(g)
ระยะสุกของ
xx
ns
ns
xx
ns
มะมวง (A)
ระยะที่ 1
7852.83A
0.43
-235.48
0.32B
742.69
B
B
ระยะที่ 2
4849.42
0.46
-201.69
0.44
752.41
C
A
ระยะที่ 3
3313.32
0.28
-157.14
0.67
581.74
ชนิดของสาร
ns
ns
ns
ns
ns
ออสโมติก (B)
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
ns
ns
ns
ns
ปจจัย(Interaction)
ns
xx = p < 0.01; x = p < 0.05; ns = ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
A, B และ C หมายถึงตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ของระยะสุกของมะมวง

ตารางที่ 7 คุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Hardness และSpringiness ของมะมวงแชอิ่มอบแหง
ปจจัย
Hardness
Springiness
(g)
(g)
ระยะสุก
ชนิดของสารออสโมติก
ระยะที่ 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
ระยะที่ 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
ระยะที่ 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 หมายถึงตัวอักษรทีแ่ ตกตางกันในแนวตั้ง แสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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อภิปรายผล
การวิเคราะหทางกายภาพและเคมีของมะมวงน้ําดอกไม
สีของมะมวงที่มีสีเหลืองสมมากขึ้นเมื่ออายุมะมวงมากขึ้นเนื่องจากเนื้อมะมวงเมื่อผลเขาสูกระบวนการสุกมีการ
สังเคราะหแคโรทีนอยด ซึ่งเปนรงควัตถุที่มีสีเหลือง สม แดง ชนิดแซโทฟวส (Xanthophyll) เปนรงควัตถุที่มีสีเหลือง หรือ
เหลืองสม และมีบีตา-แคโรทีน แคโรทีนอยดหลักในเนื้อมะมวง ที่เปนสารสีที่สําคัญที่ใหสีเหลืองของผลมะมวงสุก (สายชล และ
สุนทร, 2535) ซึ่งผลการทดลองสอดคลองกับ Rimkeeree and Charoenrein (2014) ที่สีของเนื้อมะมวงน้ําดอกไมมีคาสี L*
ลดลงจาก 74.71 เหลือ 68.58 เมื่อมะมวงมีการสุกเพิ่มขึ้นจากระยะสุกบางสวนไปถึงระยะสุกเต็มที่ แตคาสี a* กลับเพิ่มขึ้น
จาก 7.09 เพิ่มจนถึง 13.40 เนื่องจากรงควัตถุแคโรทีนอยถูกสังเคราะหเพิ่มมากขึ้นเมื่อระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น (Srinivasa et
al., 2002) เนื้อสัมผัสของมะมวงมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมะมวงเกิดการสุกมีการเปลี่ยนแปลงของผนังเซลล ในระหวาง
การสุกซึ่งเกี่ยวของกับปริมาณของเพกตินในผนังเซลลทั้งสวนของ Primary cell wall และ Middle lamella ในระหวาง
กระบวนการสุกเนื้อมะมวงมีความแข็งลดลงเพราะปฏิกิริยาไฮโดรไลติก ที่เปลี่ยนจากโปรโตเพกตินไปเปนเพกตินที่มีมวล
โมเลกุลต่ํา และมีหมู Methoxyl อยูนอย ดวยกระบวนการ enzymatic demethylation และ depolymerization โดย
เอ็นไซม pectin methylesterases และ polygalacturonase (Sidhu, 2006) นอกจากนี้ยังมีรายงานวาการที่เนื้อมะมวงมี
ความแข็งลดลง เนื่องจากการลดลงของเพกตินชนิดที่ไมละลายน้ํา และการเพิ่มขึ้นของ Soluble polyuronides (Yashoda
et al., 2006) และ Water-soluble pectin (Vicente et al., 2007) ความเปนกรดดางของมะมวง เมื่ออายุของมะมวง
น้ําดอกไมเพิ่มมากขึ้นทําใหปริมาณกรดในเนื้อมะมวงมีปริมาณลดลง มีรายงานวามะมวงน้ําดอกไมสุกเต็มที่มีคาความเปนกรด
ดางอยูที่ประมาณ 4 ซึ่งปริมาณกรดสวนใหญเปนกรดซิตริก กรดอินทรียของมะมวงจะถูกใชในวัฏจักรเครบสของการหายใจ
ทําใหปริมาณกรดคอย ๆ ลดลงไปพรอมกบการลดลงของคารโบไฮเดรตที่ไมละลายน้ําและการเพิ่มขึ้นของน้ําตาล ของแข็งที่
ละลายไดทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสารประกอบเพกติน ซึ่งมีโมเลกุลขนาดใหญอยูในรูปโพรโตเพกติน ที่ไมละลาย
น้ําเปลี่ยนรูปไปเปนเพกติน ที่มีโมเลกุลเล็กลงและละลายน้ําได และมีการเปลี่ยนแปลงของคารโบไฮเดรตที่ละลายน้ําไมได
ประเภทแปงไปเปนคารโบไฮเดรตที่ละลายน้ําไดประเภทน้ําตาล ทําใหปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเพิ่มสูงขึ้น และ
สอดคลองกับผลการทดลองของ ศักยะ (2555) หลังจากการเก็บเกี่ยวจนถึงระยะสุกเต็มที่ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา
ไดของมะมวงมีคาจาก 5 เพิ่มขึ้นถึง 20 องศาบริกซ ปริมาณน้ําตาลรีดิวซเปนน้ําตาลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลชนิดที่ใช
เอ็นไซม ซึ่งมะมวงระยะที่ 2 และ 3 มีคาสี L* และ a* มากกวาระยะที่ 1
การศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอคุณลักษณะกายภาพของมะมวงแชอิ่มอบแหง
คาสีของมะมวงระยะที่ 1 เปนระยะที่มะมวงยังไมแกมากจึงทําใหไดคาสี L* มากกวาสิ่งทดลองอื่น และลดลงเมื่อระยะ
ของมะมวงเพิ่มขึ้น เนื่องจากเนื้อมะมวงเมื่อผลเริ่มสุกมีการสังเคราะหแคโรทีนอยด และมีบีตา-แคโรทีน ซึ่งเปนสารสีที่สําคัญ
ที่ใหสีเหลืองสมของผลมะมวงสุก คาสี L* ลดลงอาจเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลที่ไมมีเอ็นไซมเกี่ยวของ เนื่องจาก
การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาล เพราะคา L* เปนคาที่ใชสําหรับเปนดัชนีที่บงบอกการเกิดสีดําคล้ํา (darkening) เปนผลมาจากทั้ง
การเกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลและจากการเพิ่มขึ้นของรงควัตถุ (Lozano et al., 1993) เชนเดียวกับ Monsalve-Gonzalez et al
(1993) ซึ่งกลาววาการลดลงของ L* และการเพิ่มขึ้นของคา a* เปนดัชนีที่บงบอกการเกิดสีน้ําตาลในผลิตภัณฑได คาสี a*
เพิ่มขึ้นเมื่อใชมะมวงระยะที่มากขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของคาสี a* ความเขมของสีน้ําตาลจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําตาลรีดิวซ
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อระยะสุกของมะมวงเพิ่มขึ้น น้ําตาลรีดิวซและกรดอะมิโนเปนซับสเตรทของการเกิดสีน้ําตาลชนิดเมลลาด
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เนื้อสัมผัสของมะมวงระยะที่ 1 มีคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Hardness สูงกวาระยะที่ 2 และ 3 เนื่องจากเปนระยะที่
1 ไมแกมากทําใหมีความหนาแนนของเนื้อมะมวงเยอะกวาระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Rimkeeree and
Charoenrein (2014) วาเนื้อสัมผัสดานความแนนเนื้อของมะมวงน้ําดอกไมพบวาในระยะสุกเต็มที่ ระยะสุก และระยะสุก
บางสวน มีคาความแนนเนื้อมีคาลดลงตามลําดับ ในขณะที่มะมวงระยะที่ 3 มีคุณลักษณะดานเนื้อสัมผัส Springiness สูง กวา
ระยะที่ 2 และ 3 เนื่องจากการทํางานของเอนไซมเพกตินในมะมวง การนิ่มลงในเนื้อมะมวงเกิดจากการยอยเพกตินที่ผนัง
เซลล เกิดการสูญเสียกาแลกโทสเกิดจากการละลายของเพกตินสวนที่ละลายน้ํา พรอมกับการลดขนาดของเฮมิเซลลูโลสและ
การเพิ่มกิจกรรมของโพลีกาแล็กโทซิเดสระหวางการสุก
สรุปผลการวิจัย
มะมวงน้ําดอกไมเมื่อสุกจากระยะที่ 1 ไปสูระยะสุกที่ 3 มะมวงมีคาความเปนกรดดาง ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา
ได อัตราสวนปริมาณน้ําตาลตอปริมาณกรด และปริมาณน้ําตาลรีดวิ ซเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณกรดทั้งหมดลดลงเมื่อระยะ
ของมะมวงสุกเพิ่มมากขึ้น สวนคาสีของเนื้อมะมวงมีสีเหลืองสมมากขึ้นเมื่อระยะสุกของมะมวงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเนื้อมะมวง
มีระยะสุกมากขึ้น คา Hardness มีคาลดลง ตรงกันขามกับคา Springiness มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อมะมวงมีระยะสุกเพิ่มขึ้น
สวนการศึกษาผลของระยะสุกและชนิดของสารละลายออสโมติกตอคุณลักษณะกายภาพของมะมวงแชอิ่มอบแหง
การใชน้ําตาลซอรบิทอล และมอลติทอลสามารถใชทดแทนน้ําตาลทรายได และใหสมบัติดานสีและเนื้อสัมผัสชองมะมวงแชอิ่ม
อบแหงไมแตกตางกัน แตระยะสุกของมะมวงมีผลตอสีมะมวงแชอิ่มอบแหง เมื่อมะมวงมีระยะสุกมากขึ้นทําใหเกิดปฏิกิริยาสี
น้ําตาลมากขึ้น แตเนื้อมะมวงแชอิ่มอบแหงมีความแข็งลดลง
กิตติกรรมประกาศ
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ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรีย
กลุ่มสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืช
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัต ถุประสงค์เพื่อทดสอบผลของโซเดียมคลอไรด์ ความเข้ มข้นต่า ง ๆ ต่ อการสร้ างกรดอินโดล-3แอซิติก และการละลายฟอสเฟตของ Paenibacillus sp. BSR1-1, Streptomyces sp. SRF1, Streptomyces sp.St1 และ
Streptomyces sp.St8 รวมทั้งศึกษาผลของสารแขวนลอยแบคทีเรียต่อการเจริญของรากข้าวโพด ผลการศึกษาพบว่า
แบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธุ์ สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
มากสุดที่เวลา 24 ชั่วโมง ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 1.7% ส่วน Streptomyces sp. St1 สร้างได้มากที่สุดในวันที่ 14
ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์ 3.4% และ Streptomyces sp. St8 สร้างได้มากที่สุดในวันที่ 35 ความเข้มข้นโซเดียมคลอไรด์
1.7% ในขณะที่ Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 สามารถละลายฟอสเฟตได้ แต่ เมื่อความเข้มข้นของ
โซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นทาให้การละลายฟอสเฟตลดลง การทดสอบสารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ต่อการเจริญ
ของรากข้าวโพด พบว่า สารแขวนลอยแบคทีเรียไม่กระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดทั้งในสภาวะที่มีและไม่มีโซเดียมคลอไรด์
คาสาคัญ: แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช โซเดียมคลอไรด์ กรดอินโดล-3-แอซิติก
Abstract
The objective of this study was to investigate the effect of sodium chloride (NaCl) on indole-3acetic 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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บทนา
ดินเค็ม (saline soil) เป็นดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินมาก ส่วนใหญ่เป็นเกลือโซเดียมที่เป็นสารประกอบ
ของโซเดียมกับคลอรีน ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ดินเค็มประมาน 21.4 ล้านไร่ โดยพื้นที่ภาคกลางพบดินเค็มประมาณ 54,644 ไร่
และจังหวัดที่พบพื้นที่ดินเค็ม ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท สาเหตุที่พื้นที่ภาค
กลางเป็นดินเค็มเนื่องจากเคยมีน้าทะเลท่วม หรือเกิดการบุกรุกของน้าเค็มเมื่อเกิดน้าทะเลหนุน และเกิดการทับถมของตะกอน
น้าทะเลและตะกอนน้ากร่อยอยู่ใต้ตะกอนน้าจืด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ดินเค็มส่งผลทาให้โครงสร้างทางกายภาพและทาง
เคมีของดินเปลี่ยนแปลงไป (Anbumalar & Ashokumar, 2016) จนมีผลทาให้การเพาะปลูกพืชได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มากโดยมีผลทาให้พืชเกิดการเจริญที่ผิดปกติ (เอิบ เขียวรื่นรมย์, 2550) เนื่องจากความเค็มมีผลทาให้การเจริญของรากพืช
ลดลง และส่งผลต่อการดูดซึมน้าของรากพืช ทาให้พืชดูดน้าได้น้อยลงจึงส่งผลให้ พืชเกิดอาการขาดน้า และเกิดการสะสม
ไอออนที่เป็นพิษ โดยเฉพาะไอออนของเกลือ ตลอดจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารของพืช ได้ นอกจากนี้ความเค็ม
ยังมีผลทาให้เกิดอาการไหม้ของใบบริเวณขอบใบไหม้ ยับยั้งการออกดอกและเมล็ด (อธิภัทร เงินหมื่น, 2556) ความเค็ม
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพืชแล้วยังมีผลต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินด้วยเช่นกัน โดยทาให้ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน
ลดลง และมีผลต่อความสามารถของจุลินทรีย์ในการส่งเสริมการเจริญของพืชให้ลดลง แต่ความเค็มของดินไม่ได้มีผลต่อ
จุลินทรีย์ทุกชนิดโดยเฉพาะกลุ่มจุลินทรีย์ทนเค็มที่สามารถเจริญได้ในสภาวะแวดล้อมได้หลายสภาวะ เช่น สภาวะที่มีเกลือ
หรือไม่มีเกลือ เป็นต้น (สุกัญญา เทพธีร์ และคณะ, 2562) ดังรายงานวิจัยของดรุณี มารเดช และวิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ (2560)
พบว่าราที่คัดแยกได้จากรางจืด จากอาเภอหลังสวน จังหวัด ชุมพร ส่วนใหญ่สามารถเจริญและสร้างกรดอินโดลอะซิติกได้ใน
อาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ แต่มีบางชนิดที่ไม่สามารถเจริญและสร้างกรดอินโดลอะซิติกได้ จากผลกระทบ
ของดินเค็มที่มีต่อพืชและจุลินทรีย์นั้นส่งผลให้มี ความสนใจศึกษาถึงบทบาทของจุลินทรีย์ที่ทนเค็ม และมีความสามารถที่
ส่งเสริมการเจริญของพืชที่ปลูกในดินเค็มมากขึ้น ดัง รายงานวิจัยของอนุเทพ ภาสุระ (2558) ศึกษาการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์
Bacillus subtillsในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็มจากน้าทะเล พบว่า สภาวะที่มีการเติม
สารละลายเชื้อจะมีผลทาให้ ความยาวราก ความยาวลาต้น และน้าหนักแห้งของต้นกล้าข้าวมีค่าสูงขึ้นนอกจากนี้มีรายงานที่
พบว่า Pseudomonas sp.สามารถส่งเสริมการเจริญของข้าวสาลี โดยช่วยลดการนาไอออนที่เป็นพิษเข้าสู่เซลล์ และช่วยให้มี
ปริมาณออกซินเพิ่มสูงขึ้น (Egamberdieva & Kucharova, 2009) และมีรายงานวิจัยที่พบว่าแบคทีเรีย ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช (plant growth promoting bacteria, PGPB) มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญของพืชในสภาวะ
ที่มีความเค็ม โดยสภาวะความเค็มที่มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 200nM แบคทีเรียทนเค็มหรือทนเค็มปานกลาง
ส่งเสริมให้ข้าวสาลีมีความยาวราก ความยาวยอด และน้าหนักสดเพิ่มขึ้น (Orhan, 2016) ซึ่งแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชมีกลไกในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการให้ธาตุอาหารแก่พืช การละลายธาตุอาหาร
และสลายธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การตรึงไนโตรเจนการละลายฟอสฟอรัส เป็นต้น
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักของพืชมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตที่สาคัญ หากพืชได้รับธาตุนี้
ไม่เพียงพอกับความต้องการจะทาให้มีการเจริญ เติบโตผิดปกติ เจริญเติ บโตช้า ลาต้นแคระแกรน มีการหายใจและการ
สังเคราะห์แสงลดลง ใบมีสีเขียวเข้มผิดปกติ การติดดอกติดผลต่า (สุพัตรา รักษ์วงศ์, 2558) นอกจากนี้แบคทีเรียส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชยังสามารถผลิตฮอร์โมนกลุ่มออกซิน ได้แก่ กรดอินโดล-3-แอซิติก (indole-3-acetic acid, IAA) เป็น
ฮอร์โมนพืชที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโต ช่วยในการแบ่งเซลล์การยืดยาวของลาต้น และการเจริญของขนราก และรากแขนง
ได้มากขึ้น และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนาสารอาหารเขาสู่รากพืช (สมคิด ดีจริง, 2558; Orhan, 2016) จึงทาให้พืชสามารถ
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%)
โดยใช้ข้อมูลจากลาดับเบสบน 16s rDNA ในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ และการลดความเป็นพิษของ
โซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานด้วย Streptomyces sp. St8 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปทดสอบกับพืชใน
ระดับโรงเรือน และเป็นแนวทางในการนาแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ดิน
เค็มจริงต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย
สาหรับการทดลองนี้ใช้แบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืช 3สายพันธุ์ ได้แก่ Paenibacillus sp. BSR1-1,
Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 ที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก
รศ.ดร. อภิเดช แสงดี เตรียมหัวเชื้อโดยเพาะเลี้ยง Paenibacillus sp. BSR1-1 บนอาหาร NA ที่อุณหภูมิห้อง (31-34
องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และ Streptomyces สายพันธุ์ต่าง ๆ เพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลง
ครึ่งหนึ่ง อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นนาออกมาบ่มที่อุณหภูมิห้อง (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 ซ้า โดยเพาะเลี้ยง Paenibacillus sp. BSR1-1 ในอาหาร NB และ
Streptomyces เพาะเลี้ยงในอาหาร PDB ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง ที่ผสมทริปโตแฟน 2mg/ml และสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ 0, 0.85, 1.70, 2.55, 3.40, 4.25 และ 5.10% ใช้สารแขวนลอยของแบคทีเรียแต่ละชนิดในอัตราส่วนระหว่าง
สารแขวนลอยเชื้อกั บอาหารเลี้ยงเชื้อ เท่า กับ 1:10 ml โดย Paenibacillus sp. BSR1-1 บ่ม อุ ณหภู มิ ห้อ ง (31-34
องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และ Streptomyces อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน แล้วบ่มที่อุณหภูมิห้อง
(31-34 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 35 วัน เมื่อครบกาหนดเวลานามาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็ว 3,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 30 นาที เก็บส่วนใสด้านบนปริมาตร 2ml มาทดสอบกับสารละลาย Salkowski’s ปริมาตร 4ml และกรด
ออโธฟอสฟอริก จานวน 1 - 2 หยด เพื่อดูการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกวัดค่าดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 530 nm
เปรียบเทียบความเข้มข้นของกรดอินโดล-3-แอซิติกกับกราฟมาตรฐานของกรดอินโดล-3-แอซิติก
การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์
ทดสอบการละลายฟอสเฟตตามวิธีของ Naik et al. (2008) โดยหยดสารแขวนลอยของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุ์
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
ชั่ ว โมง ส่ ว น Streptomyces บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 3 วั น แล้ ว น ามาบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง (31-34
องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 35 วัน เมื่อครบกาหนดเวลาสังเกตวงใสที่เกิดขึ้นพร้อมวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส
การลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานด้วย Streptomyces sp. St8
เพาะเลี้ยง Streptomyces sp. St8 บนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่ง บ่มที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 วัน และนามาบ่มที่อุณหภูมิห้อง (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) นาเมล็ด
พั น ธุ์ ข องข้ า วโพดหวาน จากต าบลเมื อ งการุ้ ง อ าเภอบ้ า นไร่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ที่ ส มบู ร ณ์ แช่ ล งในสารแขวนลอยของ
Streptomyces sp. St8 หรือน้ากลั่น เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วจึงเพาะลงบนกระดาษและรดด้วยโซเดียมคลอไรด์ความ
เข้มข้นต่าง ๆ กัน แบ่งการทดลองออกเป็น 7 ทรีทเมนต์ ดังนี้ 1) แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยน้ากลั่น 2) แช่เมล็ดในน้ากลั่น
รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.85% 3) แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70% 4) แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียม
คลอไรด์ 3.40% 5) แช่เมล็ดสารแขวนลอยเชื้อรดด้วยน้ากลั่น 6) แช่เมล็ดสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70%
7) แช่เมล็ดสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40% ปริมาตรโซเดียมหรือน้ากลั่นที่รดใช้ปริมาตร 20 ml แต่ละทรีท
เมนต์ทาทั้งหมด 10 ซ้า เมื่อข้าวโพดอายุครบ 4 วัน วัดความยาวรากของข้าวโพด
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกด้วย Two-way ANOVA และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วย Least Square Difference (LSD) ส่วนความสามารถในการละลายฟอสเฟตและการลดความเป็นพิษ
ของโซเดียมคลอไรด์ตอ่ ต้นกล้าข้าวโพดด้วย Streptomyces sp. St8 วิเคราะห์ด้วยด้วย One-way ANOVA และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD
ผลการวิจัย
การทดสอบความสามารถในการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์
จากผลการทดสอบการสร้ า งกรดอิ น โดล-3-แอซิ ติ ก ของแบคที เ รี ย กลุ่ ม สนั บ สนุ น การเจริ ญ ของพื ช พบว่ า
Paenibacillus sp. BSR1-1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้มากที่สุด เท่ากับ 0.129±0.02 mg/ml ในอาหารที่มีโซเดียม
คลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.7% โดยมากกว่าการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกในอาหารที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ และมีโซเดียม
คลอไรด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0.85% อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (P≤0.05) แต่ ค วามเข้ ม ข้ น ของเกลื อ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น กว่ า นี้
Paenibacillus sp. BSR1-1 ไม่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Paenibacillus sp. BSR1-1
ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (%)

ปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติก
(mg/ml)
0.125±0.03c
0.127±0.01b
0.129±0.02a
-

0
0.85
1.70
2.55
3.40
4.25
5.10

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

ส่วน Streptomyces แต่ละสายพันธุ์ พบว่า Streptomyces sp. St1 สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ในวันที่ 14, 21
และ 35 โดยสร้างได้ที่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์สูงถึง 3.40% การสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Streptomyces sp.
St1 ในวันที่แตกต่างกัน แต่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน พบว่า เชื้อสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้สูงสุดในวันที่ 14
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ทุกความเข้มข้นจากนั้นจะสร้างได้น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบผลภายในวันเดียวกัน แต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่างกัน พบว่า
วันที่ 14 โซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.70 และ 3.4% มีปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกไม่แตกต่างกับที่เชื้อที่เจริญในอาหาร
ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ แต่วันที่ 21 ทุกความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน และวันที่ 35 เชื้อในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น
0.85, 1.70 และ 2.55% มีปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกสูงกว่าไม่มีโซเดียมคลอไรด์ และความเข้มข้น 3.4% ไม่แตกต่างกับที่
ไม่มีโซเดียมคลอไรด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Streptomyces sp. St1
ระยะเวลา

ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (%)
1.70
2.55
3.40
0.662±0.01Aa 0.637±0.01Aab 0.653±0.00Aa

7
14

0
0.85
0.652±0.02Aa 0.616±0.01Ab

21
28
35

0.549±0.00Ba 0.557±0.00Ba 0.547±0.01Ba 0.580±0.01Ba 0.563±0.03 Ba
Cc
Cb
Ca
Cab
0.317±0.01 0.362±0.01 0.395±0.01 0.370±0.01
0.342±0.00Cbc

4.25
-

5.10
-

-

-

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 เชื้อจะไม่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ การสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
ของ Streptomyces sp. St8 ในวันที่แตกต่างกัน แต่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน พบว่า ทุกความเข้มข้นเชื้อสร้าง
กรดอินโดล-3-แอซิติกได้มากที่สุดในวันที่ 35 โดยที่ไม่เติมโซเดียมคลอไรด์ และเติมโซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.70% เมื่อ
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเชื้อสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้เพิ่มมากขึ้น แต่ที่ความเข้มข้น 0.85% การสร้างในวันที่ 14, 21 และ 28
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบผลภายในวันเดียวกัน แต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่าง
กัน พบว่า วันที่ 14 และ 21 ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ไม่มีผลต่อ สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของเชื้อ แต่วันที่ 28 และ 35 เติม
โซเดียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 0.85% เชื้อสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้น้อยกว่าทรีทเมนต์ที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียม
คลอไรด์ 1.70% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกของ Streptomyces sp. St8
ระยะเวลา
7
14
21
28
35

0
0.292±0.01Da
0.394±0.03Ca
0.468±0.06Ba
0.649±0.11Aa

0.85
0.306±0.04Ba
0.364±0.03Ba
0.330±0.04Bb
0.583±0.12Ab

ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ (%)
1.70
2.55
3.40
0.262±0.01Da
Ca
0.335±0.03
Ba
0.421±0.10
Aab
0.591±0.07
-

4.25
-

5.10
-

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกันภายในวันเดียวกันแต่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์แตกต่างกัน
ส่วนอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ต่างกันแสดงปริมาณกรดอินโดล-3-แอซิติกที่แตกต่างกันที่ปริมาณโซเดียมคลอไรด์เท่ากัน แต่วันแตกต่างกัน
- หมายถึง ไม่พบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก
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การทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียในอาหารที่มีโซเดียมคลอไรด์
จากการทดสอบการละลายฟอสเฟต พบว่า Paenibacillus sp. BSR1-1 ไม่ส ามารถละลายฟอสเฟตได้
ส่วนStreptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 ละลายฟอสเฟตได้ เมื่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์เพิ่มมาก
ขึ้นทาให้ความสามารถในการละลายฟอสเฟตลดลง Streptomyces sp. St1 ละลายฟอสเฟตบนอาหาร Pikovskaya’s agar
ที่ผสมโซเดียมคลอไรด์ได้สูงสุดที่ความเข้มข้น 2.55% และ Streptomyces sp. St8 ที่ความเข้มข้น 4.25% ในขณะที่เชื้อ
ที่เจริญบนอาหาร Pikovskaya’s agar ผสมโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.85% ละลายฟอสเฟตได้ไม่แตกต่างกันกับที่ไม่เติม
โซเดียมคลอไรด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความสามารถในการละลายฟอสเฟตของ Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส(cm)
ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์
(%)
Streptomyces sp. St1
Streptomyces sp. St8
ab
0
1.96±0.12
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
หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน แสดงความสามารถในการละลายฟอสเฟตบนอาหาร Pikovskaya’s agar ที่ผสมโซเดียมคลอไรด์
ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
- หมายถึง ไม่พบการละลายฟอสเฟต

การลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานด้วย Streptomyces sp. St8
แบคทีเรียที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในการทดสอบผลต่อการส่งเสริมการเจริญของข้าวโพดหวานในสภาวะที่มีโซเดียม
คลอไรด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ คือ Streptomyces sp. St8 พบว่า ต้นกล้าข้าวโพดที่งอกในสภาวะที่ไม่มีโซเดียมคลอไรด์ ไม่ว่า
จะแช่เมล็ดในสารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 หรือแช่ในน้ากลั่นมีความยาวรากไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้
ในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า การแช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อ และแช่ในน้ากลั่นความยาวราก
ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ยกเว้นสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้น 3.40% ไม่ว่าแช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อหรือน้ากลั่น
ก็ตาม เมล็ดข้าวโพดไม่เกิดการงอก ดังตารางที่ 5 และภาพที่ 1

45

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ตารางที่ 5 แสดงการเจริญของรากข้าวโพดทีป่ ลูกในสภาวะต่าง ๆ
ทรีทเมนต์
1) แช่เมล็ดในน้ากลั่นรดด้วยน้ากลั่น
2) แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.85%
3) แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70%
4) แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40%
5) แช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยน้ากลั่น
6) แช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 1.70%
7) แช่เมล็ดในสารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40%

ความยาวของราก (cm)
5.21±2.70a
1.06±0.83b
1.16±0.20b
4.92±2.58a
0.67±0.28b
-

หมายเหตุ : อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกัน แสดงความยาวรากของข้าวโพดที่แตกต่างกันของแต่ละทรีทเมนต์ในการทดลอง
- หมายถึง ไม่มีการงอกของเมล็ดข้าวโพด

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของรากข้าวโพดที่ปลูกในสภาวะต่าง ๆ ที่อายุ 4 วัน; ทรีทเมนต์ที่ 1 แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยน้ากลั่น
ทรีทเมนต์ที่ 2 แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ทรีทเมนต์ที่ 3 แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียม
คลอไรด์ 1.70% ทรีทเมนต์ที่ 4 แช่เมล็ดในน้ากลั่น รดด้วยโซเดียมคลอไรด์ 3.40% ทรีทเมนต์ที่ 5 แช่เมล็ด
สารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยน้ากลั่น ทรีทเมนต์ที่ 6 แช่เมล็ด สารแขวนลอยเชื้อ รดด้วยโซเดีย มคลอไรด์ 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 โดยที่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้ความสามารถในการละลายฟอสเฟต
ลดลง เมื่อเทียบกับสภาวะปกติทไี่ ม่มีโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ส่วนความสามารถในการสร้างกรดอินโดล3-แอซิติกเชื้อแบคทีเรียทั้ง 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
ปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลทาให้การเจริญของแบคทีเรียลดลง เนื่องจากสภาวะภายนอกเซลล์มี
ค่า osmotic potential ที่เพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณของเกลือที่เพิ่มขึ้นจึงทาให้เซลล์เกิดการสูญเสียน้าจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
เซลล์มีการเจริญที่ลดลง (Azadikhah et al., 2019) และส่งผลต่อการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้
ผลการลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานของ Streptomyces sp. St8 พบว่า การแช่
เมล็ดข้าวโพดหวานในสารแขวนลอยของเชื้อ Streptomyces sp. St8 ไม่ส่งผลต่อความยาวรากของข้าวโพดหวานทั้งใน
สภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด์ และไม่มีโซเดียมคลอไรด์ สอดคล้องกับรายงานวิจัยของขนิษฐา และคณะ (2562b) พบว่า สาร
แขวนลอยของ Streptomyces กระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ไม่ดี อาจจะเนื่องมาจากกระบวนการสร้าง
กรดอินโดล-3-แอซิติกของแบคทีเรียจาเป็นต้องอาศัยสารตัง้ ต้น โดยมีรายงานว่าจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้ทริปโตแฟนเป็นสารตั้งต้น
ในการสร้ า งกรดอิ น โดล-3-แอซิ ติ ก แต่ มี จุ ลิ น ทรี ย์ ส่ ว นน้ อ ยที่ ส ามารถสร้ า งกรดอิ น โดล-3-แอซิ ติ ก ได้ โ ดยที่ ไ ม่ ต้ อ งอาศั ย
ทริปโตแฟน (Tsavkelova et al., 2006) และการทดลองนี้ ในช่วงของการแช่เมล็ดข้าวโพดในสารแขวนลอยของ
Streptomyces sp. St8 ไม่ได้เติมทริปโตแฟนลงไปจึงอาจจะมีผลทาให้เชื้อไม่สามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ หรือ
สร้างได้แต่ในปริมาณน้อยจึงไม่สามารถกระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดได้ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้สาเหตุที่ทาให้สารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ไม่สามารถกระตุ้นการเจริญของรากข้าวโพดได้ อาจจะ
เนื่องมาจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองสั้นเพียง 4 วัน จึงทาให้ Streptomyces sp. St8 ที่เติมลงไปยังไม่เข้าสู่ช่วงของการ
สร้างกรดอินโดล-3-แอซิติก ซึ่งจากการทดสอบการสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกในอาหารเหลวของ Streptomyces sp. St8
จะเริ่ ม สร้ า งวั น ที่ 14 และสร้ า งมากที่ สุ ด วั น ที่ 35 สอดคล้ อ งกั บ รายงานวิ จั ย ของขนิ ษ ฐา และคณะ (2562a) พบว่ า
Streptomyces sp. St8 และแบคทีเรียกลุ่มสนับสนุนการเจริญของพืชอีก 3 ชนิดที่เติมลงไปในดินไม่กระตุ้นการเจริญเติบโต
ของไม้ประดับที่ใช้ในการทดลอง โดยระยะเวลาที่ใช้ในการสังเกตการเจริญเติบโตของไม้ประดับเพียง 10 วัน แต่แบคทีเรียที่ใช้
ในการทดลองสามารถสร้างกรดอินโดล-3-แอซิติกได้ดีในวันที่ 20 ดังนั้นหากต้องการศึกษาผลในการกระตุ้นการเจริญเติบโต
ของพืชอาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น
สรุปผลการวิจัย
สภาวะที่สามารถกรดอินโดล-3-แอซิติกได้มากที่สุดของแบคทีเรียแต่ละชนิด คือ Paenibacillus sp. BSR1-1 ที่
โซเดียมคลอไรด์ 1.7% ที่เวลา 24 ชั่วโมง Streptomyces sp. St1 ที่โซเดียมคลอไรด์ 3.4% วันที่ 14 และ Streptomyces
sp. St8 ที่โซเดียมคลอไรด์ 1.7% วันที่ 35 ของการทดลอง มีเพียง Streptomyces sp. St1 และ Streptomyces sp. St8 ที่
สามารถละลายฟอสเฟตได้ แต่ความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่เพิ่มสูงขึ้นทาให้ความสามารถในการละลายฟอสเฟตลดลง
สารแขวนลอยของ Streptomyces sp. St8 ไม่สามารถลดความเป็นพิษของโซเดียมคลอไรด์ต่อต้นกล้าข้าวโพดหวานได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ที่สนับสนุนการวิจัยและการนาเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้
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ชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
Water care set cleaning Semi-automatic
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ1*์ อชิตพล บริบรู ณ1 พงศกร ทองจอน1 และจิรพงศ บุญตั๋น1
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
*
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ และทดสอบ
สมรรถนะการทํางานของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ โดยเครื่องถูกออกแบบใหใชปมน้ําจํานวน 3 ตัว
เพื่อใชในระบบกรองน้ํา และมอเตอรจํานวน 3 ตัว เพื่อใชในระบบทําความสะอาด การทดสอบคาความขุนของน้ําดวยโคลน
ปริมาณโคลนที่ใชในการทดลองไดแก 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 ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได และการทดสอบคาแกสแอมโมเนียทั้งกอนทําความสะอาด และหลังทํา
ความสะอาด กอนทําความสะอาดคาแกสแอมโมเนียจะอยูที่ 133, 119, 126, 133 และ 130 ppm ตามลําดับ และหลังทําความ
สะอาดคาแกสแอมโมเนียจะอยูที่ 98, 97, 99, 98 และ 96 ppm ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน จึงสามารถสรุปได
วาชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ สามารถดูแลสภาพน้ํา 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
ในปจจุบันการอาชีพเกษตรกรรมประเภทเลี้ยงสัตวน้ํา มีพบเห็นไดทั่วไปในประเทศทั้งในพื้นที่ทั่วไป โดยการเลี้ยงใน
ระบบบอเพาะเลี้ยง (สารานุกรมเสรี, 2561) การเกิดน้ําเสียเปนปจจัยทําใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ําและใหน้ําเสียจะมีแกส
แอมโมเนียที่เปนอันตรายตอสัตว น้ําทําใหคุณภาพน้ําแยลง (Supavadee K., 2014) ทําใหตองมีการถายน้ําเนื่องจากการเลี้ยง
แบบบอปูน บางครั้งผูเลี้ยงไมสามารถรูไดถึงปริมาณแอมโมเนียที่อยูในบอปูนและขาดบุคลากรในการวัดแอมโมเนียสังเกตจาก
ชุดการทดลองในการวัดและการวัดไมสามารถรูปริมาณไดและอาจจะสงผลกระทบตอสัตวน้ํา ในขณะที่น้ําหากเกิดความขุนที่
มากเกินไปจึงมีการทําความสะอาดความขุนในบอปูนใหเหมาะสมกอนเกิดมากขึ้น และ ตะไครน้ําที่เกิดขึ้นภายในบอโดยทั่วไป
แลวการอนุบาลปลาของสาขาวิชาประมงจะนําปลาออกขายใน 1 เดือน แลวจึงทําความสะอาด ทั้งนี้สาขาวิชาประมง ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ไดมีการสรางพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อใหนักศึกษาไดทําการลงมือปฏิบัติจริงโดย
นําบอในรูปแบบพลาสติกแข็ง เพื่อเพาะเลี้ยงปลา
จากการสอบถามอาจารยผูสอนวิชาประมงซึ่งเปนผูดูแลและประจําอยูพื้นที่ดังกลาวใหความเห็นวา ปจจุบันมีปญหา
อยางหนึ่งในการเรียนการสอนของวิชาประมง คือการระบายน้ําเสียและการทําความสะอาด โดยการเปลี่ยนน้ําสะอาดในการ
สังเกตคุณภาพน้ําในบอโดยมีการเก็บขอมูล
จากปญหาดังกลาวทางคณะผูจัดทําโครงงานจึงเล็งเห็นการใชความรูในการประยุกตใชอาดุยโน ซึ่งเปนอุปกรณ
สามารถควบคุมนํามาประยุกตใชในการแกไขปญหาการระบายน้ําและทําความสะอาดในบอ โดยการทําความสะอาดเพื่อ
ลดความเสี่ยงตอการตายของปลาและน้ําเสียในบอที่เกิดทําใหการวัดแอมโมเนียในน้ําเสียที่มีมากเกินไปทําใหเกิดผลกระทบ
ตอสัตวน้ํายิ่งขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การออกแบบและสรางชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
โครงสรางชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอ มีการออกแบบที่คํานึงถึงความเหมาะสมในการทําความสะอาด
บอปลา ซึ่งมีขนาดความสูง ขนาด กวาง 83 ซม. ยาว 87 ซม. สูง 40 ซม.
ซึ่งประกอบดวยตัวตรวจวัดตรวจจับน้ําขุน 1 ตัว และตัวตรวจวัดตรวจจับแกส MQ5 1 ตัว ที่ควบคุมการทํางานดวย
ไมโครคอนโทรลเลอร ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2

รูปที่ 1 โครงสรางของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
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รูปที่ 2 ชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
2. ระบบควบคุมชุดดูแลสภาพน้าํ และทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
ในสวนนี้ แสดงขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งมีขั้นตอน
การทํางานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบบรับขอมูลจากตัวตรวจวัด ไดแก ตัวตรวจวัดแอมโมเนีย รุน MQ-135 และ ตัวตรวจวัดความขุน
Turbidity Sensor แบบใชแสงสองผาน โดยคาที่แสดงแบงออกไดเปน คามากแสดงถึงลักษณะของน้ํามีความใสมาก ในทาง
กลับกันคานอยจะแสดงใหเห็นถึงคาความขุนของน้ําสูง
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นระบบประมวลผลตามเงื่อนไขการทํางานของระบบดวยหนวยประมวลผล Arduino Uno ซึ่ง
เขียนดวย ภาษา Arduino IDE
ขั้นตอนที่ 3 คาอินพุตตางๆ แสดงออกจอ LCD
ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ระบบ โดยใชรีเลยในการควบคุมการ เปด-ปด ปมน้ํา มอเตอร DC
ในระบบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
แสดงภาพรวมของระบบควบคุมชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ ดังรูปที่ 3 และ Flowchart
โปรแกรมควบคุมการทํางานของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ ดังภาพที่ 4

รูปที่ 3 ระบบควบคุมชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมการทํางานของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
การทดสอบชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ
การทดสอบความขุนของบอโดยใชโคลน ตัวอยางโคลนที่นํามาทดลองนั้นเปนโคลนที่พบในบอปลาเปนสวนใหญ โดย
ปริมาณโคลนที่ใชในการทดลองไดแก 50, 100, 125, 150 และ 200 กรัม ระยะเวลาในการทดลอง 10, 20, 30, 40, 50, และ
60 นาที ทําการเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของน้ําในระหวางการทดลองโดยเก็บขอมูลทุก ๆ 10 นาที และทําการทดลองทั้งหมด
5 กรณี
การทดสอบแกสแอมโมเนีย โดยการนําน้ําที่มีแกสแอมโมเนียมาเทใสบอและทําการวัดคาแกสแอมโมเนียกอนทําการ
ทดลอง หลังการทดลอง โดยทําการทดลองทั้งหมด 5 กรณี
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความขุนของบอโดยใชโคลน
จากการใชปริมาณโคลนที่ 50, 100, 125, 150 และ 200 กรัม ระยะเวลาในการทดลอง 10, 20, 30, 40, 50, และ
60 นาที พบวาปริมาณโคลนในบอลดลงหลังจากผานการกรองของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การวัดคาความขุนของบอที่มีโคลน (ntu)
เวลา
(นาที)
เริ่ม
20
30
40
50
60
คาความแตกตาง
คาเฉลี่ย (ntu/min)
คาสมรรถนะเฉลี่ย (ntu/min)

50
357
383
393
410
435
467
110
1.83

100
350
372
388
402
410
419
69
0.15

คาความขุน (ntu)
น้ําหนักโคลน (กรัม)
125
150
350
347
375
360
390
388
405
405
420
425
430
452
80
105
0.19
0.24
0.53

200
347
356
368
406
430
460
113
0.25

จากตารางที่ 1 ชวงแรกกอนการทดสอบคาความขุนในแตละกรณีมีคา นอยระหวาง 347-357 ntu หลังจากการ
ทํางานของเครื่องในเวลา 1 ชม. พบวาคาความขุนตามที่แสดงดังกลาวมีคาคอย ๆ เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณองคประกอบ
แขวนลอยที่อยูในน้ําไดถูกทําการบําบัดมีผลทําใหปริมาณแสงสองผานระหวางตัวตรวจวัดมีคามากขึ้น

กอนการกรอง

หลังกรอง

รูปที่ 5 เปรียบเทียบคาความขุนของสภาพน้ํา
ผลทดสอบแกสแอมโมเนีย
จากการการนําน้ําที่มีแกสแอมโมเนียมาเทใสบอและทําการวัดคาแกสแอมโมเนียกอนทําการทดลองและหลังการทดลอง
พบวาคาแอมโมเนียในน้ําไดลดลงอยูในเกณฑที่เหมาะสม ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 6
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคาแอมโมเนียกอนและหลังการทําความสะอาดดวยเครื่อง
ครั้งที่
1
2
3
4
5
Average

กอนทําความสะอาด
(ppm)
133
119
126
133
130
-

คาแอมโมเนีย (ppm)
หลังทําความสะอาด
ผลการเปลี่ยนแปลง
(ppm)
(ppm)
(%)
98
ลดลง 35
26.32
97
ลดลง 27
22.69
99
ลดลง 27
21.43
98
ลดลง 35
26.32
96
ลดลง 34
26.15
ลดลง 30.60
23.74

กอนทําความสะอาด

หลังทําความสะอาด

รูปที่ 6 สภาพน้ํากอนและหลังการทําความสะอาดเพื่อนําไปตรวจสอบคาแอมโมเนีย
อภิปรายผล
จากการออกแบบและสรางชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางาน
ของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ โดยแบงการทดสอบเปน 2 สวน ไดแก การทดสอบคาความขุนของน้ํา
และการทดสอบคาแกสแอมโมเนียในน้ํา รวมการทดสอบทั้งสิ้น 10 กรณี พบวา การทดสอบคาความขุนของน้ํา ปริมาณโคลน
ในบอลดลงหลังจากผานการกรองของชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งความสะอาดของบอ ปริมาณ
โคลนจะตองเกินคา 400 ntu และหลังจากการทดลองปรากฏวาปริมาณของโคลนลดลงอยูในชวงเวลา 40 นาที ปริมาณโคลน
ลดลงเหลือ 410, 402, 405, 405, 406 ntu ตามลําดับ และการทดสอบคาแกสแอมโมเนีย กอนทําความสะอาดคาแกส
แอมโมเนียจะอยูที่ 133, 119, 126, 133 และ 130 ppm ตามลําดับ และหลังทําความสะอาดคาแกสแอมโมเนียจะอยูที่ 98,
97, 99, 98 และ 96 ppm ตามลําดับ ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
การออกแบบและสรางชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของชุด
ดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งไดแบงการทดลองออกเปน 2 สวน ไดแก การทดสอบคาความขุนของน้ํา และ
การทดสอบคาแกสแอมโมเนียในน้ํา ซึ่งการทดสอบคาความขุนของน้ํา จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา ระบบการกรองน้ํา
ของบอนั้นสามารถทําใหคาความขุนของน้ําลดลงไดในระยะเวลา 40 นาที ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ยอมรับได และการทดสอบคา
แกสแอมโมเนียทั้งกอนทําความสะอาด และหลังทําความสะอาด คาแกสแอมโมเนียลดลง ดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 6 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑมาตรฐาน
จึงสามารถสรุปไดวาชุดดูแลสภาพน้ําและทําความสะอาดบอกึ่งอัตโนมัติ สามารถดูแลสภาพน้ํา และทําสะอาดบอไดตามมาตรฐาน
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เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง
Helper to look for Larvae in Eggs by using the Light Intensity Sensor
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บทคัดย่อ
เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง จะมีระบบในการตรวจจับไข่ที่มีเชื้อและไข่ทไี่ ม่
มีเชื้อ โดยใช้ชุดคาสั่งของอาดูโน่ เป็นคาสั่งสาหรับตัวตรวจจับความเข้มแสง โดยการทดลองไข่ที่มีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสง
เท่ากับ 0 LUX และ ไข่ที่มีมีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสงตั้งแต่ 1 LUX ขึ้นไป โดยใช้ไฟแสงสีส้ม เพราะมีความเข้มแสงที่สามารถ
ส่องผ่านเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ได้มากกว่าแสงสีขาว และแสงสีส้มอาจจะมีสีที่คล้ายกับเปลือกไข่จึงทาให้แสงสีส้มทะลุผ่านไข่ไก่ได้
มากกว่าแสงสีขาว โดยระยะตัวตรวจจับที่ห่างจากเปลือกไข่จะต้องไม่เกินกว่า 5 เซนติเมตร
คาสาคัญ : 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
บทนา
ในปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หรือไก่ที่เลี้ยงสาหรับการขยายพันธุ์ แต่เกษตรกรส่วนมากไม่ค่อยมีความ
ชานาญทางด้านนี้มากนักและยังใช้วิธีเดิม ๆ คือการสังเกตจากไข่แบบใช้แสงไฟส่องและใช้สายตาในการประเมินว่าไข่มีเชื้อหรือไม่
ทาให้มีการใช้ระยะเวลาในการประเมินมาก เกิดการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อตาจากการพิจารณาจากการมองแสงเป็นเวลานาน และ
อาจส่งผลให้ผลผลิตที่ได้เกิดความไม่แน่นอนและปริมาณการผลิตที่ค่อนข้างน้อย จึงได้มีผู้ทาการศึกษาเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เกษตรกร
ผู้ผลิตลูกไก่ได้เห็นว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่จะช่วยให้การฟักไข่ไก่ให้มีประสิทธิภาพ และทาให้ผลผลิตลูกไก่เพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งมีปัจจัยที่จะต้องนามาพิจารณาร่วมกันอยู่หลายปัจจัย การประเมินผลของการฟักไข่หรือประสิทธิภาพของการฟักไข่จะต้อง
พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ประกอบคือ สภาพแวดล้อม, อายุของแม่พันธุ์ไก่, อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ และอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่ที่
จะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยปัจจุบันได้มีการนาวิธีการทางเทคโนโลยีมาปรับใช้โดยการสร้างเครื่องฟักไข่ไก่หรือ
ตู้ใช้ฟักไข่ไก่ที่ทาให้ประสิทธิภาพในการฟักไข่ไก่เพิ่มมากขึ้น การที่จะฟักไข่ไก่ให้ได้ผลดีนั้นแม่ไก่เองก็จะต้องมีสภาพร่างกายที่
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แข็งแรง และไม่เกิดโรคระบาด ซึ่งหากไม่ป้องกันก็อาจจะทาให้การฟักไข่ไก่นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพและข้อมูลนี้น่าจะเป็นข้อมูล
เสริมให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากการฟักไข่จะต้องมีคุณภาพมากขึ้นแล้วการส่องหาเชื้อตัวอ่อนก็มีความสาคัญเพราะถ้าหากไข่ที่นาไปฟักไม่มี
เชื้อหรือเชื้อในไข่ตายก็จะเป็นการทางานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนาไปเข้าเครื่องฟัก นอกจากนี้ถ้าหากนาไข่ไม่มีเชื้อหรือ
เชื้อตายไปฟักก็จะทาให้เกิดไข่เน่าและแตกในตู้ฟักก็จะทาให้เกิดกลิ่นเหม็น ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ และณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา (2561) ได้นาเสนอในรายงาน “วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” โดยทาการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฟักไข่ในปัจจุบันยังขาดประสิทธิภาพในการตรวจหาตัวอ่อนภายในไข่
ไก่ เพื่อคัดแยกไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวอ่อนในไข่ออกจากตัวเครื่องฟักไข่หลังจากการฟักไข่ผ่านมาแล้วในช่วง 1 - 9 วัน เพื่อลด
ปัญหาการเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ของไข่ฟองอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเครื่องฟักไข่ในช่วงระยะเวลาการฟักไข่จานวน 18
วันการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องฟักไข่สาหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่โดยใช้เทคนิคการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล และเพื่อหาประสิทธิภาพการฟักไข่จากเครื่องมือที่สร้างขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ชุด ตัว
ตรวจจับแสงวัดอุณหภูมิและความชื้นระบบควบคุม การกลับไข่โดยใช้มอเตอร์เกียร์และชุดกล้องจับภาพนิ่ง ผลการวิจัย
พบว่าการประมวลผลภาพดิจิตอลข้อมูลภาพระดับสีขาวจะแสดงผลในกรณีที่ไม่มีเ ชื้อ ตัว อ่อ นภายในไข่แ ละข้อ มูล ภาพ
ระดับสีดาจะแสดงผลในกรณีมีเชื้อตัวอ่อนภายในไข่อยู่ในช่วงระยะเวลาการฟักไข่ 9-18 วัน ผลการทดลองระบบควบคุม
อุณหภูมิและค่าความชื้น พบว่าระบบสามารถปรับค่าอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 34-37.8 องศาเซลเซียส
และความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ในช่วง 65-69 เปอร์เซ็นต์ และผลการทดลองหาประสิทธิภาพการฟักไข่จานวน 48 ฟอง พบว่า
มีค่าเฉลี่ยไข่ที่อุดมสมบูรณ์ 45 ฟอง ไข่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์ 3 ฟอง ไข่ที่มีรอยแตกร้าว 0 ฟอง ไข่เน่าเสีย 0 ฟอง และอัตรา
การฟัก 93.75 เปอร์เซ็นต์
มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี และ วรางคณา กิจพิพิธ (2561) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ทาการศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์การสูญเสียน้าหนักของไข่ฟักกับลักษณะ การฟัก
ออกและคุณภาพลูกไก่ภายใต้ระบบตู้ฟักไข่แบบหลายอายุ โดยแต่ละวันทาการเก็บไข่ฟักและชี้บ่งแต่ละฟอง เพื่อทาการประเมิน
น้าหนักไข่สูญเสีย น้าหนักไข่เริ่มต้น และน้าหนักไข่หลังเข้าตู้ฟัก 18 วัน ที่อุณหภูมิ 37.50 องศาเซลเซียส และ ความชื้นสัมพัทธ์
55 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลอง พบว่า เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้าหนักของไข่ฟักมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลผลิตลูกไก่และจานวน
ลูกไก่ตาย อีกทั้งอัตราการฟักออกมีความสัมพันธ์ทางลบกับจานวนไข่ลมและจานวนไข่ตายโคม อย่างไรก็ตามอัตราการฟักออกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับจานวนลูกไก่สมบูรณ์ การทดลองครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการสูญเสียน้าหนักและอัตราการฟักออกที่มีอิทธิพล
ต่อลักษณะการฟักออกและคุณภาพลูกไก่ในไข่ฟักของไก่พ่อแม่พันธุ์ของไก่เนื้อ
อัสม๊ะ ลือมาสือนิ และคณะ (2560) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดทา
การออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัติ จัดทาขึ้นเพื่อการเพิ่มอัตราการเกิดของไก่ให้มีประสิทธิภาพ
โดยอุณหภูมิทุก ๆ 5 ชั่วโมง ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการฟักไข่อยู่ที่ 37.5 - 38.5 องศาเซลเซียส สามารถกลับไข่ได้อัตโนมัติ
โดยที่ไม่ต้องคอยมากลับเอง ผลการทดลองที่ได้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม 20 เปอร์เซนต์
จากการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่องเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ ทางคณะผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้ามาทาการศึกษาออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อน
ในไข่ไก่เพื่อทดสอบสมรรถนะของเครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะหาวิธีที่จะทาให้การส่องหา
เชื้อในไข่ไก่นั้นนั้นง่ายและสะดวกมากขึ้นโดยการใช้ ตัวตรวจจับแสงความเข้มแสงเป็นตัวช่วยตรวจวัดแสงที่ทะลุออกมาจาก
เปลือกไข่เพื่อจะทาให้เกิดความสะดวกในการในการคัดไข่มีเชื้อและไข่ไม่มีเชื้ออกจากกันส่วนไข่ที่ไม่มีเชื้อก็จะได้นาออกจากตู้
ฟักไข่เพือ่ เป็นการลดแก๊สมีเทนหากไข่ไม่มีเชื้อเกิดเน่าและตกออก
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วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ นการศึกษาครั้ งนี้ คณะผู้วิ จั ยได้ ออกแบบเครื่ องบรรจุ ไข่ ไก่ได้ 15 ฟอง วงจรการทางานใช้ชุดสาเร็จรู ป
Arduino ในการควบคุมการทางานร่วมกับตัวรับรู้ (Sensor) ใช้รุ่น BH1750 แสดงผลผ่านจอ LCD แหล่งกาเนิดแสงใช้หลอด
LED แบบ ขนาด 1 วัตต์ แรงดัน 3.4 โวลต์ ตามรูปที่ 2

รูปที่ 1 ตาแหน่งการวางไข่ หมายเลข 1-15

.

18 cm

20 cm

57 cm

6 cm
31 cm
50 cm

รูปที่ 2 เครื่องช่วยส่องหาเชื้อตัวอ่อนในไข่ไก่ โดยใช้ตัวตรวจจับความเข้มแสง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ทดลองหาค่าเฉลี่ยตรวจวัดความเข้มแสงของหลอดไฟแอลอีดีสีส้มและสีขาว โดยการใช้ ตัวตรวจจับความเข้มแสง
โดยลักซ์มิเตอร์เพื่อหาความเข้มแสงที่จะใช้ในการส่องไข่ไก่และหาสีของหลอดไฟที่จะใช้ส่อง
2. ทดสอบการอ่านค่าแสงของตัวตรวจจับความเข้มแสงจากไข่ไก่ที่มีอายุ 18 วันโดยใช้ ไฟสีส้มและสีขาวในการส่อง
แล้วหาความแตกต่างขององศาในการวางไข่
3. ทดลองหาระยะห่างของตัวตรวจจับแสงกับไข่ไก่ ค่าความแม่นยาของตัวตรวจจับ
4. ทดสอบการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดในแต่ละวันที่คนสังเกตุได้กับการใช้ ตัวตรวจจับความเข้มแสงตรวจจับ
เพื่อหาอายุของไข่ไก่ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการส่อง
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาและทดสอบการส่องสีของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงทที่มีอยู่กับไข่ไก่ประกอบด้วยแสงสีส้มและแสงสี
ขาว พบว่าสีของแสงที่สามารถส่องผ่านเปลือกไข่และทาให้ตวั ตัวตรวจจับแสงได้ผลที่ดีคอื สีสม้ ดังนั้นจึงพิจารณาเลือกแหล่งจ่าย
แสงสีดังกล่าวในการทดสอบต่อไป
การศึก ษาที่ 1 เป็น การศึ กษาผลความแม่ นยาของของตัวตรวจจั บในระหว่ างการให้ แสงสี ส้ม และสีข าวของ
แหล่งกาเนิดแสง โดยใช้ตัวตรวจจับแสง (Sensor Lighting ใช้รุ่น BH1750) ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการตรวจวัดค่าความเข้มแสงจากหลอดไฟสีส้มและแสงสีขาวที่ใช้ส่องไข่โดยการใช้ ตัวตรวจจับความเข้ม
แสงและ Lux Meter
ตาแหน่งการวัด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Max
Min
Average

Average Value of Light Intensity (Lux)
ตัวตรวจจับความเข้มแสง
Lux Meter
สีส้ม
สีขาว
สีส้ม
สีขาว
11,456.50
3,627.25
8,205.25
4,552.00
4,254.75
2,629.00
6,492.25
2,386.00
4,381.50
4,271.75
10,450.00
2,978.25
11,301.50
6,302.00
7,728.75
3,981.00
6,707.00
5,541.50
6,454.75
3,883.25
3,475.00
2,452.50
3,978.75
3,918.25
6,991.00
2,163.25
5,162.25
2,647.75
4,164.75
3,550.00
5,954.25
3,115.75
5,402.75
3,118.25
6,142.50
2,939.50
8,267.25
2,415.50
5,325.00
2,145.00
4,993.00
2,650.75
6,170.75
2,728.50
7,730.00
3,634.25
7,130.25
3,929.25
10,672.00
6,498.25
12,165.00
4,090.75
12,357.25
5,225.25
7,388.00
5,473.50
3,105.50
2,586.50
4,318.50
2,098.75
12,357.25
6,498.25
12,165.00
5,473.50
3,105.50
2,163.25
3,978.75
2,098.75
7,017.32
3,777.73
6,871.08
3,391.17

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยการตรวจวัดค่าความเข้มแสงจากหลอดไฟสีส้มและแสงสีขาวที่ใช้ส่องไข่โดยการใช้ ตัว
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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ผลทดลองที่ได้เมื่อทาการเปรียบเทียบข้อมูลตรวจวัดทางแสงมีข้อมูลแตกต่างกันไม่มาก และแสดงให้เห็นว่าการทดลอง
ใช้ไฟ LED แสงสีส้มมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยส่องผ่านเปลือกไข่มายังตัวตรวจจับแสงมากกว่าไฟ LED แสงสีขาว จึงทาให้ภายใน
เครื่องช่วยส่องไข่ไก่ใช้ไฟ LED สีส้มในการส่องหาเชื้อตัวอ่อน
การศึกษาที่ 2 เป็นการศึกษาผลกระทบของการวางลักษณะของไข่ไก่ที่จะทาการตรวจสอบมีผลต่อความแม่นยาของ
ของตัวตรวจจับแสง (Sensor Lighting ใช้รุ่น BH1750) อย่างไร โดยผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการอ่านค่าแสงจากไข่ไก่มีอายุในการฟัก 18 วัน ใช้ไฟสีส้มและสีขาวโดยใช้ตัวตรวจจับความเข้ม
แสงส่องด้านที่แหลมลงและด้านแหลมขึ้น
แสงสีสม้
ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่าเฉลี่ยด้านแหลม
ลง
1
0
0
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
0
2

แสงสีขาว

ค่าเฉลี่ยด้านแหลม
ขึ้น
3
0
0
0
2
0
1
0
1
2
1
0
0
0
2

ค่าเฉลี่ยด้านแหลม
ลง
5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ค่าเฉลี่ยด้าน
แหลมขึน้
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ กาหนดให้ไข่ไก่มีเชื้ออยู่ในตาแหน่งที่ 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 โดยลักษณะที่วางไข่นั้นเป็นการนาไข่ด้านที่แหลมลงด้านล่าง
จากตารางที่ 2 เป็นการศึกษาผลจากการวางรูปร่างของไข่ไก่ที่มีต่อการรับรู้ของตัว ตัวตรวจจับแสง จากการทดลอง
ซ้าจานวน 5 ครั้ง ผลการทดสอบเป็นไปตามตารางที่ 2 พบว่าการวัดค่าความเข้มแสงที่ออกมาจากไข่ซึ่งไข่ไก่มีอายุในการฟัก
18 วัน กาหนดให้ไข่ไก่มีเชื้ออยู่ในตาแหน่งที่ 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14 โดยลักษณะที่วางไข่นั้นเป็นการนาไข่ด้านที่แหลมลงและ
แหลมขึ้น จากผลการทดลองในตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ไข่ที่มีเชื้อจะมีค่าความเข้มแสงเท่ากับ 0 Lux และไข่ที่ไม่มีเชื้อจะ
มีค่าตั้งแต่ 1 Lux ขึ้นไปในส่วนของตาแหน่งที่1และ11กาหนดให้เป็นไข่มีเชื้อแต่มีค่าความเข้มแสงมากกว่า 0 luxเป็นเพราะ
อาจจะมีแสงลอดจากฐานที่วาง ส่วนตาแหน่งที่ 6, 8, 12 กาหนดให้เป็นไข่ไม่มีเชื้อแต่มีค่าความเข้มแสงเท่ากับ 0 luxเป็น
เพราะเปลือกไข่หนากว่าฟองอื่น ๆ จึงทาให้แสงไม่สามารถส่องทะลุผ่านเปลือกไข่ได้ และผลของการวางไข่ ด้านแหลมลงกับ
ด้านแหลมขึ้น ได้ค่าไม่แตกต่างกัน เพราะไม่ว่าจะหันด้านไหนลงจะมีเงาบังแสงของไฟอยู่ ซึ่งจะนาผลการทดลองในตารางนี้มา
ใช้ในการปรับตั้งซอร์ฟแวร์ Arduino เพื่อจะให้ซอร์ฟแวร์ Arduino ได้แสดงผลสถานะ Yes กับ No
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ตารางที่ 3 ผลการหาระยะห่างทีเ่ หมาะสมของตัวตรวจจับแสงกับเปลือกไข่ไก่
ระยะห่าง
(cm)
1
2
3
4
5
6
7

ครั้งที่ 1
1
1
1
1
1
0
0

ค่าความเข้มแสง (Lux) ที่ได้
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0

ครั้งที่ 4
1
1
1
1
1
0
0

ความแม่ยา
(%)
75%
75%
75%
100%
100%
0%
0%

จากตารางที่ 5 ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่างตัว ตัวตรวจจับแสงกับเปลือกไข่ที่เหมาะสมต่อการ
ตรวจสอบคือ 1-5 เซนติเมตร ระยะห่างที่เกินกว่า 6 เซนติเมตร โดยระยะที่ที่สุดคือ 4 และ 5 cm จะทาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบและไม่สามารถแสดงค่าได้
ตารางที่ 4 หาค่าสมรรถนะความแม่นยาของตัวตรวจจับ
ตาแหน่งตัวตรวจจับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ความแม่นยารวม
เฉลี่ย

1
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
93.33%

2
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
100%

ครั้งที่
3
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
Y
93.33%
94.66%

4
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
93.33%

หมายเหตุ : โดยกาหนดให้ทกุ ตาแหน่งเป็นไข่ที่มีเชื้อตัวอ่อน Yes = มีเชื้อ No = ไม่มีเชื้อ
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5
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
93.33%

ความแม่นยาแต่ละตาแหน่ง
(%)
60
100
100
100
100
80
100
100
100
100
100
80
100
100
100
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จากตารางที่ 4 แสดงการหาค่าสมรรถนะความแม่นยาของตัวตรวจจับในการทดลองครั้งที่ 1-5 ตัวตรวจจับสามารถ
ตรวจจับไข่ที่มีเชื้อในครั้งที่ 1 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33%ครั้งที่ 2 ได้ 15 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 100% ครั้งที่
3 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33% ครั้งที่ 4 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33%
ครั้งที่ 5 ได้ 14 ฟองจาก 15 ฟองคิดเป็น 93.33% ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องจะมีสมรรถนะเท่ากับ 94.66%
การทดลองที่ 5 เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสังเกตด้วยตากับการใช้เครื่องที่สร้างขึ้น เพื่อหาค่า
ความผิดพลาด โดยทาการทดสอบและเก็บผลตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 18 จากจานวนไข่ 15 ฟอง ผลการทดลองเป็นไปตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดหรือค่า ความผิดพลาด ในแต่ละวันที่คนสังเกตุ และเครื่องตรวจจับได้

วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

การเปรียบเทียบค่าความผิดพลาด
การตรวจสอบด้วยสายตาคน
การตรวจสอบด้วยเครื่องที่สร้าง
จานวน
เปอร์เซ็นต์
จานวน
เปอร์เซ็นต์
(ฟอง)
(%)
(ฟอง)
(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
39.9
1
6.66
6
39.9
1
6.66
6
39.9
1
6.66
7
46.66
2
13.33
7
59.9
2
13.33
8
53.3
5
33.33
8
53.3
5
33.33
9
59.9
7
46.66
9
59.9
7
46.66
9
59.9
7
46.66
9
59.9
7
46.66
9
59.9
7
46.66

ค่าความผิดพลาด
(%)
0
0
0
0
0
0
85.72
85.72
85.72
66.59
66.59
37.46
37.46
22.20
22.20
22.20
22.20
22.20

จากตารางที่ 5 พบว่าการเปรียบเทียบค่าความผิดพลาดหรือค่า ความผิดพลาด ในแต่ละวันที่คนสังเกตุ และเครื่องตรวจจับ
ได้ วันที่ 1-6 จากการสังเกต และการใช้เครื่องสแกนไม่พบไข่มีเชื้อ วันที่ 7-9 จากการสังเกตุพบไข่มีเชื้อ 6 ฟอง เครื่องสามารถสแกนได้
มีไข่ที่มีเชื้อ 1 ฟอง วันที่ 10-11 จากการสังเกตพบไข่มีเชื้อ 7 ฟอง จากเครื่องสแกน พบไข่มีเชื้อ 2 ฟอง วันที่ 12-13 จากการสังเกต
พบไข่มีเชื้อ 8 ฟอง จากเครื่องสแกนพบไข่มีเชื้อ 5 ฟอง วันที่ 14-18 จากการสังเกตพบไข่มีเชื้อ 9 ฟอง จากเครื่องสามารถสแกน
ได้ 7 ฟอง สามารถสรุปได้ว่าเครื่องมีสมรรถนะประมาณ 78 เปอร์เซ็น ณ. วันที่ 18
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อภิปรายผล
ผลการทดลองที่ได้พบว่าเครื่องที่สร้างโดยออกแบบให้ สามารถบรรจุไข่ได้ 15 ฟองต่อ 1 รอบการทางาน โดยใช้
แหล่งกาเนิดแสงส่องผ่านไข่ไก่และชุดตรวจจับสามารถตรวจจับเชื้อได้ สมรรถนะที่ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจยังไม่เป็นไปตามที่
มุ่งหวัง อันน่าจะเป็นผลมาจากการรั่วไหลของแสงที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาได้อีก
สรุปผลการวิจัย
ผลการทดลองที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้
1 การเปรียบเทียบสีของของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงพบว่า สีส้มให้ค่าความสว่างที่ได้จากการตรวจวัดแสงผ่านเปลือก
ไข่ไก่ที่ดกี ว่าแสงสีขาว อย่างชัดเจน
2 สีและลักษณะการวางไข่ไม่มผี ลทาให้เกิดผลต่อการตรวจจับแสงในภาพรวม
3 ระยะห่างในการติดตั้งตัวตรวจจับแสงกับเปลือกไข่ที่ดีที่สุดอยู่ในช่วงระยะ 4 และ 5 เซนติเมตร
4 สมรรถนะในกาตรวจจับไข่ที่มีเชือ้ อยู่ที่ 78% ณ. วันที่ 18 ของการฟัก
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ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิระบบให้ น้ำและธำตุอำหำรภำยในโรงเรือนเพำะปลูก
DESIGN TEMPERATURE CONTROL SYSTEM THE SYSTEM OF WATER AND
NUTRIENT CONTENT IN GREENHOUSE
อัครเดช สุรยิ ะ1 วรปรัชญ์ ดำมินเสก1 สุรยี ร์ ตั น์ บัวชื่น2 วริศ จิตต์ธรรม1 และบุญญฤทธิ ์ วังงอน1*
1
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก
2
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก
*
corresponding author e-mail: maxaee_@hotmail.com
บทคัดย่อ
ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบให้น้ ำและธำตุอำหำร ในโรงเรือนเพำะปลูก ออกแบบและพัฒนำขึน้ มำ
เพื่อดูแลภำยในโรงเรือนเพำะปลูก โดยใช้บอร์ดอำดูโน่ ในกำรควบคุม ซึ่ง สังงำนผ่
่
ำน Application Blynk
เพื่อให้บอร์ดอำดูโน่ เป็ นตัวประมวลผล จำกผลกำรทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมริ ะบบให้น้ ำและธำตุอำหำร
ภำยในโรงเรือนเพำะปลูกสำมำรถทำงำนได้ตำมค่ำทีก่ ำหนดไว้ และสำมำรถสังให้
่ ระบบควบคุมน้ ำและธำตุ
อำหำรในโรงเรือนเพำะปลู กได้ ระบบม่ำนพรำงแสง โดยใช้สแลนพรำงแสงสีดำปิ ด ระบบควบคุมควำมชื้น
โดยกำรพ่นหมอกเพื่อรักษำระดับควำมชืน้ ให้เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิด ระบบพรำงแสงทำงำนเฉลีย่ 2 ครัง้
ต่อวัน และระบบรักษำควำมชื้นด้วยกำรพ่นหมอกทำงำนเฉลี่ย 3 ชัวโมงต่
่
อวัน ซึ่งกำรทำงำนของระบบนี้
ขึน้ อยู่กำรตัง้ ค่ำอุณหภูมขิ องผูใ้ ช้ เมื่อระบบควบคุมทำงำนอุณหภูมิ จะลดลงได้ 3 – 6 องศำเซลเซียส ตำมแต่
สภำพอำกำศภำยนอกโรงเรือนในแต่ละวัน
คำสำคัญ : เซ็นเซอร์, อุณหภูม,ิ อำดูโน่
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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บทนำ
ในปั จจุบนั นี้กำรเกษตรมีกำรแข่งขันสูงจึงทำให้เกษตรกรต้องผลิตผลผลิตที่มคี ุณภำพดีและควำม
ปลอดภัยอยู่ท่ใี นระดับมำตรฐำน แต่กำรปลูกพืชแบบทัวไปที
่ ไ่ ม่ได้ปลูกในโรงเรือนส่วนใหญ่จะพบกับปั ญหำ
เกี่ยวกับกำรทำลำยของสัตว์ ศัตรูพชื และโรคต่ ำง ๆ จึงทำให้ผลผลิตที่มคี ุณภำพไม่ดแี ละได้ผลผลิตน้ อย
เพรำะว่ำเสียหำยจำกโรคพืชหรือแมลง จึงจำเป็ นอย่ำงมำกทีจ่ ะปลูกพืชภำยใต้โรงเรือน (Surna Let’s Grow
Together, 2018) เนื่องจำกสำมำรถป้ องกันควำมเสียหำยจำกสภำพแวดล้อมธรรมชำติ อีกยังสำมำรถกำหนด
ทิศทำงวำงแผนกำรผลิต เร่งกำรผลิตผลได้ขนำดทีส่ ม่ำเสมอและปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับพืชทีป่ ลูก
แถมยังได้ผลผลิตทีม่ คี วำมปลอดภัยและมีคุณภำพมำกขึน้ ลดโอกำสในกำรสัมผัสสิง่ สกปรกทำให้พชื มีผลิตผล
ทีส่ ะอำดไม่เป็ นพำหะนำโรค โดยปกติกำรปลูกพืชในทีโ่ ล่งแจ้งกับพืชท้องถิน่ ทัวไปมั
่ กจะไม่ค่อยเจอปั ญหำ แต่
สำหรับพืชบำงชนิดอย่ำง หำกนำมำปลูกกลำงแจ้งอำจจะต้องเจอปั ญหำกำรระบำดของแมลง หรือเชือ้ รำทีเ่ กิด
จำกควำมชืน้ ของฝน ทัง้ ยังมีปัญหำสภำพอำกำศทีไ่ ม่สำมำรถควบคุมได้ จึงนิยมเพำะปลูกกันในโรงเรือน ทัง้ นี้
นอกจำกจะให้ได้ผลผลิตในปริมำณมำกและมีคุณภำพตำมทีค่ วำมต้องกำรของตลำด แต่จะต้องใช้ต้นทุนทีส่ งู
เป็ นอย่ำงมำก แต่ ใ นระยะยำวจะเกิดผลตอบแทนเป็ นอย่ำงมำกและประหยัดแรงของเกษตรกร (Westar
Seeds International Inc, 2018)
จำกทีม่ ำและปั ญหำดังกล่ำวผูว้ จิ ยั เกิดแนวคิดในกำรออกแบบและสร้ำงระบบควบคุมอุณหภูมริ ะบบ
ให้น้ ำและธำตุ อ ำหำรภำยในโรงเรือ นเพำะปลูก เป็ น กำรวิจยั ที่มุ่ งช่ วยดูและและควบคุ มภำยในโรงเรือ น
เพำะปลูกผ่ำน โปรแกรม อำดูโน่ (Drashti Divani Pallavi Patil Prof. Sunil K. Punjabi, 2016) เพื่อเข้ำมำ
ช่วยในกำรดูแลและควบคุมโรงเรือนเพำะปลูก เช่น กำรตัง้ เวลำรดน้ ำ ตัง้ เวลำพ่นหมอก และกำรปิ ด -เปิ ดม่ำน
พรำงแสง ซึง่ สำมำรถกำหนดช่วงเวลำตำมทีต่ ้องกำรหรือตำมค่ำทีก่ ำหนดไว้ได้ และกำรใช้ระบบนี้จะช่วยให้
ดูแลโรงเรือนเพำะปลูกได้ง่ำยขึน้ และสะดวกรวดเร็ว ระบบจะทำงำนปรับสภำพในโรงเรือนโดยอัตโนมัติ พร้อม
ทัง้ แจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผ่ำนแอพพลิเคชันบนสมำร์
่
ทโฟนและยังมีกำรแจ้งเตือนผู้ใช้งำนว่ำมีอุปกรณ์
บกพร่อง หรือ อุปกรณ์ไม่ทำงำน ก็จะแจ้งเตือนไปยังผูใ้ ช้งำนโดยทันที (H. Durani, M. Sheth, M. Vaghasia
and S. Kotech, 2018)
งำนวิจยั นี้จงึ ได้เสนอระบบควบคุมอุณหภูมริ ะบบให้น้ำและธำตุอำหำรภำยในโรงเรือนเพำะปลูก ช่วย
ให้มสี ภำพอำกำศ ทีเ่ หมำะสมกับกำรปลูกผักให้มกี ำรเจริญเติบโตได้ดี และยังช่วยในเรื่องกำรรดน้ ำและธำตุ
อำหำร โดยระบบควบคุมนี้จะมีกำรควบคุมอุณหภูมคิ วำมชืน้ (ธนำกร น้ ำหอมจันทร์ และ อติกร เสรีพฒ
ั นำ
นนท์, 2557) รดน้ ำและจ่ำยธำตุอำหำร ด้วยกำรเปิ ดม่ำนพรำงแสงภำยในโรงเรือนเพำะปลูก ระบบควบคุม
อุณหภูมแิ ละควำมชืน้ ด้วยกำรพ่นหมอก และควบคุมควำมเข้มแสงโดยใช้ ม่ำนพรำงแสง (สถำบันกำรจัดกำร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, 2560) โดยจะรับค่ำจำกเซ็นเซอร์อุณหภูมคิ วำมชืน้ ส่งค่ำไปยังบอร์ดอำดูโน่
ซึง่ เป็ นตัวสังงำนระบบควบคุ
่
มต่ำง ๆ ภำยในโรงเรือนเพำะปลูก ให้เหมำะสมกับกำรเจริญเติบโตของผลผลิต
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบศึกษำ และพัฒนำ ระบบควบคุมอุณหภูมริ ะบบให้น้ ำและธำตุอำหำรภำยใน
โรงเรือนเพำะปลูก โดยคำดหวังว่ำระบบควบคุมดังกล่ำว จะสำมำรถช่วยลดและแก้ไขปั ญหำทำงกำรเกษตรได้
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำวแถมยังมีผลผลิตที่มีคุณภำพดีและปลอดภัยจำกเชื้อโรค ขนำดและลักษณะของ
ผลผลิตได้ตำมมำตรำฐำนทีต่ อ้ งกำรของตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ
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วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
1. กำรออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมริ ะบบให้น้ำและธำตุอำหำรภำยในโรงเรือนเพำะปลูก ด้วยกำร
ปรึกษำผูท้ รงคุณวุฒเิ พื่อให้แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของระบบควบคุมอุณหภูมริ ะบบให้น้ ำและ
ธำตุอำหำรภำยในโรงเรือนเพำะปลูก และนำข้อมูลมำเป็ นแนวทำงในกำรกำรกำหนดหน้ำทีก่ ำรทำงำน และ
เป็ นภำยโครงสร้ำงหลักของเครื่อง หรือแนวคิดในกำรออกแบบ
2. จะแบ่งกำรทำงำนออกเป็ น 2 ฝั ง่ ชุดคำสังแรกจะรั
่
บข้อมูลจำกเซ็นเซอร์ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
คือ เซ็นเซอร์อุณหภูมแิ ละควำมชื้น จะทำหน้ำที่รบั ค่ำข้อมูลต่ำง ๆ ส่งไปยังเซิ รฟ์ เวอร์และจะส่งข้อมูลไปยัง
ผูใ้ ช้งำน เพื่อสังกำรท
่
ำงำนชองอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่น ปั ม๊ รดน้ำ ม่ำนพรำงแสง ปั ม๊ พ่นหมอก ดังภำพที่ 1

เซ็นเซอร์ Capacitive Soil
Moisture ใช้สำหรับวัด
ควำมชืน้ ในดิน จำนวน 4
ตัว

เซนเซอร์ DHT11 ใช้สำหรับวัด
ค่ำอุณหภูมิ ควำมชืน้ จำนวน 4
ตัว

ควบคุมม่ำนพรำงแสง

ควบคุมปั ม๊ พ่นหมอก

รดน้ำและธำตุอำหำร

ภำพที่ 1 ชุดระบบควบคุม
3. กำรทำงำนระบบควบคุมภำยในโรงเรือนมีขนำดควำมสูง 4 เมตร ควำมกว้ำง 6 เมตร ควำมยำว
12เมตร โดยมีกำรติดระบบม่ำนพรำงแสง ระบบพ่นหมอก ระบบกำรจ่ำยน้ำ และธำตุอำหำร ภำยในโรงเรือน

67

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

มีกำรติดตัง้ เซนเซอร์ DHT11 ใช้สำหรับวัดค่ำอุณหภูมิ ควำมชืน้ จำนวน 4 ตัว และเซ็นเซอร์ Capacitive Soil
Moisture Sensor ใช้สำหรับวัดควำมชืน้ ในดิน จำนวน 4 ตัว ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2 โรงเรือนใช้ในกำรทดลอง ณ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ พิษณุโลก
3.1 โดยรับค่ำกำรทำงำน Manual หรือ Auto ของระบบจำกผูใ้ ช้งำน และส่งไปยังเซิรฟ์ เวอร์ เพื่อใช้
ในกำรทำงำน ระบบควบคุมอุณหภูมิ แบบ Auto จะรับค่ำอุณหภูมจิ ำกผู้ใช้งำน และนำไปเปรียบเทียบกับ
เซ็นเซอร์ DHT11 ในโรงเรือนเพื่อสังให้
่ ม่ำนพรำงแสงและปั ม๊ พ่นหมอกทำงำน โดยถ้ำควำมชื้นในโรงเรือน
มำกกว่ำ 70% ปั ม๊ พ่นหมอกจะหยุดทำงำนทันที แบบ Manual ผูใ้ ช้งำนสำมำรถสังกำรท
่
ำงำนของม่ำนพรำง
แสง และปั ม๊ พ่นหมอกให้ทำงำนหรือหยุดกำรทำงำน ได้ตลอดเวลำ ดังภำพที่ 3

ภำพที่ 3 กำรทำงำนของระบบควบคุมอุณหภูมิ
3.2 ระบบกำรจ่ำยน้ ำให้แก่พชื แบบ Auto เมื่อรับข้อมูลจำกผู้ใช้งำนนำไปเปรียบเทียบกับค่ำ
เซ็นเซอร์ Capacitive Soil Moisture Sensor ในโรงเรือนเพื่อสังกำรท
่
ำงำนของปั ม๊ น้ ำ แบบ Manual ผูใ้ ช้งำน
สำมำรถสังกำรท
่
ำงำนของปั ม๊ น้ำ เพื่อให้ทำงำนหรือหยุดกำรทำงำน ได้ตลอดเวลำ และกำรตัง้ เวลำกำรจ่ำยน้ ำ
ตำมช่วงเวลำต่ำง ๆ สำมำรถตัง้ ได้ 4 ช่วงเวลำกำรทำงำน ดังภำพที่ 4
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ภำพที่ 4 กำรทำงำนของระบบควบคุมกำรจ่ำยน้ำ
3.3 ระบบกำรจ่ำยธำตุอำหำร ผู้ใช้งำนสำมำรถสังกำรท
่
ำงำนของปั ม๊ เพื่อให้ทำงำนหรือหยุดกำร
ทำงำนได้เท่ำนัน้
ผลกำรวิ จยั
ในงำนวิจยั นี้ทำกำรทดสอบจะดำเนินกำรเก็บข้อมูลผลอุณหภูมผิ ่ำนตัว Application Blynk เพื่อนำค่ำ
อุณหภูมริ ะหว่ำงวันมำเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงในกำรลดอุณหภูมิ ด้งกรำฟต่อไปนี้
กำรทดสอบกำรโดยใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิได้เซ็ตค่ำอุณหภูมิไว้ท่ี 35-40 องศำเซลเซียส และ
ช่วงเวลำในกำรทดสอบระบบ คือช่วงเวลำ 06:00 น.–18:00 น. โดยใช้ระบบสังเปิ
่ ดม่ำนพรำงแสง กำรรดน้ ำ
กำรพ่นหมอก ตำมค่ำทีก่ ำหนด จึงทำให้มคี ่ำอุณหภูมิ ดังภำพที่ 5 และค่ำอุณหภูมวิ นั ทีไ่ ม่ได้ควบคุมดัง ภำพ
ที่ 6
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การควบคุมอุณหภู มโิ ดยใช้โปรแกรมควบคุม

ิ า)
เวลา (นาฬก

ภำพที่ 5 กำรควบคุมอุณหภูมโิ ดยใช้โปรแกรมควบคุม
จำกภำพที่ 5 กำรทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมใิ นช่วงเวลำ 06:00 น.- 18:00 น. ในวันที่มกี ำร
ควบคุมอุณหภูมิ มีค่ำอุณหภูมหิ ลังจำกทีร่ ะบบควบคุมอุณหภูมทิ ำงำน ตัง้ แต่เวลำประมำณ 11.30 น.- 15:30
น. ค่ำอุณหภูมภิ ำยในโรงเรือนเพำะปลูกถูกควบคุมอยู่ในช่วง 35 – 40 องศำเซลเซียส
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ิ า)
เวลา (นาฬก

ภำพที่ 6 กำรควบคุมอุณหภูมโิ ดยไม่ใช้โปรแกรม
จำกภำพที่ 6 ในช่วงเวลำ 06:00 น.- 18:00 น. ในวันที่ไม่มกี ำรควบคุมอุณหภูมิ จะค่ำอุณหภูมทิ ส่ี งู
กว่ำ 40 องศำเซลเซียส ตัง้ แต่เวลำ 11.30 น. และอุณหภูมจิ ะค่อย ๆ ลดลงในเวลำ 15.30 น. ซึง่ เป็ นไปตำม
ธรรมชำติ กำรทดสอบระบบควบคุมควำมชืน้ เนื่องจำกค่ำควำมชืน้ มีผลต่ออุณหภูมจิ งึ ยำกต่อกำรทีผ่ ใู้ ช้งำนจะ
กำหนดระบบควบคุมเอง ค่ำของระบบควบคุมควำมชืน้ จึงถูกกำหนดไว้ท่ี 75 เปอร์เซ็นต์ ดังภำพที่ 7 และภำพ
ที่ 8
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โปรแกรมควบคุม

ิ า)
เวลา (นาฬก

ภำพที่ 7 กำรควบคุมควำมชืน้ โดยใช้โปรแกรมควบคุม
จำกภำพที่ 7 กำรทดสอบระบบควบคุมชืน้ ในช่วงเวลำ 06:00 น.- 18:00 น. ในวันทีม่ กี ำรควบคุม
ควำมชืน้ มีค่ำควำมชืน้ หลังจำกทีร่ ะบบควบคุมเริม่ ทำงำน ตัง้ แต่เวลำประมำณ 11.30 น.- 15:30 น. จะเห็นได้
ว่ำค่ำควำมชืน้ ภำยในโรงเรือนเพำะปลูกจะเพิม่ ขึน้ เป็ นช่วง ๆ เนื่องจำกมีกำรทำงำนของระบบพ่นหมอกเพื่อ
ช่วยลดอุณหภูมจิ งึ ทำให้ค่ำควำมชืน้ เพิม่ ขึน้ จำกภำพที่ 8 ในช่วงเวลำ 06:00 น.- 18:00 น. ในวันทีไ่ ม่มกี ำร
ควบคุม ค่ ำควำมชื้น จะลดลงเรื่อย ๆตัง้ แต่ เ ช้ำ ของวั น จำกควำมร้อนของพระอำทิตย์ เนื่ องจำกที่ตงั ้ ของ
โรงเรือนเพำะปลูก ทีใ่ ช้ในกำรทดลองตัง้ ในทีโ่ ล่งแจ้งได้รบั แสงพระอำทิตย์ตลอดทัง้ วัน
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ภำพที่ 8 ควำมชืน้ ในวันทีไ่ ม่มกี ำรควบคุม
อภิ ปรำยผล
กำรออกแบบและพัฒนำระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบให้น้ ำและธำตุอำหำร โดยใช้โปรแกรมอำดูโน่ ผล
กำร ทดลองพบว่ำผลของกำรใช้ระบบควบคุมภำยในโรงเรือน สำมำรถตัง้ เวลำกำรรดน้ ำและให้ธำตุอำหำร
กำรให้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ทำงำนตำมที่ตงั ้ ค่ำอุณหภูมไิ ว้ และสำมรถบอกกำรทำงำนของระบบไปยังผู้ใช้งำนได้
และทำกำรแจ้งเตือนเมื่อมีขอ้ บกพร่องในระบบไปยังผูใ้ ช้งำน ผลกำรวิจยั ทีม่ มี ำเกีย่ วกับระบบควบคุมภำยใน
โรงเรือนโดยใช้โปรแกรมอำดูโน่ เช่น สถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร ได้ศกึ ษำกำรใช้
เซ็นเซอร์ร่วมกับกำรทำเกษตรกรรมในยุคปั จจุบนั และทำงสถำบันได้จดั เขียนโปรแกรม เพื่อไว้ใช้สำหรับกำร
ทำเกษตรในปั จจุบนั นอกจำกจะตอบโจทย์ให้กบั เกษตรกร และยังสำมำรถใช้โปรแกรมดังกล่ำวเข้ำมำช่วย
ผูส้ งู อำยุ เพรำะตอนนี้ มีผสู้ งู อำยุเยอะขึน้ ผู้สงู อำยุบำงคนอยำกจะทำกำรเกษตร นวัตรกรรมนี้จงึ ตอบโจทย์
ให้กลับกลุ่มบุคคลหลำยกลุ่ม เพรำะกำรทำโรงเรือนอัจฉริยะ 4.0 จะทำให้เกษตรกรทำงำนได้มำกยิง่ ขึน้ และมี
ผลผลิตทีม่ คี ุณภำพมำกขึน้ เมื่อเปรียบเทียบทัง้ สอง งำนวิจยั แล้วกำรพัฒนำระบบควบคุมในโรงเรือนโดยใช้
โปรแกรมอำดูโน่ ล้วนแล้วเป็ นกำรพัฒนำเพื่อให้อำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนทัง้ สิน้ และสำมำรถนำไปต่อ
ยอดใช้จริงได้
สรุปผลกำรวิ จยั
กำรออกแบบและพัฒนำระบบควบคุมอุณหภูมิ ระบบให้น้ำและธำตุอำหำร ศึกษำและออกแบบระบบ
โรงเรือนให้สำมำรถควำมควบคุมอุณหภูมิ ควำมชืน้ กำรให้น้ ำธำตุอำหำรและกำรแจ้งเตือน โดยติดตัง้ ระบบ
ม่ำนพรำงแสง ระบบพ่นหมอก ระบบกำรรดน้ ำและกำรให้ธำตุ อำหำรในโรงเรือน พบว่ำสำมำรถควบคุม
อุณหภูมใิ ห้ลดลงได้เฉลีย่ 3 – 6 องศำเซลเซียส จำกอุณหภูมติ ำมแต่สภำพอำกำศในแต่ละวัน โดยกำรทำงำน
ของม่ำนพรำงแสงเฉลีย่ 2 ครัง้ ต่อวัน และพ่นหมอกทำงำนเฉลีย่ 3 ชัวโมงต่
่
อวัน และกำรทดสอบระบบกำรให้
น้ ำพืชตำมเวลำทีก่ ำหนด ตำมควำมชืน้ ในดิน ตำมกำรกดสังงำน
่
สำมำรถนำไปใช้ได้จริง และระบบกำรแจ้ง
เตือนสำมำรถแจ้งเตือนเมื่อเซนเซอร์ทำงำนผิดพลำดได้
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ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสำหรับเครื่องสับเอนกประสงค์
DESING OF BLADE SHARPENING MECHANISM FOR MULTI – PURPOSE MINERS
จิรวัฒน์ แสนศักดิ์หาญ ธรณ์เทพ มาสอาด และบุญญฤทธิ์ วังงอน*
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสาหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการลับ
ใบมีดในตัวเครื่ องโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่ วนทาให้ ลดเวลาในการลับ ใบมี ด ชุด กลไกลั บใบมีดส าหรับเครื่องสั บ
เอนกประสงค์ ประกอบด้วย 3 ส่วน โครงเครื่อง ชุดกลไกการลับมีด และตัวต้นกาลัง โดยมีมอเตอร์ขนาด 2
แรงม้า ในการทดสอบโดยใช้หญ้าเนเปียร์ ที่ความเร็วรอบ 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 จากผลการศึก ษาระยะการสูญเสียคมตัดพบว่าใบตัด ที่มีมุมคมตัด
เริ่มต้นแคบ มีความสามารถในการรับแรงน้อย
คำสำคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องสับหญ้า, 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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บทนำ
ในปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดของเกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงเริ่มมีราคา
ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นทั้งอาหารหยาบและอาหารข้น อีกทั้งประสบปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง และมีผลกระทบทาให้ไม่
สามารถนาโคกระบือที่เลี้ยงออกไปปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ
เป็นอย่างมาก หญ้าเนเปียร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากหญ้าเนเปียร์ มีลักษณะเด่น
คือ เป็นหญ้าลาต้นตรง ขยายพันธุ์โดยท่อนพันธุ์ โตเร็ว มีโปรตีนสูง ไม่มีขนทาให้คัน ตอบสนองต่อปุ๋ยและน้าได้
และการนาโค กระบือ ออกไปกินหญ้าทาให้ใช้เวลามาก กับการพาไปกินหญ้าแต่ละที่ของเกษตรกร ก่อนที่จะนา
หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ และหญ้าแพงโกล่า มาใช้เป็ นอาหารเลี้ยงโค กระบือ เกษตรกรจะต้องนาเอาหญ้าเนเปียร์
หญ้ารูซี่ และหญ้าแพงโกล่า มาสับหรือหันให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะให้โค กระบือ กินง่าย โดยในปัจจุบันมีเครื่องสับ
หญ้าเป็นจานวนมาก และใช้เครื่องสับหญ้าไปได้สักระยะหนึ่งก็จะทาให้ใบมีดสึก ดังภาพที่ 1 เมื่อเกิดใบมีดสึกจึง
นาใบมีดเครื่องสับหญ้าเนเปียร์ออกมาลับ หรือเจียใบมีดนั้นเอง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่ออกแบบจะพัฒนาชุดกลไกการลับใบมีดของเครื่องสับ
หญ้าเครื่องสับเอนกประสงค์ให้มีการใช้งานที่สะดวกและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายสามารถถอดส่วนที่
ขับเคลื่อนได้ทาให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องสับหญ้าอาหารสัตว์สาหรับ
เกษตรกรรายย่อย โดยตัวเครื่องประกอบด้วยโครงสร้างหลักได้แก่ ชุดสาหรับป้อนหญ้าอาหารสัตว์ ชุดใบมีด และ
ชุดลูกรีตใช้มอเตอร์เป็นต้นกาลังโดยปัจจัยที่ทาการศึกษาได้แก่ความเร็วรอบ มุมองศาของใบมีดที่เหมาะสม และ
ความสามารถในการทางานของเครื่องสับตลอดจนการประเมินความเหมาะสมในการใช้งานทางเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม

ภำพที่ 1 เครื่องสับหญ้าที่ใช้อายุการใช้งานมายาวนาน ขาดการบารุงรักษา
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การตัด คือขบวนการทางกลที่แบ่งวัตถุคงรูป (Rigid body) ตามแนวเส้นที่กาหนดไว้แล้วโดนใช้เครื่อง
ตัด (Cutting tools) ซึ่งมีลักษณะเป็นขอบที่แน่นอนและเห็นได้ชัด ในกรณีทั่วไปวัตถุเดิมจะถูกแบงออกเป็น 2
สวน ทาให้ผิวที่เกิดใหม่ซึ่งเรียกว่า ส่วนที่ถูกแบ่ง การตัดจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบพื้นฐาน 3
ประการ คือ วัตถุที่จะตัด ใบมีด แท่นรองรับการตัดหรือเขียง โดยใบมีดเคลื่อนที่ผ่านวัตถุที่จะตัดซึ่งถูกยึดให้อยู่
กับที่ด้วยแท่นรองรับการตัด

74

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

การออกแบบและสร้าง จากการศึกษางานวิจัยเครื่องสับย่อยที่เกี่ยวข้อง พบว่าเครื่องทีใ่ ช้ใบมีดตั้งในการ
ตัดสับพบว่าขนาดของเศษวัสดุมีขนาดใหญ่ และตัดหญ้าขนาดเล็กไม่ขาด และไม่เหมาะสมใช้ในครัวเรือนจึงได้
ออกแบบเครื่องให้มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ทางทีมวิจัยออกแบบตามหลักการวิศวกรรมใช้ทฤษฏีแรงเค้นเฉือน
สาหรับตัดวัสดุให้ขาดแยกออกจากกันด้วยคม มีดเคลื่อนที่ในแนวรัศมี ซึ่งความเร็วรอบตัดที่เหมาะสมทาให้ตัดได้
ขนาดเล็กที่สุดและได้ออกแบบ อุปกรณ์ที่สาคัญประกอบด้วย โครงสร้างเครื่องสับและชิ้นส่วนการลับใบมีด
ประกอบดังภาพที่ 2 และ 3 และมีคุณลักษณะและชิ้นส่วนเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องสับแสดงดังในตารางที่ 1

ภำพที่ 2 ออกแบบโครงสร้างเครื่องสับหญ้าเอนกประสงค์พร้อมชุดลับใบมีด

ภำพที่ 3 ชุดกลไกลับใบมีดสาหรับเครื่องสับเอนกประสงค์
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ตำรำงที่ 1 คุณลักษณะและชิ้นส่วนเฉพาะของเครื่องสับเอนกประสงค์
อุปกรณ์
รายละเอียด
มอเตอร์ไฟฟ้า
แรงดัน 220 โวลต์ 50 Hz ขนาด 2 แรงม้า 2,800 รอบต่อนาที
ชุดกลไกลับใบมีด ชุดกลไกลับใบมีดสามมารถเอียงตามมุมคมของใบมีด
เฟือง
ชุดเฟืองปรับระดับความเร็วของการสับ
โครงเหล็ก
ขนาด 300 × 600 × 250 มิลลิเมตร ใช้เหล็กฉากขนาด 40 × 40
หนา 3 มิลลิเมตร
พูลเลย์ร่องวี
ขนาด 2 นิ้ว และ 8 นิ้ว ร่องวี
เพลาเหล็ก
เพลากลมเหล็กกล้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ยาว 250
มิลลิเมตร
แท่นรองตัด
เหล็กกล้า ยาว 250 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร
ใบมีด
เหล็กกล้ามาตรฐาน JIS G4051- S45C/(AISI 1045) ยาว 240
มิลลิเมตรใบมีดสี่เหลื่อมผืนผ้า 150× 250 มิลลิเมตร ลับคมด้านยาว 2
ข้าง
ลูกปืนตุ๊กตา
UCP 206 รู 30 มิลลิเมตร
สายพานวี
ชนิด A ยาว 26 นิ้ว
ลูกรีด
ลูกรีดวัสดุเข้าเครื่องสับ ขนาด ยาว 250 มิลลิเมตร หนา 60
มิลลิเมตร ผิวตัวรีดมีลักษณะขรุขระ

จานวน (ชิ้น)
1
1
1
1
2
1
1
4

2
2
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 ทาให้ใบมีดบิ่นและความคมหายไปไวกว่า
ตำรำงที่ 2 ผลการสับหญ้าเนเปียร์ด้วยความเร็วของใบมีด 1,100 รอบต่อนาที และลูกรีด 456 รอบต่อนาที
ความเร็วรอบ (rpm)
ครั้งที่
เวลา (t)
ผลการทดลอง (kg)
ใบมีด
ลูกรีด
1
1,100
456
1 นาที
4.8
2
1,100
456
3 นาที
16.0
3
1,100
456
5 นาที
26.2
4
1,100
456
7 นาที
37.1
5
1,100
456
10 นาที
52.6
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ตำรำงที่ 3 ผลการสับหญ้าเนเปียร์ด้วยความเร็วของใบมีด 960 รอบต่อนาที และลูกรีด 260 รอบต่อนาที
ความเร็วรอบ (rpm)
ครั้งที่
เวลา (t)
ผลการทดลอง (kg)
ใบมีด
ลูกรีด
1
960
260
1 นาที
3.4
2
960
260
3 นาที
10.9
3
960
260
5 นาที
21.4
4
960
260
7 นาที
29.8
5
960
260
10 นาที
38.9
การใช้งานเครื่องสับไประยะหนึ่งใบมีดสับที่ติดตั้งอยู่กับเพลาต้นกาลังของเครื่องสับ พบว่าเกิดความ
เสียหายอันเนื่องมาจากหญ้าหรือวัสดุที่แข็งที่นาเข้าเครื่องสับ ทาให้คมของใบมีดบิ่นได้และการสึกหรอก็อาจไวขึ้น
ดังภาพที่ 4 ใบตัดก่อนและหลังการใช้งานที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องสับ เมื่อถอดใบมีดมาวิเคราะห์ก่อนและหลังการถูก
ใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง ดังภาพที่ 5 ก) คมตัดของใบมีดก่อนใช้งานลักษณะคมจะราบเรียบและมีมุมแหลม
สามารถตัดเฉือนวัสดุได้ดีกว่าภาพที่ 5 ข) คมตัดของใบมีดหลังใช้งานระยะของคมมีดที่หายไปเป็นระยะ x เท่ากับ
0.48 มิลลิเมตร

ก) คมตัดของใบมีดก่อนใช้งาน
ข) คมตัดของใบมีดหลังใช้งาน
ภำพที่ 4 ใบตัดก่อนและหลังการใช้งานที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องสับ

ระยะ (x)
ก) คมตัดของใบมีดก่อนใช้งาน
ข) คมตัดของใบมีดหลังใช้งาน
ภำพที่ 5 ปลายคมตัดของใบตัดก่อนและหลังการใช้งาน
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อภิปรำยผล
จากการออกแบบและสร้างชุดกลไกลับใบมีดสาหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ เมื่อใช้ใบตัดจากทั้ง 4 ใบ
หมดหรือ ใบตัดใบใดใบหนึ่งหมดอายุ การใช้งาน โดยไม่ส ามารถตัด ต้นต้น หญ้าที่มีข นาดใหญ่ ได้ จะถูกนามา
ตรวจสอบลักษณะของคมตัดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการใช้งาน โดยตัดเฉพาะบริเวณปลายคมตัด และถ่ายภาพคม
ตัดที่เปลี่ยนแปลงภายหลังการใช้งาน และวัดระยะการสูญเสียคมตัด (X) ภาพที่ 5(ก)-5(ข) แสดงลักษณะ ของคม
ตัดที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ลักษณะของคมตัด หลังการใช้งานของใบตัด และเมื่อเปรีย บภาพถ่ายคม ตัดก่อน และ
หลังใช้งานพบว่า ใบตัดเกิดการสูญเสียคมตัด ใบตัดระยะ x เท่ากับ 0.48 มิลลิเมตร จากผลการศึกษาระยะการ
สูญเสียคมตัดพบว่าใบตัด ที่มีมุมคมตัดเริ่มต้นแคบ มีความสามารถในการรับแรงน้อย จึงมีระยะการสูญเสียคมตัด
สูงกว่า และองศาของใบมีดก็มีผลต่อความคมของใบมีดด้วย
สรุปผลกำรวิจัย
ผลจากการออกแบบและสร้างชุดกลไกลับใบมีดสาหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ เพื่อหาสมรรถนะของ
เครื่อง ชุดกลไกการลับใบมีดนี้สามารถลับใบมีด ที่ติดในตัวเครื่องโดยที่ไม่ต้องถอดใบมีดออกมาลับ ทาให้เกิด
ความสะดวกในการลับใบมีดที่สึกหรอ และแก้ปัญหาการที่ต้องถอดใบมีดออกมาลับ เนื่องจากใบมีดที่ใช้ในเครื่อง
สับ 4 ใบมีด สามรถลดปัญหาการที่ต้องถอดใบมีดออกจากเครื่องมาลับออกได้
กิตติกรรมประกำศ
งานวิจัยเรื่องออกแบบชุดกลไกลับใบมีดสาหรับเครื่องสับเอนกประสงค์ ฉบับนี้ “ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ” โครงการ “การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ใน
ระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิงพานิชย์และผลกระทบ ” ทุนวิจัยงบประมาณ 2562 และได้รับความ
ร่ว มมือ จากกลุ ่ม สหกรณ์เ ลี ้ย งกวางแบบครบวงจร ภัค ดีฟ าร์ม ต.ชมพู อ.เนิน มะปราง จ.พิษ ณุโ ลก และ
ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ให้คาแนะนาข้อคิดเห็นช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนในทุกๆ
ด้านจนทาให้บทความวิจัยสาเร็จไปด้วยได้ดี
เอกสำรอ้ำงอิง
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เครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล
Machine Mixer Food and Homone Change for Tilapia
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ1*์ กิตติศักดิ์ สรสิทธิ1์ ทวีรัฐ ลีวพงศ1 และ ปฐน ศรีสุวรรณนพกุล1
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
*
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บทคัดยอ
การทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศโดยใหลูกปลากินอาหารสําเร็จรูปชนิดผงผสมฮอรโมน 17 alpha methyl testosterone
(17 a - MT) อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม โดยใชเครื่องผสมฮอรโมนในการเขามาชวยในการผสมอาการกับฮอรโมน
แทนที่เราจะมาผสมเองลดอัตราการสูดดมกลิ่นซึ่งเปนอันตรายตอบุคคลที่ทําการผสม การทดลองมีระยะเวลาแตกตางกัน คือ
0, 15, 18 และ 21 วัน ในบออนุบาลปลา ปลาสามารถกินอาหารไดทั่วถึงกวาบอใหญ ดําเนินการทดลอง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา พิษณุโลก สาขาวิชาประมง จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาที่ระยะเวลาใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 0, 15 และ 18 วัน
ลูกปลามีสัดสวนเพศผูไ มเพียงพอตอความตองการในเชิงพาณิชย (< 95 เปอรเซ็นต) จึงสรุปไดวา ในการทดลองผลิตลูกปลานิล
แปลงเพศครั้งนี้ใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 17 a - MT อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร1 กิโลกรัม เปนเวลา 21 วัน
เหมาะสมที่สุด
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
ในปจจุบันมีประชากรหันมาเนนการทําเศรษฐกิจพอเพียงกันมากขึ้น ประชากรบางสวนจึงไดนําปลานิลมาเพาะเลี้ยง
ซึ่งในปจจุบันนั้นปลาเปนที่นิยมนํามารับประทาน และปลายังเปนที่นิยมนํามาจัดขึ้นโตะในงานเลี้ยงตางๆ ปลานิลจึงมีความนาสนใจ
อยางมากที่ประชากรตองการนํามาเลี้ยงและใชวาปลานิลนั้นจะเปนปลาที่โตเร็วไดเสมอไป จากการวิจัยแลวปลานิลเพศเมียจะ
โตชากวาปลานิลตัวผู เพราะปลานิลตัวเมียเมื่อมีการผสมพันธุก็จะอมไขลูกปลานิลในปากและไมสามารถกินอาหารไดอยางเต็มที่
จึงทําใหการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียโตชากวาปลานิลที่เปนเพศผู ฉะนั้นแลวจึงตองมีตัวชวยในการแปลงเพศปลานิล
เพศเมียเพื่อไมใหออกไขไดจึงไดใชฮอรโมน 17 Alpha Methyl Testosterone ผสมกับ Ethyl Alcohol 95% แลวนํามาผสม
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กับหัวอาหารปลาเม็ด ซึ่งการผสมดวยมือแอลกอฮอลชนิดที่นํามาผสมกับอาหารปลาเม็ดมีกลิ่นไอของสารแอลกอฮอลมากอาจ
ทําใหบางคนแพได จึงไดมีการคิดคนเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล เพื่อสะดวกตอการการผสมฮอรโมน
กับอาหารไดงายมากขึ้น โดยใชเครื่องผสมฮอรโมนแปลงเพศสําหรับปลานิลมาชวยในการผสมแทนจากเดิมที่ใชมือในการผสม
และเครื่องสามารถผสมอาหารไดในอัตราสวนที่ตองการไดอยางเหมาะสม ประหยัดเวลาในการผสม และมีการศึกษาในรูปแบบ
งานวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
วรวิทย วรนาวิน ไดทําเครื่องกวนน้ํามะขามเปยกที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครเพื่อออกแบบเครื่องกวนโดยเครื่องกวนนี้ประกอบดวย มอเตอรไฟฟาขนาด 1 HP. แรงดันไฟฟา 220 โวลตและเกียรทด
รอบ อัตราทด 1 : 40 ใชสายพาน เปนตัวสงกําลังโดยเพลากวนมีความเร็วรอบ 35.6 รอบตอนาที ถัง กวนเปนถัง 2 ชั้น ใชน้ํา
เปนตัวนําความรอน ถังกวนสามารถแยกออกไดเพื่องายตอการทําความสะอาดใชแกสเปนตัวใหความรอน โดย ทดลองกวนน้ํา
มะขามเปยกจํานวน 70 kg และจับเวลาในการกวน และหาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ศุภกิตต สายสุนทร และคณะ ไดทําการพัฒนาตนแบบเครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุนที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดทํางานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาตนแบบเครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุนวิธีการทดสอบ
ประกอบดวยการออกแบบสรางตนแบบและทดสอบความสามารถของเครื่องในการผสมปุยผลการทดสอบพบวา ก) ตนแบบ
เครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 1) มอเตอรขนาด 1 แรงมา 2) เกียรทดและชุดสงกําลัง 3) ชุด
ควบคุมการทํางาน 4) ตะแกรงยึดถัง 5) ถาดรับปุย 6) โครงเครื่อง และ 7) ถังพลาสติกสําหรับผสมปุยขนาด 100 ลิตร ที่
สามารถถอดออกจากเครื่องได และ ข) ทดสอบทํางานเบื้องตนดวยการผสมปุยโดยการหมนุถังทวนและตามเข็มนาฬิกา
สลับกันครั้งละ 1 , 2 , 5 รอบ และหมุนทางเดียวจนครบ 10 , 20 และ 30 นาทีเมื่อประเมินผลการทํางานของเครื่องตนแบบ
ดวยการใหคะแนนโดยพิจารณาจากลักษณะของปุยที่ผสมแลวพบวาการหมุนทางเดียวและหมุนถังทวนและตามเข็มสลับกัน 5
รอบ โดยใชเวลาผสมปุย 20 นาทีเปนสภาวะการทํางานที่เหมาะสมที่สุดโดยปุยที่ผสมไดมีลักษณะผสมคลุกเคลาเขากันไดดี
มากมีลักษณะรวนซุยมากสามารถนําออกมาจากถังไดงาย
ธงชัย เย็นเปง, ธราพันธ และคณะ ไดทําการรทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอรกลาส ระบบน้ําหมุนเวียน
ที่ระดับ 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 ลูกปลาที่ระดับความหนาแนน 5 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโต ดีที่สุด ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับที่ระดับความหนาแนน 10, 20 และ 40 ตัว/ลิตร และพบวา ที่ระดับความหนาแนน 10 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโต
ไมแตกตางกันทางสถิติกับที่ระดับความหนาแนน 20 ตัว/ลิตร แตมีคามากกวาที่ระดับความหนาแนน 40 ตัว/ลิตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ขณะที่ระดับ ความหนาแนน 20 และ 40 ตัว/ลิตร มีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติจากผลการทดลอง
ครั้งนี่ พบวาเมื่ออัตราความหนาแนนเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลามีแนวโนมลดลง ซึ่งสอดคลองกับ Hepher (1988)
และ Wang et al. (2000) ที่กลาววาอัตราการเจริญเติบโตของปลาและอัตราการรอดตายของปลา
ธงชัย เย็นเปง ,วนัส เชิดฉัน ,ชูชาติ ผิวเผือกและเอกราช รุงรังษี[18] ไดทําการทดลองระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช
ฮอรโมน 17 Alpha Methyltestosteroneในการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศระบบน้ําหมุนเวียนที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ํา
จืดมหาสารคามการทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถังไฟเบอรกลาสระบบน้ําหมุนเวียน โดยใหลูกปลากินอาหารสําเร็จรูป
ชนิดผง ผสมฮอรโมน 17 a- MT อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ที่ระยะเวลาแตกตางกัน คือ 0, 15, 18
และ 21 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองผลปรากฏวา ลูกปลานิลทั้ง 4 ชุดการทดลอง มีอัตราการเจริญเติบโตไมแตกตางกันทางสถิติ
แตมีแนวโนมวาลูกปลาจะเจริญเติบโตดีขึ้น เมื่อลูกปลาไดกินอาหารผสมฮอรโมนนานขึ้นจากผลการทดลองจะเห็นไดวาการ
ผลิตลูกปลานิลแปลงเพศที่ระยะเวลาใหลูกปลากินอาหารผสมฮอรโมน 15 และ 18 วัน ลูกปลามีสัดสวนเพศผูไมเพียงพอตอ
ความตองการในเชิงพาณิชย (< 95 เปอรเซ็นต)จึงสรุปไดวา ในการทดลองผลิตลูกปลานิลแปลงเพศครั้งนี้ใหลูกปลากินอาหาร
ผสมฮอรโมน 17 a - MT อัตราความเขมขน 40 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม เปนระยะเวลา 21 วัน เหมาะสมที่สุด
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ดังนั้น จากปญหาที่กลาวมาคณะผูจัดทํา จึงไดประดิษฐเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลาเพื่อใหผูที่
ผสมอาหารไมตองสูดดมสารแอลกอฮอล เพื่อลดอันตรายจากสารแอลกอฮอลของ Ethyl Alcohol 95%
วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนการออกแบบการทํางานและโครงสรางของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล
Input

Process

Relay
MQ-3

Soil Moisture Sensor

Output

จอ LCD 20x4

ปมน้ํา12v
Arduino Mega 2560

รูปที่ 1 ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล

รูปที่ 2 วงจรไฟฟาในการควบคุมการทํางานของมอเตอร
โครงสรางของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล
โครงสรางของเครื่องประกรอบดวย 2 สวน สวนที่เปนตัวถังกับใบริ้บบอนและสวนที่เปนโครง โดยโครงทําจาก
ทอสแตนเลสขนาน 1x1 นิ้ว กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตรและสูง 80 เซนติเมตร และตัวถังทําจากสแตนเลสแผน
หนา 0.2 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3 และ 4
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รูปที่ 3 โครงสรางฐานเครื่อง

รูปที่ 4 เครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศหรับปลานิล
ในสวนนี้ แสดงขั้นตอนการออกแบบเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศหรับปลานิล ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้
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 จะกลับทางหมุนไปอีกทางหนึ่งตามเวลาที่กําหนด เชน 5 นาที, 10 นาที และ 15 นาที
แลวเครื่องจะหยุดทํางาน
3. ทําการวัดคาความชื้นและคาแอลกอฮอล โดยใชเซนเซอร Soil Moisture Sensor และ MQ-3 Alcohol Sensor Alcohol
4. คาอินพุตตางๆ แสดงออกจอ LCD
5. การควบคุมการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ระบบ โดยใชรีเลยในการควบคุมการ เปด-ปด ปมน้ํา มอเตอร AC ใน
ระบบตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความความชื้นในอาหาร
จากการใชปริมาณอาหาร 5, 10, และ 15 กิโลกรัม ระยะเวลาในการทดลองการทํางานของเครื่อง 5, 10, 15, และ
20 นาที ความเร็วรอบที่ใชคือ 22 รอบ/นาที แลวในการพนฮอรโมนทุก ๆ 30 วินาที แลวมอเตอรกลับทางหมุนทุก ๆ 2 นาที พบวา
ปริมาณความชื้นในอาหารที่ผสมในเวลาที่นอยหรือมากเกินไปสงผลตอความชื้นในอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 1, 2, และ 3
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ตารางที่ 1 การผสมดวยอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc ใชเวลา 10 นาที
อาหาร
(กิโลกรัม)

1

5
10
15

652
632
600

5
10
15

713
712
717

คาความชื้นที่ได (mV)
2
3
4
5
แบบใชผสมดวยเครื่อง
644 631
667
659
638 620
628
618
598 631
582
616
แบบใชผสมดวยมือ
716 718
715
718
714 713
712
712
709 716
717
716

AV
(mV)

SD
(mV)

CV
(%)

(% AV)

650.60
627.20
605.40

13.87
8.32
18.70

2.13
1.33
3.09

2.18

716.00
712.60
715.00

2.12
0.89
3.39

0.30
0.13
0.47

0.30

ตารางที่ 2 การผสมดวยอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc ใชเวลา 15 นาที
อาหาร
(กิโลกรัม)

1

5
10
15

713
712
652

5
10
15

713
712
717

คาความชื้นที่ได (mV)
2
3
4
5
แบบใชผสมดวยเครื่อง
726 690
725
738
742 733
772
710
709 688
717
671
แบบใชผสมดวยมือ
716 718
715
718
714 713
712
712
709 716
717
716

AV
(mV)

SD
(mV)

CV
(%)

(% AV)

718.40
733.80
687.40

18.17
25.34
26.76

2.53
3.45
3.89

3.29

716.00
712.60
715.00

2.12
0.89
3.39

0.30
0.13
0.47

0.30

ตารางที่ 3 การผสมดวยอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc ใชเวลา 20 นาที
อาหาร
(กิโลกรัม)

1

5
10
15

775
768
730

5
10
15

713
712
717

คาความชื้นที่ได (mV)
2
3
4
5
แบบใชผสมดวยเครื่อง
781 783
768
786
762 744
751
762
742 735
731
741
แบบใชผสมดวยมือ
716 718
715
718
714 713
712
712
709 716
717
716
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AV
(mV)

SD
(mV)

CV
(%)

(% AV)

778.60
757.40
735.80

7.16
9.69
5.54

0.92
1.28
0.75

0.98

716.00
712.60
715.00

2.12
0.89
3.39

0.30
0.13
0.47

0.30
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จากตารางผลการทดลองแบบสุมทีไ่ ดแสดงใหเห็นวาการผสมอาหารดวยฮอรโมนโดยมีแอลกอฮอลเปนตัวชวยผสาน
เมื่อใชเวลาผสมมากขึ้นมีคาความชื้นในเนื้ออาหารที่แตกตางกัน สังเกตไดจากคาความชื้นที่คอย ๆ เพิ่มสูงขึ้นจากตารางที่ 1 ถึง
3 ในดานการกระจายตัวของความชื้นในอาหารพบวาคา CV ของขอมูลการกระจายตัวของขอมูลความชื้นในตารางที่ 3 (เวลา
ในการผสม 20 นาที) มีขอมูลคอนขางที่ดีกวาตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ แตทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับแบบใชการผสมอาหาร
ดวยมือขอมูลความชื้นที่ตรวจวัดไดอาจจะมีความแตกตางการกระจายตัวของขอมูลคาความชื้นที่สูงมากกวา
อภิปรายผล
จากการออกแบบและสรางเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางาน
ของเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลานิล โดยทดสอบวาเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลงเพศสําหรับปลา
นิลสามารถผสมอาหารในอัตราสวนอาหาร 1 กก.ตอฮอรโมน 130 cc และเครื่องสามารถผสมไดครั้งละ 5-15 กก. จะทดสอบ
หาคาความชื้นและคาแอลกอฮอลในตัวอาหารโดยการสุมวัดคา 5 จุด พบวา การทดสอบเครื่องผสมฮอรโมนกับอาหารแปลง
เพศสําหรับปลานิล ซึ่งคาที่ผสมดวยมือจะวัดไดคาความชื้นไดคือ 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 จะวัดคาความชื้นไดคือ คือ คาความชื้น 712, 712, 714, 716 และ 717 mV คาแอลกอฮอล 0.10, 0.13,
0.14, 0.16 และ 0.17 g/dl ตามลําดับซึ่งคาที่วัดไดจากการผสมเครื่องจะใชความเร็วรอบในการผสม คือ 22 รอบตอ 1 นาที
เปนที่เหมาะสมในการผสมเวลาที่ทําการผสมไดเหมาะสมที่สุดคือ 10 นาที เพราะคาที่วัดไดใกลเคียงกับกันผสมแบบมือที่สุด
คือ คาความชื้น 712, 712, 714, 716 และ 717 mV คาแอลกอฮอล 0.10, 0.13, 0.14, 0.16 และ 0.17 g/dl ซึ่งถือวาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาคนควาเรื่องการผสมอาหารปรับฮอรโมนแปลงเพศสําหรับปลาสามารถสรุปไดดังนี้
การทดสอบของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศสําหรับปลานิล จากการทดสอบเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลง
เพศสําหรับปลานิลสามารถทดสอบหาสมรรถนะและระบบของเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนสําหรับแปลงเพศปลานิลโดยเริ่ม
ทดลอง นําอาหารปลา 10 กิโลกรัมมาผสมกับตัวฮอรโมนสําหรับแปลงเพศปลานิลในอัตราสวน 1 กิโลตอฮอรโมน 130 ซีซีโดย
ใชความเร็วโดยใชความเร็วของมอเตอร 1450 รอบตอนาทีโดยใสเกียรทดรอบ 1 ตอ 60 ซึ่งจะไดรอบที่ตองการคือ 22 รอบตอนาที
โดยจะเปดเครื่องใหหมุนไปในทางขวา 5 นาที และกลับทางหมุนไปทางซาย 5 นาทีและใชตัวเซ็นเซอรวัดความชื้นที่ 714 mV
และใชเซ็นเซอรวัดคาแอลกอฮอลในอาหารใหไดคา 0.17 g/dl
การทดสอบการผสมอาหารกับฮอรโมนสําหรับแปลงเพศปลานิลโดยใชมือผสมแบบเดิมโดยจะไดความชื้นอยูที่ 714 mV
และถาแอลกอฮอลในอาหารอยูที่ 0.17 g/dl จากการทดสอบการผสมแบบเดิมที่ใชมือคนและใชเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมน
แปลงเพศสําหรับปลานิลพบวาเครื่องผสมอาหารกับฮอรโมนแปลงเพศสําหรับ ปลานิล สามารถผสมอาหารไดเร็วกวาปกติและ
คลุกเคลาอาหารกับฮอรโมนเขากันไดดี โดยวัดจากคาความชื้นที่ 714 mV และแอลกอฮอลในอาหารอยูที่ 0.17 g/dl
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
ทุกทานที่ใหคําปรึกษา คําชี้แนะ และชวยเหลือในการสืบคนขอมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการดําเนินงานวิจัยนี้มา
โดยตลอด

85

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

เอกสารอางอิง
วรวิทย วรนาวิน.ทําเครื่องกวนน้ํามะขามเปยก.วารสารการประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้ง
20 18-20 ตุลาคม 2549 ; จังหวัดนครราชสีมา.
ศุภกิตต สายสุนทร, ปณณธร ภัทรสถาพรกุล, วีณา ชาลียุทธ,เยาวลักษณ พัสดุ และ นรินทร จันทวงศ.การพัฒนาตนแบบ
เครื่องผสมปุยหมักแบบถังหมุน .วารสารวิทยาศาสตรเกษตร .ปที่ 41 ฉบั บ ที่ 3/1 (พิ เ ศษ) กั น ยายน-ธั น วาคม
2553;หนาที่ 26-28.
กฤษณะ จันทสิทธ, คมสัน มุยสี, ศรายุทธ จิตรพัฒนากุล.การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ .
วารสารวิจัยรําไพพรรณี .ปที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2561;หนาที่ 58-67.
ธงชัย เย็นเปง, ธราพันธ วัฒนะมหาตม, จุฑามาศ ชัยนนท, และสุนทร กัณหาสุระ.(2554).การผลิตลูกปลานิลแปลงเพศในถัง
ไฟเบอรกลาสระบบน้ําหมุนเวียน.ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด มหาสารคาม ฉบับที่21 ;1-21.

86

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

การพัฒนาผลิตภัณฑเจลลางมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรในพื้นที่อําเภอหนองบัว
DEVELOPMENT OF HAND WASH GEL FROM HERBAL LEAF EXTRACTS IN NONG BUA
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บทคัดยอ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบกดวยเอทานอล 95% กับ
เชื้อ E. coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 ดวยวิธี Agar
well diffusion พบวา สารสกัดจากใบยอปาที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย P. aeruginosa TISTR 357
และ S. aureus TISTR 1840 ไดดีที่สุด มีเสนผาศูนยกลางของวงใสเทากับ 9.00±0.82 และ 7.67±0.96 มิลลิเมตร ตามลําดับ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) สวนสารสกัดจากใบหมีเหม็นและใบบัวบกสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้ อ
แบคทีเรีย S. aureus TISTR 1840 ไดดีที่สุด มีเสนผาศูนยกลางของวงใสเทากับ 8.33±0.94 และ 8.33±0.47 มิลลิเมตร
ตามลําดับ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) คาความเขมขนต่ําสุดที่สารสกัดมีฤทธิ์ในการยับยั้งและสามารถฆาเชื้อ
แบคทีเรียได ดวยวิธี resazurin test พบวา สารสกัดจากยอปาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 สายพันธุ ไดดี
ที่สุด มีคา MIC เทากับ 500, 125 และ 1.95 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ และคา MBC เทากับ 500, 250 และ 500
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จึงไดนําสารสกัดใบยอปามาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเจลลางมือโดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเจลลางมือทั้ง 3 สูตร ดวยวิธีมาตรฐาน BS EN 1276: 2009 พบวา เจลลางมือสูตรปกติและผสมสารสกัด
สมุนไพรยอปา มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุด 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

87

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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
บนโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายที่เราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาแตยังมีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อีกมากมายที่เราไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตสามารถมีชีวิตอาศัยอยูรวมกับเราไดอยางกลมกลืน คือ “จุลินทรีย” (Microorganism) ซึ่ง
อาศัยอยูใกลตัวเรามาก มีทั้งมุมที่ดีและไมดี อยางเชน การเปนหวัด เปนโรคตาง ๆ มากมาย ซึ่งเราทุกคนกลัวการเจ็บปวย
สัตวทุกชนิดจะมีนักลาและมีศัตรูทางธรรมชาติ แตมนุษยตอนนี้กลับไมมีศัตรูทางธรรมชาติ ศัตรูจริง ๆ ของมนุษย คือ มนุษย
เองกับจุลินทรียหรือเชื้อโรค (นพวัชร สมานคติวัฒน, 2548) การแพรกระจายของแบคทีเรียมักพบอยูกับสิ่งรอบตัวเรา เชน
หนาจอโทรศัพทมือถือ หนาจอคอมพิวเตอร คียบอรด โตะทํางาน เปนตน มันเปนอีกทางหนึ่งที่นําเชื้อโรคหรือสงผานเชื้อ
แบคทีเรียตอไปสูรางกายเรา (ศูนยวิจัยสุขภาพกรุงเทพฯ, 2558) แลวอวัยวะที่สําคัญในการนําเชื้อโรคตางๆ มาสูรางกายไดงาย
ที่สุดก็คือ มือ ซึ่งมีการใชงานเกือบตลอดเวลาจึงมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคตาง ๆ ทั้งแบคทีเรีย ไวรัส โรคติดเชื้อที่สามารถติดผาน
ทางมือสัมผัสได และคนไทยปวยกันมากในอันดับตน ๆ 4 โรค ไดแก โรคไขหวัดใหญ โรคอุจจาระรวง โรคตาแดง โรคอีสุกอีใส
(กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ไมวาจะเปนจากการสัมผัสทั้งทางตรงและทางออมยอมสงผลใหเกิดโรคติดตอไดมากมายซึ่งบาง
โรคอาจรุนแรงถึงชีวิต วิธีการที่งาย สะดวก มีการลงทุนนอยและไดผลในการควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อที่ผานทางมือได คือ
การลางมือ (วิสสุตา คุมวงษา และคณะ, 2558) ปจจุบันมีเจลลางมือหรือผลิตภัณฑ ทําความสะอาดมือแบบไมตองลางน้ําออก
มีทั้งชนิดเจล ของเหลว และสเปย ใชกันอยางแพรหลายสามารถพกพาไปใชไดสะดวก ทนทาน การลางมือดวยน้ํา และสบู ลด
การนําเชื้อโรคเขาสูรางกายจากการสัมผัส ผลิตภัณฑเจลลางมือซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญคือ แอลกอฮอล (alcohol) ใน
ปริมาณมาก และอาจมีสารฆาเชื้อโรคบริเวณผิวหนัง หากผลิตภัณฑมีปริมาณแอลกอฮอลเปนสวนผสมตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
และใชกับผิวหนังมนุษยอาจทําใหเกิดการระคายเคือง คัน เปนผื่นแดง เนื่องจากปริมาณแอลกอฮอลมีความเขมขนที่สูงเกินไป
เพื่อลดปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอลท่ีนํามาเปนสวนผสมจึงมีผูนําสมุนไพรมาใชรวมในการฆาเชื้อ ซึ่งในประเทศไทย
อุดมสมบูรณไปดวยสมุนไพร และมีภูมิปญญาในการนําพืชสมุนไพรมาใชเปนยาตั้งแตสมัยโบราณ เพราะหาไดตามธรรมชาติ มี
ผลขางเคียงนอย (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2559) ในทางการแพทยแผนไทย มีสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียอยูหลายชนิด (พรเทพ เต็มรังสี, 2554) เนื่องจากพืชสมุนไพรผลิตเมแทบอไลททุติยภูมิที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียเปนจํานวนมาก ทุกสวนของพืชไมวาจะใชเดี่ยวหรือใชรวมกันมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย สารเคมีหลาย
ชนิดที่พืชผลิตขึ้นนาจะมีสว นสําคัญในการปองกันพืชจากโรคติดเชื้อ องคประกอบของสารจุลินทรียเหลานี้พบไดในสวนตางๆ
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% เอทานอลเปนตัวสกัดเพื่อศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย S.
aureus, B. cereus และ E. coli และงานวิจัยของนุศวดี พจนานุกิจ และสมใจ ขจรชีพพันธุงาม (2553) ในการศึกษาการ
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ยับยั้งเชื้อ P. acnes และ S. aureus จากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ไดแก เปลือกมังคุด ขมิ้นชัน และใบบัวบก โดยนําสารสกัดมา
ผสมกับเจลไคโตซาน พบวาสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่อยูในรูปเจลไคโตซาน มีความเหมาะสมในการนําไปใชยับยั้งแบคทีเรียที่
กอใหเกิดสิว และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิสสุตา คุมวงษา และคณะ (2558) ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอ
โรคของเจลลางมือผสมสารสกัดจากเปลือกไม 3 ชนิด คือ เปลือกสมโอ เปลือกมังคุด และเปลือกกลวยน้ําหวาดิบ และจากการ
สํารวจพืชสมุนไพรในพื้นที่อําเภอหนองบัว พบวา มีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา และมีปริมาณมาก และสามารถนํามาใช
พัฒนาเปนผลิตภัณฑเจลลางมือที่มีประสิทธิภาพและมีผลกระทบตอผูบริโภคนอย อีกทั้งยังเปนการเพิ่มมูลคาใหกับพืชสมุนไพร
ในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในพื้นที่อําเภอหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค 3 ชนิด ไดแก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคมาใชเปนสวนผสมในการ
ทําเจลลางมือสมุนไพร เพื่อลดผลขางเคียง การใชสารเคมี และยาปฏิชีวนะ รวมทั้งยังเปนแนวทางสรางผลิตภัณฑใหกับชุมชน
อีกทางหนึ่งดวย
วิธีดําเนินงานวิจัย
การสกัดสารจากใบพืช
ลางใบบัวบก ใบยอปา และใบหมีเหม็นใหสะอาด แลวนําใบยอปา และใบหมีเหม็นมาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ จากนั้นนําไป
ใสตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนํามาเก็บใสภาชนะปดสนิท สวนใบบัวบกวางทิ้งไวให
สะเด็ดน้ํา จากนั้นบดใหละเอียดชั่งตัวอยางพืชทั้ง 3 ชนิด อยางละ 300 กรัม ใสในขวดโหล เติมเอทานอล 95% ปริมาตร
3,000 มิลลิลติ ร (อัตราสวนใบพืช : ตัวทําละลาย เทากับ 1:10) ปดภาชนะใหสนิทหมักทิ้งไวที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บ
ใหพนแสง เปนเวลา 3 วัน นําสารสกัดที่ไดมากรองดวยผาขาวบางและกระดาษกรอง Whatmam เบอร 1 และนําไประเหยตัว
ทําละลายออกดวยเครื่องระเหยตัวทําละลายแบบหมุน (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนกระทั่งไดสาร
สกัดที่มลี ักษณะขนเหนียว ชั่งน้ําหนังสารสกัดและคํานวณหาปริมาณเนื้อสารที่สกัดได (% yield) และเก็บสารสกัดทีไ่ ดไวใน
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในลําดับตอไป
การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี Agar well diffusion (จิราภรณ บุราคร, 2555)
นําเชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด คือ E. coli TISTR 527, E. hirae TISTR 930, P. aeruginosa TISTR 357 และ S.
aureus TISTR 1840 เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24
ชั่วโมง เตรียมสารละลายของเชื้อแบคทีเรียทดสอบถายเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 1 ลูป ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient broth
(NB) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง นํามาปรับความขุนของสารละลายของเชื้อใหเทากับ
สารละลายมาตรฐาน McFarland Standard No. 0.5 ซึ่งจะมีจํานวนเชื้อเทากับ 1×108 โคโลนีตอมิลลิลิตร
เตรียมสารละลายของสารสกัดใหไดความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95%
ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อจุลินทรียนํา Cork borer เจาะลงบนหนาอาหาร MHA ใหมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร นําไมโครปเปตดูดสารละลายของสารสกัดความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 30
ไมโครลิตร ลงในหลุมทดสอบบนหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ MHA จากนั้นนําจานเพาะเชื้อไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 24 ชั่วโมง วั ดขนาดเส นผานศูนยก ลางของบริเวณยับยั้ ง คือ บริเ วณใสรอบหลุมทดสอบ สํ าหรับ ชุดควบเชิ งบวก
(positive control) ใชยาปฏิชีวนะ Tobramycin ความเขมขน 0.01g/L ชุดควบคุมเชิงลบ (negative control) ใชน้ํากลั่นที่
ผานการฆาเชื้อแลว ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา เพื่อหาคาเฉลี่ยของบริเวณยับยั้ง
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การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด (Minimal inhibitory concentration, MIC) ดวยวิธี
Resazurin test และการหาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียได (Minimal bactericidal
concentration, MBC) (ธีรดา แตโสตถิกุล, 2559)
การหาความเข ม ข น ของสารสกั ด ต่ํ า สุ ด ที่ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด การเจริ ญ ของแบคที เ รี ย ในหลุ ม ทดสอบ (Minimal
inhibitory concentration, MIC) ทําไดโดยการนําเชื้อที่ผานการตรวจสอบโดยวิธี Agar well diffusion กับสารสกัดจาก
กระบวนการขางตนที่ปรากฏวงใส (clear zone) รอบหลุมทดสอบ
เตรียมสารสกัดจากกระบวนการขางตนที่ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลงใน
96-well plate ในหลุมที่ 1-2 เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ NB ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate ตั้งแตหลุมที่ 2-12 ทํา
การเจือจางสารสกัดแบบ 2-fold serial dilution ตั้งแตหลุมที่ 2-11นําเชื้อแบคทีเรียที่ปรับความขุนมาตรฐาน 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 แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 1-4 ชั่วโมง โดยอาน
ผลจากการเปลี่ยนสีของสี resazurin ทุกๆ 1 ชั่วโมง ถาเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนสีชมพูแสดงวาที่ความเขมขนนั้นไมสามารถ
ยับยั้งเชื้อ อานคา MIC จากหลุมที่ไมมีการเปลี่ยนสี
หาคาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียได (minimal bactericidal concentration, MBC)
นํา 96-well plate จากการทดสอบ MIC นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18-20 ชั่วโมง อานผลโดยดูการเปลี่ยน
สีของสี resazurin ถาหลุมที่เปนสีน้ําเงินเปลี่ยนเปนชมพูทั้งหมดแสดงวาสารสกัดไมมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียทดสอบ แต
ถาไมมีการเปลี่ยนสีของสี resazurin แสดงวาสารสกัดมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียทดสอบ
การพัฒนาผลิตภัณฑเจลลางมือผสมสารสกัดจากสมุนไพร
เตรียมเจลลางมือ 3 สูตร ไดแก เจลลางมือสูตรปกติ เจลลางมือสูตรปกติที่มีการเพิ่มสมุนไพร เจลลางมือสูตรลด
ปริมาณแอลกอฮอลและใสสมุนไพร โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียของเจลลางมือแตละสูตร ดวยวิธี
มาตรฐาน BS EN 1276:2009
ผลของสารสกัด
ผลการสกัดสารจากใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95 เปอรเซ็นต พบวา สารสกัด
ทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะเหนียวหนืดสีเขียวเขม จากการคํานวณปริมาณเปอรเซ็นตของสารสกัด พบวา สารสกัดใบยอปามีปริมาณ
สารสกัดมากที่สุด รองลงมา คือ สารสกัดใบหมีเหม็น และสารสกัดใบบัวบกมีปริมาณที่นอยที่สุด
ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดที่ได (เปอรเซ็นต)
สารสกัด

ลักษณะของสารสกัด

ปริมาณของสารสกัด (เปอรเซ็นต)

ใบหมีเหม็น
ใบยอปา
ใบบัวบก

เหนียวหนืด สีเขียวเขม
เหนียวหนืด สีเขียวเขม
เหนียวหนืด สีเขียวเขม

5.45
17.52
2.03

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียดวยวิธี Agar well
diffusion
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli
TISTR 527 และ Enterococus hirae TISTR 930
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จากการศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนของสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ดวยตัว ทําละลายเอทานอล 95%
ที่ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวา สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดที่นํามาทดสอบไมสามารถยับยั้งการเจริญของ E. coli
TISTR 527 และ E. hirae TISTR 930 ได
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas
aeruginosa TISTR 357
จากการศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนของสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ดวยตัว ทําละลายเอทานอล 95%
ที่ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในการยับยั้งเชื้อ พบวา ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก สามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อแบคทีเรียได โดยมีคาเฉลี่ยเสนผาศูนยกลางวงใสไมแตกตางกัน เทากับ 9.00±0.82 และ 7.00±0.00 มิลลิเมตร
ตามลําดับ และตัวอยางนํามาใชทดสอบมีคาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางวงใสนอยกวายาโทบรามัยซินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)
P. aeruginosa TISTR 357
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสารสกัดใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบกในการยับยั้งการเจริญ P. aeruginosa TISTR
357
หมายเหตุ อักษร a และ b แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) ของ
ขนาดของวงใส (Clear zone) ที่เกิดการยับยั้งไมมอี ักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก แสดงวาไมเกิดการยับยั้ง
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus
aureus TISTR 1840
จากการศึกษาประสิทธิภาพความเขมขนของสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ดวยตัวทําละลายเอทานอล 95% ที่
ความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ในการยับยั้งเชื้อ พบวา ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียได โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางวงใสไมแตกตางกัน เทากับ 8.33±0.94 7.67±0.94 และ 8.33±0.47
มิลลิเมตร ตามลําดับ และตัวอยางนํามาใชทดสอบมีคาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางวงใสนอยกวายาโทบรามัยซินอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05)
S. aureus TISTR 1840
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ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสารสกัดใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบกในการยับยั้งการเจริญ S. aureus TISTR 1840
หมายเหตุ อักษร a และ b แสดงคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (p≤0.05) ของ
ขนาดของวงใส (Clear zone) ที่เกิดการยับยั้งไมมอี ักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก แสดงวาไมเกิดการยับยั้ง
ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration: MIC) ของสาร
สกัดจากพืชสมุนไพร ดวยวิธี resazurin test
เมื่อนําสารสกัดจากพืชสมุนไพร ทั้ง 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
ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อได (Minimal bactericidal concentration: MBC) ของสารสกัดจากพืช
สมุนไพร
เมื่อนําสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 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
การศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑเจลลางมือที่ผสมสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธี
มาตรฐาน BS EN 1276:2009
จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในแตละชนิดโดยผานการทดสอบทั้ง 3 ขั้นตอนขางตน สามารถคัดเลือกสาร
สกัดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเจลลางมือ โดยสารสกัดจากใบยอปามีฤทธิ์ในการฆา
เชื้อแบคทีเรียไดดีที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยวงใสในการยับยั้งเชื้อ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 เทากับ
9.00±0.82 และ 7.67±0.94 ตามลําดับ มีคา MIC ตอเชื้อ 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 และนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเจลลางมือในขั้นตอนตอไป
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียของเจลลางมือตอปริมาณเชื้อเริ่มตน 1.5×108 CFU/mL พบวา
เจลลางมือสูตรปกติมีสิทธิภาพในการฆาเชื้อ 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 ดังแสดงในภาพที่ 3
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียของเจลลางมือตอปริมาณเชื้อเริ่มตน 1.5×108 CFU/mL พบวา
เจลลางมือสูตรปกติและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา ที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ 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 ดังแสดงในภาพที่ 3
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จากการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียของเจลลางมือตอปริมาณเชื้อเริ่มตน 1.5×108 CFU/mL พบวา
เจลล า งมื อ สู ต รลดปริ ม าณแอลกอฮอล แ ละผสมสารสกั ด สมุ น ไพรยอป า ที่ ค วามเข ม ข น 500 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ มิ ล ลิ ลิ ต ร มี
ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ 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 ดังแสดงในภาพที่ 3

จํานวนแบคทีเรียคงรอดชีวิต
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ภาพที่ 3 ผลศึกษาประสิทธิภาพผลิตภัณฑเจลลางมือ สูตรปกติ สูตรปกติและใสสารสกัดสมุนไพรยอปา และสูตรลดปริมาณ
แอลกอฮอลและใสสารสกัดสมุนไพรยอปา
อภิปรายผล
จากการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด ไดแก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย พบวา เมื่อนําสารสกัดจาก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ที่มีความเขมขน 1,000
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มาทดสอบกับเชื้อ ไดแก Escherichia coli TISTR 527 , Enterococus hirae TISTR 930 ,
Pseudomonas aeruginosa TISTR 357 และ Staphylococcus aureus TISTR 1840 สารสกัดจากใบยอปาและใบบัวบก
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 2 ชนิด คือ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 สวนสาร
สกัดจากใบหมีเหม็นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียไดเพียง 1 ชนิด คือ S. aureus TISTR 1840 ในขณะที่สารสกัด
จากใบยอปาสามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 ไดดีกวาสารสกัดชนิดอื่น
(ซึ่งมีขนาดพื้นที่ยับยั้งการเจริญเทากับ 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 ในใบและกิ่ง (ฐานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552) มีการรายงานจาก
งานวิจัยกอนหนานี้แสดงใหเห็นถึงวิธีการเตรียมสารสกัดจากยอและปริมาณสารสกัดที่มีฤทธิ์ตอการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย ซึ่งใน
งานวิจัยใหขอเสนอแนะวาสารสกัดจากยอจะออกฤทธิ์ในการตานจุลินทรียเมื่อใชในปริมาณที่มีความเขมขนสูง อยางไรก็ตามมี
งานวิจัยนอยมากที่ใหขอมูลเกี่ยวกับสารสําคัญในยอที่สามารถตานการเจริญของจุลินทรีย โดยสวนใหญจะใหความสําคัญไปที่
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
ไมสามารถเพิ่มจํานวนได แตอยางไรก็ตามกลไกการทํางานของสารสกัดจากยอในการเขาไปทําลายหรือยับยั้งการเจริญของ
เชื้อจุลินทรียนั้นยังไมเปนที่ชัดเจน
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย ดวยวิธี resazurin test โดยใชสารสกัดความ
เขมขนระหวาง 1.95-1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร พบวา ยอปามีคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียทั้ง 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 และการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดของสารสกัดยอปา
พบวา คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อแบคทีเรียไดทั้ง 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 เนื่องจากงานวิจัยที่ทํา
เกี่ยวกับสารสกัดจากใบยอปาสวนใหญไมมีการหาคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและคาความเขมขนต่ําสุด
ในการฆาเชื้อแบคทีเรียได
จากการศึกษาประสิทธิภาพของเจลลางมือในการลดปริมาณเชื้อปนเปอนดวยวิธีมาตรฐาน BS EN 1276: 2009 โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรียของเจลลางมือ 3 สูตร ไดแก เจลลางมือสูตรปกติ, เจลลางมือสูตรปกติผสม
สารสกั ด สมุ น ไพร และเจลล า งมื อ สู ต รลดปริ ม าณแอลกอฮอล แ ละใส ส ารสกั ด สมุ น ไพร พบว า เจลล า งมื อ สู ต รปกติ มี
ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรีย 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 เจลลางมือสูตรปกติผสมสารสกัดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรีย 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
สมุนไพรมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรีย 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 เจลลางมือสูตรปกติผสมสารสกัดสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดดีที่สุด รองลงมา
คือ สูตรลดปริมาณแอลกอฮอลใสสารสกัดสมุนไพร และสูตรปกติ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิสสุตา คุมวงษา
และคณะ (2558) ในการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของเจลลางมือผสมสารสกัดจากเปลือกผลไม 3 ชนิด
คือ เปลือกสมโอ เปลือกมังคุด และเปลือกกลวยน้ําหวาดิบ โดยนําสารสกัดที่ไดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียกอโรค จํานวน 5 สายพันธุ คือ Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S.
epidermidis และ Salmonella Typhimurium อยางไรก็ตามจากการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคของ
เจลลางมือผสมสารสกัดจากเปลือกไม 3 ชนิด ทําใหมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียกอโรคได เกิดจากการเสริม
ฤทธิ์กันของสารสกัดกับแอลกอฮอลที่ผสมลงไปในเจลลางมือ
สรุปผลการวิจัย
สารสกัดจาก ใบหมีเหม็น ใบยอปา และใบบัวบก ที่มีความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มาทดสอบกับเชื้อ
ไดแก E. coli TISTR 527 , E. hirae TISTR 930 , P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840 สารสกัดจาก
ใบยอปาและใบบัวบกสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได 2 ชนิด คือ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus
TISTR 1840 สวนสารสกัดจากใบหมีเหม็นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียไดเพียง 1 ชนิด คือ S. aureus TISTR
1840 ในขณะที่สารสกัดจากใบยอปาสามารถยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa TISTR 357 และ S. aureus TISTR 1840
ไดดีกวาสารสกัดชนิดอื่น สารสกัดยอปามีคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด ไดดีที่สุด
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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 และการศึกษาประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดของสารสกัดยอปา พบวา คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆา
เชื้อแบคทีเรียไดทั้ง 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
ไดผลิตภัณฑเจลลางมือจากสารสกัดใบพืชสมุนไพรจากพื้นที่อําเภอหนองบัวที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียไดดี
ที่สุด โดยมีปริมาณเชื้อเริ่มตนเทากับ 150,000,000 เซลล พบวา สูตรปกติและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ
แบคทีเรียไดดีที่สุด รองลงมา คือ สูตรลดปริมาณแอลกอฮอลและผสมสารสกัดสมุนไพรยอปา และสูตรปกติ มีปริมาณเชื้อ
แบคทีเรียรอดชีวิตเฉลี่ย 36,125,000 , 69,250,000 และ 78,325,000 เซลล ตามลําดับ
กิตติกรรมประกาศ
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ระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
FRESHWATER FISH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM : A CASE STUDY OF KWAN PHAYAO
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษากว๊านพะเยา ผ่านเว็บไซต์
ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสาหรับการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ โดยได้เก็บรวบรวมเนื้อหาข้อมูล
เกี่ยวกับปลาน้าจืด จากศู นย์วิจั ยประมงน้ าจืด พะเยา จากนั้ นนาข้ อมูล ที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ เพื่อ กาหนดฟังก์ชันการใช้งาน
ออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกแบบส่วนต่อประสาน และทาการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด และได้มี
การประเมินจากกลุ่มผูใ้ ช้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มผู้วิจัยและกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ 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 เป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ ประเทศไทย โดยตาม
หนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคาว่า “กว๊าน” ว่าหมายถึง บึงตอนลึก หรือน้าตอนลึกไหลวน ซึ่งก็
สอดคล้องกับสภาพของกว๊านพะเยาที่เป็นบึงตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อาเภอ เมือง จังหวัดพะเยา เกิดจากการทรุดตัวตาม
แนวรอยเลื่อนบริเวณแนวแม่น้าอิง รูปร่างคล้ายแอ่งกระทะ เป็นแหล่งรับ น้าจาก 10 ลาน้าของเทือกเขาผีปันน้าทางด้านตะวันตก
ของจังหวัดพะเยา มีร่องน้าเชื่อมต่อระหว่างแอ่งน้าของกว๊าน กับแม่น้าอิง ในช่วงฤดูฝนมีพื้นที่น้ามากและในช่วงฤดูแล้งมีน้า
ค่อนข้างน้อย กว๊านพะเยามีทางน้าออกทางเดียวที่ด้าน ประตูระบายน้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา โดยในปี พ.ศ.
2482-2483 รัฐได้ทาการก่อสร้างประตู ระบายน้ากั้นลาน้าอิง ทาให้บริเวณที่ลุ่มต่าแห่งนี้เปลี่ยนสภาพเป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่เพิ่ม
ปริมาณเก็บกักน้าสาหรับ การประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดพะเยา, 2550)
ปัจจุบันการประมงมีความสาคัญ ต่อประชากรที่ทาอาชีพประมงและอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้นจึง
กล่าวได้ว่ากว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้าที่มีการทาประมงขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยาและกว๊านพะเยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดในจังหวัดพะเยา ทาให้มีนักท่องเที่ยวสนใจศึกษาพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ เพราะกว๊านพะเยามีความ
หลากหลายทางด้านชีววิทยาจึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาหลากหลายชนิด แต่ปลาชนิดต่าง ๆ ในกว๊านพะเยามีจานวน
มากและมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงกัน ทาให้ยากต่อการจาแนกชนิดและสายพันธุ์ รวมไปถึงจุดบริการการให้
ข้อมูลภายในบริเวณกว๊านพะเยามีจานวนน้อยทาให้ผทู้ ี่อยากทราบข้อมูลสายพันธุ์ปลาไม่สามรถทราบข้อมูลที่ต้องการได้ และข้อมูล
ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกของปลาชนิดนั้น ๆ
ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เพื่อให้ผู้ใช้งาน
ระบบได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของปลาน้าจืดที่อยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา รวมไปถึงของมูลจุดสารวจบริเวณที่พบเจอปลา
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งระบบจะทาให้การเข้าถึงข้อมูลปลาน้าจืดในบริเวณกว๊านพะเยานั้นทาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ผ่านเว็บไซต์ที่มีการ
ออกแบบให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยเว็บไซต์จะทางานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้

วิธีด้าเนินการวิจัย
ผู้พัฒนาเริ่มต้นวิจัยโดยศึกษาความเป็นไปได้จากเอกสารและข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) และได้นา
ข้อมูลที่ได้นั้นมาคัดกรองเนื้อหาสาระที่สาคัญนามาปรับให้เข้ากับการทางานของระบบในส่วนต่าง ๆในรูปแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Sublime Text3 ซึ่งภาษาที่ใช้พัฒนาเป็นภาษา HTML, JavaScript และ การออกแบบหน้าตา
เว็บไซต์ CSS เป็นส่วนในการตกแต่งหน้าตาเว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้ฐานข้อมูล MySQL และการใช้งานแผนที่ Google Map เป็นหลัก ซึ่ง
ระบบจะทางานเป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูล โดยที่ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊าน
พะเยาได้เช่นการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ร่วมไปถึงสามารถที่จะดูตาแหน่งที่ตั้งของจุดสารวจที่พบเจอปลาชนิดต่ าง ๆ ได้
จากแผนที่ Google Map และ การทางานของระบบผู้ใช้งานจะสามารถค้นข้อมูลปลาชิดต่าง ๆ ผ่านฟังก์ชันการใช้งาน รวมไปถึงการเข้าดู
ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบผ่านเว็บไซต์
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ผลการวิจัย
การดาเนินงานและการเก็บความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ความต้องการฟังก์ชันการใช้งานรวมถึงข้อมูลแสดง
ผลลัพธ์ที่จะนาไปใช้งาน เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบต่อไป จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) แต่เดิมทางเจ้าหน้าที่มีเพียงเว็บไซต์ที่มีไว้เพียงนาเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมประมง
(พะเยา) เท่านั้น ซึ่งมีความไม่สะดวกในการนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปลาน้าจืด กรณีศึกษากว๊านพะเยา จึงมีความ
ต้องการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา ในรูปแบบของเว็บไซต์ และได้นาข้อมูลความต้องการที่ได้มา
ออกแบบเป็นกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
จากภาพ1 กรอบแนวคิดระบบจัดการข้อมูล การเข้าใช้งานระบบเริม่ ต้นจากผู้ใช้งานระบบสามารถป้อนข้อมูลของปลาน้า
จืดที่ต้องการค้นหาเข้ามาในระบบเพื่อที่จะระบบจาทาการค้นห้าข้อมูลที่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค้นหาจากฐานข้อมูล แล้วระบบจะ
ส่งข้อมูลที่ตรงกันไปยังผู้ใช้งาน
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ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการออกแบบส่วนต่อประสานของระบบ
การการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ทาให้ทราบถึงความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ใช้งานระบบ นาไปสู่
ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการทางานของระบบโดยใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ (Use case diagram) ระบบฐานข้อมูลเลือกใช้
การวิเคราะห์แบบจาลองความสัมพันธ์เอนทิตี (E-R diagram) โดยนาเอาข้อมูลความต้องการทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบมา
ทาการวิเคราะห์ให้ได้การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) สาหรับ
ใช้ในระบบ พร้อมทั้งออกแบบส่วนต่อประสานของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สัญลักษณ์ความสัมพันธ์ (Use case diagram) ที่
วิเคราะห์และออกแบบในครั้งนี้ แสดงได้ดังภาพ 3 และ 4

ภาพที่ 3 แผนภาพกรณีใช้งานการท้างานของระบบ
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ภาพที่ 4 แผนภาพเอนทิตแี ละความสัมพันธ์ ของฐานข้ อมูล
การการพัฒนาและทดสอบระบบ เมื่อได้แบบพิมพ์เขียวของระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา และ
ระบบฐานข้อมูล ก็จะเข้าสู่การพัฒนาระบบตามรูปแบบที่ได้กาหนดไว้ จากนั้นจะทาการทดสอบระบบที่ได้พัฒนาขึ้น ขั้นตอนแรก
จะเป็นการให้ผู้ใช้งานระบบเพิ่มข้อมูลปลาน้าจืดที่ต้องการค้นหา เข้าสู่ระบบที่พัฒนาขึ้น ระบบจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและ
ระบบจะนาข้อมูลที่ตรงกันจากฐานข้อมูลมาแสดงผล และให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้ส่วนต่อประสานของระบบทั้งหมด โดยรูปแบบของ
ส่วนต่อประสานจะถูกแสดงตามภาพที่ 4 ทีก่ ลุ่มผู้วิจัยได้ระบุไว้ในขั้นตอนข้างต้น

ภาพที่ 5 หน้าหลักของเว็บไซต์
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จากภาพที่ 5 การทางานของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ จะแสดงข้อมูลของกว๊านพะเยา และ มีเมนูให้ผู้ใช้
เข้าไปใช้งานในหน้าต่าง ๆ

ภาพที่ 6 หน้าค้นหาข้อมูลปลา
จากภาพที่ 6 การทางานของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปลา เช่น ชื่อปลา วงศ์ปลา และ อื่น ๆ ลงในช่อง
Search เว็บไซต์จะทาการหาข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่พิมพ์ลงในช่อง Search และนามาแสดงบนหน้าจอ

ภาพที่ 7 หน้าแสดงข้อมูลปลา
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จากภาพที่ 7 เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลปลาของปลานั้น ๆ โดยจะแสดง ชื่อ ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย
ลักษณะทั่วไป แหล่งที่พบ อาหาร และ แสดงแผนที่ที่มีการสารวจrพบปลานั้น ๆ ผ่าน Google Map

อภิปรายผล
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เบื้องต้นได้นาข้อมูลจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้า
จืด เขต 1 (พะเยา) มาคัดกรองเนื้อหาสาระสาคัญแล้วนามาพัฒนาเป็นระบบนั้น การประเมิณการยอมรับโดยรวมของระบบพบว่า
การประเมิณการยอมรับอยู่ในระดับที่ดี ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและการทางานของระบบ และด้านการใช้งานทั่วไป ซึ่ง
การที่ผลการประเมิณเป็นเช่นนี้สาเหตุมาจากระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา ที่ทางานผ่านเว็บไซต์ที่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานได้อย่างดี และเนื้อหาสาระในระบบนั้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาจากศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) จึงทาให้ระบบมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความน่าเชื่อถือ รวมไปถึงความสอดคล้องของวัตุ
ประสงค์และขอบเขตวิจัยเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาระบบนี้มีสิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไปในอนาคตบางส่วนเช่น ส่วนของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลของระบบให้มีความถูกต้องและครบถ้วนรวมไปถึงการทางานของฐานข้อมูลให้เป็นแบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น และ
ด้วยเนื้อหาที่มีมากควรปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้มีความกระชับเข้าใจง่ายมากขึ้น และเพิ่มข้อมูลของประชากรปลาย้อนหลังของปี
ก่อนหน้าเพื่อให้เว็บสามารถบอกข้อมูลพฤติกรรมของปลาเพื่อใช้ในการศึกษาได้ ในส่วนของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานของระบบ
ให้มีความทันสมัยลดความซับซ้อนให้สามารถใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น เพิ่มข้อมูลของประชากรปลาย้อนหลังเพื่อให้เว็บสามารถบอก
ข้อมูลพฤติกรรมของปลาเพื่อใช้ในการศึกษา

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยและพัฒนาระบบเว็บจัดการข้อมูลปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เบื้องต้น ผู้จัดทาได้นาข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) มาใช้ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการข้อมูลปลาน้าจืด
กรณีศึกษา กว๊านพะเยา เพื่อให้ระบบได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามาถเชื่อถือได้ ซึ่งระบบสามารถทางานและตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ที่ผู้ใช้ระบบได้รับคือ ผู้ใช้สามารถค้นหารายชื่อปลา ดูแผนที่จุดสารวจที่สามารถพบปลาชนิดต่าง ๆจาก
Google Map และยังมีกราฟแสดงข้อมูลปริมาณของปลาชนิดต่าง ๆ ที่พบเจอตามจุดสารวจในแต่ละเดือน และได้มีการประเมิณ
จากบุคคลทั่วไป นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) โดยมีบุคลล
ทั่วไป 8 คน และนักศึกษา 11 คน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เขต 1 (พะเยา) 5 คน โดยวิธีการสุ่มเลือก
รวม 24 คน เพื่อใช้ในการทาแบบประเมิณของระบบทั้ง 2 ด้านคือ ด้านการออกแบบและการทางานของระบบ และด้านการใช้
งานทั่วไป ได้ผลลัพธ์ ตามข้อมูลที่แสดงไว้ในตางรางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลประเมินระบบจัดการข้อมูล ปลาน้าจืด กรณีศึกษา กว๊านพะเยา
รายการ
1. ด้านการออกแบบและการทางานของระบบ
2. ด้านการใช้งานทั่วไป
รวม

ค่าเฉลี่ย( ̅ )
4.11

SD
0.07

4.02

0.07

4.06

0.06

จากผลลัพธ์ที่โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x =4.06, S.D.=0.06) และเมื่อพิจารณาด้านความสามารถจะสรุปผลได้
ดังนี้คือ ด้านการออกแบบและการทางานของระบบค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับดี (x =4.11, S.D.=0.07)และ ด้านการใช้งานทั่วไป ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี (x =4.02, S.D.=0.07)

กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ 2) ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 5) ปัญ หาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ประชากร คื อ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิ บัติงานที่
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 จานวน 351 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 129 คน ค่ าความเชื่อมั่น 0.07 วิธีการสุ่มแบบง่าย
เก็บข้อมูลโดยใช้ Google form ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด
อันดับ
ผลการวิจัย พบว่า 1) เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 อายุเฉลี่ย 38.40 ปี เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร มีประสบการณ์ทางานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี ประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 7.84 2) ความรู้ ระดับปานกลาง 3) การใช้แผนที่และโปรแกรมสาเร็จรูป 4 ด้าน ภาพรวม มีการใช้
มากที่สุ ด ระดั บ มากและมากที่ สุ ด 4) การใช้ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดั บมาก 5) ปัญ หาทั้ ง 5 ด้าน
ภาพรวม ระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ภาพรวม ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 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
บทนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูล
ในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่อาศัย
บ้านเลขที่สัมพันธ์กับตาแหน่งในแผนที่ ตาแหน่งเส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูป
ของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิง
พื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS และทาให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น
การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การบุกรุกทาลายป่า การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้
เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้สามารถแปลและสื่อความหมายใช้งานได้ง่าย (ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย, 2557)
เนื่องจากระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ ท าหน้าที่ ในการเข้ าถึงข้อมูล ที่มีความเป็ นรูปธรรม จับ ต้องได้ และสามารถ
นามาใช้เพื่อจัดการข้อมูลที่มีอยู่เป็นจานวนมากได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยเฉพาะ
วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยและราคาย่อมเยาลง ทาให้การเข้า ถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น และองค์ประกอบ
พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ การเก็บข้อมูลดิบจากการปฏิบัติงานของกระบวนการต่าง ๆ การประมวลผลและ
การแปลงข้อมู ลดิบ เป็ นข้อมู ลที่ส ามารถนาไปใช้งานได้ง่าย การรายงานข้อมูล รวมถึงการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลช่ วยในการ
ตัดสิ นใจ นาไปใช้ในการวางแผนการผลิต และเป็ นที่ ทราบกั นดีแ ล้วว่ า ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ เป็ นการท างานร่ วมกั น
ระหว่างบุคลากรที่ใช้ระบบ ขั้นตอนการทางาน และเครื่องมือ โดยองค์ประกอบสาคัญ ของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ บุ ค ลากร ขั้ นตอนการประยุ กต์ ใช้ เครื่ องมื อ (ฮาร์ ด แวร์แ ละซอฟต์ แ วร์ ) และข้อมู ล โดยมี บุ ค ลากรเป็ น
องค์ประกอบสาคัญ เนื่องจากวัตถุประสงค์และประโยชน์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมศาสตร์จะเกิดขึ้นจาก
บุคลากรที่มีความเข้าใจเป็นผู้ควบคุมกระบวนการของระบบสารสนเทศรวมไปถึงข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ (มณฑิรา ยุติธรรม,
2557)
ในอดีตที่ผ่านมา การจัดการเกษตรยังไม่ได้นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาช่วยในการทาฐานข้อมูลทางการเกษตร
เมื่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านสารสนเทศ รวมทั้งประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีมากมาย ช่วยให้
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การวางแผนหรือการทางานทางด้านการเกษตรให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใช้ในการวางแผนทางการเกษตรมากขึ้น (มณฑิรา ยุติธรรม, 2557)
เมื่อระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนางานภายในกรมพัฒ นาที่ดิน ปัญหาที่ตามมา คือ หากบุค ลากร
หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ป ฏิบัติ งานเกี่ย วกับระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ยั งขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึ งอุป กรณ์ และเครื่องมือไม่
เพียงพอและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพหน่วยงานต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องทราบถึง
สภาพพื้นฐาน ความรู้ ความคิดเห็น และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความสาคัญที่จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนางานของกรม
เป็ นอย่ างมาก ดัง นั้น จึง มีค วามส าคั ญ การศึ กษาวิจัย ในเรื่อง การใช้ ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ ในงานด้ านการเกษตรของ
เจ้าหน้ าที่ จากส านั กงานพั ฒ นาที่ ดิ นเขต 1 – 12 ในด้ านความรู้ แ ละความคิ ด เห็ นในการใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์
ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมนาเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานเกี่ยวกับการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ต่อไป โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานของเจ้าหน้ าที่ส านักงานพั ฒ นาที่ ดินเขต 1 – 12 2) ศึ กษาความรู้เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใ นงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 –
12 3) ศึกษาการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 4) ศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 5)
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 1 – 12
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่
สานักงานพัฒ นาที่ดิ นเขต 1 - 12 จานวน 351 คน กาหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่าง คานวณตามวิธีการของ Taro Yamane
ความคลาดเคลื่อน 0.07 กลุ่มตั วอย่ าง 129 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมี
โครงสร้าง กาหนด คาถาม คาตอบ ให้เลือก มีลักษณะคาถามแบบปลายเปิดและคาถามปลายปิด โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน
ตามวัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมกูเกิ้ลออนไลน์ส่งเป็นลิ้งค์ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 129
คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ า
ต่าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) และการ
จัดอันดับ

107

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลสภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 ปรากฏผลตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12
สภาพพื้นฐาน
จานวน
1. เพศ
ชาย
67
หญิง
62
2. อายุ (ปี)
ค่าต่าสุด = 24 ปี ค่าสูงสุด = 59 ปี ค่าเฉลี่ย = 38.40 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.15
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า
68
4. สาขาที่จบการศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร์
48
5. ตาแหน่งงานปัจจุบัน
นักวิชาการเกษตร
65
6. ประสบการณ์ในการทางานในกรมพัฒนาที่ดิน (ปี)
ค่าต่าสุด = 1 ปี ค่าสูงสุด = 37 ปี ค่าเฉลี่ย = 11.08 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.98

ร้อยละ
51.9
48.1

52.7
37.2
50.4

ตารางที่ 1 สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12 (ต่อ)
สภาพพื้นฐาน
จานวน
7. ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ปี)
ค่าต่าสุด = 1 ปี ค่าสูงสุด = 30 ปี ค่าเฉลี่ย = 7.84 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.02
8. แหล่งความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน
78
9. หลักสูตรที่เคยผ่านการฝึกอบรม
9.1 อบรมเกี่ยวกับการใช้แผนที่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)
66
9.2 อบรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เคยอบรม
- การสารวจและทาแผนที่ (Survey and Mapping)
ไม่เคยอบรม
9.3 อบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้อ)
เคยอบรม
- ArcGIS
81
ไม่เคยอบรม
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60.5

51.2
92.2
22.5
7.8
93.6
62.8
6.4
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9.4 อบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
เคย
59
45.7
ไม่เคย
70
54.3
9.5 อบรมเกี่ ย วกั บ การวิเคราะห์ อ่ านแปล ตีค วามภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ ายจากดาวเที ยม เพื่ อศึ กษาการ
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 ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร และมีประสบการณ์
ในการทางานในกรมพั ฒ นาที่ดินเฉลี่ ย 11.08 ปี มีป ระสบการณ์ ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เฉลี่ย 7.84 ปี แหล่ ง
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร้อยละ 60.5 มาจากการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิ น สาหรับการฝึกอบรม
ด้านการใช้แผนที่ ร้อยละ 51.2 เคยอบรมเรื่องแผนที่ภูมิประเทศอย่างเดียว ร้อยละ 92.2 เคยอบรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศภู มิศ าสตร์ ร้อยละ 22.5 อบรมด้ านการสารวจและท าแผนที่ (Survey and Mapping) อย่ างเดีย ว การอบรม
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ร้อยละ 62.8 อบรม ArcGIS อย่างเดี ยว การอบรมเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ อ่ านแปล ตี ค วามภาพถ่ ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเที ยม เพื่ อจาแนกการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และการ
วิเคราะห์ อ่านแปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อศึกษาการเปลี่ย นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรม
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์แ ละการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ปรากฏผลตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 – 12
จานวนข้อทีต่ อบถูก (ข้อ)
ระดับความรู้
จานวน
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

ค่าต่าสุด = 7 ข้อ ค่าสูงสุด = 15 ข้อ ค่าเฉลี่ย = 9.80 ข้อ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.43
ผลการทดสอบจานวน 15 ข้ อ พบว่า เจ้าหน้าที่ จากส านักงานพั ฒ นาที่ ดินเขต 1 – 12 ร้อยละ 58.0 มี
ความรู้ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 35.0 มีความรู้มาก และร้อยละ 6.0 มีความรู้มากที่สุด ค่าเฉลี่ย = 9.80
3. การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 ดังนี้
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3.1 ลั ก ษณะการใช้ แ ผนที่ แ ละโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานพั ฒ นาที่ ดิ น เขต 1 – 12
ประกอบด้วย ด้านดิน ด้านน้า 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 ไม่ มีการใช้ ข้อมูล กลุ่มชุดดิน และพบว่า ร้อยละ 55.8 มีการใช้ ระบบนาเสนอแผนที่ชุด ดิน (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 ระบบนาเสนอแผนที่ ชุดดิน (soil series) มาตราส่วน 1: 25,000
และพบว่า ร้อยละ 44.2 มีการใช้ข้อมูลความเหมาะสมสาหรับการปลูกพืชมากที่สุด จานวน 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
ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลป่าไม้ พิกัดตาแหน่ง 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. ด้านน้า พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 45.0 มีการใช้ข้อมูลแหล่งน้าขนาดเล็ก 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 ส่วนด้านอื่น ๆ ได้แก่ บ่อจิ๋ว 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 มีการใช้ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมากที่สุดอยู่
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 และน้ อยที่ สุด ร้อยละ 9.3 ใช้อยู่ในช่วง
มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 35.7 ไม่ใช้
ง. ด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล พบว่า เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒ นาที่ดินเขต 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 สาหรับการใช้ 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 น้อยที่ สุด ร้อยละ 20.9 ใช้ มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 18.6 ไม่ใช้ สาหรับการใช้ข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ กดดูรู้ดิ น
แผนที่จาแนกประเภทที่ดิน 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 วัตถุประสงค์ในการใช้แผนที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12
การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 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 การใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดลาดับความสาคัญ
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 สาหรับการใช้ข้อมูลแผนที่ใน
การกาหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์พืชหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 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 การใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดการทรัพยากรน้า 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 ไม่ ใช้ การใช้ข้ อมู ลแผนที่ ในการจั ด การเรื่ องพื ช พบว่า ร้อยละ 36.4 มี การใช้ มากที่ สุ ด อยู่ ในช่ วง 1 – 3 ครั้ง /เดื อน
รองลงมาร้อยละ 17.8 อยู่ในช่วง 4 – 6 ครั้ง/เดือน น้อยที่สุด ร้อยละ 7.0 อยู่ในช่วง มากกว่า 6 ครั้ง/เดือน และร้อยละ 38.8
ไม่ใช้ สาหรับด้านอื่น ๆ ได้แก่ การสารวจ 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 ระดับความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่และโปรแกรมสาเร็จรูปของเจ้าหน้าที่
การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่และโปรแกรมสาเร็จรูป ในระดับมาก คื อ
เจ้าหน้าที่มีระดับความเข้าใจในการใช้แผนที่และโปรแกรมสาเร็จรูป ภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด
3.59)
4. ความคิ ดเห็ น เกี่ยวกั บการใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท างด้ านการเกษตรของเจ้าหน้ าที่ ปรากฏผลตาม
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับความเห็นด้วยในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตร
ประเด็นความเห็นด้วย

Mean

ความหมาย

อันดับที่

1. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน
2. ด้านความถูกต้องและครอบคลุม
3. ด้านการปฏิบัติงาน
4. ด้านการประยุกต์
5. ด้านอื่น ๆ
ภาพรวม

3.69
3.69
3.82
3.76
3.96
3.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4
4
2
3
1

การศึ กษาพบว่า เจ้ าหน้ าที่ มีร ะดั บ ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ การประยุ กต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์
ทางด้ านการเกษตร ระดับมาก ทั้ง 5 ประเด็นหลั ก ได้แก่ ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ด้านความถูกต้องและครอบคลุ ม
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ และด้ านอื่น ๆ เมื่อจัดอันดับ พบว่า ประเด็นด้านอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สามารถ
เพิ่มประสิทธิภ าพในการทางานขององค์กร ข้อมูลแผนที่ช่วยให้ ท่านลดเวลาในการทางานมากขึ้น และข้อมูลแผนที่ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในองค์กร เช่น ลดการใช้กระดาษได้ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ ด้านความถูก
ต้องและครอบคลุม และด้านความสะดวกต่อการใช้งาน
5. ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ การใช้ ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ท างด้ านการเกษตรของ เจ้ าหน้ าที่
ปรากฏผลตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่ สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 - 12
ระดับปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตร
ของเจ้าหน้าที่
ปัญหา
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. ด้านอื่น ๆ
2.77
ปานกลาง
4
รวม
2.98
ปานกลาง
การศึ กษา พบว่ า เจ้ าหน้ าที่ มีปั ญ หาด้ านความสะดวกต่ อการใช้ ง าน ด้ านความถู กต้ องและ
ครอบคลุม ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการประยุกต์ใช้ และด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจัดอันดับ พ บว่า ปัญหาด้าน
ความสะดวกต่อการใช้งานเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมา ได้แก่ ด้านความถูกต้องและครอบคลุม ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
ประยุกต์ใช้ และด้านอื่น ๆ ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต
1 - 12
ระดับ ความเห็ น ด้ ว ยกั บ ข้อ เสนอแนะในการใช้ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12
Mean
ความหมาย
อันดับที่
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 เมื่อจัดอันดับ พบว่า ข้อเสนอแนะด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ และด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. สภาพพื้นฐานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 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 ส่ วนใหญ่ จบการศึ กษาระดับปริญ ญาตรี/ เทียบเท่ า ขัดแย้งกับ บั ณยศิษฐ์ เพ็ ญประดั บพร
(2545) ท าการศึ กษาปั ญ หา อุ ป สรรค และทั ศ นคติ ข องเจ้ าหน้ าที่ ในห้ องปฏิ บั ติ การทางการแพทย์ ในการใช้ ร ะบบ LIS
(Laboratory Information System) ในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเป็นเพศหญิง
อายุต่ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษากลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า พบว่า เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทางานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี และ
ประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เฉลี่ย 7.84 ปี และพบว่าเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 54.3 และร้อยละ 65.9 ไม่เคย
อบรม อ่านแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพื่อศึกษาการ
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สอดคล้ องกั บ บั ณ ยศิ ษฐ์ เพ็ ญ ประดั บ พร (2545) พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ างส่ วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการใช้ระบบ LIS มากกว่า 1 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ในการทางานค่อนข้างสูง น่าจะให้ข้อมูลที่มีความ
เชื่อถือและถูกต้องได้เป็นอย่างดี สาหรับ ศศรัณย์ โม้ ดา (2542) ยังพบว่า กลุ่มผู้บริหารส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ จากการอบรมสั มมนา ส่ วนกลุ่ ม ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ รั บ ผิ ด ชอบงานข้ อ มู ล สารสนเทศสาธารณสุ ข มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากการปฏิบัติงาน และกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศสาธารณสุข มีประสบการณ์ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มากที่สุดระหว่าง 1 – 3 ปี และสุ ทธิลักษณ์ พั ดเพ็ ง
(2543) ศึกษาความคิดเห็นของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะต่อผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านความรู้ความสามารถ
ของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ พบว่า มีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 – 5 ปี มากที่สุด จากผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการทางานและประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สูงและยังได้รับความรู้
เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาจากการฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิ น
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 – 12
จากการศึ ก ษา พบว่ า เจ้ าหน้ าที่ ไ ด้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ มาจากการ
ฝึกอบรมของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีความรู้ในระดับปานกลาง โดยตอบถูก ช่วง 7 – 9 ข้อ จากแบบทดสอบวัดความรู้จานวน
15 ข้อ พบว่าข้อ 14 มีผู้ที่ตอบถูกเพียงร้อยละ 13.2 รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 มีผู้ที่ตอบถูกร้อยละ 20.2 และข้อ 9 ผู้ที่ตอบถูกร้อย
ละ 25.6 จะสัง เกตเห็ นได้ ว่า ข้ อค าถามที่ ตอบผิด ส่ วนใหญ่ จะเป็นค าถามที่มี จานวนหรือมีตั วเลขเข้ ามาเกี่ย วข้ อง ได้แ ก่ กี่
ประเภท หรือกี่ชนิด เป็นต้น ทาให้ได้คาตอบคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
3. การใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12
ประกอบด้วย (1) ลักษณะการใช้แผนที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 (2) วัตถุประสงค์
ของการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน (3) ความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 1 -12
3.1 ลักษณะการใช้แผนที่และโปรแกรมสาเร็จรูปของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ด้านดิน ด้านน้า ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีการใช้ข้อมูลกลุ่มชุดดินและระบบนาเสนอแผนที่
ชุดดิน (soil series) มาตราส่วน 1: 25,000 เฉลี่ย 50 ครั้ง/เดือน สอดคล้องกับ วัลลภ ทองอ่อน และ สุภาสพงษ์ รู้ทานอง
(2552) ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินทางด้านการเกษตร จังหวัดกาแพงเพชร

113

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

พบว่า พื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการวิเคราะห์พื้นที่
ที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย พบว่า เนื้อที่ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยอยู่ในระดั บปานกลาง
3.2 วัตถุประสงค์ของการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษา พบว่า มีการใช้ข้อมูลแผน
ที่ประกอบการวางแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของดินมากที่สุด สอดคล้องกับชามาพร ไพบูลย์วรชาติ และคณะ
(2555) ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยและยางพาราโดยแบบจาลองพืช
: กรณี ศึกษา อาเภอวังจั นทร์ และอาเภอเขาชะเมา จัง หวัด ระยอง จากผลการประเมินผลผลิ ตยางพาราด้ วยแบบจาลอง
Plantgro พบว่า ตามศักยภาพของดิน อากาศ และพืช ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่า ยางพาราในอาเภอวังจั นทร์
และอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีศักยภาพในการให้ผลผลิต จานวน 268,330 ไร่ คิดเป็นผลผลิตรวม 61,409 ตัน และ
จากการประเมินผลผลิตอ้อยด้วยแบบจาลอง DSSAT ตามศักยภาพของดิน อากาศ และพืช ภายใต้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
พบว่า อ้อยในอาเภอวัง จันทร์แ ละอาเภอเขาชะเมา จั งหวั ดระยองมีศั กยภาพในการให้ ผลผลิ ต จานวน 3,046 ไร่ คิด เป็ น
ผลผลิตรวม 32,209.5 ตัน
3.3 ความเข้าใจพื้นฐานในการใช้แผนที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ มี
ความเข้าใจการใช้แผนที่ในการปฏิ บัติ งานในระดับมาก สอดคล้ องกั บนิยม สุทธหลวง (2556) ทาการศึกษาการประยุ กต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสาหรับพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ อาเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท พบว่า ที่ตั้ งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บอกตาแหน่งเป็น ลองติจูด และ ละติ จูด เพื่ อให้ ง่ายในการค้นหาและ
เดินทางไปยังจุดที่ต้องการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว พร้อมวางแผนการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกัน ทาให้
ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง สาหรับเรื่องความสามารถในการใช้โปรแกรม Quantum GIS จ้าหน้าที่มีความเข้าใจในระดับ
ปานกลาง เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมใหม่ ที่ นาเข้ าไปใช้ งานได้ ไม่ นานเจ้ าหน้ าที่ จึงยั ง ขาดความรู้ ความเข้ าใจ จึ ง ควรจัด การ
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นมากให้กับเจ้าหน้าที่แบบสม่าเสมอ
4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่
ผลการศึ กษาพบว่า เจ้าหน้ าที่มีระดับ ความคิด เห็นเกี่ยวกับ การใช้ ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ท างด้าน
การเกษตร ในภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่าเจ้าหน้าที่เห็น
ด้วยในระดับมากทั้ง 5 ประเด็นหลัก โดยประเด็นด้านอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.96) ด้านการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.82) ด้านการ
ประยุกต์ใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.76) ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน และ ด้านความถูกต้องและครอบคลุม (ค่าเฉลี่ย 3.69) เท่ากัน
ตามลาดับ ซึ่งประเด็นด้านอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานขององค์กร ข้อมู ลแผนที่ช่วยลด
เวลาในการทางาน ข้อมูลแผนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กร เช่น ลดการใช้กระดาษได้ สอดคล้องกับ บัณยศิษฐ์ เพ็ญประดับพร
(2545) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในการใช้งานระบบ LIS ในห้องปฏิบัติการ มีการใช้ระบบอย่างเต็มที่ ร้อย
ละ 52.7 ใกล้เคียงกับผู้ที่ตอบว่ายังใช้งานระบบไม่เต็มที่ ร้อยละ 42.0 โดยเหตุผลส่วนใหญ่ คือ โปรแกรมยังมีข้อจากัดในการใช้
งาน บางส่วนยังไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเนื่องมาจากระบบส่วนใหญ่ถูกพัฒนาและใช้งานในต่างประเทศแล้วนามาประยุกต์ใช้ใน
ประเทศไทย ทาให้ฟังก์ชั่นการใช้งานบางส่วนไม่สอดคล้องกับการทางาน การปรับเปลี่ยนทาได้ลาบากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
สูง และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาระบบ LIS มาใช้ทาให้เกิดความคล่องตัวในการทางานและความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้
จ่าย พบว่า LIS ทาให้เกิดความคล่องตัวในการทางานและคุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่ายไปอยู่ในเกณฑ์ที่มีการใช้งานระบบ LIS
อย่างมีป ระสิทธิภาพ สาหรับความคิด เห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล ที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ ระบบ LIS พบว่า ระบบ LIS ช่วยให้เกิ ด
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ความรวดเร็วและมีความถูกต้ องยิ่ งขึ้น เนื่องจากระบบ LIS เป็นเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับคาสั่งการตรวจ การตรวจวิเคราะห์ไปจนกระทั่งการรายงานผล ซึ่งช่วยลดขั้นตอน
การทางานและลดความผิดพลาดในส่วนของบุคคล (Human error) ได้
5. ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรของเจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 – 12
เจ้าหน้าที่ มีปัญ หาเกี่ย วกับการใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านการเกษตรในภาพรวมระดั บปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละประเด็น พบว่าเจ้าหน้าที่มีปัญหาในระดับปานกลางทั้ง 5 ประเด็น
หลัก โดยเรีย งล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ปัญ หาด้านความสะดวกต่ อการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 3.35) ด้านความถูกต้องและครอบคลุ ม
(ค่าเฉลี่ย 3.09) ด้านการปฏิ บัติงาน (ค่าเฉลี่ย 2.94) ด้านการประยุกต์ใช้ (ค่าเฉลี่ย 2.74) และด้านอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 2.77)
ตามลาดับ สาหรับปัญหาด้านความสะดวกต่อการใช้งาน พบว่า ไฟล์ข้ อมูลแผนที่มีขนาดใหญ่แสดงผลช้า เนื่องจากข้อมูลเชิง
พื้นที่ มีป ริมาณมาก ด้านความถู กต้ องและครอบคลุมจากผลการศึ กษา พบว่า ข้ อมู ล แผนที่ ไม่ ทันสมัย และไม่ เป็นปั จจุ บั น
เนื่ องจากข้ อมู ลที่ นามาใช้ ต้องผ่านกระบวนการส ารวจและจัด ทาแผนที่ ก่อนนามาใช้ และจัด ท าในขั้ นตอนต่าง ๆ มาก มาย
จนกว่าจะเสร็จเป็นแผนที่พร้อมใช้ ทาให้ข้อมูลที่ได้รับล้าสมัย ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ข้อมูลแผนที่ไม่ช่วยให้พื้นที่การเกษตร
ได้รับการพัฒนามากขึ้น สืบเนื่องมาจากข้อมูลแผนที่ล้าสมัยทาให้พื้นที่การเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการพัฒนา ด้าน
อื่น ๆ ได้ แก่ ข้อมูลแผนที่ไม่ช่ วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้ เช่น ลดการใช้กระดาษได้ เนื่ องจากการแสดงผลข้อมูลบางอย่ าง
จาเป็นต้องพิมพ์ลงบนกระดาษเพื่อความสะดวก ชัดเจนสาหรับการวางแผน และบริหารจัดการ และด้านการประยุกต์ใช้ พบว่า
ไม่สามารถนาไปใช้ประสานงานในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ สืบเนื่องจากข้อมูลแผนที่ไม่เป็นปัจจุบัน เครื่องมือที่
ใช้รองรับข้อมูลเป็นเครื่องมือเฉพาะด้าน
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒ นาที่ดินเขต 1 – 12 อายุเฉลี่ย 38.40 ปี เป็นเพศชาย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/หรือเทียบเท่า ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร มีประสบการณ์ทางานในกรมพัฒนาที่ดิน เฉลี่ย 11.08 ปี ประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้เฉลี่ย 7.84 มีความรู้ ระดับปานกลาง การใช้แผนที่และโปรแกรมสาเร็จรูป 4 ด้าน ภาพรวม มีการใช้มาก
ที่สุด ระดับมากและมากที่สุด การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาทั้ง 5 ด้าน ภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเจ้าหน้าที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอแนะด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่
และด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เห็นควรนาผลการศึกษาวิจยั ไปใช้ดังนี ้
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ควรมีสมรรถนะเพียงพอที่จะจัดการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีปริมาณมาก โปรแกรมหรือ
ชุดคาสั่งที่ สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างาน ควรมีลั กษณะที่ส าคัญ คื อ สามารถป้ อนข้อมูลและตรวจสอบข้อมู ล จัดเก็บข้อมูลและ
จัดการฐานข้อมูล คานวณและวิเคราะห์ข้ อมูลได้ รายงานผลข้อมูลและมีสิ่งอานวยประโยชน์ แก่ผู้ใช้ เครื่องมื อและอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ ค วรมี ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อการท างาน เครื่ อ งมื อและอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ ค วรมี ไ ว้ ใช้ ส าหรั บ งานทางด้ านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ควรเป็นข้อมูลเฉพาะเรื่อง และสามารถนามาใช้ในการตอบคาถาม
ต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
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ด้านเจ้าหน้าที่ ควรจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (3 S: RS, GIS, GPS) ที่มีการพัฒนาขึ้นมากให้กับ
เจ้าหน้าที่ เป็ นประจาแบบสม่าเสมอ ควรจัดเจ้าหน้าที่ด้ าน GIS ให้ เพียงพอต่อการทางาน เจ้าหน้าที่ ควรมี ความรู้ เรื่องการ
นาเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูล แบบสหวิทยาการ เพื่อจัดทาแผนที่ในด้านต่างๆ
เจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ทฤษฎีด้านระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทักษะความชานาญโปรแกรม การ
ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล และเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาล
ด้านการประยุก ต์ใช้ ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ควรนาข้อมู ลที่ ได้รับ ไปใช้ บูร ณาการกั บหน่วยงานอื่นๆ ควร
สนับสนุนให้เจ้าหน้ าที่ นาไปประยุกต์ ต่อด้านงานวิจัย และควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่นาไปประยุกต์ต่อด้านการให้ บริการแก่
ประชาชนที่สนใจ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือ ง
แสนเสริม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ท่านได้ให้คาแนะนา ข้อคิดเห็น การตรวจสอบชี้แนะ แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่และติดตามการทาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด และรองศาสตราจารย์บาเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ที่ท่านได้กรุณาชี้แนะข้อบกพร่อง ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลีย์ นิลวิเศษ ประธานกรรมการ
สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค าแนะน า และเสนอแนะเพื่ อ แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ผู้ วิจั ย ขอกราบ
ขอบพระคุ ณอาจารย์ทุ กท่ านเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุ ณ นางสาวภาวดี สิทธิ์ป ระเสริฐ นั กวิชาการเกษตร
ชานาญการ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน และเป็นแรงกระตุ้นเสมอมา
นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่กรุณาจัดทาแบบสอบถามออนไลน์
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ระบบคนหารานเชารถออนไลน
CAR RENTAL SHOP SEARCH SYSTEM
จิรพงษ ศรีจันทร ธนวิทย เปกธนู และ ณัฐดนัย คําขาด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
*corresponding author e-mail : N_jame@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบคนหารานเชารถผานเว็บไซตออนไลน ใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการ โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานจากรานเชารถเพื่อนํามาออกแบบระบบฐานขอมูล โดยใชโปรแกรม
Adobe Dreamweaver ใช XAMPP ในสวนของระบบฐานขอมูล และใชภาษา HTML และ CSS ในการออกแบบและตก
แตงหนาเว็บไซต ใชภาษา JavaScript ในการ mark ตําแหนงใน Google Map และ ใชภาษา PHP ในการออกแบบการ
เชื่อมตอ Database สํารวจความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ดาน คือ ระบบการทํางานของเว็บไซต
ประโยชนของระบบตอการปฏิบัติงาน และเสถียรภาพของระบบ กลุมตัวอยาง ไดแก เจาของธุรกิจรานเชารถ และบุคคลทั่วไป
จํานวน 25 คน ผลประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเจาของธุรกิจรานเชารถมีความพึงพอใจในดานประโยชนของระบบตอ
การปฏิบัติงานมากที่สุด และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจในดานระบบการทํางานของเว็บไซตมากที่สุด
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
ในประเทศไทยเปนเมืองทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาจํานวนมาก ทําใหธุรกิจตาง ๆ มีการเจริญเติบโต
มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นเปนธุรกิจเชารถ (ญภิกา เริงจารุพันธ,2556) ธุรกิจเชารถเปนธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม ซึ่งเปนผลเนื่องมาจาก
การขยายตัวของธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พฤติกรรมการเดินทางของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ผูประกอบการจึงตอง
อาศัยระบบจัดการที่ดี และแผนกลยุทธทางการตลาด เชน การใชการโฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรู ใหแก
กลุมเปาหมาย และดานกระบวนการบริการ จึงมีความสําคัญเพราะทําใหผูประกอบการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเพื่อทําใหกิจการเจริญเติบโตตอไปไดโดยสวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดที่
ถูกใชเพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคากลุมเปาหมายพึงพอใจ (หนึ่งฤทัย คมกฤส,2558) แตการทํา
ระบบใหบริการเชารถออนไลน ก็มีปญหาตาง ๆ มากมายเกิดขึ้น เชน ผูประกอบการอยากขยายชองทางแตยังไมมีตนทุน มี
เว็บไซตเยอะคนหาลําบาก มีการเขาถึงไดยาก การบริหารจัดการขาดความเปนระบบทําใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางลาชา
จึงทําใหเกิดผลกระทบทางธุรกิจ
ดังนั้น ปญหาดังกลาวสงผลใหการเจริญเติบโตของธุรกิจใหบริการเชารถเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการขยาย
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับการลงทุนที่คอนขางสูง ผูศึกษาไดเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงเปนเหตุผลที่จัดทํา
โครงการพัฒนาระบบใหบริการคนหารานเชารถออนไลนผานเว็บไซตอินเทอรเน็ตเพื่องายตอการใชงาน โดยใชหลักการบริหาร
โครงการ (Project Management) เพื่อชวยในการจัดการใหระบบสามารถเขาถึงชองทางการคนหารานเชารถไดอยางงาย มี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเกิดความผิดพลาดนอยตอการนํามาใชงานในการสืบคนหาขอมูล และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาระบบ และปรับปรุงการดําเนินงานบริการที่เหมาะสม เขาใจความตองการของลูกคา ผู
ศึกษาจึงไดคิดระบบจัดการคนหารานเชารถออนไลนขึ้นมา เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมธุรกิจรานเชาและความ
ตองการของลูกคา และเพื่อตอบสนองตอนักธุรกิจที่มีตนทุนต่ําชวยลดตนทุนในการดําเนินงาน ทําใหธุรกิจมีความนาเชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น ระบบเว็บไซตคนหาเชารถออนไลนนี้เปนระบบที่บงบอกถึงการคนหาที่ปลอดภัย เชื่อถือได ไมวาจะเปนระบบ
จัดการหนาราน เปนหนาเว็บไซตไวสําหรับแสดงขอมูลตาง ๆ ของรถเชา เชน ราคาเริ่มตน , ประเภทรถ , ยี่หอรถ , คะแนน
รานเชารถ รวมถึงบอกจังหวัดจากตําแหนงปจจุบันของลูกคา และตําแหนงของรานเชารถที่อยูใกลเคียง ที่คนหาผานเว็บไซต
และระบบจัดการหลังรานจะดําเนินการเชื่อมโยง ไปถึงรานคาและรานคาเปนผูดําเนินการ เว็บไซตอินเทอรเน็ตที่จัดทําขึ้นจะ
เขามาตอบสนองความตองการ และชวยใหการทํางานในกิจการเชาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว
ประหยัดเวลาและแรงงาน ระบบบริการการคนหารานเชารถผานเว็บไซตออนไลนที่ทําใหการเชารถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู ศึ ก ษาจึ ง ใช โ ปรแกรมพั ฒ นาเว็ บ ไซต ร ะบบค น หาร า นเช า รถออนไลน เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช พั ฒ นาประกอบไปด ว ย Adobe
Dreamweaver ใชในการออกแบบระบบซึ่งภาษาที่ใชพัฒนาเปนภาษา HTML, JavaScript และ PHP ระบบฐานขอมูลไดทํา
การเลือกใชชุดโซลูชันโปรแกรมบริการเว็บ XAMPP ภาษา HTML เปนภาษาที่ใชในการออกแบบหนาตาเว็บไซตภาษา CSS
เปนสวนในการตกแตงหนาตาเว็บไซตภาษา JavaScript ใชในการ mark ตําแหนงใน Google Map สวนที่ใชในการเชื่อมตอ
Database ใชภาษา PHP ใน การออกแบบ
พฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค (สิริกร โสนนิล,2559) ที่หันมาเชารถเพื่อการเดินทาง มากขึ้น ดวย
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหชวยลดตนทุนในการผลิตทั้งทางดานการเงินและเวลา และรองรับลูกคาที่มีแนวโนม
มากขึ้นในอนาคต เทคโนโลยีทําใหกระบวนการบริการรถเชาคลองตัวขึ้น เพื่อความอยูรอดและเปนผูใหบริการในอนาคต
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ระบบจะตองปรับใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความ
สะดวกสบายใหกับผูบริโภค เทคโนโลยีท่ีพัฒนาตองคํานึงถึงความตองการของผูใหบริการมีปฏิสัมพันธในกระบวนการที่จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งแท จ ริ ง เทคโนโลยี ใ หม จ ะช ว ยเสริ ม สร า งมาตรฐานการให บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชื่ อ มต อ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภค (ธิดาภรณ ไชยวงศ,2558)
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาและพัฒนาเว็บไซตระบบคนหารานเชารถออนไลน เครื่อง มือที่ใชพัฒนาประกอบไปดวย ดวย Adobe
Dreamweaver ใชในการออกแบบระบบซึ่งภาษาที่ใชพัฒนาเปนภาษา HTML, JavaScript และ PHP ระบบฐานขอมูลไดทํา
การเลือกใชชุดโซลูชันโปรแกรมบริการเว็บ XAMPP ภาษา HTML เปนภาษาที่ใชในการออกแบบหนาตาเว็บไซตภาษา CSS
เปนสวนในการตกแตงหนาตาเว็บไซต ภาษา JavaScript ใชในการ mark ตําแหนงใน Google Map สวนที่ใชในการเชื่อมตอ
Database ใชภาษา PHP ในการออกแบบ การพัฒนาครั้งนี้ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลของรานเชารถจากอินเทอรเน็ตและ
Google Map และผลการวิเคราะหความพึงพอใจใชวิธีการ ประเมินแบบออนไลนโดยกลุมของผูใชมาทําแบบประเมินความพึง
พอใจ
ผลการวิจัย
ลักษณะของระบบคนหารานเชารถออนไลน ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนของผูใช สวนของผูประกอบการราน
เชารถ และสวนของระบบ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเชื่อมโยงระบบเว็บไซตของผูใชงาน
จากภาพที่ 1 ในสวนของผูใชสามารถเลือกจังหวัด,ประเภทของรถ,คะแนนของรานเชารถ เพื่อคนหา และสามารถให
คะแนนร า นเช า รถ หากผู ใ ช ต อ งการเป ดบริ ก ารร า นเช า รถออนไลน ผู ใ ช ส ามารถสมั ค รเป น สมาชิ ก เพื่ อ ลงข อ มู ล เป น
ผูประกอบการได
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ภาพที่ 2 การเชื่อมโยงระบบเว็บไซตของผูประกอบการ
จากภาพที่ 2 ในสวนของผูประกอบการประกอบไปดวย สมัครสมาชิก เขาสูระบบ เพิ่มขอมูลของรานเชารถ และ
แกไขขอมูลของรานเชารถ

ภาพที่ 3 การทํางานของระบบ
จากภาพที่ 3 ในสวนของระบบแบงเปน 2 สวน ไดแก
1.การทํางานของระบบตอผูใช เมื่อผูใชเขาสูเว็บไซดระบบจะคํานวณหาตําแหนงของผูใชและระบบจะแสดงรานเชารถของ
ผูประกอบการที่ลงทะเบียนไวทั้งหมด โดยระบบจะคนหารานเชารถที่อยูใกลตําแหนงผูใชขึ้นมาเปนอันดับแรก
2.การทํางานของระบบตอผูประกอบการ เมือ่ ผูประกอบการสมัครสมาชิกผานเว็บไซตระบบจะใหผูประกอบการใสขอมูลของ
รานเชารถ และระบุตําแหนงของรานเชารถโดยระบบจะคํานวณแผนที่ในตําแหนงของรานที่ผูประกอบการไดลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกไว
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ภาพที่ 4 หนาหลักของเว็บไซต
จากภาพที่ 4 การทํางานของเว็บไซตเมื่อผูใชเลือกขอมูลและกดคนหา ระบบจะคนหารานเชารถตามขอมูลที่ผูใช
เลือก โดยระบบจะแสดงรานเชารถที่ใกลตําแหนงของผูใชขึ้นมาเปนอันดับแรก และผูใชสามารถคลิกตรงรูปภาพเพื่อเขาดู
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือคลิกปุมไอคอนใตรูปเพื่อเขาสูเว็บไซต เฟสบุค เบอรโทรติดตอ ของรานเชารถเพื่อทําการติดตอเชารถ

ภาพที่ 5 หนาแสดงรายละเอียดของรานเชารถ
จากภาพที่ 5 หนาแสดงรายละเอียดของรานเชารถ ประกอบไปดวย ขอมูลของรานคา ,ชองทางการติดตอ,แผนที่ ,
คะแนนรานเชารถ
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ภาพที่ 6 (ก) หนาเพิ่ม/แกไข

ภาพที่ 6 (ข) หนาจัดการขอมูล
จากภาพที่ 6 (ก) และ (ข) หนาจัดการขอมูลของรานเชารถประกอบไปดวย หนาเพิ่ม/แกไขและหนาจัดการขอมูล
รานเชารถ
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงการใชบริการเว็บไซตคนหารานเชารถของผูบริโภคในประเทศไทย มีวัตถุประสงค
เพื่อใหมีการนําเครือขายอินเทอรเน็ตมาชวยการทํางานในระบบคนหารานเชารถออนไลน ระบบคนหารานเชารถออนไลน ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อนําเทคโนโลยีจากเครือขายของอินเตอรเน็ตมาชวยในระบบการทํางาน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
สามารถตอบสนองความตองการของผูที่มาใชบริการไดเปนอยางดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลตาง ๆ เพื่อให
การคนหาขอมูลตาง ๆ งายขึ้น ไมเกิดความลาชาในการทํางาน ทําใหผูที่มาใชบริการเกิดความพึงพอใจในระบบการทํางานมาก
ขึ้น และระบบจะปรับใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ความสะดวกสบายใหกับผูบริโภค เทคโนโลยีที่พัฒนาคํานึงถึงความตองการของผูใหบริการมีปฏิสัมพันธในกระบวนการที่จะมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งแท จ ริ ง เทคโนโลยี ใ หม จ ะช ว ยเสริ ม สร า งมาตรฐานการให บ ริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชื่ อ มต อ ข อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภคและธุรกิจรถเชา
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิจัยพบวา ระบบคนหารานเชารถออนไลน นําไปใชงานไดอยางสะดวกสบาย รวดเร็ว มีความเหมาะสมใน
การใชงาน สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดอยางตรงจุด เปนการพัฒนาปรับปรุงบริการรถเชาใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการเพราะนอกจากจะสะดวกสบายแลวยังสามารถควบคุมตนทุนคาใชจาย
และลดความยุงยากของการใชงานไดดวย อยางไรก็ตาม ระบบคนหารานเชารถออนไลนมีการพัฒนาเพื่อนํามาประยุกตใชให
เกิดประโยชนในการสรางระบบใหมีความสมบูรณ มีความพรอมตอการใชงานของผูใชระบบคนหารานเชารถบนเว็บไซตผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ตอบสนองความตองการการจัดการบริหารขอมูลอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ สงผลทําให
ผูใชบริการพึงพอใจตอการใชระบบ จากการประเมินผูใชงานกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน พบวาผูใชมีความพึงพอใจการใชงาน
ระบบคนหารานเชารถ
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินการใชระบบคนหารานเชารถออนไลน
รายการประเมิน
1.ดานระบบการทํางานของเว็บไซต
1.1 รูปแบบการใชงานระบบ ความงายในการเขาถึงขอมูล
1.2 กระบวนการทํางานของระบบมีความรวดเร็ว
1.3 การออกแบบใหใชงานงาย เมนูไมซับซอน
1.4 ความสะดวกในการใชงานเว็บไซต
2.ดานประโยชนของระบบตอการปฏิบัติงาน
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานรวดเร็วขึ้น
2.2 ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ
2.3 ความสามารถของระบบ ในการนําไปใชประโยชน
2.4 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใชงานระบบ
3.ดานประสิทธิภาพการทํางาน
3.1 ความเหมาะสมในการใชงานเว็บไซต ขอมูลตอบสนองตอ
ความตองการของผูใช
3.2 ความแนนอน เชื่อถือไดของขอมูล
3.3 ฐานขอมูลมีความทันสมัยเปนปจจุบัน
3.4 ระบบมีประสิทธิภาพ
คาเฉลี่ย

คาเฉลี่ย (𝑥̅)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

4.52
4.36
4.76
4.36

0.65
0.70
0.52
0.64

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

4.52
4.32
4.72
4.68

0.65
0.80
0.46
0.48

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

4.2

1.08

ดี

4.22
3.44
4.52
3.50

0.52
1.04
1.00
0.28

ดี
พอใช
ดีมาก
ดี

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย ตั้งแต 4.50 ขึ้นไป ดีมาก
3.50 – 4.49 ดี
2.50 – 3.49 พอใช
นอยกวา 2.49 ควรปรับปรุง
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหจากหลายทานโดยเฉพาะอยางดียิ่งจาก
อาจารย ณัฐดนัย คําขาด อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีทําใหการศึกษาอิสระ
ฉบับนี้มีประโยชน และมีคุณคามากยิ่งขึ้น เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้สมบูรณที่สุด จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ
โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่เกี่ยวของที่ชวยประสิทธิประสาทความรู และถายทอดประสบการณอันมีคาให
ขอบกราบขอบพระคุณครอบครัวของขาพเจาที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนทางการศึกษามาโดยตลอด รวมถึงเพื่อน ๆ ทุก
ทานที่มีสวนใหคําแนะนําจนทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณดวยดี
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กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
PROBLEM SOLUTION PROCESS FOR CYBERGULLYING
CASE STUDY: INFORMATION TECHNOLOGY MAJOR
PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY.
ภาวินี อินทร์ทอง ธนพงศ์ นิตยะประภา และบัญชา ศรีสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
pavinee.int@psru.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ของนักศึกษา วิเคราะห์
และจัดทาบทเรียนสาหรับการให้ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 200 คน พบว่า 3 ปัจจัยแรกที่ทาให้เกิดการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ คือ 1) ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูก กลั่นแกล้งบนสื่อสังคมออนไลน์ 2) ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ และ 3) ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ จากนั้นนาข้อมูลมาสร้างบทเรียนที่ใช้ในการอบรมให้กับกลุ่มตัวอย่างและทา
การเลือกกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด มา 12 คน เพื่อติดตามผลการอบรม โดยวัดผลจากความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม ซึ่ง
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเพิ่ ม ขึ้ น ก่ อ นการอบรม และมี พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั งคมออนไลน์
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 66.67 ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นที่แสดงถึงพฤติกรรมการกลั่น
แกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์เฉลี่ยร้อยละ 58.33 รวมถึงการรับมือปัญหาการถูกกลั่นแกล้งได้ดียิ่งขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 75.00
คาสาคัญ : 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 computerrelated 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.
บทนา
การกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying) เป็นรูปแบบการล่วงละเมิด การกลั่นแกล้งด้วยการโจมตีชื่อเสียง
ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ แท็ปแล็ตคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เพื่อก่อกวนหรือทา
ร้ายผู้อื่นผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บบล็อก เกมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถโจมตีผู้ถูกกลั่นแกล้งได้ โดย
มีเจตนาให้เกิดการอับอาย เสียหน้า เสียชื่อเสียง หรือไม่ให้ถูกยอมรับจากสังคม ในขณะที่ผู้กลั่นแกล้งเกิดความสนุกในการทา
ให้ผู้อื่นอับอาย หรือเสียหาย แต่สาหรับผู้ถูกกลั่นแกล้ง กลับกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบจนอาจทาให้เกิดปัญหาอื่น ๆ
ตามมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย หรือการฆ่าผู้ที่กลั่นแกล้งตนเอง จากสื่อที่เกิดขึ้นมากมายของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว ไม่แตกต่างจากอาชญากรบนโลกไซเบอร์ แต่เป็นอาชญากรมที่ไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน
ดังนั้น ในบางครั้งผู้ถูกกลั่นแกล้งมักจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กลั่นแกล้ง หรื อเพราะเหตุใดตนจึงถูกกลั่นแกล้ง ดังนั้น การกลั่น
แกล้ง หรือการถูกคุกคาม จึงกระทาได้รุนแรงกว่าการกลั่นแกล้งในอดีต และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ อีกทั้งยัง
สามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง การกลั่ น แกล้ ง บนโลกไซเบอร์ ใ นนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ของ 13
มหาวิทยาลัยทั่วโลก พบว่า ร้อยละ 37.8 เคยเป็นผู้กลั่นแกล้งผู้อื่น และ ร้อยละ 39 เคยเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้ง หรือเข้าไปรวมอยู่
ในกลุ่มของการกลั่นแกล้งนั้น ๆ [2] ดังนั้น จะพบว่าพฤติกรรมของการกลั่นแกล้งออนไลน์ส่วนหนึ่ง เกิดจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์แบบไม่มีมารยาท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถื อเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดการกลั่นแกล้งกันผ่านโลกออนไลน์ [1] ส่งผลให้
สังคมในปัจจุบันเห็นการกลั่นแกล้งออนไลน์เป็นเรื่องปกติจนเกิดการกระทาต่อเนื่องโดยผู้กระทาไม่รู้สึกว่า พฤติกรรมดังกล่าว
เป็นการกระทาที่ผิด และกลายเป็นปัญหาหลักในสังคมยุคดิจิทัล
ปัญหาจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ไม่เพียงเกิดขึ้น แต่ในสถานศึกษา แต่เกิดขึ้นในสังคมการทางาน และเป็น
ปัญหาที่ควรได้รับความใส่ใจอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก ปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้กระทา และผู้ถูกกระทา จนผู้กระทาเองอาจ
เปลี่ยนเป็นเหยื่อของการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์แบบไม่รู้ ตัว 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 จากการล้อเลียนชื่อพ่อแม่ เป็นการสร้างชื่อสมมุติให้เกิดปมจนทาให้เกิด
ความอับอายไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ [3] ผลจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เกิ ดเป็นปัญหาให้เกิดความรุนแรง และแสดง
ออกเป็นการทาร้ายตนเองบนโลกสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นรูปแบบใหม่ของวัยรุ่น จัดเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่
ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาการเลียนแบบจากพฤติกรรมดังกล่าว และเกิดการตัดสินใจเพื่อทาร้ายตนเอง [4]
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ผลจากการกระทาที่เป็นการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องของการกลั่นแกล้งออนไลน์ ผู้ตก
เป็นเหยื่ออาจกลายเป็นโรคซึมเศร้า และเกิดคดี หรือเหตุกาณณ์อื่น ๆ ตามมา เช่น การฆ่าตัวตาย การทาร้ายผู้อื่น ถึงแม้จะยัง
ไม่มีก ฎหมายที่เ กี่ยวข้องโดยตรง แต่ประเทศไทย มีกฎหมายที่เ กี่ยวข้ องที่ สามารถน ามาปรับใช้ได้ เช่น กฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รายงานข้อมูล
การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์จากศูนย์ข้อมูลคดีสานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 พบว่า
มีอัตราสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี คิดเป็นร้อยละ 99.69 [5] สาเหตุเกิดจากการไม่รู้กฎหมายของผู้ใช้สังคมออนไลน์ หรือมีความรู้ที่ยัง
ไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทาความผิดบนสังคมออนไลน์ หรือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ควรมีการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการใช้อินเทอร์เน็ต หรือสังคมออนไลน์
เพื่อให้เกิดการตระหนัก และเข้าใจสภาพปัญหาที่กล่าวมา
จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย จึงมีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานและการกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์ของนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์และจัดทาบทเรียนสาหรับการให้ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ ผลที่เกิดจากการกระทาดังกล่าว เพื่อจัดทา
ต้นแบบบทเรียนสาหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ และการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการในการแก้ไขปัญหาตามกระบวนการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ผู้เรียน
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ผู้เรียน โดยจัดทาแบบทดสอบก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อใช้วิเคราะห์
หาสภาพปัญหา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ สาเหตุของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์
รูปแบบพฤติกรรมของผู้กระทา และผู้ถูกกระทา รวมถึงความเข้าใจของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
พฤติกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
2. การออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยทาการออกแบบบทเรียนให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้เรียน และการ
ทดลองใช้รูปแบบของการสังเกตกลุ่มทดลองก่อน และหลังการทดลอง โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 6 สัปดาห์
3. การวิจัย และทดสอบ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จากแบบสอบถาม
ก่อนเข้ารับการอบรม จากนั้นได้ทาการรวบรวมข้อมูลและทาการออกแบบบทเรียนที่ใช้ในการอบรมเพื่อให้สามารถตอบโจทย์
กับปัญหาของการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จากนั้นเมื่อทาการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทาการติดตามผู้เข้าอบรมที่เข้า
ข่ายว่าอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ หรือผู้ที่เป็น
คนกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์ เพื่อติดตามถึงผลการอบรมว่าสามารถทาให้ผู้ที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ลด
การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ได้อยู่ในระดับใด
4. การสรุปและประเมินผล
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ประเมินผลเพื่อสรุปผลการวิจัย โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 200 คน จากการคานวณทางสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รวมถึงการศึกษาติดตามพฤติกรรมนักศึกษากลุ่มทดลอง ทั้งหมด 12 คน ที่
คัดเลือกจากนักศึกษาที่มีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้สังคมออนไลน์ในการกลั่นแกล้งผู้อื่น การแสดงข้อความอันไม่
เหมาะสม รวมถึงผู้ที่ถูกสังคมออนไลน์กล่าวถึงหรือกลั่นแกล้งบ่อยครั้ง
กระบวนการการแก้ปัญหา ทั้ง 4 ขั้นตอน แสดงตามลาดับขั้นตอนดังภาพที่ 1







/











ภาพที่ 1 ผังการทางานของกระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
ผลการวิจัย
1. ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์นักศึกษาโดยให้จัดทาแบบทดสอบ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ รวมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักศึกษา โดย
คานวณเฉลี่ยร้อยละ 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) แสดงรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อนเข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ (ร้อยละ)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
1. ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
97.37
94.64
93.55 100.00
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ 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. ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูก กลั่นแกล้งบน 78.95
82.14
95.16 97.73
สื่อสังคมออนไลน์
หัวข้อแบบทดสอบ
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จากตารางที่ 1 ผู้วิ จัยท าการวิเคราะห์ข้อ มูล พบว่า นัก ศึกษาทั้ง 4 ชั้ นปีมี ลักษณะพฤติกรรมที่เ ข้าข่ ายกระท า
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ และมีรูปแบบการกระทาที่เป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์เฉลี่ย ร้อยละ 54.69 ซึ่งนักศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 2 มีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์และกลั่นแกล้งออนไลน์ผู้อื่นสุงสุด 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 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์และกลั่นแกล้งออนไลน์ผู้อื่น
ระดับชั้นปี
1
2
3
4

ร้อยละจานวนนักศึกษาของแต่ละชั้นปี
47.37
77.27
39.29
54.84

2. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาสร้างกระบวนการสาหรับการแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่ง
สรุปประเด็นปัญหาของนักศึกษาได้ ดังนี้
(1) นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดทาง
คอมพิวเตอร์
(2) นักศึกษาไม่เข้าใจลักษณะพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ และไม่ทราบถึงพฤติกรรมตนเอง
ว่าเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์หรือไม่
(3) นักศึกษาไม่ทราบว่าลักษณะที่ตนเองถูกกระทา เป็นรูปแบบหนึ่งของการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
(4) นักศึกษาไม่เห็นผลกระทบจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
3. เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักศึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนสาหรับใช้ในการอบรมให้ความรู้ และความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้ งบนโลกออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ พระราชบัญญัติทาง
คอมพิวเตอร์ ลักษณะการกระทาผิดที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ และโทษที่จะได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
บนโลกออนไลน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
4. ผู้วิจัยได้สร้างกระบวนการในการแลกเปลี่ยน ให้ความรู้แก่นักศึกษา
(1) จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลก
ออนไลน์ โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง
(2) จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนาสถานการณ์ในปัจจุบัน และอดีตมาวิเคราะห์และถกร่วมกัน
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเหตุและผล โดยยึดหลักฐานที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งอ้างอิงในการสรุปประเด็นต่าง ๆ เป็นระยะเวลา 1
ชั่วโมง
5. จากการใช้กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ น พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลอง
มีพฤติกรรมการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ลดลง เนื่องจากเมื่อได้รับความรู้ความเข้าใจถึงปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น

131

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

จากการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ จึงสรุปได้ว่ากระบวนการที่ใช้ในงานวิจัยนี้ สามารถทาให้การกลั่นแกล้งกันบนโลก
ออนไลน์ของวัยรุ่นลดลงได้
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลองกระบวนการของนักศึกษากลุ่มทดลอง
มีระดับที่สูงขึ้น
(ร้อยละ)
ปี 2
ปี 3
87.50 83.87

ประเด็นการพิจารณา
1. ความรู้

2. ความเข้าใจ

ปี 1
1.1 เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 94.74
กับคอมพิวเตอร์ รวมถึงทราบถึงบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์
1.2 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลก 88.71 87.50 73.68
ออนไลน์
2.1 เข้ า ใจสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการการกระท า 91.94 82.14 96.32
ความผิดทางคอมพิวเตอร์
2.2 มีความเข้าในสภาพปัญหาที่เกิดจากการกลั่นแกล้ง 89.47 100.00 100.00
บนโลกออนไลน์
2.3 เข้าใจรูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
87.58 100.00 100.00

ปี 4
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

จากตารางที่ 3 สรุปผลการใช้กระบวนการการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยนักศึกษากลุ่มทดลองมี
ความรู้เกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 89.50 มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 95.62
ผู้วิจัยทาการคัดเลือกนักศึกษาที่มีลักษณะพฤติกรรมที่เข้าข่ายการใช้สังคมออนไลน์ในการกลั่นแกล้งผู้อื่น การแสดง
ข้อความอันไม่เหมาะสม รวมถึงผู้ที่ถูกสังคมออนไลน์กล่าวถึงหรือกลั่นแกล้งบ่อยครั้ง จานวน 12 คน แสดงรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สรุปผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มทดลอง
ประเด็นพิจารณา
1. ลักษณะ
พฤติกรรม

2. แก้ไขปัญหาได้

3.1 เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
ในทางที่ดีขึ้น
3.2 ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นที่แสดง
ถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์
4.1 รับมือกับปัญหาการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ได้

จานวนนักศึกษา (คน)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
2
2
1
3
1

2

1

3

1

2

3

3

จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า นักศึกษามีลักษณะพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จานวน 8 คน (ร้อยละ 66.67) และลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นที่แสดงถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่นบน
โลกออนไลน์ จานวน 7 คน (ร้อยละ 58.33) รวมถึงการรับมือปัญหาการถูกกลั่นแกล้งได้ดียิ่งขึ้น จานวน 9 คน (ร้อยละ
75.00) สรุปผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีการแปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 66.67
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย โดยการเก็บ รวมรวมข้ อมู ลของนั กศึ กษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พิบู ลสงคราม สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 – 4 พบว่า นักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนสื่อสังคม
ออนไลน์ ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่ เมื่ออบรม
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในด้านที่นักศึกษาขาด ทาให้นักศึกษากลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับการกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ และการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น และเมื่อทาการติดตามนักศึกษาที่มีลักษณะเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกัน
บนโลกออนไลน์ ทั้งหมด 12 คน พบว่านักศึกษามีการแปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เมื่อนักศึกษาได้เข้ารับการ
อบรมแล้ว พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงแยกแยะได้ว่า
พฤติกรรมของตนเองในลักษณะใดที่เข้าข่ายการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปองกมล สุรัตน์ ที่ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ สาเหตุและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ของเยาวชนไทยอายุ 19 – 24 ปี ผล
การศึกษาพบว่า การกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีส่วนกระตุ้นทาให้ผู้ถูกกระทาเกิดโรคซึมเศร้า
2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ชั้นปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ใน
ระดับมากที่สุด และนักศึกษากลุ่มที่มีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมในการกลั่ นแกล้งบนโลกออนไลน์ในอัตราที่ต่าซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชินดนัย ศิริสมฤทัย ได้ทาการศึกษาเรื่อง การรับรู้ ทัศนคติ และความตั้งใจในการเกิดพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง
บนโลกไซเบอร์ ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย อายุระหว่าง 17-36 ปี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ว่า ลักษณะ
พฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทา ในระดับสูง
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3. ด้านความเข้าใจและลักษณะพฤติกรรมเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากที่นักศึกษาได้เข้ารับ
การอบรมแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการติดตามถึงผลที่ได้รับจากการอบรม พบว่า นักศึกษามีลักษณะพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ลดการแสดงข้อความอันไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นที่แสดงถึงพฤติกรรมการกลั่นแกล้งผู้อื่น
บนโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.94 ชั้นปีที่ 2
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 82.14 ชั้นปีที่ 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.32 และชั้นปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และ
หัวข้อเกี่ยวกับความเข้าในสภาพปัญหาที่เกิดจากการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.47 ชั้นปี
ที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 ชั้นปีที่ 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และชั้นปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้ น ร้อยละ
100.00
2. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ในหัวข้อความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงทราบถึงบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 94.74 ชั้นปีที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.50 ชั้นปีที่ 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83.87 และชั้นปีที่
4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00
3. ด้านความเข้าใจและลักษณะพฤติกรรมเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อ เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 88.71 ชั้นปีที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ
87.50 ชั้นปีที่ 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.68 และชั้นปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และหัวข้อความเข้าใจรูปแบบ
การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ชั้นปีที่ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.58 ชั้นปีที่ 2 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 ชั้นปีที่ 3
มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 และชั้นปีที่ 4 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
ในปัจจุบันหุ่นยนต์นิยมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM Education (Science Technology Engineering
and Mathematics Education) ซึ่ง LEGO Mindstorms Education EV3 เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM
EDUCATION ในรูปแบบโครงงานนวัตกรรมเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆผ่านการฝึกควบคุมการทางาน
ของหุ่นยนต์ สาหรับการใช้งานหุ่นยนต์ดังกล่าวมีข้อจากัดในการทางานคือวิธีการที่มีอยู่เดิมใช้การควบคุมผ่านสมองกลของ
หุ่นยนต์เลโก้อีกหนึ่งตัวซึ่งหมายความถึงหากต้องการศึกษาการทางานเพื่อการศึกษาของผู้เรียนหนึ่งคนจาเป็นต้องใช้หุ่นยนต์
จานวนสองตัว อีกทั้งการควบคุมแบบเดิมสามารถเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่กาลังควบคุมหุ่นยนต์ได้เพียงครั้งละ 2 พอร์ตทั้งที่
พอร์ตควบคุมมี 4 พอร์ต ผู้วิจัยจึงพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ควบคุมหุ่นยนต์ LEGO Mindstorms Education EV3 ซึ่งแอพพลิเคชั่นดังกล่าวสามารถควบคุมการทางานได้ทั้ง 4 พอร์ต
โดย ผู้วิจัยพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic cross platform การใช้แอพพลิเคชั่นควบคุมแทนนั้นช่วยลดการใช้สมองกลที่มี
ราคาแพงและทรัพยากรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆได้ จากการควบคุมหุ่นยนต์ 1 ตัวต้องใช้งานหุ่นยนต์ 2 ตัว คิดโดยอัตราส่วนอย่างต่า
1 ต่อ 2 เมื่อนาแอพพลิเคชั่นมาใช้งานแทน การควบคุมหุ่นยนต์ 1 ตัวใช้งานหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมเพียงตัวเดียวเท่านั้นส่งผลให้
อัตราส่วนลดลงเป็น 1 ต่อ 1 ดังนั้นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสามารถลดการใช้ทรัพยากรณ์ได้ถึง 50% จากเดิม อีกทั้งผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เพียงติดตั้งแอพพลิเคชั่น
คาสาคัญ : 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
บทนา
ในปัจจุบันหุ่นยนต์นิยมใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านSTEM Education (Science Technology Engineering
and Mathematics Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิต และการทางานซึ่ง LEGO Mindstorms Education EV3 เป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนการสอนด้าน STEM
EDUCATION ในรูปแบบโครงงาน นวัตกรรม เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาโจทย์ภารกิจต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะ
ที่จาเป็นในการดารงชีวิตในศตวรรษ 21 สาหรับการใช้งานหุ่นดังกล่าวเพื่อการศึกษาโดยการฝึกควบคุมการทางานของหุ่นยนต์
นั้นโดยวิธีการที่มีอยู่เดิมใช้การควบคุมผ่านสมองกลของหุ่นยนต์เลโก้อีกหนึ่งตัว สาหรับแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่เดิมคือ EV 3
Simple Remote สามารถใช้งานได้เพียง 2 พอร์ต มีข้อจากัดคือการใช้งานพร้อมกัน ต้องกดสลับพอร์ตซึ่งใช้งานได้ค่อนข้าง
ลาบากต่อผู้ที่ไม่ชานาญในการควบคุม ผู้วิจยั เสนอการประยุกต์ใช้โมบายเพื่อแทนที่การทางานของหุ่นยนต์โดยการควบคุมผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นพร้อมกันทั้ง 4 พอร์ต

ภาพที่ 1 หน้าจอการแสดงผลเดิมและหน้าจอการแสดงผลที่ออกแบบใหม่
วัตถุประสงค์
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เลโก้ จากเดิมควบคุม
ได้ครั้งละ 2 พอร์ต เป็นควบคุมได้ 4 พอร์ตพร้อมกันเพื่อเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานของ EV3 Brickหรือสมองกลอย่างสิ้นเปลือง
ในการทางานแต่ละครั้ง คือ ต้องใช้สมองกลถึง 2 ตัวที่ 1 เป็นส่วนของตัวหุ่นยนต์และตัวที่2 เป็นส่วนควบคุมหรือบังคับหุ่นยนต์
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เพื่อลดจานวนการใช้งานสมองกลและแอพพลิเคชั่นเดิมควบได้เพียง 2พอร์ตซึ่งไม่สะดวกต่อผู้ใช้งาน เนื่องจากต้องกดสลับ
พอร์ตเพื่อจะสั่งงานอุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้วิจัยจึงเลือกทาแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อควบคุมหุ่นยนต์แทนสมอง
กลควบคุมสมองกลด้วยกันเองและเพิ่มฟังก์ชั่นให้สามารถควบคุมได้ 4 พอร์ตพร้อมกัน
การทบทวนวรรณกรรม
LEGO MINDSTORMS Education EV3 เป็นหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาที่ครอบคลุมหลักสูตรวิชาจาพวก วิทยาการ
คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้งหุ่นยนต์นี้ยงั ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ การประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์, การเขียนโปรแกรมและอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทางานกันแบบเป็น
ทีม ทั้งนี้การใช้ LEGO MINDSTORMS Education EV3 เป็นสื่อการสอนต้องมีการประยุกต์ใช้ Mindstorms Software ใน
การเขียนโปรแกรมควบคุมการทางาน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นโดย LEGO Education ซึ่งการทางานและฟังก์ชั่น
ต่างๆ ภายใน EV3 Brick ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ทางานและฟังก์ชั่นต่างๆ ภายใน EV3 Brick
สาหรับการเชื่อมต่อสายเคเบิล้ มอเตอร์ และเซ็นเซอร์ ไปยัง Output port, Input port ช่องเสียบนั้น ผู้วิจัยขอกล่าวถึง
เฉพาะการเชื่อมต่อกับมอเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่
ได้พัฒนาขึ้นเท่านั้นดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 พอร์ตสาหรับเชื่อมต่อการทางานกับมอเตอร์
Port A : มอเตอร์ขนาดกลาง (Medium Motor)Port B และ C : มอเตอร์ขนาดใหญ่สองตัว (Large Motors) ในการต่อ
จะมอเตอร์ขนาดใหญ่ด้านขวาจะต้องต่อที่ช่อง C ส่วนมอเตอร์ขนาดใหญ่ด้านซ้ายจะต้องต่อที่ช่อง B สลับกัน**Port D :
มอเตอร์ขนาดใหญ่ (Large Motor) ซึ่งการเชื่อมต่อกับกลไกต่างๆในหุ่นยนต์ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อกับกลไกต่างๆในหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORM EV3
สายเคเบิลสาหรับชุด EV3 จะมีความยาว 3 แบบ ได้แก่ ขนาดสั้น 25 cm. 4 เส้น, ขนาดกลาง 35 cm. 2 เส้น และขนาด
ยาว 50cm. 1 เส้น ในการต่อเข้ากับ EV3 Brick ให้ระวังสายเคเบิลของเราเข้าไปพันกับเฟือง หรือจุดเคลื่อนไหว หรือลากไป
กับพื้นกรณีหุ่นยนต์ของเรากาลังเคลื่อนที่ด้วย
วิธีการดาเนินงาน
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เริ่มจากการสารวจว่าแอพพลิเคชั่นเดิมนั้นสามารถทาอะไรได้บ้าง และวางแผนในการเพิ่มส่วนที่แอพพลิเคชั่นเดิมนั้น
ขาดไป จากนั้นจึงทาการออกแบบทั้งลักษณะหน้าการแสดงผลและการทางานของระบบในเชิงตรรกะเพื่อพัฒนาให้ได้
แอพพลิเคชัน่ ที่สมบูรณ์แบบมากขึน้ เมื่อออกแบบเสร็จสิ้นจึงเริ่มการเขียนโค้ดเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นตามที่ได้วางแผนไว้
จากนั้นจึงทาการทดสอบระบบและทาการแก้ไขในจุดบกพร่อง และขั้นตอนสุดท้ายคือการสรุปผลลัพธ์ ดังที่แสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 วิธีการดาเนินงาน
1.การวางแผน
1.1 การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่กาลังควบคุมหุ่นยนต์จากเดิมเลือกควบคุมได้ครั้งละ2พอร์ต
เป็นควบคุมได้4พอร์ตพร้อมกัน
1.2 ผู้วิจัยเลือกพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Ionic framework
1.3 ผู้พัฒนาใช้ Ionic framework เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นผ่านโปรแกรม Visual Studio Code
เพื่อใช้ในการสร้างแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
2.การออกแบบ
2.2 การออกแบบ UX

การออกแบบโครงสร้างเป็นขั้นตอนที่ต้องแสดงข้อมูลและหน้าที่ที่แอพพลิเคชั่ นต้องทา

แอพพลิ เ คชั่ น มี ลั ก ษณะเป็ น อย่ า งไร ในแอพพลิ เ คชั่ น สามารถท าอะไรได้ และต้ อ งแสดงข้ อ มู ล ส่ ว นใดในหน้ า ไหนของ
แอพพลิเคชั่น จากนั้นผู้วิจัยจึงนามาสร้างเป็นโครงร่าง
2.3 การออกแบบ UI Style guide หรือ UI Kit เป็นเหมือนการออกแบบต้นแบบของสิ่งต่าง ๆ ในแอพพลิเคชั่น
ผู้วิจัยจึงออกแบบอย่างชัดเจนเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นเข้าใจการใช้งานของแอพ การมีแบบที่ชัดเจนและไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งแอพจะทาให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้ง่ายขึ้น เช่น สีของแอพในแต่ละหน้า
การกาหนดวิธีการใช้งานผู้วิจัยได้คานึงถึงผู้ใช้งานแอพคือใคร แอพจะใช้ทาอะไร แอพต้องออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้ให้มาก
ที่สุด ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ คือจะได้ สีของแอพ,ตัวอักษร, และ ปุ่มกด, ฟอร์ม, label ที่จะเอามาใช้ในแอพทั้งหมด
2.4 การออกแบบการทางานของระบบในเชิงตรรกะ
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ภาพที่ 6 กระบวนการการทางานของแอพพลิเคชั่น
3.การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
การพัฒนามีหลายวิธีและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ แต่ละวิธีกม็ ีข้อดีข้อเสียต่างกันทางผู้วิจัยจึง
เลือก Cross-platform เป็นเทคโนโลยีที่มี code บางส่วนหรือทั้งหมดแชร์กัน แต่ก็ยัง build ไปรันเป็น Native เช่น React
Native โดยแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีขั้นตอนการทางานเชื่อมโยงกันในแต่ละหน้าดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างหน้าจอแสดงผลแต่ละหน้า
ในหน้าหลักของแอพพลิเคชั่นมีทางเลือกการใช้งานทั้งหมดสามอย่าง คือ การควบคุม EV3, การตั้งค่า port input &
output และหน้าคาแนะนาการใช้งาน โดยในแต่ละทางเลือกจะสามารถกดย้อนกลับเพื่อกลับมาที่หน้าหลักได้
4.ทดสอบระบบ
การทดสอบระบบทดสอบโดยคนที่ไม่ใช่ developer ที่สร้างแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา เพราะ developer จะทราบอยู่
แล้วว่าตรงไหนทาอะไรได้ ตรงไหนทาอะไรไม่ได้ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่เจอสิ่งที่ user ใช้งานจริงจะเจอเมื่อใช้งานทั่วไป การ
ทดสอบมีหลายประเภทในแต่ละความคืบหน้าของการพัฒนา
Functional Test ทดสอบว่าfeature นี้ทางานได้ถูกต้องตาม requirement หรือไม่ จะมี test case, action step
และผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะให้มันเกิดจากการพัฒนาในส่วนนี้
Usability Testing ทดสอบว่าผู้ใช้งานเข้าใจ,สะดวกและใช้งานได้ง่าย ตอนที่ทดสอบควรหาคนที่ไม่เคยเห็นแอพหรือ
เห็นเป็นครั้งแรกมาทดสอบเพื่อทดสอบว่าผู้ใช้เป็นคนที่เพิ่งเริ่มใช้จริง ๆ โดยกาหนด target group เพื่อนามาทดสอบ
สอบถามผู้ทดสอบการใช้งานว่ามี background อย่างไร จากนั้นก็ให้ผู้ทดสอบใช้แอพนี้ใน store ไม่ต้องแนะนาวิธีใช้ ดูว่าผู้
ทดสอบจะใช้แอพอย่างไรและพบปัญหาอย่างไรบ้างหลังจากเสร็จการทดสอบจึงสอบถาม feedback กับผู้ใช้งานและนามา
ปรับปรุงแอพต่อไป
Beta testing เมื่อแอพพลิเคชั่นเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยทา 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 ภายในแอพพลิเคชั่นมีทางเลือกการใช้งานอยู่สามอย่าง คือ การควบคุม
หุ่นยนต์EV3 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแอพพลิเคชั่ น การตั้งค่าพอร์ต input และ output ให้ตรงกับหุ่นยนต์EV3 และส่วน
สุดท้ายคือคาแนะนาวิธีการใช้งานแอพพลิเคชัน่

ภาพที่ 8 หน้าหลักของแอพพลิเคชั่นและหน้าการควบคุม
หน้าหลักของแอพพลิเคชั่น(ภาพซ้าย) ทาหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อภายในแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้สามารถเลือกไปยังหน้าอื่นๆ
ได้จากที่นี่
หน้าการควบคุม(ภาพขวา) ทาการสั่งการทางานของหุ่นยนต์EV3 โดยส่งสัญญาณผ่านบลูทูธ เพื่อสั่งงานตัวหุ่นยนต์
EV3 ประกอบด้วยปุ่มกด เดินหน้า,ถอยหลัง,ซ้าย,ขวาและปุ่มตรงกลาง
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ภาพที่ 9 หน้าการตั้งค่าพอร์ตและหน้าคาแนะนาการใช้งาน
หน้าการตั้งพอร์ต(ภาพซ้าย) ใช้ตั้งค่าพอร์ต input และ output ให้ตรงกับเซนเซอร์และมอเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ
EV3
หน้าคาแนะนาการใช้งาน(ภาพขวา) ช่วยให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการทางานและการตั้งค่าพอร์ตในแอพพลิเคชั่น
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเปรียบเทียบการใช้แอพพลิเคชั่นควบคุมกับใช้สมองกลควบคุม ปรากฏว่าการใช้แอพพลิเคชั่นควบคุม
สามารถลดจานวนการใช้สมองกลควบคุมกันเองได้ดีและสามารถนาสมองกลที่จะนามาควบคุมไปใช้งานในส่วนอื่น ๆ ให้เกิด
ประโยชน์มากขึ้น และเมื่อลองทดสอบจากแอพพลิเคชั่นเดิมที่มี 2พอร์ตใช้งานไม่สะดวกเนื่องจากต้องกดสลับพอร์ตเพื่ อ
สั่งงานอุปกรณ์ตัวอื่น ๆกับแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ที่กลุ่มผู้วิจัยสร้างขึ้นมาคือ ควบคุมได้ 4พอร์ตพร้อมกันทาให้สะดวกสบาย
และลดระยะเวลาได้มากกว่าแบบเดิม
สรุปผลการวิจัย
การดาเนินงานโครงงานบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ได้กาหนดไว้คือ Mobile Application สามารถลดจานวนการใช้งาน
สมองกลและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนพอร์ตในขณะที่กาลังควบคุมหุ่นยนต์จากแอพพลิเคชั่นเดิมควบคุมได้ครั้งละ 2 พอร์ต เป็น
แอพพลิเคชั่นใหม่ที่สามารถควบคุมได้ 4 พอร์ตพร้อมกันและนาค่าที่เซนเซอร์อ่านได้มาแสดงบนหน้า Mobile Application
เพื่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการควบคุม LEGO Mindstorms
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เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษา ร้านวิมานดิน
Web Application for Restaurant Management : case study of Vimarndin Restaurant.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบ ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการร้านอาหารและการสั่งอาหารผ่าน
เว็บไซต์ โดยปัจจุบันร้านอาหารข้างต้นมีระบบการดาเนินงานทั้งหมดเป็นแบบจดบันทึกเขียนตัวหนังสือเพื่อบันทึกข้อมูลและใช้
บุคลากรในการดาเนินงาน ซึ่งเกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการลาดับรายการสั่งอาหาร การคานวณค่าอาหาร งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่นที่สะดวกต่อการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่เป็นที่
นิยมในปัจจุบันและช่วยลดทรัพยากร ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบเพื่อการจัดการร้านและการสั่งอาหารในร้านวิมานดิน โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานระบบใหม่ ซึ่งงานวิจัยจะทาให้การบริหารร้านและการสั่งอาหารมีประสิทธิภาพและความ
สะดวกมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดาเนินงานและเกิดระบบสารสนเทศ ผลจากการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานระบบ 100 คน ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ มี ค่าเฉลี่ยเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ มี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
คาสาคัญ : เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น, สมาร์ทโฟน, ลดทรัพยากรในการดาเนินงาน
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.
บทนา
ในปัจจุบันกิจการร้านอาหารวิมานดินยังเป็นระบบงานที่ใช้บุคลากรในการดาเนินขั้นตอนการทางาน ซึ่งการทางาน
ยังมีความล่าช้า ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง เช่น การจดรายการอาหาร การคานวณ
ราคาค่าอาหาร เป็นต้น ระบบการดาเนินงานเดิมของร้านอาหารไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม เน้นการจดหรือเขียนบันทึกข้อมูลลงในสมุด ไม่มีระบบจัดการบริหารร้าน ประกอบกับการทางานมีหลากหลายปัจจัย
สาคัญ เช่น ปัจจัยด้านการบริการ ปัจจัยด้านการประกอบอาหาร ปัจจัยด้านการเงิน อีกทั่งในการดาเนินงานหากไม่มีการ
ประสานงานที่ดี อาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาด มีความล่าช้า ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพพจน์ของทางร้านและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ เพราะลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็วและในจานวนร้านอาหารที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบันทาให้เกิดการแข่งขันทาง
การค้าเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานของกิจการร้านอาหาร วิมานดิน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้พัฒนาระบบจึงได้มีการนา
เทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่ง่ายต่อการใช้ สามารถทางานได้บนเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน (Smartphone)
ที่มีประโยชน์ในหลากหลายง่ายต่อการเข้าถึง เข้ามาช่วยในการดาเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การรับส่งข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล (Database) เป็นต้น จากประโยชน์ที่ยกตัวอย่างมานั้น สามารถนามาช่วยให้การดาเนินงาน
ของร้าน ข้อมูลที่สาคัญมีความเป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งานข้อมูล มากยิ่งขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง มีความสะดวก
รวดเร็ว ง่ายต่อการวางแผนธุรกิจ ลดต้นทุนและทรัพยากร สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ศึกษางานวิจัย ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้พัฒนาระบบ
ศึกษางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีแนวทางที่ใกล้เคียงกัน เช่น ซอฟแวร์ ระบบการทางาน หรือข้อดีและข้อเสีย
ของเว็บแอพพลิเคชั่น
2. ศึกษาหาข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องของระบบงานเดิม
ระบบงานเดิมเกิดข้อผิดพลาดและมีความล่าช้าทั้งการลาดับรายการสั่งอาหาร การคานวณราคา การใช้บุคลากรและ
การบันทึกข้อมูลด้วยการเขียนใส่สมุดเป็นการความสิ้นเปลืองทรัพยากร
3. ทาการออกแบบระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร
ตัวอย่างเค้าร่างของระบบฐานข้อมูล (Database) ที่ออกแบบโดยผูพ้ ัฒนาระบบ
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การออกแบบระบบ (Data Flow Diagram) เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร

จากแผนภาพ Data Flow Diagram แสดงขั้นตอนการดาเนินงานภายในเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร
แสดงถึงขอบเขตการดาเนินงานภายในระบบที่เกิดจากการออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูล
4. พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร
การพัฒนาระบบมีการใช้ยซอฟแวร์หลักในการพัฒนา ได้แก่ Adobe Dreamweaver CS6 โดยมี HTML5 และ
PHP5 เป็นภาษาโปรแกรม และใช้ Bootstap ที่ช่วยในการรองรับการใช้งานบน Smart Device หรือการเปิดดูในเว็บจาก
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สมาร์ทโฟนและช่วยในการจัดการรูปแบบของหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น การติดต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้บราวเซอร์ Google
Chrome ผู้พัฒนาทาการออกแบบฐานข้อมูลและใช้ ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ประกอบชุดโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูลโดย phpMyadmin
5. ทดสอบระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร และหาจุดบกพร่องของระบบ
ทดสอบระบบโดยผู้พัฒนาเป็นผู้ทดสอบผ่านสมาร์ทโฟน เข้าใช้ระบบด้วยบราวเซอร์ Google Chrome โดยทดสอบ
ระบบทั้ง ฝ่ายผู้ดูแลระบบ ฝ่ายผู้ใช้งานระบบ ในส่วนผู้ดูแลระบบทดสอบการตรวจสอบข้อมูลซื้อขายภายในร้าน การอัพเดต
ข้อมูลสินค้า ฝ่ายผู้ใช้งานระบบ ทดสอบการสมัครสมาชิก การแก้ไขข้อมูลสมาชิก การสั่งซื้อ รายการอาหาร และการคานวณ
ราคา ตรวจสอบข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอนการทางานหากพบทาการแก้ไข
6. ปรับปรุงและแก้ไขจุดบกพร่อง ภายหลังการทดสอบระบบ
7. ออกแบบแบบประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานระบบทาการประเมินโดยศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบแบบประเมินโดยใช้ทฤษฎี ครอนบาช อัลฟ่า ประเมินโดยบุคลากรภายในร้านหรือลูกค้า ให้คะแนนแบบ
ประเมินความพึง่ พอใจดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด ให้

5 คะแนน

ความพึงพอใจมาก
ให้
ความพึงพอใจปานกลาง ให้

4 คะแนน
3 คะแนน

ความพึงพอใจน้อย

ให้

2 คะแนน

ความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้

1 คะแนน

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลประชากรโดยการสุ่มกลุ่ มบริโภคที่เข้ามาใช้บริการเว็บแอพพลิเคชั่นและบุคลากรภายใน
กิจการ จานวน 100 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
การทดลองใช้ระบบ
การวิจัยพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและมีการทดสอบระบบ ได้มีเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร
ซึ่งมีการแสดงผลดังต่อไปนี้
ภาพที่ 1 คือส่วนของหน้าเว็บที่สามารถแสดงผลได้ทั้งการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
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ภาพที่ 2 ผู้ใช้ทั่วไปต้องทาการสมัครสมาชิกก่อนทารายการ เพื่อเป็นการยืนยันตนเอง สะดวกต่อการบันทึกข้อมูลการทา
รายการและการนาข้อมูลมาใช้งานหรือการวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้

ภาพที่ 3 การสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อการจัดการร้านอาหาร เมื่อลงทะเบียนเสร็จผู้ใช้
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้หลังจากทาการเข้าสู่ระบบแล้ว
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ภาพที่ 4 การเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร ระบบจะแยกประเภทระหว่างผูด้ ูแลระบบและ
ผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกด้วย Username

ภาพที่ 5 การสั่งซื้ออาหารด้วยการกดหยิบใส่ตะกร้า และทาการระบุจานวนที่ต้องการสั่งซื้อก่อนกดยืนยัน
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ภาพที่ 6 หลังจากกดหยิบใส่ตะกร้าต้องมีการกดยืนยันอีกครั้งเพื่อให้ตรวจสอบรายการสั่งซื้อและราคาทั้งหมดก่อนสั่งซื้อจริง มี
การให้ระบุโต๊ะและปุม่ กดเพื่ออัพเดตหรือเพิ่มเมนูในตะกร้าก่อนยืนยันครั้งสุดท้ายได้ เมื่อกดยืนยันทารายการสามารถเข้าไป
ตรวจสอบรายการที่สั่งอาหารได้ดว้ ยที่เมนู รายการอาหารทีส่ ั่ง

ภาพที่ 7 เมื่อผู้ดูแลระบบทาการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถทาการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลสินค้า ข้อมูลสมาชิก และ
ตรวจสอบดูข้อมูลภายในกิจการร้านอาหารได้ และมีเมนูการใช้งานการจัดการร้าน ดังนี้

ภาพที่ 8 เมื่อผู้ดูแลระบบเลือกเมนูสรุปรายงาน ระบบจะมีตัวเลือกการแสดงรายงานสรุป 3 รายงาน คือ สรุปรายงานการ
สั่งซื้อ สรุปรายงานข้อมูลแอดมิน สรุปรายงานข้อมูลสมาชิก ดังนี้
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ผลการวิจัย
ตารางแสดงผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น ประเมินโดยบุคลากรภายในร้านหรือลูกค้า
ตารางประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ

1. ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้
1. ด้านการตอบสนองความปัญหาที่พบในระบบงานเดิม
2. ด้านความสะดวกในแต่ละขั้นตอนการให้บริการทีไ่ ม่ซับซ้อน
จนเกินไป
3. ด้านความชัดเจนของข้อมูล ง่ายต่อการใช้งานจริง
4. ด้านความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนการให้บริการ
ค่าเฉลี่ยด้านตรงความต้องการของผู้ใช้
2. ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ
1. ด้านความง่าย (User Friendly) ของขั้นตอนการใช้งานระบบ
2. ด้านความเหมาะสมของรูปแบบและเมนูต่างๆในระบบ
3. ด้านความปลอดภัยและการกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้งาน
4. ด้านความถูกต้องของการประมวลผล การคานวณและรายการต่างๆ
ค่าเฉลี่ยด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ
3. ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ
1. ด้านความสะดวกต่อการใช้งาน การเข้าถึงและการแก้ไขปัญหา
2. ด้านความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล
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4.35
3.93

0.582
0.413

มาก
มาก

4.26
3.91
4.11

0.146
0.364
0.179

มาก
มาก
มาก

4.04
4.42
4.07

0.442
0.641
0.722

มาก
มาก
มาก

4.41
4.23

0.313
0.186

มาก
มาก

4.03
4.57

0.571
0.498

มาก
มากที่สุด
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3. ด้านความสะดวกและรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนการทางาน
4. ด้านการจัดวางรูปแบบความสวยงามและความทันสมัยของระบบ
ค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ

3.88
4.71
4.29

0.531
0.251
0.144

มาก
มากที่สุด
มาก

การวิเคราะห์ข้อมูล
นาผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
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 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร มีการประเมิน 3
ด้าน ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ ด้านขั้นตอนการใช้งานระบบ ด้านความสะดวกต่อการใช้ระบบ จากกลุ่มผู้ใช้ที่เป็น
บุคลากรของร้านและลูกค้าที่ใช้งานระบบ จานวน 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
ระบบงานที่พัฒนาช่วยให้การจัดการร้านทาได้สะดวกมากขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบงาน
เดิม เกิดระบบสารสนเทศภายในกิจการ ประหยัดเงินทุนและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร แนวทางนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
สามารถต่อยอดงานวิจัย เช่น สมาชิกสามารถทาการสั่งอาหารล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลา หรือ การเพิ่มบริการส่งถึงบ้าน
(Delivery) เป็นการเพิ่มแผนการตลาดให้กับธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย
ระบบได้รับการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ประเมินโดยบุคลากรภายในร้านหรือลูกค้า จากกลุ่มผู้ที่ทดลองใช้งาน
เว็บแอพพลิเคชั่น จานวน 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 การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการจัดการร้านอาหาร นาไปใช้ได้จริงสามารถช่วยให้
การจัดการร้านอาหารทาได้อย่างสะดวกมากขึ้นเกิดระบบสารสนเทศภายในกิจการมีการนาข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์มาก
ขึ้นทาได้ง่ายขึ้น และตรงกับความต้องการและมีประสิทธิภาพในการทางาน
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันพบว่าเมื่อทาการเบิกอุปกรณ์และเครือ่ งมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อนั้น พนักงานจะดาเนินการโดย
การกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นเรื่องที่ต้องการเบิกอุปกรณ์แก่หน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อ เป็นเหตุให้การ
ดาเนินการค่อนข้างที่จะล่าช้าและการตรวจสอบอุปกรณ์ไม่มีความสะดวกมากนัก และยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลบางครั้งอาจทาให้ข้อมูลที่ทาการเบิกเกิดการสูญหายได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการ
เบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ โดยจะออกแบบให้พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางสามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไขอุปกรณ์ที่จะนามานึ่งและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกลลาศสามารถเบิกอุปกรณ์ที่นึ่งแล้วได้ จากการที่ได้ทาการ
วิจัยออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถทาให้ผู้ใช้สามารถเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือ ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้
สะดวกและสามารถตรวจสอบการเบิกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นทาให้สามารถทดแทนการเบิกแบบเดิม ที่ทาการเบิกเป็นลายลักษณ์
อักษรได้
คาสาคัญ : 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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บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและเกี่ยวของในชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก ทาให้มีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆมา
ใช้ในทางด้านสาธารณะสุขมากมายและได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆเพื่อนช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวก
สะบาย เช่น Application Appointment โรงพยาบาลรามาธิบดี แอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็นการ นัดหมาย เลื่อนนัด ดูคิวคุณ
หมอ รายละเอียดต่าง ๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถดูได้ในแอปพลิ เคชันนี้ เพราะจัดทามาเพื่อเน้นให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ฉับไว อุ่นใจ และสามารถติดต่อสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้อย่างรวดเร็ว
(RAMA CHANNEL, 2558)
การเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อกับทางโรงพยาบาลกงไกลลาศในจังหวัด
สุโขทัยในปัจจุบันนั้นยังมีความล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนและระบบของการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือ แบบเดิมที่ทาการเบิกเป็น
แบบลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศจะดาเนินการเบิกโดยการกรอกเอกสารแบบฟอร์มเพื่อขอยื่นเรื่องที่
ต้องการเบิกอุปกรณ์แก่หน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อ เป็นเหตุให้การดาเนินการค่อนข้างที่จะล่าช้าและการตรวจสอบ
อุปกรณ์ไม่มีความสะดวกมากนัก และยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอาจทาให้ข้อมูลไม่ครบหรือเกิดการสูญหาย
ได้
จากปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลกงไกรลาศจึงมีความต้องการที่อยากจะได้ แอปพลิเคชันระบบเบิกอุปกรณ์และ
เครื่องมือออนไลน์ที่สามารถทางานได้อย่างถูกต้อง ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลการเบิก
อุปกรณ์และเครื่องมือได้ ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จะช่วยแก้ปัญหาข้างต้น
และทาให้การบริหารจัดการการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธดี าเนินการวิจัย
1. การศึกษาโจทย์ที่ต้องทา
ติดต่อสอบถามข้อมูลการเบิก จ่ายอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงานจ่าย
กลางว่ามีขั้นตอนการเบิกในระบบเก่าเป็นขั้นตอนในแบบใด
2. การศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
นาข้อมูลจากการเบิกแบบเดิมของทางโรงพยาบาลกงไกรลาศกับหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อใน
จังหวัดสุโขทัยนามาศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลนามาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์
3. การเตรียมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย เรื่อง ระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติด
เชื้อ เพื่อให้สามารถเบิกอุปกรณ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงาน
จ่ายกลาง โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
ลาดับที่ 1 รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการเบิกจากระบบเก่า เพื่อข้อมูลนามาออกแบบการทางานของระบบ

157

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ลาดับที่ 2 ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการนึ่งอุปกรณ์ เบิกอุปกรณ์ และรับ-คืนอุปกรณ์ ในระบบเดิม
ลาดับที่ 3 นาข้อมูลที่รวบรวมมาแล้วนามาสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ จานวน 10 คน
5. เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ
เครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติด
เชื้อ ใช้ซอฟแวร์หลักๆ ได้แก่ Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ HTML5 และ PHP5 และได้มีการนา
JQuery Mobile เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มของ Mobile ในส่วนระบบจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL
6. การออกแบบระบบ
ทาการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ของระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือ
หน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ กรณีศึกษา โรงพยาบาลกงไกรลาศ
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ภาพที่ 1 การทางานในระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ กรณีศึกษา
โรงพยาบาลกงไกรลาศ
จากภาพที่ 1 เป็นภาพ Data Flow Diagram ที่แสดงรูปแบบกระแสข้อมูลของการทางานภายในระบบของระบบ
การเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ และนามาพัฒนาระบบเพื่อทาการทดสอบการใช้งาน
7. การทดสอบระบบ
ขั้นตอนในการทดสอบระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลาง ผู้พัฒนาระบบทาการทดสอบ
การนึ่งอุปกรณ์ การเบิกอุปกรณ์ และการรับ -คืนอุปกรณ์ ให้ตรงตามการทางานของระบบตามที่กาหนดไว้ทุกขั้นตอน พบ
ข้อผิดพลาดจากการรับ-คืนอุปกรณ์เนื่องจากไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้วิจัยจึงดาเนินการแก้ไขด้วยการปรับปรุง
รูปแบบการรับคืนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จนได้ระบบที่ต้องการอย่างสมบูรณ์
8. การทดลองใช้งานระบบ
การทดลองระบบการเบิ กอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ หน่ วยงานจ่ า ยกลางและควบคุ ม การติ ด เชื้อ กรณี ศึ ก ษา
โรงพยาบาลกงไกรลาศ ได้นาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลาง
และควบคุมการติดเชื้อ จานวน 10 คน ทาการทดสอบใช้งานระบบ 1 เดือนและทาการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ เพื่อประเมินความพึง
พอใจของระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
1.จากการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชัน และทาการทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบการเบิกอุปกรณ์และ
เครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลาง มีส่วนประกอบสาหรับตัวอย่างของหน้าจอแต่ละส่วน ดังนี้
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(A1)
(A2)
ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก
จากภาพ A1 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันระบบ
การเบิกซึ่งมีให้เลือกเข้าสู่ระบบทั้งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่และ
ผู้ดูแลระบบ ภาพ A2 เป็นหน้าจอเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลกงไกลลาศและพนักงานหน่วยงานจ่ายกลางที่ทาง
ผู้ดูแลระบบได้ทาการเพิ่มข้อมูลไว้ลว่ งหน้าแล้ว

(A3)

(A4)

ภาพที่ 3 หน้าจอดูข้อมูลอุปกรณ์
จากภาพ A3 หลังจากที่พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางทาการเข้าสูร่ ะบบแล้วจะแสดงเมนูข้อมูลอุปกรณ์และเมนูการ
นึ่งอุปกรณ์ ภาพ A4 พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางสามารถเข้าดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ทาการนึ่งสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์
ได้
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(A5)

(A6)

ภาพที่ 4 หน้าจอการนึ่ง
จากภาพ A5 และ A6 พนักงานหน่วยงานจ่ายกลางเลือกเข้าเมนูการนึ่งอุปกรณ์เพื่อทาการเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการนึ่ง

(A7)

(A8)
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ภาพที่ 5 หน้าจอการเบิก
จากภาพ A7 เมื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศทาการเข้าสูร่ ะบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงเมนูการเบิกอุปกรณ์และ
เมนูการรับ-คืนอุปกรณ์ ภาพ A8 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศทาการเลือกอุปกรณ์ที่นึงแล้วเพื่อทาการเลือกอุปกรณ์ที่
ต้องการเบิกได้

(A9)
ภาพที่ 6 หน้าจอการรับ-คืนอุปกรณ์

( A 10 )

( A 11 )

จากภาพ A9 และ A10 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศจะทาการรับอุปกรณ์ที่เบิกมาแล้วลงในระบบ ภาพ A11
หน้าจอแสดงข้อมูลการรับอุปกรณ์ที่ทาการเพิ่มไว้
2. ผลการประเมินคุณภาพของระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อนั้นแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
1. ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
1. การรักษาความปลอดภัยและกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้
2. ระบบการเบิกอุปกรณ์มีความเร็วต่อการตอบสนอง ต่อการใช้งาน
เป็นอย่างดี
3. ระบบการเบิกอุปกรณ์ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน
4. ช่วยลดระยะเวลาการเบิกอุปกรณ์ให้เร็วขึ้นได้
ค่าเฉลี่ยด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
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ผลการประเมินคุณภาพ
ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ

4.65
4.36

0.682
0.536

มากที่สุด
มากที่สุด

4.23
4.32
4.39

0.452
0.513
0.0975

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1. การใช้คาสั่งต่าง ๆของเมนูมีความสะดวก
2. สามารถช่วยอานวยความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ได้ดีขึ้น
3. ระบบสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเบิกอุปกรณ์และ
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
1. ความเร็วในการแสดงตัวอักษรและข้อมูลต่าง ๆในระบบ
2. ความสวยงาม ความทันสมัยของระบบ
3. การจัดวางรูปแบบในระบบการเบิกอุปกรณ์ต่อการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ

4.34
4.44
4.32

0.519
0.586
0.513

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.36

0.04053

มากที่สุด

4.58
4.19
4.43
4.4

0.591
0.416
0.582
0.09854

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 การประเมินคุณภาพ ความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่าย
กลางและการติดเชื้อนั้น มีการประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบและด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกงไกรลาศและพนักงาน
หน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการติดเชื้อ จานวน 10 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบเท่ากับ 4.39 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.0975 ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบเท่ากับ 4.36 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.04053 และค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบเท่ากับ 4.4 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09854
อภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและการติดเชื้อ มีประสิทธิภาพในการทางานที่ดี โดย
ใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ คือ ใช้ Adobe Dreamweaver CS6 เป็นซอฟแวร์หลัก ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ HTML5
และ PHP5 และได้มีการนา JQuery Mobile เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มของ Mobile ในส่วนระบบจัดการ
ฐานข้อมูล คือ MySQL ผลการวิจัยพบว่า การเบิกอุปกรณ์ทาให้ทางโรงพยาบาลกงไกลลาศและหน่วยงานจ่ายกลางมีความ
สะดวกกว่าการเก็บข้อมูลแบบเดิมที่ทาการเบิกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูลทาให้ลดการสูญหาย
ของข้อมูลและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ สอดคล้องกับ ภัทราภรณ์ จี่เอี่ยม (2558) ได้นาเสนอ ระบบบริหารจัดการคลัง
วัตถุเพื่องานพิพิธภัณฑ์เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบเกี่ยวข้อมูลการบริหารการคลังเพื่องานพิพิธภัณฑ์ สามารถ
ทางานได้ง่าย ลดข้อผิดพลาดของการทางาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน
เช่น การรักษาความปลอดภัยและกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ และความเร็วในการแสดงตัวอักษรและข้อมูลต่าง ๆใน
ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะ เป็นข้อมูลระหว่างองค์กรจะคานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลักโดยการกาหนดสิทธิ
ของผู้ใช้งานและข้อมูลที่ใช้มีการแสดงผลตัวอักษรที่รวดเร็วเกิดจากการใช้ซอฟแวร์ที่มีประสิทธิ ภาพทาให้การแสดงผลของ
ข้อมูลมีความรวดเร็ว
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สรุปผลการวิจัย
จากการได้จัดทาวิจัยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันระบบการเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือหน่วยงานจ่ายกลางและควบคุมการ
ติดเชื้อ กรณีศึกษา โรงพยาบาลกงไกรลาศ สรุปได้ว่า สามารถทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถเบิกอุปกรณ์และเครื่องมือผ่านแอปพลิเค
ชันบนมือถือได้สะดวกและสามารถตรวจสอบการเบิกอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นทาให้สามารถทดแทนการเบิกแบบเดิมทีท่ าการเบิกเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดี
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี ด้วยความกรุณาจากคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
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บทคัดย่อ
ปัจจุบันพบว่าร้านขายของฝากส่วนมากยังใช้ระบบการจัดการร้านแบบเดิมคือการจดบันทึกด้วยตัวอักษร การนับ
เพื่อเช็คสินค้าคงเหลือและลูกค้าส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการร้านขายของฝากต้องเดินทางมาที่ร้านโดยตรงเพื่อดูสินค้า ราคา
รูปแบบตัวสินค้างานวิจัยนี้จึงจัดทาขึ้นโดยมีวัต ถุประสงค์เพื่อจัดการระบบของร้านขายของฝากโดยตรงและเพื่อตอบสนอง
ความสะดวกสบายให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้ามากที่สุด เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใช้ซอฟแวร์หลัก ได้แก่
Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ภาษาในการเขียน คือ HTML5 PHP5 javascript และ Bootstrap เพื่อพัฒนาระบบพร้อม
กับลดภาระในส่วนของการทางานของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ Mysql ผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก จานวน 30 คน เพื่อทาการประเมินความพึงพอใจในระบบจากผู้ใช้บริการ
พบว่าผลการประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24, 4.25 และ 4.55 ตามลาดับ
คาสาคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน ของฝากออนไลน์ ขายสินค้าออนไลน์

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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บทนา
ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของชีวิตประจาวัน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ต
นั้นได้กลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในชีวิต ทุกกิจกรรมที่เราทา ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสถานที่ตั้งของร้านอาหาร การสั่งชื้อสินค้า
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ดังนั้นจึงสามารถลดระยะทางและระยะเวลา ในการทาธุรกรรมลงได้
จุดเด่นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยลดความสาคัญ
ขององค์ประกอบทางธุรกิจที่สามารถมองเห็นจับต้องได้ ดังนั้น ข้อจากัดด้านระยะทางและเวลาทาการแตกต่างกัน จึงไม่เป็น
อุปสรรคต่อการทาธุรกิจ จะเป็นธุรกิจที่สามารถดาเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถที่จะขยายตลาดออกไปได้ทั่ว
โลกแบบไร้พรหมแดน (สิรีธร ทุมมี, 2556)
จากการเก็บข้อมูลพบว่าในปัจจุบันร้านจาหน่ายของฝากยังไม่มีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ยัง
ใช้ ก ารบั น ทึ กลงสมุด บั น ทึก และยั งไม่ มี ร ะบบจั ดการบริ ห ารร้ า นค้า การที่ ลู กค้ า ต้ องการจะทราบข้ อมู ล สิ นค้ า ซื้ อสิ น ค้ า
จาเป็นต้องเดินทางมาที่ร้านเท่านั้น โดยไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้ าที่ตนเองต้องการนั้นมีสต็อกหรือไม่ ทาให้ลูกค้าไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่ควรและทาให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทางร้านจาหน่ายของฝากมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร ไม่มีการแยกประเภททาให้การค้นหาข้อมูลนั้นต้องใช้เวลานานและเกิดความยุ่งยาก
ดังนั้นทางผู้จัดทาวิจัยจึงมีแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านจาหน่ายของฝาก ออนไลน์ เพื่อให้บริการที่
สะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าภายในร้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยการเลือกชมทางเว็บไซต์ โดย
เว็บไซต์สามารถแสดงผลแบบ Responsive Web Design และยังทาให้ร้านมีระบบการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลสินค้า และข้อมูลการสั่งซื้อให้เป็นหมวดหมู่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบรายละเอียด การค้นหา
และการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลาที่ลูกค้าได้มีคาสั่งซื้อ ซึ่งจะทาให้ทางร้านเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการบริหารจัดการร้านขายของฝากออนไลน์ และเพิ่มความ
สะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการสินค้าประเภทของฝาก ผู้วิจัยได้มีการกาหนดขั้นตอน วิธีการ ดังต่อไปนี้
การศึกษาโจทย์ที่ต้องการทา (Business Understanding)
ผู้วิจัยได้ทาการสอบถามรูปแบบโครงสร้างของระบบร้านขายของฝาก จากเจ้าของร้านขายของฝากที่ใช้
ระบบเดิม (การจดบันทึกด้วยการเขียนและการเช็คสินค้าด้วยการนับ)
การศึกษาข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย (Data Preparation)
ผู้วิจัยได้เลือกร้านขายของฝากที่ใช้ระบบเดิมคือการจดบันทึกสินค้าคงเหลือและรายงานประจาเดือน โดย
จาลองระบบที่คานวณสินค้าคงเหลือและสรุปยอดขายต่อเดือน
การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
การเก็บข้อมูลในการวิจัย เรื่องเว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการร้านและให้ลูกค้าได้รับ
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าประเภทของฝากมีรายละเอียดละขั้นตอนดังต่อไปนี้
ลาดับที่ 1 รวบรวมข้อมูลโครงสร้างการขายจากระบบเดิม เพื่อนาข้อมูลมาออกแบบระบบ
ลาดับที่ 2 ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเช็คสินค้าคงเหลือ การทารายงานประจาเดือน
ลาดับที่ 3 ผู้วิจัยนาข้อมูลระบบที่ได้ออกแบบแล้วมาทาเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลประชากรจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเว็บแอปพลิเคชัน จานวน30 คน
การพัฒนาระบบ
ในการพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน ขายของฝากออนไลน์ นั้น ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการพัฒนา อันได้แก่
Adobe Dreamweaver CS6 ซึ่งใช้ภาษาในการโค้ดดิ้ง คือ HTML5 PHP5 โดยได้นา javascript เข้ามาเพื่อลดภาระการ
ทางานของหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ในส่วนของระบบการจัดการฐานข้อมูล คือ Mysql และได้นา Bootstrap มาปรับใช้กับเว็บ
แอปพลิเคชันเพื่อให้ template มีความสวยงาม น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
การออกแบบ
Process งานเว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์
ข้อมูล สมาชิก

บุคคลทั่วไป

รายละเอียดข้อมูล สมาชิก

ข้อมูล หมวดสินค้า

ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียดข้อมูล หมวดสินค้า

1

ข้อมูล สมาชิก

D1 ข้อมูลสมาขิก

รายละเอียดข้อมูล สมาชิก

งานสมัครสมาชิก

2

ข้อมูล หมวดสินค้า

งานจัดการข้อมูล
หมวดสินค้า

รายละเอียดข้อมูลหมวดสินค้า

D2 ข้อมูลหมวดสินค้า

ข้อมูล หมวดสินค้า

ข้อมูล สินค้า

3

รายละเอียดข้อมูล สินค้า

งานจัดการข้อมูลสินค้า

ข้อมูล สินค้า

D3 ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูล สินค้า

ข้อมูล สมาชิก
ข้อมูล สินค้า

สมาชิก

รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูล สินค้า

งานสั่งซื้อสินค้า

ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า

รายละเอียดข้อมูลการชาระเงิน

ยืนยันการชาระเงิน

รายละเอียดข้อมูล การจัดส่ง

รายละเอียดข้อมูล
การชาระเงิน

5
งานจัดาการข้อมูล
การชาระเงิน

D5 ข้อมูลการชาระเงิน

ข้อมูล การชาระเงิน
ข้อมูล การจัดส่ง

D6 ข้อมูลการจัดส่ง
ข้อมูล การชาระเงิน

ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า
ข้อมูล สมาชิก

งานจัดการข้อมูล
การจัด ส่งสินค้า

ข้อมูล สมาชิก

เงื่อนไขรายงาน
ข้อมูล สินค้า
รายงานการสั่งซื้อสินค้า
รายงานยอดขายสินค้า
รายงานสินค้าใกล้หมด
รายงานการรับ สินค้า

ข้อมูลการสั่งซื้อ สินค้า

ปรับสถานะการชาระเงิน

6

ข้อมูล การจัดส่ง

D4

ยอดช าระ

รายละเอียดข้อมูล การชาระเงิน

ผู้ดูแลระบบ

D3 ข้อมูลสินค้า

รายละเอียดข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ

เลขที่ใบสั่งซื้อ

D1 ข้อมูลสมาชิก

4

ข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า

7

ข้อมูล การชาระเงิน

งานออกรายงาน

ข้อมูล สรุป รายงาน

D3 ข้อมูลสินค้า
D4

ข้อมูลการสั่งซื้อ สินค้า

D5 ข้อมูลการชาระเงิน
D7

ข้อมูลงานสรุป
รายงาน

ภาพที่ 1 Data Flow Diagram เว็บไซต์ขายของฝากออนไลน์
จากภาพที่ 1 เป็นภาพ Data Flow Diagram ที่แสดงรูปแบบการทางานภายในระบบของเว็บ แอปพลิเค
ชันขายของฝากออนไลน์ และนามาพัฒนาเป็นระบบเพื่อทดสอบการใช้งาน
การทดสอบระบบ
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ทดสอบระบบโดยผู้ทาวิจัยเป็นผู้ทดสอบ โดยทดสอบทั้ง 2 ระบบ คือ ฝ่ายผู้ดูแลระบบ ทดสอบการอัพเดต
ข้อมูลสินค้า ตรวจสอบการชาระเงิน ฝ่ายผู้ใช้งานระบบ ทดสอบการสมัครเป็นสมาชิก การสั่งซื้อสินค้า และการชาระเงิน
ตรวจสอบพบข้ อผิ ดพลาดคือฝ่ ายผู้ใ ช้งานระบบไม่ สามารถแก้ไ ขข้อ มูล ส่วนตัว หลั งจากที่ สมั ครได้ ผู้วิจั ยจึ ง ท าการแก้ไ ข
โครงสร้างโค้ดภายในระบบให้ได้ระบบที่สมบูรณ์
การทดลองใช้ระบบ
เมื่อได้เว็บแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เว็บ แอปพลิเคชันขายของฝาก จานวน
30 คนทดลองใช้ระบบ เพื่อที่จะได้ทาการประเมินความพึงพอใจ ออกแบบแบบประเมินโดยใช้ทฤษฎี ครอนบาช อัลฟ่า ซึ่งให้
คะแนนแบบประเมินความพึงพอใจดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด ให้
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
ให้
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง ให้
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
ให้
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้
1
คะแนน
ผลการวิจัย
1.จากการวิจัยและพัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทางานของตัวระบบเว็บไซต์ ซึ่ง
สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายของฝาก และมีการแสดงส่วนประกอบสาหรับตัวอย่างของแต่ละส่วน ดังนี้

ภาพที่ 2 คือส่วนหน้าหลักของหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีให้เลือกสมัครสมาชิก และเข้าสูร่ ะบบเพื่อสั่งซื้อสินค้า
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(A1)

(A2)

ภาพที่ 3 A1 ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้ก่อนทีจ่ ะทาการเลือกซื้อสินค้า A2 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวได้หากต้องการเปลีย่ นข้อมูลของตนเอง

(A3)

(A4)

ภาพที่ 4 A3 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของสินค้าและราคารวมของสินค้าที่ทาการสั่งซื้อได้ A4 เมื่อผู้ใช้งานชาระเงินตาม
รายการสินค้าทีส่ ั่งเรียบร้อยแล้วสามารถแนบสลิบโอนเงินเพื่อแจ้งการชาระเงินได้
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(A5)

(A6)

ภาพที่ 4 A5 หน้าหลักก่อนที่ผู้ดแู ลระบบจะเข้าสู้ระบบเพื่อทาการ อัพเดตข้อมูลต่างๆ ของสินค้า A6 ผู้ดูแลระบบสามารถ
ตรวจสอบการแจ้งโอนของผู้ใช้งาน

ภาพที่ 5 ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานยอดขายสินค้า รายงานการสั่งซื้อ รายงานการรับสินค้า และรายงานสินค้าใกล้หมดได้
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2. ผลการประเมินคุณภาพของเว็บแอปพลิเคชันขายของฝากแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ
รายการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
ระดับความพึง
มาตรฐาน
พอใจ

1. ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
1. เว็บแอปพลิเคชันมีความเร็วต่อการตอบสนองของระบบ
2. ข้อมูลจากเว็บแอปพลิเคชันช่วยให้ท่านมองเห็นข้อมูลและ
รูปภาพของตัวสินค้า
3. เว็บแอปพลิเคชันมีความเร็วต่อการตอบสนอง ต่อการใช้งาน
เป็นอย่างดี
4. ระบบของเว็บแอปพลิเคชันใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน
ค่าเฉลี่ยด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1. การใช้คาสั่งต่าง ๆ ของเมนูมีความสะดวก
2. ข้อมูลที่เว็บแอปพลิเคชันได้จัดเตรียมไว้เพียงพอต่อการใช้งาน
3. สามารถช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางเพื่อไปซื้อสินค้า
4. เว็บแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วในการประเมินผล
ค่าเฉลี่ยด้านประสิทธิภาพของระบบ
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ
1. เว็บแอปพลิเคชันมีการจัดวางรูปแบบของหน้าเว็บได้เหมาะสม
2. กระบวนการในการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันง่าย เหมาะสม
3. รูปภาพ ขนาดของตัวอักษร ดูงา่ ยและสวยงาม
4. ตาแหน่งเมนูต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ

4.41
4.23

0.572
0.533

มาก
มาก

4.22

0.489

มาก

4.08
4.24

0.252
0.144

มาก
มาก

4.23
4.85
4.50
4.43
4.25

0.313
0.552
0.546
0.423
0.114

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.60
3.84
4.83
4.93
4.55

0.443
0.312
0.642
0.773
0.205

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
นาผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลดังนี้
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 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเว็บ แอปพลิเคชันขายของฝาก มีการ
ประเมินทั้ง 3 ด้านอันได้แก่ ด้านความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพของระบบและด้านความง่ายต่อการใช้งาน
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ระบบจากการประเมินจากผู้ใช้งานจานวน 30 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.176 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผลการประเมินด้านความต้องการของผู้ใช้ งานระบบ 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 ส่วนเจ้าของร้านก็ไม่ต้องใช้ระบบจัดการร้านแบบเดิมเมื่อนามาเปรียบเทียบกับระบบจัดการร้านแบบเดิม
การใช้เว็บแอปพลิเคชันขายของฝากมีความสะดวกสบายทั้งต่ อตัวเจ้าของร้านและลูกค้า ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการซื้อขาย
และการเดินทางอีกด้วย สอดคล้องกับ ภควัฒน์ อยู่วัฒนา (2554) ได้เสนอการจัดการร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีเว็บ เพื่อ
เพิ่มช่องทางการซื้อขายให้ทันกับยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิ จในอนาคต ตลอดจนอานวย
ความสะดวกในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและทาวิจัยเกี่ยวกับเว็บ แอปพลิเคชันขายของฝากออนไลน์ สามารถสรุปได้ว่าจากการศึกษาและทา
วิจัยออกแบบและสร้างเครื่องมือที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายของฝากออนไลน์ สามารถทาให้ผู้ ที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
ขายของฝากมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าที่ต้องการสามารถมองเห็นรูปแบบของตัวสินค้า ราคา และปริมาณคงเหลือ
ของสินค้า และสิ่งสาคัญคือช่วยลดเวลาในการหาสินค้าที่ต้องการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อต้องไปซื้อสินค้า
ข้อเสนอแนะ
เพื่อนาไปพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้ระบบบริหารจัดการร้านจาหน่ายของฝากออนไลน์ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรมีการชาระค่าสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์ บัตรเครดิต เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น
2. สามารถส่งข้อมูลข่าวสาร หรือโปรโมชันให้สมาชิกผ่านอีเมลได้
3. หน้าบทความข่าวสาร จัดโปรโมชันเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้รวดเร็วขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
วิจั ยฉบับ นี้ ส าเร็จ ลงได้ด้ วยความกรุณ าและความเมตตาจากคณาจารย์ ทุก ท่า นที่ไ ด้ใ ห้ค าปรึ กษา ค าแนะน า
ตลอดจนช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่ง ทาให้การศึกค้นคว้าด้วยตนเองสาเร็จสมบูรณ์ลงได้ ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่เป็นกาลังใจอันยิ่งใหญ่คอยให้การสนับสนุน
และคอยช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องการทางาน การเรียน และการใช้ชีวิตมาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์ที่มีจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุก ๆ ท่าน
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งานวิจัยนี้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ
บราวเซอร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดคาสภาวะตางๆ ที่ตองการควบคุมไดบนหนาเว็บบราวเซอร ทําใหเกิดความหลากหลายใน
การประยุกตใชงานดานเกษตรและอื่นๆ จากผลการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารม พบวา
ระบบสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา ระหวางหนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร ผาน
เครือขายไรสาย ซึ่งสามารถรองรับขอมูลอินพุตไดถึง 7 อินพุต และควบคุมอุปกรณเอาตพุตภายในฟารมไดมากถึง 7 อุปกรณ
ซึ่งแสดงขอมูลสภาวะตางๆ ในรูปแบบกราฟแบบเรียลไทมบนหนาหนาเว็บบราวเซอร อีกทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการ
ทํางานของอุปกรณไดบนเว็บบราวเซอร นอกจากนั้นเมื่ออุปกรณภายในฟารมมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการทํางานจะการแจง
เตือนผานแอปพลิเคชั่นไลน (Line Application) นอกจากนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นยังชวยเพิ่มความสะดวกสําหรับการกําหนดคา
สภาวะผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอรในการเพราะปลูกพืชของเกษตรกรในรูปแบบของสมารทฟารม
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ทําใหผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น
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 เพื่อชวยแกไขปญหาสถานการณราคาพืชผลทางการเกษตร และ
ปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมใหเปนเกษตรสมัยใหมที่เนนการจัดการและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2562) ซึ่งการทําเกษตรรูปแบบใหมไดเขามามีบทบาทอยางรวมเร็วในประเทศไทย อาทิ เกษตรปลอดภัย
เกษตรอินทรีย เกษตรสมัยใหม ซึ่งมุงเนนผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและผูบริโภค เกษตรรูปแบบดังกลาว
มีปจจัยที่สําคัญสําหรับการผลิต คือ การควบคุมสภาวะตางๆ อยางเหมาะสมตลอดกระบวนการปลูกเพื่อใหไดผลผลิตมี
คุณภาพตามความตองการ ในอดีตถึงแมวาจะมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเพาะปลูกเพื่อชวยลดปญหาในกระบวนการ
ปลูกทําใหพืชผักนั้นเจริญเติบโตไดดียิ่งขึ้น เชน การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สําหรับการปลูกมะนาว โดย
การกําหนดคาตางๆ ใหกับเซนเซอร เพื่อควบคุมสภาวะของฟารมมะนาว (บัณฑิตพงษ และคณะ, 2562) การประยุกตใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งควบคุมฟารมอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดสําหรับควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และนําขอมูล
ที่ไดสงผานคลาวน (Cloud) และแสดงขอมูลบนมือถือ เพื่อชวยในการควบคุมสภาวะใหสามารถรับรูคาอุณหภูมิและความชื้น
ของสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในโรงเพาะเห็ด (วีรศักดิ์ ฟองเงิน และคณะ, 2561) ซึ่งการใชเทคโนโลยีดังกลาวยังมีขอจํากัด
ของการใชงาน กลาวคือ เมื่อกําหนดคาเริ่มตนสภาวะตางๆ สําหรับการทํางานของอุปกรณแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาที่
กําหนดไวได ดังนั้นการใชงานจึงใชไดกับการเกษตรรูปแบบเดียวหรือพืชชนิดเดียวเทานั้น แตการเกษตรในปจจุบันมีรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิ การปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว เปนตน จึงจําเปนตองพัฒนาการใชงานเพื่อลดขอจํากัดลง อาทิ การนําเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งทํางานรวมกับแอปพลิเคชั่นเพื่อควบคุมการทํางานของฟารมอัจฉริยะ (R. Jorda Jr., 2019) การ
ประยุกตใช Rasberry Pi รวมกับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับตรวจสอบของมูลการเกษตรและการชลประทาน ทําให
สามารถทราบขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาผานเครือขายมือถือ นอกจากนั้นขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสภาวะตางๆ จะถูกเก็บ
ไวในคลาวนและสามารถตรวจสอบได (Athira P. S., 2018) (N. Gondchawar, R. S. Kawitkar, 2016) การประยุกตใช
เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงอุปกรณตางๆ เขาสูระบบอินเทอรเน็ตได ทําใหการควบคุมอุปกรณมีความเปนอิสระมากขึ้น
สามารถควบคุมระบบทางการเกษตรผานทางอินเทอรเน็ตใหสามารถแสดงขอมูลผานทางหนาเว็บบราวเซอรไดและสามารถ
ควบคุมอุปกรณ รวมถึงการเงื่อนไขสําหรับการสั่งงานของอุปกรณตางๆ จากระยะไกล อีกทั้งยังสามารถตอบสนองคําสั่งและ
โตตอบหรือรับคําสั่งตางๆ ไดแบบทันที (Real time) (Ranjitha K, 2018) (Vijayalakshmi M.M., 2019)
ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่มีเทคโนโลยีเหลานี้เขามามีบทบาทเกี่ยวกับเกษตรกรนั้นจะชวยสงผลใหการเพาะปลูกของ
พืชผักผลไมตางๆ มีความหลากหลายขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแบบของสมารทฟารม ซึ่งปจจุบันสามารถทําไดเพียงรับขอมูล
แตยังไมสามารถทําการเก็บขอมูลไดอยางอิสระไดและการควบคุมยังไมสามารถแกไขไดอยางทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการปลูก จึงเปนที่มาใหเกิดแนวคิดนําเทคโนโลยีเหลานี้มาชวยอํานวยความสะดวกในดานการเกษตรสมัยใหม (Smart
Farm) ใหสามารถควบคุม ดูแล ติดตาม หรือแกไขไดอยางสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ทําใหผลผลิตมี
คุณภาพมากขึ้นผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร
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) ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 ภาพรวมการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารมของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ ทําการพัฒนาระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร
สําหรับการเกษตรภายใตการควบคุมสภาวะแวดลอมภายในฟารมตามความตองการของผูใชงาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน แสดงผังงานภาพรวมของงานวิจัยดังรูปที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รูปที่ 2 ผังการทํางานของระบบทัง้ หมด
ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษาระบบฟารม ไดแก โรงเรือนปลูกผัก โรงเรือนเลี้ยงสัตว เปนตน และทําการเก็บขอมูลปจจัย
เบื้องตน ไดแก อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในน้ํา ความชื้นในดิน และปริมาณแสง สําหรับพัฒนาระบบ
ควบคุมสภาวะของสมารทฟารมตามความตองการของผูใชงาน
โรงเรือนปลูกผัก เลือกใชอินพุต ไดแก อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในน้ํา ความชื้นในดิน และ
ปริมาณแสง
โรงเรือนเลี้ยงสัตว เลือกใชอินพุต ไดแก อุณหภูมิในอากาศ ความชื้นในอากาศ และปริมาณแสง
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ขั้นตอนที่ 2 ทําการศึกษาและพัฒนาเว็บ สําหรับควบคุมสภาวะของสมารทฟารม โดยทําการออกแบบและพัฒนา
เว็บดวยภาษา HTML และ PHP เปนตน สวนตอประสานผูใชงานสําหรับเว็บ (Web UI) ทําหนาที่สื่อสารระหวางผูใชงานและ
ระบบควบคุม โดยผูใชงานสามารถควบคุมระบบโดยการปอนขอมูลนําเขา ไดแก คาอุณหภูมิ คาความชื้น คาแสง เปนตน บน
หนาเว็บตามความตองการของผูใชงาน จากนั้นเว็บสงขอมูลไปยังฐานขอมูลและไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266
เพื่อทําการสั่งการอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในฟารม และเว็บสามารถแสดงผลลัพธในรูปแบบกราฟใหเห็นถึง
สถานการณที่เกิดขึ้นในตลอดทั้งวัน ทําใหผูใชงานสามารถติดตามสภาพแวดลอมตางๆ ผานหนาทางเว็บไซดได รวมถึงการ
แสดงสถานะการทํางานของอุปกรณตางๆ ภายในฟารม อาทิ ปมน้ํา หลอดไฟ เปนตน (แตกตางกันขึ้นอยูกับการเลือกใชงาน
ของแตละฟารม) ทําใหผูใชงานสามารถทราบสถานะการทํางานของอุปกรณตางๆ ผานหนาเว็บบราวเซอรไดอีกดวย
ขั้นตอนที่ 3 ทําการศึกษาและพัฒนาฐานขอมูล (Database) สําหรับเก็บรักษา รวบรวม และสงผานขอมูลของ
พารามิเตอรจากสวนตอประสานผูใชงานสําหรับเว็บไปยังไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 โดยทําการพัฒนา
ฐานขอมูลบนโปรแกรม PHPMyAdmin ดังแสดงในรูปที่ 3 งานวิจัยสามารถแบงการเก็บขอมูลทั้งหมด 3 ปจจัย เชน คา
อุณหภูมิ คาความชื้น และคาแสง เปนตน

รูปที่ 3 เว็บฐานขอมูลสําหรับงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 ทําการศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 และศึกษาการเชื่อมตอเว็บฐานขอมูล ระบบ
คามคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร Nude MCU ESP8266 สําหรับระบบควบคุมสภาวะของสมารทฟารม โดย
ทําการศึกษาซอฟแวรและฮารดแวรตางๆ เชน เซนเซอรอุณหภูมิ เซนเซอรแสง และเซนเซอรความชื้น เปนตน โดยเนนความ
หลากหลายในการใชงานเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานวาจะนําไปใชงานกับระบบฟารมในรูปแบบใด
ขั้นตอนที่ 5 ทําการเชื่อมตอบอรดไมโครคอนโทรลเลอรเขากับฐานขอมูลเพื่อสงคาผานฐานขอมูลไปยังหนาเว็บ
บราวเซอรและรับขอมูลนําเขาตางๆ ที่ทางหนาเว็บบราวเซอรสงกลับมา ขอมูลดังกลาวจะถูกแสดงที่จอแสดงผลของฟารม
เพื่อใหทราบถึงการกําหนดคาและสภาวะในฟารมนั้นๆ และสามารถสงขอมูลตางๆ ผานทางไลนเพื่อเปนการแจงเตือนผูใชงาน
อีกทางหนึ่งดวย
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ผลการวิจัย
ผลการออกแบบโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมและระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร
ผลการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ
บราวเซอร มีระบบควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร แสดงดังรูปที่ 4 และหนาเว็บบราวเซอรสําหรับการรับขอมูล
แสดงสถานะการทํางานของอุปกรณ และกราฟขอมูลตางๆ ดังรูปที่ 5 ซึ่งสามารถรับอินพุตผานหนาเว็บบราวเซอรไดทั้งหมด 7
อินพุต และมีเอาตพุตทั้งหมด 7 เอาตพุต ซึ่งมีสัญลักษณหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณภายในฟารม โดยคา
อินพุตสามารถแสดงขอมูลในรูปแบบกราฟบนหนาเว็บบราวเซอร และจอที่แสดงผลของโมดูลระบบควบคุมการทํางาน

รูปที่ 4 โมดูลระบบควบคุมการทํางานดวยไมโครคอนโทรลเลอร

รูปที่ 5 ผลการออกแบบหนาเว็บบราวเซอรในงานวิจัย

ผลการทดสอบการทํางานโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร
โดยผลการทดสอบการสงขอมูลของ หนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร แบงผลการทดสอบเปน
4 สวน ไดแก 1) ผลการทดสอบสงคาจากหนาเว็บบราวเซอรไปยังฐานขอมูล 2) ผลการทดสอบสงคาจากฐานขอมูลไปยัง
ไมโครคอนโทรลเลอร 3) ผลการทดสอบสงคาจากไมโครคอนโทรลเลอรไปยังฐานขอมูล 4) และผลการทดสอบสงคาจาก
ฐานขอมูลไปยังหนาเว็บบราวเซอร ซึ่งการทดสอบการบันทึกคาเริ่มตนจากหนาหนาเว็บบราวเซอรไปยังฐานขอมูล โดยคาจาก
หนาเว็บบราวเซอรจะเปนตัวกําหนดวาเงื่อนไขของคาเซนเซอรแตชนิดควรจะกําหนดเทาใด โดยคาที่กําหนดนั้นจะถูกสงไปเก็บ
ไวฐานขอมูล แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งคาจากฐานขอมูลจะถูกสงไปยัง Nude MCU ESP8266 แสดงดังตารางที่ 2 เพื่อนําไปเปน
เงื่อนในการควบคุมการทํางานของอุปกรณภายในระบบสมารทฟารม จากนั้นคาของเซนเซอรแตละชนิดที่เชื่อมตอเปนอินพุต
ของ Nude MCU ESP8266 ที่รับมานั้นจะถูกสงจาก Nude MCU ESP8266 ไปเก็บไวในฐานขอมูลตอไป แสดงดังตารางที่ 3
ซึ่งขอมูลอินพุตที่สงถูกสงมาเก็บไวในฐานขอมูลจะถูกสงคาไปยังหนาเว็บบราวเซอร ซึ่งจะแสดงผลคาตางๆ เชน อุณหภูมิ
ความชื้น ปริมาณแสง ในรูปแบบกราฟ แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งการทํางานของระบบทั้งหมดจะทําไดแบบทันที (Real time)
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ตางรางที่ 1 ผลการทดสอบสงคาจากหนาเว็บบราวเซอรไปยังฐานขอมูล
ตัวแปร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

Web UI

ผลการทดลอง

ฐานขอมูล บน PHP

อุณหภูมิที่ 1
อุณหภูมิที่ 2
ความชื้นที่ 1
ความชื้นที่ 2
ความเขมแสง
ความชื้นในดิน
อุณหภูมิในน้ํา

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

DHT11
DHT21
DHT12
DHT21
Intensive
Soil
Water

ตางรางที่ 2 ผลการทดสอบสงคาจากฐานขอมูลไปยังไมโครคอนโทรลเลอร
ผลการทดลอง

ตัวแปร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ฐานขอมูล บน PHP

ไมโครคอนโทรลเลอร

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

DHT11
DHT21
DHT12
DHT21
Intensive
Soil
Water

อุณหภูมิที่ 1
อุณหภูมิที่ 2
ความชื้นที่ 1
ความชื้นที่ 2
ความเขมแสง
ความชื้นในดิน
อุณหภูมิในน้ํา

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

ตางรางที่ 3 ผลการทดสอบสงคาจากไมโครคอนโทรลเลอรไปยังฐานขอมูล
ตัวแปร
ลําดับ
ไมโครคอนโทรลเลอร
ฐานขอมูล บน PHP
ครั้งที่ 1
1
2
3
4
5
6
7

อุณหภูมิที่ 1
อุณหภูมิที่ 2
ความชื้นที่ 1
ความชื้นที่ 2
ความเขมแสง
ความชื้นในดิน
อุณหภูมิในน้ํา

DHT11
DHT21
DHT12
DHT21
Intensive
Soil
Water
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/
/
/
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ผลการทดลอง
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
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ตางรางที่ 4 ผลการทดสอบสงคาจากฐานขอมูลไปยังหนาเว็บบราวเซอร
ตัวแปร
ลําดับ
ฐานขอมูล บน PHP
ไมโครคอนโทรลเลอร
ครั้งที่ 1
1
2
3
4
5
6
7

DHT11
DHT21
DHT12
DHT21
Intensive
Soil
Water

อุณหภูมิที่ 1
อุณหภูมิที่ 2
ความชื้นที่ 1
ความชื้นที่ 2
ความเขมแสง
ความชื้นในดิน
อุณหภูมิในน้ํา

/
/
/
/
/
/
/

ผลการทดลอง
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

จากผลการทดสอบการสงขอมูลของหนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร ซึ่งประกอบดวยอินพุต 7
อินพุต และเอาตพุต 7 เอาตพุต ผลการทดสอบ พบวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา สามารถ
สั่งงานอุปกรณภายในฟารมไดตามการกําหนดคาขอมูลบนหนาเว็บบราวเซอร นอกจากนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นมีการแจงเตือน
ผานแอปพลิเคชั่นไลนเมื่อสถานะของเอาตพุต (อุปกรณภายในฟารม) มีการเปลี่ยนแปลงการทํางาน จากการทดลองใชงานกับ
ระบบจริง ทางผูวิ จั ยไดทํ า การนํ า โปรแกรมควบคุม สภาวะของสมาร ทฟาร ม ผา นระบบยู สเซอร อิน เตอรเ ฟสบนหน าเว็ บ
บราวเซอรไปทดสอบใชในโรงอบปลาเพื่อเก็บผลและประเมินความพึงพอใจในการใชงานของผูใชงานจริงโดยไดทําการวัดและ
เก็บคาอุณหภูมิ ความชื้นและปริมาณแสงภายในโรงอบปลา โดยไดใชเซนเซอรทั้งหมด 2 ตัว ไดแก เซนเซอรวัดอุณหภูมิและ
ความชิ้นในอากาศ (DHT11) และเซนเซอรวัดปริมาณแสง (TSL2561) แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางคาที่เซนเซอรวัดได
จากจอแสดงผลหนาโรงอบปลาและบนหนาเว็บบราวเซอร ซึ่งมีคาเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 6 ผลการเปรียบเทียบระหวางคาที่เซนเซอรวดั ไดทดี่ ูไดจากกลองหนาโรงอบปลาและบนหนาเว็บบราวเซอร
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อภิปรายผล
จากการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บ
บราวเซอร โดยใชโมดูลควบคุมการทํางานระบบสมารทฟารมและใชไมโครคอนโทรลเลอร NudeMCU ESP8266 เปนอุปกรณ
เชื่อมตอกับฐานขอมูลผานระบบเครือขายไรสาย โดยโปรแกรมควบคุมการทํางานรับขอมูลนําเขาเพื่อกําหนดคาใหกับการ
ทํางานของอุปกรณเอาตพุตตางๆ บนหนาเว็บบราวเซอร จากนั้นขอมูลรับเขาจะถูกนํามาเก็บไวบนฐานขอมูลที่สรางขึ้นและ
เชื่อมตอไปยังโมดูลควบคุมระบบฟารม ขอมูลที่ถูกกําหนดบนหนาเว็บบราวเซอรจะถูกแสดงบนจอ LED ของโมดูลเพื่อให
ผูใชงานสามารถทราบคาที่กําหนดได และหากตองการแกไขขอมูลสามารถเขาแกไขที่บนเว็บบราวเซอรไดทันที ซึ่งบนเว็บ
บราวเซอรจะมีการแสดงสถานะการทํางานของอุปกรณภายในฟารมและคาสภาวะตางๆ แบบเรียลไทม ซึ่งจากการทดสอบสง
ขอมูลเพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรม พบวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารมผานระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนา
เว็บบราวเซอร เพื่อสามารถควบคุม ดูแล ติดตาม หรื อแกไ ขไดอ ยางสะดวกรวดเร็ ว เพิ่ มความหลากหลายในการนําไป
ประยุกตใชงานกับเกษตรสมัยใหม โดยผลการการออกแบบและสรางโปรแกรมควบคุมสภาวะของสมารทฟารม พบวา ระบบ
สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดอยางถูกตองแมนยํา ระหวางหนาเว็บบราวเซอร ฐานขอมูล และไมโครคอนโทรลเลอร ผานเครือขาย
ไรสาย ซึ่งสามารถรองรับขอมูลอินพุตไดถึง 7 อินพุต และควบคุมอุปกรณเอาตพุตภายในฟารมไดมากถึง 7 อุปกรณ ซึ่งการ
ควบคุมการทํางานหรือแกไขขอมูลสามารถทําไดบนหนาเว็บบราวเซอร และเมื่ออุปกรณภายในฟารมมีการเปลี่ยนแปลง
สถานะการทํางานจะการแจงเตือนผานแอปพลิเคชั่นไลน (Line Application) และทําการทดสอบประสิทธิภาพของระบบทั้ง
ในหองปฏิบัติการและทดสอบการใชงานจริงในในโรงอบปลา ผลจากทดสอบการใชงานในเบื้องตนพบวา ระบบดังกลาว
สามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นชวยเพิ่มความสะดวกในการ
เพราะปลูกพืชของเกษตรกรในรูปแบบของสมารทฟารม เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร ทําใหผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้นผาน
ระบบยูสเซอรอินเตอรเฟสบนหนาเว็บบราวเซอร
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ตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ
AUTOMATIC MACHINE FOR THE OPENING OF THE BATTERY COVER WITH AUTOMATIC
CHECK AND DESULFATE
เอกรัฐ ชะอุม เอียด* เดือนแรม แพงเกี่ยว เกศฎา บัวจันทร และ นพพร เมฆเพ็ง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
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บทคัดยอ
จากการศึกษาวิจัยนี้ ไดออกแบบและพัฒนาตูเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ
โดยทําการทดลองชารจแบตเตอรี่ทุติยภูมิประเภทน้ํา 12 โวลต 35 แอมป ขนาดของแบตเตอรี่ กวาง 12.7 เซนติเมตร
ยาว 19.5 เซนติเมตร สูง 22.2 เซนติเมตร ซึ่งในการชารจแบตเตอรี่สลายซัลเฟตผูใชงานตองเปดฝาของแบตเตอรี่เพื่อระบาย
ความรอนขณะชารจ จึงไดทําการพัฒนาตูเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ โดยใชระบบแขน
กลชนิดคารทีเชียลควบคุมดวยอาดุยโนเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของชุดเปดปดฝากจุกแบตเตอรี่ มี
เปอรเซ็นตคลาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่เพียงเล็กนอยตลอดการทดสอบ ในการเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่โดยมีตนกําลังจาก
มอเตอรไฟฟากระแสตรง สามารถเปดปดฝาจุกแบตเตอรี่ไดทั้ง 6 ฝาและสามารถยกขึ้นไดโดยไมมีการรวงหลน ในการชารจ
แบตเตอรี่สามารถทําไดตามเวลาที่กําหนดในระดับแรงดันของแบตเตอรี่กอนการชารจ 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
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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 เนื่องจากราคาไมสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีสมัยใหมเปนอุปกรณ
สําหรับจัดเก็บพลังงาน เชน เปนอุปกรณสํารองไฟในอาคาร แหลงพลังงานในโทรศัพทมือถือ อุปกรณสํารองพลังงานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลทางการเกษตร เปนตน แบตเตอรี่สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ แบตเตอรี่แบบน้ํา แบตเตอรี่แบบแหง
และแบตเตอรี่แบบกึ่งแหง โดยปกติแลวแบตเตอรี่จะมีอายุการใชงานเฉลี่ย 2 ป โดยขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานและการดูแล
รักษา ซึ่งแบตเตอรี่แบบเติมน้ํากลั่นมีความทนกับการรับประจุเขาและการคายประจุออกสูงกวาแบบไมเติมน้ํากลั่น มีอายุการ
ใชงานยาวนานกวาแบตเตอรี่แบบไมเติมน้ํากลั่นเพราะสามารถเปลี่ยนถายน้ํากลั่นได สาเหตุหลักที่จะทําใหประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่ลดลงเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของแผนธาตุ (ตะกั่ว) กับกรดในขณะที่คายประจุไฟฟา ซึ่งกรดจะเปลี่ยนรูปเปน
ซัล เฟตตกผลึ ก และเกาะตามแผ น ธาตุ ทํ า ให ห น า สั ม ผั ส ของแผ น ธาตุ กั บ น้ํ า กรดภายในแบตเตอรี่ ล ดลงมี ผ ลต อ ความจุ
กระแสไฟฟาลดลงและแบตเตอรี่ใชงานไดในระยะเวลาสั้นลง สงผลทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานที่ลดลง(จอมภพ, 2560)
จึงไดมีการคิดคนระบบควบคุมการชารจแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ โดยใชหลักการควบคุมการ
จายกระแสชารจและควบคุมการจายกระแสออก ใหมีความเสถียรของกระแสขณะชารจและใชสัญญาณความถี่ (PWM)
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อใชในการสลายซัลเฟตที่เกาะอยูในแผนธาตุ เพื่อเพิ่มอายุการใชงานและเพิ่มประสิทธิภพของแบตเตอรี่
(ธนารักษ, 2562) แตระบบการชารจแบตเตอรี่เพื่อยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่นั้นมีความรอนสูง ผูใชตองเปดฝาสําหรับเติม
น้ํากรด เพื่อระบายความรอน เมื่อเปดฝาจุกแบตเตอรีจ่ ะมีน้ํากรดระเหยออกมาในอากาศ ซึ่งกรดเปนอันตรายกับมนุษยทําให
มีอาการอยูหลายรูปแบบ เชน หากผิวหนังสัมผัสโดยตรง ทําใหเกิดการระคายเคืองอยางรุนแรง ผิวหนังไหม และเกิดแผล
พุพอง เปนตน ซึ่งจะเปนอันตรายกับผูใชเปนอยางมาก
ดังนั้น จากปญหาที่กลาวมา จึงไดพัฒนาระบบชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติเพื่อใหผูใชงานไมตองสัมผัสในการเปด-ปดจุก
แบตเตอรี่ เพื่อลดอันตรายจากกรดที่ระเหยออกจากแบตเตอรี่ โดยใชอาดุยโนควบคุมระบบแขนกลชนิดคารทีเซียน ในการวัด
คาแรงดันไฟฟากอนทําการชารจแบตเตอรี่ และระบบแขนกลในการเปดและปดฝาจุกแบตเตอรี่ อัตโนมัติในการชารจแบตเตอรี่
และยังมีระบบการตั้งเวลาการชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติ และแสดงผลเพื่อใหผูใชงานทราบเวลาในการชารจแบตเตอรี่ เกิดความ
สะดวกมากขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
ในออกแบบตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ ซึ่งจะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ระบบ
ควบคุมการชารจ และสวนโครงสรางของตู
1. การออกแบบระบบควบคุมการชารจ
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โดยมีการออกแบบระบบควบคุมการชารจแบตเตอรี่อัตโนมัติโดยใชอาดุยโน ในการควบคุมการชารจแบตเตอรี่ขนาด
45 แอมป โดยมีจะมีโปรแกรมการตั้งเวลาในการชารจแบตเตอรี่ตามระดับแรงดันในแบตเตอรี่ เพื่อทําการชารจและตัดการ
ทํางานเมื่อระดับแรงดันถึงที่กําหนด โดยมีวงจร PWM เพื่อทําการสลายซัลเฟตในการชารจ ดังนั้นจึงไดทําการออกแบบวงจร
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ระบบควบคุมการชารจของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ
2. โครงสรางของตู
โครงสรางของตูประกอบดวย 2 สวน คือสวนดานบนสําหรับใสชุดควบคุมและสวนดานลางเปนสวนสําหรับใส
แบตเตอรี่ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสรางของตูรวมกับระบบแขนกล
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ภาพที่ 3 โครงสรางของตูรวมกับระบบแขนกลในตําแหนงการเคลื่อนที่
โดยโครงสรางทําจากอลูมิเนียมโปรไฟล 20x20 เซนติเมตร กวาง 45 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตรและสูง 70
เซนติเมตร และใชแผนอะคิลิกสีขาวทึบ 3 ดาน เพื่อปองกันความรอนจากภายนอก ดานหนาเปนแผนอะคิลิกใสเพื่อชวยในการ
มองเห็นภายในระบบแขนกล และมีชองสําหรับระบายอากาศในสวนของตูชารจ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทํางานของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ
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ระบบขับเคลื่อนการทํางานโดยใชสเต็ปปงมอเตอรควบคุมการหมุนของแกนสําหรับการเคลื่อนที่ในแนวแกน Y
(เอกชัย,) ทํางานยกขึ้น-ลง ของชุดเปด-ปดฝาจุกแบตเตอรี่ โดยใชแผนอะลูมิเนียมเปนฐานยึดกับโครงสรางของตูและมีบอลสกรู
เปนตัว ขับเคลื่อนการทํางาน โดยใช สเต็ปป งมอเตอร สวนการออกแบบระบบแขนกลสํ าหรับ เปด-ปด จุกแบตเตอรี่ โดย
โครงสรางทําจากอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรงเปนฐานรองและมีระบบที่ใชในการหมุนเปดฝาจุก ดวยดีซีมอเตอร ทั้งหมด 6 ตัว
และมีชุด สําหรับเปด-ปดฝาแบตเตอรี่จํานวน 6 จุด ซึ่งทําการตอกับดีซีมอเตอรจํานวน 6 ตัว และมีลูกปนกับสปริงฝงอยูในตัว
จับเพื่อทําการยกฝาจุกแบตเตอรี่ มีชุดหัวชารจสําหรับการวัดแรงดันและชารจแบตเตอรี่ โดยจะมีสปริงที่ขั้วชุดชารจเพื่อกดหัว
ชารจกับหัวขั้วของแบตเตอรี่บวกและลบขณะทําการยกจุกแบตเตอรี่ขึ้น สวนการยกนั้นจะทําการแบงออกเปน 3 ระดับของ
การยก ดังภาพที่ 3 ซึ่งจากจุด 0 มาจุด 1 จะมีระยะการเคลื่อนที่ อยูที่ 30 มิลลิเมตร และจุด 1 มาจุด 2 จะมีระยะการ
เคลื่อนที่ อยูที่ 10 มิลลิเมตร ซึ่งระยะที่ใชในการทํางานอยูที่ 40 มิลลิเมตร สวนระบบการทํางานของตูจะทํางานดังภาพที่ 4
ผลการวิจัย
จากการทดลองการชารจแบตเตอรี่ ผลปรากฏวา ในการชารจแตละครั้งแบตเตอรี่จะใชเวลาในการชารจตางกัน
เนื่องจากเปอรเซ็นตที่อยูภายในแบตเตอรี่ตางกันตามระดับแรงดัน ซึ่งเปอรเซ็นตแบตเตอรี่ที่นํามาทําการทดลองในการชารจ
แบตเตอรี่ทั้งหมด 4 ครั้งไดแก แบตเตอรี่ที่มีเปอรเซนตเหลืออยู 10% , 50% , 70% และ 90% ทําใหใชเวลาในการชารจ
ตางกัน แตที่จะใกลเคียงกันที่ 2.7 แอมป แสดงในภาพที่ 5 สวนเวลาในการชารจจะเห็นวาความยาวของกราฟตางกัน ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาเวลาที่ใชในการชารจไมเทากัน ยกตัวอยาง เชน แบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่เหลืออยู 10% จะใชเวลา 9 ชั่วโมง 30
นาที แบตเตอรี่ที่มีแบตเตอรี่เหลืออยู 50% จะใชเวลา 5 ชั่วโมง 17 นาที เปนตน เห็นไดชัดเจนจากภาพที่ 6
แบตเตอรี่ 10%

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

แบตเตอรี่ 50%

กระแส (แอมป)

แบตเตอรี่ 70%
แบตเตอรี่ 90%

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
เปอรเซนตแบตเตอรี่ (%)

ภาพที่ 5 กราฟกระแสในการชารจแบตเตอรีร่ วมกับเปอรเซ็นตขณะชารจ
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ภาพที่ 6 กราฟเวลาในการชารจแบตเตอรีร่ วมกับเปอรเซ็นตขณะชารจ
สวนสัญญาณที่นํามาใช ในวงจรการชารจแบตเตอรี่นั้นเปนสัญญาณ PWM ที่มีคลื่นอยูที่ 3.5878 kHz ซึ่งจะแสดงใน
ภาพที่ 7 ซึ่งเปนคลื่นที่ทําใหหนาที่ใหผลึกซัลเฟตที่เกาะอยูก ับแผนธาตุตะกั่วหลุดออก ทําใหแบตเตอรี่มีอายุการใชงานมากขึ้น

ภาพที่ 7 สัญญาณ PWM ในระบบชารจ
การทดสอบระบบในการเคลื่อนที่ขึ้นและลงทั้งหมด สังเกตไดวาจะมีการเคลื่อนที่อยู 3 จุด:ซึ่งระบบไดทํางานไดตาม
ระดับที่แบตเตอรี่ที่กําหนด ดังภาพที่ 8 จะเห็นไดวาชุดเปด-ปดฝาจุกแบตเตอรี่ไดเคลื่อนที่ลงมาที่ จุดที่ 0 ลงไปที่จุดที่ 1 ลงมา
พอดีกับฝาจุกแบตเตอรี่พอดี สวนจุด 1 ขึ้นไปจุดที่ 2 จะเปนการยกฝาจุกแบตเตอรี่เล็กนอยเพื่อทําการชารจและระบายความ
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รอน สวนจุดที่ 2 ลงมา 1 เปนจุดที่ใชในการปดฝาจุกแบตเตอรี่ และ จุดที่ 1 ขึ้นไปจุดที่ 0 จะแสดงวาสิ้นสุดการทํางานของ
ระบบตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ

ภาพที่ 8 การทดสอบความแมนยําระหวางฝาจุกแบตเตอรี่และชุดเปดฝาจุกแบตเตอรี่
จากการทดลองระบบของแขนกลในการจับ เปด และ ปด ในระบบโดยไดทําการทดสอบความแมนยําในการทํางาน
ของระบบตู ผลปรากฏวา ระบบทํางานไดจริง ดังภาพที่ 9 ซึ่งระบบทําการหมุนเปดและปด ฝาทั้ง 6 ฝาได และมีความแมนยํา
สูงแตขณะที่ยกฝาจุก ชุดชารจยังคงสัมผัสที่ขั้วแบตเตอรี่เพื่อทําการชารจจนถึง 100% จะทําการปดฝาจุกและยกขึ้นอัตโนมัติ

ภาพที่ 9 ชุดจับฝาจุกแบตเตอรี่
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ตารางที่ 1 การทดลองระบบตูชารจที่ทําการชารจแบตเตอรี่ไมเต็ม (ไมถึง 100%)
ระบบตูช ารจที่ทําการชารจแบตเตอรีน่ อยกวา 100%
ระบบชารจแบตเตอรี่ ระบบเช็คแบตเตอรี่ขณะชารจ เวลาในการชารจแบตเตอรี่ ชุดเปด–ปดฝาจุก
ครั้งที่
ทํา
ไมทํา
ทํา
ไมทํา
บอก
ไมบอก
ทํา ไมทํา
1
√
√
√
√
2
√
√
√
√
3
√
√
√
√
4
√
√
√
√
5
√
√
√
√
จากตารางที่ 1 เปนการทดสอบระบบระบบตูชารจที่ทําการชารจแบตเตอรีไ่ มถึง 100% โดยทําการทดสอบของตูเปด
ฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ ทั้งหมด 5 ครั้งขณะที่ชารจที่แบตเตอรี่ไมถึง 100% ผลปรากฏวา
เปนไปตามที่กําหนดอยางดี ซึ่งแบตเตอรี่ที่นํามาทดลองชารจนั้น แบตเตอรี่ที่ชารจครั้งที่ 1 อยูที่ 10% แบตเตอรี่ที่ชารจครั้งที่
2 อยูท่ี 50% แบตเตอรี่ที่ชารจครั้งที่ 3 อยูที่ 70% แบตเตอรี่ที่ชารจครั้งที่ 4 อยูที่ 90% และแบตเตอรี่ที่ชารจครั้งที่ 5 อยูที่
90% ผลที่ไดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 2 การทดลองระบบตูชารจที่ทําการชารจแบตเตอรี่ที่เต็ม(100%)
ระบบตูชารจที่ทําการชารจแบตเตอรี่ 100%
ระบบชารจแบตเตอรี่ ระบบเช็คแบตเตอรี่ขณะชารจ เวลาในการชารจแบตเตอรี่ ชุดเปด–ปดฝาจุก
ครั้งที่
ทํา
ไมทํา
ทํา
ไมทํา
บอก
ไมบอก
ทํา ไมทํา
1
√
√
√
√
2
√
√
√
√
3
√
√
√
√
4
√
√
√
√
5
√
√
√
√
จากตารางที่ 2 จะเปนการทดสอบระบบทั้งหมด โดยทําการทดสอบของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและ
สลายซัลเฟตอัตโนมัติ ทั้งหมด 5 ครั้งขณะที่ระบบตูชารจทํางานขณะทดสอบชารจแบตเตอรี่เต็ม(100%) ผลปรากฏวาเปนไป
ตามที่กําหนดและการทํางานระบบของตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัตินั้นเปนไปตามขั้นตอน
ตามลําดับ
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ภาพที่ 10 ตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ
อภิปรายผล
จากงานวิจัยการประยุกตใชวงจรสลายซัลเฟตรวมกับระบบชารจแบตเตอรี่ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร ไดพบ
ปญหาในการชารจแบตเตอรี่สลายซัลเฟต แตละครั้งจะมีการระเหยของกรดซัลฟวริกและระเหยความรอนออกขณะชารจทําให
เปนอันตรายตอผูใชงาน ดังนั้นไดออกแบบแขนกลคารที่เชียลมารวมกับระบบชารจแบตเตอรี่สลายซัลเฟต สวนระบบการ
ทํางานเปนไปตามขั้นตอนการทํางาน โดยมีขอจํากัดในการชารจแบตเตอรี่ ซึ่งจะตองเปนแบตเตอรี่ ของยี่หอ GS ขนาน 12 V
45 A เนื่องดวยระยะของฝาจุกแบตเตอรี่แตละขนานมีระยะตางกัน สวนระบบในการทํางานเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
สรุปผลการวิจัย
จากการออกแบบตูเปดฝาจุกแบตเตอรี่พรอมตรวจเช็คและสลายซัลเฟตอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยตอผูใชงานใน
การชารจแบตเตอรี่ ไดแบงการทํางานออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกระบบชารจแบตเตอรี่ ซึ่งกอนที่จะชารจระบบจะทําการ
เช็คระดับแรงดันแบตเตอรี่อัตโนมัติ ผลการทดสอบการทํางานของระบบชารจในการชารจแตละครั้งใชเวลาที่ตางกัน ซึ่งจะ
เกิดจากระดับแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่ตางกัน และสวนที่สองจะเปนระบบการทํางานในการจับฝาจุกแบตเตอรี่ ซึ่งเปนการ
ออกแบบที่ไมใหผูใชงานมาเกี่ยวของกับระบบชารจนอยที่สุด โดยใชแขนกลแบบคารทีเซียนในการทดสอบ ซึ่งเปนระบบที่ส่ัง
การทํางานไดงายสั่งงานเฉพาะจุดและมีความแข็งแรง จึงนําแขนกลแบบคารทีเซียนใชรวมกับระบบการชารจแบตเตอรี่สลาย
ซัลเฟต เนื่องดวยในการชารจแตละครั้งจะมีการระเหยของกรด ซึ่งระบบทํางานโดยเริ่มจากนําแบตเตอรี่ไปวางตําแหนงที่
กําหนด จากนั้นกดปุมสตารท ระบบจะทําการดําเนินตามระบบที่กําหนด ผลที่ไดจากการทําการทดลองระบบการทํางานนั้น
สามารถทํางานไดจริง ซึ่งระบบจะทําการตรวจเช็คแรงดันไฟฟาในแบตเตอรี่กอนชารจทุกครั้ง
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หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และสั่งการปั่นของแปรงทาความสะอาด โดยเครื่องจะทางานในลักษณะแนวตั้ง 4 เมตร
และ 2 เมตร โดยการทางานจะเริ่มจากเลือกสวิตช์ทิศทาง ซ้าย-ขวา เมื่อสั่งการทางานแล้วโปรแกรมอาดูโน่จะรับคาสั่งจาก
สวิตช์จากนั้นจะสั่งให้รีเลย์ขับเคลื่อนและรีเลย์แปรงขัดทางานเมื่อทางานจนสุด (Sting) ตัวลิมิตสวิตช์ก็จะทาการตัดวงจรการ
ทางานทั้งหมด โดยจะใช้สถานที่ทดลอง ณ หลังคาตึกวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
การเก็บผลทดสอบการทางานจะเก็บผลพลังงานที่ผลิตได้เปรียบเทียบระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาด
จากการทดสอบพบว่าในการท าความสะอาดแผงโซล่าเซลล์พลังงานที่ผลิต ได้หลัง ทาความสะอาดมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการรับแสงจะมากกว่า ก่อนทาความสะอาด จากการวิเคราะห์ผลของพลังงานไฟฟ้าหลังจากทาความสะอาด
แผงโซล่าเซลล์ จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 9% จากก่อนการทาความสะอาด
คำสำคัญ : 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

193

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

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
บทนำ
ในปัจจุบันพลังงานโซล่าเซลล์ที่มีบทบาทสาคัญต่อการผลิตกาลังไฟฟ้าและป้อนให้กับระบบจาหน่ายไฟฟ้า เนื่องจาก
เป็นพลังงานี่หมุนเวียนสะอาดและไม่ก่อมลพิษ จากการได้รับความสนใจต่อการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ใน
ปัจจุบันจนเกิดเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม การใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จนไปถึงการใช้งานในครัวเรือนแผงโซล่าเซลล์จึงถูก
นามาใช้งานอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าระบบพลังงานโซล่าเซลล์ต้องมีการบารุงรักษาถ้าหากขาดการบารุงรักษาแผง
โซล่าเซลล์จะทาให้เกิดความสกปรกและส่งผลให้ความเข้มแสงที่ตกกระทบที่แผงโซล่าเซลล์มีค่าลดลง ส่งผลทาให้กาลังไฟฟ้าที่
ผลิตได้มีค่าลดลงด้วยนอกจากนี้ถ้าความสกปรกนั้นมีความชื้นจะทาให้การเกาะติดของความสกปรกนั้นหนาแน่นมากขึ้น ส่งผล
ทาให้กาลังที่ผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์นั้นจะมีค่าลดลงมากตัง้ แต่ 2 % ถึง 60 % โดยขึ้นอยู่กับขนาดความสกปรกที่เกาะติด
บนแผงโซล่าเซลล์ (บุญเทียม เลียมพระจันทร์, 2561)
ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดคราบสกปรกที่เกาะติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ทาให้ประสิทธิภาพในการรับแสงลดลงนั่นก็คือ ฝุ่น
และมูลนกซึ่งคราบของมูลนกนั้นก่อให้เกิดการบดบังการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์ เพราะเหตุนี้จึงต้องมีการทาความสะอาด
แผงโซล่าเซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีขั้นตอนการทาความสะอาดด้วยวิธีทาความสะอาดโดย
การใช้น้าฉีดทาความสะอาดไปที่แผงเพื่อขจัดเอาฝุ่นและเขม่าต่าง ๆ ออกมาหลังจากนั้นก็ใช้น้ายาทาความสะอาดกระจกชุบผ้า
สะอาดหรือฟองน้านุ่ม ๆ เช็คทาความแผงโซล่าเซลล์อีกที โดยห้ามใช้ผงซักฟอกหรือแปรงแข็ง ไปเช็ดทาความสะอาดแผง
เด็ดขาดเพราะอาจจะทาให้แผงเป็นรอยและจะเป็นสาเหตุให้เกิดเงาไปบดบังแสงในเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
ในการทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ควรหมั่นตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเวลาที่ดีที่สุดในการทาความสะอาดแผงโซ
ล่าเซลล์คือตอนเช้าหรือตอนเย็น ช่วงที่แผงโซล่า เซลล์ยังไม่ได้รับแสงแดดแต่ การทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ในแต่ละรอบ
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงและจานวนบุคลากรในการทาความสะอาดเป็นจานวนมากส่วนของการทาความสะอาดทาได้ด้วยตนเอง
การทาความสะอาดแบบนี้ไม่เหมือนกันและอาจทาให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนงาน (Shajan K. Thomas, 2018)
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
ผู้จัดทางานวิจัยจึงมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการทาความสะอาดบริเวณหน้ากระจกแผงโซล่าเซลล์และจึงมีความ
ประสงค์ที่จะทาหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดย
หุ่นยนต์สามารถทางานในพื้นที่ ๆ มีความสูงยากต่อการเข้ารับความสะอาดและสามารถปฏิบัติงานได้เป็นเวลานานกว่าซึ่ง
หุ่นยนต์สามารถเดินบนกระจกแผงโซล่าเซลล์โดยการทาความสะอาดด้วยแปรงขัดอุตสาหกรรมและฉีดน้าทาความสะอาดอีก
รอบ หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยใช้โปรแกรมอาดูโน่จึงเป็นแนวทางในการสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซ
ล่าเซลล์โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังนี้
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1 เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัตโิ ดยโปรแกรมอาดูโน่
2 เพื่อทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์จากเดิมที่มีความสกปรก

(ก) ความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์มลู นก
(ข) ความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์ฝุ่น
ภำพที่ 1 ความสกปรกของแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาตึกวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ความสกปรกนี้ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ทาให้ประสิทธิภาพในการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์ลดลง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ ที่มี
ขนาด (0.5 x 4 x 0.4 เมตร)
1.รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาผลกระทบที่มีต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์
2.ออกแบบโครงสร้าง และออกแบบให้ระบบใช้โปรแกรมอาดู โน่ในการควบคุม ซึ่งโปรแกรมจะสั่งงานผ่านรีเลย์
เพื่อให้มอเตอร์ขับเคลื่อนและมอเตอร์แปรงทางานหลังจากนั้นเมื่อเครื่องสิ้นสุดการทางานจะมี ลิมิตสวิตช์เป็นตัวตัดการทางาน
3.ทาการสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์และทดสอบการทางาน
ตำรำงที่ 1 วัสดุและอุปกรณ์ในการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 20x20 มิลลิเมตรยาว 6เมตร
บอร์ดอาดูโน่ Uno R3
รีเลย์ 5V 30A
ลิมิตสวิตช์ 3A 10W
มอเตอร์
ชุดลูกปืนเพลาล้อ ขนาด 20 มิลลิเมตร
ปั๊มน้ากระแสสลับ 370W
ล้อ PU ขนาด 8 นิ้ว
สวิตช์ชิ่ง 24V30A
สายต่ออุปกรณ์ตา่ งๆ
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จานวน
5 เส้น
1 ชุด
1 ชุด
2 ตัว
2 ตัว
6 ชุด
1 ตัว
6 ล้อ
1 ตัว
1 ม้วน

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ออกแบบหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
50 cm

1. ชุดควบคุมการทางาน
2. หัวฉีดน้าฝอย

4. รีโหมดสั่งการทางาน
5. ลิมิตสวิตช์

400 cm

6. แปรงขัด

3. มอเตอร์แปรง
7. ล้อขับเคลื่อน
8. มอเตอร์ขับเคลื่อน

ภำพที่ 2 ออกแบบหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่
จากภาพที่ 2 ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์มี 8 ส่วน คือ
1. ชุดควบคุมการทางาน ทาหน้าที่ในการควบคุมระบบทั้งหมดของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
2. หัวฉีดน้าฝอย ทาหน้าที่ฉีดน้าในการทาความสะอาด เพื่อให้น้ากระจายทั้งแผนโซล่าเซลล์ มีอยู่ด้วยกัน 20 หัว
3. มอเตอร์แปรง ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของแปลงขัดให้หมุนเพื่อขัดทาความสะอาด
4. รีโหมดสั่งการทางาน ทาหน้าที่ในการเลือกทิศทาง ซ้าย-ขวา เพื่อส่งไปยังบอดอาดูโน
5. ลิมิตสวิตช์ ทาหน้าที่สั่งตัดการทางาน ของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ เมื่อลิมิตสวิตช์ตกแผงโซล่าเซลล์
หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์จะหยุดการทางาน มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัว
6. แปรงขัดไนล่อน ขนาดขนแปรง 0.3 มิลลิเมตร ขนาดความยาวของขนแปรง 20 เซนติเมตร ต่อกั นเป็นแนวยาว
1.95 เมตร จานวน 2 ท่อน
7. ล้อขับเคลื่อน ขนาด 8 นิ้ว จานวน 6 ล้อ
8. มอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาด 24 V ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของล้อขับเคลื่อน ให้ไปตามทิศทางที่เรากาหนด
ขั้นตอนการทางานของระบบควบคุมการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
โดยการทางานจะเริ่มจากสวิตช์ซ้าย – ขวา สั่งการทางานไปที่อาดูโน่หลังจากนั้นอาดูโน่จะสั่งให้รีเลย์ทางานตามการ
สั่งงานทิศทางของสวิตช์ รี เลย์จะสั่งให้มอเตอร์ขับ เคลื่อนและมอเตอร์แปรงขัดทางาน โดยมอเตอร์แ ปรงขัดกับมอเตอร์
ขับเคลื่อนจะทางานสวนทางกันเมื่อเครื่องทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ทางานสุดขอบแผง ลิมิตสวิตช์จะตัดการทางานของ
รีเลย์ดงั ภาพที่ 3 และ 4
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Start
Switch L - R
Arduino
Relay

Brush Motor

Motor Driven
Limit switch

Open Circuit

Stop

ภำพที่ 3 โฟลว์ชาร์ตแสดงขั้นตอนการทางาน

Arduino
Relay

Switch L- R

Motor Driven

Brush Motor

Open Circuit
Limit switch
ภำพที่ 4 ชุดระบบควบคุมการทางานของ หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
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ผลกำรวิจัย
ทดสอบสมรรถนะการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ จากการ
ศึกษค้นคว้าข้อมูลครั้งนี้เป็นการสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดูโน่ ผู้จัดทานาเสนอ
ข้อมูลตามลาดับดังนี้
ตำรำงที่ 2 ทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ (จานวนแผงโซล่าเซลล์ 188 แผง)
เวลาในการใช้ทาความสะอาด
(ชั่วโมง)

การใช้ปริมาณน้า
(ลิตร)

การใช้พลังงานไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง
(Wh)

0.45

1,472

942.831

จากตารางที่ 2 ทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ผลปรากฏว่าการทาความสะอาดแผง
โซล่าเซลล์จะใช้เวลาในการทาความสะอาดการใช้น้าและการใช้ไฟฟ้า ดังนี้ การทาความสะอาดแผงทั้งหมด 188 แผง จะใช้
เวลาทั้งหมด 45 นาที ใช้ปริมาณน้าทั้งหมด 1,472 ลิตร ใช้ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมด 942.831 Wh. ซึ่งเมื่อใช้คนทาความสะอาด
ในจานวนของแผงโซล่าเซลล์ 188 แผง จะใช้ระยะเวลามากกว่า ประมาณ 2 ชั่วโมง
ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบค่ากาลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1 ระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาดที่ความ
เข้มแสงเท่ากัน
ความเข้มแสง
(W/m2)
17
27
37
47
57
67
77

กาลังไฟฟ้าก่อนทาความสะอาด
(kW)

กาลังไฟฟ้าหลังทาความสะอาด
(kW)

4.397
7.976
11.108
12.609
15.548
18.888
20.614

4.666
8.321
11.725
13.512
15.607
19.729
21.707
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กาลังไฟฟ้า กิโลวัตต์ (kW)

เปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1
25
20
15
10
5
0
17

27

37

47

57

67

77

ความเข้มแสง วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m²)
ก่อนทาความสะอาด

หลังทาความสะอาด

ภำพที่ 5 เปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาด ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1
จากภาพที่ 5 จะเห็นได้ว่าค่ากาลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1 ระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาดที่
ความเข้มแสงเท่ากัน ค่ากาลังไฟฟ้าหลังการทาความสะอาดจะเพิ่มขึ้ น ที่ค่าความเข้มแสง 17,27,37,47,57,67,77 (W/m²)
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้หลังทาความสะอาดจะได้มากกว่าก่อนทาความสะอาดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 4.66%
ตำรำงที่ 4 ค่ากาลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2 เปรียบเทียบระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาดที่ความ
เข้มแสงเท่ากัน
ความเข้มแสง
(W/m²)
17
27
37
47
57
67
77

กาลังไฟฟ้าก่อนทาความสะอาด
(kW)
4.273
7.797
11.020
12.343
15.530
18.776
20.493

กาลังไฟฟ้าหลังทาความสะอาด
(kW)
4.467
8.135
11.659
13.568
15.437
19.410
21.329
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กาลังไฟฟ้า กิโลวัตต์ (kW)

เปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์ ตัวที่ 2
25
20
15
10
5
0
17

27

37

47

57

67

77

ความเข้มแสง วัตต์ต่อตารางเมตร (W/m²)
ก่อนทาความสะอาด

หลังทาความสะอาด

ภำพที่ 6 เปรียบเทียบกาลังไฟฟ้าก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาด ของอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2
จากภาพที่ 6 จะเห็นได้ว่าค่ากาลังไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2 ระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาดที่
ความเข้มแสงเท่ากัน ค่ากาลังไฟฟ้าหลังการทาความสะอาดจะเพิ่มขึ้ น ที่ค่าความเข้มแสง 17,27,37,47,57,67,77 (W/m²)
กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้หลังทาความสะอาดจะได้มากกว่าก่อนทาความสะอาดเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้น 4.19% จะเห็นได้ว่าเมื่อทาความ
สะอาดแผงโซล่าเซลล์จะทาให้กาลังไฟฟ้ามีการผลิตมากขึ้นเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบพลังงานการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาด

พลังงานไฟฟ้า (kWh)

พลังงานไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1
180
150
120
90
60
30
0
เวลา
ค่าพลังงานก่อนล้าง

ค่าพลังงานหลังล้าง

ภำพที่ 7 พลังงานไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์ตัวที่ 1
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จากภาพที่ 7 พบว่าระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะเริ่มทางานที่ 7.30 น. แล้วค่อยๆสูงขึ้นและหยุดผลิต
เมื่อความเข้มแสงเหลือน้อยลง เวลาประมาณ 17.30 น. ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนทาความสะอาดอยู่ที่ 154.03 กิโลวัตต์ชั่วโมง
เมื่อเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าหลังทาความสะอาดอยู่ที่ 168.39 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าเมื่อทาความสะอาดแผงสามารถ
เพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าได้ 9.32%

ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh)

พลังงานไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2
180
150
120
90
60
30
0
เวลา
ค่าพลังงานก่อนล้าง

ค่าพลังงานหลังล้าง

ภำพที่ 8 พลังงานไฟฟ้าของ อินเวอร์เตอร์ตัวที่ 2
จากภาพที่ 8 พบว่าระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์จะเริ่มทางานที่ 7.30 น. แล้วค่อยๆสูงขึ้นและหยุดผลิต
เมื่อความเข้มแสงเหลือน้อยลง เวลาประมาณ 17.30 น. ที่ค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนทาความสะอาดอยู่ที่ 155.48 กิโลวัตต์ชั่วโมง
เมื่อเทียบกับค่าพลังงานไฟฟ้าหลังทาความสะอาดอยู่ที่ 169.03 กิโลวัตต์ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าเมื่อทาความสะอาดแผงสามารถ
เพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้าได้ 8.71% จะเห็นได้ว่าเมื่อทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์จะทาให้พลังงานไฟฟ้าผลิตได้มากกว่าก่อน
ทาความสะอาดเนื่องจากแผงโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพในการรับแสงเพิ่มขึ้น
อภิปรำยผล
การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์แบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมอาดู โน่ จากการศึกษา
พบว่าหนึ่งในปัญหาของการที่ทาให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ลดลงโดยที่ความเข้มแสงยังเท่าเดิมนั้นปัจจัยหลักคือการทา
ความสะอาดเพราะสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์นั้นจะบดบังการรับแสงทาให้ประสิทธิภาพการรับแสงของแผงโซล่า
เซลล์มีประสิทธิภาพลดลงจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้สร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับแสงของแผงโซล่าเซลล์ ผลของการออกแบบและสร้างเครื่องทาความสะอาดแผงนั้น กาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้หลังจากทาความ
สะอาดแผงโซล่าเซลล์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นโดยเปรียบเทียบจากความเข้มแสงที่เท่ากัน ส่วนปัญหาในการทางานของเครื่องทา
ความสะอาดแผงที่ทางานไม่สมบูรณ์เนื่องจากขนแปรงติดขัดกับตัวยึดของแผงโซล่าเซลล์ทาให้ขนแปรงหลุดเพราะว่าผู้จัดทาได้
ทาขนแปรงมาสร้างเป็นแปรงขัดขึ้นเองเนื่องจากแปรงขัดสาเร็จรูปนั้นมีราคาต้นทุนที่สูงมาก
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สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสร้างและทดลองใช้หุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการรับแสงของแผงโซล่าเซลล์และกาจัดสิ่งสกปรกที่ตกอยู่บนแผงโซล่าเซลล์หลังจากนั้นแผงโซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพใน
การรับแสงมากขึ้นโดยเก็บผลจากค่ากาลังไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตได้ระหว่างก่อนทาความสะอาดและหลังทาความสะอาดที่
ความเข้มแสงเท่ากัน หลังจากการเก็บผลการทดสอบการทางานของหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ ทาความสะอาด
แผงทั้งหมด 188 แผง จานวน 7 (Sting) และขนาดของอินเวอร์เตอร์ 36 กิโลวัตต์ (kW) จานวน 2 ตัว ใช้เวลาในการทาความ
สะอาดทาความสะอาดทั้งหมด 45 นาที ใช้ปริมาณน้า 1472 ลิตร ใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมด 942.831 (Wh.) และใช้ระยะเวลาที่
ประหยัดกว่าการใช้คนทาความสะอาดอีกทั้ง ความเข้มแสงเท่ากันหลังจากทาความสะอาดแผงค่ากาลังไฟฟ้าที่แผงโซล่าเซลล์
ผลิตได้จะได้มากกว่าก่อนการทาความสะอาด 4% หากนามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อการทาความสะอาด 1 ครั้ง จะใช้เงินจะนวน
33.211 บาท
กิตติกรรมประกำศ
บทความวิจัยฉบับนี้ การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ทาความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยโปรแกรมอาดูโน่ได้รับความ
อนุเคราะห์และคาแนะนาจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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การพัฒนาคูมือโปรแกรม GX-WORKS 3 สําหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร
DEVELOPMENT OF GX-WORKS 3 PROGEAM MANUAL FOR PROGRAMMABLE LOGIC
CONTROLLER EDUCATION
จิรายุ วงคโท ,จักรกฤษ กอนกลีบ ,ชิตณรงค เพ็งแตง และวชิระ ลิม้ ศรีประพันธ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
Corresponding author e-mail : folkchirayu@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1.) พั ฒ นาคู มื อ โปรแกรม GX-WORKS 3 สํ า หรั บ การศึ ก ษาโปรแกรมเมเบิ้ ล ลอจิ ก
คอนโทรลเลอร 2.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 3.) ศึกษาผลเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 จากการทดลองการใชงานคูมือกับนักศึกษา
จํานวน 25 คน พบวามีความพึงพอใจตอการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด
(คาเฉลี่ย= 4.54 ,สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.57) มีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือสามารถทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีสูง
กวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากอนใชคูมือที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 และมีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใช
คูมือ สามารถทําแบบทดสอบภาคปฏิบัติสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากอนใชคูมือที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
0.05
คําสําคัญ : การศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร, 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 เนื่องจากมีการแขงขันที่สูงขึ้น จึงมีนโยบายจากภาครัฐ
และเอกชน ที่สนับสนุนการใชเครื่องจักรแทนกําลังคนมากขึ้น เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต และประหยัดเวลาในการผลิต
ระบบอั ต โนมั ติ จึ ง เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย ม โดยมี พี แ อลซี หรื อ โปรแกรมเมเบิ้ ล ลอจิ ก คอนโทรลเลอร
(Programmable Logic Controller) เปนอุปกรณควบคุมกระบวนการทํางานของเครื่องจักรที่สามารถประยุกตใชได
หลากหลายรูปแบบตามความตองการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเขียนโปรแกรมควบคุมลําดับการทํางานภายใน สงผลใหผูที่เชี่ยวชาญ
ดานระบบอัตโนมัติและมีทักษะดานการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมพีแอลซีจึงเปนที่สนใจ และตรงกับความตองการแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายไทยแลนด 4.0
ในภาคการศึกษาจึงไดจัดการเรียนการสอนวิชาระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมที่สูงขึ้น แตเนื่องจากพีแอลซีในทองตลาดมีหลากหลายยี่หอ มีราคาแพง และสถาบันการศึกษา
มีขอจํากัดดานงบประมาณที่ไมสามารถสนับสนุนครุภัณฑไดตามที่ตองการ ทําใหนักศึกษาขาดโอกาสในการเรียนรูการเขียน
โปรแกรมควบคุมพีแอลซีที่หลากหลาย ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ไดเลือกพีแอลซียี่หอ Omron มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงทําใหนักศึกษาสามารถใชงานโปรแกรม Cxprogrammer ที่เปนโปรแกรมเฉพาะสําหรับควบคุมพีแอลซี Omron
(กานตยุทธ ตรีบุญนิธิ.,2557) ไดนําชุดการสอนเรื่อง การใชงาน PLC ที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปน
นักศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดย
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากการเรียนในรายวิชา PLC จํานวน 20 คน โดยระหวางการสอนใหผูเขารับการเรียนทํา
แบบฝกหัด และใบงาน เพื่อวัดความกาวหนาของการเรียนและเมื่อจบการสอนแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
การเรียนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดและใบงานกับแบบทดสอบ มาคํานวนหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน ผลการทดลองปรากฏวาชุดการสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 93.88/85.06 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ กําหนด
ไวที่ 80/80
(เฉลิมวุฒิ ยุธไชย ,เอกชัย ชูชวย ,ปรเมศร แกวดุก.,2557) ไดสรางชุดการสอน ซึ่งประกอบดวย ชุดการสอน คูมือครู
คูมือนักเรียน สื่อการสอน ใบงาน และแบบทดสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระบบควบคุมดวย โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
จากนั้นจึงนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนนักเรียนระดับ ปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ที่ยังไมผานการเรียนในวิชา การโปรแกรม
และควบคุมไฟฟา จํานวน 16 คน โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและเรียนโดยการใชชุดการสอนที่จัดทําขึ้นจากนั้นให
นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนประเมินความพึงพอใจเพื่อวิเคราะหหาความกาวหนาทางการเรียน ผลการทดลองพบวา
นักศึกษากลุมที่ใชชุดการสอนระบบควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียนที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 โดยมีคะแนน เฉลี่ย 16.12 และ 8.06 ตามลําดับ ซึ่งคิดคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเปนรอยละจะมีคาเทากับ
รอยละ 70.06 และคาความแตกตาง t-test = 9.337 มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่พัฒนาคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะที่ใชสําหรับควบคุมพีแอลซี
ยี่ ห อ Mitsubishi โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ค วามเข า ใจกั บ นั ก ศึ ก ษาและผู ที่ ส นใจ ให ส ามารถเขี ย น
โปรแกรมควบคุมพีแอลซียี่หอ Mitsubishi โดยการเปรียบเทียบความแตกตางในการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซีทั้งสองยี่หอ
ทําใหเรียนรูดวยตนเองไดอยางรวดเร็ว และสามารถนําประยุกตในการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซียี่หออื่นๆในระบบ
อัตโนมัติของภาคอุตสาหกรรมได
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากร และกลุมตัวอยาง
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2. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประชากร และกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เรียนวิชาระบบอัตโนมัติ จํานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือเก็บรวมรวมขอมูล ดังนี้
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
การวิจัยในครั้งนี้ผูวจิ ัยมีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้

ปรับปรุงแกไข

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ

บันทึกและสรุปผลการทดลอง

ออกแบบและสรางคูมือ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลการทดสอบ

ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ

ทดสอบกับกลุม ตัวอยาง

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูลของพีแอลซี
ยี่หอ Mitsubishi ซึ่งใชพีแอลซียี่หอ Omron และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม นํามาปรับใชในการจัดทําคูมือใช
งานโปรแกรม GX-WORKS 3
2. ออกแบบและสรางคูมือ ในขั้นตอนการออกแบบและสรางคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 นี้ ผูวิจัยได
ออกแบบคูมือนี้ไวสําหรับนักศึกษาหรือผูสนใจที่มีความรูในการเขียนโปรแกรม CX-Programmer ที่ใชควบคุมการทํางานของ
พีแอลซียี่หอ Omron และมุงเนนการเขียนโปรแกรมควบคุมพีแอลซีดวยภาษา Ladder Diagram ตามที่ใชในการเรียนการ
สอนในรายวิชาระบบอัตโนมัติ ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามที่มีอยูเดิม โดยเนื้อหาภายในคูมือจะมีการเปรียบเทียบความแตกตางกันระหวางโปรแกรม GX-WORKS 3 กับ
โปรแกรม CX-Programmer อาทิเชน การเรียกใชคําสั่ง , คียลัดตางๆ พรอมภาพประกอบ ใหเขาใจงายและสามารถเรียนรูได
ดวยตนเอง ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3
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- ทฤษฎี PLC
- การใชงานโปรแกรม GX-Works 3
- ตัวแปล และการเรียกใชกลุมคําสั่งตางๆ
- หลักการเขียนโปรแกรม Ladder Diagram
- การเปรียบเทียบความแตกตางของการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC
Mitsubishi กับ Omron
- แบบฝกหัด

ภาพที่ 2 ตัวอยางคูมือและเนื้อหา

ภาพที่ 3 ตัวอยางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางโปรแกรม GX-WORKS 3 กับ CX-Programmer
3. ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําคูมือที่ไดทําการสรางสําเร็จมาใหผูเชี่ยวชาญดานระบบอัตโนมัติจํานวน
5 คน ดํ า เนิน การตรวจสอบ พร อ มประเมิ น ความเหมาะสมของเนื้ อ หาในส วนต า งๆของคู มื อ ตรวจสอบขอ คํ า ถามของ
แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ จากนั้นจึงปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม
4. ทดลองกับกลุมตัวอยาง ในขั้นตอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกนักศึกษากลุมที่กําลังดําเนินการเรียน
รายวิชาระบบอัตโนมัติ เพื่อใชในการหาประสิทธิภาพของคูมือ โดยมีวิธีการเก็บขอมูลการทดลองดังนี้
แบบทดสอบ
กอนใชคูมือ

แบบทดสอบหลัง
ใชคูมือ

คูมือ

- แบบทดสอบทฤษฎี
จํานวน 20 ขอ
- แบบทดสอบปฏิบัติ
จํานวน 10 ขอ

แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

- แบบทดสอบทฤษฎี
จํานวน 20 ขอ
- แบบทดสอบปฏิบัติ
จํานวน 10 ขอ

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงวิธีการเก็บขอมูลการทดลอง
ในการทดลองผู วิจัยไดกํ าหนดใหนักศึกษาทําแบบทดสอบความรู ภาคทฤษฎีกอนใชคูมือ จํานวน 20 ขอ และ
แบบทดสอบความรูภาคปฏิบัติกอนใชคูมือ จํานวน 10 ขอ ถัดมาจึงใหนักศึกษาไดทดลองใชคูมือการใชงานโปรแกรม GXWORKS 3 สําหรับควบคุม PLC Mitsubishi MELSEC IQ-F FX5U ซึ่งเปนรูปแบบการศึกษาดวยตนเองโดยมีคณะผูวิจัยเปนผู
กํากับดูแล จากนั้นจึงใหนักศึกษาทําแบบทดสอบความรูภาคทฤษฎีกอนใชคูมือ จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบความรู
ภาคปฏิบัติกอนใชคูมือ จํานวน 10 ขอ จากนั้นจึงเริ่มทําแบบสอบถามความพึงพอใจ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการทดสอบ ในขั้นตอนนีผ้ ูวิจัยไดนําผลคะแนนของแบบทดสอบภาคทฤษฎี
กอนและหลังใชคูมือ แบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชงานคูมือ
นํามาวิเคราะห และสรุปผลการทดลอง
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ผลการวิจัย
การพัฒนาคูมือโปรแกรม GX-WORKS 3 สําหรับการศึกษาโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร ผูวิจัยไดศึกษาผลการ
นําคู มือ ที่ส รา งขึ้ นมาใชเ สริ มการเรี ยนรูใ นรายวิช าระบบอั ตโนมัติ ให แก นัก ศึก ษาสาขาวิช าวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งมีผลดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3
กอนใชคูมือ
คารอยละ
หลังใชคูมือ
คารอยละ
ลําดับ
คะแนนเต็ม (20)
(%)
คะแนนเต็ม (20)
(%)
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
จากตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังกอนใชคูมือ จํานวน 25 คน
พบวาผลคะแนนของนักศึกษากอนใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 34 หรือ 6.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และหลัง
ใชคูมือผลคะแนนของนักศึกษาหลังใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 94 หรือ 18.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงให
เห็นวาหลังใชคูมือนักศึกษาสามารถทําคะแนนแบบทดสอบภาคทฤษฎีไดดีขึ้น
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม
GX-WORKS 3
กลุมตัวอยาง
N
S.D.
t-test
Sig
𝑋�
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากอนใชคูมือ
25
6.80
2.33
27.77
.000
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือ
25
18.80
1.29
จากตารางที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคทฤษฎีกอนและหลังกอนใชคูมือ
จํานวน 25 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือ สามารถทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กอนใชคูมือที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ตารางที่ 3 ผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3
กอนใชคูมือ
คารอยละ
หลังใชคูมือ
คารอยละ
ลําดับ
คะแนนเต็ม (72)
(%)
คะแนนเต็ม (72)
(%)
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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จากตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือ จํานวน 25 คน พบวา
ผลคะแนนของนักศึกษากอนใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 35.89 หรือ 25.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 72 คะแนน และหลัง
ใชคูมือผลคะแนนของนักศึกษาหลังใชคูมือ มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 88.17 หรือ 63.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 72 คะแนน
แสดงใหเห็นวาหลังใชคูมือนักศึกษาสามารถทําคะแนนแบบทดสอบภาคปฏิบัติไดดีขึ้น
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังใชคูมือการใชงานโปรแกรม
GX- WORKS 3
กลุมตัวอยาง
N
S.D.
t-test
𝑋�
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากอนใชคูมือ
25
25.84
10.59
20.02
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือ
25
63.48
6.64

Sig
.000

จากตารางที่ 4 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากแบบทดสอบภาคปฏิบัติกอนและหลังกอนใชคูมือ
จํานวน 25 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือ สามารถทําแบบทดสอบภาคปฏิบัติสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
กอนใชคูมือที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูใชคูมือการใช
งานโปรแกรม GX-WORKS 3
รายการประเมิน
S.D. แปลผล
𝑋�
1. เนื้อหามีความถูกตองชัดเจนสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค
4.48 0.59
มาก
2. คูมือชวยสงเสริมความเขาใจหลักการทํางานของ PLC
4.56 0.65 มากที่สุด
3. คูมือและแบบทดสอบชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
4.56 0.51 มากที่สุด
4. คูมือชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหทสี่ ูงขึ้น
4.72 0.46 มากที่สุด
5. คูมือชวยพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC Mitsubishi MELSEC IQ-F FX5U 4.68 0.48 มากที่สุด
6. สามารถนําความรูทไี่ ดรับไปใชประยุกตใชไดในอนาคต
4.44 0.65
มาก
7. การใชภาษาถูกตองเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน
4.64 0.57 มากที่สุด
8. โครงสรางเนื้อหาครอบคลุม และมีความเชื่อมโยงกัน
4.60 0.58 มากที่สุด
9. การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุนตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล
4.32 0.52
มาก
10. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และรูปภาพมีความสวยงามเหมาะสม
4.48 0.65
มาก
11. แบบทดสอบมีการจัดลําดับตามความยากงายมีความเหมาะสม
4.56 0.65 มากที่สุด
12. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูม ีความเหมาะสม
4.60 0.65 มากที่สุด
13. แบบทดสอบมีความสอดคลองกับบทเรียน
4.48 0.56 มากที่สุด
รวม
4.54 0.57 มากที่สุด
จากตารางที่ 5 พบวานักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 2 ที่เรียนรายวิชาระบบอัตโนมัติ มีความพึงพอใจ
ตอการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.54 ,สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.57) เมื่อนํามาพิจารณาในแตละขอพบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานคูมือชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหที่
สูงขึ้น อยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.72 ,สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.46) รองลงมา คือ ดานคูมือชวยพัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรมควบคุม PLC Mitsubishi MELSEC IQ-F FX5U อยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.68 ,สวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน= 0.48) และดานการใชภาษาถูกตองเหมาะสม สื่อความหมายไดชัดเจน อยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.64 ,
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.57)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยประเมินความพึงพอใจของคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
คูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 กับนักศึกษาจํานวน 25 คน ระหวางกอนใชคูมือและหลังใชคูมือในการทํา
แบบทดสอบ ปรากฏวาหลังการใชคูมือทําแบบทดสอบมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกวากอนใชคูมือ และจากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของคูมือ ผูใชมีความพึ่งพอใจตอการใชคูมือภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย = 4.54 ,สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.57
สรุปผลการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ พั ฒ นาคู มื อ โปรแกรม GX-WORKS

3 สํ า หรั บ การศึ ก ษาโปรแกรมเมเบิ้ ล ลอจิ ก

คอนโทรลเลอร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูผานการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 และเพื่อศึกษา
ผลเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ผูวิจัยจึงไดทําการสรางแบบทดสอบ
และแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ จากการทดลองการใชงานคูมือกับนักศึกษาจํานวน 25 คน พบวามีความพึง
พอใจตอการใชคูมือการใชงานโปรแกรม GX-WORKS 3 ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.54 ,สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 0.57) มีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือสามารถทําแบบทดสอบภาคทฤษฎีสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากอน
ใชคูมือที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 และมีผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังใชคูมือ สามารถทําแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษากอนใชคูมือที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
กิตติกรรมประกาศ
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รถเกาอี้เข็นไฟฟาลดแรงกระแทกสําหรับคนพิการ
ELECTRIC WHEELCHAIR SHOCK ABSORBER FOR DISABLED PEOPLE
สันติภาพ โคตทะเล* และอุดม เครือเทพ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางรถเกาอี้เข็นไฟฟาสําหรับคนพิการที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงแบบแมเหล็กถาวร ที่มีการเริ่มเดินอยางนุมนวล ควบคุมความเร็วดวยโครงขายประสาทเทียมและ
หยุดดวยกลไกเบรกแบบไดนามิก เพื่อลดแรงกระแทกขณะออกตัว และหยุดจอด รวมทั้งสามารถรักษาความเร็วให
คงที่ขณะเคลื่อนที่ได โดยใชคอนเวอรเตอรแบบลดทอนแรงดันในโหมดการขับเคลื่อน และโหมดการเบรกจะทําการ
ลัดวงจรใหมอเตอรคายพลังงานเพื่อสรางแรงบิดตานกับแรงบิดที่เกิดจากแรงเฉื่อยของรถเกาอี้เข็น สรางสัญญาณ
ควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโน การทดสอบของรถเกาอี้เข็นไฟฟาตนแบบกับผูใชงานที่มีน้ําหนักตั้งแต 45
กิโลกรัม ถึง 92 กิโลกรัม พบวาการเคลื่อนที่บนทางเรียบมีความเร็วสูงสุด 5.1 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชงานตอเนื่องได
32 นาทีตอการประจุ 1 ครั้ง ใชเวลาในการเริ่มเดินเขาสูความเร็วใชงาน 30 วินาที ในระยะทาง 8 เมตร มีระยะเบรก
1.2 เมตรในเวลา 1 วินาที และเคลื่อนที่ขึ้นทางลาดชันสูงสุดที่มุม 5 องศา และสามารถรักษาความเร็วใหคงที่ได มี
ความเปนไปไดในการพัฒนาเพื่อใชงานจริงในอนาคต
คําสําคัญ: รถเกาอี้เข็นไฟฟา 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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ในปจจุบันทั่วโลกมีผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเปนจํานวนมาก รวมทั้งจากปญหาทางมลภาวะทางสิ่งแวดลอม
และการจราจรทําใหมีผูปวยมีจํานวนมากขึ้น รถเกาอี้เข็นเปนอุปกรณสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหการเคลื่อนที่ของคน
พิการหรือผูปวยทําไดงายขึ้น โดยเฉพาะผูปวยที่มีความพิการที่ขา และยังอาจชวยใหผูปวยลดความเครียดลงไดจาก
การสามารถไปผอนคลายในสถานที่ใกล ๆ ในบริเวณบาน หรือบริเวณของโรงพยาบาล จึงมีการวิจัยและพัฒนาสราง
รถเกาอี้เข็นไฟฟาขึ้นมาใชงานอยางแพรหลาย โดยเนนการวิจัยไปในทางดานความปลอดภัยในการใชงาน สําหรับใน
ประเทศไทยนั้นรถเกาอี้เข็นไฟฟาจะถูกนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ดีรถเกาอี้เข็นไฟฟาทั้งที่ผลิต
ในประเทศและนําเขาจากตางประเทศจะมีราคาที่คอนขางสูงทําใหเกิดการเขาถึงไดยาก โดยทั่วไปในขณะเริ่มเดิน
ของรถเกาอี้เข็นไฟฟามักจะมีการกระชากและในการหยุดเข็นรถเกาอี้เข็นสวนใหญจะใชกลไกทางกลที่มีการหยุดที่
รวดเร็วเกินไปทําใหอาจเกิดผลกระทบตอผูปวยได ในงานวิจัยนี้มีความสนใจในการพัฒนารถเกาอี้เข็นไฟฟา โดยมี
วัตถุประสงคในการสรางและทดสอบการใชงานของรถเกาอี้เข็นไฟฟามีการเริ่มเดินอยางนุมนวลดวยการใชวงจรคอน
เวอรเตอรแบบลดทอนแรงดันจายพลังงานใหกับมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวรขนาดเล็ก ควบคุม
ความเร็วของมอเตอรดวยหลักการโครงขายประสาทเทียม และมีการหยุดรถเกาอี้เข็นไฟฟาไดอยางนุมนวลดวยกลไก
ทางไฟฟาแบบไดนามิก โดยมีขอบเขตของงานวิจัยคือ รถเกาอี้เข็นสามารถรับน้ําหนักของผูปวยรวมน้ําหนักรถไดไม
ต่ํากวา 120 กิโลกรัม และเคลื่อนที่บนทางลาดชันไดไมต่ํากวา 5 องศา ตามที่กฎหมายกําหนดเรื่องทางลาดชัน โดย
คาดวาจะมีประโยชนในการเปนแนวทางของการพัฒนารถเกาอี้เข็นไฟฟาสําหรับผูป วยที่มีตน ทุนต่ํา สรางขึ้นไดเองใน
ประเทศไมตองนําเขาจากตางประเทศ และเปนแนวทางในการประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนที่มีราคาถูก
โปรแกรมไดงาย ไมมีความซับซอน และสามารถพัฒนาตอไดโดยงาย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การออกแบบตนกําลังและแบตเตอรี่
การออกแบบเพื่อหาพิกัดตนกําลังทางกลสําหรับการขับเคลือ่ นรถเกาอี้เข็นไฟฟา โดยแรงที่ใชในการเคลื่อน
รถเกาอี้เข็นจะแสดงดังภาพที่ 1 เมื่อลอขับมีรัศมี R ทําการละทิ้งความฝดของลอหนา แรงที่ใชจะมี 3 สวนคือ แรง
ที่ทําใหเกิดเคลื่อนที่ดวยความเรง ( f w ) แรงตานเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ( f g ) และแรงตานเนื่องจากความ
ฝดของพื้นผิวทางวิ่งกับลอ ( f µ ) โดยแสดงไดดังสมการที่ 1 ถึงสมการที่ 3

ภาพที่ 1 โมเดลของรถเกาอี้เข็นสําหรับการปนไตในทางลาดชัน
f w = ma

(1)

f g = mg sin θ

(2)
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(3)

f µ = µ s f N = µ s mg cos θ

เมื่อ
คือ มวลหรือน้ําหนัก ในหนวย kg
g คือ แรงโนมถวงของโลก ในหนวย N / kg
µ s คือ สัมประสิทธิ์ความฝดของพื้นผิวทางวิ่งกับลอ
ตารางที่ 1 คุณลักษณะการออกแบบรถเกาอี้เข็นไฟฟา
คุณลักษณะ
น้ําหนักรถเกาอี้เข็นรวมอุปกรณขบั เคลื่อน
น้ําหนักโหลด
ความเร็วสูงสุด
เวลาในการเรงความเร็ว
รัศมีของวงลอ
มุมปนไตทางลาดชัน
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของลอและทางวิ่ง
อัตราเกียรทดกําลัง
m

คือ ความเรงของการเคลื่อนที่ ในหนวย m / s 2
θ คือ มุมปนไตในทางลาดชัน ในหนวย degree
a

หนวย
kg.
kg.
km/h
s
m
Degree
-

คาทีใ่ ชในการออกแบบ
35
85
5
3
0.3
5
0.8
1/30

ใชขอมูลจากตารางที่ 1 ทําการออกแบบหาคากําลังของมอเตอรที่คามุมของความลาดชัน (Incline angle)
ตาง ๆ จากการคํานวณที่คาความเร็ว 2 กิโลเมตรตอชั่วโมง และ 4 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะไดคากําลังขับในหนวยวัตต
ดังภาพที่ 2 จากกราฟที่คาความเร็ว 5 กิโลเมตรตอชั่วโมงจะไดคากําลังไฟฟา 250 วัตต ในงานวิจัยนี้ไดเลือกใช
มอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวรขนาด 250 วัตต 24 โวลต

ภาพที่ 2 กําลังไฟฟาที่ตองการในการขับเคลื่อนที่คามุมของความลาดชันตาง ๆ
2. การจําลองการทํางานของการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง
การจําลองการทํางานดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม Matlab/Simulink มีโมเดลดังภาพที่ 3 โดย
พารามิเตอรตาง ๆ ของมอเตอรจะถูกกําหนดใหสอดคลองกับคาจริง ทําการสรางสัญญาณอางอิงใหกับสวนของการ
สร า งสั ญ ญาณพี ดั บ บลิ ว เอ็ ม ด ว ยเทคนิ ค ฮี ส เตอริ ซี ส (Hysteresis) ซึ่ ง เป น ระบบการควบคุ ม แบบสองวงรอบ
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(Cascade loop) ซึ่งใหผลตอบสนองที่ดีทั้งความเร็วและแรงบิดของมอเตอร สวนของการควบคุมความเร็วของ
มอเตอรจะใชหลักการโครงขายประสาทเทียมที่ใชโมเดลของฮอปฟลดในโดเมนเวลาแบบไมตอเนื่อง ดังภาพที่ 4 ที่มี
การปอนกลับคาเอาทพุตในรอบที่ผานมาและมีคาถวงน้ําหนักแบบสมมาตร โดยมีคาเอาทพุตในรอบปจจุบันดัง
สมการที่ 4

 N
Oi (k + 1) = f  Σ Wij O j (k ) + xi − Θ 

 j =1

(4)

ภาพที่ 3 โมเดลระบบการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรงที่นําเสนอ
เมื่อ

f (.)

คือ ฟงกชั่นทางออกที่ไมเปนเชิงเสนแบบ Hard limit
O j (k ) คือ เอาทพุตในรอบที่ผานมา
Θ คือ คาเริ่มตนของโครงขาย (Network threshold)

ภาพที่ 4 โครงขายของฮอปฟลดในโดเมนเวลาแบบไมตอเนื่อง
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W

x

คือ คาถวงน้ําหนัก
คือ อินพุต

(ก) ความเร็วของมอเตอร

(ข) กระแสของมอเตอร

ภาพที่ 5 ผลการจําลองการทํางานการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
จากการจําลองการทํางานพบวา มอเตอรจะเริ่มเดินแบบนุมนวลดวยสัญญาณอางอิงแบบลาดเอียง
(Ramp) โดยมีผลการจําลองความเร็วดังภาพที่ 5 (ก) มีการเบรกแบบไดนามิกที่มีการลดลงของความเร็วแบบเลขชี้
กําลัง (Exponential) ในเชิงลบ และมีผลการจําลองของกระแสที่บงชี้ถึงคาแรงบิดดังภาพที่ 5 (ข) ซึ่งจะเห็นวา
มอเตอรจะสรางแรงบิดตานกับคาโมเมนตความเฉื่อยที่เกิดจากน้ําหนักของรถรวมกับน้ําหนักผูโดยสาร
3. การออกแบบและสรางรถเกาอี้เข็นไฟฟา
รถเกาอี้เข็นไฟฟาตนแบบที่สรางขึ้นจะแสดงดังภาพที่ 6 โดยทําการติดตั้งมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิด
แมเหล็กถาวรขนาด 250 วัตต 24 โวลต เปนตนกําลัง สงกําลังดวยเกียรและโซดวยอัตราทด 1/30 และใชแบตเตอรี่
ชนิดตะกั่วกรดขนาด 12 โวลต 6 แอมแปรชั่วโมง จํานวน 2 ลูก เปนแหลงพลังงาน

ภาพที่ 6 รถเกาอี้เข็นไฟฟาตนแบบ
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ภาพที่ 7 ระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรที่นําเสนอ
จากภาพที่ 7 เปนโครงสรางของระบบควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวรที่
นําเสนอ ในโหมดการขับเคลื่อนจะรับคาสัญญาณอางอิงและทําการจายพลังงานใหมอเตอรผานวงจรคอนเวอรเตอร
แบบลดทอนแรงดันผานเพาเวอรมอสเฟต Q 1 ที่มีการควบคุมความเร็วดวยโครงขายประสาทเทียมโมเดลของฮอป
ฟลด โดยทําการควบคุ มแบบวงรอบป ดแบบสองวงรอบทั้ งความเร็ วและกระแส สร างสัญ ญาณควบคุ มแบบพี
ดับบลิวเอ็มดวยไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโน สวนในโหมดการเบรกจะใชการเบรกแบบไดนามิกผานเพาเวอรมอส
เฟต Q 2 ดวยการใชสัญญาณแบบชอปเปอรทําการเผาพลังงานดวยตัวตานทาน R s นอกจากนี้ยังมีระบบปองกัน
มอเตอรในภาวะกระแสเกิน และแรงดันแบตเตอรี่ต่ํา
ผลการวิจัย

(ก) การเริ่มเดินแบบนุมนวล

(ข) การเบรกแบบไดนามิก

ภาพที่ 8 การทดสอบการทํางานของระบบขับเคลื่อนและเบรกมอเตอร
การทดสอบในหองปฏิบัติการของการเริ่มเดินอยางนุมนวลที่คาโหลด 92 กิโลกรัม แสดงดังภาพที่ 8 (ก)
พบวาแรงดันที่ขั้วมอเตอร (Vm ) จะคอยๆเพิ่มขึ้นจาก 3 โวลตถึง 16 โวลตในเวลา 29 วินาที แรงดันสูงสุดในการ
ขับเคลื่อนจะมีคา 22 โวลต กระแสของมอเตอร (I m ) ในการเริ่มเดินจะมีคา 4 แอมแปรซึ่งต่ํากวาการเริ่มเดินแบบ
ปกติประมาณ 3 เทา สวนการเบรกแบบไดนามิกแสดงดังภาพที่ 8 (ข) เมื่อ Q 1 หยุดการทํางานแรงดันที่ขั้วมอเตอร
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จะลดลงเหลือประมาณ 6 โวลต แรงดันนี้เกิดจากการสะสมพลังงานของตัวเหนี่ยวนําของมอเตอร เมื่อ Q 2 ทํางาน
กระแสจะไหลกลับทางโดยมีคาสูงสุด 36 แอมแปรในชวงเวลาสั้น ๆ และลดลงเปนศูนย กระแสนี้จะไปสรางแรงบิด
ตานกับแรงบิดที่เกิดจากความเฉื่อยของน้ําหนักรถและผูโดยสารทําใหรถหยุดลงไดอยางรวดเร็วและนิ่มนวล

(ก)

การเริม่ เดินแบบนุม นวล

(ข) การเบรกแบบไดนามิก

ภาพที่ 9 ความสัมพันธของเวลาและน้ําหนักในการเริม่ เดินและการเบรกจากการทดสอบใชงาน
จากภาพที่ 9 (ก) เปนการทดสอบหาคาเวลาในการเริ่มเดินแบบนุมนวลของรถเกาอี้เข็นไฟฟาตนแบบที่
สรางขึ้น ที่คาน้ําหนักโหลดที่ตางกัน พบวาในการเริ่มเดินแบบนุมนวลสูคาความเร็วสูงสุดที่ 5.1 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ใชเวลาประมาณ 30 วินาที ในระยะทาง 8 เมตร โดยเวลาแตกตางกันไมเกิน 3 วินาทีเมื่อน้ําหนักโหลดมีคาตั้งแต 45
กิโลกรัมจนถึง 92 กิโลกรัม สวนในภาพที่ 9 (ข) เปนการทดสอบการเบรกแบบไดนามิก พบวาขณะรับน้ําหนักโหลด
ที่ตางกันตั้งแต 45 กิโลกรัมจนถึง 92 กิโลกรัมมีชวงเวลาในการเบรกสูงสุดประมาณ 1.2 วินาที ซึ่งหยุดไดเร็วกวา
กรณีไมมีการเบรกประมาณ 2 เมตร ในทางเรียบ สามารถใชงานไดตอเนื่อง 32 นาทีตอการประจุ 1 ครั้ง และ
สามารถเคลื่อนที่ขึ้นทางลาดชันสูงสุดที่มุม 5 องศา โดยมีคาความเร็วลดลงประมาณ 8 เปอรเซ็นต
อภิปรายผล
จากการทดสอบการใชงานจริงพบวารถเกาอี้เข็นไฟฟาตนแบบกับโหลดน้ําหนักตั้งแต 45 กิโลกรัมจนถึง
92 กิโลกรัม พบวามีคาความเร็วสูงสุด 5.1 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลาในการเริ่มเดินแบบนุมนวลประมาณ 30 วินาที
ในระยะทาง 8 เมตร ใชเวลาในการเบรกประมาณ 1 วินาที ในระยะทางประมาณ 1.2 เมตร ใชงานไดตอเนื่อง 32
นาที ตอการประจุ 1 ครั้ง และเคลื่อนที่ขึ้นทางลาดชันสูงสุดที่มุม 5 องศา โดยความเร็วลดลง 8 เปอรเซ็นต อยางไรก็
ตามงานวิจัยนี้ยังไมไดมีการวิจัยในการลงทางลาดชันที่มีคาสูงกวา 5 องศา ซึ่งตองทําการศึกษาและพัฒนาตอไป
สรุปผลการวิจัย
รถเกาอี้เข็นไฟฟาที่ใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กภาวรเปนตนกําลังที่สรางขึ้น มีการเริ่มเดิน
อยางนุมนวลดวยการใชสัญญาณอางอิงแบบลาดเอียง จายกําลังดวยวงจรคอนเวอรเตอรแบบลดทอนแรงดัน ทําการ
ควบคุมความเร็วของมอเตอรแบบวงรอบปดดวยหลักการโครงขายประสาทเทียม ที่มีวงรอบกระแสที่สามารถควบคุม
แรงบิดไดดวย และมีการหยุดรถเกาอี้เข็นไฟฟาดวยกลไกการเบรกแบบไดนามิกโดยการคายพลังงานที่สะสมในตัว
เหนี่ยวนําของมอเตอรผานตัวตานทานเบรกเพื่อสรางแรงบิดตานกับแรงบิดที่เกิดจากแรงเฉื่อยของน้ําหนักรวมทําให
มอเตอรและลอหยุดหมุนลงอยางนุมนวลในเชิงของเลขชี้กําลังที่เปนลบ จากการจําลองการทํางานดวยโปรแกรม

218

คอมพิวเตอร และการทดสอบการใชงานจริงพบวารถเกาอี้เข็นไฟฟาสามารถรับน้ําหนักของผูปวยรวมน้ําหนักรถได
122 กิ โ ลกรัม และสามารถเคลื่ อ นที่ ขึ้ นทางลาดชั นขนาด 5 องศาไดโ ดยที่ ความเร็ว ค อนขา งคงที่ คาดว าจะมี
ประโยชน เ พื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นารถเก า อี้ เ ข็ น ไฟฟ า สํ า หรั บ ผู ป ว ย และเป น แนวทางในการประยุ ก ต ใ ช
ไมโครคอนโทรลเลอรอารดูโนกับหลักการปญญาประดิษฐได และสามารถพัฒนาตอไดในอนาคต
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน: รายวิชาปฏิบัติการ
วิศวกรรมเครื่องกลและประเมินสมรรถนะความคลาดเคลื่อนการสงถายความรอน (Q) เทียบกับทฤษฎี เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนประกอบดวยทอทองแดงจํานวน 9 ทอขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 0.71 เมตร จัดวาง 3 แถวๆละ 3 ทอพื้นที่ในการถายเทความ
รอน 0.25 ตารางเมตร การทดลองไดมีการกําหนดอัตราการไหลของน้ํารอนที่ 2, 4, 6, 8 และ10 ลิตร/นาทีและอัตราการ
ไหลน้ําเย็น 6 ลิตรตอนาที อุณหภูมิน้ํารอนที่ใชในการทดลอง 50, 70และ 90 °C ตามลําดับ ผลจากการคํานวณทางทฤษฎี
และการทดลองใชชุดแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานพบวาคาความคลาดเคลื่อนในชวง 2.9-17% อยูใน
เกณฑที่กําหนดไวโดยมีประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนต่ําสุด 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 นั้นมักพบปญหามากมายเชน กลไกที่มีความซับซอน
การทํางานของอุปกรณเครื่องจักร ที่มองไมเห็น ซึ่งไมสามารถอธิบายใหนักศึกษานั้นเขาใจไดทันที ขณะเดียวกันชุดอุปกรณ
การเรียนและสื่อการสอนทางดานวิศวกรรม งานชางอุตสาหกรรมหรืองานดานการทดลองเกี่ยวกับทางวิศวกรรมนั้นมีราคาที่
คอนขางสูง เพราะไมมีบริษัทหรือรานคาผลิตออกมาจําหนาย จึงมีผลที่ทําใหขาดแคลน และในการของบประมาณซื้อครุภัณฑ
บอยครั้งไมไดรับการพิจารณา การพัฒนาทักษะนักศึกษาและสื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับ ของรายวิชาจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง โดยรายวิชาทางชาง และวิศวกรรมนั้นตองเนนดานทักษะความชํานาญตองมีการลงมือปฏิบัติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่ระบุวา การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของ
แตละระดับครูหรือผูจัดการเรียนรูควรมีความเชื่อพื้นฐานของผูเรียน คือเชื่อวาทุกคนมีความแตกตางกันเชื่อวาทุกคนสามารถ
เรี ย นรู ไ ด เ ชื่ อ ว า การเรี ย นรู เ กิ ด ได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ 2542) เช น นั้ น สื่ อ การสอนเป น
องคประกอบใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพรอมตอบสนองและบรรลุวัตถุประสงคการสอนไดชัดเจน (สุชาติ ศิริสุข
ไพบูลย, 2527) ในรายวิชาปฏิบัติและทดลอง เพื่อฝกทักษะนักศึกษาไดลงมือทําใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองกับสิ่งเรา
ที่กําหนด โดยแสดงพฤติกรรมใหมที่ไดรับจากสถานการณของขบวนการของสิ่งเรา เชนนั้นในการจัดการเรียนรูของครู จึงตอง
คํานึงถึงการเรียนรูของนักศึกษาเปนสําคัญและพยายามใหผูเรียนรูดวยการกระทํา ดวยการจัดสถานการณของการเรียนรูมี
บทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตัว (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552) พอสรุปไดวาสื่อการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญเพื่อใหผูเรียนมี
ความเขาใจและปฏิบัติงานจนเกิดทักษะความชํานาญใน
ดั ง นั้ น คณะที ม วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ในการสร า งสื่ อ การสอนชุ ด สาธิ ต แลกเปลี่ ย นความร อ น : รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
วิศวกรรมเครื่องกลในการจัดการเรียนการอสอน และประเมินสมรรถนะการทํางานของชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับ
ทฤษฎีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 25 %

วิธีดําเนินการวิจัย
ทฤษฎี
การสงถายความรอน
การสงถายความรอนในอุปกรณสามารถแบงการเคลื่อนที่ของความรอนได 3 แบบ คือ การนํา การพา และการแผ
รังสี โดยลักษณะพฤติกรรมทางความรอนจะมีเคลื่อนที่จากอุณหภูมทิ ี่สูงไปสูที่มีอณ
ุ หภูมิต่ํา
การนําความรอนเปนรูปแบบหนึ่งของการถายเทความรอน ในลักษณะการแลกเปลี่ยนพลังงานจากบริเวณที่มี
อุณหภูมสิ ูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา โดยการถายโอนพลังงานจลน หรือการชนกันของโมเลกุลซึ่งเปนลักษณะทีเ่ กิดกับของ
ไหลหยุดนิ่ง (นรินทร กุลนภาดล, 2552)
การพาความรอนในวัสดุ เปนการสงถายโอนความรอนระหวางของของแข็ง ของเหลวหรือแกส ที่มีการเคลื่อนที่
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จึงอาจกลาวไดวาการพาความรอนเกิดขึ้นจากผลของการนําความรอนรวมกับการไหลของของไหล ปริมาณความรอนจะ
เพิ่มขึ้นตามควาเร็วการไหลของของไหล
การแผรังสีในวัสดุเปนการถายเทอุณหภูมิความรอนโดยการเปลงรังสี ความรอน จากผิวของวัตถุในรูปของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาหรือโฟตอน โดยไมตองอาศัยตัวกลาง เชน ดวงอาทิตยแผรังสีความรอนมายังโลก ( สมชัย อัครทิวาและคณะ,
2561)
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
เปนเครื่องมือสําหรับถายเทความรอนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหนอีกชนิดหนึ่งโดยของไหลไมผสมกัน เพื่อให
อุณหภูมสิ ูงขึ้นหรือต่าํ ตามลักษณะของการใชงาน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนยังสามารถแบงตามลักษณะของเครื่อง
แลกเปลีย่ นความรอน 3 แบบ คือ
1.แบบทอสองชั้น เครื่องแลกเปลีย่ นความรอยแบบนีล้ ักษระของทอสองทอสวมเขาดวยกัน สวนใหญจะมีการไหน
สองแบบ คือการไหลในทิศทางเดียวและการไหลสวนสวนทาง
2.แบบที่ไหลมีทิศทางตั้งฉากกัน ในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดนี้ ของไหลจะมีทิศทางตั้งฉากโดยของไหลจะไหล
เที่ยวเดียวหรือสองเที่ยวหรือมากกวานั้น
3.แบบเซลลและทอ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้ ของไหลอยางเดียวอยูในเซลล อีกอยางหนึ่งอยูในทอ สวน
ลักษณะการไหลจะไหลแบบสวนทางหรือขนานกัน อาจทั้งสองอยางรวมกันในเครื่องเดียวหรืออาจจะไหลตั้งฉากกับทออีกดวย
ซึ่งแตกตางกัน ออกไปขึ้นอยูกับจํานวนครั้งที่ของไหลแตละชนิดไหลผานในเปลือกและในหลอด (ยงยุทธ เครือวงษา, 2561)
การไหลภายในทอ
เมื่อการไหลของๆ ไหลมีลักษณะสมบูรณ (Fully developed ) การไหลจองความรอนเปนแบบการพาและเปน
ลักษณะการไหลแบบราบเรียบคา Nusselt number จะมีคาคงที่ การถายเทความรอนบนผิวมีคาคงที่ในกรณีที่ของไหลเปน
แบบราบเรียบคา Nusselt number จะมีคาดังนี้
Nu =

hD
4

(1)

ในกรณีที่การไหลเปนแบบปนปวน คา Nusselt number คือ
n=0.4 กรณที่ใหความรอนแกของไหล

Nu =

hD
4

= 0.023Re0.8 Pr n

(2)

n=0.3 กรณีที่ใหความเย็นแกของไหล

เมื่อ 0.7 <Pr <120 : 10000 <Re<12000 คาสัมสิทธิ์การพาความรอนภายในไดจาก
ℎ1 =

𝑁𝑢 𝑘

(3)

𝐷𝑓

ประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
ประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน คืออัตราสวนระหวางความมรอนที่ถายเทจริงในเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน ตอความรอนที่เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะถายเทมากที่สดุ เมื่อเครื่องแลกเปลีย่ นเปนแบบสวนทาง โดยสามารถแสดง
ไดในสมการตอไปนี้
ในกรณี 𝑚̇ℎ 𝐶ℎ

> 𝑚̇𝑐 𝐶𝑐
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𝑚 𝐶ℎ (𝑇̇ ℎ𝚤 −𝑇ℎ𝑜

(4)

m Cc (Ṫ co −Tcı

(5)

𝐸 = (𝑚̇ ℎ

𝐶)𝑚𝑖𝑛 (𝑇ℎ𝑖 −𝑇𝑐𝑖

ในกรณี 𝑚̇ℎ 𝐶ℎ < 𝑚̇𝑐 𝐶𝑐

E = (ṁ c

c)min (Thi −Tci

นัมเบอร ออฟ ทรานเฟอรยูนติ : Number of Transfer unit (NTU)
นัมเบอร ออฟ ทรานเฟอรยูนติ คืออัตราสวนระหวางผลคูณของสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน(U) และพิ้นที่
แลกเปลีย่ นความรอน(A) ตอผลคูณของอัตราการไหล (𝑚)̇ และความรอนจําเพาะ (C) ที่มีคานอยกวา 𝑚̇ℎ 𝐶ℎ > 𝑚̇𝑐 𝐶𝑐 จะได

สําหรับ ṁ hCh < ṁ cCc

𝑈𝐴

(6)

NTU =

𝑚𝑐 ̇ 𝐶𝑐

NTU =

𝑚ℎ ̇ 𝐶ℎ

𝑈𝐴

(7)

ความสัมพันธระหวาง E C และ NTU
ความสัมพันธของปริมาณเหลานี้ ใชในการคํานวณออกแบบเครื่องแลกเปลีย่ นความรอน อาจหาความสัมพันธ
ระหวาง E C และ NTU ไดในกรณีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่แบบไหลขนานและแบบไหลสวนทางกันดังสมการดังนี้
คาความแตกตางของอุณหภูมเิ ฉลีย่ ล็อคมีน (∆Tim) ไดจาก
∆Tlm =

กรณีเปนการไหลแบบสวนทางกันสามารถหาไดจาก

∆T2 −∆T1

(8)

∆T2
]
∆T1

ln[

(9)

∆𝑇2 = 𝑇ℎ𝑜 − 𝑇𝑐𝑖

การถายเทความรอนในชุดแลกเปลี่ยนความรอน
อุณหภูมิที่ทางออกคํานวณจากสมการ

(10

∆𝑇1 = 𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑜

(11)

𝑄 = 𝑈𝐴(∆𝑇𝐼𝑚 )
𝑇ℎ𝑜 = 𝑇ℎ𝑖 − �

𝑄

𝑚ℎ ̇ 𝐶ℎ

𝑇𝑐𝑜 = 𝑇𝑐𝑖 − �

𝑇ℎ𝑖 อุณหภูมิของน้ํารอนทางเขา
𝑇𝑐𝑖 อุณหภูมิของน้ําเย็นทางเขา

𝑄

𝑚𝑐 ̇ 𝑐𝑐

�

(12)

�

(13)

𝑇ℎ𝑜

U

𝑇𝑐𝑜 อุณหภูมิของน้ําเย็นทางออก

Q

การดําเนินงานวิจัย
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อุณหภูมิของน้ํารอนทางออก
คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน
การถายเทความรอน
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การดําเนินการวิจัยได้แบงออกเปนสองสวน สวนแรกเปนขั้นตอนการสรางชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบ
อนุกรมและแบบขนานสวนที่สองเปนการหาประเมินสมรรถนะการทํางานของชุดประลองแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับทฤษฎี
โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการดังนี้คือ
สวนแรกการออกแบบชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน
การออกแบบโครงสรางไดทําการศึกษาหาแนวคิดจากงานวิจัยตัวอยางชุดการสอนระบบสตารทฯ(ชายชัย ทอง
ประสิทธิ์. 2546) คําอธิบายรายวิชาจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของวิชาเทอรโมไดนามิกสและปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลยาน
ยนตใน มคอ.2 เพื่อออกแบบชุดฝกทักษะ สาธิตและชุดทดลอง และเอกสาร สําหรับใชในการสรางชุดสาธิตที่สามารถให
นักศึกษาทดลองและลงมือปฏิบัติ ในชั่วโมงการสอนดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังการออกแบบชุดสาธิตแลกเปลีย่ นความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน
สวนที่สอง ประเมินสมรรถนะการทํางานของชุดประลองแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับทฤษฎี
สวนที่สองเปนการทดลอง ทดสอบสมรรถนะ การทํางานการใชงานของชุดสาธิตที่สรางขึ้นเทียบกับการคํานวนทาง
ทฤษฎีโดยไดศึกษางานออกแบบและจัดสรางชุดทดลองแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอสวมของ (กฤตเมธ ชาญไชยเวช)เพื่อเปน
แนวทางการดําเนินงาน ซึ่งการดําเนินงานจะมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยในการทดสอบหาสมรรถนะของชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน
ประกอบไปดวยคือ
ชุดชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนาน
ในชุดแลกเปลีย่ นความรอนประกอบไปดวย ชุดควบคุมอุณหภูมิและจอแสดงผลอุณหภูมิ ชุดแลกเปลีย่ นความรอน
ชุดควบคุมการไหลของน้ําและระบบสรางความรอน ดังแสดงในภาพที่ 3, 4 และ 5 ตามลําดับ

ภาพที่ 3 สวิตชเลือกยานอุณหภูมแิ ละจอแสดงผล

ภาพที่ 4 ชุดแลกเปลี่ยนความรอน
ชุดควบคุมการไหลของน้ําและระบบสรางความรอนจะประกอบไปดวย 1.ปมน้ํา, 2.ชุดถังน้ํารอน-น้ําเย็น, และ 3.ชุด
ฮีตเตอร 4. วาลวควบคุมทิศทาง 5.โรตามิเตอร ดังแสดงในภาพที่ 5

(1)

(2)
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(4)

(5)

ภาพที่ 5 ชุดควบคุมการไหลของน้ําและระบบสรางความรอน
วิธีการทดลอง
ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ
1.เตรียมน้ําในถังน้ํารอนและถังน้ําเย็นใหไดระดับ
2.ทําการติดตั้งระบบไฟและเปดระบบไฟฟาที่เครื่องชุดสาธิต
3.ปรับสวิทชฮีตเตอรไปตามคาอุณหภูมิทดลองที่ชวง 50-90
4.เปดสวิทชจอแสดงผลเพื่อแสดงคาอุณหภูมิที่วัดได
ขั้นตอนการทดลอง : ในการหาสมรรถนะกรณีตอทอทางเดินแบบอนุกรมและแบบขนาน
1.เปดสวิทชปมน้ํา
2.เปดสวิทชฮตี เตอรตามอุณหภูมกิ ารทดลองที่ 50 70และ 90 °C
3.เปดวาลวปรับอัตราการไหลตามชวงการทดลอง 2 4 6 8และ10 ลิตร/นาที ตามลําดับ
3.เปดวาลวบังคับทิศทางการไหลตามทอทางเดินแบบอนุกรมและแบบขนานตามเงื่อนไขทดลอง
4. บันทึกคาอุณหภูมิทางเขาและทางออก อัตราการไหล
5. ปดปมน้ําและฮีตเตอร
6. นําผลที่ไดไปวิเคราะห
สมการที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
𝑄̇𝐻 = 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ 𝑜 )

𝑄̇𝑐 = 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇𝑐 𝑜 − 𝑇𝑐 𝑖 )
𝜂=

𝑄̇ℎ อัตราการถายเทความรอนน้ํารอนปลอยออก

ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑑
ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑

𝜂 อัตราการถายเทความรอนจากการคํานวณ

ผลการวิจัย

x 100

(14)
(15)
(16)

𝛥𝑇𝑙𝑛 1 อุณหภูมิเฉลี่ยล็อคมีน

𝑄̇𝑐 อัตราการถายเทความรอนน้ําเย็นไดรับ

การทดสอบประเมินสมรรถนะชุดแลกเปลี่ยนความรอนในชุดสาธิตที่สรางขึ้น ไดทําการทดลองที่อุณหภูมิน้ํารอนที่
50, 70 และ 90 °C ควบคุมอัตราการไหลน้ํารอนเปน 5 ชวงคือ 2, 4, 6, 8 และ 10 L/min และกําหนดอัตราการไหลของน้ํา
เย็นคงที่ 6 L/min เพื่อสังเกตพฤติกรรมของชุดสาธิต เทียบกับการคํานวณทางทฤษฎี โดยมีรายละเอียดคือ
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1.การทดสอบชุดแลกเปลี่ยนรอนตอแบบอนุกรม
1.1 อุณหภูมิน้ํารอน 50 °C อุณหภูมินํ้าเย็น 33 °C อัตราการไหลน้ําเย็น 6 ลิตรตอนาที (Q,T50°C@ 6min) และ
อัตราการถายเทความรอนทางทฤษฎี (Q’,T50°C@ 6min)และคาความคลาดเคลื่อน (ERROR) อุณหภูมิน้ํารอนทางออก (T ho )
อุณหภูมิน้ํารอนทางออก (ทฤษฎี, T’ ho ) อุณหภูมินํ้าเย็นทางออก(T co ) และอุณหภูมิน้ําเย็นทางออก (ทฤษฎี, T’ co ) ดังแสดง
ในภาพที่ 6-10
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ภาพที่ 6 อัตราการไหล อุณหภูมิของชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 6 L/min ที่อุณหภูมิ 50°C
ภาพที่ 6 แสดงผลการทดสอบการถายเทความรอนในชุดทดลองที่มีการควบคุมการไหลของน้ํารอนที่ 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 อุณหภูมิน้ํารอน 70 °C อุณหภูมิน้ําเย็น 33 °C อัตราการไหลน้ําเย็น 6 L/min
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ภาพที่ 7 อัตราการไหล อุณหภูมขิ องชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 6 L/min ที่อุณหภูมิ 70°C
ภาพที่ 7 แสดงผลการทดลองที่อุณหภูมิน้ํารอน 70 °C อัตราการไหลน้ําเย็นคงที่ 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
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1.3 อุณหภูมิน้ํารอน 90 °C อุณหภูมิน้ําเย็น 33 °C อัตราการไหลน้ําเย็น 6 L/min
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ภาพที่ 8 อัตราการไหลและอุณหภูมิชุดแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 6 L/min ที่อุณหภูมิ 90°C
ภาพที่ 8 แสดงผลการสงถายความรอนที่อุณหภูมิน้ํารอน 90 °C อุณหภูมิน้ําเย็น 33 °C อัตราการไหลน้ําเย็น 6 L/min
ควบคุมอัตราการไหลน้ํารอนที่ผานชุดแลกเปลี่ยนความรอนที่ 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 อุณหภูมิน้ํารอน 50 °C อุณหภูมิน้ําเย็น 33 °C อัตราการไหลน้ําเย็น 6 ลิตรตอนาที
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ภาพที่ 9 อัตราการไหลและอุณหภูมิชุดแลกเปลี่ยนความรอน 50°C เทียบกับอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 6 L/min
2.2 อุณหภูมิน้ํารอน 70 °C อุณหภูมิน้ําเย็น 33 °C อัตราการไหลน้ําเย็น 6 ลิตรตอนาที ตอทอแบบขนาน
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ภาพที่ 10 อัตราการไหล อุณหภูมิของชุดแลกเปลี่ยนความรอนที่น้ํารอน 70°C เทียบกับอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 6 L/min
ภาพที่ 9 แสดงการทดสอบการสงถายความรอนโดยควบคุมอุณหภูมิน้ํารอน 50 °C อุณหภูมิน้ําเย็น 33 °C อัตราการ
ไหลน้ําเย็น 6 L/min และควบคุมอัตราการไหลน้ํารอน 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
ภาพที่ 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
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ภาพที่ 11 อัตราการไหล อุณหภูมิของชุดแลกเปลี่ยนความรอนที่น้ํารอน 90°C เทียบกับอัตราการไหลของน้ําเย็นที่ 6 L/min
ภาพที่ 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%ตามภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 แสดงประสิทธิภาพแลกเปลี่ยนความรอนแปรผันตามอัตราการไหลของน้ํารอน
สรุปผลการวิจัย
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ชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนแบบอนุกรมและแบบขนานมีขนาด 200 x160x50 cm. มีลอสําหรับเคลื่อนยายชุ ทอ
น้ํารอนน้ําเย็นจะควบคุมการเปด-ปดดวยวาลว ควบคุมอัตราการไหลดวยโรตามิเตอร สงกําลังดวยปมน้ํา มีขดลวดความรอน
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิควบคุมดวยชุดควบคุมอุณหภูมิ พื้นที่ถายเทความรอน 0.255 m2
การประเมินสมรรถนะของชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนที่อุณหภูมิน้ํารอนที่ 50, 70 และ 90 °C ควบคุมอัตราการ
ไหลน้ํารอนเปน 5 ชวงคือ 2, 4, 6, 8 และ 10 L/min กําหนดอัตราการไหลน้ําเย็นคงที่ 6 L/min คาความคลาดเคลื่อนการสง
ถายความรอนแบบอนุกรมและขนานที่ 2.9-17% ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดไว การถายเทความรอนจะมีปริมาณที่สูงขึ้นเมื่อมี
อัตราการไหลของของไหลความเร็วขึ้นและการตอแบบขนานนั้นจะมีอัตราการไหลในระบบต่ํามีผลใหอุณหภูมิน้ํารอนและอัตรา
การถายเทความรอนต่ํากวาแบบอนุกรม
อภิปรายผล
จากการทดลองใชชุดสาธิตแลกเปลี่ยนความรอนมีประสิทธิภาพถายเทความรอนเฉลี่ย 35 % และมีคาความ
คลาดเคลื่อนการสงถายความรอนแบบอนุกรมและขนานที่ 2.9-17% เมื่อเทียบกับอุปกรณแลกเปลี่ยนทางความรอนพลังงาน
แสงอาทิตยที่ใชสารแลกเปลี่ยนเปนน้ําที่ กรด กลาง และดางซึ่งมีประสิทธิภาพถายเทความรอน 5.61 % (สุเนตร พรหม
ขุนทองและคณะ, 2560) แสดงใหเห็นวาชุดสาธิตที่สรางขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนความรอนไดเปนอยางดี
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะอาจารยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต เจาหนาที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ใหการชวยเหลือสนับสนุน อุปกรณ เครื่องมือและวัสดุ
จนโครงการสําเร็จดวยดี
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การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนรวมกับอีแวปปอเรเตอร
DEVELOPPING ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEM FOR THE GREENHOUSE USING
EVAPORATOR
เอกรัฐ ชะอุม เอียด* อนุชิต แบบวา เจนณรงค ยอดเมือง และ นิติพล ประทีปทอง
1

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
*

corresponding author E-mail : eakrat@hotmail.com

บทคัดยอ
การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนรวมกับอีแวปปอเรเตอร มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อ
ควบคุมอุณหภูมิใหมีความเหมาะสมในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส ภายในโรงเรือนสามารถลดอุณหภูมิเพิ่มความชื้นและลด
ความเขมของแสงแดด โดยการติดตั้งเซนเซอรตรวจวัดคาที่จําเปนตอการปลูกพืช บอรดอาดูโนเปนตัวควบคุมระบบภายใน
โรงเรือนและประมวลผลดวยชุดคําสั่ง คือ ระบบพนหมอกเพื่อเพิ่มความชื้น ระบบเปดหลังคาเพื่อระบายอากาศ ระบบพราง
แสงเพื่อลดความรอนจากดวงอาทิตย และระบบอีแวปปอเรเตอรเพื่อลดอุณหภูมิในโรงเรือน ระบบควบคุมสภาพแวดลอมนี้
สามารถทํางานไดตรงตามเงื่อนไข สามารถรักษาระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่มีระบบเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรือนที่ไมมี
ระบบควบคุ ม สภาพแวดล อ มสู ง สุ ด 12 องศาเซลเซี ย สจากอุ ณ หภู มิ ภ ายใน ร ว มถึ ง รั ก ษาระดั บ ความชื้ น สั ม พั น ธ เ ฉลี่ ย
75 เปอรเซ็นต โดยระบบมีการใชไฟฟาเฉลี่ย 1.93 kWh/วัน และปริมาณการใชน้ําเฉลี่ย 146.9ลิตร/วัน ผักไฮโดรโปนิกส
ชนิดกรีนโอคใหผลผลิตจากการปลูกดวยระบบเฉลี่ย 180 กรัม/ตน ดังนั้นสามารถนําระบบไปประยุกตใชในฟารมขนาดใหญ
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
ปจจุบันพืชผักเปนที่นิยมในการบริโภคเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปของผักสดและผลิตภัณฑผักแปรรูป เนื่องจากเปนแหลง
สําคัญของวิตามินแรธาตุที่มีความจําเปนตอรางกาย ชวยเสริมสรางรางกายใหแข็งแรงและยังชวยปองกันโรคไดดี ผูบริโภคสวน
ใหญจะเลือกบริโภคผักที่ปลอดสารพิษ ไมมีรองรอยการทําลายของหนอนหรือแมลงศัตรูพืช เกษตรกรสวนใหญจึงหันมาปลูก
ผักสลัดแตมักจะประสบปญหาตางๆ ทั้งในเรื่องของการปลูก การดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศ ความชื้น และแสงที่ไมสามารถ
ควบคุมตามที่พืชตองการได จึงทําใหไดผลผลิตที่ลดลง เกษตรกรในหลายพื้นที่นิยมปลูกผักดวยโรงเรือนแบบปด ซึ่งชนิดนี้
โรงเรือนคอนขางดูแลและควบคุมยาก เนื่องจากไมสามารถควบคุมอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น แสง และความชื้นที่ไมเหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิชั่วขณะ อีกทั้งโรคระบาดที่มากับอากาศรอนรวมไปถึงแมลงศัตรูพืชที่เขามาทําลายตนพืช
ดังนั้นดวยปญหาดังกลาวจึงมีแนวคิดที่จะแกปญหาดวยการสรางระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อที่จะสามารถปลูกพืชผักสลัดได
ทุกวันนี้มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการปลูกผักสลัดกันอยางแพรหลาย รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมผานบอรดอาดุย
โน (Arduino) เพื่ อ มาสั่ ง การให เ ซนเซอร วั ด ค า อุ ณ ภู มิ ความชื้ น และแสงแดด เพื่ อ รั ก ษาความเหมาะสมและควบคุ ม
สภาพแวดลอมภายในโรงเรือน (คําคูณ พันธวงศ,2560)
ดัง นั้ นงานวิจั ย นี้จึ ง ออกแบบและพั ฒ นาระบบควบคุ ม สภาพแวดล อมภายในโรงเรือ นร วมกั บ อีแ วปปอเรเตอร
ดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ ซึ่งระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การเปด-ปดแสลนเพื่อพรางแสงที่มาจากดวงอาทิตย
รวมไปถึ ง ระบบสเปรย ล ะอองน้ํ า เพื่ อ ลดอุ ณ หภู มิ แ ละเพิ่ ม ความชื้ น ทํ า งานตามเงื่ อ นไขอุ ณ หภู มิ แ ละเวลาที่ กํ า หนดไว
เพื่อรักษาใหอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหมีความเหมาะสมอีกทั้งยังมีระบบเซ็ตคาอุณหภูมิ ความชื้น และความเขมแสงดวย
คียแพด (Keypad) เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ออกแบบและสรางโรงเรือน
ศึกษาการออกแบบระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในสําหรับโรงเรือนปลูกผักไฮโดโปรนิกสแบบ NFT (วรากร
สังขกระแสร,2559) ระบบการทําความเย็นจากอีแวปปอเรเตอรดวยไมโครคอนโทรลเลอร(Microcontroller) แบบอาดุยโน
(Arduino) (นิติรงค พงษพานิช,2558) สามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ ซึ่งผูใชงานสามารถทําการเขียน
โปรแกรมควบคุมสภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงอุณหภูมิความชื้นและความเขมของแสงภายในโรงเรือนที่ทําใหเกิดความรอน
ลั ก ษณะของโรงเรื อ นเป น แบบกึ่ ง ป ด เพื่ อ ให อ ากาศถ า ยเทได ส ะดวก ขนาดของโรงเรื อ นที่ ใ ช ใ นการทดลองมี ค วามยาว
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
อีแวปปอเรเตอรใหมีความเหมาะสมกับการลดอุณหภูมิโรงเรือนที่ทดลอง โดยมีขนาดความยาว 120 เซนติเมตร ความกวาง
50 เซนติเมตร ความสูง 95 เซนติเมตร ภายในเครื่องอีแวปปอเรเตอรจะติดแผนคูลลิ่งแพด ขนาดความยาว 50 เซนติเมตร
ความกวาง 50 เซนติเมตร ความสูง 50 เซนติเมตร โดยจะมีพัดลม 1 ตัว เพื่อดูดอากาศเย็นเขาสูภายในโรงเรือนและมีทอ
ปลอยลมออกขนาดความยาว 300 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โครงสรางของโรงเรือน
2.ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน

ภาพที่ 2 ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน
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ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนประกอบไปดวย ระบบพรางแสง ระบบหลังคาโรงเรือน ระบบพนหมอก
และระบบทําความเย็นดวยเครื่องอีแวปปอเรเตอร โดยจะทํางานอัตโนมัติดวยบอรด Arduino ซึ่งจะประมวลผลจากรับคา
อุณหภูมิความชื้นดวยเซนเซอรรุน DHT22 ทั้งหมด 4 ตัว และเซนเซอรแสงรุน BH1750 จํานวน 1 ตัว แสดงภาพรวมของ
ระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน ดังภาพที่ 2 และโฟรชารตโปรแกรมการทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดลอมใน
โรงเรือน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โฟรชารตโปรแกรมการทํางานของระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือน
ผลการวิจัย
1. ผลทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นของอีแวปปอเรเตอร

ภาพที่ 4 เครื่องอีแวปปอเรเตอร
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จากการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องอีแวปปอเรเตอร (G-FORCE TECH,2553) ดังภาพ
ที่ 4 โดยการนําขอมูลที่ไดจากตารางที่ 1 มาคํานวณ โดยใชสมการ ดังนี้
Q = 5.707 × 10−3 × Va × (h1 − h2)
Q = ภาระความการทําความเย็น
V a = อัตราการไหลของลม

h1 = Enthalpyของลมจาย
h2 = Enthalpyของลมเขา
เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องอีแวปปอเรเตอร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นของเครื่องอีแวปปอเรเตอร
วัดคา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความชื้น (เปอรเซ็นต)

แรงลมเขา
26.2
76

แรงลมออก
22.0
83

2. แผนภูมิไซโครเมตริกชารจ

ภาพที่ 5 แผนภูมิไซโครเมตริกชารจ
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จากกราฟไซโครเมตริ ก แสดงให เ ห็ น ว า อุ ณ หภู มิ ค วามชื้ น สั ม พั น ท ข องเครื่ อ งอี แ วปปอเรเตอร ที่ ส ร า งขึ้ น มี
ความสัมพันธกับสภาพอากาศผักกรีนโอคที่ปลูกแบบไฮโดรโปรนิกสที่นํามาทดลองปลูกนั้นใกลเคียงกับสภาพอากาศที่ผัก
ตองการ โดยผักกรีนโอคที่ปลูกแบบไฮโดรโปรนิกสมีความตองการอุณหภูมิที่ไมเกิน 28 องศาเซลเซียส โดยระบบอีแวปปอเร
เตอรที่สรางขึ้นสามารถปลอยลมเย็นจํานวน 6 ชอง เฉลี่ยอุณหภูมิของลมที่ปลอยออกมาอยูที่ 22 องศาเซลเซียส คาเอลทาล
ปหรือคา H อยูที่ 45 kJ/kg และพิกัดอัตราสวนความชื้นอยูที่ 83 เปอรเซ็นต ขอมูลทั้งหมดแสดงใหเห็นวาอากาศที่เครื่อง
อีแวปปอเรเตอรมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ลดลง โดยอุณหภูมิความชื้นสัมพันทดังที่แสดงในกราฟ อัตราสวนอยูที่ 50
เปอรเซ็นต แสดงใหเห็นวาเครื่องอีแวปปอเรเตอรท่ีสรางขึ้นสามารถชวยปรับลดอุณหภูมิของอากาศภายในโรงเรือนได โดย
มาตรฐานของเสนเอลทาลปโดยทั่วไปและอัตราสวนการเปลี่ยนแปลงของอากาศหรือการคายพลังงานความรอนที่เหมาะสมอยู
ที่ไมเกิน 50 kJ/kg (ดร.ภาณุ พุทธวงศ,2560) โดยระบบอีแวปปอเรเตอรท่ีสรางขึ้นจะมีคาเอลทาลปหรือคา H ที่ 45 kJ/kg
แสดงใหเห็นวาระบบอีแวปปอเรเตอรที่สรางนั้นอยูในเกณฑที่เหมาะสม
3. ผลทดสอบเปรียบเทียบของการทํางานระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และความเขมแสง
โดยการนําขอมูลที่ไดจากการเก็บผลเพื่อแสดงและเปรียบเทียบ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร
ทดสอบวัดคา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื้น (เปอรเซ็นต) ความเขมแสง (ลักซ)
คาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
1.43
2.21
379.5
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ ความชื้น และความเขมแสง
วัดคา
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ความชื้น (เปอรเซ็นต)
ความเขมแสง (ลักซ)

ในโรงเรือน
24.8
75.9
4022.9

นอกโรงเรือน
26.7
52.7
13331.6

4. กราฟการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิ ความชื้น ความเขมของแสง
จากการเปรียบเทียบคาอุณหภูมิจะเห็นวาในชวงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา มีคาอุณหภูมิลดลง และตั้งแต
ชวงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา คาอุณหภูมิจะคอยสูงขึ้น สวนอุณหภูมิภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบจะมีคาอุณหภูมิสูง
ถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายนอกโรงเรือนจะมีคาอุณหภูมิสูง 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายในโรงเรือนควบคุม
ระบบสูง 31 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิภายในโรงเรือนควบคุมระบบคาอุณหภูมิจะต่ํากวาอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม
ควบคุมระบบ และอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากคาอุณหภูมิในโรงเรือนควบคุมระบบมีการพรางแสง
เพื่อความอุณหภูมิที่มาจากแสงของดวงอาทิตย ระบบเปด-ปดหลังคาเพื่อระบายอากาศ ระบบพนหมอกเพื่อเพิ่มความชื้น
ภายในโรงเรือนและระบบทําความเย็นของเครื่องอีแวปปอเรเตอร ดังภาพที่ 6
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ภายนอกโรงเรือน
ภายในโรงเรือนไมควบคุม
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ
จากการเปรียบเทียบคาความชื้นจะเห็นวาในชวงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา มีคาความชื้นสูงขึ้นและตั้งแต
ชวงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา คาความชื้นจะคอยต่ําลง สวนความชื้นภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบจะมีคาความชื้น
ต่ําสุด 35 เปอรเซ็นต ความชื้นภายนอกโรงเรือนจะมีคาความชื้นต่ําสูง 39 เปอรเซ็นต และความชื้นภายในโรงเรือนควบคุม
ระบบต่ําสูง 65 เปอรเซ็นต ดังนั้นความชื้นภายในโรงเรือนควบคุมระบบคาความชื้นจะสูงกวาความชื้นภายในโรงเรือนไม
ควบคุมระบบ และความชื้นภายนอกโรงเรือนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากคาความชื้นในโรงเรือนมีระบบพนหมอก ซึ่งมีการพน
หมอกเพื่อรักษาคาความชื้นไว ดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบความชื้น
จากการเปรียบเทียบคาความเขมแสงจะเห็นวาในชวงเวลา 18 นาฬิกา ถึง 8 นาฬิกา มีคาความเขมแสงลดต่ําลง
และตั้งแตชวงเวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา คาความเขมแสงจะสูงขึ้น สวนความเขมแสงภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบจะมี
คาความเขมแสงสูงถึง 45834 ลักซ ความเขมแสงภายนอกโรงเรือนจะมีคาความเขมแสงสูง 54931 ลักซ และความเขม
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ภายในโรงเรือนควบคุมระบบสูง 39814 ลักซ ดังนั้นความเขมแสงภายในโรงเรือนควบคุมระบบคาความเขมแสงจะต่ํากวา
ความเขมแสงภายในโรงเรือนไมควบคุมระบบ และความเขมแสงภายนอกโรงเรือนอยางเห็นไดชัด เนื่องจากมีระบบพรางแสง
ภายในโรงเรือนไมใหเกิน 40000 ลักซ ดังภาพที่ 8
ภายนอกโรงเรือน
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ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบความเขมแสง
5. ตารางเก็บผลคุณภาพผักสลัดกรีนโอคในโรงเรือน
จากผลคุณภาพผักสลัดกรีนโอคในโรงเรือนดวยระบบควบคุมสภาพแวดลอมในโรงเรือนรวมกับอีแวปปอเรเตอร
ตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 ผักสลัดกรีนโอคมีการเจริญเติบโตไดดีเพราะอุณหภูมิภายในโรงเรือนมี
ความเหมาะสมดังภาพที่ 9
การเจริญเติบโตของผัก
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ข.

ค.
ภาพที่ 9 ผลผลิตและการเจริญเติบโตของผัก

ตารางที่ 4 บันทึกการใชน้ํา-ไฟฟา
จํานวนวัน
1
5
10
15
20
30
เฉลี่ย/วัน

คาน้ํา (ลิตร)
180
735
702
543
645
1158
146.9

คาไฟฟา (kWh)
1.75
8.88
8.81
9.95
10.09
16.2
1.93

อภิปรายผล
จากการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความเขมแสง โดยผักที่ทําการทดลองผักกรีนโอค
จากกรณีศึกษาพบวาการเจริญเติบโตของผักกรีนโอคไมสมบูรณเนื่องจากอากาศในประเทศไทยรอนจัด ผลการออกแบบและ
พัฒนาระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความเขมแสงไดทําใหอุณหภูมิโรงเรือนลดลง ตนพืชมีการเจริญเติบโตไดดี
สามารถลดเวลาในการควบคุมดูแล เนื่องจากมีการรดน้ําพนหมอกอัตโนมัติระบายอากาศโดยการเปดปดหลังคาอัตโนมัติ และ
การลดอุณหภูมิดวยระบบอีแวปปอเรเตอรเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนใหมีความเหมาะสม ซึ่งโรงเรือนสามารถปลูกผัก
กรีนโอคจํานวน 168 ตน ผลผลิตที่ไดมีน้ําหนักเฉลี่ย 180 กรัม/ตน ปญหาที่พบในการทดลอง คือ การตายของผักกรีนโอค
จํานวน 4 ตน เนื่องจากตนมีความไมสมบูรณตั้งแตแรกมีใบที่เหี่ยวตนเล็กไมแข็งแรง การปลูกหนึ่งรอบใชระยะเวลา 45 วัน
โดยการปลูกจะทําการเพาะตนกลาถึง 2 สัปดาหกอนจะยายมาปลูกในโรงเรือนเพื่อใหตนกลามีความแรง ใชพลังงานไฟฟา
ทั้งหมด 16.2 kWh ใชน้ําทั้งหมด 1,158 ลิตร
สรุปผลการวิจัย
จากการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดลอมภายในโรงเรือนใหมีความเหมาะสมตอการปลูกผักกรีนโอค
ไดมีการควบคุมแบงออกเปน 3 ระบบคือ ระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยการใชอีแวปปอเรเตอรมาชวยลดอุณหภูมิระบบควบคุม
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ความชื้นโดยการใชการพนหมอก และระบบควบคุมความเขมแสงโดยการใชมานพรางแสง พบวาภายในโรงเรือนสามารถ
รักษาระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือนเฉลี่ย 24.8 องศาเซลเซียส เพิ่มความชื้นภายในโรงเรือนเฉลี่ย 75.9 เปอรเซ็นต และ
ควบคุมความเขมแสงภายในโรงเรือนเฉลี่ย 4022.9 ลักซ ผลการทดลองระบบสามารถใชงานไดจริงเปนไปตามเงื่อนไข ผักมี
การเจริญเติบโตไดดีลดโอกาสการตายของพืช 97.6 เปอรเซ็นต ซึ่งระบบควบคุมสภาพแวดลอมสามารถนําไปประยุกตใชกับ
เกษตรกรและเกษตรอุตสาหกรรมได
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีโดยไดรับความชวยเหลือจาก อาจารยสุรีรัตน บัวชื่น อาจารยสาขาพืชศาสตร
ที่ไดใหคําปรึษาแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืชและปุย ขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ทุกทานที่ใหคําปรึกษา คําชี้แนะ และชวยเหลือในการสืบคนขอมูล
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการดําเนินงานวิจัยนี้ม าโดยตลอด พรอมทั้งยังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และสถานที่
ดําเนินงานวิจัย
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ที่เปนชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ไมโครพลาสติกถูกแยกออกจากตะกอนดินโดยการแยกตามความหนาแนน
แล ว นํ า มานั บ จํ า นวนและศึ ก ษาสั ณ ฐานวิ ท ยาภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน และวิ เ คราะห ช นิ ด ของโพลิ เ มอร โ ดยใช ฟู เ รี ย ร
ทรานสฟอรม อินฟาเรท สเปกโตรสโคป (Fourier - Transform Infrared Spectroscopy; FT- IR) ผลการศึกษาพบวา
มีปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินเฉลี่ย 4.8 ± 4.3 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง โดยพบปริมาณตั้งแต 0 - 18.6 ชิ้น
ตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาพบวาไมโครพลาสติกสวนใหญมีรูปรางแบบเสนใยโดยมีคา 66.7, 53.8
และ 62.5 เปอรเซ็นตของตัวอยางที่พบทั้งหมดสําหรับพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรมและธรรมชาติตามลําดับ โดยพบไมโคร
พลาสติกที่มีสีดําในปริมาณมากที่สุดคือ 24.2, 46.2 และ 31.3 เปอรเซ็นตของตัวอยางที่พบทั้งหมดสําหรับพื้นที่ชุมชน
เกษตรกรรมและธรรมชาติตามลําดับ นอกจากนีย้ ังพบไมโครพลาสติกที่มีขนาดความยาว 1,000 - 5,000 ไมโครเมตรมากที่สุด
ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนและพื้ น ที่ ธ รรมชาติ โดยมี ค า

45.5

และ 50

เปอร เ ซ็ น ต ข องตั ว อย า งที่ พ บทั้ ง หมดตามลํ า ดั บ

สําหรับพื้นที่เกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกที่มีความยาว 500 - 1,000 ไมโครเมตรมากที่สุดคือ 53.8 เปอรเซ็นตของตัวอยาง
ที่พบทั้งหมด สําหรับผลการทดสอบชนิดของโพลิเมอรไมโครพลาสติกดวย FT- IR พบวาโพลีโพรไพลีน (Polypropylene)
คือชนิดของโพลิเมอรที่พบมากที่สุดซึ่งบงชี้ไดวาไมโครพลาสติกที่ปนเปอนในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีแหลงที่มาหลักจาก
ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิที่เกิดจากการแตกหักยอยสลายของพลาสติกขนาดใหญซึ่งมาจากอุปกรณทําการประมงและ
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 พลาสติกที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 5 มิลลิเมตร โดยเปนพลาสติกขนาดเล็กที่ใชเปน
วัสดุตั้งตนในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ (ไมโครพลาสติกชนิดปฐมภูมิ) รวมทั้งที่เกิดจากการแตกหักยอยสลาย
ของขยะพลาสติกขนาดใหญ (ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิ) ซึ่งไมโครพลาสติกเหลานี้สามารถแพรกระจายเขาสูสิ่งแวดลอม
ไดงาย โดยพบการแพรกระจายในสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ชายหาด ตะกอนดินปากแมน้ํา และในมวลน้ํา (ปติพงษ ธาระมนต
และคณะ, 2559) ไมโครพลาสติกที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะ
สิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบการกรองกิน นอกจากนี้ไมโครพลาสติกยังสามารถเปนตัวกลางในการนําสารพิษเขาสูหวงโซอาหารไดอีก
ทางหนึ่งดวย โดยพื้นผิวของไมโครพลาสติกมีคุณสมบัติในการดูดซับสารตางๆ เมื่อสิ่งมีชีวิตบริโภคเขาไปจะสงผลใหเกิดการ
สะสมสารพิษในรางกาย (bioaccumulation) และจะถายทอดสารพิษเขาสูหวงโซอาหาร สงผลใหสิ่งมีชีวิตที่เปนผูบริโภค
ลําดับสุดทายรวมถึงมนุษยไดรับสารพิษได นอกจากนี้การปนเปอนของไมโครพลาสติกยังกอใหเกิดทัศนคติดานลบตอแหลงน้ํา
อีกดวย (วรงคศิริ เข็มสวัสดิ์, 2559) ปจจุบันการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดลอมยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก
ทั้งยังมุงเนนการศึกษาในระบบนิเวศทางทะเลเปนสวนมากทําใหขาดขอมูลการปนเปอนไมโครพลาสติกในระบบนิเวศน้ําจืด
(Wagner et al., 2014) ซึ่งระบบนิเวศน้ําจืดจัดเปนแหลงทรัพยากรที่มีความสําคัญ อีกทั้งยังเปนเสนทางหลักของการ
แพรกระจายไมโครพลาสติกจากกิจกรรมบนบกลงสูทะเลและมหาสมุทร พื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดเปนระบบนิเวศน้ําจื ด
ขนาดใหญที่สุดในประเทศไทยที่มีความสําคัญในหลายๆดาน ทั้งดานเกษตรกรรม ประมง และทางดานเศรษฐสังคมของ
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบ ในปจจุบันพบวาพื้นที่โดยรอบบึงบอระเพ็ดมีการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบตางๆ ซึ่งจะสงผลตอ
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การปนเปอนของมลสารตางๆ รวมทั้งไมโครพลาสติกเขาสูบึงบอระเพ็ดไดและจะเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอ ม
ของบึ งบอระเพ็ด ในที่สุ ด การวิ จัย ครั้ ง นี้เ ปน การสํ ารวจการปนเปอ นไมโครพลาสติ กในตะกอนดิน บริ เวณพื้ นที่ ชุม น้ํา บึ ง
บอระเพ็ด
ซึ่งตะกอนดินถือเปนแหลงที่พบการสะสมของไมโครพลาสติกอยางแพรหลายและสามารถใชเปนดัชนีบงชี้
การปนเปอนของ
ไมโครพลาสติกภายในพื้นที่ได ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การปองกันและลดการปนเปอนไมโครพลาสติกในระบบนิเวศน้ําจืดตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษา
พื้นที่ศึกษาคือพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ธรรมชาติของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
2. ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ
- 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 สถานีโดยเก็บจากพื้นที่ชุมชนจํานวน 4 สถานี พื้นที่เกษตรกรรม
จํานวน 3 สถานี และพื้นที่ธรรมชาติจํานวน 3 สถานี (ภาพที่ 1) โดยใชอุปกรณสําหรับเก็บตะกอนดิน (Grab Sampler)
ในการเก็บตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหคุณสมบัติตะกอนดินดังนี้
- วิเคราะหลักษณะของเนื้อดิน (Soil texture) ใชวิธีวิเคราะห Hydrometer method
- วิเคราะหหาปริมาณอินทรียวัตถุในดินใชวิธีวิเคราะหของ Walkley and Black Method
- วิเคราะหหาปริมาณน้ําในดิน (Water Content) โดยการชั่งน้ําหนักดินเปยก จากนั้นนําไปอบใหแหง
ชั่งน้ําหนักดินแหง คํานวณหาปริมาณน้ําในดินจากน้ําหนักดินที่เปลี่ยนแปลงไป
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ภาพที่ 1 แผนทีจ่ ุดเก็บตัวอยาง
2. การแยกไมโครพลาสติกจากตะกอนดิน
วิธีการเตรียมตัวอยางตะกอนดินเพื่อหาไมโครพลาสติก ดัดแปลงจากวิธีการของ Klein et al., (2015)
และ Masura et al., (2015) โดยชั่งตัวอยางดินเปยกประมาณ 1 กิโลกรัม จากนั้นเติมน้ําเกลืออิ่มตัวลงในตัวอยาง โดยใช
อัตราสวนตัวอยางตะกอนดินตอน้ําเกลือเทากับ 1: 2 ( V/ V) คนใหเขากันเปนเวลา 30 นาที ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอนเปนเวลา
1 คืนเทตะกอนที่ลอยบนผิวหนาลงในผากรองขนาดตา 300 ไมโครเมตร จากนั้นถายตัวอยางจากผากรองลงในบีกเกอรแหง
อีกใบดวยน้ํากลั่น (ตัวอยางขนาด 300 ไมโครเมตร) สวนตัวอยางและสารละลายที่ผานการกรองจากผากรอง นํามากรอง
ผานผากรองขนาด 20 ไมโครเมตรโดยใชเครื่องดูดสุญญากาศ และถายตัวอยางจากผากรองลงในบีกเกอรแหงอีกใบดวย
น้ํากลั่น (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% H 2 O 2 จํานวน 20 มิลลิลิตร ลงใน
ตัวอยางขนาด 300 และนอยกวา 300 ไมโครเมตรที่เตรียมได คนใหเขากันแลวปลอยใหทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหอง 5 นาที
นําไปใหความรอนบน hot plate จนอุณหภูมิสูงถึง 75 องศาเซลเซียส ใหยกตัวอยางลงแลวนําใสตูดูดควันจนอุณหภูมิเย็นลง
จากนั้นนํากลับไปใหความรอนที่ 75 องศาเซลเซียสอีกครั้ง ถาสังเกตเห็นสารอินทรียเหลืออยูใหเติม 30% H 2 O 2 ทีละ
20 มิลลิลิตร ทําซ้ําจนกระทั่งไมเห็นสารอินทรีย เติมเกลือลงในตัวอยางที่ผานการยอยแลวในอัตราสวนเกลือ 6 กรัมตอ
ปริมาตรตัวอยาง 20 มิลลิลิตรจนอิ่มตัว
4. การแยกตะกอน
นําสารละลายของตัวอยางขนาด 300 และนอยกวา 300 ไมโครเมตรที่เติมเกลือจนอิ่มตัว มาเทใสภาชนะ
ทรงกระบอกสําหรับแยกตะกอนตามความหนาแนน Cylinder density separator ตั้งทิ้งไว 1 คืน ใหตัวอยางตกตะกอน
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จากนั้นกรองตัวอยางโดยตัวอยางขนาด 300 ไมโครเมตรนํามากรองผานผากรองขนาดตา 300 ไมโครเมตร (ตัวอยางขนาด
300 ไมโครเมตร) สวนตัวอยางขนาดนอยกวา 300 ไมโครเมตรนํามากรองผานกระดาษกรองใยแกว (GF/C) ขนาดตา 1.2
ไมโครเมตรโดยใชเครื่องดูดสุญญากาศ (ตัวอยางขนาดนอยกวา 300 ไมโครเมตร)
5. การวิเคราะหสัณฐานวิทยา และปริมาณไมโครพลาสติก
1) การวิเคราะหสัณฐานวิทยา นําตัวอยางที่ไดจากการแยกตะกอน มาศึกษาภายใตกลองจุลทรรศน
สเตอริโอไมโครสโครป ดังนี้
- ขนาด จําแนกขนาดออกเปน 2 กลุมคือ ไมโครพลาสติกขนาดใหญ (Large Microplastics; LMP) คือ
อนุภาคไมโครพลาสติกที่มีขนาดระหวาง 1 - 5 มิลลิเมตร และไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small Microplastics; SML) คือ
อนุภาคที่มีขนาด 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
น้ําตาล 4.กลุมสีใส 5.กลุมสีขาว และ 6. กลุมสีแดงไดแกสีแดงและชมพู (Peng et al., 2017)
- รูปราง จําแนกรูปรางออกเปน 4 รูปรางไดแก เสนใย เสน แผน และชิ้นสวนไมมีรูปแบบ
2) วิเคราะหปริมาณ นับจํานวนไมโครพลาสติกที่พบภายใตกลองจุลทรรศนชนิดสเตอริโอไมโครสโครป
เทียบเปนหนวยจํานวนไมโครพลาสติก (ชิ้น) ตอน้ําหนักตัวอยาง (กรัม) จากนั้นทําการคีบเก็บไมโครพลาสติกใสในถวยกระดาษ
ฟอยลไวเพื่อนําไปวิเคราะหชนิดของโพลิเมอรตอไป
6. การวิเคราะหโพลิเมอรของไมโครพลาสติก
คั ด เลื อ กไมโครพลาสติ ก เพื่ อ นํ า ไปวิ เ คราะห โ พลิ เ มอร โดยการสุ ม ตั ว อย า งไมโครพลาสติ ก จํ า นวน
20 เปอรเซ็นตจากจํานวนทั้งหมดที่พบ คีบตัวอยางที่สุมไวออกจากถวยกระดาษฟอยลภายใตกลองจุลทรรศน นํามาจัดเรียง
พรอมอัดลงบนแผนมินิโพแทสเซียมโบรไมด นําไปทดสอบดวย FT – IR

7. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลการปนเปอนไมโครพลาสติกในแตละสถานีและพื้นที่ จําแนกสัณฐานวิทยาตามรูปราง สี
และขนาดโดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic) และเปรียบเทียบปริมาณการปนเปอนในระหวางสถานีและพื้นที่
โดยใชความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Anova)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะหคุณสมบัติตะกอนดิน
ผลการวิเคราะหตัวอยางตะกอนดินที่เก็บจาก 10 สถานีใน 3 พื้นที่คือพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรมและพื้นที่
ธรรมชาติ พบวาตัวอยางตะกอนดินทั้งหมดเปนดินเหนียว ยกเวนตัวอยางตะกอนดินจากสถานีที่ 8 ซึ่งอยูในพื้นที่ธรรมชาติ
ที่พบวาเปนดินทราย และพบวาตะกอนดินมีคาอินทรียวัตถุอยูระหวาง 2.07 - 6.03 เปอรเซ็นต โดยมีคาเฉลี่ยของอินทรียวัตถุ
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ในตะกอนดินเทากับ 5.25, 4.96 และ 2.59 เปอรเซ็นต สําหรับตัวอยางตะกอนดินที่มาจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม
และพื้นที่ธรรมชาติตามลําดับ
2. ปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
ผลการวิ เ คราะห ป ริ มาณไมโครพลาสติ ก ในตั ว อย า งตะกอนดิ นจากการเก็ บ ตั ว อย างจํ า นวน 10 สถานี
ในทั้ง 3 พื้นที่ พบปริมาณไมโครพลาสติกตั้งแต 0 - 5 ชิ้นตอกรัมน้ําหนักดินแหง (0 - 18.6 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง)
ปริมาณเฉลี่ยรวมไมโครพลาสติกคือ 4.8 ± 4.3 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักแหง โดยปริมาณไมโครพลาสติกเฉลี่ยในพื้นที่ชุมชน
เกษตรกรรมและธรรมชาติอยูที่ 6.3 ± 3.7, 4.9 ± 6.0 และ 2.7 ± 1.6 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักแหงตามลําดับ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณไมโครพลาสติกระหวางทั้ง 3 พื้นที่แลวพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P>0.05) รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
ปริมาณไมโครพลาสติก/น้ําหนักดิน

พื้นที่

สถานียอย

ชุมชน

1

6.6 ± 4.2

2

10.0 ± 3.7

3
4

5.2 ± 1.3
3.4 ± 2.8

เฉลี่ย

6.3 ± 3.7

5

7.3 ± 10.0

6

4.0 ± 2.8

7

3.3 ± 4.7

เฉลี่ย

4.9 ± 6.0

8
9

1.5 ± 1.3
3.6 ± 2.0

10

3.0 ± 1.2

เฉลี่ย

2.7 ± 1.6

เฉลี่ยรวมทั้งหมด

4.8 ± 4.3

เกษตร

ธรรมชาติ

แหงเฉลี่ย (ชิ้น/กก.)

3. สัณฐานวิทยาของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
3.1 รูปรางของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
จากการศึกษาในครั้งนี้พบไมโครพลาสติกทั้งหมด 4 รูปรางไดแก (1) เสนใย (2) เสน (3) แผน และ
(4) เศษชิ้นสวน (ภาพที่ 2) โดยเสนใยคือรูปรางที่พบมากที่สุด ซึ่งพบไมโครพลาสติกที่มีรูปรางเปนเสนใยในตะกอนดินจาก
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พื้นที่ชุมชน เกษตรกรรม และธรรมชาติ คิดเปน 66.7, 53.8 และ 62.5 เปอรเซ็นตของไมโครพลาสติกที่พบทั้งหมดตามลําดับ
รองลงมาคือรูปรางแบบแผนที่พบ 21.2, 46.2 และ 37.5 เปอรเซ็นตของไมโครพลาสติกที่พบทั้งหมดตามลําดับ (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2 รูปรางไมโครพลาสติกในตะกอนดิน (1) เสนใย (2) เสน (3) แผน (4) เศษชิ้นสวน

ภาพที่ 3 รูปรางไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
3.2 สีของไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
การจําแนกสีของไมโครพลาสติก โดยจากการศึกษาพบไมโครพลาสติกทั้งหมด 6 สีดวยกันไดแก ฟา ขาว
ใส แดง เหลืองและดํา ในพื้นที่ชุมชนสีของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดคือสีดําและสีใสในปริมาณเทากันคือ 24.2 เปอรเซ็นต
รองลงมาคือสีฟาและสีขาว 21.2 และ 12.1 เปอรเซ็นตตามลําดับ พื้นที่เกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกสีดํามากที่สุด 46.2
เปอรเซ็นต รองลงมาคือสีฟาและสีขาวเทากันคือ 15.4 เปอรเซ็นต สวนพื้นที่ธรรมชาติสีที่พบมากที่สุดคือสีดํา 31.3 เปอรเซ็นต
รองลงมาคือสีฟาสีขาว และสีใสเทากันคือ 18.8 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 สีไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
3.3 ขนาดของไมโครพลาสติก
การจํ า แนกขนาดของไมโครพลาสติ ก โดยจากการศึ ก ษาพบว า ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนและพื้ น ที่ ธ รรมชาติ
พบไมโครพลาสติกขนาดใหญ (Large microplastics particles; LMP) ที่มีขนาด 1,000 - 5,000 ไมโครเมตรมากที่สุดคือ
45.5 และ 50 เปอรเซ็นตตามลําดับ รองลงมาคือไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small microplastics particles; SMP) ที่มี
ขนาด 500 - 1,000 ไมโครเมตร 36.4 และ 43.8 เปอรเซ็นตตามลําดับ และไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small
microplastics particles; SMP) ที่มีขนาด 100 - 500 ไมโครเมตร 18.2 และ 6.3 เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนพื้นที่
เกษตรกรรมพบไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small microplastics particles; SMP) ที่มีขนาด 500 - 1,000 ไมโครเมตรมาก
ที่สุดคือ 53.8 เปอรเซ็นต รองลงมาคือไมโครพลาสติกขนาดใหญ (Large microplastics particles; LMP) ขนาดที่มี 1,000
- 5,000 ไมโครเมตร 38.5 เปอรเซ็นต และไมโครพลาสติกขนาดเล็ก (Small microplastics particles; SMP) ที่มีขนาด
100 - 500 ไมโครเมตร 6.3 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ขนาดไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
4. โพลิเมอรของไมโครพลาสติก
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จากผลการวิเคราะหโพลิเมอรของตัวอยางที่สุมมาจํานวนทั้งสิ้น 13 ชิ้น ซึ่งคิดเปน 20 เปอรเซ็นตจากจํานวน
ตัวอยางที่พบทั้งหมด 62 ชิ้น พบวาตัวอยางจํานวน 6 ชิ้นถูกจําแนกวาเปนไมโครพลาสติก โดยพบโพลิเมอรท้ังหมด 5 ชนิด
ซึ่งพบวาเปนโพลีโพรไพลีน (Polypropylene) จํานวนมากที่สุดถึง 33.3 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นพบวาเปนโพลีไวนิล คลอไรด
(Polyvinyl chloride), โพลีเอธิลีน โฟม (Polyethylene foam), โพรไพลีน - เอธิลีน (6%) (Propylene - ethylene (6%))
และโพลีเอสเธอร (Polyester) ในจํานวนเทากันคือ 16.7 เปอรเซ็นต สวนตัวอยางอีก 7 ชิ้นที่ไมถูกจําแนกเปนไมโครพลาสติก
นั้นพบโพลิเมอรทั้งหมด 3 ชนิดดวยกัน โดยโพลิเมอรที่พบมากที่สุดคือใยฝาย (cotton) จํานวน 71.4 เปอรเซ็นต สวนอีก
2 ชนิดคือเอมีน และอีเธอรพบในจํานวน 14.3 เปอรเซ็นตเทากัน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 ภาพที่ 6 และภาพที่ 7
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหชนิดโพลิเมอรของพลาสติกที่พบในตะกอนดินของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
ชิ้น

ตัวอยาง

ชนิดโพลิเมอร

ชิ้น (ทั้งหมด)

เปอรเซ็นต

พื้นที่

พลาสติก

โพลีไวนิล คลอไรด
โพลีโพรไพลีน

1
2

16.7
33.3

ชุมชน
ชุมชน

1
1

เกษตร

1

ไมใชพลาสติก

(แตละพื้นที)่

โพลีเอธิลีน โฟม

1

16.7

ธรรมชาติ

1

โพรไพลีน - เอธิลีน (6%)
โพลีเอสเธอร

1
1

16.7
16.7

ชุมชน
ชุมชน

1
1

รวม

6

100.0

-

6

ใยฝาย (cotton)

5

71.4

ชุมชน

2

ชุมชน

1

ชุมชน

1
1
1

เอมีน

1

14.3

ธรรมชาติ
ชุมชน

อีเธอร

1

14.3

ชุมชน

1

รวม

7

100.0

-

7
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ภาพที่ 6 สเปกตราจากการจําแนกโพลิเมอรของตัวอยางไมโครพลาสติกเรียงจากบนลงลาง: 1) โพลีเอสเธอร (72.95%)
2) โพลีเอธิลีน โฟม (81.58%) 3) โพลีไวนิล คลอไรด (76.12%) 4) โพลีโพรไพลีน (79.29) และ 5) โพรไพลีน - โพลีเอธิลีน
(79.29%)

ภาพที่ 7 สเปกตราจากการจําแนกโพลิเมอรของตัวอยางที่ไมใชไมโครพลาสติกเรียงจากบนลงลาง: 1) ใยฝาย (cotton)
(90.65%) 2) เอมีน (78.83%) และ 3) อีเธอร (80.63%)
อภิปรายผล
1. คุณสมบัติตะกอนดิน
จากการศึกษาคุณสมบัติตะกอนดินพบวา ตัวอยางตะกอนดินเปนดินเหนียวในเกือบทุกสถานี ยกเวนในสถานีที่ 8
ซึ่งเปนพื้นที่ธรรมชาติ ที่มีเนื้อดินเปนดินทราย โดยผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุในตะกอนดินจากทั้ง 3 พื้นที่พบวา
ตะกอนดินที่เก็บจากพื้นที่ชุมชนมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุดคือ 5.25 เปอรเซ็นต รองลงมาคือตะกอนดินที่เก็บจากพื้นที่
เกษตรกรรมซึ่งพบปริมาณอินทรียวัตถุเทากับ 4.96 เปอรเซ็นต ในขณะที่ตะกอนดินที่เก็บจากพื้นที่ธรรมชาติมีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่ําสุดคือ 2.59 เปอรเซ็นต ซึ่งอาจเปนผลมาจากลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่แตกตางกัน กลาวคือพื้นที่ชุมชน

251

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมตางๆ ของชุมชนโดยรอบ โดยไดรับของเสียจากชุมชนทั้งในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะน้ําเสียจาก
ชุมชนที่มีการปนเปอนสารอินทรียลงสูพื้นที่ ในขณะที่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติถูกรบกวนจากกิจกรรมชุมชน
นอยกวาจึงพบวาตะกอนดินมีปริมาณอินทรียวัตถุนอยกวาตามลําดับ อยางไรก็ตามจากรายงานการวิจัยพบวาคุณสมบัติ
ของตะกอนดินไมมีผลตอปริมาณการปนเปอนของไมโครพลาสติก (Peng et al., 2017)
2. ไมโครพลาสติกในตะกอนดิน
จากผลการศึกษานี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในแหลงน้ําจืดในภูมิภาคอื่นๆ
(ตารางที่ 3) พบวาการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดมีคานอยกวาพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะ
ในการศึกษาที่ Poyang Lake สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งพบวามีการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินสูงถึง 54 - 506
ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง (Yuan et al., 2019) เชนเดียวกับในตะกอนดินแมน้ําที่พบวามีการปนเปอนไมโครพลาสติก
สูงกวาพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดเชนกัน โดยในการศึกษาที่ Nakdong River สาธารณรัฐเกาหลีพบปริมาณไมโครพลาสติก
เฉลี่ย 1970 ± 62 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง (Eo et al., 2019) เชนเดียวกับการศึกษาของ He et al., (2020) ที่
Brisbane River ประเทศออสเตรเลียก็พบวามีการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินสูงเชนกันในปริมาณ 10 - 520 ชิ้นตอ
กิโลกรัมน้ําหนักดินแหง นอกจากนี้ในการศึกษาของ Sarkar et al., (2019) ยังพบวา Ganga River ประเทศอินเดียเปนอีก
หนึ่งที่ที่พบปริมาณการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินคอนขางมากคือ 99.27 - 409.86 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง
รวมทั้งการศึกษาที่ Edgbaston Pool ประเทศอังกฤษที่พบปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 250 - 350 ชิ้นตอกิโลกรัม
น้ําหนักดินแหง (Vaughan et al., 2017) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแหลงน้ําดังกลาวนั้นเปนแหลงน้ําขนาดใหญรองรับน้ําผิวดิน
และน้ําเสียชุมชนขนาดใหญจึงทําใหมีการปนเปอนไมโครพลาสติกอยูในระดับสูง
นอกจากนี้ยังพบวาไมโครพลาสติกมีการแพรกระจายและสะสมอยูในตะกอนดิน ทั้งบริเวณพื้นที่ชุมชน พื้นที่
เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยพบปริมาณไมโครพลาสติกในพื้นที่ชุมชนสูงกวาในพื้นที่อื่น
ถึงแมวาจะไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งบงชี้ไดวาอิทธิพลหลักที่สงผลตอปริมาณไมโครพลาสติกคือกิจกรรม
มนุษย ซึ่งสอดคลองกับการรายงานกอนหนานี้ท่ีปาชายเลนของประเทศสิงคโปรโดยพบวา บริเวณที่มีการประกอบกิจกรรม
ของมนุษยไมหนาแนนจะพบปริมาณการแพรกระจายของไมโครพลาสติกนอยกวาบริเวณที่มีการประกอบกิจกรรมมนุษย
หนาแนน (Mohamed Nor & Obbard, 2014) เชนเดียวกับการศึกษาของ Vianello et al., (2013) ที่พบวาการปนเปอน
ไมโครพลาสติกมีความสัมพันธกับกิจกรรมมนุษยและยังสงผลตอการแพรกระจายของไมโครพลาสติก จึงบงชี้ไดวาแหลงที่มา
หลักของไมโครพลาสติกมาจากกิจกรรมมนุษย
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลการศึกษาการปนเปอนไมโครพลาสติกในตะกอนดินในแหลงน้ําอื่นๆ
พื้นที่

ปริมาณที่พบ (ชิ้น/กก.ดินแหง)

อางอิง

Poyang Lake สาธารณรัฐประชาชนจีน
Nakdong River สาธารณรัฐเกาหลี

20 - 340
1970 ± 62

Yuan et al., 2019
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
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Bueng Boraphet wetland ประเทศไทย

0 - 18.6

การศึกษาครั้งนี้

ในดานรูปรางไมโครพลาสติกที่พบภายในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดนั้น มีทั้งหมด 4 รูปรางดวยกันไดแก เสนใย
เสน แผนและเศษชิ้นสวน โดยในการศึกษานี้เสนใยคือรูปรางที่พบมากที่สุด ซึ่งแหลงที่มาของไมโครพลาสติกแบบเสนใยและ
เสนอาจมาจากชิ้นสวนของอุปกรณทําการประมงภายในพื้นที่เชน แห อวน ลอบ หรือมาจากเสนใยจากเสื้อผา เครื่องนุงหม
ที่ปนเปอนมากับน้ําทิ้งจากชุมชน โดยเฉพาะน้ําทิ้งจากชุมชนที่อาจมีการปนเปอนไมโครพลาสติกที่มีรูปรางเปนเสนใยจากการ
ซักผาดวยเครื่องซักผา ซึ่งพบวาเปนปจจัยสําคัญในการเปนแหลงที่มาของไมโครพลาสติกชนิดเสนใย (Dris et al., 2015)
แลวปนเปอนเขาสูน้ําเสียชุมชนที่ระบายลงสูแหลงน้ํา ซึ่งพื้นที่เก็บตัวอยางตะกอนดินจากพื้นที่ชุนชนในการศึกษาครั้งนี้
เปนพื้นที่ที่มีชุมชนประมงอยูโดยรอบและยังรับน้ําเสียจากคลองที่รองรับน้ําเสียจากชุมชนที่อยูไกลออกไปแลวระบายลงสูพื้นที่
ชุมชนนี้ดวย สวนรูปรางแผนและเศษชิ้นสวนนั้นจะมาจากการแตกหักยอยสลายของถุง กลอง หรือชิ้นสวนพลาสติกขนาดใหญ
สีของไมโครพลาสติกที่พบปริมาณมากที่สุดคือสีดํา อาจเนื่องมาจากพลาสติกที่มีสีดําหรือสีเขมผลิตจากพลาสติก
ที่มีความหนาแนนสูงกวามวลน้ํา จึงไมลองลอยอยูในมวลน้ํา แตจะสามารถฝงตัวและตกสะสมอยูในตะกอนดินได (สถาบันวิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
สําหรับชนิดของโพลิเมอรไมโครพลาสติกของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดที่ไดจากการวิเคราะหดวย FT - IR
พบโพลิเมอรของไมโครพลาสติก 5 ชนิดดวยกันไดแก โพลีไวนิล คลอไรด, โพลีโพรไพลีน, โพลีเอธิลีน โฟม, โพรไพลีน - เอธิลีน
(6%) และโพลีเอสเธอร โดยโพลีโพรไพลีนคือโพลิเมอรที่พบมากที่สุดในการศึกษานี้ ซึ่งสวนใหญอนุภาคสีขาวจะถูกวิเคราะหวา
เปนโพลีโพรไพลีน โดยโพลีโพรไพลีนนั้นมักนิยมใชเปนสวนประกอบในการผลิตบรรจุภัณฑอาหาร กลองพลาสติก และกันชน
รถยนต (Plastics Europe, 2015) รวมทั้งอุปกรณทําการประมงดวย (Vianello et al., 2013) ซึ่งในพื้นที่บึงบอระเพ็ด
มีการทําประมงเปนจํานวนมาก มีการวางอุปกรณดักจับสัตวน้ํา รวมถึงทุนลอยตางๆ จึงอาจเปนเหตุผลใหพบโพลิเมอร
พลาสติกชนิดนี้เปนจํานวนมาก ทําใหสามารถสรุปไดวาแหลงที่มาหลักของการปนเปอนไมโครพลาสติกภายในพื้นที่ชุมน้ํา
บึงบอระเพ็ดคือไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิ (secondary microplastic) ดานโพลีไวนิล คลอไรดนิยมใชในการผลิตหนังเทียม
สําหรับหุมเบาะ เกาอี้ ผา กระเปา หรือสายเคเบิล สําหรับโพลีเอสเธอรหรือในบางครั้งจะถูกวิเคราะหเปนโพลีเอธิลีน เทเรฟ
ทาเลธ (PET) สําหรับรูปร างเสนใยจะถูกจําแนกเปนโพลีเอสเธอร ซึ่งในการศึกษานี้ตัวอยางที่สุ มมาวิเคราะหแลวพบว า
มีโพลิเมอรเปนโพลีเอสเธอรนั้นเปนไมโครพลาสติกที่มีรูปรางเปนเสนใยสีแดงจากพื้นที่ชุมชน ซึ่งอาจเปนไมโครพลาสติกจาก
เสื้อผาที่ปนเปอนมากับน้ําทิ้งจากการซักผา โดยเปนวัสดุที่นิยมใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งในปจจุบันเสนใยสังเคราะหนั้น
กําลังเปนที่นิยมในอุตสาหกรรมแฟชั่น (Peng et al., 2018) นอกจากนี้ในสวนของตัวอยางที่ถูกวิเคราะหวาไมใชไมโคร
พลาสติกนั้นพบวา ใยฝาย (cotton) คือโพลิเมอรที่พบมากที่สุด รองลงมาคือเอมีนและอีเธอร โดยใยฝายเปนเสนใยขนาดเล็ก
ที่มาจากธรรมชาติจึงไมถือเปนพลาสติก ซึ่งในการศึกษานี้ตัวอยางที่สุมมาทดสอบแลวพบวามีโพลิเมอรเปนใยฝายนั้น มีรูปราง
เปนเสน ใยทั้งหมด สวนเอมีนและอีเธอรนั้นพบว า เปน สารเติม แตงที่นิ ยมใชในกระบวนการผลิ ตพลาสติก โดยเอมีนคื อ
สารยับยั้งการกัดกรอน สวนอีเธอรเปนพลาสติกไซเซอรที่เติมลงไปเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติเชิงกลบางประการของพลาสติก
เชนเพิ่มความยืด ออนตัว หรือหั กงอ จึงมีแ นวโนมวา อนุภาคของตัวอย างที่ ถูกวิเ คราะหวาไมใช พลาสติกในการศึ กษานี้
โดยแทจริงแลวมีองคประกอบโพลิเมอรเปนพลาสติก แตดวยกระบวนการในการเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะห FT - IR หรือ
ความหนาของอนุภาคตัวอยางที่มีมาก ทําใหในขั้นตอนการวิเคราะหตัวอยาง ลําแสงอินฟาเรทจากแหลงกําเนิดอาจจะสองไป
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ถึงแคผิวของอนุภาคตัวอยางไมทะลุผานชั้นผิวดานนอกเขาไปยังดานในของอนุภาคตัวอยาง จึงใหผลวิเคราะหออกมาเปน
สารเติมแตงพลาสติกแทนที่จะเปนชนิดโพลิเมอรของพลาสติก
สรุปผลการวิจัย
ในปจจุบันพลาสติกถือวามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน โดยมีการนําพลาสติกซึ่งเปนวัสดุสังเคราะหมาใชงาน
อยางกวางขวางและมีแนวโนมในการนํามาใชงานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีตนทุน
ในการผลิตต่ํา แตเมื่อไมไดใชงานหรือไมสามารถใชประโยชนไดแลวจะกลายเปนขยะพลาสติก ซึ่งปญหาขยะพลาสติกจํานวน
มากนั้ น ได ก ลายเป น ต นกํ า เนิ ดของพลาสติ ก ขนาดเล็ก หรื อ ไมโครพลาสติ ก โดยการศึ ก ษาการปนเป อ นไมโครพลาสติ ก
ในตะกอนดินบริเวณพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรคครั้งนี้พบการปนเปอนไมโครพลาสติกเฉลี่ย 4.8 ± 4.3 ชิ้นตอ
กิโลกรัมน้ําหนักดินแหง (0 - 18.6 ชิ้นตอกิโลกรัมน้ําหนักดินแหง) โดยพื้นที่ชุมชนคือบริเวณที่พบปริมาณการปนเปอนสูงสุด
รองลงมาคือพื้น ที่เกษตรกรรม และพื้นที่ ที่เปนธรรมชาติ ซึ่งบง ชี้ไดวาการปนเปอนไมโครพลาสติกในพื้ นที่บึงบอระเพ็ ด
ไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมจากชุมชนเปนหลัก สวนผลจากการวิเคราะหชนิดโพลิเมอรของไมโครพลาสติกดวย FT- IR ซึ่งพบ
ชนิดโพลิเมอรเปนโพลีโพรไพลีน, โพลีไวนิล คลอไรด, โพลีเอสเธอร บงชี้ไดวาที่มาหลักของการปนเปอนไมโครพลาสติก
ในตะกอนดินภายในพื้นทีอ่ าจเกิดจากการแตกหักยอยสลายของพลาสติกขนาดใหญ (ไมโครพลาสติกชนิดทุติยภูมิ) ซึ่งมาจาก
อุปกรณทําการประมงและบรรจุภัณฑอาหาร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คุ ณ จิ ร ะเดช บุ ญ มาก หั ว หน า เขตห า มล า สั ต ว ป า บึ ง บอระเพ็ ด จั ง หวั ด นครสวรรค ที่ ใ ห ค วาม
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีเปาหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟา ในบริษัทผลิตอุปกรณซีเมนต
บอรดแหงหนึ่ง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานในสายการผลิต จํานวน 250 คน โดยใชแบบสอบถามซึ่งแบง
ออกเปน 5 สวน คือ 1. ลักษณะทั่วไปของพนักงาน 2. ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 3. พฤติกรรมการใชพลังงาน
ไฟฟาในครอบครัว 4. พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในโรงงาน 5. ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ/จิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ
พลังงาน ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป (39.6%) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป (45.5%) และ
เคย ไดรับการอบรมดานการอนุรักษพลังงาน (63%) ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการอนุรักษ
พลังงานในโรงงาน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และการเขารับการอบรม ใน
บรรดาปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ หัวขอที่ควรมีการปรับปรุง มากที่สุดโดยพิจารณาจากความแปรปรวนที่สูงกวาพฤติกรรมดาน
อื่นๆ 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
พลังงานเปนปจจัยการผลิตที่มีความจําเปนและสําคัญตอเศรษฐกิจ 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 ทั้งในสวนของการผลิต การสรางสายสง และ การจําหนาย
ไฟฟา (แนวโนมพลังงานไทย-โลก, 2556) ความตองการใชพลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการผลิต
พลังงานมีการใชทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภท เชน ทรัพยากรน้ํา ปาไม และแร อีกทั้งการพัฒนาและการใชพลังงานที่มี
การปลอย สารพิษทางอากาศไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความตองการและราคา
พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอาจนําไปสูการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชพลังงานอีกดวย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559, 2554 : 100) ประกอบกับภาพรวมการใชพลังงานของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559 : 15) พบวาภาคอุตสาหกรรม มีการใชพลังงานมาก เปน
อันดับสองรองจากภาคขนสง คิดเปนรอยละ 35.9 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด โดยพบวาพลังงานไฟฟาเปนพลังงาน
ที่มีการใชมากเปนอันดับสองรองลงมาจากน้ํามันสําเร็จรูป โดยคิดเปนรอยละ 19.8 ของพลังงานทั้งหมด ประเทศไทยตอง
พึ่งพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลัก จากขอมูลในป พ.ศ. 2558 การนําเขา พลังงานมีปริมาณ 74,928 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2557 รอยละ 8.2 โดยมีการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยในสัดสวนรอยละ 99.9 ของการ
นําเขาพลังงานทั้งหมด และพลังงานหมุนเวียนดั้งเดิม รอยละ 0.1 ทั้งนี้การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยมีปริมาณ 74,841 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ โดยมีการนําเขาพลังงานไฟฟาในปริมาณ 1,228 พันตัน เทียบเทาน้ํามันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 จากป
พ.ศ. 2557 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2559 : 16) ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเตรียมพรอมทางดาน
พลังงานโดยมีรูปแบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีการ พัฒนาตอเนื่อง ควบคูไปกับการประสานความรวมมือกับ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศและหน วยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บนโยบายรั ฐ บาล และความสํา คั ญ ของการจั ด
การพลั ง งาน ภาคอุ ตสาหกรรมซึ่ ง เป น ภาคที่ มี การใช พ ลั ง งานมากที่ สุ ด ต อ งมี ก ารจั ด การพลั งงานที่ เ หมาะสม โดย
ผูประกอบการและพนักงานในองคการภาคอุตสาหกรรม ตองมีสวนรวมในการจัดการพลังงานอยางเปนระบบ เพื่อลดความ
สูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงานไฟฟา ของหนวยงานเพื่อเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของประเทศ
โดยรวมดวย แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก แนวคิดการจัดการ PDCA (เดมมิ่ง, 1986) ประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง แนวคิดการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2555) ประกอบดวย การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การ
ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน การกําหนดนโยบายอนุรักษพลั งงาน การประเมินศักยภาพการอนุรัก ษ
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
จากความสํ าคั ญ และที่ ม าของป ญ หาขา งต น จึ ง ตอ งการศึ ก ษาหาแนวทางการสร า งรูป แบบเทคโนโลยี ก ารจั ด
การพลังงานที่เหมาะสม เพื่อชวยแกปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา และการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
ผูวิ จัย จึ งได ศึก ษาเกี่ย วกับ สภาพการจัด การพลั ง งานในภาคอุต สาหกรรมอิเ ล็ กทรอนิ กส และนํา มาสรา งรูป แบบการจั ด
การพลังงานที่เหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อที่จะเปนเครื่องมือในการบริหารและ ลดตนทุนในการ
ดําเนินงานของกิจการตอไปในอนาคต
ในป พ. ศ. 2562 ในขณะที่ผูวิจัยไดเริ่มดําเนินการ มีการใชพลังงานเพียง 3 เดือนคือเริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือน
ตุลาคม 2562 ซึ่งในขณะนั้นมีการใชพลังงานจํานวน 3,522,000 กิโลวัตตตอชั่วโมง โดยคิดเปนคาไฟฟาในสวนของสํานักงาน
เทากับ 8,260,169 บาท คาไฟฟาในสวนของสายงานผลิตเทากับ 12,969,432.07 บาท ซึ่งรวมเปนจํานวนเงินเทากับ
13,652,033.76 บาท ทั้งนี้ผูวิจัยจะนําขอมูลขางตนไปใชเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดหลังจากการดําเนินการตามแนวทางอนุรักษ
พลังงานที่ผูวิจัยไดเสนอใหกับพนักงานในโรงงานเพื่อใหทราบถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานวามีแนวโนมไป
ในทางทิศใดเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา และเพื่อนําเสนอ
แนวทางในการอนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา
วิธดี ําเนินการวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อหาแนวทางอนุรักษพลังงาน
ของพนักงานบริษัทผลิตอุปกรณซีเมนตบอรดแหงหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ทั้งนี้บริษัทไดมีการจําแนกใชพลังงานอยู 2
ประเภท ไดแก
1. พลังงานไฟฟา คือ พลังงานที่ใชในสวนของสํานักงาน และสายงานการผลิตทั้งหมด ซึ่ง มีอัตราการใชงานคิดเปน
รอยละ 77.80
2. พลังงานความรอน คือ พลังงานที่ใชในสวนของเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตหรือ การประกอบอาหาร ไดแก กาซ LPG
สําหรับประกอบอาหารซึ่งคิดเปนรอยละ 2.37 น้ํามันดีเซลและแกส โซฮอล สําหรับเติมเชื้อเพลิงรถยนตคิดเปนรอยละ 19.81
และแกสไนโตรเจนสําหรับการผลิตคิดเปน รอยละ 0.02 ซึ่งมีอัตราการใชงานที่นอย งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช
พลังงานไฟฟาใน บริษัทเนื่องจากเปนพลังงานที่มีอัตราการใชงานมากที่สุดและมีผลกระทบตอตนทุนของบริษัทมากที่สุด
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของบริษัทผลิตอุปกรณซีเมนตบอรดแหงหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรม
นวนครป พ.ศ. 2559 โดยมีพนักงานในสวนของสายการผลิตทั้งหมดจํานวน 250 คน ซึ่งแบงไดเปน 10 แผนก ดังนี้
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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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
จากประชากรในบริษัทกรณีศึกษา จํานวน 250 คน เมื่อใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และ
กําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 ปรากฏผล ดังนี้
สูตร
เมื่อ

N

𝑛 = 1+𝑁(𝑒)2

n = ขนาดกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร ในการวิจัยครั้งนีม้ ที ั้งหมด 250 คน
e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางซึ่งการวิจัยในครั้งนี้กําหนดไว คือ 0.05
250

แทนคา 𝑛 = 1+250(0.05)2
กลุมตัวอยาง = 154
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางอนุรักษพลังงาน
โดยการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในการสรางแบบสอบถามนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมในการใช
พลังงานของพนักงานและขอมูลที่ไดจากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชออกแบบโดยสรางแบบสอบถามแบงเปน 5
สวนคือ
1. ลักษณะทั่วไปของพนักงาน
2. ความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
3. ที่ทําการใชพลังงานไฟฟาในครอบครัว
4. พฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในโรงงาน
5. ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของพนักงานในโรงงาน โดยมีขั้นตอนตาม
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางอนุรักษพลังงาน
การจัดทําและวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้
ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามที่ไดรับ ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหคาสถิติดังนี้
- ใชคาความถี่รอยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง
- ใชคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- วิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูในดานของการประหยัดพลังงานไฟฟาและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ใชสถิติ Chi-Square
การติดตามผล ติดตามผลการประยุกตใชแนวทางการอนุรักษพลังงานไฟฟา โดยเปรียบเทียบคาใชไฟฟาของสายงานผลิต
กอนและหลังการประยุกตใช
ผลการวิจัย
จากการรวบรวมแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 154 ชุด พบวาลักษณะสวนบุคคลของ ผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ
อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติ หนวยงาน ตําแหนงงาน การเขารับการอบรมเรื่องการอนุรักษ
พลังงานในโรงงาน มีรายละเอียดดังนี้
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 ปขึ้นไป 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 ขึ้นไป จํานวน 8 คน
(รอยละ 5.2)
6. แผนกที่สังกัด 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 ผูจัดการทั่วไป
จํานวน 7 คน (รอยละ 4.5) และตําแหนง หัวหนางานระดับ 4 จํานวน 4 คน (รอยละ 2.6)
8. การไดรับการอบรมเรื่องการอนุรักษพลังงานในโรงงาน พบวาสวนใหญเคย ไดรับการอบรมจํานวน 97 คน คิด
เปนรอยละ 63 และไมเคยไดรบั การอบรม จํานวน 56 คน คิดเปน รอยละ 36.4
จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน พบวา พนักงานสวนใหญมีความรู เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
เปนอยางดี ซึ่งเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามในแตละขอ ที่มีผลลัพธที่ถูกตองมากกวาผลลัพธที่ผิดและผลลัพธที่
ถูกตองนั้นมีคามากกวา 70 เปอรเซ็นต จํานวน 11 ขอจาก 12 ขอ รายละเอียดตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 สรุปลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในบริษัทกรณีศึกษา
ซึ่งสรุปวามี 1 ขอที่มีผลลัพธที่ตํากวา 70 เปอรเซ็นต คือ เครื่องเลเซอรพรินเตอร เมื่อปด เครื่องควรจะพักเครื่อง
อยางนอยที่สุด 1 ชั่วโมงจึงจะเปดใหม สาเหตุที่คะแนนในขอนี้มีคาต่ํากวา 70 เปอรเซ็นตเนื่องมาจากไมไดมีการอธิบายถึง
ลักษณะของการใชงานที่ถูกตองใหกับพนักงาน จึงทําใหพนักงานใชงานเครื่องปริ้นเตอรตามความเขาใจของตนเอง จาก
แบบสอบถาม 12 ขอมีเปอรเซ็นตที่สูง กวา 70 เปอรเซ็นตถึง 11 ขอ นั้นแสดงใหเห็นถึงพนักงานของโรงงานมีความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ พลังงานเปนอยางดี ซึ่งมีผลทําใหการอนุรักษพลังงานนั้นมีทิศทางที่จะประสบความสําเร็จคอนขางสูง
จากการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในครัวเรือน ผลจากการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของคําถาม
ทั้งหมดอยูที่ 3.823 (ระดับมาก) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา เปนรายขอพบวา มี 11 ขอ จาก 18 ขอ ที่ผูตอบมีพฤติกรรมการอนุรักษ
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พลังงานอยูในระดับมาก อีก 5 ขอมีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด สวนขอที่มีพฤติกรรมระดับที่ 3 (ปานกลาง) พบวา มีอยู
จํานวน 2 ขอ ไดแก ทานจะไมรีดผาและดูโทรทัศนพรอมๆ กัน และทานดูโทรทัศนจะไมเปลี่ยนชองบอยๆ พฤติกรรมที่
สามารถปฏิบัติไดในระดับปานกลางนี้ อาจจะมีผลมาจากความเคยชินของบุคคลหรือ อาจจะมาจากบุคคลในครอบครัวที่
ปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลานาน โดยไมไดมีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทั้ง 2 ขอดังกลาวจึงทําใหพนักงานปฏิบัติจนติดเปน
นิสัย เมื่อเปรียบเทียบสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามแตละขอพบวา ขอที่ทําใหเกิด คาความแปรปรวนสูง 2
อันดับแรก ไดแก 1. ทานดูโทรทัศนจะไมเปลี่ยนชองบอยๆ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.303 และ 2. ทานจะไม
รีดผาและดูโทรทัศนพรอมๆกัน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.170 รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 4

10

3.823

4.1

3.88

3.76

3.72

3.93

1.053

9

0.955

8

0.99

1.094

7

0.95

1.145

6

1.032

1.17

5

1.016

1.051

4

1.019

0.96

3

1.001

1.034

2

1.125

1.009

1

1.303

1.021

3.04

3.66

S.D

3.99

3.58

3.7
3.06

1.081

3.32

3.99

4.11

4.1

3.88

4.31

4.09

ระดับค่าเฉลีย
่

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ภาพที่ 4 พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
ในสวนของพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานนั้น เปนการวัดระดับ พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟา
ในโรงงานของพนักงาน หากพนักงานมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การอนุรักษพลังงานนั้นก็จะทําไดยากขึ้น แตถาหากมี
พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานอยูในระดับที่เหมาะสม การอนุรักษพลังงานนั้นมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้น ผล
การศึกษาแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน

พบวา คาเฉลี่ยของคําถามทั้งหมดอยูที่ 3.702 (ระดับมาก) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี 16 ขอ จาก 20
ขอ ที่ผูตอบมีพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานอยูในระดับมาก อีก 3 ขอ มีพฤติกรรมในระดับมากที่สุด และมี 1 ที่ผูตอบมี
พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้เมื่อทําการวิเคราะหจากแบบสอบถามแลวพบวามีอยูจํานวน 3
ขอ ที่พนักงาน มีพฤติกรรมอยูในระดับที่ 1 (นอยที่สุด) เปนเปอรเซ็นตคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับอื่นๆในหัวขอ
เดียวกัน ไดแก
1. ทานเปดพัดลมและเครื่องปรับอากาศพรอมกัน เหตุผลที่คะแนนคอนขางสูงนั้น คือ ในบริเวณฝายผลิตนั้นมี
อุณหภูมิที่คอนขางสูงประกอบกับมีคนจํานวนมากจึงทําใหมีอากาศรอน ซึ่งสงผล ใหพนักงานตองเปดเครื่องปรับอากาศและ
พัดลมพรอมกัน
2. ทาน Shut Down เครื่องจักรเมื่อไมมีการใชงาน เหตุผลที่คะแนนคอนขางสูงนั้นคือ ไมไดมีการออกขอกําหนด
หรือควบคุมในเรื่องของการ Shut Down เครื่องจักรและพนักงานกลัวเกิด การเสียเวลาเมื่อตองเปดเครื่องจักรใหมจึงทําใหไม
มีการ Shut Down เครื่องจักรเมื่อไมมีการใชงาน
3. ทานเปดประตูหนาแผนกทิ้งไวขณะเปดเครื่องปรับอากาศ เหตุผลที่คะแนนคอนขางสูงนั้นคือ พนักงานตอง
เคลื่อนยายชิ้นสวนและผลิตภัณฑไปไวในที่จัดเก็บบอยครั้งจึงทําใหเปดประตู ทิ้งไวเพื่อที่จะไมเสียเวลาในการเปดหรือปดประตู
ในการปรับปรุงพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานนั้น จําเปนตองทราบวาปจจัยใดบางที่สง ผลกระทบตอการอนุรักษ
พลังงาน หัวขอนี้เปนการวิเคราะหผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานโดยการวิเคราะหจาก
คาไคสแควร การวิเคราะหคาไคสแควรเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และการเขารับการอบรมพลังงานของพนักงานกับพฤติกรรม การอนุรักษพลังงานในโรงงาน โดยมี
การวิเคราะหคาความสัมพันธดังนี้
1. สัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน
สมมติฐาน
H0 : เพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
H1 : เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
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ผลการวิเคราะหความสําคัญระหวางเพศกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานของ พนักงานในโรงงานพบวา ขึ้นอยูกับ
เพศของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ ที่มีพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานสูงกวาอยางมีนัยสําคัญคือ
เพศหญิง โดยพิจารณาจากระดับคะแนน ที่เพศหญิงไดตอบมานั้นมีคะแนนสูงกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญ

2. สัมพันธระหวางอายุกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน
สมมติฐาน
H0 : อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
H1 : อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานขึ้นอยูกับ อายุของพนักงาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดั บ 0.05 โดยอายุที่ มีพฤติกรรมการอนุ รักษ พลัง งาน สูงกวาอยางมีนัย สําคั ญ คือ อายุระหวา ง 36-45 ป
ในขณะที่รองลงมา คือ กลุมชายอายุระหวาง 26-35 ป ตามมาดวยกลุมชายอายุระหวาง 18-25 ป ตอมาเปนกลุมชายที่มี
อายุ 56 ปขึ้นไป และ ลําดับสุดทายเปนกลุมชายที่มีอายุระหวาง 46-55 ป
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการอนุรักษ พลังงานไฟฟาในโรงงาน
สมมติฐาน

H0 : ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
H1 : ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานขึ้นกับระดับ การศึกษาของพนักงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาที่มีพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ คือ ระดับ
มัธยมปลาย รองลงมา คือ ระดับ ปวช/ปวส, ลําดับ ตอมา ไดแก ระดับมัธยมตนตอมา คือ ระดับปริญญาตรี และระดับสูง
กวาปริญญาตรีเปนลําดับสุดทาย โดยพิจารณาจากระดับคะแนนของพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายไดตอบมา
นั้นมีคะแนน สูงกวาการศึกษาระดับอื่นอยางมีนัยสําคัญ
4. สัมพันธระหวางตําแหนงงานกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน
สมมติฐาน

H0 : ตําแหนงงานไมมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
H1 : ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
ผลการวิเคราะหพบวาพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานขึ้นอยูกับ ตําแหนงงานของพนักงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตําแหนงงานที่มีพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ คือ พนักงาน
ฝายผลิต รองลงมา คือ หัวหนางานระดับที่ 1 ตามดวย หัวหนางานระดับที่ 3 หัวหนางานระดับที่ 2 หัวหนางานระดับที่ 4
ผูจัดการ และผูจัดการ ทั่วไป โดยพิจารณาจากระดับคะแนนของพนักงานในระดับ พนักงานฝายผลิต ไดตอบมานั้นมีคะแนน
สูงกวาตําแหนงงานอื่นอยางมีนัยสําคัญ
5. สัมพันธระหวางการเขารับการอบรมกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงาน
สมมติฐาน
H0 : การเขารับการอบรมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
H1 : การเขารับการอบรมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
ผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาในโรงงานขึ้นอยูกับ การเขารับการอบรมของพนักงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูที่ผานการอบรมจะมี พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานสูงกวาผูที่ไมผานการอบรม
อยางมีนัยสําคัญ จากผลการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน
และการเขารับการอบรมพลังงานของพนักงานกับพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานในโรงงานพบวา พฤติกรรมการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานขึ้นอยูกับปจจัยสวนบุคคล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
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ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานใน โรงงาน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และการเขารับการ อบรม กลาวคือ ปจจัยดานเพศ คือ ระหวางเพศหญิง
และเพศชาย ที่มีความละเอียดที่แตกตางกันซึ่ง เพศหญิงมีความละเอียดมากกวาเพศชายจึงทําใหมีความละเอียดในเรื่องของ
การปดเครื่องใชไฟฟาตางๆ ที่ไมมีการใชงาน ปจจัยดานอายุ คือ อายุที่แตกตางกันนั้นทําใหมีความเขาใจในเรื่องของการ
อนุรักษพลังงานที่แตกตางกัน ซึ่งรวมไปถึงความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานที่แตกตางกันออกไปดวย ปจจัยดานระดับ
การศึกษา คือ การศึกษาที่แตกตางกันจะทําใหเกิดพฤติกรรมการอนุรักษ พลังงานที่แตกตางกันซึ่งมีผลมาจากความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนุรักษพลังงานที่แตกตางกัน ปจจัย ดานตําแหนงงาน คือ แตละตําแหนงอาจจะมีความคิดเห็นไม
เหมือนกัน สาเหตุมาจากหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานแตละตําแหนง สงผลใหการตระหนักถึงความสําคัญของการใช
พลังงาน แตกตางกัน และปจจัยดานการเขารับการฝกอบรม คือ การเขารับการฝกอบรมนั้นจะชวยปูพื้นฐานใน เรื่องของ
การอนุรักษพลังงาน และยังชวยใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานไปในทิศทางที่ถูกตอง จากผล
การวิเคราะหขางตน งานวิจัยนี้จึงทําการหาแนวทางการอนุรักษพลังงาน ที่เหมาะสมและนําเสนอตอผูดูแลเรื่องพลังงานของ
โรงงานและหัวหนางานของหนวยงานตางๆ เรื่องพลังงาน แนวทางการอนุรักษพลังงานที่ไดนําเสนอนั้นมี รายละเอียดดังนี้
1. เนื่องจากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเขารับการอบรมดานการอนุรักษพลังงาน มีผลตอพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อพิจารณาแบบสอบถาม ดานความรู เกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานกับทัศนคติและ
จิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานเปนรายขอพบวา ยังคงมีคําตอบบางขอที่ยังมีคะแนนไมผานเกณฑที่กําหนดคือ 70
เปอรเซ็นต ไดแก
1. การประหยัดพลังงานไฟฟายังไมถึงเวลาที่จะตองทําอยางเรงดวน
2. ความสะดวกสบายในชีวิตนั้นจะลดลงมากถามีการใชไฟฟาอยางประหยัด
3. เครื่องใชไฟฟาที่สามารถอํานวยความสะดวกสบายมากเทาใดยิ่งใชงานมากเทานั้น
4. การประหยัดพลังงานไฟฟาควรทําเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเทานั้น สวนภาคที่อยูอาศัยและ
ราชการไมจําเปน ดังนั้นแนวทางแรกจึงเปนการจัดอบรมหัวขอการอนุรักษพลังงานขั้นพื้นฐานใหกับพนักงานในโรงงานเพื่อ
วางพื้นฐานใหพนักงานมีความรูความเขาใจและทัศนคติ / จิตสํานึกไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมนี้จะเนนใหมีการกําหนด
ความถี่ในการอบรมบอยครั้งขึ้น
2. กําหนดชวงเวลาในการใชพลังงานไฟฟาในโรงงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน เชน กําหนดการเปด-ปดไฟฟา การ
ปดไขควงไฟฟาทุกครั้งที่ไมมีการใชงาน ปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน ประมาณ 20 นาที
3. หัวหนางานตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาทุกอยางในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองกอนพัก หรือกลับบาน
4. จัดทีมงานออกเปน 5 ทีม เพื่อทําการสุมตรวจการใชพลังงานตามสถานที่ตางๆ ตามตารางที่จัดขึ้น ซึ่งการจัด
ทีมงานนี้จะมีประโยชนกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูง คือ ตําแหนงผูจัดการทั่วไป ซึ่งในการสุมตรวจนี้
หากมีผูบริหารหรือพนักงานทานใดไมทําตาม แนวทางที่ไดระบุไวจะถูกดําเนินการตามมาตรการลงโทษเหมือนกับพนักงาน
ทั่วๆ ไป
5. ระบุโทษของการไมทําตามแนวทางในการอนุรักษพลังงานไฟฟา ซึ่งโทษนั้นไดแก ไดรับใบเตือนจากฝาย
ทรัพยากรบุคคลโดยทันที โดยไมมีการลดหยอนโทษ หากมีการปฏิบัติซํ้าอีกจะมีผลถึงขั้นการพิจารณาผลการทํางานตางๆ
อาทิเชน การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน การปรับตําแหนงงานเปนตน
ในการประเมินรูปแบบและแนวทางที่มีตอรูปแบบบริหารจัดการดานพลังงานที่เหมาะ หลังการศึกษาวิจัยเก็บ
ขอมูล นํามากําหนดรูปแบบของการจัดการพลังงานที่เหมาะสมสําหรับภาคอุตสาหกรรมผลิตซีเมนตบอรด ใหมีการวางแผน
และมาตรการการใชพลังงานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และในการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดการพลังงานตามการปรับปรุง
พฤติกรรมการอนุรักษพลังงานของพนักงาน สามารถสรุปผลเปนขั้นตอนที่ตองดําเนินการตามระบบการ จัดการพลังงานที่
เหมาะสมสําหรับที่องคกรสามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตามไดงายและ ประสบความสําเร็จในดานการจัด
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การพลังงานไดมากขึ้นเปนแนวทางในการลดและประหยัดตนทุนดานพลังงานได ซึ่งสอดคลองกับงานของ พิเชฐ ปะเสนะ
และ คณะ (2552) และ สิทธิกุล ฉายาภูศร และคณะ (2555)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มผี ลตอพฤติกรรมการ อนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา
และนําปจจัยที่มีผลตอการอนุรักษพลังงาน นั้นมานําเสนอเปนแนวทางในการอนุรักษพลังงานไฟฟาของโรงงานกรณีศึกษา
1. วิเคราะหพฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน
จากการวิเคราะหพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานของพนักงานในโรงงานพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการอนุรักษพลังงาน ไดแก ปจจัยดานตําแหนงงาน กลาวคือ ตําแหนงงานแตละตําแหนงอาจจะมีความคิดเห็นไม
เหมือนกัน สาเหตุมาจากหนาที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานแตละตําแหนงสงผลใหการตระหนักถึงความสําคัญของการใช
พลังงานแตกตางกัน จาก ผลการวิเคราะหขางตน งานวิจัยนี้จึงทําการหาแนวทางการอนุรักษพลังงานที่เหมาะสมและนําเสนอ
ตอผูดูแลเรื่องพลังงานของโรงงานและหัวหนางานของหนวยงานตางๆในหองประชุมที่จัดขึ้นสําหรับ ประชุมเรื่องพลังงาน
2. การเสนอแนวทางการอนุรักษพลังงาน
หลังจากนําเสนอแนวทางการอนุรักษพลังงานใหกับผูเกี่ยวของ และไดปฏิบัตติ าม แนวทางแลวพบวา การใชไฟฟา
ในสายงานผลิตมีปริมาณที่ลดลง หากบริษัทปฏิบัตติ ามแนวทางขางตน จะทําใหมีคาใชไฟฟาที่ลดลงตามลําดับ
จากการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้พบวา พฤติกรรมการใชพลังงานของพนักงานในโรงงานนี้ ยังมีการใชพลังงานอยาง
สิ้นเปลืองและไมเกิดประโยชนสูงสุด สาเหตุอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใชพลังงานอยางจริงจัง จึงทําให
เกิดการใชพลังงานอยางไมคุมคา ดังนั้น หากโรงงานในกรณีศึกษาตองการใหพนักงานใชพลังงานอยางมีประโยชนและคุมคาจึง
จําเปนตองหาวิธีการในการปรับปรุงพฤติกรรมการใชพลังงานของพนักงาน ดังนี้
1. ควรมีการจัดอบรมในเรื่องของพลังงานอยางตอเนื่อง เนื่องจากพนักงานมีการพลัด เปลี่ยนหมุนเวียนอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นพนักงานที่เขามาใหมอาจจะยังไมไดรับขอมูลที่ถูกตองและ ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน การอบรม
เรื่องของพลังงานนี้จะทําใหพนักงานมีพื้นฐานความรูไป ในทิศทางเดียวกันซึ่งจะทําใหการอนุรักษพลังงานของโรงงานประสบ
ความสําเร็จไดงาย
2. ควรมีการตรวจสอบการใชพลังงานอยางตอเนื่อง ซึ่งการตรวจสอบการใชพลังงาน นี้จะชวยใหผูบริหารรวมถึง
พนักงานเกิดความตื่นตัวเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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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
กนกวรรณ เนตรสิงแสง1* พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก1 และ จรูญ สารินทร์1
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corresponding author. E-mail: kanokwanne60@email.nu.ac.th
บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การกระจายเชิงพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ และ
2) ความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้าในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง โดยกาหนดพื้นที่ศึกษาเป็น
3 เขต ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ชุมชน เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ตรวจวัดค่าคุณภาพน้า และเก็บน้าที่
ระดับผิวน้าถึงลึก 30 cm ด้วย plankton net ขนาด 333 mesh เพื่อวิเคราะห์หาไมโครไฟเบอร์ ผลการศึกษาพบ
ไมโครไฟเบอร์ 0 – 0.04 item/l หรือ 0 – 8.33 item/m2 มีค่าสูงในพื้นที่ชุมชน แต่ไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ไมโครไฟเบอร์ที่พบมีความยาว 300 – 4,500 µm ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (355 – 999 µm) พบไมโครไฟเบอร์สีดา
สีแดง และไม่มีสี เท่ากับ 82.7%, 8.6% และ 3.4% ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson
correlation) พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีคุณภาพน้า (Transparency, Turbidity, TSS, TDS,
Temperature, pH, DO และ EC)

ค้าส้าคัญ : ไมโครไฟเบอร์, น้าผิวดิน, พื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด
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.
keywords : Microfiber, Surface water, Bueng Boraphet Wetland
บทน้า
ไมโครไฟเบอร์ในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ทมี่ ีขนาดเล็กระหว่าง 100 µm ถึง 5 mm
(Barrows, Neumann, Berger, & Shaw, 2017) ไมโครไฟเบอร์จากธรรมชาติส่วนหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
(Non-plastic microfiber) ซึ่งประกอบด้วยฝ้าย (Cotton) เส้นใยเซลลูโลส (Rayon) ไม้ (Wool) ไม้ไผ่ (Bamboo) และเส้นใย
ไหม (Silk) เป็นต้น ส่วนไมโครไฟเบอร์สงั เคราะห์จะผลิตจากพลาสติก (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
หลุดร่วงของเส้ นใยจากวัสดุที่ มีเส้นใยเป็นองค์ประกอบลงสู่สิ่งแวดล้อมและถูกพัด พาลงสู่ แหล่งน้ า นอกจากนี้ เ นื่องจาก
ไมโครไฟเบอร์มีขนาดเล็ก จึงสามารถหลุดรอดออกจากระบบบาบัดน้าเสีย และปะปนไปกับน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัด ซึ่งจะถูก
ปล่อยออกสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ จากรายงานของสถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสวีเดน พบว่าไมโครไฟเบอร์ ใน
น้าเสียสามารถผ่านการดักของตะแกรงกรองของระบบบาบัดน้าเสียไปได้ จึง ส่งผลให้ปัญหาการปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ ใน
แหล่งน้าธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (Magnusson & Norén, 2014) การแพร่กระจายของไมโครไฟเบอร์สู่สิ่งแวดล้อม
รวมถึงแหล่งน้าตามธรรมชาติ สามารถก่อผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้าได้ เช่น ทาให้เกิดการอุดตันในอวัยวะสาคัญ
นอกจากนั้น ไมโครไฟเบอร์ยังมีคุณสมบัติในการดูดซับสารอินทรีย์ที่เป็นอันตราย (Frias, Sobral, & Ferreira, 2010) และ
ดูดซับสารอันตรายที่เป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ไว้ได้ (Schreder & Guardia, 2014) ดังนั้นการปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์
ในแหล่งน้าธรรมชาติ นอกจากจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มของการเกิดผลกระทบจากปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่พบในแหล่งน้าแล้ว ยังบ่งชี้
ถึงการปนเปื้อนมลสารชนิดอื่นในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทั้งนี้ Naidoo, Glassom, and Smit (2015) รายงานการพบ
ไมโครไฟเบอร์ในตัวอย่างน้าจากปากแม่น้าของประเทศแอฟริกาใต้ ระหว่างร้อยละ 38 – 66 และ Lusher, Burke, Connor,
and Officer (2014) พบไมโครไฟเบอร์ ในน้าทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ถึงร้อยละ 95.9
ขณะทีข่ ้อมูลสถานการณ์ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยยังมีค่อนข้างจากัด โดยเฉพาะในแหล่งน้าจืดซึ่ง
เป็นระบบนิเวศที่สาคัญและมีบทบาทในการรองรับน้าทิ้งและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
พื้นที่ ชุ่มน้ าบึงบอระเพ็ดเป็น แหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ ในพื้นที่ ภาคเหนื อตอนล่ างและเป็น พื้ นที่ ชุ่มน้ าที่ส าคัญ ของ
ประเทศ เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะเดียวกันพื้นที่ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบึงบอระเพ็ดยัง
เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภายในบึงบอระเพ็ดเพื่อการดารงชีวิตประจาวัน
การประกอบอาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น ทั้งนีน้ อกจากการชะล้างไมโครไฟเบอร์ที่มาจากกิจกรรมในพื้นที่โดยรอบ
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ลงสู่บึงบอระเพ็ดแล้ว การใช้บึงบอระเพ็ด เป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการผลิตของชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ภายใน
บึงและโดยรอบบึง เช่น การใช้น้าจากบึงในการซักล้างทาความสะอาดเสื้อผ้า การใช้น้าในการเพาะปลูก การใช้เป็นแหล่งน้า
เพื่อการประมง และอื่นๆ จะทาให้เกิดการปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ที่เป็นองค์ประกอบของผลิต ภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
เสื้อผ้า เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือประมง เป็นต้น ลงสู่บึงบอระเพ็ดได้
การวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์และความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพ
ของน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่ได้จะบ่งชี้ถึงสถานการณ์การปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ในน้า
ผิวดินและแนวโน้มการเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศของบึงบอระเพ็ด ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดและระบบนิเวศแหล่งน้าอื่นๆ ต่อไป
วิธดี ้าเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ มี ขั้น ตอนการศึก ษาที่ส าคั ญ ได้ แก่ การกาหนดจุด เก็ บตั วอย่า ง การเก็บ และรั กษาตั วอย่า ง การ
วิเคราะห์ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง
กาหนดพื้นที่ศึกษาภายในพื้นที่บึงบอระเพ็ดออกเป็น 3 เขตพื้นที่ (Zone) โดยพิจารณาจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินภายในและโดยรอบของพืน้ ที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดมลสารหลักที่ถูกระบายลงสู่บึงบอระเพ็ด อันได้แก่ เขตพื้นที่
ชุมชนซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดจานวน 4 สถานี เขตพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดจานวน 3 สถานี
และเขตพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยสถานีตรวจวัดจานวน 3 สถานี รวมทั้งสิ้น 10 สถานีตรวจวัด ใน 3 เขตพื้นที่ศึกษา
2. การเก็บและการรักษาตัวอย่าง
การศึกษาน้าผิวดินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การตรวจวัดคุณภาพน้าทั่วไปในภาคสนาม 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 และทา
การเก็บตัวอย่างน้า ณ จุดตรวจวัด เพื่อนาไปวิเคราะห์ค่าดัชนีในห้องปฏิบัติการดังนี้ 1) ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)
โดยเก็บตัวอย่างแบบจ้วงที่ความลึก 30 cm บรรจุในขวด PE ขนาด 1,000 ml รักษาตัวอย่างด้วยการแช่เย็นที่ 4 °C และ
2) ปริมาณไมโครไฟเบอร์ โดยเก็บตัวอย่างน้าที่ระดับผิวหน้าน้าถึงความลึก 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 รักษาตัวอย่างด้วยการแช่เย็นที่ 4 °C
ทาการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดินและเก็บตัวอย่างน้าผิวดินจากทั้ง 10 สถานีตรวจวัด ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่าง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จานวนรวม 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 หรือจนมีน้าหนักคงที่ ทิ้งให้
เย็นในเดสิกเคเตอร์ กรองตัวอย่างน้าที่ผสมกันดีแล้ว 100 ml ผ่านกระดาษกรองนากระดาษไปอบให้แห้งที่ 103 – 105 °C
เป็นเวลาอย่างน้อย 1 hr หรือจนมีน้าหนักคงที่ คานวณค่า TSS
วิเคราะห์หาไมโครไฟเบอร์ โดยดัดแปลงมาจากวิธีการของ Masura et al. (2015) โดยนาตัวอย่างน้ามาก
รองผ่านผ้ากรองที่มีรูพรุนขนาด 45 µm นาตัวอย่างที่ได้จากการกรองมาย่อยตามกระบวนการ Wet peroxide oxidation
(WPO) โดยเติม Fe2 (II) 20 ml และ 30 % H2O2 20 ml ลงในบีกเกอร์ และเขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 min ที่อุณหภูมิห้อง
เมื่อครบเวลาจึงนาไปให้ความร้อนพร้อมกวน โดยอุณหภูมิต้องไม่เกิน 75 °C และนาตัวอย่างตั้งในตู้ดูดควันเพื่อให้อุณหภูมิ
ลดลง จากนั้นเติม 30 % H2O2 ครั้งละ 20 ml และให้ความร้อนพร้อมกวนไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสารอินทรีย์ในตัวอย่างย่อย
หมดโดยสังเกตจากสารละลายผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่มีสารแขวนลอยในน้า เมื่อสารอินทรีย์ย่อยหมดเติมเกลือจานวน
6 g/ปริมาณตัวอย่าง 20 ml แล้วนาตัวอย่างตั้งทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นกรองตัวอย่างผ่า นผ้ากรองที่มีรูพรุนขนาด 45 µm ผึ่งให้
แห้ง ทาการนับจานวน ตรวจวัดความยาว และสีของไมโครไฟเบอร์ที่พบภายใต้กล้อง Stereo microscope
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ค่าแต่ละดัชนีคุณภาพน้าทีต่ รวจวัด ปริมาณและลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ในน้าของแต่
ละพื้นที่ศึกษา ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า ดัชนีคุณภาพน้า และปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้า
ระหว่างพื้นที่ศึกษา ด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างค่าคุณภาพน้าและ
ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้า ด้วย Pearson correlation
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน และปริมาณและลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ ในน้าผิวดินใน
พื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้
1. คุณภาพน้าผิวดิน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด 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 ตามลาดับ ค่า
Temperature, pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ TDS ของน้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าระหว่าง 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 ตามลาดับ ค่า Temperature, pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ TDS ของน้าในพื้นที่เกษตรกรรมมี
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 ตามลาดับ และค่า Temperature, pH, DO, EC, Transparency, Turbidity, TSS และ
TDS ของน้าในพื้นที่ธรรมชาติมีค่าระหว่าง 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 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
โดยพบค่า Temperature และ EC แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญระหว่างพื้นที่การใช้ ประโยชน์ โดยพบค่า
Temperature สูงสุดในพื้นที่ธรรมชาติ และค่า EC สูงสุดในพื้นที่ชุมชน เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้า
ผิวดินประเภทที่ 3 พบว่าค่า Temperature, DO และ pH มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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ตารางที่ 1 คุณภาพน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562
พารามิเตอร์

หน่วย
*

พื้นที่ชุมชน
32.6±0.7b
8.1±0.3
8.6±2.2
372.5±23.2a
33.3±9.3
102.5±51.2
47.8±28.2
211.2±13.1

Temperature
°C
ns
pH
ns
DO
mg/l
*
EC
µS/cm
ns
Transparency
cm
ns
Turbidity
NTU
ns
TSS
mg/l
ns
TDS
mg/l
หมายเหตุ: ตารางแสดงค่า Mean±SD
*แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่เกษตรกรรม
32.7±0.8b
8.1±0.6
10.0±3.0
318.8±43.5b
30.5±10.4
124.9±88.9
70.6±37.9
196.8±30.7

พื้นที่ธรรมชาติ
33.4±0.6a
8.2±0.4
10.6±2.1
334.3±104.5ab
26.6±5.5
65.4±14.3
50.1±19.3
187.4±57.6

2. ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน
ผลการวิเคราะห์ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง พบมีปริมาณ
ระหว่าง 0 - 0.04 item/l หรือ 0 - 8.33 item/m2 โดยปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดินของพื้นที่ชุมชน 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 ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้พบปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าจากพื้นที่ชุมชนมีค่า
สูงกว่าพื้นที่อื่น แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างพื้นที่การใช้ประโยชน์
ตารางที่ 2 ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปริมาณไมโครไฟเบอร์
พื้นที่ชุมชน
พื้นทีเ่ กษตรกรรม
Total (number)
34
16
ns
item/l
0.008±0.006
0.006±0.010
2 ns
item/m
1.923±1.649
1.571±2.603
หมายเหตุ: ตารางแสดงค่า Mean±SD
ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

พื้นทีธ่ รรมชาติ
4
0.001±0.001
0.283±0.345

3. ลักษณะทางกายภาพของไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน
3.1 ความยาวของไมโครไฟเบอร์
ผลการจาแนกขนาดของไมโครไฟเบอร์ ในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด พบไมโครไฟเบอร์มี
ความยาวระหว่าง 300 - 4,500 µm (0.3 – 4.5 mm) ส่วนใหญ่พบเป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กที่มีความยาวระหว่าง
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ความยาวเฉลี่ยของไมโครไฟเบอร์ (µm)

0.355 – 0.999 µm (Eriksen et al., 2013) น้าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนพบไมโครไฟเบอร์ที่มีความยาวระหว่าง 300 - 4,500
µm (ภาพที่ 1) โดยเป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 50.0 ตามลาดับ (ภาพที่ 2) ส่วนน้า
ผิวดินในพืน้ ที่เกษตรกรรม พบไมโครไฟเบอร์ที่มีความยาวระหว่าง 300 - 3,900 µm (ภาพที่ 1) เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก
และขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.4 และ 31.6 ตามลาดับ (ภาพที่ 2) และน้าผิวดินในพื้นที่ธรรมชาติ พบไมโครไฟเบอร์ที่มี
ความยาวระหว่าง 300 - 600 µm (ภาพที่ 1) เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 100 ของความยาวไมโครไฟเบอร์
ทั้งหมดที่พบในพื้นที่ธรรมชาติ (ภาพที่ 2)

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
พื้นที่ชุมชน

พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ธรรมชาติ

ร้อยละของความยาวของไมโครไฟเบอร์

ภาพที่ 1 ความยาวเฉลี่ยของไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในฤดูแล้ง ปี 2562

ใหญ่ (>4.75 – 5 mm)
กลาง (1.000 – 4.749 mm)
เล็ก (0.355 – 0.999 mm)
พื้นที่ชุมชน

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่ธรรมชาติ

พื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 2 ร้อยละของความยาวของไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562
3.2 สีของไมโครไฟเบอร์
สีของไมโครไฟเบอร์ที่พบในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง พบทั้งหมด 3 สี ได้แก่
สีดา สีแดง และสีใสหรือไม่มีสี ซึ่งพบไมโครไฟเบอร์สีดามากที่สุด จานวน 48 ชิ้น จากทั้งหมด 54 ชิ้น (48/54 ชิ้น) โดยใน
น้าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนพบไมโครไฟเบอร์ทั้ง 3 สี เป็นสีดา จานวน 34 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3 รองลงมาคือสีแดง และสีใส
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ร้อยละของสีของไมโครไฟเบอร์

หรือไม่มีสี คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ 2.9 ตามลาดับ ส่วนในน้าผิวดินจากพื้นที่เกษตรกรรมพบไมโครไฟเบอร์ทั้ง 3 สี
เป็นไมโครไฟเบอร์สีดา จานวน 16 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 87.6 รองลงมาคือสีแดง และสีใสหรือไม่มีสี คิดเป็นร้อยละ 6.2 และ
6.2 ตามลาดับ ขณะที่ในน้าผิวดินจากพื้นที่ธรรมชาติพบไมโครไฟเบอร์สีดาเพียงสีเดียว จานวน 4 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ไมโครไฟเบอร์ทั้งหมดที่พบในพื้นที่ธรรมชาติ (ภาพที่ 3)

ใส
แดง
ดา
พื้นที่ชุมชน

พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ธรรมชาติ

ภาพที่ 3 ร้อยละของสีของไมโครไฟเบอร์ที่พบในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้าผิวดิน
การศึกษาความสัม พันธ์ระหว่ างปริมาณของไมโครไฟเบอร์ และคุณ ภาพของน้าผิว ดิน โดยการวิเคราะห์
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson correlation) พบว่ า ปริ ม าณไมโครไฟเบอร์ ต่ อ ลิ ต รและปริ ม าณ
ไมโครไฟเบอร์ต่อพื้นที่ ไม่มีความสัมพันธ์ กันกับค่า ดัชนีคุณภาพน้า คือ ค่า Transparency, Turbidity, TSS, TDS,
Temperature, pH, DO และ EC (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson correlation) ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้าผิวดิน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
item/l
ดัชนี
Pearson correlation : r
Temperature
-0.188
pH
-0.218
DO
-0.205
EC
-0.117
Transparency
0.129
Turbidity
0.194
TSS
0.213
TDS
0.131

p-value
0.320
0.246
0.276
0.539
0.495
0.305
0.258
0.489
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item/m2
Pearson correlation : r
-0.181
-0.222
-0.202
-0.119
0.119
0.194
0.211
0.129

p-value
0.337
0.238
0.85
0.530
0.523
0.303
0.262
0.496
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อภิปรายผล
1. คุณภาพน้าผิวดิน
ผลการศึกษาคุณภาพน้าผิวดินในพื้ นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ปี 2562 พบอุณหภูมิของน้ามีค่าแปรผันระหว่าง
31.6 – 34.5 °C มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.9 °C ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิน้าตามธรรมชาติ คือ 29.4 – 32.4 °C (สัมพันธ์ พลันสังเกตุ,
วรากร วิศพันธ์ และวิภา พลันสังเกตุ, 2547) เล็กน้อย อุณหภูมิน้าที่สูงนี้เป็นผลจากการตรวจวัดน้าในที่โล่งแจ้งในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่งแหล่งน้าได้ รั บแสงอย่า งเต็ มที่ ขณะที่อุ ณหภูมิอ ากาศในปั จจุบั นมี แนวโน้ มที่สู งขึ้น จึงส่งผลต่ อค่า อุณ หภูมิ ของน้าด้ว ย
(สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, 2549) ค่าอุณหภูมิน้าเฉลี่ยที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ศึกษานั้น เป็นผลเนื่องจากช่วงเวลาตรวจวัดที่
แตกต่างกันแม้จะตรวจวัดในวันเดียวกัน ซึ่งทาให้น้าแต่ละเขตพื้นที่ได้รับและสะสมพลังงานไว้ไม่เท่ากันจึงทาให้อุณหภูมิน้า
แตกต่างกันไปด้วย ค่า pH มีค่าระหว่าง 7.3 – 9.5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.17 อยู่ในระดับที่เหมาะแก่การดารงชีวิตของสัตว์น้า ซึ่ง
กาหนดให้มีค่าระหว่าง 5 – 9 (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3
ซึ่งกาหนดให้มีค่าระหว่าง 5 – 9 (กรมควบคุมมลพิษ, 2535) ค่า DO มีค่าระหว่าง 5.4 - 15.5 mg/l มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.6
mg/l อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ที่กาหนดให้ไม่ต่ากว่า 4.0 mg/l ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูแล้ง
แสงแดดค่อนข้างจัดประกอบกับระดับน้าที่ลดลง ทาให้แสงสามารถส่องไปได้ลึก ทาให้พืชน้าทุกกลุ่มทั้งกลุ่มพืชโผล่พ้นน้า พืช
ลอยน้า พืชปริ่มน้า รวมถึงพืชใต้น้าสามารถสังเคราะห์แสงได้เต็มที่จึงทาให้ออกซิเจนในน้ามีค่าสูง 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 ซึ่งสูงกว่าค่าความนาไฟฟ้าของแหล่งน้าจืดโดยทั่วไป ซึ่งมีค่า
150 – 300 µS/cm (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากบึงบอระเพ็ดได้รองรับสารอินทรีย์และอนินทรีย์จาก
กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถแตกตัวให้อิออนบวกและลบที่สามารถนาไฟฟ้าที่ดี ดังนั้นจะพบว่า ค่า EC ได้ถูกใช้เป็นดัชนีหนึ่งใน
การบ่งชี้ถึงการปนเปื้อนมลสารในแหล่งน้า ทั้งนี้ค่าอุณหภูมิน้าที่มีค่าสูง ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้สารประกอบแตกตัวได้ดี
และทาให้ค่าการนาไฟฟ้าของน้ามีค่าสูงได้เช่นกัน (กรรณิการ์ สิริสิงห, 2522) ค่า Transparency มีค่าระหว่าง 20 - 50 cm มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30 cm ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้าเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้าจืด คือ มีค่าระหว่าง 30 – 60 cm (ไมตรี ดวงสวัสดิ์
และจารุวรรณ สมศิริ, 2530) ค่า Turbidity มีค่าระหว่าง 43.2 – 313 NTU มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.1 NTU จัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เนื่องจากแหล่งน้าทั่วไปไม่ควรมีค่าความขุ่นเกินกว่า 100 NTU (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) เพราะจะส่งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของสัตว์น้าและพืชน้าได้ ค่า TSS มีค่าระหว่าง 22.0 – 159.0 mg/l มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.3 mg/l ค่า TSS ที่พบ
ปนเปื้อนในน้านี้เป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น แพลงก์ตอน สาหร่าย หรือสัตว์น้าขนาดเล็ก และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ซากของสิ่งมีชีวิต
หรือขยะขนาดเล็กซึ่งอาจรวมถึงเส้นใยขนาดเล็กที่แขวนลอยในน้าด้วย ค่า TDS มีค่า 100.0 – 239.0 mg/l มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
199.7 mg/l ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่พบในแหล่งน้าธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ คือมีค่า 100 – 200 mg/l (ประเทือง
เชาว์วันกลาง, 2534)
การศึกษาครั้งนี้พบค่า DO ของน้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดินประเภทที่ 3 ต่างจากรายงานสถานการณ์
คุณภาพน้าแหล่งผิวดิน ปี 2558 ของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ซึ่งประเมินค่า Water Quality index (WQI) พบคุณภาพ
น้าในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ดจัดอยู่ในประเภทเสื่อมโทรม 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 ตามลาดับ ซึ่งพบค่า DO ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมี
ค่า BOD สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจาก ค่า DO ของน้าผิวดินสามารถผันแปรได้จากหลายปัจจัยทั้งจากปัจจัยแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เช่น การมีแสง ลม การไหลของน้า เป็นต้น และรวมถึงเป็นผลจากการปนเปื้อนมลสารของแหล่งน้าด้วย
2. ปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน
ผลการศึกษาพบปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนสูงกว่าพื้นที่อื่น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากพื้นที่
ชุมชนเป็นที่ตั้งของชุมชนและมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดอย่างหนาแน่น ทั้งการใช้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภคบริ โภค และใช้บึงบอระเพ็ ดเป็น แหล่งรองรั บน้าทิ้ งและของเสียจากครัวเรือนที่ ตั้งอยู่ ภายในบึง หรือจาก
บ้านเรือนที่อยู่ติดกับเขตพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด ทาให้พบปริมาณไมโครไฟเบอร์ในน้าได้สูงกว่าพื้นที่อื่น สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Yang et al. (2019) ทีพ่ บว่ากิจกรรมการซักล้างของชุมชนเป็นแหล่งกาเนิดหลักประเภทหนึ่งที่ปลดปล่อยไมโครไฟเบอร์
ลงสู่แหล่งน้า โดยพบไมโครไฟเบอร์ที่หลุดล่วงจากผ้าในระหว่างการซักล้างเป็นปริมาณเฉลี่ยถึง 74,816±10,656 item/m2
นอกจากนั้น Miller et al. (2017) ยังระบุว่าไมโครไฟเบอร์เป็นพลาสติกที่ใช้อยู่ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์ เช่น
ผ้าไมโครไฟเบอร์ เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือประมง เป็นต้น ดังนั้น เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ใน
ชีวิตประจาวันรวมถึงกิจกรรมการประกอบอาชีพจึงเป็นแหล่งกาเนิดไมโครไฟเบอร์ที่สาคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในพื้นที่อื่น พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ของน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่ มน้าบึงบอระเพ็ด
ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.32 item/m2 สูงกว่าการศึกษาของ Faure, Demars, Wieser, Kunz, and Alencastro
(2015) ที่พบไมโครไฟเบอร์ ในน้าผิวดินใน 6 ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ ทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบ
คอนสแตนซ์ ทะเลสาบมัจโจเร ทะเลสาบเนอชาแตล ทะเลสาบซูริค และทะเลสาบเบรียนซ์ มีปริมาณเฉลี่ย 0.007 item/l
และสูงกว่า Mani, Hauk, Walter, and Holm (2015) ทีพ่ บไมโครไฟเบอร์ในแม่น้าไรน์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีปริมาณเฉลี่ย
0.00089 item/l อย่างไรก็ตาม ปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่พบในพื้นที่ชุมชนมีค่าน้อยกว่าผลการศึกษาของ Miller et al. (2017)
ที่พบไมโครไฟเบอร์ ประเภทสังเคราะห์ ที่ ผลิต จากพลาสติ ก (Plastic microfiber) และที่ผลิ ตจากผลิตภั ณฑ์ธรรมชาติ
(Non-plastic microfiber) ในแม่น้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ย 0.98 item/l
3. ลักษณะของไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดิน
3.1 ความยาวของไมโครไฟเบอร์
ขนาดของไมโครไฟเบอร์ ที่ พ บเป็ น จ านวนมากที่ สุ ด ในน้ าผิ ว ดิ น ในพื้ น ที่ ชุ่ม น้ าบึ งบอระเพ็ ด เป็ น
ไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กจะมีน้าหนักเบาและสามารถลอยเหนือผิวน้าได้ดี (Fazey &
Ryan, 2016) ดังนั้นไมโครไฟเบอร์ที่พบในตัวอย่างน้าผิวดิน ซึ่งเก็บที่ระดับความลึก 0 – 30 cm จึงพบเป็นไมโครไฟเบอร์
ขนาดเล็กมากที่สุด คล้ายคลึงกับ Barrows, Cathey, and Petersen (2018) ที่ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครไฟเบอร์ในน้า
ทะล โดยการจ้วงเก็บน้าทะเลที่ผิวน้า จานวน 1 l ซึ่งพบไมโครไฟเบอร์ทปี่ ะปนในน้ามีขนาดความยาวเฉลี่ย 0.1 – 1.5 mm ซึ่ง
เป็นไมโครไฟเบอร์ขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมเป็นร้อยละ 77 ของขนาดของไมโครไฟเบอร์ทั้งหมดที่พบ
3.2 สีของไมโครไฟเบอร์
สีของไมโครไฟเบอร์ที่พบปนเปื้อนในแหล่งน้า โดยทั่วไปจาแนกได้เป็น 8 สี ได้แก่ สีดา สีแดง สีขาว
สีใสหรือไม่มีสี สีฟ้า สีน้าตาล (Gago, Carretero, Filgueiras, and Viñas, 2018) สีเหลือง และสีเขียว (Ronda, Arias,
Oliva, and Marcovecchio, 2019) โดยสีของไมโครไฟเบอร์ที่พบในน้าผิวดิน ในพื้นที่ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด พบทั้งหมด 3 สี คือ
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สีดา สีแดง และสีใสหรือไม่มีสี โดยพบไมโครเบอร์สีดามากที่สุด รองลงมาคือ สีแดง และสีใสหรือไม่มีสี คิดเป็นร้อยละ 88.9,
7.4 และ 3.7 ตามลาดับ ทั้งนีไ้ มโครไฟเบอร์สีดาที่พบเป็นสัดส่วนที่มากนี้สามารถส่งผลกระทบต่อค่าความขุ่นของน้าได้มากกว่า
ไมโครไฟบอร์สีใส เนื่องจากไมโครไฟเบอร์ที่ลอยเหนือผิวน้าจะบดบังทาให้แสงแดดส่องผ่านลงไปในน้าได้น้อย ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเนื่องต่อปริมาณออกซิเจนในน้า และกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้าได้ในที่สุด
ผลการศึกษาคล้ายคลึงกับ Ronda, Arias, Oliva, and Marcovecchio (2019) ที่พบว่าไมโครไฟเบอร์
ที่พบในตะกอนและน้าทะเลจากอาร์เจนตินาและไหล่ทวีปของพื้นที่คุ้มครอง (Protected area) เป็นไมโครไฟเบอร์สีดามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือ สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 3 อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากการศึกษาของ Miller et al. (2017)
ทีพ่ บว่าไมโครไฟเบอร์ในแม่น้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา เป็นไมโครไฟเบอร์สีฟ้ามากที่สุด รองลงมาคือ
สีดา สีใสหรือไม่มีสี สีแดง และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 43.4, 24.5, 13.5, 9.7 และ 8.9 ตามลาดับ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้าผิวดิน
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปริม าณของไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้าผิ วดิน โดยการวิเคราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation) พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ทั้งปริมาณไมโครไฟเบอร์ในหน่วย
ต่อลิตรและในหน่วยต่อพื้นทีไ่ ม่มีความสัมพันธ์กันกับค่าดัชนีคุณภาพน้าแตกต่างจาก Peller et al. (2019) ศึกษาการกระจาย
ของไมโครไฟเบอร์ ในลุ่มน้าทะเลสาบมิชิแกนทางตอนใต้ ที่ระบุว่าไมโครไฟเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของค่า TSS ในน้า ซึ่ง TSS เป็น
ค่าที่ใช้ในการบ่งชี้คุณภาพของน้าผิวดินโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม Peller et al. (2019) ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าการกระจายของ
ไมโครไฟเบอร์ในน้าจะมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นด้วยข้อจากัดของจานวนชุดข้อมูลจึงอาจมีผลต่อค่าความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และค่า TSS ในน้า ในการศึกษาครั้งนี้เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ เพิ่ มขึ้นจะทาให้เห็นถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครไฟเบอร์และค่า TSS ในน้าทีช่ ัดเจนขึ้น และอาจใช้เป็นข้อมูลในการคาดการณ์แนวโน้มการ
ปนเปื้อนไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดินได้
5. แนวโน้มของผลกระทบจากไมโครไฟเบอร์ต่อระบบนิเวศแหล่งน้า
จากผลการวิเ คราะห์ ไมโครไฟเบอร์ ใ นน้ าผิว ดิน จากแม่น้ าในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของสหรัฐ อเมริ ก า
ด้วยเครื่อง Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) โดย Miller et al. (2017) ซึ่งพบว่าสามารถจาแนก
ไมโครไฟเบอร์ ที่พบได้เป็น 2 ประเภท คือ ไมโครไฟเบอร์ ที่มีองค์ประกอบจากพลาสติก (Plastic microfiber) เช่น
พอลิโพรไพลีน (PP) พอลิเอทิลีน (PE) พอลิเอไมด์ อะคริลิค และพอลิเอสเตอร์ เป็นต้น และไมโครไฟเบอร์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์
ทางธรรมชาติ (Non-plastic microfiber) ได้แก่ ฝ้าย เส้นใยเซลลูโลส ไม้ ไม้ไผ่ และเส้นใยไหม ดังนั้น ไมโครไฟเบอร์ส่วนหนึ่ง
ที่พบในน้าผิวดินในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีแนวโน้มเป็นไมโครไฟเบอร์ที่มีพลาสติกเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศแหล่งน้าได้มาก ทั้งนีไ้ มโครไฟเบอร์ที่มีองค์ประกอบเป็นพลาสติกอาจเกิดจากการย่อยสลายของพลาสติกขนาดใหญ่แล้ว
ปะปนมากับน้าทีไ่ หลบ่าผ่านผิวดิน ปะปนในน้าทิ้งที่ผ่านการบาบัด และน้าจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติ และ
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศแหล่งน้าจืดได้ ทั้งนี้เนื่องจากไมโครไฟเบอร์ส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นไมโครพลาสติก
จึงสามารถก่อผลกระทบในลักษณะเดียวกันกับไมโครพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิค (Hydrophobic) ที่มีลักษณะไม่
ชอบน้า มีความสามารถในการดูดซับและปลดปล่อยสารอินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ (Frias, Sobral, & Ferreira,
2010) เมื่อไมโครไฟเบอร์จากแหล่งกาเนิดเข้าสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ไมโครไฟเบอร์เหล่านี้อาจดูดซับมลสารที่เป็นพิษที่ปะปนอยู่
ในแหล่งน้า ขณะที่ Kühn, Rebolledo, and Franeker (2015) และ Naji, Nuri, and Vethaak, (2017) พบการปนเปื้อน
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ของไมโครไฟเบอร์ในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้า เช่น ปลา และหอย จากการกลืนกินไมโครไฟเบอร์ของสัตว์น้า ซึ่งจะทาให้
สัตว์น้าได้รับสารพิษที่ไมโครไฟเบอร์ได้ดูดซับเอาไว้ด้วย นอกจากนั้นโครไฟเบอร์ทหี่ ลุดรอดเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของสัตว์
น้าอาจก่อให้เกิดการอุดตัน ขัดขวางหรือรบกวนระบบการทางานภายในร่างกายของสัตว์น้า ขณะที่สารพิษที่ไมโครไฟเบอร์ได้
ดูดซับไว้ก็สามารถจะเคลื่อนย้ายและถ่ายทอดไปตามลาดับขั้นของห่วงโซ่อาหาร (Food chain) และจะทาให้เกิดการสะสม
ของสารมลพิษเพิ่มมากขึ้นตามลาดับชั้นของการบริโภค (Trophic level) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคจนถึงผู้บริโภคลาดับสุดท้าย
ทั้งนีร้ วมถึงมนุษย์ต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาการกระจายเชิงพื้นที่ของไมโครไฟเบอร์และความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไฟเบอร์และคุณภาพน้า ในพื้นที่
ชุ่มน้าบึงบอระเพ็ด ในช่วงฤดูแล้ง พบว่ามีการปนเปื้อนของไมโครไฟเบอร์ในน้าผิวดินในทั้ง 3 เขตพื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่ชุมชน
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ โดยน้าผิวดินจากพื้นที่ชุมชนมีปริมาณไมโครไฟเบอร์มากที่สุด จากการศึกษาพบ
ไมโครไฟเบอร์สีดามากที่สุด รองลงมา คือ สีแดง และสีใส ไมโครไฟเบอร์ ที่พบส่วนใหญ่เป็นไมโครไฟเบอร์ ขนาดเล็ก การ
วิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่าปริมาณไมโครไฟเบอร์ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่าดัชนีคุณภาพน้า (Transparency,
Turbidity, TSS, TDS, Temperature, pH, DO และ EC)
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การสะสมโลหะหนักในปลา และความสัมพันธระหวางโลหะหนักในปลา น้ําผิวดิน และตะกอนพื้นทองน้ํา
ในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
Accumulation of heavy metals in fish and relation between heavy metals in fish
and heavy metals in surface water and sediment of Bueng Boraphet Wetland,
Nakhon Sawan Province
ธนาธิป แสงพายัพ* พันธทิพย กลอมเจก และ จรูญ สารินทร
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
*
corresponding author. e-mail: tanatipaon@hotmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา และความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักใน
เนื้อปลา และปริมาณโลหะหนักในน้ําผิวดินและตะกอน โดยตรวจวัด Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลาตะเพียน (Barbonymus
gonionotus) ปลาสลาด (Notopterus notopterus) และปลาชอน (Channa striata) และในน้ําผิวดินและตะกอน ใน
3 เขตพื้นที่ ไดแก พื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ในบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน ผลการศึกษาพบ Cd, Pb
และ Zn ในเนื้อปลาเทากับ ND-1.64, ND-5.99 และ 13.63-60.43 mg/kg DW ตามลําดับ ในน้ําผิวดินเทากับ ND-0.028,
ND-0.026 และ ND-0.100 mg/l ตามลําดับ และในตะกอนพื้นทองน้ําเทากับ ND-1.30, ND-16.57 และ 17.73-69.04
mg/kg ตามลําดับ ทั้งนี้พบปริมาณโลหะหนักสูงในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมชน และพบ Cd สูงในเนื้อปลาสลาด และ Pb สูงในเนื้อ
ปลาตะเพียนและปลาสลาด การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาแตละชนิดไมสัมพันธกับ
ปริมาณของโลหะหนักชนิดนั้นๆ ในน้ําผิวดิน ขณะที่ปริมาณของ Zn ในเนื้อปลาชอนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
ปริมาณของ Zn ในตะกอนในระดับสูง
คําสําคัญ : โลหะหนัก ปลา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
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, ND0.026 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
โลหะหนักเปนธาตุที่มนุ ษยนํา มาใช ประโยชนเ ปนเวลายาวนาน โดยใชเป นสวนประกอบของผลิต ภัณฑที่ ใชใ น
ชีวิตประจําวัน ใชการอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม โลหะหนักจึงมีโอกาสปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ทั้งจากการทิ้งขยะหรือ
น้ําเสียที่ปนเปอนโลหะหนัก การปลดปลอยโลหะหนักจากกิจกรรมประจําวันของมนุษย เชน กิจกรรมการคมนาคมขนสง จาก
กิจกรรมการเกษตร เชน การใชสารเคมีที่มีโลหะหนักเปนสวนผสม เปนตน และนอกจากโลหะหนักจะยอยสลายไดยากตาม
ธรรมชาติแลว ยังสามารถถายทอดผานหวงโซอาหารและเขาไปสะสมอยูในสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศซึ่งรวมถึงระบบนิเวศแหลง
น้ําที่มักเปนแหลงรองรับมลสารจากกิจกรรมตางๆ โดยกลไกลการสะสมโลหะหนักของสัตวน้ําเกิดขึ้นเมื่อสัตวน้ําไดรับโลหะ
หนักจากการรับสัมผัสโลหะหนักที่ปนเปอนในอาหารและจากบริเวณแหลงที่อยูอาศัย โลหะหนักที่เขาสูสัตวน้ําจะผานระบบ
ทางเดินอาหาร หรือผิวหนังจากการสัมผัส หรือผานทางเหงือกจากการแลกเปลี่ยนออกซิเจน เมื่อเคลื่อนที่เขาไปยังของเหลวใน
รางกาย เชน เลือด จะแพรกระจายไปสะสมยังอวัยวะตางๆ ซึ่งบางสวนจะถูกกําจัดออกผานกระบวนการเมทาบอลิซึม ขณะที่
บางสวนที่ถูกกําจัดออกไดไมหมดก็จะสะสมอยูในไขมัน และอวัยวะตางๆ ของสัตวน้ํา (มะลิวรรณ บุญเสนอ, 2560) และเนื่องจาก
โลหะหนักมีความเปนพิษ เมื่อสะสมในสิ่งมีชีวิตจึงกอใหเกิดโทษได เชน ทําใหกระดูกสันหลังผิดปกติ สงผลตอระบบไหลเวียน
เลือด และสงผลตอการทํางานของดีเอ็นเอหรือของเอนไซม เปนตน (Manahan, 1992) ทั้งนี้เมื่อสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือไมสามารถทํางานไดตามปกติก็จะสงผลกระทบตอโครงสรางของระบบนิเวศแหลงน้ําและระบบนิเวศอื่นที่
เกี่ยวของ รวมถึงสงผลกระทบมายังมนุษยอีกดวย การปนเปอนโลหะหนักในระบบนิเวศสงผลกระทบไดหลายระดับ โดยอาจ
ทําใหสิ่งมีชีวิตออนแอลงจนถึงขั้นสูญเสียชนิดพันธุ ทําใหความหลากหลายของชนิดพันธุลดลง และเกิดการสูญเสียสมดุล อัน
เนื่องมาจากโลหะหนักสงผลตอสิ่งมีชีวิตที่เปนอาหาร ขณะที่ความเปนพิษของโลหะหนักยังสามารถสงผานและสะสมในหวงโซ
อาหาร และกอความเปนพิษไดแมมีในปริมาณนอย
ปลาเปนสัตวน้ําชนิดหนึ่งที่สามารถใชเปนดัชนีบงชี้ถึงความสมบูรณของแหลงน้ําได และปลายังเปนอาหารที่สําคัญ
ตอผูบริโภคในหวงโซอาหารรวมถึงมนุษยดวย เมื่อโลหะหนักปนเปอนในแหลงน้ํา ปลาจะสัมผัสหรือไดรับโลหะหนักจากน้ํา
หรือตะกอนทีป่ นเปอน หรือไดรับโลหะหนักจากอาหารที่ปนเปอน โดยปลาแตละชนิดมีการสะสมโลหะหนักแตกตางกันขึ้นกับ
ชนิดของปลา การกินอาหาร ที่อยูอาศัย รวมไปถึงชวงอายุที่แตกตางกัน (Tanee et al., 2013) เปนตน ปลาที่ไดรับโลหะหนักจะมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเปนพิษขึ้นกับตัวปลาเอง ทําใหเกิดความผิดปกติกับรางกายและสามารถสงผานโลหะหนักและความ
เปนพิษไปยังผูบริโภคในลําดับที่สงู ขึ้นไป จนอาจทําใหระบบนิเวศเกิดการเปลีย่ นแปลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเนื่องถึงมนุษยได

282

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ในที่สุด ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากการปนเปอนโลหะหนักในสิ่งแวดลอม จึงมีการกําหนดคามาตรฐานของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมที่
จะไมสงผลกระทบตอมนุษย โดยเกณฑมาตรฐานของแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเปนเกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําผิวดินเพื่อ
การใชประโยชนในการอุปโภคบริโภคแตตองผานการฆาเชื้อโรค และใชประโยชนทางการเกษตรกรรม ไดกําหนดใหมีคา Cd และ Zn
ไดไมเกิน 0.05 และ 1.0 mg/l สวนมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัยและการเกษตร ไดกําหนดใหมีคา Cd และ
Pb ไดไมเกิน 34.0 และ 400.0 mg/kg ขณะทีเ่ กณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 97 (พ.ศ. 2529)
กําหนดใหมีคา Pb และ Zn ไดไมเกิน 1.0 และ 100 mg/kg WW
พื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด เปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญระดับชาติ ดวยลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิต จึงทําใหเปนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (ศันสนีย ชูแวว, 2557) แตปจจุบันบึงบอระเพ็ดเสื่อมโทรม
ลง สวนหนึ่งเปนผลจากกิจกรรมมนุษยทั้งภายในและพื้นที่โดยรอบบึง ทั้งนี้ โลหะหนักเปนมลสารหนึ่งที่ไดถูกปลดปลอยจาก
กิจกรรมดังกลาว และมีโอกาสเขาไปสะสมอยูในทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งจะสงผลกระทบตอบึงบอระเพ็ดอันเปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ําคัญ และกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ใชประโยชนจากระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดอีกดวย
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงการสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา และความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา และ
ปริมาณโลหะหนักในน้ําผิวดินและตะกอนพื้นทองน้ําของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งปจจุบันขอมูลการปนเปอนโลหะหนักใน
สิ่งแวดลอมของบึงบอระเพ็ดยังมีอยูอยางจํากัดและไมเปนปจจุบัน ผลการศึกษาจะแสดงขอมูลที่บงชี้ถึงสถานการณการสะสม
ของโลหะหนักในเนื้อปลาและความสัมพันธกับปจจัยแวดลอม ซึ่งเปนขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจใน
การบริโภคปลาจากบึงบอระเพ็ดไดอยางปลอดภัย รวมถึงเปนประโยชนในการเฝาระวังการปนเปอนโลหะหนักในสิ่งแวดลอม
รวมถึงสัตวน้ํา ซึ่งจะสงผลตอการลดลงของปริมาณและความหลากหลายของสัตวน้ําภายในบึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ขอมูลจาก
การศึก ษายั ง เป น ประโยชนนํ า ไปสู การปอ งกัน ฟน ฟู และบริ ห ารจั ดการ เพื่อ คงไว ซึ่ง ความอุด มสมบู รณ ข องระบบนิเ วศ
บึงบอระเพ็ดที่เปนทรัพยากรอันทรงคุณคาของประเทศตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดตรวจวัดคาดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน และปริมาณ แคดเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) และตะกั่ว (Pb) ในเนื้อปลา
น้ําผิวดิน และตะกอนพื้นทองน้ํา ในชวงฤดูฝน ระหวางเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ป 2562 โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง
กําหนดพื้นที่ศึกษาเปน 3 เขตพื้นที่ตามลักษณะการใชประโยชนที่ดิน ไดแก พื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ธรรมชาติ โดยเก็บตัวอยางปลาที่เปนตัวแทนของแตละเขตพื้นที่และเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและตะกอนพื้นทองน้ําจากจุด
เก็บตัวอยางภายในแตละเขตพื้นที่ศึกษา โดยมีจุดเก็บตัวอยางน้ําและตะกอนในเขตพื้นที่ชุมชนจํานวน 4 จุด ในเขตพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ละ 3 จุด (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ตัวอยางน้ําผิวดินและตะกอนพื้นทองน้ําจะเก็บจากจุดเก็บ
ตัวอยางเดียวกัน
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ตารางที่ 1 พื้นที่และจุดเก็บตัวอยางในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค
พื้นที่
สถานี
(Sampling zone)
(Sampling point)
X
เหนือบานหวยหิน
636816
กลางบานหวยหิน จุดที่ 1
636117
พื้นที่ชุมชน
กลางบานหวยหิน จุดที่ 2
636247
ทายบานหวยหิน
635588
ตนน้ํารางบัว
641343
พื้นที่เกษตรกรรม
กลางน้ํารางบัว
641228
ทายน้ํารางบัว
640593
พื้นที่ธรรมชาติบริเวณกลางบึง จุดที่ 1
632861
พื้นที่ธรรมชาติ
พื้นที่ธรรมชาติบริเวณกลางบึง จุดที่ 2
632334
พื้นที่ธรรมชาติบริเวณกลางบึง จุดที่ 3
631853

พิกัด
Y
1731945
1731644
1731460
1731965
1734626
1734765
1735140
1736179
1736016
1735774

2. การเก็บตัวอยางและวิเคราะหตัวอยาง
1) ตัวอยางปลา
เก็บตัวอยางปลาจากการทําประมงดวยวิธีการและเครื่องมือที่ถูกกฎหมาย ไดแก ลอบยืน และเบ็ด จาก 3
เขตพื้นที่ศึกษา โดยเก็บตัวอยางปลาจํานวน 3 ชนิด ที่มีลักษณะการกินอาหารและที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน ไดแก ปลาตะเพียนขาว
(Barbonymus gonionotus) ซึ่งเปนปลาที่กินพืช และปลาสลาด (Notopterus notopterus) ซึ่งเปนปลากินสัตว ที่อาศัยอยูใน
บริเวณผิวน้ําจนถึงบริเวณกลางน้ํา และอีก 1 ชนิดคือ ปลาชอน (Channa striata) ซึ่งเปนปลากินสัตวที่อาศัยบริเวณพื้นทองน้าํ
(ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา, 2563)
วิเคราะหโลหะหนักในเนื้อปลาแตละชนิด โดยนําปลาที่ไดจากการเก็บตัวอยางแตละครั้งมาจําแนกตาม
ชนิดพันธุ จากนั้นนําเนื้อปลาทั้งหมดของแตละชนิดมาอบและบดละเอียด นําตัวอยางเนื้อปลาแตละชนิด จํานวน 2 g ใสใน
ขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริกและกรดเปอรคลอริค อัตราสวน 3:1 ลงไป 30 ml นําไปใหความรอนจนกวาสารละลายจะใส
กรองสารละลายด ว ยกระดาษกรองเบอร 42 แล ว ปรั บ ปริ ม าตรให ไ ด 100 ml นํ า ไปตรวจวิ เคราะห ด วยเครื่ อง Atomic
Absorption Spectrophotometer (AAS) (กชวรรณ วงคเจริญ และ ศิรินันท ยุบลศริ, 2555) ผลการวิเคราะหความแมนยํา
(% Recovery) ในการวิเคราะหโลหะหนักในเนื้อปลา พบการวิเคราะห Cd, Pb และ Zn มีความแมนยํารอยละ 88.2, 81.0
และ 95.0 ตามลําดับ
2) ตัวอยางน้ํา
เก็บตัวอยางน้ําผิวดินแบบจาง (Grab sampling) จาก 10 จุดเก็บตัวอยาง ใน 3 พื้นที่ศึกษา โดยเก็บจํานวน
1 ตัวอยาง/จุดเก็บ ที่กึ่งกลางของระดับความลึก ณ จุดเก็บตัวอยาง ทั้งนี้หากมีคาความลึกเกิน 2 m ใหเก็บที่ระดับความลึกไมเกิน
1 m ใสในขวด PE ขนาด 1 l ตามวิธีการของ กรมควบคุมมลพิษ (2546) เพื่อนําไปวิเคราะหคาความกระดาง (Hardness) และ
โลหะหนักในหองปฏิบัติการ โดยรักษาสภาพน้ําดวยกรดไนตริก และแชที่อุณหภูมิ 4+2 0C และตรวจวัดคาดัชนีคุณภาพน้ําทั่วไปใน
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ภาคสนาม ของน้ําผิวดินในแตละจุดตรวจวัด ดังนี้ ตรวจวัดคา pH, Temperature, DO, TDS และ EC ดวยเครื่อง Multiprobe
analyzer (YSI 556 MPS) วัดคา Transparency ดวย Secchi disk และวัดคา Turbidity ดวยเครื่อง Turbidity meter
วิเคราะหคาโลหะหนักในน้ํา โดยนําน้ํา 100 ml ใสในขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริก 5 ml แลวใหความรอนจนกวา
สารละลายจะมีสีใส นําสารละลายมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 แลวปรับปริมาตรใหได 100 ml แลวจึงนําไปตรวจวัด
โลหะหนักดวยเครื่อง AAS (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ, 2554)
วิเคราะหคาความกระดางดวยวิธีไตเตรทดวยอีดีทีเอ (EDTA) โดยนําน้ํา 50 ml มาเติมสารละลายบัฟเฟอร (Buffer
solution) 2 ml ผสมใหเขากัน แลวเติมอีริโอโคม แบลค ที อินดิเคเตอร (Eriochrome black T: EBT) 3 หยด จากนั้นไตเตรทดวยอีดีทีเอ
0.01 โมลาร จนกวาจะมีสีฟาใส (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ, 2554) ผลการวิเคราะหความแมนยําในการ
วิเคราะหโลหะหนักในน้ํา พบการวิเคราะห Cd, Pb และ Zn มีความแมนยํารอยละ 110.0, 81.1 และ 96.9 ตามลําดับ
3) ตัวอยางตะกอนพื้นทองน้ํา
เก็บตัวอยางตะกอนพื้นทองน้ํา แบบ Grab sampling จากทั้ง 10 จุดเก็บตัวอยาง ใน 3 เขตพื้นที่ศึกษา
ซึ่งเปนจุดเดียวกันกับจุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน ผึ่งตัวอยางใหแหง อบ และบดใหละเอียด กอนนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
วิเคราะหคาโลหะหนัก โดยนําตะกอนที่บดละเอียด 5 g ใสในขวดรูปชมพู เติมกรดไนตริกและกรดเปอรคลอลิค
อัตราสวน 3:1 ลงไป 20 ml ใหความรอนจนไดสารละลายสีใส จากนั้นจึงนําลงจากเตาตั้งทิ้งไวใหเย็น 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
วิเคราะหค าการปนเปอนโลหะหนักในเนื้อ ปลา น้ําผิว ดิน และตะกอนพื้นทอ งน้ํา ดวยสถิติเ ชิงพรรณนา
วิเคราะหความแตกตางทางสถิติของปริมาณโลหะหนักชนิดเดียวกันในเนื้อปลา น้ํา และตะกอน ระหวางพื้นที่การใชประโยชน
ดวยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation) ระหวางปริมาณ
โลหะหนักในเนื้อปลา และปริมาณโลหะหนักในน้ําและโลหะหนักในตะกอน
ผลการวิจัย
1. การสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา ในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
1) ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จําแนกตามลักษณะพื้นที่การใชประโยชน
ปริมาณการสะสมโลหะหนักในเนื้อปลาทั้ง 3 ชนิด จากทุกเขตพื้นที่ศึกษา พบมีคาการสะสม Cd, Pb และ Zn
ในเนื้อปลาอยูในชวง ไมสามารถตรวจวัดได (Not detected: ND)–1.64, ND-5.99 และ 13.63-60.43 mg/kg DW ตามลําดับ
สวนปริมาณการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมชน มีคา ND-1.64, ND-4.44 และ 20.69-40.06 mg/kg
DW ตามลําดับ ปริมาณการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลาจากพื้นที่เกษตรกรรม มีคา ND-1.53, ND-5.99 และ 13.6334.64 mg/kg DW ตามลําดับ และปริมาณการสะสม Cd Pb และ Zn ในเนื้อปลาจากพื้นที่ธรรมชาติ มีคา ND-1.36, ND5.86 และ 16.18-60.43 mg/kg DW ตามลําดับ (ภาพที่ 1) ผลการวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ พบปริมาณการสะสม Cd
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ในเนื้อปลามีคาแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติระหวางพื้นที่ โดยพบคาสูงสุดในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมชน ขณะที่ปริมาณการ
สะสม Pb และ Zn ในเนื้อปลาไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพื้นที่การใชประโยชน (ภาพที่ 1)
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529)
ที่กําหนดใหมีคา Pb ในอาหารไดไมเกิน 1 mg/kg WW และมีคา Zn ในอาหารไดไมเกิน 100 mg/kg WW (กระทรวง
สาธารณสุข, 2529) พบวาคาการสะสม Pb และ Zn ในเนื้อปลาจากทุกพื้นที่ของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
0.415 และ 8.033 mg/kg WW ตามลําดับ ไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และเมื่อเปรียบเทียบคา Pb ในเนื้อปลาจากพื้นที่
ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.444, 0.397 และ 0.404 mg/kg WW ตามลําดับ และคา
Zn ในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.392, 7.228 และ 8.418 mg/kg
WW ตามลําดับ พบวาทั้งหมดมีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข

ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา
(mg/kg DW)
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ภาพที่ 1 ปริมาณโลหะหนักในเนือ้ ปลา (mg/kg DW) ในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จําแนกตามลักษณะพื้นที่การใชประโยชน
หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกัน คือ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Limit of detection (LOD) = 0.0004 mg/kg
2) การสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา จําแนกตามชนิดพันธุ
ปริมาณการสะสม Cd ในเนื้อปลาตะเพียนซึ่งเปนปลากินพืชที่อาศัยบริเวณผิวน้ําถึงกลางน้ํา ในเนื้อปลาสลาด
ซึ่งเปนปลากินสัตวที่อาศัยบริเวณผิวน้ําถึงกลางน้ํา และในเนื้อปลาชอนซึ่งเปนปลากินทั้งพืชและสัตวที่อาศัยบริเวณพื้นทองน้ํา
มีคา ND-1.36, ND-1.64 และ 0.05-1.36 mg/kg DW ตามลําดับ พบมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาสูงที่สุดใน
เนื้อปลาสลาด ปริมาณการสะสม Pb ในเนื้อปลาตะเพียน เนื้อปลาสลาด และเนื้อปลาชอน มีคา ND-5.99, ND-5.12 และ
ND-4.44 mg/kg DW ตามลําดับ พบมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบคาสูงในเนื้อปลาตะเพียนและปลาสลาด
ขณะที่ปริมาณการสะสม Zn ในเนื้อปลาตะเพียน เนื้อปลาสลาด และเนื้อปลาชอน มีคา 13.63-39.95, 16.18-34.64 และ 17.1860.40 mg/kg DW ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางชนิดพันธุ (ภาพที่ 2)
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เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน พบคา Pb ในเนื้อปลาตะเพียน ปลาสลาด และ
ปลาชอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.497, 0.489 และ 0.216 mg/kg WW ตามลําดับ และคา Zn ในเนื้อปลาตะเพียน ปลาสลาด
และปลาชอน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.552, 6.330 และ 29.812 mg/kg WW ตามลําดับนั้น ทั้ง Pb และ Zn ที่พบในเนื้อปลาทั้ง 3
ชนิด มีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข

ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา
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ภาพที่ 2 ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา (mg/kg DW) ในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด จําแนกตามชนิดพันธุ
หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกัน คือ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Limit of detection (LOD) = 0.0004 mg/kg
2. ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปจจัยแวดลอม
1) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในปลาและปริมาณโลหะหนักในน้ํา
น้ําผิวดินในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด 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 CaCO 3 ตามลําดับ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในแตละเขต
พื้นที่ พบน้ําผิวดินในพื้นที่ชุมชน 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 CaCO 3 ตามลําดับ น้ําผิวดินในพื้นที่เกษตรกรรม 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 CaCO 3 ตามลําดับและ น้ําผิวดินในพื้นที่ธรรมชาติ มี
คา pH, Temperature, DO, TDS, EC, Transparency, Turbidity และ Hardness ระหวาง 7.5-8.2, 30.6-34.8 0C, 7.211.1 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 ทั้งนี้ pH, Temperature และ DO ของน้ําผิวดิน มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางพื้นที่ (ตารางที่
2)
ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในน้ําผิวดินในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน พบมีคา ND-0.028,
ND-0.026 และ ND-0.100 mg/l ตามลําดับ โดยพบ Cd ในน้ําจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ มีคา
ND-0.028, ND-0.010 และ ND-0.013 mg/l ตามลําดับ คา Pb ในน้ําจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ
มีคา ND-0.026, ไมสามารถตรวจวัดได, ND-0.023 mg/l ตามลําดับ และคา Zn ในน้ําจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ธรรมชาติ มีคา 0.001-0.026, ND-0.083 และ ND-0.100 mg/l ตามลําดับ ทั้งนี้ พบวา Cd, Pb และ Zn ในน้ําผิวดิน
มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางพื้นที่ใชประโยชน (ตารางที่ 2)
เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดคา pH ระหวาง 5-9 คา DO ไมต่ํากวา 4.0
mg/l (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) พบคาเฉลี่ย pH และ DO ของน้ําผิวดินในบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน ป 2562 ซึ่งมีคา 8.04 และ
8.84 mg/l ตามลําดับ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานเชนเดียวกับ คา pH และ DO ของน้ําจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่
ธรรมชาติ ทั้งนี้ คา Pb และ Zn ในน้ําในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด และในน้ําจากทั้ง 3 เขตพื้นที่ เปนไปตามเกณฑคุณภาพน้ําผิว
ดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดให Pb และ Zn ไมเกิน 0.05 และ 1.00 mg/l ตามลําดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) เชนกัน เมื่อ
เทียบกับเกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ที่กําหนด 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 ของน้ําในบึงบอระเพ็ด และน้ําใน 3 เขตพื้นที่ศึกษา เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของ
สัตวน้ํา อยางไรก็ตามคา Transparency ของน้ําในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ชุมชนสูงกวาคาที่เหมาะสมตอสัตวน้ํา
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบปริมาณ Cd ในเนื้อปลารวมทุกชนิดไมมีความสัมพันธกับปริมาณ Cd
ในน้ําผิวดิน เชนเดียวกันกับปริมาณ Pb และ Zn ในเนื้อปลาที่ไมมีความสัมพันธกับโลหะหนักชนิดนั้นๆ ในน้ําผิวดิน ขณะที่
ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลาตะเพียน เนื้อปลาสลาด และเนื้อปลาชอน ก็ไมมีความสัมพันธกับโลหะหนักชนิดนั้นๆ
ในน้ําผิวดิน เชนเดียวกัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 คุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

pH*
Temperature*
DO*
TDSns
ECns
Transparencyns
Turbidityns
Hardnessns
Cdns
Pbns
Znns

C
mg/l
mg/l
µS/cm
Cm
NTU
mg/l as CaCO 3
mg/l
mg/l
mg/l
0

ลักษณะพื้นทีก่ ารใชประโยชน
ชุมชน
เกษตรกรรม
ธรรมชาติ
a
ab
8.34+0.69
7.90+0.62
7.77+0.60b
30.25+1.57b
31.93+1.25a
32.62+1.4a
9.9+2.38a
7.9+1.34ab
8.27+1.29a
190+0.11
200+0.5
190+0.48
281.50+99.47
367.89+88.4
342.78+89.92
70.41+10.41
57.22+21.95
75.00+27.95
20.65+3.28
29.33+10.51
26.89+24.61
124.00+30.87
152.67+47.49
126.44+33.28
0.007+0.008
0.003+0.003
0.004+0.004
0.002+0.007
ND
0.003+0.007
0.035+0.031
0.025+0.027
0.054+0.037
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หมายเหตุ: * แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
LOD สําหรับวิเคราะหโลหะหนัก = 0.0004 mg/l
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation) ระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปริมาณโลหะหนักในน้ํา
ชนิดปลา/ชนิดโลหะหนัก
ปลารวมทั้ง 3 ชนิด
ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus)
ปลาฉลาด (Notopterus notopterus)
ปลาชอน (Channa striata)

Cd
-0.165
-0.191
-0.075
+0.439

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
Pb
-0.487
-0.506
-0.023
+0.419

Zn
-0.168
-0.124
-0.349
+0.201

2) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปริมาณโลหะหนักในตะกอน
ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในตะกอนในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีคา ND-1.30, ND-16.57 และ 17.7369. mg/kg ตามลําดับ โดยพบ Cd ในตะกอนจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ มีคา ND-1.30,
ND-0.051 และ ND-0.82 mg/kg ตามลําดับ คา Pb ในตะกอนจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ธรรมชาติ มีคา
ND-12.81, ND-16.57 และ ND-10.14 mg/kg ตามลําดับ และคา Zn ในตะกอนจากพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และ
พื้นที่ธรรมชาติ มีคา 21.39-48.65, 19.35-32.33 และ 17.73-69.04 mg/kg ตามลําดับ ทั้งนี้ พบวา Cd และ Zn ในตะกอนมี
คาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางพื้นที่ โดยพบคา Cd สูงที่สุดในตะกอนจากพื้นที่ชุมชน และพบคา Zn สูงในตะกอนจาก
พื้นที่ธรรมชาติแตไมแตกตางจากพื้นที่ชุมชน (ภาพที่ 3)
คา Cd และ Pb ในตะกอนในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อ
การอยูอาศัยและเกษตรกรรม ที่กําหนดใหมี Cd และ Pb ไดไมเกิน 34.0 และ 400.0 mg/kg ตามลําดับ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบปริมาณ Zn ในเนื้อปลาชอนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กับปริมาณ Zn ในตะกอน โดยเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง คือมีคาอยูในชวง 0.70-1.00
(ประคอง กรรณสูต, 2540) ขณะที่ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลารวมทุกชนิดและเนื้อปลาแตละชนิดพันธุ ไมมี
ความสัมพันธกับปริมาณโลหะหนักชนิดนั้นๆ ในตะกอน (ตารางที่ 4)
อภิปรายผล
1. การสะสมโลหะหนักในเนื้อปลาในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
1) ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จําแนกตามลักษณะพื้นที่การใชประโยชน
ผลการศึกษาพบการสะสมของโลหะหนักทั้ง 3 ชนิด ในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยพบปริมาณ
การสะสม Zn > Pb > Cd ในเนื้อปลา ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับ Tanee et al. (2013) ซึ่งตรวจวัด Pb และ Zn ในเนื้อ
ปลาในแมน้ําชี จังหวัดมหาสารคาม พบการสะสม Zn ในเนื้อปลามีคาใกลเคียงกับ คา Zn ในเนื้อปลาของแมน้ําชี ที่มีคาเฉลี่ย
14.6-31.6 mg/kg DW แตพบคา Pb ในเนื้อปลาสูงกวาเนื้อปลาของแมน้ําชี ที่มีคาเฉลี่ย 33.8-46.3 mg/kg DW โดย Tanee
et al. (2013) พบ Pb ในเนื้อปลาสูงกวา Zn ทั้งนี้การสะสมโลหะหนักในเนื้อปลาเกิดขึ้นจากปลาไดรับโลหะหนักเขาสูรางกาย
ผานการรับสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและทางเหงือก และไดรับจากอาหารและน้ําที่ปนเปอน (Soliman, 2011) โดยการ
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ปนเปอนโลหะหนักในแหลงน้ําเปนปจจัยหลักในการสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา ดังนั้นการปนเปอน Zn, Pb และ Cd ในน้ําผิว
ดินและในตะกอนของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดจึงสงผลตอการสะสมของโลหะหนักในเนื้อปลา ซึ่งจากการตรวจวัดพบปริมาณ
Zn ในน้ําและตะกอนของบึงบอระเพ็ดสูงกวาการปนเปอน Pb สอดคลองกับปริมาณ Zn ในเนื้อปลาที่มีคาสูงกวา Pb และ Cd

a

ปริมาณโลหะหนักในตะกอน
(mg/kg)

55
45

ab

35

b

25

พื้นที่เกษตรกรรม

15
5
-5

พื้นที่ชุมชน

a

b ab
Cd

a

a

พื้นที่ธรรมชาติ

a

Pb
ชนิดโลหะหนัก

Zn

ภาพที่ 3 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนพื้นทองน้ํา (mg/kg) ในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด
หมายเหตุ: อักษรที่เหมือนกัน คือ มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
Limit of detection (LOD) = 0.0004 mg/kg

ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson correlation) ระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปริมาณโลหะหนักใน
ตะกอน
ชนิดปลา/ชนิดโลหะหนัก
ปลารวมทั้ง 3 ชนิด
ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus)
ปลาฉลาด (Notopterus notopterus)
ปลาชอน (Channa striata)
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Cd
-0.071
+0.109
-0.298
+0.639
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Pb
+0.382
+0.305
+0.579
+0.015

Zn
+0.098
+0.013
-0.076
+0.740*
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การสะสมโลหะหนักทั้ง 3 ชนิ ด พบมีค าสูงในเนื้ อปลาจากพื้นที่ชุ มชน ซึ่ งสอดคลองกั บ Dhinesh, Rajaram,
Mathivanan, Vinothkumar and Ramalingam (2014) ที่ระบุวาการปนเปอนโลหะหนักในแหลงน้ํา สวนหนึ่งเปนผลจาก
กิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษย และกิจกรรมทางการเกษตร ที่ทําใหโลหะหนักมีโอกาสปนเปอนสูแหลงน้ําและเกิดการ
ถายทอดทางหวงโซอาหารเขาไปสะสมในปลาโดยกระบวนการสะสมทางชีวภาพไดในที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งพบปริมาณ
โลหะหนักสูงในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมชน คาดวาเปนผลจากบึงบอระเพ็ดไดรับโลหะหนักจากกิจกรรมของชุมชนที่ตั้งอยูในพื้นที่
เชน การทิ้งของเสียและน้ําทิ้งลงสูบึง จึงทําใหปลาในบริเวณพื้นที่ดังกลาวมีโอกาสไดรับและสะสมโลหะหนักในรางกาย
เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอนของกระทรวงสาธารณสุข พบคา Pb และ Zn ในเนื้อปลา
จากทุกเขตพื้นที่ยังอยูภายใตเกณฑมาตรฐาน จึงยังคงสามารถบริโภคไดอยางปลอดภัย อยางไรก็ตาม เนื่องจากโลหะหนัก
สามารถเกิดการถายทอด สะสมและขยายความเปนพิษในสิ่งมีชีวิตได ดังนี้จึงจําเปนที่จะตองควบคุมกิจกรรมที่อาจปลดปลอย
โลหะหนักลงสูพ ื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ดซึ่งจะสงผลตอการสะสมโลหะหนักในปลาและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ตอไป
2) การสะสมโลหะหนักในเนื้อปลา จําแนกตามชนิดพันธุ
ปริมาณ Cd และ Pb ในเนื้อปลา มีคาแตกตางกันระหวางชนิด โดยพบคา Cd สูงที่สุดในเนื้อปลาสลาด ซึ่งเปน
ปลากินสัตว และพบ Pb สูงที่สุดในเนื้อปลาตะเพียนซึ่งเปนปลากินพืชแตไมแตกตางจากเนื้อปลาสลาด ขณะที่ คา Zn ในเนื้อ
ปลาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระหวางชนิดพันธุ ทั้งนี้สอดคลองกับ ธวัดชัย ธานี, เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ,
รุงลาวัลย สุดมูล และ อรุณรัตน ฉวีราช (2017) ที่ศึกษาการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลา ในอางเก็บน้ําหวยแกง จังหวัด
กาฬสินธุ ที่พบการสะสมของ Pb และ Zn ในเนื้อปลากินพืชสูงกวาปลากินสัตว แตอยางไรก็ตาม ธวัดชัย และคณะ (2017)
พบ การสะสมของ Cd ในเนื้อปลากินพืชสูงกวาปลากินสัตว ทั้งนี้จะพบวาการสะสมของโลหะหนักในเนื้อปลามีคาแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับ Tao, Yuan, Wei and Xiaona (2012) และ Jayaprakash et al. (2015) ที่ระบุวา การสะสมโลหะหนักใน
เนื้อปลาแตละชนิดจะมีปริมาณที่แตกตางกัน โดย Tao et al. (2012) และ Jayaprakash et al. (2015) พบปลากินพืชจะมี
อัตราการสะสมโลหะหนักในเนื้อมากกวาปลากินสัตว
การศึกษาในครั้งนี้พบการสะสม Cd และ Pb สูงในเนื้อปลาสลาดซึ่งเปนปลากินสัตวที่อาศัยบริเวณผิวน้ําจนถึง
กลางน้ํา ซึ่งสามารถรับโลหะหนักไดจากอาหารที่เปนสัตวน้ํา และรับสัมผัสโลหะหนักที่ปนเปอนในน้ําผานทางเหงือกและ
ผิวหนัง ขณะที่ พบปลาตะเพียนซึ่งเปนปลากินพืชมีการสะสม Pb สูง โดยปลาตะเพียนจะไดรับโลหะหนักทั้งจากการรับสัมผัส
น้ําที่ปนเปอนทางผิวหนัง และไดรับจากน้ําและอาหารผานการกิน ดังนั้นโลหะหนักที่สะสมอยูในพืชทั้งพืชลอยน้ํา พืชจมน้ํา
และพืชที่หยั่งรากในดินที่ไดรับและสะสมโละหนักจากน้ําและตะกอน จะสามารถถายทอดโลหะหนักผานหวงโซอาหารมายัง
ปลาตะเพียนได ทั้งนี้สอดคลองกับ Yousafzai, Chivers, Khan, Ahmad and Siraj (2010) ที่ระบุวาการสะสมของโลหะหนัก
ในปลามีผลมาจากสภาพสิ่งแวดลอมและปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ เชน ชวงชีวิต ระดับการหาอาหาร ขนาดของปลา ถิ่นที่อยูอาศัย
และชนิดของอาหาร จึงทําใหพบคาโลหะหนักที่สะสมในปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในแหลงน้ําในปริมาณที่แตกตางกัน
เมื่อเทียบกับเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน พบวา Pb และ Zn ในเนื้อปลาแตละชนิดยังอยูภายใต
เกณฑมาตรฐาน จึงยังคงปลอดภัยตอการบริโภค ทั้งนี้ขอมูลที่ไดสามารถบงชี้ถึงสถานการณการปนเปอนโลหะหนักในเนื้อปลา
จากแหลงน้ําบึงบอระเพ็ด ซึ่งสามารถใชเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริโภคอยางปลอดภัย แตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
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โลหะหนักสามารถถายทอดและสะสมในเนื้อปลาไดอยางตอเนื่อง จึงควรปองกันการปนเปอนของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมของ
บึงบอระเพ็ด ซึ่งจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศบึงบอระเพ็ดและมนุษยได
2. ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปจจัยแวดลอม
1) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปริมาณโลหะหนักในน้ํา
จากการศึกษาพบน้ําผิวดินในพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด ในชวงฤดูฝน ป 2562 มีคา pH, DO, Cd, Pb และ Zn
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 แตอยางไรก็ตาม พบคา Transparency ของน้ําในเขตพื้นที่ชุมชน และ
พื้นที่ธรรมชาติ สูงเกินเกณฑคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากปริมาณสิ่งแขวนลอย
ในน้ําซึ่งเปนไดทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ปริมาณ Cd, Pb และ Zn ในน้ําผิวดินมีคาไมแตกตางกันระหวางพื้นที่ ทั้งนี้
โลหะหนักที่ปนเปอนอยูในน้ํา สวนหนึ่งเปนโลหะหนักที่มีอยูตามธรรมชาติ แตอยางไรก็ตาม กิจกรรมของมนุษยมักเปน
แหล ง หลั ก ที่ ป ลดปล อ ยโลหะหนั ก ลงสู สิ่ ง แวดล อ ม เช น กิ จ กรรมชุ ม ชนที่ ป ลดปล อ ยน้ํ า ทิ้ ง หรื อ ขยะที่ มี โ ลหะหนั ก เป น
องคประกอบ กิจกรรมทางการเกษตรก็อาจกอใหเกิดการปนเปอนโลหะหนักจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การใชน้ํามัน
สําหรับเครื่องจักรกลทางการเกษตร การใชน้ํามันและเครื่องจักรกลในการประมง และการคมนาคมขนสง และเมื่อมีการ
ปนเปอนโลหะหนักในแหลงน้ํา โลหะหนักสามารถจะถูกถายทอดไปตามหวงโซอาหารและเขาไปสะสมอยูในผูผ ลิตและผูบริโภค
ในระบบนิเวศตอไปได
การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวาการสะสม Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลา ไมมีความสัมพันธกัน
กับ Cd, Pb และ Zn ในน้ํา แตอยางไรก็ตามปริมาณโลหะหนักในน้ําสามารถจะสงผลตอการสะสมโลหะหนักของเนื้อปลาได
แตเกิดขึ้นไดนอยกวาการไดรับโลหะหนักจากตะกอน เนื่องจากโลหะหนักในน้ําจะมีความเขมขนต่ํากวาในตะกอนพื้นทองน้ํา
ขณะที่ปลามีกลไกลในการควบคุมปริมาณโลหะหนักโดยอาศัยโปรตีนที่อยูในเซลล ซึ่งทําหนาที่ดักจับและกําจัดโลหะหนัก
ดังนั้นเมื่อปลาไดรับโลหะหนักจากน้ําในปริมาณที่ต่ําจึงสามารถขับออกจากรางกายดวยกลไกลการควบคุมปริมาณโลหะหนัก
จึงทําใหมีการสะสมโลหะหนักที่ไดรับจากน้ําในเนื้อปลาเพียงเล็กนอย (มะลิวรรณ บุญเสนอ, 2560)
2) ความสัมพันธระหวางปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาและปริมาณโลหะหนักในตะกอน
การปนเปอน Cd และ Zn ในตะกอนของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด พบมีคาแตกตางกันระหวางพื้นที่ โดยพบ
Cd สูงที่สุดในตะกอนจากพื้นที่ชุมชน และพบ Zn สูงสุดในตะกอนจากพื้นที่ธรรมชาติแตไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้คาเฉลี่ยของโลหะหนักในตะกอนของพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด มีคานอยกวาที่พบจาก ผลการศึกษาของ
ธงชัย สุธีรศักดิ์, เพ็ญศิริ เอกจิตต, ณัฐรดี ชิดเชี่ยว, กนกวรรณ พงษกัณจนณิชา และเวียงชัย จงศรีรัตนกุล (2562) ที่ศึกษา
โลหะหนักในตะกอนในพื้นที่คลองบางใหญ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งพบคา Pb และ Zn ถึง 37.0-113.0 และ 82.0-242.0 mg/kg
ตามลําดับ คา Pb และ Zn ในตะกอนจากบึงบอระเพ็ด มีคาอยูภายใตเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพื่อการอยู
อาศัยและเกษตรกรรม ทั้งนี้การปนเปอนโลหะหนักในตะกอน สวนหนึ่งเปนผลจากกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินบริเวณ
โดยรอบบึงบอระเพ็ด ที่ทําใหเกิดการปลดปลอยโลหะหนักลงสูแหลงน้ําแลวเกิดการตกตะกอน (Sedimentation) และการ
ตกตะกอนทางเคมี (Precipitation) สะสมในตะกอนพื้นทองน้ํา นอกจากนั้นโลหะหนักยังถูกดูดซับไวกับตะกอนไดดวยกลไก
ทั้งทางกายภาพและเคมี จึงมักพบปริมาณโลหะหนักสูงในตะกอน ซึ่งโลหะหนักในตะกอนนีส้ ามารถถูกดูดซึมโดยพืชที่มีรากอยู
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ในตะกอน ขณะทีส่ ัตวน้ําที่อาศัยอยูใ นตะกอนและบนผิวตะกอน รวมถึงปลาที่อาศัยบริเวณพื้นทองน้ํา สามารถรับสัมผัสโลหะ
หนักจากตะกอนและไดรับจากการกินพืชและสัตวน้ําที่มีการปนเปอนโลหะหนักดวย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระบุวาปริมาณ Zn ในเนื้อปลาชอน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ Zn
ในตะกอนในระดับสูงซึ่งบงชี้วาการปนเปอน Zn ในตะกอนจะเพิ่มโอกาสในการสะสม Zn ในเนื้อปลาชอน ทั้งนี้เนื่องจากปลา
ชอนเปนปลาที่กินสัตว และอาศัยบริเวณพื้นทองน้ําเปนหลัก จึงมีโอกาสสูงที่ Zn ที่ปนเปอนอยูในตะกอนจะเขาสัมผัสและ
สะสมอยูในเนื้อปลาชอน รวมถึงการไดรับโลหะหนักจากการกินอาหาร ซึ่งสวนใหญแลวอาหารของปลาชอนจะเปนสัตวที่อาศัย
อยูบริเวณพื้นทองน้ําที่มีโอกาสเกิดการสะสมโลหะหนักในปริมาณที่สูงจึงทําใหโลหะหนักจากสัตวที่เปนอาหารถูกถายทอดและ
เขามาสะสมอยูในเนื้อปลาชอนได (มลิวรรณ บุญเสนอ, 2560) ทั้งนี้ผลการศึกษายังพบวาปริมาณ Zn ในเนื้อปลาชอน
สอดคลองกับปริมาณ Zn ในตะกอนที่มคี าคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะหนักชนิดอื่นที่ทําการศึกษาในตะกอน ทั้งนี้การ
สะสมโลหะหนักในเนื้อปลาจะสงผลกระทบโดยกอความเปนพิษตอตัวปลา และยังสามารถสงผานความเปนพิษไปยังผูบริโภค
ในหวงโซอาหาร รวมถึงการถายทอดไปยังระบบนิเวศอื่น อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศได
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบการสะสมโลหะหนักทั้ง 3 ชนิด คือ Cd, Pb และ Zn ในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดย
พบ Cd และ Pb ในเนื้อปลาจากพื้นที่ชุมชนสูงที่สุด และพบการสะสม Cd และ Pb ในเนื้อปลาแตกตางกันระหวางชนิดพันธุ
โดยพบ Cd สูงที่สุดในเนื้อปลาสลาด ขณะที่พบคา Pb สูงที่สุดในเนื้อปลาตะเพียนแตไมแตกตางจากปลาสลาด การวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวาปริมาณโลหะหนักทั้ง 3 ชนิด ในน้ําไมมีความสัมพันธกันกับปริมาณโลหะหนักชนิดนั้นๆ
ในเนื้อปลา ขณะที่ปริมาณ Zn ในเนื้อปลาชอนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณ Zn ในตะกอนพื้นทองน้ําใน
ระดับสูง
กิตติกรรมประกาศ
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การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งสาหรับอุตสาหกรรมขนมอบ
COMPARISON OF COMPRESSED BIOMASS FUEL STICKS FOR THE PASTRIES INDUSTRY
สุทธิเดช โตนชัยภูม*ิ ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ และ พลิศภัสร์ คาฟู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
*corresponding author e-mail : aeksuttidat@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งสาหรับขนมอบ
เริ่มจากการศึกษา ชีวมวลทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และไม้ไผ่ ร่วมด้วยการทดสอบคุณลักษณะด้านเชื้อเพลิง
ตามมาตรฐาน ASTM และทาการกาหนดสัดส่วน อัดขึ้นรูปด้วนวิธีการอัดเย็น เป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5
เซนติเมตร และตัดเชื้อเพลิงให้มีขนาดความยาว 15 เซนติเมตร ใช้เครื่องอัดแบบเกลียว และส่งทดสอบคุณลักษณะด้าน
เชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM อีกครั้ง และนามาทดสอบประสิทธิภาพปฏิบัติการในการอบขนมด้วยชีวมวลผสมอัดแท่ง พร้อม
ทาการบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือเชิงวิศวกรรม ในการบันทึกข้อมูลระยะเวลาในการอบ อุณหภูมิ และน้าหนักของเถ้าเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งสาหรับขนมอบ
คาสาคัญ : 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
บทนา
วิกฤตการณ์การใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการ
ขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้
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มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง ความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ
(ExpresSo, 2562) โดยได้มีความพยายามพัฒนาเชื้อเพลิง ชีวมวลทางเลือกใหม่ และชีวมวลเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความ
สนใจและเข้ามามีบทบาทอย่างมากเนื่องจากเหมาะสมกับภูมิประเทศ ซึ่งการนาวัสดุชีวมวลหรือของเสียจากภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงเขียวเพื่อทดแทนฟืนและถ่าน นั้นเป็นพลังงานที่ใช้แบบหมุนเวียนไม่มีวันหมด
เป็นพลังงานงานสะอาดและยังหาได้ง่ายตามชุมชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) รวมทั้งได้รับ
พลังงานทดแทนที่นาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังช่วยลดปริมาณของเสียที่อยู่ในภาคการเกษตรที่ต้องกาจัดให้เหลือ
น้อยลง การแปรรูปของเสียเป็นเชื้อเพลิง เดิมการนาของเสียมาผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพซึ่งสามารถนาไปใช้งานได้ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
พืชเศรษฐกิจที่มีอยู่มากในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด และไม้ไผ่ โดยหลังจากเก็บเกี่ยวพืช
เศรษฐกิจกลุ่มนี้แล้วจะมีเศษเหลือใช้ในปริมาณมากเพียงพอต่อการนาไปผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลสาหรับผลิตพลังงานทดแทน
(ศิริชัย ต่อสกุล และคณะ, 2558) การปรับปรุงคุณภาพชีวมวลให้มีประสิทธิภาพสูงสาหรับขนมอบ ทาได้โดยการนา ชีวมวล
ต่างชนิดมาผสมกันเนื่องจากคุณลักษณะชีวมวลแต่ละชนิดให้ค่าความร้อนแตกต่างกั น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจค้นหาวัสดุ
พลังงานคุณภาพสูงจากชีวมวลผสมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดต่างๆ ยังการนามาผสมกันเป็นชีวมวล
อัดแท่ง แล้วนาไปผลิตเป็นก๊าชให้กับอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่มีต้นทุนต่าในชุมชนและเป็นพลังงาน
สะอาดมาประยุกต์ใช้
งานวิจัยนี้ได้นาชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร มาทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง
สาหรับอุตสาหกรรมขนมอบ เพื่อประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินงานทาให้ได้แนวทางการเพิ่มค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงชีวมวลผสม เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและได้ได้ข้อมูลมาประกอบในการเลือกใช้ชนิดชีวมวล รวมไปถึงให้
ได้แนวทางลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมขนมอบและลดภาวะเรือนกระจก
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบชีวมวลผสมอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่นามาผลิตก๊าซชีวมวลสามารถหาได้ภายในชุมชน มีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทดลอง
1. เครื่องบดเศษวัสดุ คือ เครื่องสับไม้อเนกประสงค์ Comprehensive blade1400-500
2. เครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิง ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.50 ซม. ยาว 15.00 ซม.
3. กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น THT46
4. นาฬิกาจับเวลาใช้ในการบันทึกระยะเวลา
5. เครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอล
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.
วิธีการดาเนินการวิจัย
1.การศึกษาคุณลักษณะชีวมวล
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การศึกษาคุณลักษณะชีวมวลในงานวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ ตาราและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ทาการทดสอบสมบัติดา้ นเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM โดยได้ผลทดสอบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการการทดสอบสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM
ชีวมวล
ไม้ไผ่

กะลามะพร้าว

ชื่อแกน

ซังข้าวโพด

รายการทดสอบ
Fixed Carbon
Ash
Moisture
Volatile
Fixed Carbon
Ash
Moisture
Volatile
Fixed Carbon
Ash
Moisture
Volatile

ผลการวิเคราะห์
60.00%
2.90%
7.10%
76.40%
65.00%
3.00%
6.70%
77.60%
16.70%
1.30%
11.50%
70.50%

วิธีทดสอบ/เครื่องมือ
Furnace
Furnace
Hit Air Oven
Furnace
Furnace
Furnace
Hit Air Oven
Furnace
Furnace
Furnace
Hit Air Oven
Furnace

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ไม้ไผ่
ซังข้าวโพด
กะลามะพร้าว

Fixed Carbon

Ash

Moisture

Volatile

ภาพที่ 1 ผลการการทดสอบสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM
2. กาหนดสัดส่วนตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการกาหนดตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง (% ต่อ 100 กรัม)

สูตร

กะลามะพร้าว

ซังข้าวโพด

ไม้ไผ่

1

40

40

20

ตัวประสาน
(กรัม)
1206

2

50

40

10

964

3

40

50

10

840
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3. การเตรียมแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง
3.1 เตรียมชีวมวลที่ต้องการ คือ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ไม้ไผ่ และแป้งมันสาปะหลัง
3.2 ทาการบดชีวมวลที่เตรียมให้ละเอียดเพื่อง่ายต่อการผสม และอัดแท่ง
3.3 ผสมชีวมวลตามสูตรที่กาหนด
3.4 อัดชีวมวลด้วยเครื่องอัดแบบเกลียว ด้วนกระบวนการอัดเย็น และทาการตากชีวมวล
เพื่อไล่ความชื้นในตัวแท่งเชื้อเพลิง

4.นาชีวมวลผสม
ภาพที่ 2 ชีวมวลผสมอัดแท่ง
ทดสอบสมบัติด้านเชื้อเพลิ ง

อั ด แ ท่ ง
ต า ม

มาตรฐาน ASTM
นาชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร ไปทาการทดสอบสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดสอบสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ของเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง
ชื่อตัวอย่าง
สูตรที่ 1

สูตรที่ 2

สูตรที่ 3

ลักษณะตัวอย่าง รายการทดลอง
เป็นแท่ง
Fixed Carbon
มีสีน้าตาล
Ash
Moisture
Heating Value
Volatile
เป็นแท่ง
Fixed Carbon
มีสีดา
Ash
Moisture
Heating Value
Volatile
เป็นแท่ง
Fixed Carbon
มีสีดา
Ash
Moisture
Heating Value
Volatile
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ผลการวิเคราะห์
13.44%
2.49%
9.30%
3,730.10 Kcal/Kg
74.77%
12.48%
6.37%
4.64%
3,637.30 Kcal/Kg
76.51%
12.40%
5.47%
9.85%
3,807.50 Kcal/Kg
72.29%

วิธีทดลอง/เครื่องมือ
ASTM D3173
ASTM D3174
ASTM D3172
Bomb Calorimeter
ASTM D3175
ASTM D3173
ASTM D3174
ASTM D3172
Bomb Calorimeter
ASTM D3175
ASTM D3173
ASTM D3174
ASTM D3172
Bomb Calorimeter
ASTM D3175
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Heating Value

Ash
17%

สูตรที่ 1
34%

33%

38%

สูตรที่ 2

สูตรที่ 2
44%

สูตรที่ 3

33%

สูตรที่ 1
สูตรที่ 3

Moisture

Fixed Carbon

สูตรที่ 1

สูตรที่ 1
32% 35%
33%

สูตรที่ 2

41% 39%

สูตรที่ 3

20%

Volatile
32%

สูตรที่ 1
33%

34%

สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

ภาพที่ 3 การทดสอบสมบัติด้านเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ของเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง
5. การปฏิบัติการและทดลอง
5.1 ออกแบบบันทึกข้อมูล
5.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทดลอง
5.3 นาขนมผิงวางลงบนถาดขนมขนาดเล็ก
5.4 ใส่ขนมผิงลงในตู้อบขนาดเล็ก เพื่อทาการอบ และจับเวลา
5.5 บันทึกและวิเคราะห์คุณภาพชีวมวลเพื่อเปรียบเทียบ
5.6 บันทึกและวิเคราะห์คุณภาพขนมอบ
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ภาพที่ 4 ใส่ขนมผิงลงในตู้อบขนาดเล็ก เพื่อทาการอบ และจับเวลา
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์คุณลักษณะเชื้อเพลิงชีวมวลหา ค่าความชื้น ค่าความร้อน ค่าสารระเหย ค่าความเป็นเถ้า โดยวิธี
ASTM, Furnace, Hit Air Oven
2. ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพชีวมวลอัดแท่งเพื่อเปรียบเทียบ ใช้การบันทึกระยะเวลาในการอบขนม, ระยะเวลาการ
เผาไหม้, ปริมาณเถ้า ด้วยสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตรและคุณภาพขนมอบแสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลเฉลี่ยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร
สูตรที่
1
2
3

ระยะเวลาการ
อบ(นาที)
71.67
67.33
60.00

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล
157.50
155.99
157.99

สีส้ม
สีส้ม
สีส้ม

200
150
100
50
0

น้าหนักชีวมวล
(ก่อน)
1.85 กก.
1.83 กก.
1.86 กก.
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

ภาพที่ 5 ผลเฉลีย่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งทั้ง 3 สูตร
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เถ้า
70.00 กรัม
61.67 กรัม
45.00 กรัม
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จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งทั้ง 3 สูตร พบว่า เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตร 3 ใช้เวลาในการอบ
ขนมน้อยที่สุดคือ 58 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากทีส่ ุดคือ 159.40 อาศา สีเปลวเพลิงเป็นสีสม้ น้าหนักชีวมวลผสมอัด
แท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มีเถ้าน้อยที่สุดคือ 40.00 กรัม
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง สูตรที่ 1
สูตร 1
(ครั้งที่)
1
2
3

ระยะเวลาการ
อบ(นาที)
70.00 นาที
74.00 นาที
71.00 นาที

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล
158.40
156.80
157.30

สีส้ม
สีส้ม
สีส้ม

200
150
100
50
0

น้าหนักชีวมวล
(ก่อน)
1.84 กก.
1.87 กก.
1.86 กก.

เถ้า
70.00 กรัม
72.00 กรัม
68.00 กรัม

ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
ครัง้ ที่ 3

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่ง สูตรที่ 1
จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตรที่ 1 พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสม
อัดแท่งครั้งที่ 1 ใช้เวลาในการอบขนมน้อยที่สุดคือ 70 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากทีส่ ุดคือ 158.4 อาศา สีเปลว
เพลิงเป็นสีส้ม น้าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มีเถ้าน้อยที่สดุ คือ 70 กรัม
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งเพื่อผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 2
สูตร 2
(ครั้งที่)
1
2
3

ระยะเวลาการ
อบ(นาที)
68.00 นาที
68.00 นาที
66.00 นาที

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล
155.80
156.00
156.10

สีส้ม
สีส้ม
สีส้ม

200
150
100
50
0

น้าหนักชีวมวล
(ก่อน)
1.84 กก.
1.83 กก.
1.84 กก.

ครัง้ ที 1
ครัง้ ที 2
ครัง้ ที 3
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เถ้า
64.00 กรัม
61.00 กรัม
60.00 กรัม
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งเพือ่ ผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 2
จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตรที่ 2 พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสม
อัดแท่งครั้งที่ 3 ใช้เวลาในการอบขนมน้อยที่สุดคือ 66.00 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากที่สดุ คือ 156.10 อาศา สี
เปลวเพลิงเป็นสีส้ม น้าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มีเถ้าน้อยทีส่ ุดคือ 60.00 กรัม
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งเพื่อผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 3
สูตร 3
(ครั้งที่)
1
2
3

ระยะเวลาการ
อบ(นาที)
62.00 นาที
60.00 นาที
58.00 นาที

อุณหภูมิ(องศา) สีเปลวไฟชีวมวล
158.40
156.10
159.40

สีส้ม
สีส้ม
สีส้ม

200
150
100
50
0

น้าหนักชีวมวล
(ก่อน)
1.86กก.
1.88 กก.
1.84 กก.

เถ้า
47.00 กรัม
48.00 กรัม
40.00 กรัม

ครัง้ ที 1
ครัง้ ที 2
ครัง้ ที 3

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งเพือ่ ผลิตก๊าชชีวมวล สูตรที่ 3
จากการเปรียบเทียบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งสูตรที่ 3 พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสม
อัดแท่งครั้งที่ 3 ใช้เวลาในการอบขนมน้อยที่สุดคือ 58 นาที ให้ความร้อนในการอบขนมมากทีส่ ุดคือ 159.4 อาศา สีเปลวเพลิง
เป็นสีสม้ น้าหนักชีวมวลผสมอัดแท่งในการอบ 1.84 กิโลกรัม มีเถ้าน้อยที่สุดคือ 40 กรัม
ตารางที่ 5 คุณภาพของขนมอบ
สูตรถ่าน
ชีวมวล
1
2
3

รูปทรงขนมอบ

สีของขนมอบ

กลิ่นของขนมอบ

กลมและแบน
กลมและแบน
กลมและแบน

สีน้าตาล
สีน้าตาลอ่อน
สีขาว

กลิ่นหอมกะทิ
กลิ่นหอมกะทิ
กลิ่นหอมกะทิ
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รสชาติของ
ขนมอบ
รสชาติหวาน
รสชาติหวาน
รสชาติหวาน

น้าหนัก
(ก่อนอบ)
100 กรัม
100 กรัม
100 กรัม

น้าหนัก
(หลังอบ)
62.00 กรัม
41.00 กรัม
46.00 กรัม
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จากการตรวจสอบคุณภาพของขนมอบ พบว่า ขนมอบที่ใช้ชีวมวลในสูตรที่ 1 มีรูปร่างกลมและแบน มีสีน้าตาล มี
กลิ่นของกะทิ รสชาติของขนมอบมีรสหวาน น้าหนักก่อบอบ 100 กรัม หลังอบ 60.00 กรัม เนื่องจากมีเวลาในการอบนานกว่า
สูตรอื่น
อภิปรายผล
จากการศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งกับนักวิชาการหลายท่าน พบว่า สัดส่วน
ในการผสมของวิจัยครั้งนี้มีคณ
ุ ภาพความร้อนมากกว่าผลการศึกษาของ วุฒิพร คาก้อนแก้ว (2556) และประลอง ดารงไทย
(2539) เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งครั้งนี้ ไม่มสี ิ่งเจื่อปนในการผสม มีค่าความชื้นน้อย ไม่มคี ราบน้ามัน และมีคา่
ความเป็นเถ้าน้อย และแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งขณะทดลอง ให้ค่าความร้อนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของ ประลอง ดารงไทย (2539) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการให้ความร้อนนานกว่า และเมื่อถูกความร้อนกลายแล้วไม่กลายเป็นยาง
เหนียว ไม่ทาให้เกิดคาบน้ามัน และมีค่าความเป็นเถ้าน้อยกว่า ซึ่งการวิจัยนี้ สามารถเพิม่ มูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มี
อยู่มากในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการนาชีวมวลทั้ง 3 ชนิดมาใช้ ได้แก่ กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด ไม้ไผ่ นามาผลิตเป็นชีวมวลผสม
อัดแท่ง ก่อให้เกิดผลดีในด้านทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนทางหนึ่ง
เพื่อลดมลพิษและกาจัดขยะที่เกิดจากการเกษตร ลดการเผาขยะ และงานวิจัยนีส้ ามารถนาไปต่อยอดแนวทางในการนาชีวมวล
ชนิดอื่นมาสร้างเชื่อเพลิงอัดแท่งให้นามาใช้เป็นเชื่อเพลิง เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
สรุปผลการวิจัย
การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งสาหรับขนมอบ พบว่า ชีวมวลผสมอัดแท่งในสูตรที่ 3 ได้สอดคล้องกับ
สมมุติฐานของการวิจัยและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการเพิ่มค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
ชี ว มวลผสม และสามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตรที่ มี อ ยู่ ม ากในพื้ น ที่ และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี ใ นด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทนทางหนึ่ง ในการลดมลพิษและกาจัดขยะ
ที่เกิดจากการเกษตร ลดการเผาขยะ รวมทั้งผลการวิจัยนี้สามารถนาไปต่อยอดเป็นแนวทางในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานสิ้นเปลือง
COMPARISON EFFICIENCY OF CASHEW NUT OVEN WITH CLEAN AND CONVENTIONAL ENERGY
ภูวดล เพ็ญนาดี* ยศภัทรชัย คณิตเจริญปัญญา และ วีระพล คงนุ่น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
*corresponding author e-mail : phuwadol.pennadee@utt.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาด และพลังงาน
สิ้นเปลือง โดยทาการปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และชุดให้ความร้อน จากนั้นอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 1 กิโลกรัม และ
ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบ 50 องศาเซลเซียส รวบรวมข้อมูล 3 ช่วงเวลาได้แก่ 30, 45 และ 60 นาที ตามลาดับ ผลการวิจัย พบว่า
ช่วงเวลาการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ดีที่สุด คือ ช่วงเวลาที่ 45 นาที เนื่องจาก ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เท่ากับ 0.4 กิโลกรัมต่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หนึ่งกิโลกรัม มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 4 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่
ได้มี สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง
LPG พบว่า ตู้อบที่ได้ทาการปรับปรุงใหม่มีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงน้อยกว่า ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ มีระยะเวลาในการอบน้อยกว่า 15
นาที และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สัมผัสกับก๊าซเชื้อเพลิง รวมทั้งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จานวน 2.551275 กิโลกรัม
คาร์บอนเทียบเท่า
คาสาคัญ : 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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บทนา
กระบวนการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในปัจจุบันนิยมใช้ตู้อบเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์วางจาหน่ายให้เพียงพอต่อตลาด โดยการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เริ่มต้นจากการ
เก็บเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แก่จัดที่หล่นจากต้น ตากแห้ง ต้มน้าเดือด กะเทาะ อบแห้ง ลอกเยื่อ คัดแยกเกรด แช่น้าเกลือ ทอดให้สุก
ด้วยน้ามัน ทิ้งให้เย็น อบแห้งไล่น้ามัน และบรรจุถุง (ซาฟีนี ลาเต๊ะ , และคณะ, 2552) ซึ่งกระบวนการแปรรูบด้วยการอบแห้งเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน และใช้เวลาในการอบนาน ซึ่งการอบแบบใช้ก๊าซ LPG นั้น ต้องใช้ต้นทุน
สูง เนื่องจากก๊าซ LPG นั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคา ปริมาณการนาเข้า การนาไปใช้ และรวมไปถึงปัญหา
การขาดแคลนพลังงาน (นายรัฐพล ดุลยะลา, และคณะ, 2555) นอกจากนี้ปัญหาทางด้านมลภาวะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการ
เผาไหม้ก๊าซ LPG ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากการเผาไหม้แก๊ส LPG จานวน 1 กิโลกรัม
นั้นจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 1.1339 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก,
2563) ซึ่งขั้นตอนในการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิม ะพานต์ที่ผ่านการทอดมานั้น ต้องใช้ลมร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG
โดยตรง เพื่อให้เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล, 2537) ซึ่งในการอบแต่ละครั้ง
จะใช้เวลา 60 นาที เมล็ดมะม่วงหิมพานต์จึงแห้งสนิท ไม่มีกลิ่นหืนตามมาภายหลัง สภาวะการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่
เหมาะสมใช้อุณหภูมิภายในตู้อบอยู่ที่ 50C ตลอดระยะเวลาการอบ 60 นาที (ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์, และคณะ, 2554, น.563566) ซึ่งใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการอบ 0.20 กิโลกรัมต่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์หนึ่งกิโลกรัม โดยราคาก๊าซ LPG กิโลกรัมละ
31.25 บาท เพราะฉะนั้นในการอบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในแต่ละครั้งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงอยู่ที่ 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
วิธีดาเนินการวิจัย
การปรั บ ปรุ งตู้อ บเมล็ ดมะม่ว งหิม พานต์ ระบบก๊ า ซ LPG ให้ เ ป็น ตู้ อบเมล็ ด มะม่ วงหิ มพานต์ ร ะบบก๊า ซชีว มวลเพื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ระหว่างพลังงานความร้อนของก๊าซ LPG กับ ก๊าซชีวมวลใน
กระบวนการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดอบเกลือ มีวิธีการดาเนินงานได้แก่ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบ
ตู้อบพลังงานชีวมวล ดาเนินการปรับปรุงตู้อบจากระบบก๊าซ LPG ให้เป็นระบบก๊าซชีวมวล ทดลองตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
พลังงานชีวมวลและเก็บบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และสรุปผลการทดลอง โดยมีแนวคิดใน
การออกแบบให้ตู้อบพลังงานชีวมวลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ง่ายต่อการบารุงรักษา และประหยัดเชื้อเพลิงในการอบแห้ง ซึ่งวิธีการ
ทดสอบเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ระหว่างพลังงาน
ความร้อนของก๊าซ LPG กับ ก๊าซชีวมวลในกระบวนการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ประกอบด้วย การทดสอบอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ครั้งละ 1 กิโลกรัม โดย 1) ตั้งอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งที่ระดับ 50 องศาเซลเซียส 2) การปรับเปลี่ยนเวลาในการอบแต่ละครั้ง โดย
กาหนดระยะเวลา 30 นาที, 45 นาที, และ 60 นาที 3) ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกและภายในด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
4) เก็บบันทึกข้อมูลของปริมาณเชื้อ เพลิงก่อนอบและหลังอบแต่ละครั้ง 5) คานวณปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไปและเชื้อเพลิงที่เหลือ
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หลังจากการอบ 6) คานวณปริมาณค่าความชื้นมาตรฐานเปียก และความชื้นมาตรฐานแห้ง หลังอบแต่ละช่วงเวลา และ 7) วิเคราะห์
เปรียบเทียบปริมาณเชื้อเพลิง LPG และเชื้อเพลิงชีวมวล ที่ใช้ในการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในการอบแต่ละช่วงเวลา
1. การปรับปรุงตู้อบเมล็ดะม่วงหิมพานต์ ปรับปรุงตู้อบพลังงานความร้อนจากเดิมใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็น
ใช้ก๊าซชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงแทน โดยเปลี่ยนตู้อบเป็นระบบปิด ติดตัง้ ฉนวนกันความร้อน (ใยแก้ว) ติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิแบบเกรียว
หลัง และติดตั้งหัวแก๊สอินฟาเรด

ภาพที่ 1 ปรับปรุงตู้อบ
2. การทดลองประสิทธิภาพตู้อบ เปิดตู้อบ อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งอุณหภูมภิ ายใน 50 องศาเซลเซียส โดยทาการ
ทดลองอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ระหว่างตู้อบเชื้อเพลิง LPG กับเชื้อเพลิงชีวมวล ทาการทดลองตู้อบละ 3 รอบ ได้แก่ ระยะเวลา 30,
45 และ 60 นาที ตามลาดับ

ภาพที่ 1 ทดลองตู้อบโดยใช้เชื้อเพลิง LPG และเชื้อเพลิงชีวมวล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการเก็บบันทึกการใช้เชื้อเพลิงก่อนอบและหลังอบ
เก็บบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 15 นาที และน้าหนักเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ก่อนอบและหลังอบ

ภาพที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ประสิทธิภาพตู้อบ รวบรวมข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงระหว่าง เชื้อเพลิง LPG กับชีวมวล เพื่อทาการเปรียบเทียบ
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และรวบรวมข้อมูลน้าหนักเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาวิเคราะห์ความชื้น วิเคราะห์เปรียบเทียบเมล็ดมะม่วงหิม
พานต์อบกับมาตรฐานลิตภัณฑ์ชุมชน และประเมินความคุมค่าทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างตู้อบพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง LPG
กับ เชื้อเพลิงชีวมวล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน (บาท) ผลตอบแทน (บาทต่อปี)
สูตรคานวณประสิทธิภาพของเครือ่ งอบที่ได้ทาการปรับปรุง
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η=
โดย η = ประสิทธิภาพของตู้อบ
W = ปริมาณน้าที่ระเหย (kg)
hfg = สัมประสิทธิ์การระเหยของน้า (MJ/kg)
QT = พลังงานที่ใช้ทั้งหมดในการอบ (MJ)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ปริมาณน้าหนักผลิตภัณฑ์หลังอบ และปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
ครั้ง
1
2
3
เฉลี่ย

30 นาที
น้าหนัก (กก.) เชื้อเพลิง (กก.)
0.96
0.33
0.97
0.34
1
0.32
0.976
0.33

45 นาที
น้าหนัก (กก.) เชื้อเพลิง (กก.)
0.98
0.40
0.96
0.39
1
0.41
0.986
0.40

60 นาที
น้าหนัก (กก.) เชื้อเพลิง (กก.)
0.98
0.72
1
0.78
0.98
0.78
0.986
0.76

จากตารางผลการทดลอง พบว่า ปริมาณน้าหนักผลิตภัณฑ์หลังอบ ช่วงเวลา 30 นาที, 45 นาที และ 60 นาที ผลิตภัณฑ์มี
น้าหนักเฉลี่ย 0.97, 0.98 และ 0.98 กิโลกรัม ตามลาดับ โดยช่วงเวลา 30 นาที น้าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.96 กิโลกรัม
และน้าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 1 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 45 นาที น้าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.96 กิโลกรัม และ
น้าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 1 กิโลกรัม และในช่วงเวลา 60 นาที น้าหนักผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เท่ากับ 0.98 กิโลกรัม และ
น้าหนักผลิตภัณฑ์มากที่สุด เท่ากับ 1 กิโลกรัม
และผลการทดลองปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้ในการอบ พบว่า ช่วงเวลา 30, 45 และ 60 นาที ใช้เชื้อเพลิงในการอบเฉลี่ย
0.33, 0.40 และ 0.76 กิโลกรัม ตามลาดับ โดยช่วงเวลา 30 นาที ใช้เชื้อเพลิงในการอบน้อยที่สุด เท่ากับ 0.32 กิโลกรัม และใช้
เชื้อเพลิงในการอบสูงสุด เท่ากับ 0.34 กิโลกรัม ในช่วงเวลา 45 นาที ใช้เชื้อเพลิงในการอบน้อยที่สุด 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 เปรียบเทียบสีผลิตภัณฑ์ระหว่างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลและตู้อบเมล็ดมะม่วง
หิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง LPG ที่ช่วงเวลา 30, 45, และ 60 นาที
ระยะเวลา

ตู้อบพลังงานชีวมวล

ตู้อบพลังงาน LPG

สีไม่ไหม้ มีน้ามันหลงเหลือไม่มาก

สีไม่ไหม้ มีน้ามันหลงเหลือเป็น

30 นาที
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จานวนมาก

45 นาที

สีไม่ไหม้ ไม่มีนามั
้ นหลงเหลืออยู่

สีไม่ไหม้ มีน้ามันหลงเหลือ
ค่อนข้างมาก

สีไม่ไหม้ ไม่มีนามั
้ นหลงเหลืออยู่

สีไม่ไหม้ มีน้ามันหลงเหลือ
ไม่ค่อยมาก

60 นาที

ผลการทดลอง พบว่า ช่วงเวลา 30, 45 และ 60 นาที เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิงชีวมวลและตู้อบด้วย
เชื้อเพลิง LPG สีของเมล็ดไม่ไหม้ ในช่วงเวลา 30 นาที ผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิงชีวมวลมี ปริมาณน้ามันหลงเหลืออยู่ไม่มาก
และผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิง LPG มีปริมาณน้ามันหลงเหลืออยู่ เป็นจานวนมาก ในช่วงเวลา 45 นาที ผลิตภัณฑ์ที่อบด้วย
ตู้อบเชื้อเพลิงชีวมวลไม่มีน้ามันหลงเหลืออยู่ และผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิง LPG มีปริมาณน้ามันหลงเหลือค่อนข้างมาก และ
ในช่วงเวลา 60 นาที ผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิงชีวมวลไม่มีน้ามันหลงเหลืออยู่ และผลิตภัณฑ์ที่อบด้วยตู้อบเชื้อเพลิง LPG มี
ปริมาณน้ามันหลงเหลือไม่ค่อยมาก
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล และตู้อบเมล็ดมะม่วง
หิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง LPG
ประเด็น
1. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
2. โครงสร้างตู้
3. อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
4. ระบบห้องอบผลิตภัณฑ์
5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เชื้อเพลิง LPG
ราคาสูงกว่า
ไม่มีฉนวน
สิ้นเปลืองมาก
ระบบเปิด
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เชื้อเพลิงชีวมวล
ราคาต่ากว่า
มีฉนวน
ประหยัดพลังงาน
ระบบปิด
ไม่มผี ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งอ้างอิง
ผลจากการวิจัย
ผลจากการวิจัย
ผลจากการวิจัย
ผลจากการวิจัย
อบก. (2563)

จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล และตู้อบเมล็ดมะม่วง
หิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง LPG พบว่า ประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โครงสร้างตู้ อัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน ระบบ
ห้องอบผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ของตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น มีประสิทธิภาพดีกว่าตู้อบ
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เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง LPG ซึ่งในส่วนความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง
LPG นั้น จะมีความสะดวกมากกว่าตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับตู้นั้นน้อยชิ้น
อภิปรายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาด และพลังงานสิ้นเปลืองในการทดลอง
แบ่งได้เป็น 3 ส่วน
1. ผลการออกแบบและปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล
การออกแบบและปรับปรุงตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชี วมวล คือ ปรับปรุงตู้อบให้เป็นระบบปิด ติดตั้ง
ฉนวนกันความร้อน (ใยแก้ว) ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ ติดตั้งชุดให้ความร้อนจากเตาผลิตก๊าซชีวมวล และหัวจ่ายความร้อนจากท่อ
เปลี่ยนเป็นหัวจ่ายก๊าซอินฟาเรด

ภาพที่ 4 ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายตู้อบที่ปรับปรุงแล้ว
ค่าใช้จ่าย
รายการ
ตู้อบแก๊สขนาดเล็ก
หัวก๊าซอินฟาเรด
ระบบท่อส่งก๊าซ
ค่าเชื้อเพลิงต่อปี
ค่าชุดให้ความร้อน
รวมทั้งสิ้น

ราคา (บาท)
6,800
1,600
800
6,424
3,000
18,624

ผลตอบแทน
รายการ
ราคาขายเมล็ด ฯ ต่อกิโลกรัม
อัตรากาลังการผลิตต่อปี

จานวน
500
288

หน่วย
บาท
กิโลกรัม

รวมผลตอบแทน

144,000

บาทต่อปี

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุน (บาท) ผลตอบแทน (บาทต่อปี)
= 18,624 ÷ 144,000
= 0.77 ปี
ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานชีวมวล เป็นตู้อบระบบปิด กักเก็บความร้อนได้ดีกว่าตู้อบแบบเดิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
สี กลิ่น รส และเนื้อสัมผัส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งตัวผลิตภัณฑ์ไม่สัมผัสกับก๊าซเชื้อเชื้อเพลิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ การัณย์ หอมชาต์ (2561) พบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อนด้วยพลังงานสะอาด สามารถลดระยะเวลาการอบแห้งให้สั้นลง
เนื่องจากลดปริมาณน้าในตัวผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า
2. ผลการเปรียบเทียบปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในระยะเวลา 45 นาที
ของตู้ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล และเชื้อเพลิง LPG
การอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยใช้ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล จะมีความแตกต่างกับการใช้ตู้อบ
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง LPG เนื่องจากตัวแปรหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ความชื้น ระยะเวลา และเชื้อเพลิง มี
ความจาเป็นต่อการอบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จะเห็นได้ว่าตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิง LPG สาหรับควบคุมอุณหภูมิใน
การอบที่ 50 องศาเซลเซียส ใช้ปริมาณเชื้อเพลิง LPG 0.2 กิโลกรัมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ มีค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 6.25 บาทต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ สาหรับการให้ตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล สาหรับควบคุมอุณหภูมิในการอบที่ 50 องศาเซลเซียส ใช้
ปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล 0.4 กิโลกรัมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ มีค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งสิ้น 4 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่าตู้อบเมล็ด
มะม่วงหิมพานต์ด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้เหมาะสมและคงที่อยู่
เสมอได้ถึง 2.25 บาทต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา พันธุ์เหล็ก และคณะ (2548) พบว่า การปรับปรุง
สมรรถนะเครื่องอบแห้งด้วยพลังงานสะอาดสามารถประหยัดเชื้อเพลิงในการอบแห้งได้ถึง 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
งานวิจัยนี้ได้ทาการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยพลังงานสะอาดและพลังงานสิ้นเปลือง
ผลการทดลองพบว่าตู้อบสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการอบ ได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็น ใช้ระยะเวลาในการอบน้อย
กว่าเดิม 15 นาที ตัวผลิตภัณฑ์มี สี กลิ่นรส และเนื้อสัมผัส ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่สัมผัสกับก๊าซ
เชื้อเพลิง รวมทั้งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จานวน 1.1339 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพล คงนุ่น ซึ่งได้ให้คาแนะนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานวิจัยมาโดยตลอด
ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง และขอขอบคุณสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุต รดิตถ์ และกลุ่มวิส าหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชี พบ้านหาดไก่ต้อย ตาบลหาดล้า อาเภอท่าปลา จังหวัดอุ ตรดิตถ์ ที่
ช่วยเหลือในด้านข้อมูลและสถานที่ ท้ายนี้ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่สนับสนุนการศึกษาของผู้วิจัย และให้
กาลังใจเสมอมา ทาให้ผู้วิจัยสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานาประการจนสาเร็จ ประโยชน์อันใดจากงานวิจัยขอมอบเป็นกตัญญูตาบูชาแด่
บิดา มารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
FORECAST MONTHLY SOLAR INTENSITY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK METHOD
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอวิธีการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียมแก่ผู้สนใจที่มีความคิดจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเกิดความเชื่อมั่นที่จะนาวิธีการดังกล่าวไปช่วยในการตัดสินใจถึง
ความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตัง้ ระบบโซลาร์รูฟ โดยใช้ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัว ที่ประกอบด้วยมุมอัลติจูดและมุมอะซิมุท
โดยการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนซึ่งเป็นตัวแปร
ตาม และเปรียบเทียบผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนเทียบกับค่าจริง ซึ่งจะทาการศึกษาจากสถานที่ 6
แห่งในประเทศไทย อเมริกา และออสเตรเลีย สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
ผลจากการศึกษา พบว่า ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม มีค่ามากกว่า 0.85 ทั้ง 6 สถานที่
และผลจากการทดสอบการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนทั้ง 6 สถานที่ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : 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.

314

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

keywords : forecast, solar Intensity, artificial neural network
บทนา
กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลไทยได้มีแนวทางและข้อพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้สาเหตุปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ รัฐบาลไทย
จาเป็นที่จะต้องหันมาพิจารณาการใช้พลังงานหมุนเวียนก็คือปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากก๊าซ
เรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เกิดจากกระบวนการสันดาปของ
เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลที่ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าที่ยั งต้องอาศัยฟอสซิล
เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลไทยในแต่ละสมัยจึงมีความพยายามที่จะผลักดันแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่า (Low Carbon Society) อีกทั้งยัง
จะเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมโลกที่จะกล่าวถึงประเทศไทยด้วยว่าเป็นประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะใช้พลังงานทดแทน
โดยให้มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2558)
ซึ่งในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติ ปฏิรูปประเทศหลายๆ ด้านรวมถึงด้านพลังงานขึ้นมา
โดยในด้านที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริมการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 11 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ (Solar PV Rooftop) อย่างเสรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตสานึกในการมีส่วนร่วมผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยการติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารของ
ตนเองหรือมีการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์รูฟระหว่างเอกชน-เอกชน เอกชน-ราชการ และหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างอิสระเสรี
(การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ, 2561)
อย่างไรก็ตามใช่ว่าประชาชนทุกคนจะสามารถติดตั้งระบบโซลาร์รูฟได้ทุกบ้านหรือทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพราะ
สิ่งสาคัญที่สุดที่ต้องคานึงถึงเป็นอย่างยิ่งก็คือความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่ว่านี้ก็คือปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าการที่แผงโซลาร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มาก
หรือน้อยนั้น ปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนหน้าแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยเหตุนี้การศึกษาปริมาณ
ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟจึงมีความสาคัญยิ่ง ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าต่อ
การลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์รูฟนั่นเอง ทั้งนี้ในปัจจุบันเครื่องวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีมากมายหลายชนิด ให้เลือกใช้ แต่
การวัดเพื่อให้ได้ปริมาณข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจจาเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์หลายๆ อย่างเพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลซึง่ เป็น
เรื่องทีย่ ุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้งบประมาณลงทุนที่มากพอสมควร นอกจากนั้นแล้วยังต้องเสียเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละชั่วโมงของวันอีก ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้การนาตัวแปรต่างๆ มาช่วยประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ จึงได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมีการนาตัวแปรต่างๆ มาช่วยประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ อาทิเช่น P.
A. Costa Rocha (2019) ได้ประเมินค่ารังสีดวงอาทิตย์ในเมืองโฟรตาเลซา (Fortaleza) ประเทศบราซิล ด้วยวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม โดยใช้ตัวแปรอุณหภูมิสูงสุด, อุณหภูมิต่าสุด, ปริมาณฝน, ดัชนีท้องฟ้า, รังสีอาทิตย์นอกโลก, ค่าความชื้น
สัมพัทธ์, การระเหยในบรรยากาศ และความเร็วลม Shubham (2017) ได้ศึกษาการพยากรณ์รังสีรวมของดวงอาทิตย์ด้วย
วิธีโครงข่ายประสาทเทียม โดยใช้ตัวแปรสภาพของเมฆ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ วิสัยทัศน์การมองเห็น และอุณหภูมิ Khalid Anwar
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(2018) ได้ศึกษาการใช้วิธีโครงข่ายประสาทเทียมในการพยากรณ์ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในรัฐอานธรประเทศ (Andhra
Pradesh) และรัฐเตลังคานา (Telangana) ประเทศอินเดีย โดยใช้ตัวแปรละติจูด ลองจิจูด และอัลติจูด ระยะเวลาแสงแดด
เฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย ความเร็วลมเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย และปริมาณน้าฝนโดยเฉลี่ย D.V. Siva Krishna Rao K (2018)
ได้ศึกษาการพยากรณ์รังสีดวงอาทิตย์ในเมืองตริรุชชิรัปปัลลิ (Tiruchirappalli) ประเทศอินเดีย ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
โดยข้อมูลที่นามาใช้ในการพยากรณ์ประกอบด้วย รังสีดวงอาทิตย์แบบรายวัน อุณหภูมิต่าสุดแบบรายวัน อุณหภูมิสูงสุดแบบ
รายวัน ความต่างของอุณหภูมิตาสุ
่ ดกับสูงสุดแบบรายวัน ชั่วโมงแสงแดด ชั่วโมงแสงแดดเชิงทฤษฎี และรังสีดวงอาทิตย์นอก
บรรยากาศโลก
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการนาตัวแปรต่างๆ มาช่วยในประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เป็นที่นิยม
อย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวแปรที่นามาใช้วิเคราะห์จาเป็นที่จะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศใน
พื้นที่ เว็บไซต์ทเี่ กี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียม และการวัดด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีข้อเสียอยู่บ้าง กล่าวคือ ข้อมูล
จากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและข้อมูลจากดาวเทียม หากต้องการได้ข้อมูลย้อนหลั งในปริมาณที่มากๆ จะต้องมีขั้นตอน
การขอตามระเบียบของสถานีนั้นๆ ทาให้เกิดความยุ่งยากในการขอข้อมูลแต่ละครั้ง สาหรับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ อาจจะได้ข้อมูลไม่ตรงกับจุด ที่ต้องการศึกษาทาให้ผลประมาณการณ์เกิดความคลาดเคลื่อนได้รวมถึงความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย และสาหรับการวัดด้วยตนเอง หากต้องการข้อมูลในปริมาณที่มากๆ จาเป็นต้องอาศัยเวลาใน
การวัดและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือวัดเอง
ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เองในบทความวิจัยเรื่องนี้จึงขอเสนออีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ คือการนาเอาตัวแปรที่
เกี่ยวกับพิกัดของดวงอาทิตย์กับโลก ได้แก่ มุมอัลติจูด (Altude) และมุมอะซิมุท (Azimuth) ซึ่งหาได้จากวิธีการคานวณโดย
อาศัยพิกัดละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) และเวลามาตรฐานสากล (Greenwich Mean Time: GMT) ของแต่ละ
สถานที่มาเป็นตัวแปรอินพุทสาหรับป้อนเข้าระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ แบบราย
เดือนซึ่งเป็นตัวแปรเอาท์พุต นอกจากนี้ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่ได้จากการประมาณการณ์ยังนาไปเปรียบเทียบกับค่าที่ ได้
จากการวัดจริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ทสี่ นใจมีความคิดอยากจะติดตัง้ ระบบโซลาร์รูฟมีความเชื่อมั่นที่จะนาวิธีการดังกล่าวไปช่วยใน
การตัดสินใจถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการติดตั้ง ระบบโซลาร์รูฟต่อไป
การบอกตาแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระนาบในแนวระดับอ้างอิง
การบอกตาแหน่งของดวงอาทิตย์โดยใช้ระนาบในแนวระดับอ้างอิงนี้จะอาศัยมุม 2 มุม ในการระบุตาแหน่งของดวง
อาทิตย์ (เสริม จันทร์ฉาย, 2557) ประกอบด้วย
1. มุมอาซิมุท (Azimuth: ψ) เป็นมุมที่วัดจากแนวทิศใต้ (เส้น OS ในภาพ 1) ไปยังภาพฉายของเส้นตรง OB ที่
เชื่อมต่อระหว่างจุดศูนย์กลางกับดวงอาทิตย์บนระนาบในแนวระดับ โดยมีค่าเป็นบวกถ้าเงาดังกล่าวอยู่ทางซีกตะวันออก
และเป็นลบถ้าอยู่ทางซีกตะวันตกของท้องฟ้า กล่าวคือ –180o ≤ ψ ≤ 180o ทั้งนี้มุมอาซิมุธแสดงไว้ในภาพที่ 1
2. มุมอัลติจูด (Altitude: α) หรือมุมเงยเป็นมุมระหว่างเส้นตรง OB กับเส้นตรง OA โดยจะมีค่าจาก 0 ถึง 90 องศา
นอกจากนี้ที่ตาแหน่งจุด Z เรียกว่าจุดเซนิธ (Zenith) ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางศีรษะเรา ทั้งนี้มุมอัลติจูดแสดงไว้ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การบอกตาแหน่งของดวงอาทิตย์ด้วยระบบที่ใช้ระนาบในแนวระดับอ้างอิง
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neuron Network: ANN)
โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชั้น (Multilayer Feed-Forward) มีจานวนชั้น
ซ่อน (Hidden Layer) 1 ชั้น ใช้ฟังก์ชันถ่ายโอน (Transfer Function) แบบซิกมอยด์ (Log-Sigmoid Transfer Function:
Logsig) 10 นิวรอน ชั้นเอาท์พุตใช้ฟังก์ชันถ่ายโอนแบบเชิงเส้น (Linear Transfer Function: Purelin) โดยฟังก์ชันการเรียนรู้
ของระบบเป็นแบบ Levenberg-Marquardt (LM) ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้ในการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์
วิธดี าเนินการวิจัย
1. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ มุมอัลติจูด และมุมอะซิมุท
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือน
2. สถานที่ที่ใช้ในการศึกษา
สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ที่ ดังต่อไปนี้
2.1 อาเภอเมืองพิษณุโลก ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่พิกัดละติจูด 16.78 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.27 องศาตะวันออก
และเวลาสากลเชิงพิกัด GMT+7
2.2 อาเภอเมืองนราธิวาส 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 และเวลาสากลเชิงพิกดั GMT+8
3. ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
3.1 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
3.2 แบ่งข้อมูลตัวแปรทั้ง 6 สถานที่ออกเป็น 2 ส่วน โดยข้อมูลช่วงแรกใช้สาหรับการเรียนรู้ของระบบโครงข่าย
ประสาทเทียม และข้อมูลส่วนที่สองใช้สาหรับทดสอบผลที่ได้จากการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้ว ยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม โดยจะแบ่งเป็นช่วงข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 1 การแบ่งช่วงข้อมูลตัวแปรสาหรับการศึกษา
สถานที่

สาหรับการเรียนรู้ของระบบ
(จานวนข้อมูล)
ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557 (36)
ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2557 (60)
ม.ค. 2546 – ธ.ค. 2554 (96)
ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2559 (36)
ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2559 (84)
ม.ค. 2553 – ธ.ค. 2559 (84)

1. อาเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย
2. อาเภอเมืองนราธิวาส, ไทย
3. วิทยาลัยบลูฟลิ ด์, สหรัฐอเมริกา
4. มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา
5. สนามบินเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
6. สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย

สาหรับการทดสอบระบบ
(จานวนข้อมูล)
ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2560 (36)
ม.ค. 2558 – ธ.ค. 2560 (36)
ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2557 (36)
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (36)
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (36)
ม.ค. 2560 – ธ.ค. 2562 (36)

3.3 หาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดจริง
ทั้งนี้การทดสอบในแต่ละสถานที่จะทาการทดสอบซ้าสถานทีล่ ะ 10 ครั้ง
4. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
4.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation of Coefficient: r)
n
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เมื่อ Yi คือ ค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตัวที่ i , Yi คือ ค่าของข้อมูลที่ได้จากการประมาณตัวที่ i โดยที่
i  1,2,3,... และ n คือ จานวนข้อมูล
4.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
n

S.D. 

2
 (x i  x)
i 1

n 1

เมื่อ x i คือ ค่าของข้อมูลตัวที่ i โดยที่ i  1,2,3,... และ x คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
4.3 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Percentage Error: %Error)
%Error 

Y  Y
 100
Y

เมื่อ Y คือ ค่าของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง และ Y คือ ค่าของข้อมูลที่ได้จากการประมาณ
ผลการวิจัย
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทั้ง 6 สถานที่มีดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
สถานที่
1. อาเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย
2. อาเภอเมืองนราธิวาส, ไทย
3. วิทยาลัยบลูฟลิ ด์, สหรัฐอเมริกา
4. มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา
5. สนามบินเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
6. สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย

r
0.941
0.885
0.975
0.989
0.982
0.982

S.D.
0.005
0.003
0.001
0.001
0.001
0.000

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าตัวแปรจากมหาวิทยาลัยเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามสูงที่สุด (r=0.989) รองลงมาคือตัวแปรจากสนามบินเมลเบิร์น และสนามบินเพิร์ท
ประเทศออสเตรเลีย ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเท่ากัน (r=0.982) ส่วนตัวแปรจาก
อาเภอเมืองนราธิวาส ประเทศไทย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามต่าที่สุด (r=0.885) และเมื่อ
มองในภาพรวมค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั้ง 6 สถานที่ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงทั้งหมด (r>0.85) ทั้งนี้
เส้นถดถอยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามของ 6 สถานที่ แสดงไว้ในภาพที่ 3
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(a) อาเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย

(d) มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา

(b) อาเภอเมืองนราธิวาส, ไทย

(e) สนามบินเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

(c) วิทยาลัยบลูฟิลด์, สหรัฐอเมริกา

(f) สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย

ภาพที่ 3 เส้นถดถอยสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
2. การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
ผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมเปรียบเทียบกับค่าที่ได้
จากการวัดจริง มีผลดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือน
สถานที่
1. อาเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย
2. อาเภอเมืองนราธิวาส, ไทย
3. วิทยาลัยบลูฟลิ ด์, สหรัฐอเมริกา
4. มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา
5. สนามบินเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
6. สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย

ค่าสูงสุด
18.881
23.410
20.806
18.041
19.332
15.783

%Error
ค่าต่าสุด
0.192
0.024
0.333
0.003
1.018
0.176

ค่าเฉลี่ย
5.828
6.696
8.069
5.388
7.027
5.485

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าการนาวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมาช่วยในการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์
แบบรายเดือน โดยใช้ตัวแปรอิสระที่ประกอบไปด้วย มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุ ท ซึ่งเป็นมุมบอกพิกัดตาแหน่งของดวงอาทิตย์
เทียบกับโลก จะเห็นได้ว่าจากการทดสอบการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนทั้ง 6 สถานที่ มีค่าเปอร์เซ็นต์
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ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยค่า เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ที่ วิทยาลัยบลูฟิลด์
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่า เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.069 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ที่สนามบินเมลเบิร์น
ประเทศ ออสเตรเลีย โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลีย่ อยู่ที่ 7.027 เปอร์เซ็นต์ ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.388 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้เมื่อนาผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดจริงทุกจุด (ภาพที่ 4) จะเห็นได้ว่าการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วย
วิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปรที่ประกอบไปด้วย มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุ ท สามารถประมาณ
ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนได้ใกล้เคียงกับการวัดจริง

(a) อาเภอเมืองพิษณุโลก, ไทย

(b) อาเภอเมืองนราธิวาส, ไทย

ภาพที่ 4 ผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการวัดจริง

(c) วิทยาลัยบลูฟิลด์, สหรัฐอเมริกา

(d) มหาวิทยาลัยเนวาดา, สหรัฐอเมริกา

(e) สนามบินเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

(f) สนามบินเพิร์ท, ออสเตรเลีย
ภาพที่ 4 (ต่อ)
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อภิปรายผล
จากผลการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมที่มีเ ปอร์เ ซ็น ต์ค วาม
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวแปรอิสระที่นามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าความสัมพันธ์กับ ค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์อยู่ในระดับมากทุกตัวแปร เพราะนั่นย่อมส่งผลให้การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีความถูกต้อง
แม่นยา เฉกเช่นเดียวกับงานวิจัยของนักวิชาการท่านอื่นที่นิยมใช้ตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรทางด้านภูมิอากาศ อาทิเช่น อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณฝน ความยาวนานของแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวแปรเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับค่ า
ความเข้มแสงอาทิตย์แทบทั้งสิ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของแต่ละท้องที่ ดังนั้นการนาตัวแปรอิสระที่ประกอบไปด้วย
มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุท มาประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยใช้ตัวแปร
อิสระที่ประกอบไปด้วย มุมอัลติจูดและมุมอาซิมุท ซึ่งเป็นตัวแปรที่ได้จากการคานวณเพียงแค่อาศัยข้อมูลพื้นฐานที่ประกอบ
ไปด้วย ละติจูด ลองจิจูด และเวลามาตรฐานสากลของแต่ละสถานที่เท่านั้น โดยที่ไม่จาเป็นต้องไปหาข้อมูล จากแหล่งอื่นให้
เกิดความยุ่งยาก ก็สามารถที่จะประมาณการณ์ค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่า
จากการศึกษาทั้ง 6 สถานที่ที่นามาเป็นกรณีศึกษาในครั้งนี้ ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามมีค่าความสัมพันธ์
สูง กล่าวคือในภาพรวมสถานที่ทั้ง 6 แห่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงถึง 0.85 และมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย
ของการประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์แบบรายเดือนไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้การประมาณค่าความเข้มแสงอาทิตย์
แบบรายเดือนด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียมโดยอาศัยตัวแปรอิสระเพียง 2 ตัวแปร คือ มุมอัลติจูดและมุมอะซิมุท ก็น่าจะตอบ
โจทย์แก่ผู้ทสี่ นใจมีความคิดจะติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเกิดความเชื่อมั่นที่จะนาวิธีการดังกล่าวไปช่วยในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟต่อไป
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โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า
(Pseudomorphacris hollisi) จากจังหวัดเพชรบูรณ์
CHROMOSOME STUDIES OF ERIANTHUS SERRATUS AND PSEUDOMORPHACRIS HOLLISI
FROM PHETCHABUN PROVINCE
สุปรียา ศิริวารินทร์1 บุษยา แก้วย้อย1 สุรเชษฐ เอี่ยมสาอาง1 และ สุมาลี พิมพันธุ1*์
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สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*
corresponding author e-mail: joodoof@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) และตั๊กแตนหน้าเอียง
ขาสีฟ้า (Pseudomorphacris hollisi) ที่เก็บจากพื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นรายงาน
ครั้งแรกของการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดนี้ในประเทศไทย ใช้ตัวอย่างตั๊กแตนชนิดละ 10 ตัว เตรียมโครโมโซม
ด้วยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และแถบสีเอ็นโออาร์ ผลการศึกษาพบว่าตั๊กแตนลิง
จุดเชื่อมมีจานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 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) = Mm2+Lsm6+Msm6+La4+โครโมโซมเพศ (X0) ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้ามีจานวน
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 19 เป็นโครโมโซมชนิดเทโลเซนทริกทั้งหมด แบ่งเป็นโครโมโซม
ชนิดเทโลเซนทริกขนาดใหญ่ 6 แท่ง เทโลเซนทริกขนาดกลาง 12 แท่ง ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็น
ชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก เขียนสูตรแคริโอไทป์ได้ ดังนี้ 2n (19) = Lt6+Mt12+โครโมโซมเพศ (X0)
คาสาคัญ : 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) =
Mm2+Lsm6+ Msm6+La4+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) = Lt6+Mt12+Xchromosome
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Keywords : Chromosome, Karyotype, Erianthus serratus, Pseudomorphacris hollisi
บทนา
ตั๊กแตนเป็นแมลง อันดับ Orthoptera มีปากแบบกัดกิน พบได้ตั้งแต่ในระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัย ตารวมเจริญดี มี
ปีก สองคู่ ปีก คู่ แรกคล้ ายแผ่น หนั งขณะเกาะพัก ขณะที่ปี กคู่ ห ลังเป็ น เยื่ อ บาง ๆ จะพั บ อยู่ ใต้ ปี กคู่ แ รก และมี ขาคู่ หลั งที่
ปรับเปลี่ยนไปเพื่อใช้ในการกระโดด (ไสว บูรณพานิชพันธุ์, 2544) ตั๊กแตนเป็นแมลงที่มีความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
มากในเชิงบวก และเชิงลบ เนื่องจากตั๊กแตนส่วนใหญ่กินพืชเป็นอาหาร และบางชนิดเท่านั้นที่กินซากแมลงที่ตายแล้ว ตั๊กแตน
จึงเป็นแมลงศัตรูพืชที่ทาลายพืชที่มนุษย์ปลูกและพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ในทางตรงข้ามตั๊กแตนยังสามารถทาเป็นอาหารได้
อีกด้วย โดยเป็นแหล่งโปรตีนของมนุษย์และสัตว์ แต่ปัจจุบันจานวนประชากรของตั๊กแตนลดลงอย่างรวดเร็วหรือบางชนิดแทบ
จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย เนื่องจากการกระทาของมนุษย์ในด้านการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช และการนาไปประกอบ
อาหาร (สุ ม าลี พิ ม พั น ธุ์ และคณะ, 2561) ตั๊ ก แตนลิ ง จุ ด เชื่ อ ม (Erianthus serratus) และตั๊ ก แตนหน้ า เอี ย งขาสี ฟ้ า
(Pseudomorphacris hollisi) ตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดเป็นตั๊กแตนหนวดสั้น ซึ่งตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนลิง (Family
Eumastacoidea) เป็นตั๊กแตนที่แปลกและหายาก มีคนรู้จักน้อย ตั๊กแตนกลุ่มนี้มีลักษณะที่สวยงาม โดยเฉพาะส่วนอก ท้อง
และขาคู่หลังมีสีเขียวสลับสีดา ท้องด้านบนมีสีฟ้าเล็กน้อย ปีกสีดามีจุดสีขาวใสสลับสีเขียว ลักษณะเด่นของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม
คือ มีความยาวปีกอยู่ในช่วง 17-22 มิลลิเมตร และบริเวณส่วนท้ายของลาตัวจะมีแผ่นแข็ง มีลักษณะคล้ายตะขอ (Ingrisch
and Willemse 1988) (รูปที่ 1 ก-ข) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหน้าแหลม (Family Pyrgomorphidae)
เป็นตั๊กแตนที่มีสีสดสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณตามีแถบสีขาวไปถึงส่วนอก ปีกด้านในจะเป็นสีส้ม โคนปีกมีแต้มสีดา ขาคู่หลัง
บริเวณแข้งด้านในมีสีเขียวอมฟ้า (เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ 2559) ลักษณะเด่นของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า คือ ขาคู่หลัง
บริเวณ tibiae จะมีสีเขียวอมฟ้า และ cerci ที่อยู่บริเวณปลายสุดของปล้องท้องจะมีลักษณะโค้งงอเล็กน้อย อวัยวะเพศมี
ลักษณะยาวและเรียว (Keith and Kevan 1968) (รูปที่ 1 ค-ง) การศึกษาโครโมโซมสามารถทาให้เราตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของตั๊กแตนได้ โดยดูจากความแตกต่างของจานวนและรูปแบบของโครโมโซม ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนามา
ประกอบการศึกษาด้านวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของตั๊กแตนได้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม
และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า ซึ่งยังไม่มีการรายงานผลการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดนี้มาก่อน โดยการศึกษานี้จะทา
ให้ทราบลักษณะแคริโอไทป์ตั๊กแตน สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับโครโมโซมตั๊กแตนใน
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและ
ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้เทคนิคการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (conventional staining) และ
การย้ อมแถบสี แ บบเอ็ น โออาร์ (NOR–banding) เพื่ อ ศึก ษาเปรี ย บเที ย บจานวน รู ป ร่ าง และโครโมโซมเครื่ องหมาย
(chromosome marker) และเพื่อจัดแคริโอไทป์ อิดิโอแกรม (Idiogram) ของตั๊กแตนทั้งสองชนิด
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมโครโมโซม
เก็บตัวอย่างตั๊กแตนทั้ง 2 ชนิดจากพื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพศผู้ชนิดละ 10 ตัว นาตัวอย่างตั๊กแตน
มาเตรียมโครโมโซมในห้องปฏิบัติการตามวิธีการของ Phimphan et al. (2017) เตรียมโดยฉีดสารละลายโคลชิซินความ
เข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ เข้าที่ช่องท้องของตั๊กแตน ทิ้งไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นผ่าเอาอัณฑะมาสับให้ละเอียดใน
สารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ค วามเข้มข้น 0.075 โมล่าร์ และบ่มไว้เป็นเวลา 30 นาที ย้ายเซลล์ใสหลอดปั่นเหวี่ยง
(centrifuge tube) แล้วนาไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูดสารละลายใสส่วนบน
(supernatant) ทิ้งแล้วเติมน้ายาคงสภาพ (fixative) ทีละหยดพร้อมเขย่าหลอดจนครบปริมาตร 7 มิลลิลิตร จากนั้นนาไปปั่น
เหวี่ยงที่ความเร็วและเวลาเท่าเดิม แล้วเทสารละลายส่วนใสทิ้ง ทาขั้นตอนดังกล่าวซ้าจนกระทั่งสีของสารละลายในหลอดใส
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ขั้นสุดท้ายให้เจือจางตะกอนเซลล์ในปริมาตรที่เหมาะสมโดยการเติมน้ายาคงสภาพลงไปในหลอดให้มปี ริมาตรเป็น 3 เท่า ของ
ปริมาณตะกอนเซลล์
การย้อมสี
หยดสารละลายเซลล์แขวนลอยลงบนสไสด์ที่สะอาดและเย็น และปล่อยสไลด์ให้แห้งในอากาศ ย้อมสีโครโมโซมแบบ
ธรรมดาด้วยสีจิมซ่า 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที และย้อมสีโครโมโซมแถบสีแบบเอ็นโออาร์ดัดแปลงจาก Howell and
Black (1980) มีวิธีการดังนี้ อบสไลด์ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 3 ชั่วโมงหรือข้ามคืน จากนั้นหยดเจลาตินความ
เข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ และซิลเวอร์ไนเตรทความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ ลงบนสไลด์จนท่วม ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์นาเข้า
ตู้อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นล้างสไลด์โดยการจุ่มลงในบิกเกอร์ที่มีน้ากลั่นจนกว่ากระจกปิด
สไลด์จะหลุดออก ผึ่งสไลด์ให้แห้ง นาไปตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่กาลังขยาย 100 และ 1,000 เท่า
จากนั้นทาการจัดแคริโอไทป์โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Levan et al. (1964)
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รูปที่ 1 ลักษณะภายนอกของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (E. serratus) (ก) ด้านข้าง (ข) ด้านบน และลักษณะภายนอกของตั๊กแตน
หน้าเอียงขาสีฟ้า (P. hollisi) (ค) ด้านข้าง (ง) ด้านบน (สเกลบาร์ = 10 มิลลิเมตร)
ผลการวิจัย
ตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมมีจานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง มีจานวนโครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 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
ตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้ามีจานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง โครโมโซมพื้นฐานเท่ากับ 19 เป็นโครโมโซมชนิด
เทโลเซนทริก ทั้ งหมด แบ่ ง เป็ น โครโมโซมชนิ ด เทโลเซนทริ กขนาดใหญ่ 6 แท่ ง เทโลเซนทริ กขนาดกลาง 12 แท่ ง
ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0 โครโมโซม X เป็นชนิดเทโลเซนทริกขนาดเล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4 และอิดิโอแกรมมาตรฐาน
แสดงในรูปที่ 5
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รูปที่ 2 เซลล์ระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป์ (ข) ของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม 2n = 19,X0 (เพศผู)้ จากการย้อมสีแบบธรรมดา
(สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร)
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รูปที่ 3 อิดโิ อแกรมโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม 2n=19,X0 (เพศผู)้
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รูปที่ 4 เซลล์ระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป์ (ข) ของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า 2n = 19,X0 (เพศผู)้ จากการย้อมสีแบบ
ธรรมดา (สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร)
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รูปที่ 5 อิดิโอแกรมโครโมโซมของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า 2n=19,X0 (เพศผู้)
จากข้อมูลสามารถเขียนสูตรแคริโทไทป์ของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมดังนี้ 2n (19) = Mm2+Lsm6+Msm6+La4+โครโมโซมเพศ
(X0) และสามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์ของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าดังนี้ 2n (19) = Lt6+Mt12+โครโมโซมเพศ (X0) จากค่า
ความยาวเฉลี่ยของโครโมโซม ค่าความยาวสัมพัทธ์ (Relative length, RL) และค่าดัชนีเซนโทรเมียร์ (Centromeric Index,
CI) จากโครโมโซมตั๊กแตนลิงเขียวทั้งหมด 10 เมทาเฟส (ตางรางที่ 1) และโครโมโซมตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าทั้งหมด 10 เมทา
เฟส (ตารางที่ 2) การศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสทาให้ทราบพฤติกรรมของโครโมโซม ซึ่งสามารถยืนยันจานวนโครโมโซม
และระบุโครโมโซมเพศได้ (รูปที่ 6 และ 7)
อภิปรายผล
แคริโอไทป์ของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงสีฟ้าจัดอยู่ในกลุ่มของตั๊กแตนหนวดสั้น มีจานวนโครโมโซมดิ
พลอยด์เท่ากับ 19 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นแบบ X0 ซึ่งเป็นรายงานแรกในประเทศไทย ผลการศึกษาเมื่อ
เปรียบเทียบกับตั๊กแตนชนิดอื่นที่มีรายงานพบว่า ไม่สอดคล้องกับการรายงานของผู้ที่ทาการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนหนวด
สั้น ได้แก่ สุมาลี และคณะ (2561) ทาการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนสีน้าตาลที่อยู่ในวงศ์ Acrididae ซึ่งเป็นวงศ์ของตั๊กแตน
หนวดสั้น มีจานวนโครโซมดิพลอยด์เท่ากับ 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)
ทาการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนสกุล Pseudoxya diminuta Walker, 1871 จัดอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจานวน
โครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0, Bugrov, et.al. (1994) ทาการศึกษา
โครโมโซมของตั๊กแตนสกุล Podismini จัดอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมี
ระบบโครโมโซมเพศเป็นระบบ X0, Phimphan et al. (2017) ทาการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนชนิด Oxya chinensis จัดอยู่
ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้นเช่นกัน พบจานวนโคโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0,
Chadha and Mehta, (2013) ทาการศึกษาตั๊กแตนชนิด Acridids ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจานวนโคโมโซม
ดิพลอยด์เท่ากับ 23 แท่ง และมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0, Bridle et.al, (2002) ทาการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตน
ชนิด Chorthippus brunneus และชนิด C. jacobsi ซึ่งอยู่ในวงศ์ตั๊กแตนหนวดสั้น พบจานวนโครโมโซมดิพลอยด์เท่ากับ 17
แท่งและมีระบบโครโมโซมเพศเป็นเป็นระบบ X0 จากการศึกษาโครโมโซมตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้ามี
จานวนโครโมโซมไม่เท่ากับการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนชนิดต่าง ๆ ที่เคยมีคนรายงานมาก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าตั๊กแตนลิง

328

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

จุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าอยู่คนละวงศ์ กับตั๊กแตนที่มีการศึกษามาก่อนหน้านี้ Phimphan et al. (2017) ทาการ
ย้อมสีแบบนอร์ด้วยเทคนิคการย้อมสีแบบเอ็นโออาร์ พบตาแหน่งนอร์ทุกแท่งของโครโมโซม แต่จากการย้อมสีแบบนอร์ของ
ตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าไม่สามารถระบุตาแหน่งนอร์ ได้จากเทคนิคการย้อมสีแบบเอ็นโออาร์ด้วยซิล
เวอร์ไนเตรตเนื่องจากตาแหน่งนอร์อาจจะมีขนาดที่เล็กมากหรือตาแหน่งนอร์อาจจะการจายตัวอยู่ทั่วแท่งโครโมโซม (รูปที่ 8)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมข้างสั้น (Ls) แขนโครโมโซมข้างยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแต่ละคู่
(LT) ในหน่วยไมโครเมตร ค่าเฉลีย่ relative length (RL) centromeric index (CI) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard devation, SD) ของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม (Erianthus serratus) เพศผู้ทั้งหมด 10 เซลล์
คู่ที่
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 เซลล์
คู่ที่
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
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์โครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมจานวน 10 เมทาเฟส และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าจานวน
10 เมทาเฟสโดยเลือกเซลล์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อนามาจัดแคริโอไทป์และวัดขนาดของโครโมโซมโดยวัดแขนข้างสั้น
(Length of short arm, Ls) แขนข้างยาว (Length of long arm, Ll) ความยาวทั้งหมด (Length of total, LT) และนามา
คานวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อระบุชนิดโครโมโซมซึ่งได้จากค่า centromeric index (CI) และขนาดของโครโมโซมจากค่า relative
length (RL) ซึ่งตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าพบโครโมโซมดิพลอย์เท่ากับ 19 แท่ง เขียนสูตรแคริโอไทป์
ของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมได้ ดังนี้ 2n (19) = Mm2+Lsm6+ Msm6+La4+โครโมโซมเพศ (X0) และสามารถเขียนสูตรแคริโอไทป์
ของตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าดังนี้ 2n (19) = Lt6+Mt12+โครโมโซมเพศ (X0)
อย่างไรก็ตามการศึกษาโครโมโซมของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าในประเทศไทยยังไม่มีรายงานมา
ก่อน การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการรายงานครั้งแรกของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อมและตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้าในประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านเซลล์อนุกรมวิธานและศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ รวมถึงการ
อนุรักษ์ชนิดของตั๊กแตนได้

รูปที่ 6 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสของตั๊กแตนลิงจุดเชื่อม 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)

ก

ข

รูปที่ 8 เซลล์ระยะเมทาเฟสของตัก๊ แตนลิงจุดเชื่อม (ก) และตั๊กแตนหน้าเอียงขาสีฟ้า (ข) (สเกลบาร์ = 10 ไมโครเมตร)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ทาวิจัย
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การศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคด
GENETIC RELATIONSHIPS AND IDENTIFICATION GRASSHOPPER SPECIES USING
DNA BARCODING
ณัฐฐินันท วันเพ็ง อาภานุช วังคีรี สุมาลี พิมพันธุ และ สุรเชษฐ เอี่ยมสําอาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
*corresponding author e-mail : topthesun1978@gmail.com
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ที่ถูกรวบรวมได
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ โดยใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีน Cytochrome c oxidase Subunit I (COI) ศึกษา
ตั๊กแตนทั้งหมด 6 ชนิด ใชไพรเมอรในการศึกษาดีเอ็นบารโคดทั้งหมด 2 ชนิด ไดแก LCO1490 HCO2198 และ SR-J-14233
SR-N-14588 วิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของตั๊กแตนในฐานขอมูล GenBank
ศึกษาความสัมพันธเชิง
วิวัฒนาการของตั๊กแตนที่รวบรวมไดโดยการสราง Phylogenetic tree พบวาเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคดชนิด SR-J-14233
SR-N-14588 สามารถจําแนกชนิดของตั๊กแตนจํานวน 6 ชนิด ไดอยางถูกตองตามการจัดเรียงทางอนุกรมวิธาน โดยมีความ
ยาวเฉลี่ยของลําดับนิวคลีโอไทดประมาณ 370 คูเบส สามารถจําแนกกลุมของตั๊กแตนไดเปน 3 กลุม ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้ถูกรวบรวมไวเปนฐานขอมูลดีเอ็นเอบารโคด 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) เปนแมลงที่อยูในไฟลัม Arthropoda อันดับ Orthoptera เปนแมลงที่มีความหลากหลายของ
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) ในทางการศึกษาทางชีววิทยานั้น มีความจําเปนตองมีการจําแนกสายพันธุ เพื่อระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต แตเนื่องจาก
การจําแนกโดยลักษณะภายนอกมักจะประสบปญหา และเกิดความคลาดเคลื่อนไดงาย จากปญหาดังกลาวไดมีการพยายามใช
วิธีตางๆ ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งยากตอการศึกษาที่ผานมา วิธีหนึ่งที่ถูกใชในการระบุชนิดที่มีความแมนยําอีกวิธีหนึ่ง
คือ การศึกษาโดยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล การศึกษาครั้งนี้จึงทําการศึกษาตั๊กแตนที่เก็บรวบรวมได จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ โดยนําเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลมาใชในการศึกษา เพื่อจําแนกชนิด และระบุความใกลชิดทางพันธุกรรม
เรียกวา เทคนิคดีเอ็นเอบารโคด (DNA barcode) ซึ่งเปนเทคนิคที่มีการใชลําดับเบสของดีเอ็นเอในตําแหนงยีน Cytochrome
c Oxidase Subunit I หรือ (COI) ซึ่งเปนยีนที่อยูบนไมโทคอนเดรียในเซลลสิ่งมีชีวิต มีลักษณะของลําดับนิวคลีโอไทคที่
จําเพาะของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด มีความหลากหลายภายในชนิดคอนขางต่ํา แตสามารถนํามาใชในการจําแนกชนิดสิ่งมีชีวิตได
หลายชนิด (Hebert et al., 2003) จากการศึกษาเบื้องตนพบวาไดมีการนําเทคนิคดังกลาวมาทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน การศึกษาของ (ดุจฤดี ปานพรหมมินทร, 2560) โดยการศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของปลาในวงศ
ปลาสวาย โดยใชดีเอนเอบารโคด พบวาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน (COI) สามารถจําแนกปลาในวงศ Pangasiidae ทั้งหมด 6
ชนิด ไดถูกตองตามระบบอนุกรมวิธานปลา ในการศึกษาครั้งนี้จึงไดนําเทคนิคดังกลาวมาทําการศึกษากลุมตั๊กแตนทั้งหมด 6
ชนิด ไดแก 1.ตั๊กแตนตั๊กแตนแมโจแพร (Anasedulia maejophrae Dawwrueng, Storozhenko et Anusak, 2015) ซึ่งมี
ลีกษณะรูปรางคลายเกล็ด มีขนาดลําตัวยาว 4 เซนติเมตร ลําตัวเปนสีน้ําตาลออนถึงน้ําตาลเขม มีแถบสีขาวพากจากหลังตาถึง
บริเวณขางอก (แหลมไทย อาษานอก และคณะ, 2558) 2. ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (Pseudomorphacris hollisi) ลําตัวมี
สีเขียว ขนาดลําตัวยาว 4.5 เซนติเมตร บริเวณสวนตามีแถบสีขาว ขามีสีน้ําตาลปนเขียว ขาคูหลังบริเวณสวนแขงดานในมีสี
เขียวอมฟา (เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์, 2559) 3. ตั๊กแตนบอลแถบน้ําตาล (Ceracris fasciata) มีลักษณะลําตัวเขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง มีสีเ ทาหรือน้ําตาล ป กคูหลังเปนแผนบางสีเขียวแถบดํา ขนาดลําตัวยาว 4.5 เซนติเมตร (Brunnervon
Wattenwyl, 1893) 4. ตั๊กแตนฝาย (Cyrtacanthacris tatarica) มีลักษณะลําตัวคอนขางใหญ ขนาดลําตัวยาว 3.8
เซนติเมตร ลําตัวอวนสั้น สีของลําตัวเปนสีน้ําตาลออนสลับน้ําตาลแก ปกคูหนามีจุดสีน้ําตาลเขมขนาดใหญกระจายอยูทั่ว
ลําตัว (Walker, 1870) 5. ตั๊กแตนขาว (Hieroglyphus Banian) มีลักษณะบริเวณหนามีสีดาํ ใตทองมีสีดําตลอดลําตัว ขนาด
ลําตัวยาว 5.5 เซนติเมตร บริเวณหลังมีเสนหนวดทอดยาวตลอดลําตัว เมื่อเจริญเปนตัวเต็มวัยจะมีสีเขียวเหมือนกันทั้งหมด
(วันชัย ไพรศรีจันทร, 2559) และ 6. ตั๊กแตนขาลายแขงแดง (Apalacris varicornis) มีลักษณะหนวดสั้นแบบเสนดาย ลําตัวมี
สีออกน้ําตาล บริเวณตนขามีลายสีออนเขมสลับกัน บริเวณแขงมีสีแดง ขนาดลําตัวยาว 4.3 เซนติเมตร (Walk, 1870) ดัง
แสดงใน (ภาพที่1) จากนั้นนําตัวอยางตั๊กแตนทั้งหมดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของตั๊กแตนในฐานขอมูล
GenBank และศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของตั๊กแตนที่รวบรวมไดโดยการสรางแดนโดแกรม การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรรม และระบุชนิดของตั๊กแตนโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคด ซึ่งขอมูลที่
ไดในการศึกษาครั้งนี้จะสามารถทําใหทราบถึงลักษณะความไกลชิดทางพันธุกรรรม รวมถึงสามารถระบุ และจําแนกชนิดของ
ตั๊กแตนได ซึ่งสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนประโยชนในดานการศึกษาความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของตั๊กแตนตอไป
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(ข)

(ก)

1cm.

1 cm.

(ง)

(ค)

1 cm.

1 cm.

(จ)

(ฉ)

1 cm.

1 cm.

ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกของตั๊กแตน (ก) ตั๊กแตนแมโจแพร (ข) ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (ค) ตั๊กแตนบอลแถบน้ําตาล
(ง) ตั๊กแตนฝาย (จ) ตั๊กแตนขาว (ฉ) ตั๊กแตนขาลายแขงแดง
วิธีดําเนินการวิจัย
เก็บรวบรวมตัวอยางของตั๊กแตนจากเขตบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณโดยทําการสวิงจับ และนํา
ตัวอยางของตั๊กแตนที่เก็บรวบรวมไดทําการจัดจําแนกชนิดเบื้องตนดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา จากนั้นเก็บรักษาคุณภาพ
ของตัวอยางใน ethanol ความเขมขน 80 เปอรเซ็นต ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
2. การดําเนินการวิจัย
2.1 การสกัดดีเอนเอ (DNA Extraction)
สกัด Genomic DNA จากชุดสกัดสําเร็จรูป ยี่หอ GF-TD -100 GF-1 Tissue DNA Extraction Kit และทําการ
สกัดตามวิธีที่ผูผลิตแนะนํา โดยการนําตัวอยางสด หรือตัวอยางที่ผานกระบวนการเก็บรักษาสภาพใน ethanol มาใชในการ
สกัดโดยนําบริเวณที่เปนสวนเนื้อเยื่อ เชน บริเวณสวนหัวชับใหแหงดวยกระดาษทิชชู จากนั้นนําตัวอยางยายลงในหลอดไมโค
รเซนตริฟวสขนาด 1.5 มิลลิลิตร บดตัวอยางดวยการเติม TL buffer 250 ไมโครลิตร Proteinase K 10 ไมโครลิตร และ
Lysis Enhancer 12 ไมโครลิตร แลวนําตัวอยางไปบมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที จากนั้นเติม TB
buffer 560 ไมโครลิตร แลวนําไป Vortex ใหสารเขากัน นําตัวอยางไปทําการบมที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10
นาที จากนั้นเติม Ethanol ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ยายตัวอยางลง Filter column กับ Collection tube ปริมาตร 650
ไมโครลิตร นําไปปนเหวี่ยงที่ 8,600 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที นําสวนใสที่อยูใน Collection tube ทิ้ง จากนั้นเติม Wash
buffer ปริมาตร 650 ไมโครลิตร ใสลงใน GD column กับ Collection tube นําไปปนเหวี่ยงที่ 8,600 รอบตอนาที เปน
เวลา 1 นาที และนําสวนใสใน Collection tube ทิ้ง นําไปปนเหวี่ยงอีกครั้งที่ 13,000 รอบตอนาที เปนเวลา 1 นาที เพื่อ
กําจัด ethanol นําสวนของ GD Column ยายใสในหลอดไมโครเซนตริฟวส ขนาด 1.5 มิลลิลิตร เติม Elution buffer
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50 ไมโครลิตร ลงใน GD Column เพื่อละลายตะกอน ทิ้งไว 2-3 นาที นําไปปนเหวี่ยงที่ 13,000 รอบตอนาที เปนเวลา 2
วินาที นําดีเอ็นเอที่สกัดไดในหลอดไมโครเซนตริฟวสเก็บไวในอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
2.2 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส Polymerase Chain Reaction หรือ (PCR)
เพิ่มปริมาณในชิ้นสวนดีเอ็นเอของตําแหนงยีน COI ดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ในสารละลายซึ่งประกอบดวย
สารละลายดีเอ็นเอของตั๊กแตน ที่มีความเขมขน 100 นาโนกรัม Buffer A 5 ไมโครลิตร MgCl 2 3 ไมโครลิตร DNA taq
Polymerase 0.4 ไมโครลิตร dNTP 1.6 ไมโครลิตร DNA Template 2 ไมโครลิตร dH 2 O 34 ไมโครลิตร ในสารละลาย
Master Mix และไพรเมอรสําหรับใชในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ไพรเมอรชุดที่ 1 LCO1490 F- GGTCAACAAATCATAAAGA
TATTGG HCO2198 R-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA (V.C. Muhammedali, 2017) มีความยาวของผลิตภัณฑ
ขนาด 589 bp. ไพรเมอรชุดที่ 2 SR-J-14233 F-AAGAGCGACGGGCGATGTGT และ SR-N-14588 R- AAACTAGGATTA
GATACCTTATTAT (Steven A. Trewick, 2001) มีความยาวของผลิตภัณฑขนาด 389 bp. ทําปฏิกริยาโดยขั้นตอน Pre denaturation เริ่มตนที่ 95 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที Denaturation 95 องศาเซลเซียส เวลา 30 วินาที จากนั้นลด
อุณหภูมิชวง Annealing เปน 53 องศาเซลเซียส เวลา 40 วินาที เพิ่มอุณหภูมิชวง Extension เปน 72 องศาเซลเซียส เวลา
1 วินาที และ Final-extension 72 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาที โดยทําปฏิกิริยาทั้งหมด 30 รอบ จนสิ้นสุดกระบวนการ
จากนั้นเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
2.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสของตําแหนงยีน COI
ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ที่ความเขมขน 1% agarose
gel ในสารละลาย TBE buffer 50 มิลลิลิตร จากนั้นตรวจสอบปฎิกิริยาดวยเทคนิค agarose gel electrophoresis เปนเวลา
45 นาที จนสิ้นสุดกระบวนการ

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส โดยใชไพรเมอร LCO1490 และ
HCO2198 พบวาขนาดดีเอนเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอนเอมีขนาด 589 bp. ซึ่งสามารถแสดงชนิดของตัวอยางไดดังนี้ M
คือ ดีเอนเอแมแบบ หมายเลข 1 คือ ตั๊กแตนบอลแถบน้ําตาล 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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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสโดยไพรเมอร SR-J-14233 และ SR-N14588 พบวาขนาดดีเอนเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอนเอมีขนาด 389 bp. ซึ่งสามารถแสดงชนิดของตัวอยางไดดังนี้ M คือ
ดีเอนเอแมแบบ หมายเลข 1 คือ ตั๊กแตนบอลแถบน้ําตาล 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
นําผลิตภัณฑที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอนเอดวยดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส ไปตรวจหาลําดับนิวคลีโอไทคของ
ยีน COI โดยการนําลําดับนิวคลีโอไทคที่ไดไปเปรียบเทียบความคลายคลึงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในฐานขอมูล GanBank วิเคราะห
Multiple Sequence Alignment ของลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ในตั๊กแตนแตละชนิดดวยโปรแกรม bioedit จากนั้น
หาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการโดยสรางแผนภูมิตนไมดวยโปรแกรม MEGA version 7.0 (Kumar et al., 2016)
2.5 ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคของยีน COI
จากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคของยีน COI โดยใชไพรเมอร LCO1490 HCO2198 และ SR-J-14233 SR-N14588 ผลปรากฏวาไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 มีความยาวเฉลี่ยของลําดับนิวคลีโอไทดตั้งแต 300-760 คูเบส จาก
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคโดยในฃวงที่ 300 โดยใชโปรแกรม bioedit พบวาลําดับนิวคลีโอไทคเกิดปญหาในการแสดงผล
และ การอานคาของลําดับนิวคลีโอไทคไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลําดับนิวคลีโอไทคสวนมากเกิดชองวางระหวางลําดับเบส
ไมสามารถอานรหัสได และมีความยาวของลําดับนิวคลีโอไทคมากเกินไปจึงไมสามารถนํามาวิเคราะห และจัดจําแนกความ
แตกตางของตั้กแตนได เมื่อเทียบกับไพรเมอร SR-J-14233 และ SR-N-14588 (ภาพที่ 4) ซึ่งมีความยาวเฉลี่ยของลําดับนิวคลี
โอไทดตั้งแต 100-370 คูเบส ลําดับนิวคลีโอไทคของตัวอยางแสดงสัญญาญที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห และแยกความแตกตาง
ของตั๊กแตนในแตละชนิดไดคอนขางมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับการวิเคราะหโดยใชไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198

(ก)
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(ข)

ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทค (ก) LCO1490 HCO2198 และ (ข) SR-J-14233 SR-N-14588
2.6 การศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของตั๊กแตน
เมื่อศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของตั๊กแตนทั้งหมด 6 ชนิด โดยการสรางแผนภูมิตนไมที่ไดจากวิเคราะห
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI โดยวิเคราะหจากคาดัชนีความเหมือน Similarity index (SI) และดัชนีความคลายคลึง
Similarity matrix (SM) ดวยโปรแกรม MEGA version 7.0 พบวา ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI สามารถแยกความ
แตกตาง และจําแนกกลุมความสัมพันธทางพันธุกรรมในตั๊กแตนไดออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยู
ที่ 61 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนบอลแถบน้ําตาล (SRG1) และตั๊กแตนขาว (SRG5) กลุมที่ 2 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูที่
77เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนแมโจแพร (SRG2) และ ตั๊กแตนฝาย (SRG4) และกลุมที่ 3 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูที่ 69
เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนขาลายแขงแดง (SRG3) และตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (SRG6) (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 แผนผังแสดงความสัมพันธทางพันธุกรรมในกลุมตัวอยางตั๊กแตน ทั้งหมด 6 ชนิด
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อภิปรายผล
การศึกษาความสัมพันทางพันธุกรรมในกลุมตั๊กแตนโดยการเพิ่มปริมาณดีเอนเอดวยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรสใน
ตําแหนงยีน COI พบวาไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 แสดงผลผลิตที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอนเอ ที่มีความยาว
ประมาณ 589 bp. แตไมนําสามารถวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคเพื่อจําแนกตัวอยางตัวอยางของตั๊กแตนได เนื่องจากเกิด
ชองวางระหวางลําดับเบส และเกิดการขาดหายของลําดับเบส จึงไมสามารถนํามาวิเคราะห และจัดจําแนกความแตกตาง
ของตั้กแตนได อยางไรก็ตามงานวิจัยของ V.C. Muhammedali, 2017 ที่ไดทําการศึกษาดีเอ็นเอบารโคดเพื่อระบุตัวตนของ
ตั๊กแตนหนวดยาว (Conocephalus dorsalis) (Orthoptera: Tettigoniidae) ในประเทศอินเดีย โดยใชยีน Cytochrome
Oxidase Subunit I สามารถใชไพรเมอรดงั กลาวจําแนก และแยกความแตกตางในกลุมตัวอยางตั๊กแตนได สาเหตุดังกลาวเปน
เพราะการคัดเลือกตัวอยาง รวมถึงการเลือกใชไพรเมอร LCO1490 และ HCO2198 ไมเหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณดีเอนเอ
ในกลุมตัวอยาง รวมทั้ง วิเคราะหความแตกตางในกลุมตัวอยางไวเบื้องตนได เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาดวยไพรเมอร SR-J14233 และ SR-N-14588 พบวาไพรเมอรดังกลาวหลังจากเพิ่มปริมาณชิ้นสวนดีเอนเอ วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทคแลวมี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมตอการจําแนกความแตกตางในกลุมตัวอยางตั๊กแตนที่ไดทําการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
(Steven A. Trewick, 2001) ที่ไดทําการศึกษา ตั๊กแตนที่ใกลสูญพันธุ (Acrididae: Brachaspis) ตามอนุกรมวิธานโมเลกุล
และ การอนุรักษ โดยไพรเมอรดังกลาวสามารถจัดจําแนก และแยกความแตกตางในกลุมตั๊กแตนที่ไดทําการศึกษาไดถูกตอง
ตามหลักอนุกรมวิธาน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้เปนการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบูรณ โดยการใชเทคนิคดีเอ็นเอบารโคด โดยการเพิ่มปริมาณดีเอนเอในตําแหนงยีน COI จากตั๊กแตนทั้งหมด 6 ชนิด ใช
ไพรเมอรที่จําเพาะในการศึกษาดีเอ็นบารโคดทั้งหมด 2 ไพรเมอร ไดแก LCO1490 HCO2198 และ SR-J-14233 SR-N14588 วิเคราะหเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของตั๊กแตนในฐานขอมูล GenBank ศึกษาความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ
ตั๊กแตนที่รวบรวมไดโดยการสรางแดนโดแกรม พบวาเครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคดสามารถจําแนกชนิดของตั๊กแตนจํานวน 6
ชนิด ไดอยางถูกตองตามการจัดเรื่องทางอนุกรมวิธาร โดยการตรวจสอบขอมูลการจัดกลุมสปชีส ซึ่งสามารถจําแนกไดจากไพร
เมอร SR-J-14233 SR-N-14588 มีลําดับนิวคลีโอไทดของผลิตภัณฑประมาณ 370 คูเบส และสามารถจําแนกกลุมของ
ตั๊กแตนไดเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูที่ 61 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนบอลแถบน้ําตาล (SRG1)
และตั๊กแตนขาว (SRG5) กลุมที่ 2 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูที่ 77 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนแมโจแพร (SRG2) และ
ตั๊กแตนฝาย (SRG4) และกลุมที่ 3 มีเปอรเซ็นตความแตกตางอยูที่ 69 เปอรเซ็นต ไดแก ตั๊กแตนขาลายแขงแดง (SRG3) และ
ตั๊กแตนหนาเอียงขาสีฟา (SRG6) อยางไรก็ตามการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรม และการระบุชนิดของตั๊กแตน ภายใน
บริเวณเขตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ โดยการใชเทคนิคดีเอ็นเอบารโคด จําแนกกลุมตั๊กแตนทั้งหมด 6 ชนิด ที่ไดจาก
การศึกษาครั้งนี้จะสามรถนํามาเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนประโยชนในดานการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของตั๊กแตน
ตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณ หลักสูตรสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่ให
การเอื้อเฟอสถานที่ สารเคมี วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือในการวิเคราะหผลในการทดลอง และขอกราบขอบพระคุณคุณพอ
คุณแม และครอบครัว ที่คอยใหกําลังเสมอมา ตลอดจนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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บทคัดย่อ
Lactobacillus johnsonii เป็นโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ และมีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น สามารถทนกรดในระบบ
ทางเดินอาหารได้สูง สามารถผลิตสารต้านจุลินทรีย์ได้ และคุณสมบัติที่ น่าสนใจอีกประการคือมีความสามารถในการกาจัด
Helicobacter Pylori ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทาให้ L. johnsonii มีความน่าสนใจในการนามาเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตมวลเซลล์
สาหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากสูตรอาหารมาตรฐาน MRS มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ ึงต้องการออกแบบสูตรอาหารต้นทุนต่าที่มีแหล่งคาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนย สาหรับการเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียโพรไบโอติก L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลอง central composite design (CCD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ที่สุด ผลการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมที่สุด คือ ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มที่อุณหภูมิ 32.50 °C ใน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการคิดค้นสูตรอาหารต้นทุนต่า สาหรับ เพิ่มมวลเซลล์ของ L. johnsonii มีความสามารถนาไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
คาสาคัญ : โพรไบโอติก นมผงพร่องมันเนย อาหารต้นทุนต่า 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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keywords : probiotic, skim milk powder, low-cost medium, food supplement
บทนา
โพรไบโอติกเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยนิยามของโพรไบโอติกจากองค์การอาหารและยา
(FDA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า โพรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปในปริมาณที่
เพียงพอจะทาให้มีประโยชน์ทางด้านสุขภาพต่อเจ้าบ้าน (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 และสามารถพบได้ในลาไส้ของ
มนุษย์และวัว เป็นต้น ซึ่งแบคทีเรีย L. johnsonii มีคุณสมบัติทนกรดได้สูง สามารถผลิตสารต้านจุลินทรีย์ มีความสามารถใน
การยึดเกาะกับเยื่อเมือกและเยื่อบุเซลล์ผิว และคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมีความสามารถในการกาจัด Helicobacter pyrori
โดยกระตุ้นให้เซลล์จับตัวกันเอง (Bergonzelli et al., 2006) ซึ่งมีรายงานผลการศึกษาจากคณะวิจัยหลายกลุ่ม อีกทั้งจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาของนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการคัดแย ก
แบคทีเรีย L. johnsonii หลายไอโซเลตจากทางเดินอาหารของสัตว์ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการนาใช้ประโยชน์โดยพัฒนา
เป็นอาหารเสริม แต่ในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย L. johnsonii นั้นนิยมเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร De Man, Rogosa, and
Sharpe medium (MRS) ที่มีราคาค่อนข้างสูง อาจจะไม่เหมาะสมนักที่จะนาไปผลิตชีวมวลในระดับอุตสาหกรรมที่จาเป็นต้อง
ใช้อาหารในปริมาณมาก โดยจากงานวิจัยของ Bulatović et al. (2014) ที่มีการรายงานว่าเชื้อแบคทีเรีย L. johnsonii เป็น
แบคทีเรียที่สามารถเจริญได้โดยอาศัยแหล่งคาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนยได้ ซึ่งนมพร่องมันเนย (skim milk) คือนมที่
แยกไขมันออกไปบางส่วน ให้เหลือไขมันในปริมาณน้อยจึงให้พลังงานต่า เหมาะสาหรับใช้สาหรับผลิตเป็นอาหารเสริมและลด
ต้นทุนจากอาหารสูตรมาตรฐานได้
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงทาให้มีความสนใจออกแบบสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อต้นทุนต่าโ ดยอาศัยแหล่ ง
คาร์บอนหลักจากนมผงพร่องมันเนยที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรีย L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลองตาม central
composite design (CCD) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญของ L. johnsonii ในการผลิตมวล
เซลล์ให้เพิ่มสูงขึ้น ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกาไร จนได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของผงโพรไบโอติกในระดับ
อุตสาหกรรมต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1.การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากทางเดินอาหารไก่และการจัดจาแนก
ทาการคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากมูลของไก่โดยใช้วิธีที่ดัดแปลงมาจาก Niamsup et al. (2003) โดยนา
ตัวอย่างมูลไก่มาบ่มในอาหารเหลวสูตร GPY (glucose/peptone/yeast extract) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชั่วโมง จากนั้นนาตัวอย่างมาเกลี่ยลงบนอาหารแข็ง MRS นาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้ว
เลือกโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง MRS ที่แตกต่างกันไปจาแนกโดยใช้วิธีสกัด DNA โดยใช้ชุดสกัด DNA ของ TIANamp
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Bacteria DNA Kit (China) และนาไปส่งวิเคราะห์หาลาดับเบสที่ 16s rRNA เพื่อนาไปเทียบกับฐานข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
BLAST
2.การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของ L. johnsonii
ถ่ายเชื้อ L. johnsonii ลงในอาหารเหลวสูตร MRS บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนาไป
ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 4,500 rpm เทส่วนใสทิ้ง เติมน้ากลั่นปลอดเชื้อแล้วผสมให้เข้ากัน ใช้เป็นหัวเชื้อเริ่มต้นในการทดลอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของ L. johnsonii และนามาทดสอบในงานวิจัยนี้ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณนมผงพร่องมันเนย และ
เวลาในการเพาะเลี้ยง จึงนาปัจจัยเหล่านั้นมาเข้าสู่แผนการทดลอง central composite design (CCD) โดยทาการกาหนด
ระดับของแต่ละปัจจัยดังตารางที่ 1 ทาให้ได้แผนการทดลองทั้งสิ้น 20 ชุดการทดลองดังตารางที่ 2 จากนั้นนาแต่ละชุดการ
ทดลองไปฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและทาการเติมหัวเชื้อ L. johnsonii ชุดการทดลองละ
1 มิลลิลิตร ทาการเก็บผลแต่ละทรีตเมนต์ และนับจานวนโคโลนีของจุลินทรีย์ที่มีชีวิตโดยใช้เทคนิค drop plate บนอาหาร
MRS agar จากนั้นนาค่าที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ
ตารางที่ 1 การกาหนดระดับของแต่ละปัจจัยโดยการออกแบบ central composite design (CCD) ของทั้ง 3 ปัจจัย
ทรีตเมนต์

หน่วย

ระดับต่า

ระดับกลาง

ระดับสูง

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส

15

32.50

50

นมผงพร่องมันเนย

% (w/v)

1.5

3.25

5

เวลา

ชั่วโมง

12

24

36

ผลการวิจัย
1.การจัดจาแนกแบคทีเรียกรดแลคติกจากทางเดินอาหารไก่
แบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากมูลไก่พบว่ามีหลายไอโซเลต ซึ่งในการทดลองนี้ได้เลือกมา 1 ไอโซเลตที่แสดง
คุณสมบัติทนร้อน โดยแบคทีเรียไอโซเลตนี้เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปท่อน ไม่สร้ างสปอร์ และเป็นแบคทีเรียที่ไม่สร้าง
เอนไซม์คะตะเลส (Catalase) และผลจากการวิเคราะห์ลาดับเบสของยีน 16S rRNA และประมวลผลกับฐานข้อมูล GenBank
พบว่าไอโซเลตนี้ถูกจัดจาแนกเป็น Lactobacillus johnsonii (100% identity) ข้อมูล phylogenetic tree ของแบคทีเรีย
L. johnsonii ที่คัดแยกได้ครั้งนี้แสดงได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 phylogenetic tree ของแบคทีเรียกรดแลกติกจากการทา phylogenetic tree ของลาดับเบสบนยีน 16S rRNA
2 ผลการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของ L. johnsonii
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของผู้วิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งต่อการเจริญของ L. johnsonii ที่คัดแยกได้นี้คือ อุณหภูมิ ปริมาณ
นมผงพร่องมันเนย และเวลาในการเพาะเลี้ยง (p<0.05) จึงได้นาปัจจัยทั้ง 3 มาศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ
โดยใช้แผนการทดลอง CCD พบว่าจากตารางที่ 2 การทดลองสูตรอาหารทั้ง 20 ทรีตเมนต์ L. johnsonii สามารถเจริญได้ใน
สูตรอาหาร 17 ทรีตเมนต์ และสูตรอาหารทรีตเมนต์ที่ 6, 8 และ 10 ไม่พบการเจริญของเชื้อในสูตรอาหารเหล่านี้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ ANOVA ของการเจริญของเชื้อโมเดล (Model) และความสมรูปของแบบจาลอง (Lack of Fit) ที่ได้มีระดับนัยสาคัญ
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 ตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.05 และปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์กัน (coefficient) ได้แก่ อุณหภูมิและเวลา โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.0008 ที่ระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.05
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เจริญของแบคทีเรีย L. johnsonii ในแต่ละชุดการทดลองเปรียบเทียบกับค่าที่ทานายได้จาก
แบบจาลองที่สร้างขึ้น
ทรีตเมนต์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อุณหภูมิ
(ºC)
15.00
50.00
15.00
50.00
15.00
50.00
15.00
50.00
3.07
61.93
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50

นมผงพร่อง
มันเนย (%)
1.50
1.50
5.00
5.00
1.50
1.50
5.00
5.00
3.25
3.25
0.31
6.19
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25

เวลา
(hr)
12.00
12.00
12.00
12.00
36.00
36.00
36.00
36.00
24.00
24.00
24.00
24.00
3.82
44.18
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

ค่าจริง
logCFU/ml
6.19
5.23
6.20
5.07
6.14
0.00
6.16
0.00
5.97
0.00
5.92
6.45
6.24
5.79
6.23
6.44
6.29
6.21
6.17
6.32

ค่าทานาย
logCFU/ml
5.89
4.92
6.01
4.93
6.77
0.68
6.97
0.79
5.65
-0.37
5.75
5.93
7.04
4.30
6.30
6.30
6.30
6.30
6.30
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
Lack of Fit
Pure Error

5.86
5.81
0.048

10
5
5

0.59
1.16
0.009699

119.75

< 0.0001
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Total
96.03
19
2
R =0.9390
SS= Sum of Squares, DF=degrees of freedom, MS=mean square
ตารางที่ 4 Coefficient estimate by the regression model
Independent variables
Coefficient
Standard error
Significant value
(parameter)
(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 แล้วสามารถสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละปัจจัยในรูปแบบกราฟตอบสนองพื้นผิว
(response surface plot) ดังภาพที่ 2 ซึ่งแสดงว่าการเจริญสูงสุดของ L. johnsonii พบเมื่อเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะอุณหภูมิ
32.50 °C ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมง และใช้ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% นอกจากนี้สามารถสร้างสมการ
ทานายการเจริญของเชื้อ 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=จานวนเซลล์ที่มีชีวิต (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) ที่พบแบคทีเรียสายพันธุ์ L. johnsonii ในลาไส้ของไก่ และการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรีย
L. johnsonii โดยใช้แผนการทดลอง CCD สภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ สูตรอาหารที่ใช้ปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มที่
อุณหภูมิ 32.50 °C ในระยะเวลาเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมง ถึงแม้ในกราฟพื้นผิวแสดงความสัมพันธ์จะเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดใน
การเจริญของแบคทีเรีย แต่ปริมาณนมผงพร่องมันเนยไม่มีนัยสาคัญ (p<0.05) มีเพียงปัจจัยอุณหภูมิ 32.50 °C และเวลาใน
การเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมง ที่มีผลที่สุดอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05, significant) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ PolakBerecka 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 โดยอาหารสูตรนี้ได้น้าหนักเซลล์แห้งของ L. rhamnosus 23 g/l ใช้ระยะเวลาในการหมัก 18
ชั่วโมง ในขณะที่อาหาร MRS ได้น้าหนักเซลล์แห้งของ L. rhamnosus 21 g/l ในระยะเวลาการหมักเท่ากัน และจากงานวิจัย
ของ Dong et al. (2014) ที่ได้ทาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มมวลเซลล์ของ Lactobacillus salivarius BBE 0918 โดยได้ใช้แผนการทดลอง CCD ซึ่งสูตรอาหารที่มีองค์ประกอบของ α–lactose 43.8 g/l, yeast extract 79.5 g/l และ
Tween-80 5.15 g/l ใช้ระยะเวลาการหมัก 18 ชั่วโมง สามารถนับจานวนเซลล์ที่มีชีวิตได้ 5.94×109 CFU/ml ซึ่งสูงกว่า
อาหาร MRS ถึง 3 เท่า ดังนั้นสูตรอาหารที่ได้ออกแบบในงานวิจัยนี้มีปัจจัยคือนมผงพร่องมันเนยที่สามารถส่งเสริมการเจริญได้
ดีที่สุด เมื่อเทียบกับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีหลายปัจจัยที่ส่งผลและใช้สารเคมีหลายชนิดอาจจะเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นหลายเท่า
ถึงแม้ระยะเวลาในการเพาะเลีย้ งอาจจะใช้เวลานานกว่างานวิจัยที่กล่าวมา แต่การที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเชิงอาหารสามารถนาไป
พัฒนาเป็นอาหารเสริมสาหรับคนรัก สุขภาพได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้การออกแบบสูตรอาหารต้นทุนต่ายังสามารถพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในระดับอุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง มีกาไรเพิ่มมากขึ้น และผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้า
ที่มีราคาไม่สูงมากเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สรุปผลการวิจัย
เชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้ถูกจัดจาแนกเป็น Lactobacillus johnsonii (100% identity) และสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการเจริญของ L. johnsonii ที่ดีที่สุดคือสภาวะที่ใช้สูตรอาหารที่มีปริมาณนมผงพร่องมันเนย 3.25% บ่มที่อุณหภูมิ 32.50
°C และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมง

347

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณแหล่งทุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกสว.) และจากบริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จากัด และขอขอบคุณ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการทดลอง
เอกสารอ้างอิง
Aiba, Y., Nakano, Y., Koga, Y., Takahashi, K., & Komatsu, Y. (2015). A highly acid-resistant novel strain of
Lactobacillus johnsonii No. 1088 has antibacterial activity, including that against Helicobacter
pylori, and inhibits gastrin-mediated acid production in mice. MicrobiologyOpen, 4(3), 465–474.
Bergonzelli, G. E., Granato, D., Pridmore, R. D., Marvin-Guy, L. F., Donnicola, D., & Corthésy-Theulaz, I. E.
(2006). GroEL of Lactobacillus johnsonii La1 (NCC 533) is cell surface associated: Potential role in
interactions with the host and the gastric pathogen Helicobacter pylori. Infection and
Immunity, 74(1), 425–434.
Bulatović, M. L., Rakin, M. B., Vukašinović-Sekulić, M. S., Mojović, L. V., & Krunić, T. Ž. (2014). Effect of
nutrient supplements on growth and viability of Lactobacillus johnsonii NRRL B-2178 in
whey. International Dairy Journal, 34(1), 109–115.
Dong, Z., Gu, L., Zhang, J., Wang, M., Du, G., Chen, J., & Li, H. (2014). Optimisation for high cell density
cultivation

of

Lactobacillus

salivarius

BBE

09-18

with

response

surface

methodology. International Dairy Journal, 34(2), 230–236.
Maldonado, N. C., Ficoseco, C. A., Mansilla, F. I., Melián, C., Hébert, E. M., Vignolo, G. M., & Nader-Macías,
M. E. F. (2018). Identification, characterization and selection of autochthonous lactic acid
bacteria as probiotic for feedlot cattle. Livestock Science, 212, 99–110.
Niamsup, P., Sujaya, I. N., Tanaka, M., Sone, T., Hanada, S., Kamagata, Y., Yokota, A. (2003). Lactobacillus
thermotolerans sp. nov., a novel thermotolerant species isolated from chicken
faeces. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 53(1), 263–268.
Pandey, K. R., Naik, S. R., & Vakil, B. V. (2015, December 1). Probiotics, prebiotics and synbiotics- a
review. Journal of Food Science and Technology. Springer India.
Polak-Berecka, M., Waśko, A., Kordowska-Wiater, M., Targoński, Z., & Kubik-Komar, A. (2011). Application of
response surface methodology to enhancement of biomass production by Lactobacillus
rhamnosus E/N. Brazilian Journal of Microbiology, 42(4), 1485–1494.

348

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

โครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา (Gryllus bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus)
และจิ้งโกรง (Brachytrupes portentosus) ใน จังหวัดเพชรบูรณ
Chromosome of black gold crickets (Gryllus bimaculatus) Red foot cricket
(Acheta domesticus) And Wingless long-horned grasshopper
(Brachytrupes portentosus) In Phetchabun Province
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา (G.bimaculatus) จิ้งหรีดทองแดง (A.domesticus)
และจิ้งโกรง (B.portentosus) ในจังหวัดเพชรบูรณ เก็บตัวอยางจาก อําเภอหลมสัก ใชตัวอยางจิ้งหรีดชนิดละ 20 ตัว เตรียม
โครโมโซมดวยเทคนิคการเตรียมโดยตรงจากอัณฑะ ยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา และแถบสีเอ็นโออาร ผลการศึกษาพบวา
จิ้งหรีดทองดํามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 58 แคริโอไทปประกอบ
ดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก 2 แทง
และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ จิ้งหรีดทองแดง
มีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 58 แคริโอไทป ประกอบไปดวย
โครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 6 แทง โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 12 แทง ขนาด
เล็ก 6 แทงและโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ
และจิ้ ง โกร ง มี จํ า นวนโครโมโซมดิ พ ลอยด เ ท า กั น จํ า นวน 27 แท ง มี จํ า นวนโครโมโซมพื้ น ฐานเท า กั บ 54 แคริ โ อไทป
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) ที่รูจักกันทั่วไปวาเปนจิ้งหรีดบานมีการกระจายพันธุอยางแพรหลาย และเปน
แมลงที่มีความสําคัญตอมนุษยมาก เนื่องจากจิ้งหรีดเปนแมลงที่มีแหลงโปรตีนสําคัญของมนุษย แตในปจจุบันจํานวนประชากร
ของจิ้งหรีดลดลงอยางรวดเร็ว หรือบางชนิดแทบจะสูญพันธุไปจากประเทศไทย เนื่องจากมนุษยใชสารเคมีปองกันศัตรูพืช 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
น้ําตาลออกเหลืองเล็กนอย โดยเฉพาะโคนปกที่มีสีเหลืองแกม โคนปกมีแตมสีเหลือง 2 จุด และปลายปคูหลังทั้งตัวผูตัวเมียยื่น
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
ทุกสวนมีสีน้ําตาลเขมบริเวณหัวเหนือขอบตามีแถบสีน้ําตาลเขมรูปตัว V ตัวผูมีสีลําตัวทุกสวนเขมกวาตัวเมียดานลางทองมีสี
ครีมเคลื่อนที่ไดวองไวมีพฤติกรรมชอบอาศัยตามกองไมกองใบไมรองดินออกหากินในเวลากลางคืนและไมขุดรูอาศัย (ณัฐเสฏฐ
สรอยทองดี.2561) จิ้งโกรง (B.portentosus) เปนแมลงในอันดับ และวงศเดียวกันกับตั๊กแตน หรือ จิ้งหรีด มีรูปรางอวน มี
หนวดยาวแบบเสนดาย หัวมีลักษณะกลมและใหญ ปากเปนแบบกัดกิน ลําตัวมีสีน้ําตาล อมเหลือง อวัยวะวางไขของจิ้งโกรง
ตัวเมียสั้นกวาจิ้งหรีดชนิดอื่น ตัวผูสามารถทําเสียงไดโดยใชขอบของปกคูหนาสีกันไปมา อวัยวะทําเสียงดังกลาวมีลักษณะ
คลายตะไบเรียกวา file อยูที่ขอบดานในของปกคูหนา และมักใช file ถูเขากับเสนขอบแข็ง ของปกดานซาย ทําใหเกิดเสียง
สวนขาคูหนาบริเวณ tibia จะมีอวัยวะคอยรับฟงเสียงพบไดท้ังตัวผูและตัวเมีย ตัวเต็มวัยมีขนาด 3.7 - 4.4 เซนติเมตร (สันติ
กิตติบรรพชา. 2553) การศึกษาโครโมโซมสามารถทําใหเราตอบคําถามเกี่ยวกับความแตกตางของจิ้งหรีดได โดยดูจากความ
แตกต า งของจํ า นวนและรู ป แบบของโครโมโซม ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด ส ามารถนํ า มาประกอบการศึ ก ษาด า นวิ วั ฒ นาการและ
ความสัมพันธของจิ้งหรีดได ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งโกรง เพื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะความแตกตางของรูปแบบโครโมโซม และลักษณะแคริโอไทป ผลการศึกษาโครโมโซมจิ้ งหรีดทั้ง 3 ชนิดนี้ โดย
การศึกษานี้จะทําใหทราบลักษณะแคริโอไทปจิ้งหรีด สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับ
โครโมโซมจิ้งหรีดในประเทศไทยตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองน้ําตาลลาย ในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ โดย
ใชเทคนิคการยอมสีโครโมโซมแบบธรรมดา (conventional staining) และแบบเอ็นโออาร (Ag-Nor bandiug)
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจํานวน รูปราง โครโมโซมเของจิ้งหรีดทอง จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองน้ําตาลลาย
ในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ
3.เพื่อจัดแคริโอไทป และอิดิโอแกรม ของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองน้ําตาลลาย ในอําเภอหลมสัก
จังหวัดเพชรบูรณ และนํามาเปรียบเทียบระหวางจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งหรีดทองน้ําตาลลาย
วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรียมโครโมโซม
เก็บตัวอยางจิ้งหรีดทั้ง 3 ชนิดในอําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เพศผูชนิดละ 20 ตัวนําตัวอยางจิ้งหรีดมาเตรียม
โครโมโซมในหองปฏิบัติการตามวิธีการของ Octavio et al. (2014) เตรียมโดยฉีดสารละลายโคลชิซินความเขมขน 0.1
เปอรเ ซ็ นต เข าที่ บ ริเ วณก น ของจิ้ง หรี ด ทิ้ งไว เป น เวลา 1 ชั่ว โมง จากนั้น ผ า เอาอัณ ฑะมาสับ ใหล ะเอี ย ดในสารละลาย
โพแทสเซียมคลอไรดความเขมขน 0.075 โมลาร และบมไวเปนเวลา 30 นาที ยายเซลลใสหลอดปนเหวี่ยง (centrifuge tube)
แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ดูดสารละลายใสสวนบน (supernatant) ทิ้งแลวเติม
น้ํายาคงสภาพ (fixative) ทีละหยดพรอมเขยาหลอดจนครบปริมาตร 4 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วและเวลา
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เทาเดิม แลวเทสารละลายสวนใสสวนบนทิ้ง ทําขั้นตอนดังกลาวซ้ําจนกระทั่งสีของสารละลายในหลอดใส ขั้นสุดทายใหเจือจาง
ตะกอนเซลลในปริมาตรที่เหมาะสมโดยการเติมน้ํายาคงสภาพลงไปในหลอดใหมีปริมาตรเปน 3 เทา ของปริมาณตะกอนเซลล
การยอมสี
หยดสารละลายเซลลแขวนลอยลงบนสไสดที่สะอาดและเย็น และปลอยสไลดใหแหงในอากาศ ยอมสีโครโมโซมแบบ
ธรรมดาดวยสีจิมซา 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 30 นาที และยอมสีโครโมโซมแถบสีแบบเอ็นโออารดัดแปลงจาก Howll and
Blace (1980) มีวิธีการดังนี้ อบสไลดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส อยางนอย 3 ชั่วโมงหรือขามคืน จากนั้นหยดเจลาตินความ
เขมขน 0.2 เปอรเซนต และซิลเวอรไนเตรทความเขมขน 50 เปอรเซ็นต ลงบนสไลดจนทวม ปดดวยกระจกปดสไลดนําเขา
ตูอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเปนเวลา 5 นาที จากนั้นลางสไลดโดยการจุมลงในบิกเกอรที่มีน้ํากลั่นจนกวากระจกปด
สไลดจะหลุดออก ผึ่งสไลดใหแหง นําไปตรวจสอบภายใตกลองจุลทรรศนแบบใชแสงที่กําลังขยาย 100 และ 1,000 เทาเทา
จากนั้นทําการจัดแคริโอไทปดัดแปลงจาก Levan et al.(1964)

รูปที่ 1
ลักษณะ
ภายนอกของจิ้งหรีดทองดํา (G.bimaculatus) (ก) ดานขาง (ข) ดานบน ลักษณะภายนอกจิ้งหรีดทองแดง
(A.demestica) (ค) ดานขาง (ง) ดานบน และลักษณะภายนอกของจิ้งโกรง (B.portentosus) (จ) ดานขาง
(ฉ) ดานบน
ผลการวิจัย
จิ้งหรีดทองดํามีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากับ 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 58 แคริโอไทป
ประกอบดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก
2 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริก ดังแสดงในรูปที่ 2
และอิดิโอแกรมมาตรฐานแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 2 เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของจิ้งหรีดทองดํา 2n = 29 (X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา
(สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร)

รูปที่ 3
อิดิโอแกรมโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา 2n=29,X0 (เพศผู)
จิ้งหรีดทองแดงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 29 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 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
ดังแสดงในรูปที่ 4 และอิดโิ อแกรมมาตรฐานแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 4 เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของจิ้งหรีดทองแดง 2n = 29 (X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา
(สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร)
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รูปที่ 5 อิดิโอแกรมโครโมโซมของจิ้งหรีดทองแดง 2n=29,X0 (เพศผู)
จิ้งโกรงมีจํานวนโครโมโซมดิพลอยดเทากันจํานวน 27 แทง มีจํานวนโครโมโซมพื้นฐานเทากับ 54 แคริโอไทปแคริโอ
ไทปประกอบดวยโครโมโซมชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 2 แทง โครโมโซมซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง
14 แทง ขนาดเล็ก 6 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริก
ขนาดใหญดังแสดงในรูปที่ 6 และอิดโิ อแกรมมาตรฐานแสดงในรูปที่ 7
รูปที่
6

เซลลระยะเมทาเฟส (ก) แคริโอไทป (ข) ของจิ้งโกรง 2n = 27 (X0) (เพศผู) จากการยอมสีแบบธรรมดา
(สเกลบาร = 10 ไมโครเมตร)

รูปที่ 7 อิดิโอแกรมโครโมโซมของจิ้งโกรง 2n=27,X0 (เพศผู)
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จากขอมูลสามารถเขียนสูตรแคริโทไทปของจิ้งหรีดทองดํา ดังนี้ 2n (29) =Lsm 8 +Msm 18 +Sa 2 + โครโมโซมเพศ (X0) สามารถ
เขี ย นสู ต รแคริ โ อไทป ข องจิ้ ง หรี ด ทองแดงดั ง นี้ 2n
(29)=
Lm 4 +Mm 6 +Msm 12 +Ssm 6 +โครโมโซมเพศ (X0)
แคริโอไทปของจิ้งโกรงดังนี้ 2n (27) = Lm 4 +Mm 2 +Msm 14 +Ssm 6 +โครโมโซมเพศ (X0) จากการศึกษาทําใหทราบพฤติกรรม
ของโครโมโซม ซึ่งสามรถยืนยันจํานวนโครโมโซมและระบุโครโมโซมเพศได (รูปที่ 8) (รูปที่ 9) (รูปที่ 10) คาความยาวเฉลี่ยของ
โครโมโซม คาความยาวสัมพัทธ (Relative length, RL) และคาดัชนีเซนโทรเมียร (Centromeric Index, CI) จากโครโมโซม
ของจิ้งหรีดทองดํา ทั้งหมด 15 เมทาเฟส (ตางรางที่ 1) โครโมโซมจิ้งหรีดทองแดงทั้งหมด 15 เมทาเฟส (ตารางที่ 2) และ
โครโมโซมของจิ้งโกรงทั้งหมด 15 เมทาเฟส (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู
(LT) ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย (relative length ,RL) (centromeric index ,CI) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard devation,SD) ของจิ้งหรีดทองดํา (Gryllus bimaculatus) เพศผูทั้งหมด 15 เซลล
คูที่
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
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู
(LT) ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย relative length ,RL) centromeric index ,CI) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard devation,SD) ของจิ้งหรีดทองแดง (Acheta domesticus) เพศผูทั้งหมด 15 เซลล
คูที่
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
6
7
8
9
10
11
12
13
14
x

128.605
113.915
111.387
119.757
119.119
113.561
107.854
95.458
88.778
88.484
230.830

224.726
217.018
215.152
213.677
195.787
190.759
184.347
168.182
154.314
133.650
332.137

345.623
338.640
325.064
334.271
315.544
304.320
292.201
263.640
243.091
222.134
562.967

6.279±0.107
6.636±0.112
6.573±0.117
6.436±0.122
6.205±0.125
6.268±0.134
6.309±0.147
6.379±0.160
6.348±0.174
6.017±0.196
5.900±0.240

0.067±0.018
0.065±0.019
0.063±0.020
0.065±0.021
0.061±0.022
0.059±0.024
0.057±0.026
0.051±0.030
0.047±0.033
0.043±0.038
0.109±0.023

กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
เล็ก
เล็ก
เล็ก
ใหญ

เมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
ซับเมทาเซนทริก
เมทาเซนทริก

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย (Mean) ความยาวของโครโมโซมขางสั้น (Ls) แขนโครโมโซมขางยาว (Ll) ความยาวโครโมโซมแตละคู
(LT) ในหนวยไมโครเมตร คาเฉลี่ย (relative length ,RL) (centromeric index ,CI) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard devation,SD) ของจิ้งโกรง (Brachytrupes portentosus) เพศผูทั้งหมด 15 เซลล
คูที่
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
ซับเมทาเซนทริก
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) ที่ทําการศึกษาโครโมโซม
จิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดง และจิ้งโกรง เนื่องจากมีลักษณะที่แตกตางกัน และไมสอดคลองกับการรายงาน Octavio .et
al.(2014) ที่ไดทําการศึกษาโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองแดงและจิ้งโกรง โดยที่จิ้งหรีดทองดําจะประกอบไปดวย
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ประกอบดวยโครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดใหญ 8 แทง ขนาดกลาง 18 แทง โครโมโซมชนิดอะโครเซนทริกขนาดเล็ก
2 แทง และโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เขียนสูตรแคริโอไทปได ดังนี้ 2n (29) =
Lsm 8 +Msm 18 +Sa 2 + โครโมโซมเพศ (Xo) Maria Cella et al. (2008) ในขณะที่จิ้งหรีดทองแดงจะประกอบไปดวยโครโมโซม
ชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ 4 แทง ขนาดกลาง 6 แทง โครโมโซมชนิดซับเมทาเซนทริกขนาดกลาง 12 แทง ขนาดเล็ก 6
แทงและโครโมโซมเพศ 1 แทง ระบบโครโมโซมเพศเปนระบบ X0 โครโมโซม X เปนชนิดเมทาเซนทริกขนาดใหญ เขียนสูตร
แคริไทปได ดังนี้ 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 ดังนี้ 2n (27) = Lm 4 +Mm 2 +Msm 14 +Ssm 6 +โครโมโซมเพศ (Xo) เปนตน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหโครโมโซมของจิ้งหรีดทองดําจํานวน 15 เมทาเฟส จิ้งหรีดทองแดงจํานวน 15 เมทาเฟส
และจิ้งโกรงจํานวน 15 เมทาเฟส โดยเลือกเซลลที่มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อนํามาจัดแคริโอไทปและวัดขนาดของโครโมโซม
โดยวัดแขนขางสั้น แขนขางยาว ความยาวทั้งหมด และนํามาคํานวณหาคาเฉลีย่ เพื่อระบุชนิดโครโมโซมซึ่งไดจากคา 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
ทองน้ําตาลลายมีตําแหนงนอรอยูบริเวรเซนโทรเมียของโครโมโซม 27 แทง ไดจากเทคนิคการยอมสีแบบนอรดวยซิลเวอร
ไนเตรต ใน (รู ป ที่ 11) ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถนํ า ไปใช ป ระโยชน ด า นเซลล อ นุ ก รมวิ ธ านและศึ ก ษา
ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ รวมถึงการอนุรักษชนิดของจิ้งหรีดได

รูปที่ 8 การแบงเซลลแบบไมโอซีสของจิ้งหรีดทองดํา ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน (ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ง)
ไดอะไคนีสีส (จ)
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รูปที่ 9 การแบงเซลลแบบไมโอซีสของจิ้งหรีดทองแดง ระยะโพรเฟส(ก) เลปโททีน (ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ง)
ไดอะไคนีสีส (จ)

รูปที่ 10 การแบงเซลลแบบไมโอซีสของจิ้งหรีดทองน้ําตาลลาย ระยะโพรเฟส (ก) เลปโททีน (ข) พาไคทีน (ค) ดิพโพทีน (ฉ)
ไดอะไคนีสีส (จ)

รูปที่ 11 ลักษณะตําแหนงนอรของจิ้งหรีดทองดํา (ก) ลักษณะตําแหนงนอรของจิ้งหรีดทองแดง (ข)
ลักษณะตําแหนงนอรของจิ้งโกรง (ค)
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การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสาหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน
SCREENING OF BETA-GLUCOSIDASE ENZYME FOR INCREASING OF ISOFLAVONESAGLYCONES CONTENT
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บทคัดย่อ
สารไอโซฟลาโวนเป็ น สารประกอบจาพวกโพลี ฟีน อลิ ก ซึ่ งมีฤ ทธิ์ ในการต้า นสารอนุ มูล อิ ส ระ ป้ องกั น การเกิ ด
โรคมะเร็ง และป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน จากประโยชน์เหล่านี้เราจึงสนใจที่จะศึกษาการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนก
ลุ่มอะไกลโคน ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสาหรับการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ
ไกลโคน ซึ่งทาการเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก 2 แหล่งการค้า คือเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp.
และ almonds ผลการทดลองพบว่า ผงไอโซฟลาโวนทีไ่ ม่มีการเติมเอนไซม์มีปริมาณสารอะไกลโคน 0.36% แต่เมื่อมีการเติม
เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. ทาให้ผงไอโซฟลาโวนมีปริมาณสารอะไกลโคนเพิ่มขึ้น 25.56% ส่วน
almonds พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่มีปริมาณสารอะไกลโคนเลย แสดงว่าเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ไปเป็นสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนได้
คาสาคัญ: 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 betaglucosidase 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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บทนา
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากวัตถุดิบธรรมชาติได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพชนิดใหม่ ซึ่งสารไอโซฟลาโวนเป็นสารพฤกษเคมีอีกชนิด
หนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งสารไอโซฟลาโวนส่วนใหญ่จะพบในพืช
ตระกลูถั่วที่มีลักษณะเป็นฝัก ได้แก่ ถั่วแดง ถั่วดา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และจะพบปริมาณสูงในถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ที่มาจาก
ถั่วเหลือง (Lante et al., 2018)
สารไอโซฟลาโวน เป็นสารประกอบจาพวกโพลีฟีนอลิก จัดอยู่ในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน เนื่องจากโครงสร้างคล้ายคลึง
กับเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ ยวข้องกับการเจริญของเพศหญิง โดยสารไอโซฟลาโวนสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มอะไกลโคน ได้แก่ Daidzein, Glycitein และ Genistein กลุ่มกลูโคไซด์ ได้แก่ Daidzin, Glycitin และ Genistin กลุ่มอะ
ซิทิ ล กลู โ คไซด์ ได้ แ ก่ Acetyldaidzin,

acetylglycitin

และ acetylgenistin

และกลุ่ ม มาโลนิ ล กลู โ คไซด์ ได้ แ ก่

malonyldaidzin, malonylglycitin และ malonylgenistin (Rostagno et al., 2009) ซึ่งสารไอโซฟลาโวนมีประโยชน์
มากมาย เช่น มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน และ
บรรเทาอาการวัยทองของผู้หญิงในวัยที่ใกล้หมดประจาเดือน (Wang et al., 2013) เป็นต้น ทั้งนี้ฤทธิ์ทางชีวภาพด้านต่าง ๆ
ของสารไอโซฟลาโวนสามารถสูงขึ้นได้หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของไอโซฟลาโวนแต่ละชนิด ยกตัวอย่างเช่น
การตัดแยกน้าตาลกลูโคสออกจากโมเลกุลของสารไอโซฟลาโวนแต่ละชนิดด้วยเอนไซม์ เบต้ากลูโคซิเดส ทาให้ได้โมเลกุลของ
สารไอโซฟลาโวนที่เล็กลง ก็คือสารไอโซฟลาโวนในกลุ่มอะไกลโคน ได้แก่ Daidzein, Glycitein และ Genistein ซึ่งจะถูกดูด
ซึมในร่างกายได้ดีกว่าสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอื่น ๆ ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ (Bau and Ida,2015)
จากรายงานดังกล่าวการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสสาหรับการเพิ่มปริมาณ
สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน ซึ่งการเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนนั้นสามารถนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
1. วัตถุดิบ
ผงไอโซฟลาโวนได้ รับความอนุ เคราะห์จาก บริษั ท ดี ท็อกซ์ ประเทศไทย จ ากัด เอนไซม์เ บต้า กลู โคซิ เดสจาก
Agrobacterium sp. (Megazyme) และเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds (SIGMA)
2. การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน
การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน จะทาการคัดเลือกเอนไซม์
เบต้ากลูโคซิเดสจาก 2 แหล่ง คือ เอนไซม์ เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. และ เอนไซม์ เบต้ากลูโคซิเดสจาก
almonds สาหรับการทดลองของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. เริ่มจากชั่งผงไอโซฟลาโวน 1 กรัม เติม
0.05 M โพแทสเซียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7 10 มิลลิลิตร เติมเอนไซม์ 1 ยูนิต นาไปบ่มใน water bath ที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนาไปต้มเพื่อหยุดปฏิกิริยา 5 นาที นาไปปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ส่วนเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds เริ่มจากชั่งผงไอโซฟลาโวน 1 กรัม เติม 0.05 M
โซเดียมอะซิเตตบัฟเฟอร์ pH 5 10 มิลลิลิตร เติมเอนไซม์ 1 ยูนิต นาไปบ่มใน water bath ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็น
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เวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นนาไปต้มเพื่อหยุดปฏิกิริยา 5 นาที นาไปปั่นเหวี่ยงที่ 12,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
5 นาที และเก็บตัวอย่างไว้ที่ -80 องศาเซลเซียส เพื่อนาไปวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวน โดย HPLC ต่อไป
3. การวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวนด้วย HPLC
นาตัวอย่างทีเ่ ก็บไว้ที่ -80 องศาเซลเซียส กรองผ่านฟิวเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.45 ไมโครเมตร จากนั้นนาไป
ฉีด HPLC โดยจะใช้ Ultratechsphere C18 คอลัมน์ เฟสคงที่ (ขนาด 4.6x250 มิลลิเมตร) อุณหภูมิคอลัมน์ 35 องศา
เซลเซียส ซึ่งเฟสเคลื่อนที่คือ 0.25% (v/v) trifluoroacetic acid (TFA) ในน้า (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
วิเคราะห์ จะเทียบกั บสารไอโซฟลาโวนมาตรฐาน 2 กลุ่ มได้แก่ 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 ซึ่งเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นจะเห็นได้ว่าจากผงไอโซฟลาโวนทีไ่ ม่มีการเติมเอนไซม์มีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ
ไกลโคนประมาณ 0.36% แต่เมื่อมีการเติมเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp.ทาให้ผงไอโซฟลาโซนมีปริมาณ
สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้นประมาณ 25.56% แสดงดังตารางที่ 2 และจากวิเคราะห์ปริมาณสารไอโซฟลาโวนทา
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 แสดงปริ ม าณสารไอโซฟลาโวนของตั ว อย่ า งของผงไอโซฟลาโวนไม่ เ ติ ม เอนไซม์ มี ก ารเติ ม เอนไซม์
(Agrobacterium sp.) และเติมเอนไซม์ (almonds) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย HPLC
ตัวอย่าง

กลูโคไซด์ (mg/g)
อะไกลโคน (mg/g)
ปริมาณไอโซฟลาโวน
Daidzin Glycitin Genistin Daidzein Glycitein Genistein ทัง้ หมด (mg/g)
ผงไอโซฟลาโวนไม่เติม
44.88 29.69 30.75
0.07
0.31
105.69
เอนไซม์
±0.88 ±0.04 ±0.85
±0.01
±0.01
ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ 2.67
1.61
32.17
3.17
5.88
3.47
48.98
(Agrobacterium sp.)
±0.04 ±0.08 ±0.01
±0.03
±0.51
±0.34
ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ 2.57
2.35
40.73
45.65
(almonds)
±0.14 ±0.12 ±0.69

ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นของสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์และสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน
ตัวอย่าง
ผงไอโซฟลาโวนไม่เติมเอนไซม์
ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ (Agrobacterium sp.)
ผงไอโซฟลาโวนเติมเอนไซม์ (almonds)

กลูโคไซด์ (%)
99.64
74.44
100

อะไกลโคน (%)
0.36
25.56
0.00

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
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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) โดยสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลู โคไซด์ คือพีคที่
1. Daidzin 2. Glycitin และ 3. Genistin

อภิปรายผล
จากการคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคน โดยการคัดเลือกเอนไซม์
จาก 2 แหล่ง จากการทดลองผงไอโซฟลาโวนที่ไม่มีการเติมเอนไซม์ พบว่า ผงไอโซฟลาโวนมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะ
ไกลโคนเพียง 0.37±0.01 มิลลิกรัม/กรัม เมื่อมีการเติมเอนไซม์ เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. พบว่าผงไอโซฟ
ลาโวนมีปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้น 12.52±0.14 มิลลิกรัม/กรัม เนื่องจากเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก
Agrobacterium sp. มีประสิทธิภาพในการตัดแยกโมเลกุลน้าตาลออกจากสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ ทาให้ได้สารไอโซ
ฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทางานได้ดีที่ pH 7 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นสภาวะที่ใช้ในการบ่มของ
การทดลองในครั้งนี้ และเป็นสภาวะบ่มที่มีความใกล้เคียงกับสภาวะในการทางานของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสที่มีอยู่ในเมล็ดถั่ว
เหลือง คืออุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (Matsuura and Obata, 1993; Chiou et al., 2010) จึงทาให้เอนไซม์สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก almonds พบว่าผงไอโซฟลาโวนไม่มีปริมาณสารไอโซฟลาโวน
กลุ่มอะไกลโคนเลย ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพในการตัดแยกโมเลกุลน้าตาลออกจากสารไอโซฟลาโวนกลุ่มกลูโคไซด์ ได้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการบ่มในสภาวะที่เหมาะสมกับการทางานของเอนไซม์ คือเอนไซม์จาก almonds สามารถทางานได้ดีที่ pH 5
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แต่อาจจะเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมสาหรับการทาปฏิกิริยาในการตัดแยกโมเลกุลน้าตาลออกจาก
สารไอโซฟลาโวน กลุ่มกลูโคไซด์ จึงไม่สามารถทาให้สารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนเพิ่มขึ้นได้
สรุปผลการวิจัย
การคัดเลือกเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนจากผงไอโซฟลาโวน พบว่า
การเติมเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจาก Agrobacterium sp. สามารถเพิ่มปริมาณสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนได้ และมี
แนวโน้มที่ดีที่จะสามารถนาสารไอโซฟลาโวนกลุ่มอะไกลโคนไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได้ในอนาคต
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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของการเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ต่อการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของแครอท เตรียมสารละลายสปอร์จากเชื้อ ที่เจริญบนอาหาร ½ PDA 14 วัน เติมลงดินในกระถางที่ปลูก
แครอท โดยมีจานวนครั้งของการเติมต่างกันคือ ไม่เติม เติม 1 ครั้ง เติม 2 ครั้ง และเติม 3 ครั้ง เมื่อปลูกพืชครบ 60 วัน เก็บ
ผลความยาว น้าหนักสด น้าหนักแห้งของยอดและราก และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ พบว่า การเติมเชื้อ 2 ครั้ง เพิ่มความยาว
ยอดและน้าหนักสดของยอดได้ดที ี่สุด การเติมเชื้อไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งเพิ่มน้าหนักแห้งของรากแครอทได้ แต่ไม่มีผลต่อ
ความยาวรากและน้าหนักแห้งของยอดแครอท การเติมเชื้อซ้าเพิ่มปริมาณคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในใบแครอทให้
มากกว่าต้นที่ไม่ได้รับเชื้อหรือได้รับเชื้อครั้งเดียวได้ ดังนั้น การเติมเชื้อซ้า 2 ครั้งในระยะเวลา 60 วัน เหมาะสมสาหรับการใช้
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 reinoculation 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
ดั งกล่ า ว สามารถส่ ง เสริ ม การเจริ ญ ของพื ชได้ ห ลายวิ ธี ทั้ งการสร้ า งสารควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เช่ น ออกซิ น
จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน สร้างเอนไซม์ ACC deaminase ที่ลดการสร้างเอทิลีนในสภาวะเครียดของพืช ตรึงไนโตรเจน และ
ควบคุมการเจริญของเชื้อก่อโรคพืช เป็นต้น (ขนิษฐา และวราภรณ์, 2554) การเติมเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวทางการเกษตร
ดังกล่าว มีใช้ในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ทั้งถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว รวมทั้งพืชผัก เช่น มะเขือเทศ และแครอท (Santos et al.,
2019) ตัวอย่างเช่น การเติมเชื้อ Rhizobium leguminosarum PEPV16 ให้กับแครอทและผักกาดหอม สามารถน้าหนัก
แห้งของยอดและรากของพืชทั้งสองชนิดได้ (Flores-Felix et al., 2013) การใช้แบคทีเรียกลุ่มดังกล่าวในสิ่งแวดล้อมนั้น มี
ประเด็นที่ต้องพิจารณาหลายประการ เนื่องจากในสภาพแวดล้อมจริงมีปัจจัยที่จากัดการเจริญและการรอดชีวิตของแบคทีเรีย
หลังการเติมลงสู่สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมในดินที่มีปริมาณอาหารจากัด สภาพของดินที่ไม่มีความสม่าเสมอ ความเค็ม
ของดิ น ความเครี ย ดที่ เ กิ ด จากปริ ม าณน้ า อุ ณ หภู มิ สู ง ปริ ม าณหั ว เชื้ อ ที่ เ ติ ม ปริ ม าณโพรโทซั ว และแบคที เ รี ย ดั้ ง เดิ ม
(Indigenous soil bacteria) ในดิน รวมทั้งการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งทาให้การรอดชีวิตของแบคทีเรียในดินลดลง
(Bouchez et al., 2000; Dejonghe et al., 2001; Santos et al., 2019; van Elsas et al., 1998) ในบางกรณี การเติม
เชื้อซ้าเป็นสิ่งจาเป็น แต่การเติมเชื้อซ้านั้นจาเป็นต้องทราบถึงปริมาณและระยะห่างของการเติมเชื้อที่เหมาะสม ดังนั้น ใน
การศึกษานี้ จึงได้ศึกษาผลของการใช้ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่สามารถ
สร้างกรดอินโดลอะซิติก (Indoleacetic acid) ที่เป็นฮอร์โมนพืชกลุ่มออกซินชนิดหนึ่งได้ (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) โดย
เปรียบเทียบผลระหว่างการไม่เติมเชื้อ เติมเชื้อครั้งเดียว และการเติมเชื้อซ้า (Re-inoculation) ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของแครอท เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเทคนิคการนาแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ใน
สภาพแวดล้อมจริงที่เหมาะสมต่อไป
วิธดี ้าเนินการวิจัย
เชื้อ Streptomyces sp. SEF11 เป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ มีความคล้ายคลึงกับ Streptomyces
thermotolerans ร้อยละ 99 จากการวิเคราะห์ลาดับเบสบน 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
บนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วใช้เข็มเขี่ยปลายห่วง (loop) ขูดเซลล์และสปอร์ที่อยู่บนผิวหน้าอาหาร แล้วจึงเตรียมสาร
แขวนลอยของแบคทีเรียในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ปราศจากเชื้อให้มีปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตหลังจาก
ตรวจสอบการเจริญบนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่งเป็น 106 cfu/มล. เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการทดลอง
เตรียมดินโดยเก็บตัวอย่างดินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมานึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส 15 นาที 3 ครั้ง นาดินมาใส่กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว กระถางละ 1 กก. นาเมล็ดพันธุ์ทาง
การค้าของแครอท (บริษัทเจียไต๋ จากัด) มาเพาะในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว เมื่อแครอทงอก ถอนต้นที่ไม่
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สมบูรณ์ออก ให้เหลือกระถางละ 3 ต้น วางแผนการทดลองแบบ CRD แบ่งเป็น 4 ทรีทเมนต์ คือ 1) ไม่เติมหัวเชื้อตลอดการ
ทดลอง 2) เติมหัวเชื้อ 1 ครั้งในวันที่เริ่มการทดลอง 3) เติมหัวเชื้อ 2 ครั้งในวันที่เริ่มการทดลองและวันที่ 16 ของการทดลอง
4) เติมหัวเชื้อ 3 ครั้งในวันที่เริ่มการทดลอง วันที่ 16 และวันที่ 37 ของการทดลอง โดยแต่ละครั้งเติมเชื่อกระถางละ 10 มล.
ทรีทเมนต์ละ 5 ซ้า ปลูกต้นแครอทไว้ 60 วันนับจากวันที่เติมเชื้อครั้งแรก เก็บผลความยาว น้าหนักสด น้าหนักแห้งของยอด
และราก โดยยอดในที่นี้เก็บจากส่วนที่อยู่เหนือดินของแครอท คานวณปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบตามวิธีการของ Huang et al.
(2004) วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย One-way ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD’s test
ผลการวิจัย
การเติมหัวเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ส่งเสริมการเจริญของต้นแครอทอย่างชัดเจน และการเติมเชื้อซ้า
สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอทได้ดีกว่าการเติมเชื้อครั้งเดียว ต้นแครอทที่ได้รับหัวเชื้อ 2 ครั้ง มีความยาวยอด
(14.22 ± 1.70 cm) และน้าหนักสดของยอด (0.55 ± 0.17 g) ดีกว่าต้นที่ได้รับหัวเชื้อ 3 ครั้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งมี
ความยาวยอดและน้าหนักสดเป็น 11.7 ± 1.74 cm และ 0.25 ± 0.08 g ตามลาดับ ต้นที่ไม่เติมหัวเชื้อหรือเติมหัวเชื้อครั้ง
เดียว มีความยาวยอด (4.83 ± 0.30 - 5.42 ± 1.26 cm) และน้าหนักสดของยอด (0.18 ± 0.17 - 0.19 ± 0.06 g) ไม่
แตกต่างกัน และน้อยกว่าต้นที่ได้รับหัวเชื้อ 2 ครั้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1A, 1B) การเติมหัวเชื้อไม่ว่าจะเติมครั้ง
เดียวหรือหลายครั้ง ไม่ทาให้น้าหนักแห้งของยอดแครอทแตกต่างกัน (0.033 ± 0.013 - 0.037 ± 0.014 g) (ภาพที่ 1C)
ลักษณะของต้นแครอทในแต่ละทรีทเมนต์แสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 ความยาวยอด (A) น้าหนักสดของยอด (B) น้าหนักแห้งของยอด (C) ความยาวราก (D) น้าหนักสดของราก (E)
น้าหนักแห้งของยอด (F) ของแครอทอายุ 60 วันที่ได้รับเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ตั้งแต่ 1-3 ครั้งหรือไม่ได้รับเชื้อ;
อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)

ภาพที่ 2 ลักษณะของต้นแครอทอายุ 60 วันที่ไม่ได้รบั เชื้อ (A) เติมเชื้อครั้งเดียว (B) 2 ครั้ง (C) และ 3 ครั้ง (D)
การเติมหัวเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ส่งผลต่อเฉพาะน้าหนักของรากเท่านั้นโดยไม่มีผลต่อความยาว ความ
ยาวรากแครอทในทุกทรีทเมนต์มีค่าอยู่ระหว่าง 6.30 ± 0.87 – 7.18 ± 1.76 cm ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม การเติมหัวเชื้อ 2-3 ครั้ง ทาให้น้าหนักสดและน้าหนักแห้งของรากแครอทมากกว่าต้นแครอทที่ไม่ได้รับเชื้อได้
ในขณะที่การเติมเชื้อเพียงครั้งเดียวไม่สามารถเพิ่มน้าหนัก สดและน้าหนักแห้งของรากแครอทให้ต่างจากต้นที่ไม่ได้รับเชื้อได้
(ภาพที่ 1D, 1E, 1F)
การเติมหัวเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ทาให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ทุกชนิดในใบของแครอทเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
และการเติมเชื้อซ้าส่งผลดีกว่าการเติมเชื้อครั้งเดียว การเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ทาให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและ
คลอโรฟิลล์ทั้งหมดมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับเชื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ระดับคลอโรฟิลล์บีไม่แตกต่างกัน การเติมเชื้อซ้า 2-3
ครั้ง ทาให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์ทั้งหมด มากกว่าต้นที่ได้รับเชื้อครั้งเดียวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระดับ
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คลอโรฟิลล์บีมากกว่าต้นที่ไม่ได้เติมเชื้อเท่านั้น แต่ไม่แตกต่างจากระดับคลอโรฟิลล์บีในใบของต้นที่ได้รับเชื้อครั้งเดียว (ภาพที่
3A-3C)

ภาพที่ 3 ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ (A) คลอโรฟิลล์บี (B) และคลอโรฟิลล์ทั้งหมด (C) ในใบของแครอทอายุ 60 วันที่ได้รับเชื้อ
Streptomyces sp. SEF11 ตั้งแต่ 1-3 ครั้งหรือไม่ได้รับเชื้อ; อักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
อภิปรายผล
การเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 สามารถเพิ่มความยาวยอด น้าหนักสดยอด และปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ
ของแครอทได้ ซึ่งมีรายงานว่าแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสามารถออกฤทธิ์ได้แบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การ
เติมเชื้อ Pseudomonas sp. MPS104 และ MPS13 สามารถเพิ่มความยาวยอดของถั่วชิกพีได้ (Malik and Sindhu,
2011) การเติมแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชให้กับข้าวโพดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ในสารละลายฮอกแลนด์จะ
กระตุ้นให้ข้าวโพดมีปริมาณคลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้นได้ในสภาวะไม่มโี ซเดียมคลอไรด์ (Li and Jiang, 2017) นอกจากนั้น น้าเลี้ยง
เซลล์ของแบคทีเรียสายพันธุ์ SEF11 นี้ยังสามารถส่งเสริมการงอกและความยาวของยอดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้แต่ไม่
ส่งเสริมความยาวราก (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) ซึ่งในการทดลองนี้ การเติมเซลล์ Streptomyces sp. SEF11 ลงในดินก็
ส่งเสริมการเจริญของยอดแครอทได้ดีกว่ารากเช่นกัน
การเติมเชื้อซ้า เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เติมลงในสภาพแวดล้อม ซึ่งมีทั้งที่ประสบ
ความสาเร็จและไม่สาเร็จ ตัวอย่างเช่น การเติมเชื้อ Pseudomonas sp. UG14Lr ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ย่อยสลายฟีแนนทรีน
ได้ซ้าภายใน 20 วันช่วยเพิ่มการย่อยสลายฟีแนนทรีนในดินกรดได้ (Chouychai et al., 2012) แต่การเติมแบคทีเรียที่ย่อย
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สลายปิโตรเลียมได้ซ้าภายใน 30 วันไม่สามารถเพิ่มการย่อยสลายปิโตรเลียมในดินโคลนที่ปนเปื้อนปิโตรเลียมได้ ( Ferrari
et al., 1996) ในการทดลองนี้ การเติมเชื้อซ้าภายใน 16 วัน สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอทได้ดีกว่าการเติม
เชื้อครั้งเดียวอย่างชัดเจน แต่การเติมเชื้อซ้าอีกในวันที่ 37 ของการทดลอง กลับไม่สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของแครอท
ให้มากกว่าการเติมเชื้อ 2 ครั้งได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะการทดลองนี้เป็นการทดลองระดับกระถาง (pot experiment) ระบบ
นิเวศของการทดลองมีจากัด และสามารถรองรับการดารงอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ได้ในระดับหนึ่ง เมื่อเพิ่มจานวนจุลินทรีย์ให้สูง
กว่ า ขี ด จ ากั ด นี้ ท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์ ส่ ว นเกิ น ไม่ ส ามารถอยู่ ร อดได้ การเติ ม เชื้ อซ้ า 2 ครั้ ง จึ ง ให้ ผ ลดี ก ว่ า นอกจากนั้ น
Streptomyces sp. SEF11 สามารถสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติกได้มากเมื่ออายุได้ 14 วัน (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก)
ดังนั้น ในการเติมเชื้อครั้งที่ 3 ที่ วันที่ 37 กว่าที่เชื้อที่เติมลงไปจะสร้างกรดอินโดล-3-อะซีติกได้ อาจพ้นระยะที่พืชต้องการ
ฮอร์โมนชนิดนี้ในปริมาณมากไปแล้ว ทาให้ไม่เห็นผลของการกระตุ้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งระยะเวลาในการสร้างกรดอินโดล-3อะซีติกที่ไม่เหมาะสมนี้ เห็นได้จากการการเติม Streptomyces ที่สร้างกรดอินโดล-3-อะซีติกได้ดีเมื่ออายุ 20 วันให้แก่พืช
และเก็บผลหลังการเติมเชื้อเพียง 10 วัน ก็ไม่พบการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเช่นกัน (ขนิษฐา และคณะ, 2562ข)
สรุปผลการวิจัย
Streptomyces sp. SEF11 สามารถนามาใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแครอทในดินได้ โดยการเติมเชื้อซ้าจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อ โดยจานวนครั้งที่เหมาะสมที่สุดคือ การเติมเชื้อซ้า 2 ครั้งในระยะเวลา 60 วัน
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ผลของการตรึงเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง
Effect of Streptomyces sp. SEF11 Encapsulation on Growth Promotion of Water Morning
Glory in Drought Condition
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ศึกษาผลของการเติม Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ต่อการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง โดยเปรียบเทียบการเติมเชื้อ 4 แบบ คือ ไม่เติมเชื้อ เติมเชื้อในรูปเซลล์อิสระ เติมเชื้อที่
ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง และเติมเชื้อที่ตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้ง ใช้สภาวะการให้น้า 2 สภาวะคือ ให้น้าปกติ รดน้าทุกวัน
และสภาวะแล้ง รดน้าวันเว้นวัน หลังจากปลูกผักบุ้ง 30 วัน พบว่า การตรึงเชื้อด้วยเปลือกส้มโอแห้งส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของยอดผักบุ้งในสภาวะแล้งได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับทรีทเมนต์อื่นๆ การตรึงเชื้อด้วยเปลือกสับปะรดแห้งส่ง เสริมการเจริญของ
ยอดผักบุ้งได้ แต่ทาให้ผักบุ้งมีน้าหนักสดยอดน้อยกว่าการตรึงเชื้อด้วยเปลือกส้มโอแห้ง แต่การเติมเชื้อทุกรูปแบบไม่ ส่งเสริม
การเจริ ญ เติ บ โตของราก ไม่ มี ผ ลต่ อ น้ าหนั ก แห้ ง ของยอดและปริ ม าณคลอโรฟิ ล ล์ ใ นใบผั ก บุ้ ง ดั ง นั้ น การตรึ ง เชื้ อ
Streptomyces sp. SEF11 ด้วยเปลือกส้มโอแห้งจึงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้ง
คาสาคัญ : 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
บทนา
ภัยแล้งเป็นปัญหาสาคัญของเกษตรกรรมของประเทศไทย เนื่องจากพืชเศรษฐกิจทุกชนิดจาเป็นต้องได้รับน้าอย่าง
เพียงพอระหว่างการเจริญเติบโต การได้รับน้าไม่เพียงพอก่อให้เกิดสภาวะเครียดหลายประการในพืช เช่น ชักนาให้เกิดการ
สร้างเอทิลีนในเนื้อเยื่อพืช ทาให้การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง ตัวอย่างเช่น การลดลงของปริมาณฝนในออสเตรเลียในช่วง
26 ปี ทาให้ผลผลิตข้าวสาลีในออสเตรเลียลดลง 27% (Chandra et al., 2019) แบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
(Plant growth promoting bacteria; PGPB) จัดเป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่สามารถส่งเสริมการเจริญของพืชได้หลายวิธี ทั้ง
การสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน สร้างเอนไซม์ ACC deaminase ที่ลด
การสร้ า งเอทิ ลี น ในสภาวะเครี ย ดของพื ช ตรึ ง ไนโตรเจน และควบคุ ม การเจริ ญ ของเชื้ อ ก่ อ โรคพื ช เป็ น ต้ น (ขนิ ษ ฐา
และวราภรณ์, 2554) และมีการนาแบคทีเรียในกลุ่มนี้มาส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในสภาวะแล้งเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การ
เติมเชื้อ 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 วิธีการเติมเชื้อลงในดินส่งผลต่อการรอดชีวิตของแบคทีเรีย เนื่องจากในสภาพแวดล้อมจริงมีปัจจัยที่
จากัดการเจริญและการรอดชีวิตของแบคทีเรียหลังการเติมลงสู่สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมในดินที่มีปริมาณอาหารจากัด
สภาพของดินที่ไม่มีความสม่าเสมอ ความเค็มของดิน ความเครี ยดที่เกิดจากปริมาณน้า อุณหภูมิสูง ปริมาณหัวเชื้อที่เติม
ปริมาณโพรโทซัวและแบคทีเรียดั้งเดิม (Indigenous soil bacteria) ในดิน (Bouchez et al., 2000; Dejonghe et al.,
2001; Santos et al., 2019; van Elsas et al., 1998) การตรึงเชื้อก่อนเติมลงในดินเป็นวิธีการที่ช่วยให้แบคทีเรียสามารถ
รอดชีวิตเพิ่มขึ้นได้ โดยเป็นการปกป้องเซลล์ที่ถูกตรึงจากแรงกดดันต่างๆในสิ่งแวดล้อม ทาให้รอดชีวิตและสามารถทางานใน
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 เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช้
ทางการเกษตรต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
เชื้อ Streptomyces sp. SEF11 เป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติกได้ มีความคล้ายคลึงกับ Streptomyces
thermotolerans ร้อยละ 99 จากการวิเคราะห์ลาดับเบสบน 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
ปราศจากเชื้อลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ แล้วใช้เข็มเขี่ยปลายห่วงขูดเซลล์แ ละสปอร์ที่อยู่บนผิวหน้าอาหาร แล้วจึงเตรียม
สารแขวนลอยของแบคทีเรียในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 0.85% ปราศจากเชื้อให้มีปริมาณเซลล์แบคทีเรียที่มีชีวิตหลังจาก
ตรวจสอบการเจริญบนอาหาร PDA ที่ลดสารอาหารลงครึ่งหนึ่งเป็น 106 cfu/มล. เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการทดลอง นาหัวเชื้อที่
เตรียมได้มาตรึงด้วยเปลือกผลไม้ โดยนาเปลือกส้มโอและเปลือกสับปะรดมาอบให้แห้ง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนมี
น้าหนักคงที่ นาเปลือกผลไม้แต่ละชนิดแช่ลงในสารละลายสปอร์ของ Streptomyces sp. SEF11 ให้ท่วมเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
ก่อนนาไปใช้งาน
เตรียมดินโดยเก็บตัวอย่างดินจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมานึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ
121 องศาเซลเซียส 15 นาที 3 ครั้ง นาดินมาใส่กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 นิ้ว กระถางละ 0.5 กก. นาเมล็ดพันธุ์ทาง
การค้าของผักบุ้งพันธุ์ใบไผ่ (บริษัทสามเอ) มาเพาะในกระถาง เมื่อต้นผักบุ้งงอก ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก ให้เหลือกระถางละ
3 ต้น วางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD 2 ปัจจัย 2x4 ปัจจัยแรกคือการให้น้า มี 2 ระดับคือ 1)ให้น้าปกติ รดน้าทุก
วัน 2) สภาวะแล้ง ให้น้าวันเว้นวัน ปัจจัยที่สอง คือการเติมเชื้อ มี 4 ระดับ คือ 1) ไม่เติมเชื้อ 2) เติมเชื้อ Streptomyces sp.
SEF11 ในรูปเซลล์อิสระ 15 มล. ต่อกระถาง 3) เติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ในรูปตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง โดย
ใส่เปลือกสับปะรดแห้งที่แช่ในหัวเชื้อแล้ว 80 กก./กระถาง 4) 3) เติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ในรูปตรึงด้วยเปลือก
ส้มโอแห้ง โดยใส่เปลือกส้มโอแห้งที่แช่ในหัวเชื้อแล้ว 50 กก./กระถาง โดยทรีทเมนต์ที่เติมเปลือกผลไม้แห้งจะใส่เปลือกผลไม้
แห้งให้คลุมหน้าดินทั้งหมดโดยไม่ทับต้นผักบุ้ง ทรีทเมนต์ละ 4 กระถาง รวมทั้งหมด 12 ต้นต่อทรีทเมนต์ ปลูกต้นผักบุ้งไว้ 30
วันนับจากวันที่เติมเชื้อครั้งแรก ในกรณีที่รดน้า รดน้ากระถางละ 15 มล. ต่อวัน เก็บผลความยาว น้าหนักสด น้าหนักแห้งของ
ยอดและราก โดยยอด (Shoot) ในที่นี้หมายถึงส่วนของต้นผักบุ้งที่เป็นสีเขียวและอยู่เหนือตาแหน่งของราก คานวณปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในใบตามวิธีการของ Huang et al. (2004) วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย Two-way ANOVA และวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย LSD’s test
ผลการวิจัย
หลังจากเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 จนครบ 30 วัน ต้นผักบุ้งรอดชีวิตได้สูงสุด 100% ในทรีทเมนต์ที่ได้รับ
เชื้อตรึงในเปลือกส้มโอทั้งสภาวะปกติและสภาวะแล้ง และสภาวะไม่เติมเชื้อได้รับน้าทุกวัน รอดชีวิตได้ต่าสุด 50% ในสภาวะ
แล้ง ไม่ได้รับเชื้อ ส่วนทรีทเมนต์อื่นๆมีอัตราการรอดชีวิตที่ 75-83%
ในสภาวะได้รับน้าปกติ การเติมเชื้อแบคทีเรียในรูปตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้งสามารถกระตุ้นให้ความยาวยอดและ
น้าหนักสดของผักบุ้งมากกว่าต้นผักบุ้งที่ไม่ได้เติมเชื้อ ส่วนการเติมเชื้อแบคทีเรียที่ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้งชักนาให้เฉพาะ
น้าหนักสดของยอดผักบุ้งมากกว่าต้นผักบุ้งที่ไม่ได้เติมเชื้อได้เท่านั้น การเติมเชื้อในรูปเซลล์อิสระไม่สามารถเพิ่มความยาวยอด
และน้าหนักสดของผักบุ้งให้มากกว่าต้นผักบุ้งที่ไม่ได้เติมเชื้อได้ ส่วนในสภาวะที่ได้รับน้าน้อยหรือสภาวะแล้งนั้น การเติมเชื้อ
แบคทีเรียในรูปที่ตรึงด้วยเปลือกผลไม้ทั้งสองชนิด สามารถกระตุ้นให้ความยาวยอดและน้าหนักสดของผักบุ้งเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติได้ โดยเฉพาะเชื้อที่ตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้งสามารถชักนาให้ต้นผักบุ้งมีน้าหนักสดของยอดมากกว่าต้นที่
ได้รับเชื้อที่ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม การเติ มเชื้อทุกรูปแบบไม่สามารถชักนาให้
น้าหนักแห้งของยอดมากกว่าต้นที่ไม่ดีรับเชื้อได้ (ตารางที่ 1)
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นผักบุ้งที่ได้รับเชื้อด้วยวิธีการเดียวกันแต่ได้รับน้าต่างกัน พบว่า เฉพาะเมื่อต้นผักบุ้งไม่ไ ด้
รับเชื้อ ต้นที่เจริญในสภาวะแล้งจะมีการเจริญของยอดทุกอย่างลดลงรวมทั้งน้าหนักแห้งของยอดด้วย เฉพาะการเติมเชื้อที่ตรึง
ด้วยเปลือกสับปะรดแห้งเท่านั้นที่ทาให้การเจริญของยอดผักบุ้งทั้งสองสภาวะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ต้นผักบุ้ง
ที่ได้รับเชื้อที่ตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้งในสภาวะแล้งจะมีความยาวยอดลดลง ส่วนต้นที่ได้รับเชื้อในรูปเซลล์อิสระในสภาวะแล้ง
จะมีความยาวยอดและน้าหนักสดของยอดลดลงเมื่อเทียบกับต้นที่ได้รับน้าปกติ (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการเติมเชื้อและสภาวะการให้น้าต่อการเจริญของยอดทุกลักษณะในผักบุ้ง (ตารางที่ 1) ลักษณะของต้นผักบุ้งในแต่ละทรีท
เมนต์แสดงในภาพที่ 1
ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะแล้ง การเติมเชื้อไม่ว่าจะในรูปเซลล์อิสระหรือตรึงด้วยเปลือกผลไม้แห้ง ไม่ทาให้การ
เจริญของราก ทั้งความยาวราก น้าหนักสดและน้าหนักแห้งของรากเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเติมเชื้อและสภาวะการให้น้าต่อความยาวรากและน้าหนักแห้งของรากผักบุ้ง (ตารางที่ 1)
การเติมเชื้อทั้งในรูปเชื้ออิสระหรือตรึงด้วยเปลือกผลไม้แห้งไม่มีผลต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ทุกชนิดในใบผักบุ้ง และไม่
มีความแตกต่างระหว่างต้นผักบุ้งที่เจริญในสภาวะปกติและสภาวะแล้ง โดยมีปริมาณคลอโรฟิลล์เออยู่ระหว่าง 16.3 – 25.8
มก./มล. ปริมาณคลอโรฟิลล์บีอยู่ระหว่าง 6.0 – 18.0 มก./มล. และปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดอยู่ระหว่าง 20.3 – 39.1มก./
มล. พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเติมเชื้อและสภาวะการให้น้าต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้งหมดในใบผักบุ้งเท่านั้น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 ความยาว น้าหนักสดและน้าหนักแห้งของยอดและรากของผักบุ้งที่ปลูกในสภาวะและได้รับเชื้อ Streptomyces
sp. SEF11 ต่างวิธีกัน เป็นเวลา 30 วัน
ยอด
สภาวะที่ปลูก

ราก

ความยาว
(ซม.)

น้าหนักสด (ก.)

น้าหนักแห้ง (ก)

ความยาว
(ซม.)

น้าหนักสด (ก)

น้าหนักแห้ง (ก)

ไม่เติมเชื้อ

17.6 ± 3.0bA

0.80 ± 0.44cA

0.08 ± 0.07aA

9.5 ± 3.3aA

0.11 ± 0.03aA 0.006 ± 0.002aA

เซลล์อิสระ

19.4 ± 3.6abA

1.03 ± 0.38bcA

0.07 ± 0.04aA

9.4 ± 3.1aA

0.19 ± 0.11aA

0.012 ± 0.009aA

เปลือกสับปะรด 18.6 ± 2.4abA
เปลือกส้มโอ
21.0 ± 3.7aA

1.13 ± 0.18abA
1.37 ± 0.47aA

0.07 ± 0.01aA
0.09 ± 0.04aA

6.2 ± 1.4aA
8.2 ± 3.2aA

0.12 ± 0.04aA
0.25 ± 0.20aA

0.007 ± 0.003aA
0.018 ± 0.014aA

ปกติ

แล้ง
ไม่เติมเชื้อ

12.9 ± 1.9bB

0.42 ± 0.13cB

0.02 ± 0.01aB

6.7 ± 3.3aA

0.11 ± 0.03aA

0.005 ± 0.002aA

เซลล์อิสระ

14.4 ± 2.8bB

0.61 ± 0.20cB

0.04 ± 0.01aA

6.7 ± 2.9aA

0.11 ± 0.09aA

0.008 ± 0.003aA

เปลือกสับปะรด
เปลือกส้มโอ

17.2 ± 2.7aA
18.3 ± 3.0aB

1.05 ± 0.24bA
1.36 ± 0.47aA

0.07 ± 0.02aA
0.07 ± 0.04aA

8.6 ± 3.0aA
7.2 ± 3.0aA

0.24 ± 0.08aA
0.17 ± 0.08aA

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 ตามลาดับ

ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นผักบุ้งอายุ 30 วันที่ได้รบั เชื้อ Streptomyces sp. SEF11 รูปแบบต่างๆกัน ในสถาวะปกติ (บน) และ
สภาวะแล้ง (ล่าง)
ตารางที่ 2 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบผักบุ้งที่ปลูกในสภาวะและได้รับเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ต่างวิธีกัน เป็นเวลา 30
วัน
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ
สภาวะที่ปลูก

คลอโรฟิลล์เอ

คลอโรฟิลล์บี

คลอโรฟิลล์ทั้งหมด

(มก./มล.)

(มก./มล.)

(มก./มล.)

ไม่เติมเชื้อ

21.8 ± 1.7aA

9.1 ± 1.4aA

30.9 ± 1.7aA

เซลล์อิสระ
เปลือกสับปะรด

23.7 ± 5.6aA
22.5 ± 9.0aA

10.2 ± 5.3aA
9.6 ± 4.4aA

34.0 ± 5.9aA
32.2 ± 12.4aA

เปลือกส้มโอ

22.0 ± 5.7aA

9.4 ± 6.5aA

31.3 ± 3.1aA

ไม่เติมเชื้อ

16.3 ± 9.6aA

6.0 ± 4.0aA

22.3 ± 13.3aA

เซลล์อิสระ
เปลือกสับปะรด

15.2 ± 4.8aA
20.2 ± 9.5aA

5.6 ± 4.6aA
8.7 ± 6.4aA

20.8 ± 1.1aA
26.1 ± 4.4aA

เปลือกส้มโอ

25.8 ± 9.4aA

18.0 ± 9.7aA

39.1 ± 3.6aA

ปกติ

แล้ง
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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
การเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สร้างกรดอินโดลอะซีติก และสามารถส่งเสริมการ
เจริญของยอดต้นกล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ โดยที่ไม่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากทั้งในสภาวะปกติและสภาวะที่มี
โซเดียมคลอไรด์ (ขนิษฐา และคณะ, 2562ก) สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของผักบุ้งในสภาวะแล้งได้เช่นกัน โดยผลที่ได้
สอดคล้องกันคือ การเติมเชื้อสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดผักบุ้งได้ดีกว่าราก อย่างไรก็ตาม ในการตอบสนองต่อ
ความแล้งของพืช การเจริญเติบโตของส่วนเหนือดินจะเป็นส่วนที่หยุดชะงักก่อน โดยพืชจะพยายามเพิ่มการเจริญของราก
เพื่อเพิ่มความสามารถในการหาน้ามาใช้ในการเจริญเติบโต (Leucci et al., 2008) จึงทาให้การส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ยอดสามารถตรวจวัดได้ชัดเจนกว่า นอกจากนั้น ในการทดลองนี้ยังพบว่าความยาวและน้าหนักสดของยอดผักบุ้ง ยังเป็น
ส่วนที่ตอบสนองต่อการเติมเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าน้าหนักแห้ง ซึ่งเป็นไปได้ว่า เมื่อพืชพบกับสภาวะแล้ง จะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณน้าในพืชก่อนการเปลี่ยนแปลงชีวมวลในพืช ทาให้นาหนักสดของพืชมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่า อีกทั้งในการ
ตอบสนองต่อสภาวะเครียดของพืช เช่น การตอบสนองต่อดินที่ปนเปื้อนสารมลพิษที่ไม่ละลายในน้าเช่น ไฮโดรคาร์บอน ซึ่ ง
พืชจะมีการตอบสนองคล้ายกับการตอบสนองในสภาวะแล้ง (Ouvrard et al., 2014) พืชจะมีการเปลี่ยนแปลงความยาว
และน้าหนักสดก่อน เมื่อสัมผัสกับความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนสูงขึ้นจึงมีผลต่อน้าหนักแห้ง (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
ทาให้เป็นที่อยู่อาศัยของเซลล์ที่ตรึงได้ดี
สรุปผลการวิจัย
การเติมเชื้อ Streptomyces sp. SEF11 ในรูปที่ตรึงด้วยเปลือกส้มโอแห้ง เหมาะสมที่จะใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของผักบุ้งในสภาวะแล้ง เพราะทาให้ ความยาวยอดและน้าหนักสดของยอดผักบุ้งมากกว่าต้นผักบุ้งที่เผชิญสภาวะแล้งและ
ได้รับเชื้อวิธีอื่น รองลงมาคือการเติมเชื้อในรูปที่ตรึงด้วยเปลือกสับปะรดแห้ง เพราะทาให้ความยาวยอดและน้าหนักสดของ
ยอดผักบุ้งในสภาวะแล้งไม่ต่างจากสภาวะที่ได้รับน้าปกติ
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของความรอนตอปริมาณสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ําคั้นจาก
หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) โดยทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมโดยใช Folin-Ciocalteu
reagent พบวา น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูงกวาน้ําหัวหอมแขกสด โดยมีคา
GAE เทากับ 0.89 ±0.12 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักหัวหอมแขกสด สวนผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
และ ABTS พบวา น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดีกวาน้ําหัวหอมแขกสด โดยมีคา IC 50
เทากับ 29.66 ±0.21 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีคา TEAC เทากับ 448.18 ±0.57 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักหัวหอมแขกสด ผลที่
ไดจากงานวิจัยนี้สรุปไดวา น้ําคั้นหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีผลทําใหปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมและฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น แสดงใหเห็นวาสามารถนําหัวหอมแขกผานกระบวนการใหความรอนในการทําอาหาร หรือแปรรูปเพื่อ
ทําผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ โดยไมสูญเสียสาระสําคัญที่ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
คําสําคัญ : ความรอน ฤทธิก์ ารตานอนุมูลอิสระ 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, IC 50 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
ปจจุบันมีการรับประทานหัวหอมเพื่อชวยในการแกหวัดคัดจมูก ใชเปนยาขับลม ชวยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรค
ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง ชวยลดคอเลสเตอรอล ทําใหเลือดหมุนเวียนไดดีขึ้น ลดไขมันในเสนเลือด หากรับประทาน
เปนประจํา วิธีการรับประทานหอมที่ไดรับโภชนาการที่สมบูรณ คือ การกินสด และพยายามหลีกเลี่ยงการผานความรอน
เพราะจะทําใหคุณคาทางโภชนาการลดลง การสูญเสียของคุณคาทางอาหารสามารถเกิดขึ้นไดในระหวางการประกอบอาหาร
โดยจะมีอัตราการสูญเสียที่แตกตางกันไปตามชนิดของอาหาร เนื่องจากอาหารแตละชนิดจะมีความคงทนตอความรอน แสง
สวาง ออกซิเจนและความเปนกรดดางที่แตกตางกัน (Ampro health, 2560) ในงานวิจัยของปราลี และคณะ (2556) พบวา
อุณหภูมิในระหวางกระบวนการผลิตน้ําผลไม น้ําฟกขาวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสารเคมีซึ่งเปนองคประกอบหลักของน้ําผลไม
เชน บีตาแคโรทีน ไลโคปน สารประกอบฟลาโวนอยดทั้งหมด และสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมการตานอนุมูล
อิสระ โดยมีปริมาณของสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบหลักเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อทําการเพิ่มอุณหภูมิจาก 60 ถึง 80
องศาเซลเซียส แตการใหความรอนที่มีอุณหภูมิสูงกวา 80 องศาเซลเซียส จะสงผลใหสารพฤกษเคมีที่เปนองคประกอบและ
กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระลดลง นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของสุทธิพร และคณะ (2560) ไดเตรียมน้ําตาลฟรุกโตโอลิโกแซค
คาไรด (Fructooligosaccharide; FOS) ซึ่งเปนสารพรีไบโอติก (prebiotic) จากหัวหอมแขก แลวศึกษาผลของความรอนที่มี
ตอน้ําตาล FOS โดยนํามาผานความรอนที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 10, 20 และ 30 นาที พบวา ความรอนแทบจะไม
สงผลตอปริมาณน้ําตาล FOS และที่เวลา 30 นาที ปริมาณน้ําตาลบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P>0.05) หัวหอมแขก มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Allium cepa var. viviparum อยูในวงศ Alliaceae (Rangsiruji et al.,
2004) ชื่ออื่นคือ หอมจีนแดง, หอมแดงแขก มีสารที่พบมากเปนสารในกลุมฟลาโวนอยดซึ่งเปนสารในกลุมของสารประกอบฟ
นอลิกทั้งหมด (Hodzic et al., 2009) มีคุณสมบัติเปนสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ในงานวิจัยของกิติพงศ และคณะ (2560)
ไดศึกษาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหัวหอมแขก (Murraya koenigii) ดวยเอทานอล พบวาสารสกัดจากหอม
แขกมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด ฟลาโวนอยด และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 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 สารสกัดจากหัวหอมแขกอุดมไปดวยสารที่มีประโยชนมากมาย ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะ
ศึกษาผลของความรอนตอปริมาณสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนําไปตอยอดพัฒนาเปน
นวัตกรรมอาหารฟงกชั่นและกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพอีกมากมาย ซึ่งผลจากการวิจัยนี้นาจะเปน
ประโยชนแกผูบริโภคทั่วไป ผูปวย ผูสูงอายุ เกษตรกร รวมทั้งผูประกอบการที่ตองการผลิตและขายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพซึ่ง
กําลังเปนที่นิยมอยูในปจจุบัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การเตรียมตัวอยางหัวหอมแขกและการใหความรอน
นําหัวหอมแขกสดปอกเปลือก ลางใหสะอาด นําไปแยกน้ําออกดวยเครื่องแยกกาก จากนั้นแบงน้ําหัวหอมแขกเปน 2
สวน สวนที่ 1 เรียกวา น้ําหัวหอมแขกสด เปนชุดควบคุม (control) สวนที่ 2 เรียกวา น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอน
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สวนนี้จะนําน้ําหัวหอมแขกสดแชในอางน้ําควบคุมอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที นํามากรอง แลวระเหยดวยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ จากนั้นนําตัวอยางทั้ง 2 สวน คือ น้ําหัวหอมแขกสด น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอน ไปทําแหงดวย
เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze dryer, Gold sim, Germany) และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เพื่อทํา
การทดสอบตอไป
การเตรียมสารสกัดจากหัวหอมแขก
ชั่งตัวอยางสารสกัดหัวหอมแขกที่ทําแหงแลว 1 g ละลายดวยน้ํากลั่น 2 ml เติมเมทานอล 8 ml นําไปกวนดวย
เครื่องกวนสารละลาย นาน 1 ชั่วโมง Sonicate อีก 20 นาที แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ 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% Na 2 CO 3 (Sodium carbonate,
Ajax, Australia) ปริมาตร 80 µl นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 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) แลวนําคาความเขมขนที่ไดไปคํานวณเทียบกับตัวอยางสดที่นํามาสกัด 1 g รายงานฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระของตัวอยางแสดงผลในรูปของ milligrams of Gallic Acid Equivalents per gram (mg GAE/g น้ําหนักหัวหอมแขก
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
เจือจางใหมีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 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 นําไปวัดคาการดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 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 จากนั้นนําไปคํานวณ % inhibition จากสูตร % inhibition = [(Abs control – Abs
sample) / Abs control] x 100 หาความเขมขนของตัวอยาง จาก mg/ml เปน mg/g น้ําหนักสด นําไปพลอตกราฟระหวาง
%inhibition กับความเขมขนของตัวอยาง ในหนวย mg/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด หาคา IC 50 ในหนวย mg/g น้ําหนักหัว
หอมแขกสด และรายงานฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของตัวอยางแสดงผลในรูปของ IC 50

383

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

3. ทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS ดัดแปลงตามวิธีการของ Cao and Cutler (1993)
เตรียม ABTS°+ working จากการผสม 7 mM ABTS (2,2´-Azinobis(3-ethylbenzothiozoline-6-sulphonate,
Sigma Aldrich) ในน้ํากลั่น 8 ml กับ 2.45 mM K 2 S 2 O 8 (Potassium persulfate, Ajax, Australia) ในน้ํากลั่น 12 ml
แลวเก็บไวในที่มืดและเย็น เปนเวลา 16 -18 ชั่วโมง โดยกอนใชเจือจาง 5: 95 ดวยเมทานอล และวัดคาการดูดกลืนแสงที่
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 นําไปวัดคาการดูกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 734 nm ดวยเครื่องอานไมโครเพลท โดยวัดทุก ๆ 5 นาที จนครบ 30 นาที ทําการทดลอง 5 ซ้ํา จากนั้นนําคาการ
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 รายงานฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของตัวอยางแสดงผลในรูปของ Trolox equivalent antioxidant capacity
(TEAC)
การวิเคราะหทางสถิติ
คาที่ไดรายงานในรูปคาเฉลี่ย ± คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน (mean ±SD) จากขอมูลที่ไดจากการทดลอง 5 ซ้ํา ขอมูลที่
ไดนํามาวิเคราะห ดวย Student’s t test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ผลการวิจัย
ผลการเตรียมตัวอยางและการสกัดสารจากหัวหอมแขก
แยกน้ําหัวหอมแขก 100 g (ภาพที่ 1ก) ไดปริมาณน้ําหัวหอมแขก 40.84 ± 2.72 ml มีลักษณะใส สีชมพูมวง (ภาพ
ที่ 1 ข) เมื่อนําน้ําหัวหอมแขกไปทําแหงแบบแชเยือกแข็ง น้ําหัวหอมแขกสดมีปริมาณสารสกัดแหงรอยละ 17.14 ± 0.58 และ
หัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีปริมาณสารสกัดแหงรอยละ 17.94 ± 0.52 น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมี
ปริมาณสารสกัดแหงสูงกวาน้ําหัวหอมแขกสดแตไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สารสกัดที่ไดมีลักษณะ
หนืด แตสียังคงสีชมพูมวง มีกลิ่นฉุนของหัวหอมแขกลดลง โดยหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีความเหนียวหนืดมากกวา
(ภาพที่ 1 ค และภาพที่ 1 ง)

ก)
ข)
ค)
ง)
ภาพที่ 1 ลักษณะของตัวอยางที่นํามาทดสอบ ก) หัวหอมแขก ข) น้ําหัวหอมแขก ค) สารสกัดน้ําหัวหอมแขกสดที่ผานการทํา
แหงแบบแชเยือกแข็ง ง) สารสกัดน้ําหัวหอมแขกผานการใหความรอนที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง
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ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent
จากการศึกษาปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent ของสารสกัดหัวหอมแขกที่ผาน
การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ทั้งน้ําหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน ที่เวลา 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 สารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกสดและที่ผานการใหความรอนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมแสดงดัง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม
ตัวอยาง
น้ําหัวหอมแขกสด
น้ําหัวหอมแขกที่ผานการให
ความรอน

5 min
0.69
±0.11
0.85
±0.12

mg GAE/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด
10 min
15 min
20 min
25 min
0.72
0.72
0.72
0.73
±0.10
±0.11
±0.11
±0.11
0.84
0.89
0.89
0.90
±0.13
±0.14
±0.12
±0.12

30 min
0.73
±0.11
0.89
±0.12

ภาพที่ 2 ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมที่เวลาตาง ๆ
ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ของสารสกัดหัวหอมแขกที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ทั้ง
น้ําหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน ที่เวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที โดยใช DPPH radical scavenging ใน
การทดสอบ เพื่อหาปริมาณรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ความเขมขนตาง ๆ ซึ่งรายงานผลเปนคา IC 50 (คา
ความเขมขนของสารสกัดที่สามารถดักจับอนุมูลอิสระ DPPH ใหมีปริมาณลดลง 50%) พบวา สารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกสด
และที่ผานการใหความรอนมีคา IC 50 แสดงดังตารางที่ 2 และภาพที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH
ตัวอยาง

IC 50 (mg/ml)
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น้ําหัวหอมแขกสด
น้ําหัวหอมแขกที่ผานการให
ความรอน

5 min
42.66
±1.22
39.63
±0.59

10 min
38.84
±1.01
35.13
±0.35

15 min
36.66
±0.85
32.97
±0.32

20 min
35.24
±0.72
31.38
±0.21

25 min
34.31
±0.56
30.42
±0.41

30 min
33.29
±0.72
29.66
±0.21

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH ที่เวลาตาง ๆ
ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS
การทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS Scavenging ของสารสกัดหัวหอมแขกที่ผานการทําแหงแบบแช
เยือกแข็ง ทั้งน้ําหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน ที่เวลา 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที โดยใช ABTS•+ radical
scavenging ในการทดสอบ เพื่อหาปริมาณรอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกัดเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox ซึ่ง
รายงานผลเปนคา TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) พบวา สารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกสดและที่ผานการ
ใหความรอนมีคา TEAC แสดงดังตารางที่ 3 และภาพที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี ABTS
ตัวอยาง
น้ําหัวหอมแขกสด
น้ําหัวหอมแขกที่ผานการให
ความรอน

5 min
434.38
±6.44
392.11
±4.58

TEAC (mg/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด)
10 min
15 min
20 min
25 min
489.52
516.04
532.48
547.05
±4.89
±4.03
±3.44
±2.02
426.13
440.43
447.64
447.09
±3.74
±2.84
±0.92
±0.20
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30 min
555.60
±2.47
448.18
±0.57
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ภาพที่ 4 ผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS ที่เวลาตาง ๆ
อภิปรายผล
การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม โดยใช Folin-Ciocalteu reagent พบสารประกอบฟนอลิกรวมของ
สารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกสดมีปริมาณนอยกวาสารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนเพียงเล็กนอย โดยไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา GAE อยูในชวง 0.69 – 0.90 mg GAE/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด และงานวิจัยของ
Siddiq et al. (2013) ไดศึกษาปริมาณฟนอลิครวม คุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ และคุณภาพของหัวหอม (Allium cepa L.)
พบวาการใหความรอนที่อุณหภูมิตาง ๆ มีผลตอปริมาณฟนอลิคทั้งหมดสูงขึ้น ในสวนของการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
ดวยวิธี DPPH ของสารสกัดหัวหอมแขกที่ผานการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง ทั้งน้ําหัวหอมแขกสด และผานการใหความรอน
ในชวงเวลาการทดสอบ 30 นาที พบวาสารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีแนวโนมฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูง
กวาสารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกสด ซึ่งมีคา IC 50 ที่เวลา 30 นาที เทากับ 29.66±0.21 และ 33.29±0.72 mg/ml ตามลําดับ
สวนการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS พบวาสารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีแนวโนม
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวาสารสกัดจากน้ําหัวหอมแขกสด ซึ่งมีคา TEAC ที่เวลา 30 นาที เทากับ 448.18±0.57, 555.60
mg/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด ตามลําดับ จากผลการทดสอบขางตนจะเห็นวา การใหความรอนกับน้ําหัวหอมแขกมีปริมาณ
สารประกอบฟนอลิครวมไมแตกตางจากน้ําหัวหอมแขกสด แตมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น เนื่องมาจากสารตานอนุมูล
อิสระสามารถจําแนกออกไดเปนหลายประเภท และมีกลไกในการทําปฏิกิริยาแตกตางกันออกไปตามคุณสมบัติเฉพาะตัว
ผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา และคณะ (2559) ที่ศกึ ษาผลของความรอนตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของดอกแคขาวและดอกแคแดง พบวา เมื่อใชเวลาในการสกัดนานขึ้น ปริมาณสารประกอบฟนอ
ลิคทั้งหมด ปริมาณแทนนิน กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ FRAP เพิ่มขึ้น และเมื่อตมหรือใหความรอนกับดอกแค
ระยะเวลานานขึ้น พบวาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระลดนอยลง และงานวิจัยของศศิธร และ
คณะ (2017) ไดกลาววา การเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้น อุณหภูมิจะเปนตัวเรงปฏิกิริยาเมลลารดใหโปรตีนแตกตัวเปนกรดอะมิโน
และภายใตสภาวะกรดรวมกับความรอนสูง เปนสภาวะการไฮโดรไลซดวยกรด (acid hydrolysis) ซึ่งจะชวยใหสารประกอบฟ
นอลประเภทพีนอลยึดเหนี่ยว (bound phenolics) คอย ๆ สลายตัวออกมาจากโมเลกุลของสารอื่น ๆ ที่ยึดเกาะอยู ดังนั้น
การวิเคราะหหรือทดสอบความสามารถในการยับยั้งหรือปองกันการเกิดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระจึงไมสามารถทําไดอยาง
สมบูรณโดยใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีเดียว เนื่องจากสารตานอนุมูลอิสระจากธรรมชาติมีความซับซอนของคุณสมบัติทาง
เคมี (วิจิตรา และคณะ, 2559)
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สรุปผลการวิจัย
ผลที่ไดจากงานวิจัยนี้สรุปไดวาความรอนไมมีผลตอปริมาณสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ําคั้นจากหัว
หอมแขก โดยมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมโดยใช Folin-Ciocalteu reagent พบวา น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความ
รอนมีปริมาณสารประกอบฟนอลิครวมสูงกวาน้ําหัวหอมแขกสด โดยมีคา GAE เทากับ 0.89 ±0.12 mg/g น้ําหนักหัวหอม
แขกสด สวนผลการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS พบวา น้ําหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมี
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดีกวาน้ําหัวหอมแขกสด โดยมีคา IC 50 เทากับ 29.66 ±0.21 mg/ml มีคา TEAC เทากับ 448.18
±0.57 mg/g น้ําหนักหัวหอมแขกสด น้ําคั้นหัวหอมแขกที่ผานการใหความรอนมีผลทําใหปริมาณสารประกอบฟนอลิครวม
และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระสูงขึ้น แสดงใหเห็นวานาจะนําหัวหอมแขกผานกระบวนการใหความรอนในการทําอาหาร หรือ
แปรรูปเพื่อทําผลิตภัณฑอาหารตาง ๆ โดยไมสูญเสียสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณแหลงทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ใหทุน
สนับสนุนงานวิจัยนี้
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การพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียม
DEVELOPMENT OF COMPOUND PARABOLIC CONCENTRATING SOLAR REFLECTOR
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาแผ นสะทอนรังสีอาทิตยแบบรู ปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียม การศึกษาได
ออกแบบและสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีครึ่งมุมรับรังสีอ (𝜃𝐶 ) และมุมจุดศูนยกลางทอ (𝛽)

เทากับ 11.5° และ 120.0° ตามลําดับ ที่มีความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยแตกตางกัน 3 ความสูง คือ 2.84, 5.68, และ

8.68 cm แผนสะทอนรังสีอาทิตยจะถูกนํามาใชสะทอนรังสีอาทิยใหกับทอสุญญากาศที่มีความยาว 1.4 m ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 34.0 mm และ 47.0 mm ตามลําดับ จากนั้นจะถูกนํามาสรางเปนชุดทดสอบเครื่องทํา
น้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย ที่มีขนาดของถังน้ํารอน 9 L ผลการศึกษาพบวา แผนสะทอนรังสีอาทิตยท่ีมีความสูงของแผน
สะทอนรังสีอาทิตย 2.84 cm จะมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากจะมีคาใชจายตอพลังงานความรอนที่ผลิตไดต่ําที่สุด
1.50 บาท/W th โดยตัวเก็บรังสีอาทิตยจะสามารถผลิตน้ํารอนไดอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 67.98 °C ปริมาณความรอนเฉลี่ยที่ผลิต
ได 58.51 W th และประสิทธิภาพเชิงความรอนเมื่อใชพื้นที่ชองรับรังสีอาทิตยจะมีคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 42.41%
คําสําคัญ : เครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย 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/W th . The solar collectors can produce the hot water temperature of 67.98 °C,
the amount of heat rate is 58.51 W th and the thermal system efficiency is 42.41%.
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บทนํา
พลังงานแสงอาทิตยถือวาเปนอีกหนึ่งพลังงานหลักที่เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดหลายดาน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ยกตัวอยางเชน การใหแสงสวาง การใหความอบอุนแกรางกาย การ
ตากแหง การผลิตน้ํารอน เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้อยูบริเวณแนวเสนศูนยสูตรจึงทําใหมีปริมาณรังสีอาทิตยเฉลี่ย
สูงเกือบตลอดทั้งป จากขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพ
รังสีอาทิตยชนิดรังสีรวมประมาณ 17.6 MJ/m2-day (DEDE, 2019) ซึ่งจะเห็นไดวามีศักยภาพรังสีอาทิตยคอนขางสูง แต
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาศักยภาพรังสีอาทิตยชนิดรังสีตรงจะเห็นไดวามีศักยภาพรังสีอาทิตยที่คอนขางต่ํากวาเกณฑที่จะ
สามารถประยุกตใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมาผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยในรูปแบบ
อุณหภูมิสูงได (Domínguez et al., 2007; IEA, 2017; Ishan and Pallav, 2010) แตอยางไรก็ตามหากตองการนําเอา
พลังงานแสงอาทิตยมาประยุกตใชในการผลิตน้ํารอนอุณหภูมิสูงนั้น สามารถใชเทคโนโลยีที่เรียกวา 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) แบบรูปประกอบพาราโบลามาใชในการผลิตน้ํารอนเพื่ออุนน้ําปอนในระบบหมอไอน้ํา
ของโรงงานผลไมกระปอง ผลการศึกษาพบวา โรงงานสามารถประหยัดพลังงานที่ใชในระบบหมอไอน้ําได และตัวเก็บรังสี
อาทิตยแบบทอแกวสุญญากาศแบบรูปประกอบพาราโบลาจะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนที่คอนขางสูง แตอยางไรก็ตามตัว
เก็บรังสีอาทิตยชนิดนี้จะมีตนทุนที่สูงกวาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบอื่นๆ Vijayakumar (Vijayakumar et al., 2019) สามารถ
เพิ่มคุณภาพความรอนที่ผลิตไดจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอความรอนชนิดทอสุญญากาศ (Heat pipe evacuated-tube
solar collectors) และ ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ (Evacuated-tube solar collectors) โดยการพัฒนาตัวเก็บ
รังสีอาทิตยดังกลาวใหทํางานรวมกับแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาจะเห็นไดวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาเปนตัวเก็บรังสีอาทิตยที่มี
ประสิทธิภาพสูง และสามารถผลิตหรือชวยเพิ่มคุณภาพความรอน รวมถึงสามารถชวยรักษาอุณหภูมิน้ํารอนที่ผลิตไดใหอยู
ในชวงอุณหภูมิสูง และ/หรือ อุณหภูมิที่ตองการได แตอยางไรก็ตามตัวเก็บรังสีอาทิตยชนิดนี้คอนขางจะมีราคาแพง ที่ซ่ึงเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหตัวเก็บรังสีอาทิตยดังกลาวไมเปนที่ไดรับความนิยม สําหรับงานวิจัยนี้จึงไดใหความสนใจไปที่การพัฒนา
แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียม ที่ซึ่งเปนวัสดุที่สามารถหาซื้อไดโดยทั่วไปตามทองตลาด
จากนั้นจะดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบอุณหภูมิ ปริมาณความรอนที่ตัวเก็บรังสีอาทิตยผลิตได และวิเคราะหเปรียบเทียบ
คาใชจายตอพลังงานความรอน (บาท/kW th ) ของตัวเก็บรังสีอาทิตยที่ไดดําเนินการออกแบบ
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาที่ทําจากแผนอลูมิเนียม
2. เพื่อออกแบบแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาที่มีความสูงแตกตางกัน 3 ความสูง
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วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของความสูงของแผนสะท อนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาที่ทําจากแผ น
อลูมิเนียมที่มีผลตอการผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย การศึกษาจะเปนการสรางและทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูป
ประกอบพาราโบลา จากนั้นจะนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบที่ประกอบไปดวย อุณหภูมิ ปริมาณความรอนที่ผลิตได
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องทําน้ํารอน และคาใชจายตอพลังงานความรอนที่ผลิตได (บาท/kW th ) โดยวิธีการดําเนิน
งานวิจัยสามารถแสดงไดดังนี้
แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา
การศึกษาจะเปนการออกแบบและสรางแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา คือ แผนอลูมิเนียม ที่ซึ่ง
เปนวัสดุที่สามารถหาซื้อไดทั่วไป ที่กําหนดใหมีครึ่งมุมรับรังสี (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 แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 1

(ก) มุมมองภาพดานขาง

(ข) มุมมองภาพดานบน
ภาพที่ 1 แผนภาพอยางงายแสดงชุดทดสอบเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
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ชุดทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา
แผนสะทอนรังสีอาทิตยที่ไดดําเนินการออกแบบจะนํามาใชเปนแผนสะทอนเพื่อสะทอนรังสีอาทิตยใหกับตัวเก็บรังสี
อาทิตยชนิดหลอดแกวแบบสุญญากาศ (Evacuated-tube solar collectors) ที่มีความยาว 1.42 m และมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายในและภายนอกเทากับ 34 และ 48 mm ตามลําดับ แผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา และ
ทอแกวแบบสุญญากาศดังกลาวจะถูกนํามาสรางเปนชุดทดสอบเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก ที่มีขนาดของ
ถังน้ํารอนประมาณ 9 L แสดงดังภาพที่ 1
การดําเนินการทดสอบ
ในการทดสอบไดดําเนินการบันทึกขอมูลตางๆ ดังนี้ อุณหภูมิแวดลอม (T Amb ) อุณหภูมิน้ําเริ่มตน (T Initial ) และ
อุณหภูมิน้ําสุดทาย (T Final ) ดวยสายเทอรโมคัปเปล Type K และปริมาณรังสีอาทิตย (I T ) ดวยเซลลอางอิง (Reference Cell)
โดยขอมูลตางๆ จะถูกบันทึกดวยเครื่องบันทึกขอมูลอัตโนมัติ ยี่หอ HIOKI รุน LR8431-20 ทั้งนี้ในการดําเนินการทดสอบไดทํา
การติดตั้งตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศที่ไมไดติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลา (Non-CPC)
เพื่อนําผลที่ไดมาใชเพื่อเปรียบเทียบกับผลทดสอบในกรณีที่มีการติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาอีก
ดวย โดยเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กทั้งสี่ชุด วางมุมเอียงประมาณ 30° เทียบกับแนวระดับ และวางชุด
ทดสอบในทางทิศใต จากนั้นจะดําเนินการเก็บขอมูลทุกๆ 1 นาที ในชวงเวลา 9.00 – 16.00 น. แสดงการทดสอบดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การทดสอบเครื่องทําน้ํารอนพลังงานแสงอาทิตย
ผลการวิจัย
การพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียมนั้น ไดดําเนินการออกแบบแผน
สะทอนรังสีอาทิตยออกเปน 3 ความสูง คือ ความสูงสูงสุด 8.68 cm ความสูงปานกลาง 5.68 cm และ ความสูงต่ําสุด 2.84
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cm โดยอุณหภูมิน้ํารอนที่ผลิตได และ ปริมาณรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม ของวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ไดจากการ
ทดสอบแสดงดังภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ตามลําดับ โดยผลการวิเคราะหผลการทดสอบสามารถแสดงไดดังนี้

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ํารอนที่ผลิตไดของระบบฯ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562

ภาพที่ 5 ปริมาณรังสีอาทิตยและอุณหภูมิแวดลอม ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
เมื่อความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีความสูงปานกลาง 5.68 cm อุณหภูมิน้ํารอน และปริมาณความรอนที่
ระบบผลิตไดจะสูงที่สุดเทากับ 73.53 °C และ 65.38 W th รองลงมา คือ แผนสะทอนรังสีอาทิตยที่มีความสูงต่ําสุด 2.84 cm
อุณหภูมินํ้ารอน และปริมาณความรอนที่ระบบผลิตไดเทากับ 67.98 °C และ 58.71 W th และแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่มี
ความสูงสูงสุด 8.68 cm อุณหภูมิน้ํารอน และปริมาณความรอนที่ระบบผลิตไดเทากับ 61.42 °C และ 43.88 W th ตามลําดับ
ในกรณีที่ตัวเก็บรังสีอาทิตยไมไดติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตย อุณหภูมินํ้ารอน และปริมาณความรอนที่ระบบผลิตไดเทากับ
59.01 °C และ 43.91 W th ผลพิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความรอน พบวา ตัวเก็บรังสีอาทิตยที่ไมไดติดตั้งแผน
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สะทอนรังสีอาทิตย (Non-CPC) จะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงที่สุด 65.88% เนื่องจากมีพื้นที่ชองรับรังสี (Aperture
area) นอยที่สุด รองลงมาคือ ตัวเก็บรังสีอาทิตยที่ติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตยความสูงต่ําสุด 42.41% ความสูงปานกลาง
36.52% และความสูงสูงสุด 21.53% ตามลําดับ
ดังจะเห็นไดวาในกรณีที่ใชแผนสังทอนรังสีอาทิตยที่มีความสูงสูงสุดอุณหภูมิน้ํารอนที่ระบบผลิตไดจะมีอุณหภูมิที่
ใกลเคียงกับกรณีที่ไมไดติดตั้งแผนสะทอนรังสีอาทิตย เนื่องมาจากในการทดสอบไดจัดวางตําแหนงของอุปกรณในแนวทิศ
เหนือ-ใต โดยที่ไมมีการปรับหรือหมุนตามดวงอาทิตย ดังนั้นเมื่อแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีความสูงที่สูงเกินกวาระดับของทอ
สุญญากาศ จึงทําใหในชวงเชา และชวงบาย แผนสะทอนรังสีอาทิตยเกิดเงาบังทอสุญญากาศ ทําใหน้ํารอนที่ระบบผลิตไดมี
อุณหภูมิต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ใชแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่มีความสูงปานกลาง และความสูงต่ําสุด
ตารางที่ 1 อุณหภูมิน้ํารอน ปริมาณความรอน และประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบเมื่อความสูงและวัสดุของแผนสะทอน
รังสีอาทิตยตางกัน
CPC
Detail
Non-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/W th )
4.08
2.05
1.50
Aperture Eff. (%)
65.37
20.62
36.52
42.41
การเปรียบเทียบคาใชจายตอพลังงานความรอน
ผลการศึกษาในสวนนี้จะพิจารณาคาใชจายที่เกิดจากแผนสะทอนรังสีอาทิตยเพียงอยางเดียว โดยคาใชจายตอตาราง
เมตรของแผนอลูมิเนียม มีคาเทากับ 496.53 บาท/m2 เมื่อพื้นที่ของแผนอลูมิเนียม ที่ความสูงสูงสุด ความสูงปานกลาง และ
ความสูงต่ําสุด คือ 0.36, 0.27 และ 0.18 m2 ตามลําดับ โดยผลการเปรียบเทียบคาใชจายของแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่ความ
สูงตางกัน 3 ความสูง แสดงดังตารางที่ 1 พบวา ระบบจะมีคาใชจายตอพลังงานความรอน (บาท/kW th ) ต่ําที่สุดเมื่อแผน
สะทอนรังสีอาทิตยที่ใชนั้นมีความสูงต่ําสุด โดยแผนอลูมิเนียมเมื่อนํามาสรางเปนแผนสะทอนรังสีอาทิตยจะชวยใหระบบมี
คาใชจายตอพลังงานความรอน คือ 1.50 บาท/W th แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาในเรื่องของการนําเอาเครื่องทําน้ํารอน
พลังงานแสงอาทิตยไปใชงานจริงนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาทั้งในเรื่องของอุณหภูมิ ปริมาณความรอน และรวมถึง
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของระบบ ดังนั้นแผนอลูมิเนียมที่มีความสูงของแผนสะทอนปานกลางจะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากจะ
สามารถผลิตน้ํารอนไดอุณหภูมิสูงสุด 73.53 °C ปริมาณความรอนที่ผลิตได 65.38 W th และประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
ระบบ 36.39% โดยที่คาใชจายตอพลังงานความรอน คือ 2.05 บาท/W th
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยแบบรูปประกอบพาราโบลาจากแผนอลูมิเนียมที่มีผลตอการผลิตน้ํา
รอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ โดยในการศึกษาไดเปรียบเทียบความสูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยใหมีความ
สูงแตกตางกัน 3 ความสูง คือ ความสูงสูงสุด 8.68 cm, ความสูงปานกลาง 5.68 cm และความสูงต่ําสุด 2.84 cm (ซึ่งความ
สูงของแผนสะทอนรังสีอาทิตยดังกลาวไดจากการตั้งสมมติฐานที่วาถาแผนสะทอนรังสีอาทิตยมีความสูงสูงสุด ในบางชวงเวลา
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อาจจะเกิดเงาบังที่ตัวเก็บรังสีอาทิตย ที่ความสูงต่ําสุดจะไมเกิดเงาบังที่ตัวเก็บรังสีอาทิตยแตความรอนที่ผลิตไดนั้นจะมีคาต่ํา
ที่สุด ดังนั้นการตั้งสมมุติฐานที่ความสูงตางกัน 3 ความสูง ก็จะชวยใหทราบแนวโนมของการพัฒนาแผนสะทอนรังสีอาทิตยที่มี
ความเหมาะสมที่สามารถประยุกตใชงานจริงไดในอนาคต) ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาถึงคาใชจายตอพลังงานความรอนที่ผลิต
ได พบวา แผนอลูมิเนียมที่มีความสูงต่ําสุดจะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีคาใชจายตอพลังงานความรอนที่ผลิตไดต่ําสุด โดย
ระบบจะสามารถผลิตอุณหภูมิน้ํารอนไดสูงสุด 67.98 °C ปริมาณความรอนที่ผลิตได 58.51 W th และประสิทธิภาพเชิงความ
รอน 42.41% โดยที่คาใชจายตอพลังงานความรอนจะมีคาเทากับ 1.50 บาท/W th
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Determination model force time-dependent for serve tennis ball trajectory of motion
สร้างแบบจาลองของแรงที่เป็นฟังก์ชันของเวลาสาหรับผู้เสิร์ฟลูกเทนนิสที่มีการเคลื่อนที่แบบโพรเจ๊กไทล์
ณัฐณิชา มะสูงเนิน1* ,ธารารัตน์ สาเนียง1,สุภาพร หู้เต็ม1 ,ศานิตย์ สุวรรณวงศ์2 และ อาทิตย์ หู้เต็ม2
1.โรงเรียนวิทยานุกลู นารี, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
2.สาขาวิชาฟิสิกส์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
*
corresponding author e-mail: THDgam@gmail.com
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 เราสามารถวิเคราะห์แบบจาลองแรงเสิร์ฟของผู้เล่น ทีม่ ีผลกระทบต่อลักษณะการกระจัดในแนวราบ
ของลูกเทนนิส คานวณหาสมการแรงเสิร์ฟโดยใช้ความเร็วเริ่มต้นผ่านทฤษฎีคณิตศาสตร์ และสร้างโมเดลฟังก์ชันของแรงที่มีผล
ต่อลักษณะการกระจัดในแนวราบของลูกเทนนิส เพื่อหาโมเดลฟังก์ชันของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนทีข่ องลูกเทนนิสทีม่ ีระยะ
การกระจัดมากทีส่ ุดเมื่อออกแรงน้อยที่สุด ซึ่งผลสรุปที่ได้ออกมาพบว่าเมื่อออกแรงในการตีและความเร็วในการโยนลูกขึ้นใน
อากาศเพียงเล็กน้อย โมเดลแรงในฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลมีผลทาให้ลูกเทนนิสเคลื่อนทีไ่ ด้ไกลที่สดุ
คาสาคัญ: การกระจัด, ความเร็ว, แรงที่เป็นฟังก์ชันของเวลาสาหรับผู้เสิร์ฟลูกเทนนิส
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
a( x)

dy
 b( x) y  g( x)
dx

1

a(x) , b(x) and g (x) is a function of x , and a(x)  0 . We call eq. 1 Linear First-Order Differential

Equation or Linear Equation. From eq. 1 , bring a(x) divided throughout the eq. (1) , We have
dy b( x)
g ( x)

y
dx a( x)
a ( x)

 2

Set  ( x)  b( x) and f ( x)  g ( x) we have
a( x)

Or

a( x)

dy
  ( x) y  f ( x)
dx

3

[ ( x) y f ( x)]d x  dy  0

 4

Multiply integrating factor  throughout the eq.  4 and find  ( x)
[ ( x) y f ( x)]d x   dy  0

 5

Make eq. (5) become Exact Differential Equations.


[ ( x) y  f ( x)] 
y
x

  ( x) 

d
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

  e

 ( x )dx

Take eq. (6) into eq. (3) .
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e

 (x)dx

 ( x )dx
dy
  ( x) y]  e 
f ( x)
dx
 ( x )dx
 ( x )dx
d
[y e 
]  e
f ( x)
dx

[

7

And Integrated, We would get
ye 
 (x)dx
Then divided e
over the eq.

(8) .We

 ( x )dx

  e

 ( x )dx

f ( x)dx  c

8

have the solution of the eq. (3)
  ( x )dx 
 ( x )dx f ( x)dx  c 
ye 
  e


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  Fd  and magnus force  FL  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 g  9.81m / s 2 . 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 (vx )
direction is

 F iˆ  m
x

dvx ˆ
i
dt

F
dv
FL
sin( )  d cos( )  x ,
10
m
m
dt
Where FL   vx is the magnus force (  is called the magnus coefficient) and Fd   vx is the air

resistance force (  is called the drag-coefficient). So we would rewrite the eq. 10 to give
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dvx
  vx  0 ,
dt



11



Where    sin( )  cos( )  is a function of  . The eq. 11 maybe solved by direct integration
m
m

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 t  0 , the initial velocity is vx (t )  v0 cos( ) . The
solution of eq. 11 is

12

vx (t )  v0 cos( )e  t

Substituting vx (t )  dx(t ) dt into eq. 12 and assuming the initial condition that x(0)  0 at t  0 , we
get by direct integration
x(t ) 

v0 cos( )



1  e 
t

13

eq. 13 is a horizontal displacement and we can rewrite eq.  2 to give
t ( x)  


x(t )  
ln 1 


 v0 cos( ) 
1

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

 F ˆj  m
y

dv y

dv y
dt

ˆj

F
FL
cos( )  d sin( )   g
15
dt m
m
Where FL   v y is the magnus force (  is called the magnus coefficient) and Fd   vy is the air

resistance force (  is called the drag-coefficient). We would rewrite the eq. 15 to give
dv y
dt



16

 vy   g



Where    sin( )  cos( )  is a function of  . The eq. 16 maybe solved by the first order
m
m

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 t  0 , the initial velocity
is vy (t )  v0 sin( ) . The solution of eq. 16 is
v y (t ) 

g



 v0 sin( ) e  t 

g



e  t

17

Putting vy (t )  dy(t ) dt into eq. (17) and assuming the initial condition that y(0)  y0 at t  0 , so we
also get this by direct integration too.
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 v sin( )(1  e  t )  gt 
 1  e  t 
y (t )  y0   0

g



2

  



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
 
x (t)  

ln 1


  v0 cos( ) 
 v0 sin( )(1  e
)  g  ln


y (x)  






x(t)    
 
x (t)   

 ln 1
1




  v0 cos( ) 
v
cos(

)



1

e
0


  y0
 g
2
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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
F (t )  F0e1t

 20

We calculated eq.  20 by using direct integration. So we get
F0 (e 1t  e0 )
u1 
 u0
m1

 21

eq.  21 is the initial velocity of trajectory. So we defined, F0 is applied force and the velocity

of throwing the tennis ball in the air is

u0

eq.  22 is the cosine function that also has an impact with the horizontal displacement of

the tennis ball
F (t )  F0te rt cos( )

 22

We calculated eq.  22 by using direct integration by parts. So this give
u1 

 F0te t sin( t )  F0 rte  t cos( t ) F0e  rt cos( t )

2   2
2   2


2 F0e

 t

sin( t )  2 F0 e
( 2   2 )2
2

 t

cos( t )

(23)

 u0

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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F (t )  F0te t sin( t )

(24)

We calculated eq. (24) by using direct integration by parts. So this give
u1 

 F0te t cos( t )  F0t e  t sin( t ) F0e  t sin( t ) F0e  t sin( t )


2   2
2   2
( 2   2 )2


F0 e cos( t )
 u0
( 2   2 )2
2  t

(25)

eq. (25) is also the initial velocity of trajectory.
v0  (

2m1
m  m1
) u1  ( 2
) u2
m1  m2
m1  m2

After we knew the initial velocity. We put them into eq.

(26) ,

(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
การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของกราฟความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาของนักวิ่งชาย 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 timedependent 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
จุดประสงค์หลักของวิจัยนี้คือหาค่าความสัมพันธ์และความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาที่มีค่ามากทีส่ ุดของนักวิ่งชาย8คน
ในระยะทาง100เมตรในการแข่งขันของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ ข้าพเจ้าและคณะใช้เวลา 8 เดือนในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอบเขตของวิจัยคือการศึกษาเกี่ยวกับความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาของนักวิ่งชาย 8 คน ในระยะทาง 100 เมตร ในการแข่งขัน
ของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติและคานวณความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลาภายใต้แรงที่ขึ้นอยู่กับเวลา สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและคณะ
ได้รับความรูเ้ กี่ยวกับแคลคูลสั และการใช้โปรแกรมMathematica และ โปรแกรม Math type สาหรับการใช้โปรแกรมในภาย
ภาคหน้า
คาสาคัญ : ความเร็ว, ความอึด, เวลา, ความเร็วที่ขึ้นอยู่กับเวลา และค่าความสัมพันธ์

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 timedependent 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 timedependent 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 :
dy
 p(x) y  Q(x)
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 :
I (x)(y P(x) y)  (I(x) y)

(2)

If we find such a function I , then Eq. (1) becomes
I (x) y   I(x) Q(x)
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Integrating both sides, we obtain
I (x) y 

 I (x) Q(x) dx  c

So the solution would be
y (x) 

1 
I (x) Q(x) dx  c 
I (x)  

(3)

To find I , we expand Eq. (2) and cancel term:
I (x) P(x)  I(x)

This is separable differential equation for I , which can be solved as follows:



dI
  P(x) dx ,
I

I  Ae

P (x)dx

where A  ec . We are looking for a particular integrating factor, not the most general one, so we take
A  1 and use
P (x)dx
I (x)  e

(4)

Substituting Eq. (4) into Eq. (3) becomes
 P ( x ) dx 
 P ( x ) dx dx  c 
y ( x)  e 
  Q( x) e


(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 =
F (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
F (t )  v  m

dv
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.
F (t ) 

f0



2

te  sin(2t )
2t

(7)

Substituting Eq. (7) into Eq. (6) , we obtain
f 0te   t sin 2 (2 t) dv  v


 2m
dt
m
2

(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 v(t )  0 at t  0
, rearranging and integrating we obtain
v t   e



 t
m

 f0

2
 2 m

 te t e t 
 2 

   

 te t  cos(4t )   4 sin  4t 





2
2
2
2 



16



16






 e t ( cos(4 t)  4 sin(4 t)) 
4

 2
2
2
2
  16 

   16 
 e t ( sin(4t )  4 cos(4 t)    

    c 
2
2


16
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or c 

f0
2 m 2



2
16 2
1



 2
2
2
2
2
2
2

  16    16  

(9)

We get
2t
f 0 e    ( t  1) t ( cos(4t )  4 sin(t )) 8 sin(4t )  ( 2  16 2 ) cos(4t ) 


v(t) 



2 m 2   2
 2  16 2 
 2  16 2 





 t



f0e m
2 m 2

(10)

 1 ( 2  16 2 ) 
 2 2

  16 2  


We use Eq. (10) for Table 1 from 8 runners of Krzysztof Maćkala to fined f0 ,  ,  and  by
Findfit command of Mathematica.
Algorithm
The aim of command findfit in Mathematica for use f0 ,  ,  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 f0 ,  ,  and  .
4. Write parameter f0 ,  ,  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
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a

b

c

d

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
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e

f

g

h

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 v(t) 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.
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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 velocitytime-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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การเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบโพรเจกไทล์เนื่องจากผลกระทบของแรงลมที่เป็นฟังก์ชันของเวลาอ่อนๆ
Creation of physics model the trajectory of a particle motion under weak wind force
time-dependent  Fy sin t  
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บทคัดย่อ
การเคลื่ อนที่ แบบโพรเจกไทล์ ส ามารถเห็น ได้ ในชี วิต ประจ าวั น ซึ่ งอาจสั งเกตได้ จากการเล่น กี ฬา เช่ น กอล์ ฟ
แบดมินตัน บาสเกตบอล เป็นต้น และการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ นั้นมีทั้งแรงในแนวแกน x และแนวแกน y ซึ่งนอกจาก
แรงที่เราได้เรียนกันในห้องเรียนอาจมีแรงภายนอกที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการเล่นกีฬามีทั้งการเล่นในร่มและกลางแจ้ง จะมี
ปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องแตกต่างกันไป ในส่วนของการเล่นกีฬากลางแจ้งนั้นจะมีปัจจัยเรื่องลมอ่อนๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากเรา
ไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้เช่นเดียวกับกีฬาในร่ม ผู้จัดทาจึงมีความสนใจในการศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ภายใต้
แรงลม
คาสาคัญ : 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 x0  y0  0 ; the initial velocity at
t  0 is v0 . 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
dy
 p(x) y  q(x)
dx

1

Equation is the most general linear first-order ODE. If g  x   0 , 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
There are no higher powers, that is, y 2 , and no products, y
and

dy
.
dx

dy
. Note that the linearity refers to the y
dx

dy
; p  x  and q  x  need not be linear in x, Eq. 1 , the most important of these first-order
dx
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ODEs for physics, may be solved exactly.
Let us look for an integrating factor   x  so that
 ( x)

dy
  ( x) p ( x) y   ( x)q ( x)
dx

(2)

It be rewritten as
d
[ ( x) y]   ( x)q( x)
dx

(3)

The purpose of this is to make the left-hand side of Eq. 1 a derivative so that it can be integratedby inspection. It also incidentally makes Eq. 1 exact. Expanding Eq. 1 we obtain
 ( x)

dy d

y   ( x) q ( x)
dx dx

Comparison with Eq.  2 it's that it is required
d
  ( x) p( x)
dx

(4)

Here is a differential equation for   x  , with the variable  and x separable. We separate, integrate
and obtain
 ( x)  exp   p( x)dx 
x





(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
d
 ( x) y( x) dx    ( x)q( x)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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y( x)  [ ( x)]1

  (x)q(x)dx  c.
x

 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 ( Fd ) , the Magnus
force  Fl  and weak wind force
dvx

ˆ
ˆ
  Fd cos( )iˆ  Fl sin( ) i  Fl cos( ) ˆj  Fd sin( ) ˆj  mgjˆ  Fy sin( t) j  m
dt


ˆj  .


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.
F  m

dv
dt

dv
 Fd cos( )iˆ  Fl sin( ) ˆi  Fl cos( ) ˆj  Fd sin( ) ˆj  mgjˆ  Fy sin( t) ˆj  m x ˆj (1)
dt

The velocity in the horizontal direction is then
dv
Fd cos( )iˆ  Fl sin( ) ˆi  m x iˆ
dt
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where F   v is drag force, Fl  v is lift force.
d

Insert this into Eq. (2) , we get
dvx  

  cos( )  sin( )  vx  0
dt  m
m


(3)



cos( )  sin( ) 
m
m


(4)

find the function of angle as  become
 

Substituting Eq. (4) we can rewrite Eq. (3) in term of t as
dvx
  vx  0
dt

(5)

Rearranging and integrating by part for Eq. (5) we obtain.
vx (t )  Cet

(6)

Note that if the initial velocity is vx (0)  v0 cos( ) , if at t  0 we get
vx (t )  v0 cos( )et

Substituting v 

(7)

dx
into Eq. (7) and again assuming the initial condition that x  0  0 at t  0 , we
dt

get by direct integration
x(t ) 

v0 cos( )



1  e 
 t

(8)

In this case, we can rewrite for the time of a particle movement in the horizontal as

x 
ln 1 

v0 cos( ) 

t
s.



(9)

The velocity in the vertical direction is then.
dv
Fl cos( ) ˆj  Fd sin( ) ˆj  mgjˆ  Fy sin( t) ˆj  m y ˆj
dt

Where F   v is drag force, Fl  v is lift force. Inserting this into Eq. (10) , we get
d
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Fy
m

sin(t )  g 



  sin( )  cos( )  v y
dt  m
m


dv y

(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
Fy
m

sin(t )  g 

dv y
dt

 vy

(13)

Rearranging and integrating by part for Eq. (13) to give.
 Fy
 Fy
v sin( )
g  Fy cos(t )
sin(t )
gt
 0

 2


2
2
2
2
2
2
2
2
m (   )

m (   ) 
m (   )  (   ) 
(14)
 Fy

g  et
  v0 sin( ) 
 
m( 2   2 )   

y (t ) 

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 Fy = force in vertical (N), v0
= 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)

419

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

Figure 2: Relation between displacements in vertical and horizontal motion.
Setting dashed line as Fy  20 and v0  30 , dashing[large] line as Fy  21 and v0  31 , dotdashed line as Fy  22 and v0  32 . 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 , dotdashed 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.
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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
Fy e  t cosh 2 t  และ Fy e  t sinh 2 t 
Comparison of the displacement of time-dependent in the vertical via the external
force

Fy e  t cosh 2 t 

and

Fy e  t sinh 2 t 
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บทคัดย่อ
จุดประสงค์ของงานวิจัยฉบับนี้คือ การศึกษาพฤติกรรมของการเคลื่อนที่แบบวิธีโค้ง ภายใต้แรงต้านอากาศ แรงยก
และแรงภายนอก ผลลัพธ์ของการกระจัดและความเร็วทีไ่ ด้มาจากการคานวณแคลคูลัส โดยใช้สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง ซึ่งได้
แสดงพฤติกรรมของการกระจัดในแนวดิ่งที่ขึ้นอยู่กับเวลา ( y  t  ) ความเร็วในแนวดิ่งที่ขึ้นอยู่กับเวลา ( Vy  t  ) การกระจัด
ในแนวระดับที่ขึ้นอยู่กับเวลา ( X  t  ) ความเร็วในแนวระดับที่อยู่กับเวลา ( Vx  t  ) ในรูปแบบของกราฟ ผลการทดลองได้
ว่า ถ้าหากเพิ่มค่าของแรงภายนอกเริ่มต้น ( Fy e  t ) จะทาให้กระการจัดในแนวระดับเพิม่ ขึ้นเช่นกัน ถ้าหากเพิ่มค่าของ Kl
และ Kd โดยที่กาหนดให้ Fy  Fy e  t cosh 2 t   คงที่ จะทาให้กระการจัดในแนวระดับเพิ่มขึน้ เช่นกัน และถ้าเพิ่ม
แรงในแนวดิ่งเริ่มต้น Fy ในแรงภายนอก  Fy e  t sinh 2 t   จะทาให้กระการจัดในแนวระดับเพิ่มขึ้นเช่นกัน
คาสาคัญ : 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 ( Vy  t  ), representation of behavior horizontal displacement time dependent ( X  t  ),
representation of behavior horizontal velocity time dependent ( Vx  t  ). The result showed that
representation of behavior horizontal displacement time dependent, If increase the parameter of initial
Fy

external force( Fy e  t ) so, the horizontal displacement will increase too and from representation of

behave horizontal displacement dependent on time, has If increase the parameter of Kl and Kd with
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fixed the parameter Fy  Fy e  t cosh 2 t   so, the horizontal displacement will increase too.
Representation of behave horizontal displacement dependent on time, has If increase the parameter of
initial Fy external force  Fy e  t sinh 2 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 Fy e  t cosh 2 t  and
Fy e  t sinh 2 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

 F  , the magnus force  F  , and an external force  F
d

y

L

e  t cosh 2 t  , Fy e   t sinh 2 t   .

The displacement in vertical direction via external force  Fy e  t cosh 2 t  
Consider a particle of mass moving in a constant gravitational field, the air-resistance force, the
magnus force, and an external force  Fy e  t cosh 2 t   see figure 1.

Figure 1: The four forces that act on a particle in flight under external force  Fy e  t cosh 2 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.

1

 F  ma ,
m





d
vx iˆ  v y ˆj   FL sin   iˆ  Fd cos   iˆ  Fd sin   ˆj  FL cos   ˆj
dt
 mg ˆj  Fy e   t cosh 2 t  ,

 2

The velocity time-dependent in the horizontal  vx  t   direction is
 FL sin    Fd cos    m

dvx
,
dt

 3

where FL  kLv is the magnus force ( k L is called the magnus coefficient) and Fd  kd v is the drag
force ( kd is called the drag coefficient). We can rewrite equation  3 to give
  vx 

dvx
,
dt

 4

425

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

k
kL
sin    d cos   is a function of angle   and again assuming the initial condition
m
m
that vx  0  v0 cos   at t  0 , we get by direct integration

where  

vx t   v0 cos   e t .

 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 vx t   dx t  dt and the limits x  t  0   0
when t  0 . After integrating, we get following result:
x t  

v0 cos  



1  e  ,

 6

 t

we can calculate the time of the function displacement in horizontal t  x  that is
t  x  


x 
ln 1 
.
  v0 cos   
1

7

According to figure 1, the velocity time-dependent in the vertical  v y  t   direction is
m

dv y
dt

  Fd sin    FL cos    mg  Fy e  t cosh 2 t  ,
dv y

Fy

e  t cosh 2 t   g ,
8
dt
m
k
k
where   d sin    L cos   is a function of  and again assuming the initial condition that
m
m
  vy 

vy  0  v0 sin   at t  0 , we get by direct integration of by part
vy  t  

 cosh  2t   2 sinh  2t    g

 
2
2
2m  
  4

g Fy  1


  e t .
  v0 sin    
  2
2 
 2m     4  

Fy  e   t



e

t

9

In equation  9 , we may substitute vy t   dy t  dt and the limits x  t  0   0 when t  0 . After
integrating, we get following result:
y t  





Fy  4   e


2m 

2



2

 4

2

t

cosh  2t 

 

2

 4

Fy
 v0 sin   g
 2 


2m


 






2

 4

2

 

sinh  2t 
2

 4

2






gt
  y0 
 


e

t

1 
 e   t  1 

 

2
2 
    4 


  
1 

 2
,
2
2
2
2m     4    4   
Fy 

 4

2

 2  2  e 

 t



2

10 

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  Fy e  t sinh 2 t  
Consider a particle of mass moving in a constant gravitational field, the air-resistance force, the
magnus force, and an external force  Fy e  t sinh 2 t   see figure 2.

Figure 2: The four forces that act on a particle in flight under external force  Fy e  t sinh 2 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.
m





d
vx iˆ  v y ˆj   FL sin   iˆ  Fd cos   iˆ  Fd sin   ˆj  FL cos   ˆj
dt
 mg ˆj  Fy e  t sinh 2 t  .

11

The velocity time-dependent in the horizontal  vx  t   direction is
 FL sin    Fd cos    m

dvx
,
dt

12 

where FL  kLv is the magnus force ( k L is called the magnus coefficient) and Fd  kd v is the drag
force ( kd is called the drag coefficient). We can rewrite equation 12  to give
  vx 

where

 

kL
m

sin   

kd
m

cos  

dvx
,
dt

13

is a function of angle   and again assuming the initial condition that

vx  0  v0 cos   at t  0 , we get by direct integration
vx t   v0 cos   e t .

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 vx t   dx t  dt and the limits x  t  0   0
when t  0 . After integrating, we get following result:
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x t  

v0 cos  



1  e  ,

15

 t

we can calculate the time of the function displacement in horizontal t  x  that is
t  x  

1





ln  1 




.
v0 cos   
x

16 

According to figure 2, the velocity time-dependent in the vertical  v y  t   direction is
m

dv y

  Fd sin    FL cos    mg  Fy e

dt

dv y

  vy 

dt

where

 

kd
m

kL

sin   

v y  0   v0 sin  

m

cos  

Fy

e

t

sinh

m

2

 t

sinh

2

t  ,

t   g ,

17 

is a function of  and again assuming the initial condition that

at t  0 , we get by direct integration of by part

vy  t  

Fy  e   t   cosh  2t   2 sinh  2t  

 g


2
2
2m 
  4
  
g Fy  1


  e t .
  v0 sin    
  2
2 
 2m     4  



e

t

18 

In equation 18 , we may substitute vy t   dy t  dt and the limits x  t  0   0 when t  0 . After
integrating, we get following result:
y t  





Fy  4   e


2m 

2



2

 4

2

t

cosh  2t 

 

2

 4

Fy
 v0 sin   g
 2 


2m


 






2

 4

2

 

sinh  2t 
2

 4

2






gt
  y0 
 


e

t

1   t

 
   e  1 
 2
2
   4  


  
1 

 2
,
2
2
2
2m     4    4   
Fy 

 4

2

 2  2  e 

 t



2

19 

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  Fy e  t cosh 2 t  
We can representation of graph displacement in vertical see figure3. Setting green dashed line as
Fy =

0.1 , blue dashed line as Fy =0.35, pink dashed line as Fy =0.55, yellow dashed line as Fy =0.75

see figure 3.

Figure 3 : Partical trajectories for varying initial Fy external force.

Figure 4: Partical trajectories for varying parameter K d , K L with fixed the parameter Fy .
From figure 4, If higher K d , K L affect decreasing value of the displacement in horizontal for a
particle movie see figure 1.
The displacement in vertical direction via external force (Fy e  t sinh 2 ( t))
We can representation of graph displacement in vertical see figure5. Setting green dashed line as
Fy = 0.01 , blue

dashed line as Fy =0.5, pink dashed line as Fy =1.0, yellow dashed line as Fy =1.5 see

figure 5.
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Figure 5: Representation a partical trajectory motion for vary initial Fy external force.

Figure 6: Partical trajectories for varying parameter Kl and Kd with fixed the parameter Fy .
From figure 6, if higher K d , K L affect decrease value that is placement in horizon force see
figure 2.
Discussion
From figure 3,if increase Fy . That will make the horizontal displacement increase too
From figure 4,if increase Kd , KL . That will make the horizontal displacement decrease.
From figure 5,if increase Fy . That will make the horizontal displacement increase too.
From figure 4,if increase Kd , KL . That will make the horizontal displacement decrease.
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Conclusion
Calculation of displacement under external force. If we fixed Kd , KL and increase Fy , That will
make the horizontal displacement increase. If we fixed Fy and increase Kd , KL , 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

F0 , v0 , β , κ , ω , θ , CL

and

Cd

.

บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ เราสามารถแสดงแบบจําลองคณิตศาสตรและฟสิกสสําหรับผูเ สริฟเทนนิสและสามารถคํานวณหาการกระจัดของ
ลูกเทนนิสในแนวดิ่งของผูเสริฟล ูกเทนนิสซึ่งเราจะใชวิธีการอินทิเกรตทีละสวน เพื่อคํานวณหาการกระจัดของลูกเทนนิสใน
แนวดิ่งที่มีการเคลื่อนแบบโพรเจกไทล โดยผานกฎขอที่สองของนิวตัน โดยฟงชั่นของการกระจัดในแนวนอนขึ้นอยูกับ
พารามิเตอร F , v
0

0

, β , κ , ω , θ , CL

และ Cd

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

( P ( x) y

− Q ( x ) ) dx + dy =
0

where M ( x, y ) is

(P ( x ) y − Q ( x )

( 2)

,

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
( 3)

I x N + IN x = I y M + IM y

In our case,
( 3.1)

Ix=
+ 0 Iy ( P ( x ) y − Q ( x ) ) + IP ( x )

We need only one solution, so we look for one of the form I ( x ) i.e., with I( ) = ( 0 ) .
y

Then Eq. ( 3.1) becomes
This is separable. So

dI dx = IP ( x ) .
dI
  = P ( x ) dx,
I
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I = e∫

P ( x ) dx

( 4)

So we will get the solution
.

( 5)

y = e− ∫ P( x )dx  ∫ Q ( x ) e∫ P( x )dx dx + C 




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 v y = v0 sin (θ ) and the velocity in the vertical direction is
vx = v0 cos (θ ) (see fig. 1).

Writing Newton’s second law in the equation of motion to give

(

FL cos ( θ ) ˆj − Fd sin ( θ ) ˆj + Fy ˆj − mgjˆ − Fd cos ( θ )iˆ − FL sin ( θ=
)iˆ m dtd vxiˆ+v y ˆj

)

(7)

The equation of motion in the horizontal direction are then
dv
− Fd cos ( θ )iˆ − FL sin ( θ )iˆ =
m x
dt

434

(8)

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

where

Fd = Cd vx

is the drag force, FL = CL vx is the Magnus force. Substituting this into Eq ( 8 ) , we have
C
C
 dvx
−vx  L sin(θ ) + d cos(θ )  =
m
m
 dt

(9)

With this definition, the parameter becomes
C
C

η  L sin(θ ) + d cos(θ ) 
=
m
 m


(10 )

Representing Eq. (10 ) into Eq. ( 9 ) and using integrating and simplifying of velocity time-dependent
horizontal
vx ( t ) = ce−ηt

(11)

Taking vx = v0 cos (θ ) at t = 0 , we may write
vx ( t ) = v0 cos(θ ) e−ηt

Representing vx ( t )
that x ( 0 ) = 0 at

= dx ( t ) dt

t =0

(12 )

in Eq. (12 ) and again assuming the initial condition

we get by direct integration .

x (t )
=

v0 cos (θ )

η

(1 − e )

(13)

−η t

thus the time of tennis ball for trajectory of motion value of t is

1 
xη
t ( x) =
− ln 1 −

η  v0 cos (θ ) 

(14 ) .

From fig.1, the equation of motion in the vertical direction are then
d
FLcos ( θ ) j - Fd sin ( θ ) ˆj+Fy ˆj -mg j= m (vy ˆj)
dt

where

Fd = Cd v

is the drag force,

FL = CL v

(15)

is the Magnus force putting this in to Eq. (15 ) we have

dv
F
C
 CL

sin(θ ) + d cos(θ )  v y − g + y = y

m
m
dt
 m


With this definition the parameter γ and the external force in y axis becomes
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C
m

γ=
−( L sin(θ ) +

Cd
F0 − β 2t
cos(θ ) , Fy (t ) =
te cos 2 (ωt )
β
m

(17 )

Representing Eq . (17 ) in to Eq. (16 ) , we have
−γ v y − g +

dv
F0 − β 2t 2
te cos (ωt ) = y
mβ
dt

dv y
F0 − β 2t
te cos 2 (ωt ) − g
=
+ γ vy
dt
mβ

(18)

This equation may be solved by direct integration by part provided that we know the initial condition

(v

y

= v0 sin(θ ) ) , We have the velocity time-dependent horizontal as.

−βt
−βt
F0  te − β t e − β t α te cos ( 2ωt ) 2ωte sin ( 2ωt )

− 2 +
+
α
2mβ  α
(α 2 + 4ω 2 )
(α 2 + 4ω 2 )


vy (t )
=

( 4ω − α )
+
(α + 4ω )
2

2

2

2

2

e

−βt

4ωte − β t sin ( 2ωt )  g
cos ( 2ωt ) −
− +
2
(α 2 + 4ω 2 )  γ


 v sin (θ ) + g − F0
 0
γ 2mβ


 4ω 2 − α 2 )

1   −γ t
 (
e
−
 (α 2 + 4ω 2 )2 α 2  



(19 )

Representing v y ( t ) = dy ( t ) dt in Eq. (14 ) and again assuming the initial condition that y (0) = y
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at

t = 0 we get by direct integration.

=
y(t)

F0  e − β t
e − β t te − β t
α
−
−
+ 2

2
2
2
αβ
α
2mβ  βα
(α + 4ω 2 )

 te − β t ( 2ω sin(2ωt ) − β cos(2ωt ) )
 e − β t ( 2ω cos(2ωt ) + β sin(2ωt ) ) 
2ω
+



( β 2 + 4ω 2 )
( β 2 + 4ω 2 ) 
( β 2 + 4ω 2 )


+

 e − β t ( 2ω sin(2ωt ) − β cos(2ωt ) )  

 
( β 2 + 4ω 2 ) 
( β 2 + 4ω 2 )


β

 e − β t ( 2ω sin(2ωt ) − β cos(2ωt ) ) 

2ω
2ω
+ 2



(α + 4ω 2 )  ( β 2 + 4ω 2 ) 
( β 2 + 4ω 2 )

−

 e − β t ( 2ω cos(2ωt ) + β sin(2ωt ) )  te − β t ( 2ω cos(2ωt ) + β sin(2ωt ) ) 

−

(α 2 + 4ω 2 ) 
( β 2 + 4ω 2 )
( β 2 + 4ω 2 )



+

(4ω 2 − α 2 )  e

(α 2 + 4ω 2 ) 

β

−βt

( 2ω sin(2ωt ) − β cos(2ωt ) )  −



( β 2 + 4ω 2 )

 e − β t ( 2ω cos(2ωt ) + β sin(2ωt ) )   gt
4ωα

  −
(α 2 + 4ω 2 ) 2 
( β 2 + 4ω 2 ) 2
 γ

F0  (4ω 2 − α 2 )
1 
g
−  v0 sin(θ ) + −
−


γ 2mβ  ( β 2 + 4ω 2 ) 2 α 2  

e −γ t

γ

 v sin(θ ) g
F0  (4ω 2 − α 2 )
1 
+ 0
+ 2 −
− 2 
 2
2 2
2mβγ  (α + 4ω )
γ
γ
α 


F0  ( β − α )
8βω 2
α (4ω 2 + β 2 )
+
−

2mβ  ( βα 2 )
(α 2 + 4ω 2 )(4ω 2 + β 2 ) 2 (α 2 + 4ω 2 )(4ω 2 + β 2 ) 2
( β (4ω 2 − α 2 ) + 8βω 2 )  + y
− 2
0
(α + 4ω 2 ) 2 (4ω 2 + β 2 ) 


−

( 20 )

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

F0

is intital

farce, v0 is intital velocity, y0 is height of people, m1 is weight of tennis balls, m2 is weight of the
tennis racket, Cd is air resistance coefficient, CL 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
F0 = 0.022, 0.024, 0.026, 0.028 , v0 = 33, 35, 37, 39 , κ = 0.2, 0.6, 0.7, 0.8
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ω = 0.56, 0.66, 0.76, 0.86 , θ = 1.0,1.4,1.8, 2.2 , β = 0.8, 0.9,1.0,1.1,1.2 , ,
CL = 0.006, 0.0034, 0.00064, 0.00005 and Cd = 0.008, 0.0025, 0.00085, 0.00007 .

C

C



=
2) We can write the
parameter η  L Cos (θ ) + d Sin(θ )  ,
m1
 m1

C

C
=
γ  L Cos (θ ) − d Sin(θ )  , α
=
m1
 m1


(γ

−β)

3) We can mold the Eq. (14 ) into the program mathematica and we can use the commard of
1 
xη 
− ln 1 −

function t ( x ) =
η  v0 cos (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
the solid line
is F0
=

F0

0.024,
=
v0 35

and v0 vary with. From fig 2, the dashed line=
is , F0
, the dashed large line
is, F0
=

0.022,
=
v0 33 ,

0.024,
=
v0 37 , the dot line is

=
F0 0.026,
=
v0 39

From fig 2, if higher the parameter

F0 , v0

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 ω 0.56,
=
θ 1.0 , the
θ 1.8 , the dot line is
=
=
is ω 0.76,
dashed large line=
is ω 0.66,
=
θ 1.4 , the solid line
=
=
ω 0.86,
θ 2.22

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 β
line=
is β

=
κ 0.6 ,the
0.9,

0.8,
=
κ 0.2

=
κ 0.7 , the dot line=
dashed large line =
is β 1.0,
is β

, the solid

=
κ 0.8
1.2,

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 CL and Cd very with From fig 5, the dashed line
is Cd 0.008,
=
=
CL 0.006 ,
line is Cd 0.00085,
the solid line
is Cd 0.0025,
=
CL 0.00064 , the
=
=
CL 0.0034 the dashed large=
dot
line is Cd
=

=
0.00007,
CL 0.00005

From fig 5, if decrease the parameter CL , Cd affect increasing value of the displacement in horizontal .

Figure 6: Relationship be tween vertical displacement and horizontal displacement for position.
Setting the parameter CL and Cd very with From fig 6, the dashed =
line is Cd 0.00002,
=
CL 0.00001 , the
solid
line is Cd 0.00045,
line is Cd 0.0019,
=
=
CL 0.00044 , the dashed large =
=
CL 0.0018 , the dot

440

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

line
is Cd
=

0.005,
=
CL 0.004

From fig 6, if higher the parameter CL , Cd affect increasing value of the displacement in horizontal.
Conclusion
From figure 2,3,4,5,6 if higher the parameter F0 , v0 , β , κ , ω , θ , CL , Cd affect increasing value of the
displacement in horizontal. But if decrease the parameter CL , Cd affect increasing value of the
displacement in horizontal as well
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The study of the movement of basketball under air resistance and vertical and
vertical lifting force.
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บทคัดย่อ
การพัฒนาแบบจาลองคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ซึ่งมีวิธีการคานวณหาการกระจัดที่เป็นฟังก์ชั่นของเวลาในแนวดิ่ง สาหรับการ
ชูทบาสเก็ตบอล โดยใช้วอธีการอินทริเกรต บาย พาท และใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน ซึ่งเราได้ผลการคานวณของ
การกระจัดในแนวดิ่งที่เป็นฟังก์ชั่นของเวลาและการกระจัดที่อยู่ในแนวราบจะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์  และ 

คาสาคัญ : 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 Fd   vx and the lifting force Fl   vx 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.
dy
 p( x) y  v( x) Q( x)
dx
v( x)

dy
 p( x)v( x) y  v( x) Q( x)
dx

dy
(v( x) y )  v( x) Q( x)
dx
y

1
v( x)Q( x) d 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
dv
(vy )  v  Pvy , y  Pvy
dx
dx
dx

 3

This last equation will hold if
dv
 Pv ,
dx
v  e

dv
 pdx ,
v

 4

pdx

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
 p( x)
p( x)
y( x)  e    Q( x) e  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 m s 2 .

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,
 Fl sin( ) ˆi  Fd cos( ) ˆi  F0 x cos 2 ( t) ˆi  Fd sin( ) ˆj m gjˆ
ˆj  ,


 6

dvx
,
dt

7

dv
 dv
 Fl cos( ) ˆj F0 y te  t sin 2 ( t) ˆj  m  x iˆ  y
dt
 dt

We can evaluate the horizontal velocity time-dependent to give
 Fl sin( )  Fd cos( )  F0 x cos 2 ( t)  m

where

Fl   vx is magus force,

Fd   vx is air resistance force, we have

dvx  
F


  sin( )  cos( )  vx  0 x cos 2 ( t) .
dt  m
m
m


8

With this definition the parameter becomes



m

sin( ) 


m

 9

cos( )

Substituting equation  9 into equation  8  we have
dvx
F
  vx  0 x 1  cos  2t  
dt
2m

(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
F

vx (t)  e  t  0 x  1  cos(2 t) et dt  c  
 2m


11

Integrating the term of velocity above by parts, we get
vx  t  

F0 x  1   cos  2t   2 sin  2t   
 t
 
  ce
2
2
2m  
  4
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Substituting t  0 in equation 12  and angin assuming the initlial condition that, vx (0)  v0 cos( ) we
get
c  v0 cos( ) 

F0 x  1


  2
2
2m     4 

13

Putting this into equntion 12  , we have

vx  t  

F0 x 
F0 x  1

 1   cos  2t   2 sin  2t   
 
   t . 14 
e
 
   V0 cos   
  2
2
2
2 
2m  

 4
2m     4  





Substituting vx t   dx dt in equation 14  and using technique integrating by parts, and again
assuming the initial condition that x(0)  0 at t  0 , we get by direct integration
x(t) 

F0 x  t
 sin(2 t)
cos(2 t) 
 2
  2

2
2m   (  4 )2m (  4 2 ) 

F0 x
v cos( ) F0 x  1
 F0 x  1

 e  t





v
cos(

)

 0




  2
0
2
2
2
2
2
2m(  4 )

2m     4 
 2m     4 
 

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
Fl cos( )  Fd sin( )  m g  F0 y te  t sin 2 ( t) 

where

Fl   vx is magus force,

dv y
dt

16 

Fd   vx is air resistance force, we have

F0 y te   t
dv


cos( )v y  sin( )v y  g 
sin 2 ( t)  y
m
m
m
dt

17 

With this de fingtion the parameter becomes



m

cos( ) 


m

18

sin( ),
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Substituting equation
dv y
dt


m

sin( ) 


m

19 

cos( ),

18 and equation 19  into equation 17  , we have
 vy 

F0 y
m

 20 

te  t sin 2 ( t)  g

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
 F


v y (t )  e t    0 y te  t sin 2 ( t)  g  e t dt  c 

  m


 21

Integrating the term of Velocity above by parts, we get
F0 y  te   t e   t  g
v y (t ) 
 2    ce  t 

2m  
 
F0 y  te   t ( cos(2 t)  2 sin(2 t) (4 2   2 )e   t cos(2 t) 4 e   t sin(2 t) 




2m 
 2  4 2
( 2  4 2 ) 2
( 2  4 2 ) 2 

 22 
Substituting t  0 in equation  22  and again assuming the initial condition that vy (0)  v0 sin( ) we
get,
F0 y  (4 2   2 )  g
c  v0 sin( ) 



2m 2 2m  (4 2   2 )2 
F0 y

 23 

Putting this into equation  22  , We have
v y (t) 

F0 y  te  t e  t 
 2 

2m  
 

F0 y  te  t ( cos(2 t)  2 sin(2 t)) (4 2   2 )te  t   t
4 e  t sin(2 t) 

e
cos(2

t)



2m 
 2  4 2
(4 2   2 ) 2
( 2  4 2 ) 2 


g

F0 y
F0 y  (4 2   2 ) 

 v0 sin( ) 



2m 2 2m  (4 2   2 ) 2 


g  
e
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 24 
Substituting vy  t   dy dt equation  24  , and using technique integrating by parts, and again
assuming the initial Condition that y(0)  y0 at t  0 we get by direct integration.
y t  

F0 y  1  te   t e   t
 2
 
2m    


 1 e   t 

 2
   

  te   t 2 sin  2t    cos  2t    4 2   2 

F0 y 

4
t
t



e
cos
2

t

e
sin
2

t




 2
2
2 2
2
2 2

2m    4 2 
 2  4 2
4





4








t


t
2  e sin  2t   te 2 cos  2t    sin  2t   


 2


  4 2  4 2   2
4 2   2






 4     e

 4    

2
2
 e   t  sin  2t   2 cos  2t    4     e   t 2 sin  2t    cos  2t   
2 sin  2t    cos  2t  
4







2
2 2
2
2 2
2
2 2
4 2   2
 2  4 2
4 2   2
 (  4 ) 
  4    

2
2
 t
2
2
F
F  4    g  e
F0 y
F  4    g 
 v sin( )
gt 
   v0 sin( )  0 y 2  0 y 
 y0  0

 0y 
 
 2 
2
 
2m
2m  (4 2   2 ) 2   
2
m

2
m  (4 2   2 ) 





F0 y  1

1  F0 y 
 (4 2   2 )
 (4 2   2 )
8 2


 2  2 
 2
2
2
2 2
2
2 2
2
2
2
2 2
2
2 
2m  
  2m  (  4 )(  4 ) (4   ) (4   ) (4   ) (4   ) 

2

2

t

 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

Pink color figure b

Purple color figure a
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Rea color figure d

Orange color figure c

Figure

Representation of behavior for displacement in vertical and Honrizartal basketball.

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 v0 = 5.8 m s which is
the highest initial velocity in the experiment, decreased the horizontal force at Fh =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 v0 = 4.3 m s which is the initial velocity which has decreased from figure 1 a and causes
the force used to move in the level Fh = 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 v0 = 3.8 m s hich has a decrease and
resulting in a force that is moving at a level of Fh =3.4 N with an angle of  = 60 degrees and
  0.058 and   0.065 . From figure 2 d Objects with speeds starting at v0 = 3.7 m s make the
force used to move horizontally is equal to Fh  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.
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บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอการศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สาหรับระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส ด้วยการนาตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง มาเพิ่มระดับแรงดัน
เอาต์พุตให้เพียงพอต่อความต้องการของอินเวอร์เตอร์สามเฟส ซึ่งมีข้อ ดี คือ ใช้วงจรไดโอดสามารถสร้างและใช้งานง่ายที่สุด
เนื่องจากไม่มีสวิตช์ที่ถูกควบคุมรวมอยู่ในวงจร ทาให้มีความน่าเชื่อถือและความทนทานสูงในขณะที่ราคาถูกกว่า ผลการ
ทดสอบการทางานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ทาการวัดคลื่นแรงดันไฟฟ้า ด้านอินพุตและด้าน
เอาต์พุต ด้วยการจาลองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทดสอบจริง พบว่า แรงดันอินพุตมีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ส่งผล
ให้คลื่นแรงดันเอาต์พุตเป็นคลื่นกระแสตรง มีขนาด 635 โวลต์ ซึ่งจากผลการจาลองและผลการทดสอบจริงสามารถยืนยัน
ความเป็นไปได้ของสมรรถนะของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่นาเสนอได้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ : 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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บทนา
ปัจจุบันระบบขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วได้ โดยมีต้นกาลังเป็นมอเตอร์กาลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรมและระบบขนส่ง (Singh et al. 2010; Mitsui et al. 2007) อุปกรณ์หลักที่ทาหน้าที่ควบคุมให้มอเตอร์
สามารถทางานที่ความเร็วต่าง ๆ ได้คือ อินเวอร์เตอร์ โดยใช้หลักการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วย
หลักการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กาลัง ซึ่งสามารถทาให้แรงดันและความถี่ด้านเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนแปลงได้ และ
อินเวอร์ เตอร์ดั งกล่าวจาเป็น ต้องการแรงดั นทางด้ านอินพุ ตที่ค่อนข้ างสูง ดังนั้นตั วแปลงผันไฟฟ้ า กระแสสลับเป็นไฟฟ้ า
กระแสตรงจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับอินเวอร์เตอร์ 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)ซึ่งถูกนาไปใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม เนื่องด้วย
ความสามารถในเรื่องการควบคุมค่าตัวประกอบกาลังด้านอินพุตให้มีค่าเป็นหนึ่งได้ด้วยกระแสอินพุตที่มีลักษณะเป็นคลื่นซายน์
และยังสามารถรักษาแรงดันเอาต์พุตให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ แต่เนื่องด้วยโครงสร้างของวงจรที่ประกอบด้วยไดโอดจานวน
มากส่งผลให้การสูญเสียจากการนากระแสมีค่าสูงตามไปด้วย และตัวเหนี่ยวนาขนาดใหญ่ที่ความถี่สูง ส่งผลให้ราคาแพง เพื่อ
ลดปัญหาดังกล่าวโครงสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า จึงเป็นที่
น่าสนใจสาหรับบทความนี้ โดยใช้วงจรไดโอดสามารถสร้างและใช้งานง่ายที่สุด เนื่องจากไม่มีสวิตช์ที่ถูกควบคุมรวมอยู่ในวงจร
จึงไม่จาเป็นต้องใช้วงจรขับสวิตช์และอุปกรณ์วัดค่าต่างๆ ทาให้ตัวแปลงผันแบบนี้มีความน่าเชื่อถือและความทนทานสูง และ
ราคาถูก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สาหรับระบบ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส ที่สามารถแปลงผันแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุต ให้มีค่าเพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่ากับตัวแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบสามเฟส
วิธดี าเนินการวิจัย
การแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ได้รับมาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าภายในบ้านให้เป็นกระแสตรงที่ให้
แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูง จากนั้นแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส สาหรับ
จ่ายให้แก่มอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสนั้น เรียกว่า อินเวอร์เตอร์สามเฟส ในบทความนี้จะอธิบายการทางานเฉพาะตัวแปลงผัน
ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบแรงดันสองเท่า ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
การทางานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า
หลักการทางานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า ดังภาพที่ 2
ด้วยการพิจารณาสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงครึ่งคลื่นบวกที่จ่ายให้กับวงจร ทาให้ไดโอด D1 ได้รับไบอัสตรง จึง
นากระแสได้ ส่วนไดโอด D2 ได้รับไบอัสกลับ จึงไม่นากระแสได้ จากนั้นตัวเก็บประจุ C1 เริ่มชาร์จประจุได้รับแรงดันตกคร่อม
C1 เท่ากับแรงดันแหล่งจ่าย (Vc1 = Vm) เมื่อพิจารณาสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงครึ่งคลื่นลบที่จ่ายให้กับวงจรทาให้ไดโอด
D1 ได้รับไบอัสตรง จึงนากระแสได้ ส่วนไดโอด D2 ได้รับไบอัสกลับ จึงไม่นากระแสได้ จากนั้นตัวเก็บประจุ C2 เริ่มชาร์จประจุ
ได้รับแรงดันตกคร่อม C2 เท่ากับแรงดันแหล่งจ่าย (Vc2 = Vm) ดังนั้นเมื่อพิจารณาสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับตลอดหนึ่งไซเคิล
แล้ว พบว่าแรงดันเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่า สูตรในการหาแรงดันเอาต์พุตสามารถหาได้จากสมการที่ (1)
=

√

(1)

(ก) สัญญาณช่วงครึ่งคลื่นบวกที่จ่ายให้กับวงจร
(ข) สัญญาณในช่วงครึ่งคลื่นลบที่จา่ ยให้กับวงจร
ภาพที่ 2 ตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า
วิธีการออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า

(ก) แบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ข) ชุดการทดลองจริง
ภาพที่ 3 การออกแบบสร้างตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า
การศึกษาโครงสร้างและหลักการทางานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดัน
เอาต์พุตสองเท่า ในบทความนี้จะสร้างและทดสอบสมรรถนะการทางานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
แบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่าดังกล่าวขึ้น เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และยืนยันความถูกต้องของหลักและวิธีการที่ได้
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นาเสนอ โดยสามารถแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถให้แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูง
ดังนั้นการออกแบบสร้างตัวแปลงผันชนิดนี้ เพื่อนามาทดสอบสมรรถนะการทางานจริงของหลักและวิธีการที่นาเสนอ ด้วยการ
สร้างจากแบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเปรียบเทียบกับชุดการทดลองจริง ดังภาพที่ 3
ผลการวิจัย

(ก) แรงดันอินพุต

(ข) แรงดันเอาต์พุต
ภาพที่ 4 ผลการจาลองคลื่นแรงดัน

(ก) แรงดันอินพุต

(ข) แรงดันเอาต์พุต
ภาพที่ 5 ผลการทดสอบคลื่นแรงดัน

เพื่อยืนยันความถูกต้องของบทความที่นาเสนอ จึงทาการสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวงจรการ
ทดสอบจริง โดยมีพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ แรงดันอินพุต 220 โวลต์ ตัวเก็บประจุขนาด 60 ไมโครฟารัด และความถี่หลักมูล
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50 เฮิร์ต จากผลการสร้างแบบจาลองด้วยโปรแกรม พบว่า คลื่นแรงดันอินพุตของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้า
กระแสตรงแบบให้ แรงดันเอาต์พุตสองเท่า มี ลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ดังภาพที่ 4 (ก) และคลื่นแรงดั นเอาต์พุ ตเป็นคลื่ น
กระแสตรง มีขนาด 635 โวลต์ ดังภาพที่ 4 (ข) และจากการสร้างวงจรการทดสอบจริง พบว่า คลื่นแรงดันอินพุตของตัวแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบให้แรงดันเอาต์พุตสองเท่า มีลักษณะเป็นคลื่นซายน์ ดังภาพที่ 5 (ก) และ
แรงดันเอาต์พุตเป็นคลื่นกระแสตรงขนาด 637 โวลต์ ดังภาพที่ 5 (ข) ซึ่งจากผลการจาลองทั้งหมด แสดงให้เห็นถึง ความ
สอดคล้องกับผลการทดสอบจริง และสอดคล้องกับทฤษฎีตามสมการที่นาเสนอ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการทางานของตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่นาเสนอ พบว่า สามารถแปลง
ผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถให้แรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตมีค่าเพิ่มสูงเท่าเทียบตัวแปลงผันไฟฟ้า
กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแบบสามเฟส และตัวแปลงผันดังกล่าวสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเพียงหนึ่งเฟส
จากผลการทดสอบสมรรถนะด้วยแบบจาลองและวงจรทดสอบจริงแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นาเสนอสามารถทาให้ตัวแปลงผัน
ชนิดนี้ทางานได้อย่างมีเสถียรภาพด้วย
อภิปรายผล
การออกแบบตั ว แปลงผั น ไฟฟ้ า กระแสสลั บ เป็ น ไฟฟ้ า กระแสตรง โดยวิ ธี ก ารสร้ า งแบบจ าลองด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับวงจรการทดสอบจริง ผลจากการออกแบบตัวแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้
สร้างขึ้นนี้สามารถเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าจาก 226 โวลต์ เป็น 635 - 637 โวลต์ ซึ่งสอดคล้องกับสมการที่ (1) และแรงดัน
เอาต์พตุ ที่ได้มีขนาดมากพอ สาหรับนาไปประยุกต์ใช้ในการจ่ายแรงดันให้กับตัวแปลงผันพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับสามเฟส เพื่อขับมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟสต่อไป
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การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร
CHECK AND IMPROVEMENT OF ELECTROSTATIC DISCHARGE IN MACHINE
วุฒิชัย ขาปู่ วรินทร แซ่ลิ้ม คมสัน พะปะโคน และ สุรพงษ์ แก่นมณี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
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บทคัดย่อ
บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด เป็นโรงงานผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ไอซี (Integrated Circuits)
ซึ่งสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชานเลอร์ มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ทาการสารวจ
เครื่องจักรในสายการผลิตพบว่า สาเหตุที่เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ภายใน เนื่องจากเครื่องจักรบางตัวมีอายุการใช้งานมานาน
หลาย 10 ปี ทาให้สายกราวด์ที่ติดมากับเครื่องเกิดการชารุดหรือขาดไป เนื่องจากการที่ชิ้นส่วนของเครื่องจักรมีการเคลื่อนที่
ในขณะการทางาน อาจจะทาให้สายกราวด์ขาด และเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของพนักงานก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิด
การชารุดเสียหายได้เหมือนกัน และเมื่อทาการวัดค่า ESD ออกมา พบว่ามีการสะสมของไฟฟ้าสถิตอยู่เป็นจานวนมาก เกินกว่า
ค่ามาตรฐาน ที่ทางบริษัทตั้งไว้ โดยค่ามาตรฐานที่ตั้งไว้ มีดังนี้ ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนาไฟฟ้า ใช้มิเตอร์ไฟฟ้ าวัดความต้านทาน
โดยชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω และชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω
ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่โลหะนาไฟฟ้าเมื่อวัดออกมาแล้วต้องมีค่าไม่เกิน 100 V โดยใช้เครื่อง Static Sensor วัดประจุไฟฟ้า
คาสาคัญ : 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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keywords : static electricity, electric charge, static electricity in machinery
บทนา
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกัน ดูแลและรักษา สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงาน บริษัทฯ ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้
หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
และหลักนิติธรรม มีการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติสากล และเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กาหนดให้นาหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม การป้องกัน
สิ่ งแวดล้ อ ม ตลอดจนการอนุ รั ก ษ์ พ ลั งงานไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานทุ ก คน อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงยังมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นรากฐานที่จะนาไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้
กาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้
1) การป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยดาเนินควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
2) บริ ษัทฯ จะริเ ริ่มสนั บสนุน และด าเนิน การกิ จกรรมทุกประเภท ที่ช่ว ยปกป้ อง ป้อ งกัน ปรับปรุงและรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
3) บริษัทฯ จะดาเนินการควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการนาทรัพยากร
กลับมาใช้หมุนเวียนใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการลดของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ชุมชนและสังคมโดยรอบ
4) บริษัทฯ จะดาเนินการควบคุม ป้องกันมลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม รวมไปถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศตลอดจนข้อกาหนดนานาชาติที่จาเป็น และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของไมโครชิพทั่วโลก
5) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้จาหน่ายสินค้า และผู้รับเหมาให้กับบริษัทฯ มีการดาเนินการ และควบคุมให้มี
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนลูกค้าของบริษัทฯ ที่จะได้รับสินค้า
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
6) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการจัดการ ควบคุม ป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยรวม ด้วย
ความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด เป็ นผู้นาในด้ านการผลิ ตไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งสามารถตั้ ง
โปรแกรมได้รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีความจาถาวร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มุ่งตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ควบคุมการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพสูงของตลาดผู้บริโภค อุตสาหกรรมรถยนต์ อุปกรณ์สานักงาน การสื่อสารและอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกทั้งยังมุ่งไปยัง
อุปกรณ์ควบคุมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง วงจรรวม หรือ วงจรเบ็ดเสร็จ (Integrated Circuit ; IC) หมายถึง วงจรที่
นาเอาไดโอด, ทรานซิสเตอร์, ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ และองค์ประกอบวงจรต่างๆ มาประกอบรวมกันบนแผ่นวงจรขนาด
เล็ก ในปัจจุบันแผ่นวงจรนี้จะทาด้วยแผ่นซิลิคอน บางทีอาจเรียกว่า ชิพ (Chip) และสร้างองค์ประกอบวงจรต่างๆ ฝังอยู่บน
แผ่นผลึกนี้ ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่เรียกว่า Monolithic การสร้างองค์ประกอบวงจรบนผิวผลึกนี้ จะใช้กรรมวิธีทางด้านการ
ถ่ายภาพอย่างละเอียด ผสมกับขบวนการทางเคมีทาให้ลายวงจรมีความละเอียดสูงมาก สามารถบรรจุองค์ประกอบวงจรได้
จานวนมาก ภายใน IC จะมีส่วนของลอจิกมากมาย ในบรรดาวงจรเบ็ดเสร็จที่ซับซ้อนสูง เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งใช้ทางาน
ควบคุม คอมพิวเตอร์ จนถึงโทรศัพท์มือถือ แม้กระทั่งเตาอบไมโครเวฟแบบดิจิตอล สาหรับชิพหน่วยความจา (RAM) เป็นอีก
ประเภทหนึ่งของวงจรเบ็ดเสร็จที่มีความสาคัญมากในยุคปัจจุบัน (บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด, 2561)

458

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ในสภาพแวดล้อมในการทางานของเรา ไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจ นอกจากไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่อ คน
เมื่อไปสัมผัสกับวัสดุประเภทตัวนาแล้ว ทาให้รู้สึกสะดุ้งเหมือนถูกไฟช็อตแล้ว ไฟฟ้าสถิตยังส่งผลต่อกระบวนการในการผลิต
ด้วย ปัจจุบันชิ้นงานอิเลคทรอนิกส์นับวันจะมีขนาดเล็กลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การมีวงจรไฟฟ้ามากมายในขนาดของ
ชิ้นงานที่เล็กลง จะส่งผลให้ชิ้นงานยิ่งไวต่อไฟฟ้าสถิตย์จะถูกส่งจากคนงานในสายการผลิต เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยัง
ชิ้นงานอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งมีผลทาให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของชิ้นงานเหล่านั้นเปลี่ยนไป อาจจะเป็นการลดคุณภาพลงหรือทาลาย
ชิ้นงาน มีการศึกษาและพบว่ามากกว่า 50% ของชิ้นงานที่เสียหายล้วนมีผลมาจากไฟฟ้าสถิต เพื่อศึกษาการเกิดไฟฟ้าสถิตที่
สะสมภายในเครื่องจักรและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่สะสมอยู่ในเครื่องจักร ( นวลพรรณ ในงาม,2542)
วิธดี าเนินการวิจัย
การดาเนินการโครงการ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร (Check and Solve
Electrostatic Discharge in Machine) ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้ดูแลช่วยเหลือในส่วนของการตรวจสอบ ESD ในเครื่องจักร
ในสายการผลิต และดาเนินการซ่อมแซมจุดที่ชารุด เดินสายกราวด์ (Ground) ตามจุดที่มีไฟฟ้าสถิตสะสมอยู่ เพื่อป้องกันความ
เสียหายของชิ้นงาน ทีเ่ กิดจากการที่มีไฟฟ้าสถิตไหลผ่านตัวงานเวลาเครื่องทาการทดสอบ ดั้งนั้น จึงได้ดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจวัดค่าประจุสะสมในเครื่องจักร เดินสายกราวด์ (Ground) และจัดทาตารางการใช้งานของสายกราวด์ของ
เครื่องจักรแต่ละเครื่อง เพื่อให้การผลิตได้มีคุณภาพมากขึ้น (พิจักษ์ เพิ่มประเสริฐ,2554) โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินการ
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การเก็บข้อมูล
1 หลักการเก็บข้อมูลคือ การเก็บข้อมูลเครื่องที่จะทาการวัดไฟฟ้าสถิตให้ครบทุกเครื่อง เพื่อความสะดวกใจการ
ดาเนินการ
2 ทาการวัดไฟฟ้าสถิตแต่ละเครื่องในตาแหน่งต่างๆให้ครบทุกจุด เพื่อจะได้รู้ว่ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไข
3 ถ่ายรูปแต่ละตาแหน่งที่ทาการวัด เพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจน รู้จุดแก้ไขที่แน่นอน ทาการวัดขนาดของสายเคเบิ้ล
สกรู และTerminal ที่ต้องใช้
4 ติดตั้งเครื่อง Air ionizer ตามจุดที่ไม่สามารถเดินสายกราวด์
5 นาข้อมูลที่เก็บได้มาในข้างต้นลงในตาราง เพื่อเป็น Model ในการแก้ไขเครื่องอื่นๆ
สาหรับข้อมูลที่ได้มานี้ เป็นเพียงบางส่วนคือ นาเครื่อง Handler มาเสนอเป็นตัวอย่าง 2 Model คือ เครื่อง SC
TRITEMP และ SC HOT และเครื่องรีด 1 เครื่อง ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะจัดทาเป็นข้อมูลก่อน - หลัง เพื่อจะได้เห็นจุดที่ทาการ
แก้ไขได้ชัดเจนมากขึ้น
ผลการวิจัย
จากการที่ได้ปฏิบัติงานทดสอบและได้เข้ามาทาการตรวจวัดไฟฟ้าสถิต และทาแก้ไขปรับปรุงให้เครื่องจักรมีคุณภาพ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานในสายการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ และได้ทาการจัดทาตารางการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อให้
ง่ายต่อการ Maintenance ซึ่งข้อมูลที่มานาเสนอนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สาคัญของบริษัท จึง
ไม่สามารถนามาเปิดเผยได้ทั้งหมด
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

กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน-หลัง เครื่อง SC TRITEMP
5.5
5

ค่าความต้านทาน (Ω)

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

Output Stack

Output Fox

Reject Bin

Output Buffer Stack

Output Shuttle

Ream Bient

Information After (Ω)

ภาพที่ 2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC TRITEMP
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Output Transfer

Information Before (Ω)

Test Chuck

Soak Base

Soak PnP

Input Shuttle

Input Buffer Stack

Input Transfer

Input Fox

Input Stack

0
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ข้อมูลที่แสดงเป็นแบบกราฟแท่ง แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC TRITEMP ซึ่งข้อมูลค่าที่วัดได้
หลังจากทาการปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
หมายเหตุ : ชิ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น โลหะน าไฟฟ้ า ใช้ มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้ า วั ด ความต้ า นทาน โดยชิ้ น ส่ ว นที่ เ คลื่ อ นที่ ไ ด้ (Part
Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω
ตารางที่ 2 เครื่อง SC Hot สามารถเก็บข้อมูล ก่อน - หลัง ได้ดังนี้
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

462

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน-หลัง เครื่อง SCHOT
ค่าความต้านทาน (Ω)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Information Before (Ω)

Information After (Ω)

ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC HOT
ข้อมูลที่แสดงเป็นแบบกราฟแท่ง แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน - หลัง เครื่อง SC HOT ซึ่งข้อมูลค่าที่วัดได้หลังจาก
ทาการปรับปรุงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้จะอยู่ที่ค่าประมาณ 0.2 Ω ถึง 0.3 Ω ส่วนข้อมูลที่มีค่าสูงเป็นข้อมูล
ก่อนทาการปรับปรุง ซึ่งสาเหตุที่มีค่าสูงเกิดจากสายกราวด์ขาด หลวม จึงทาให้เกิดการสะสมของไฟฟ้าสถิตอยู่มาก
หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนาไฟฟ้าใช้มิเตอร์ไฟฟ้าวัดความต้านทาน โดยชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement)
ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω
อภิปรายผล
ไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการการผลิต การทางานของเครื่องจักรในโรงงาน เช่น การลอกเทป การ
เคลื่อนที่บริเวณสายพานลาเลียง เป็นต้น กลุ่มอุตสาหกรรมที่เสี่ยงเกิดไฟฟ้าสถิตมีด้วยกันหลายกลุ่ม เนื่องจากวัสดุหรือสินค้า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆ เป็นวัตถุที่เป็นฉนวนมีประจุไฟฟ้า เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมกระดาษ โรงสีข้าว หรือ
อุตสาหกรรมน้ามันเชื้อเพลิง ที่มคี วามสามารถในการนาไฟฟ้า อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า การเกิดไฟฟ้าสถิตในที่ทางานสามารถ
ก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดไฟไหม้ได้ เนื่องมาจากประกายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เมื่อสัมผัสกับไอระเหยที่รั่วไหลอยู่ในอากาศ
จึงสามารถทาให้เกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ได้ รวมไปถึงสารละลายหรือเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ในที่ทางานจะต้องมีการควบคุม
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ความเร็วในการไหวผ่านท่อหรือวัสดุอื่นๆ เช่น น้ามันดีเซลสามารถสะสมประจุไฟฟ้าได้เป็นจานวนมาก จึงเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟฟ้าสถิตและประกายไฟ
การเกิดไฟฟ้าสถิตเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เนื่องมาจากการคลายประจุไฟฟ้าผ่านร่างกายมนุษย์ หากมีปริมาณมากๆ
สามารถส่งผลต่อร่างกายได้ เช่น มีอาการชา รู้สึกเหมือนมีเข็มทิ่มแทงบริเวณมือ แขน ข้อศอก และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย หรือ
เกิดการกระตุกของกล้ามเนื้อ และอาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้การเกิดไฟฟ้าสถิตยังสามารถส่งผลกระทบทาให้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องจักรเกิดการชารุดเสียหายได้ ซึ่งเกิดจากการรบกวนของกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่วิ่งผ่านทาให้
คุณสมบัติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์นั้นลดลง หรือเสียหายไปเลย ซึ่งมีวิธีการควบคุม และการป้องกันไฟฟ้าสถิตในสถานที่ทางาน
สามารถดาเนินการป้องกันได้ด้วยการทากราวด์และการเชื่อมต่อฝากการทากราวด์ (Grounding) คือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้
มีศักดิ์เป็น 0 เท่ากับพื้นดิน หรืออธิบายให้เข้าใจมากขึ้น คือการจากัดกระแสไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่การทางาน ให้ไหลผ่าน
ลงดินเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตส่วนการเชื่อมต่อฝาก (Bonding) คือการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากวัสดุนาไฟฟ้า
โดยการใช้สายไฟหรือตัวนาไฟฟ้าอื่น เพื่อให้ประจุไฟฟ้าสถิตเคลื่อนที่สะดวก อาจจะใช้บัสบาร์ที่เป็นทองแดงหรืออะลูมิเนียม
เปลือย รวมทั้งการใช้สายตัวนาหุ้มฉนวน ที่สามารถทนแรงดึงได้ ซึ่งในการวิจัยคณะทีมผู้วิจัยได้นาเอาหลักการทั้งสองวิธีการมา
ใช้ในการแก้ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตในเครื่องจักร หลังจากการดาเนินการแล้วผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมของ
โรงงานซึ่งเป็นข้อมูลในการนาไปใช้และปฏิบัติเป็นแนวทางนโยบายของโรงงานต่อไป และช่วยลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของ อนุสรณ์ จักรแก้ว, คชพงศ์ สุมานนท์ และ วิสุทธ์ ฐิติรุ่งเรือง
งานวิจัยนี้นาเสนอการศึกษาปริมาณไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบนร่างกาย (Human Body Voltage) ขณะร่างกายเคลื่อนไหว ที่มีผล
จากความชื้นสัมพัทธ์ความต้านทานของร่างกาย ความต้านทานของรองเท้าตัวนา (Static Control Shoes) และความ
ต้านทานของพื้นผิว (Static Control Surface) ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาปริมาณไฟฟ้าสถิตที่ความชื้นสัมพัทธ์ 60% และ
75% และที่ค่าความต้านทานของร่างกายที่ต่อผ่านสายรัดข้อมือ (Wrist Strap) มีค่าเปลี่ยนแปลงจาก 0 ถึง 200 เมกะโอห์ม
ตามลาดับ ระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงขึ้น และค่าความต้านทาน ของร่างกายที่ต่าลงมีผลทาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าสถิตในระดับที่
ลดลง
และหลังจากได้ศึกษารู้ถึงปัจจัยและสภาพปัญหาเอาปัจจัยที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้มาพิจารณาเป็นหลัก แต่ยังอาจจะ
มีปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบถึงค่า ผลตอบสนองที่สนใจได้อีก ซึ่งควรทาการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความชื้นในพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจจะมีผลกระทบต่อการเกิดของไฟฟ้าสถิตในพื้นที่ปฏิบัติงานซึ่ง
จะทาให้ระบบของการปฎิบัติงานในการใช้เครื่องจักรมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากการที่ได้เข้ามาทางานในส่วนของการสารวจและวัดค่าไฟฟ้าสถิตที่สะสมในเครื่องจักร หลังจากการดาเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข จนเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่า
จากข้อมูลก่อนและหลัง ค่าที่วัดได้มีค่าที่แตกต่างกันคือ ข้อมูลก่อนทามีค่าที่เกินค่ามาตรฐานไปมาก ชิ้นส่วนที่เป็น
โลหะนาไฟฟ้าใช้มิเตอร์วัดความต้านทาน โดยชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω ชิ้นส่วนที่อยู่กับ
ที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω เนื่องจากเครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน สายกราวด์ที่มีอยู่ก็ขาดชารุด ทาให้เมื่อเกิด
ไฟฟ้าสถิตไม่สามารถถ่ายเทลงสู่พื้นที่เป็นกราวด์ได้
ข้อมูลหลังทา ค่าที่วัดได้อยู่ในค่ามาตรฐาน คือ ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนาไฟฟ้า ใช้มิเตอร์ไฟฟ้า วัดความต้านทาน โดย
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ (Part Movement) ต้องมีค่าไม่เกิน 10 Ω หลังการแก้ไขแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 Ω ถึง 9 Ω และ
ชิ้นส่วนที่อยู่กับที่ (Fix Part) ต้องมีค่าไม่เกิน 1 Ω หลังการแก้ไขแล้วค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.2 Ω และยังได้จัดทาตารางข้อมูล
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อุปกรณ์การเดินสายกราวด์แต่ละโมเดล เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ช่วยให้พนักงานทางานได้สะดวกขึ้น โดยภาพรวมพบว่า
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้จัดการและพนักงานของ บริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
และเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมทั้งข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้ง ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ร่วมมือช่วยกันในการดูแลโครงงานสหิจศึกษานี้ให้สาเร็จลุล่วง
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คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน
DIELECTRIC PROPERTIES OF BARIUM TITANATE DOPED NANO-CARBON
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์* อาทิตย์ หู้เต็ม และ จิราพัชร มากคา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Corresponding author e-mail: sanit.suw@gmail.com
บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสารแบเรียมไททาเนต
(BTO) ที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน (nC) เพื่อเพิ่มพื้นที่รูพรุนให้มากขึ้น และสามารถเพิ่มการเก็บประจุไฟฟ้า ได้มากยิ่งขึ้น โดยทา
การสังเคราะห์ BTO ที่เจือด้วย nC ในสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล ตามลาดับ จากนั้นทาการอัดเม็ดแล้วเผา
ผนึกสารที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD)
พบว่า สาร BTO ที่เจือ nC 10% ปรากฏพีคของระนาบ (211) และ (212) ต่ากว่าสารตัวอย่างอื่นเล็กน้อย และมีพีคของ
ระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น และเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น แนวโน้มค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ( ) จะลดลง สาหรับที่ความถี่
50 Hz ของ BTO เจือด้วย nC 10% จะมีค่าสูงถึง 20 เท่า เมื่อเทียบกับ BTO ที่ไม่ได้เจือด้วย nC ผลจากการศึกษาซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าเมื่อเติม nC จะทาให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกที่สูงขึ้น จึงเหมาะสาหรับนาไปประดิษฐ์และเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้า
คาสาคัญ : 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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บทนา
ในปัจจุบันความก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ มีขนาดเล็กลงและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก ตัวอย่างเช่น ตัวเก็บประจุ อุปกรณ์เซนเซอร์ หน่วยความจา และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีความ
จาเป็นในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างยิ่ง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุไฟฟ้าของ
สารแบเรียมไททาเนต (Barium titanate: BaTiO3) ที่มีโครงสรางแบบเพอรอฟสไกต์ (Perovskite oxides) มีค่า Band gap
เท่ากับ 3.2 eV และมีค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ( ) ที่สูง จึงทาให้มีการเก็บประจุไฟฟ้าสูง (Jaiban, P., et al., 2015) อีกทั้ง
BaTiO3 ทีเ่ ป็นเซรามิกส์ จะมีขนาดอนุภาคที่เป็นรูพรุนขนาดเล็กในปริมาณมาก (Holzer, L., et al., 2004)
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุไฟฟ้า ของสาร BaTiO3 โดยทั่วไปนั้น จะเจือสารที่มีความเป็นค่า

สูง

อย่างเช่น Ba0.7Ca0.3TiO3 (Jaiban, P., et al., 2015) และสารที่มีรูพรุนสูง อย่างเช่น ท่อนาโนคาร์บอน (Carbon
nanotubes; nC) (วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, 2549) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บประจุไฟฟ้าและเพิ่มค่าคงตัวไดอิเล็กทริกให้กับสาร
BaTiO3 โดยการเจือด้วย nC (ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพรม, 2554)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติไดอิเล็กทริกของสาร BaTiO3 (BTO) ที่เจือ
ด้วยนาโนคาร์บอน (nC) ตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล ตามลาดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้าของ BaTiO3 ด้วยการเผาผนึกสารที่อุณหภูมิ 1,000 °C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้ างผลึกของสาร
และทาการศึกษาโครงสร้างผลึกของสารตัวอย่างนี้ด้วยการใช้เทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) แล้วศึกษาค่า
คงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่เจือด้วย nC ตามลาดับ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้อีกมากมาย
วิธดี าเนินการวิจัย
1. การเตรียมสาร BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน
เตรียมชั่งสาร BaTiO3 (เรียกย่อว่า BTO) 99% ของยี่ห้อ ACROS ORGANICS ประเทศเบลเยี่ยม และ nano
carbon (เรี ย กย่ อ ว่ า nC)

ของศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นฟิ สิ ก ส์ (ThEP

Center) ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ แ ละวั ส ดุ ศ าสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างละ 2 กรัม จากนั้นชั่งสาร BTO ที่เจือด้วย nC ตามสัดส่วนดังนี้ 5% 10% 15% และ 25% โดย
โมลตามลาดับ ให้มีมวลโดยรวม สัดส่วนละ 2 กรัมเช่นกัน จากนั้นทาการผสมสารด้วยวิธอี ย่างง่ายด้วยการนาไปสั่นด้วยเครื่อง
สั่นความถี่สูง (Ultrasonic) ยี่ห้อ GT SONIC รุ่น D6 ที่อณ
ุ หภูมิ 50°C เป็นเวลา 30 นาที
จากนั้นนาสารตัวอย่างทั้ง 6 สัดส่วน ได้แก่ BTO ทีไ่ ม่เจือและเจือ nC ตามสัดส่วน ใส่ลงในบีกเกอร์อย่างละ 1
กรัม หยดกาว PVA ความเข้มข้น 5wt% ลงในสารตัวอย่างอย่างละ 2 หยดต่อสารตัวอย่าง 1 กรัม จากนั้นคนให้เข้ากัน ชั่งสาร
ตัวอย่างทั้ง 6 สัดส่วน อย่างละ 0.5 กรัม แล้วเทสารตังอย่างลงในแม่แบบอัด ทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15
มิลลิเมตร อัดขึ้นรูปเม็ดด้วยเครื่องอัดไฮโดรลิดที่ ความดัน 21 kPa สุดท้ายนาสารตัวอย่างที่อัดเป็นเม็ดแล้วนามาไปเผาผนึก
สารที่อุณหภูมิ 1,000°C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จนได้สารตัวอย่างเป็นเม็ดแบบเซรามิกส์
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2. การวิเคราะห์โครงสร้างผนึกของสาร BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน
นาสารตัวอย่างไปวิเคราะห์โครงสร้างผนึกด้วยเทคนิควิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction
: XRD) (เครื่อง XRD ยี่ห้อ BRUKER AXS รุ่น D2 PHASER) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสาร BTO ที่ไม่
เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน
3. การวิเคราะห์ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก
นาสาร BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC ตามสัดส่วนโดยโมล ไปวัดค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ( ) และค่าการสูญเสีย
ไดอิเล็กทริก (D, tan ) โดยนาสารตัวอย่างที่อัดเม็ดแบบเซรามิกส์แล้ว มาทากาวเงินทั้งสองด้าน จากนั้นนาไปวัดค่าความจุ
ไฟฟ้า (C) และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ซึ่งได้จากการตั้งค่าการวัดได้มาพร้อมกัน ด้วยเครื่อง IMPEDANCE ANALYZER ที่
ความถี่ 50 Hz – 1 MHz จากนั้นนาค่าความจุไฟฟ้า (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 แต่สาหรับ BTO ที่เจือ nC 10% (BTO_nC10) มีพีคของระนาบ
(211) และ (212) ต่ากว่าสารตัวอย่างอื่นเล็กน้อย และมีพีคของระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสาร BTO ทีไ่ ม่เจือและเจือด้วย nC ที่สัดส่วนต่างๆ
2. ผลการวิเคราะห์ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก
ในการวัดค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก ด้วยความถี่ในช่วง 50 Hz – 1 MHz สามารถ
แสดงผลการศึกษาได้ ดังภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาพบว่าเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่า คงตัวไดอิเล็กทริกของสารตัวอย่างทุก
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% โดยโมลตามลาดับ
มีค่าเป็น 4840.0 , 6677.1 , 5082.5 และ 1966.3 ตามลาดับ เมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า BTO ที่เจือด้วย nC 10% ค่าคงตัว
ไดอิเล็กทริกสูงที่สุด โดยมีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกคิดเป็น 20.14 เท่าของสาร BTO ที่ยังไม่เจือด้วย nC

469

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 2 แสดงค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสาร BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC ด้วยสัดส่วนต่างๆ
ตารางที่ 1 ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของ BaTiO3 ที่ไม่เจือและเจือด้วยนาโนคาร์บอน ตามสัดส่วน 5% 10% 15%
และ 25% โดยโมล ตามลาดับ ที่ค่าความถี่ 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 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงค่าคงตั วไดอิเล็กทริกที่เกิดการสูญเสีย ในรูป
พลังงาน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3 พบว่า ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC โดยผสมตาม
สัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล ตามลาดับ พบว่าเมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ
สารตัวอย่างลดลง จากนั้นทาการศึกษาค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกที่ความถี่ 50 Hz ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า BTO
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ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC โดยผสมตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25% โดยโมล มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก เป็น 1.053,
1.728, 1.756, 1.712, 1.819 ตามลาดับ เมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า BTO มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกต่าที่สุด และ BTO เจือ
ด้วย nC 25% มีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกสูงที่สุด

ภาพที่ 3 แสดงค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC ด้วยสัดส่วน 5% 10% 15% และ
25% โดยโมลตามลาดับ

ตารางที่ 2 ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO ที่ไม่เจือและเจือด้วย nC โดยผสมตามสัดส่วน 5% 10% 15% และ 25%
โดยโมล ตามลาดับ ที่ค่าความถี่ 50 Hz
สาร
BTO
BTO_nC 5%
BTO_nC 10%
BTO_nC 15%
BTO_nC 25%

ค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริก (D)
1.053
1.728
1.756
1.712
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 สาหรับ BTO ที่เจือ nC 10% (BTO_nC10) มีพีคของระนาบ (211) และ (212) ต่ากว่าสารตัวอย่างอื่น 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) ต่ากว่าสาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC และระนาบ (200) ที่สูงกว่าสาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC จะ
ส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงขึ้นประมาณ 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 สาหรับค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกของ BTO จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม nC แต่เมื่อมีความถี่
สูงขึ้น สาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC จะมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กทริกสูงกว่าสาร BTO ที่เจือ nC แล้ว
ดังนั้นสารแบเรียมไททาเนตที่เจือด้วยนาโนคาร์บอน จะส่งผลให้ค่าไดอิเล็กทริกสูงมากยิ่งขึ้นถึง 20 เท่า ชี้ให้เห็นว่า
การเติมนาโนคาร์บอนส่งผลให้ มีการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าความจุไฟฟ้าและค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ของแบเรียมไททาเนตสูง
ยิ่งขึ้น 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) ต่ากว่าสารตัวอย่าง
อื่น และมีพีคของระนาบ (200) ที่สูงกว่าสารตัวอย่างอื่น ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก และค่าการสูญเสีย ไดอิเล็กทริก เมื่อความถี่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของสารตัวอย่างลดลง สาร BTO เจือด้วย nC จะส่งผลให้ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงขึ้น
ประมาณ 20 เท่า ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ของสาร BTO ที่เจือด้วย nC 10% มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงที่สุด ค่าการสูญเสียไดอิ
เล็กทริกของ BTO จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม nC แต่เมื่อมีความถี่สูงขึ้น สาร BTO ที่ยังไม่ได้เจือ nC จะมีค่าการสูญเสียไดอิเล็กท
ริกสูงกว่าสาร BTO ที่เจือ nC การเติมนาโนคาร์บอน จะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของค่าความจุไฟฟ้าและค่าคงตัวไดอิ
เล็กทริกของ BTO สูงยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
กิตติกรรมประกาศ
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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 ก้อนคา ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ และ อาทิตย์ หู้เต็ม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Corresponding author e-mail: Ann.konkham2542@gmail.com

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 ( v0 ),
initial of external force ( F0 ) simulate incremental value of the displacement in horizontal for shooting
shuttlecock.
Keywords: projectile motion, air resistance, badminton

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้คือการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ในสมการการเคลื่อนที่
สาหรับลูกขนไก่แบดมินตันและหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานอากาศ แรงยก แรงลอยตัว และแบดมินตันลูกขนไก่
ความสัมพันธ์การเคลื่อนที่ในแนวระดับและแนวดิ่ง ผลการวิจัย การกระจัดในแนวระดับสาหรับการตีลูกขนไก่ขึ้นอยู่กับตัวแปร
ความเร็วเริ่มต้นและตัวแปรแรงภายนอกเริ่มต้นถ้าความเร็วเริ่มต้นและแรงภายนอกเริ่มต้นมากจะทาให้การกระจัดเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์, แรงต้านอากาศ, แบดมินตัน
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

Figure

The five forces that act on a badminton

When a shuttlecock is in flight according to Newton second law

 F  ma







 dv  dv  
 FL sin   i  Fd cos   i  Fd cos   j  B j  Fd sin   j  mg j  F0 cos 2 t  j  m  x i  y j 
dt 
 dt

, 1

where Fd is the air-resistance force, FL is the lift force,  is the coefficient of air-resistance force,
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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
 dv 
 FL sin    Fd cos    m  x 
 dt 

where

 2

,

FL   vx is the lift force, We have

Fd   vx is air resistance force,

dv



  sin    cos    vx  x
m
m
dt



 3

With this definition the parameter becomes



m

sin   


m

cos  

 4

Substituting equation  4 into equation  3 , we have
 v x 

dvx
dt

 5

Integrating, we get
vx  t   cet

,

 6

substituting t  0 , in equation  6 and again assuming the initial condition that, vx (0)  v0 cos( ) ,
We get
c  v0 cos  

7

Putting this into equation  6 , we have
vx  t   v0 cos   et

8

Substituting vx t   dx dt in equation  8  and using technique integrating and again assuming the
initial condition that x(0)  0 at t  0 , we get by direct integration
x t  

v0 cos  



1  e 

 9

 t
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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
FL cos    B  Fd sin    mg  F0 cos 2 t   m

where

Fd   v y

dv y
dt

,

10 

FL   v y is the lift force, We have

is air resistance force,




B
 dv
  sin    cos    v y    g  F0 cos 2 t    y
m
m

m
 dt

11

With this definition the parameter becomes



m

sin   


m

cos  

12 

Substituting equation 12  into equation 11 , we have
F
B

 v y    g  0 cos 2 t  
dt
m
m


dv y

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
 dt   B
F

 dt
v y (t )  e      g  0 cos 2 t   e  dt  c 
m

 m


14 

Integrating the term of velocity above by parts, we get
vy  t  

B g F0  1 2 sin  2t    cos  2t  
 t
 
 
  ce
2
2
m  2 m  
  4


15

Substituting t  0 , in equation 15 and again assuming the initial condition that vy (0)  v0 sin( )
we get,
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c  v0 sin   


B g F0  1

 
  2

m  2m     4 2 

16 

Putting this into equation 15 , We have
vy t  

 

  t
B g F0 
B g F0  1

 1 2 sin  2t    cos  2t  
 
 v0 sin   
 
 2
e
 



2
m  2 m 
m  2m     4 2 


 
  4 2



17 

Substituting vy  t   dy dt equation 17  , and using technique integrating by parts, and again
assuming the initial Condition that y(0)  y0 at t  0 , we get by direct integration.


 sin  2t   
 e  t
Bt gt F0  t cos  2t 
B g F0  1
y t  
 
 2
 v0 sin   
 
 2
  2



m  2m     4 2
m  2m     4 2  
  4 2 2  


 1
F0
B g F0  1

 y0 
 v0 sin   
 
  2

2
2
2
2
m
m 
    4  
2m   4








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
1.2

Vertical m

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0

5

10
Horizontal m

15

20

Figure 2: Representation behavior of displacement for horizontal and vertical of badminton
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Set green line as initial velocity ( v0 ) 31 m/s initial of external force( F0 ) 0.0005 N , blue line as initial
velocity( v0 ) 33 m/s initial of external force( F0 ) 0.001 N , red line as initial velocity( v0 ) 35 m/s
initial of external force( F0 ) 0.0015 N , orange line as initial velocity( v0 ) 37 m/s initial of external force
( F0 ) 0.0020 N , figure 2
From figure 2, if superior the parameter initial velocity ( v0 ), initial of external force ( F0 ) 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).
2.0

Vertical m

1.5

1.0

0.5

0.0

0

2

4

6
Horizontal m

8

10

Figure 3 : Representation behavior of displacement for horizontal and vertical of badminton
Set green line as initial velocity ( v0 ) 35 m/s initial of external force ( F0 ) 0.0010 N , blue line as initial
velocity( v0 ) 37 m/s initial of external force( F0 ) 0.0020 N , pink line as initial velocity( v0 )
39 m/s initial of external force ( F0 ) 0.0030 N, orange line as initial velocity ( v0 ) 42 m/s initial of external
force ( F0 ) 0.0040 N ,figure3
From figure 3, if superior the parameter initial velocity ( v0 ), initial of external force ( F0 ) 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 ( v0 ), initial of external force ( F0 )
simulate incremental value of the displacement in horizontal for shooting shuttlecock.

479

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

Acknowledgment
We acknowledge Physics Division, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University,
Thailand, for partial support of computer, location.
References
S.T. Thornton, and J.B. Marion, Classical dynamics of particales and systems. Fourth edition.Saunders
College Publishing,Har-court Brace&Company ,2003
G.W. Parker, projectile motion with air resistance quadratic in the speed, American Journal of Physics,
vol.45, No.7, July 1977
K. Jeffrey Leela et.al., Modelling Football Penalty Kicks, Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol.3, No.2, page 1-12,
2009
K. Jeffrey Leela et.al., Modelling the flight characteristics of a soccer ball, Department of Mathematic and
statistics, page 1-10, 2014
Lung-Ming Chen et.al., A study of shuttlecock’s trajectory in badminton, Journal of Sports Science and
Medicine 8, pp. 657-662, 2009
Personnic Le Julien et.al., Flight trajectory simulation of badminton shuttlecocks, Procedia Engineering 13
pp.344-349, 2011

480

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

การประมาณค่าโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
ESTIMATION USING NUMERICAL METHODS
พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว* และ เอเปา ลุงเฮิง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
*
corresponding author: pisorn@mju.ac.th
บทคัดย่อ
ในบทความนี้ เราศึกษาวิธกี ารหาปริพันธ์ด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขของสมการต่าง ๆ แล้วนามาเปรียบเทียบระหว่าง กฎ
สี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 ผลวิจัยพบว่าวิธีการและสมการที่แตกต่างกันจะได้ ค่าประมาณที่
ใกล้เคียงค่าจริงต่างกัน
คาสาคัญ: 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
บทนา
การประมาณค่าในการหาพื้นที่โดยใช้ปริพันธ์มีหลากหลายวิธี เช่น การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3
ซิมสัน 3/8 ระเบียบวิธีทาซ้าของเกาส-ไซเดล ออยเลอร์ นิวตัน-โค้ต เป็นต้น จากการที่มีวิธีการประมาณค่าที่หลากหลาย ทาให้
สามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ในการคานวณ แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าวิธีที่เราเลือกใช้นั่นให้ค่าที่ ใกล้เคียงค่าจริงหรือไม่ ในปี ค.ศ.
2003 แอปเดลลาปและคณะ ได้ทาการเปรียบเทียบการหาพื้นที่โดยทาการเปรียบเทียบ 4 วิธี คือ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3
ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 เขาทาการเปรียบเทียบโดยทาการหาพื้นที่จริงจากรูปไม่ใช่สมการ พบว่าพื้นที่ ที่เขาหานั้นวิธี ซิมสัน
2/45 นั้นให้ค่าใกล้เคียงค่าจริงมากที่สุด และในปี ค.ศ. 2019 โมออยล์ดินและคณะ ได้ทางานวิจัยโดยเปรียบเทียบวิธีการคานวณ 3
ชนิด คือ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิมสัน 1/3 และ ซิมสัน 3/8 โดยได้ทาการยกตัวอย่างและเปรียบเทียบพบว่าในตัวอย่างที่เขาใช้นั้น ซิม
สัน 1/3 ให้ค่าประมาณที่ใกล้เคียงกับค่าจริงมากที่สุด
ในงานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาสนใจที่จะทาการเปรียบเทียบค่าประมาณโดยใช้วิธีการประมาณ 4 ชนิดคือ กฎสี่เหลี่ยมคางหมู ซิม
สัน 1/3 ซิมสัน 3/8 และ ซิมสัน 2/45 กับตัวอย่างที่เป็นสมการที่ใช้ว่าวิธีการใด ให้ค่าใกล้ค่าจริงมากที่สุด
ความรู้พื้นฐาน
1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่ มคางหมู
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∫

(

∑ )

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 1/3 [1]
∫

( )

( ( )

( )

( ))

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 3/8
∫

( )

( ( )

( )

( )

( ))

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 2/45
∫

( )

( (

)

∑

( )∑

∑

)

เนื้อหา
ในส่วนนี้จะเป็นการค่าค่าความผิดพลาด โดยการใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขต่าง ๆ เช่น กฎสีเ่ หลีย่ มคางหมู กฎซิมสัน
( )
( )
1. จงประมาณค่าของ
โดยที่
∫ (

( )

)

(

( )

)|

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่ มคางหมู
∫ (

( )

)

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 1/3
∫ (

( )

)

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 3/8
∫ (

( )

)

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 2/45
∫ (

( )

)

ตารางที่ 1 ตารางความคลาดเคลือ่ น
วิธีการประมาณค่า
ค่าจริง
กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
กฎซิมสัน 1/3
กฎซิมสัน 3/8
กฎซิมสัน 2/45

ค่าประมาณ
1.500457
1.526177
1.526177
1.526177
1.518891
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ค่าความคาดเคลื่อน
0.017141
0.017141
0.017141
0.012286
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ภาพที่ 1 ค่าจริงและค่าประมาณ
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 2/45 มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ
2. จงประมาณค่าของ ( )
โดยที่
∫ (

)

(

)|

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่ มคางหมู
∫ (

)

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3
∫ (

)

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8
∫ (

)

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45
∫ (

)

ตารางที่ 2 ตารางความคลาดเคลือ่ น
วิธีการประมาณค่า
ค่าจริง
กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
กฎซิมสัน 1/3
กฎซิมสัน 3/8
กฎซิมสัน 2/45

ค่าประมาณ
5.333333
5.334533
5.333333
5.333333
5.333760
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ค่าความคาดเคลื่อน
0.000225
0
0
0.000080
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ภาพที่ 2 ค่าจริงและค่าประมาณ
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 1/3 และ กฎซิมสัน 3/8 มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

3. จงประมาณค่าของ

โดยที่

( )

∫ (

)

(

)|

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลีย่ มคางหมู
∫ (

)

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3
∫ (

)

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8
∫ (

)

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45
∫ (

)

ตารางที่ 3 ตารางความคลาดเคลือ่ น
วิธีการประมาณค่า
ค่าจริง
กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
กฎซิมสัน 1/3
กฎซิมสัน 3/8
กฎซิมสัน 2/45

ค่าประมาณ
127.781086
128.446982
130.597142
129.068532
127.791372

484

ค่าความคาดเคลื่อน
0.005211
0.022038
0.010075
0.000080

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 3 ค่าจริงและค่าประมาณ
จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 2/45 มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ
4. จงประมาณค่าของ

โดยที่

( )
∫ (

)

(

)|

1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
∫ (

)

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3
∫ (

)

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8
∫ (

)

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45
∫ (

)

ตารางที่ 4 ตารางความคลาดเคลือ่ น
วิธีการประมาณค่า
ค่าจริง
กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
กฎซิมสัน 1/3
กฎซิมสัน 3/8
กฎซิมสัน 2/45

ค่าประมาณ
127.781086
129.946914
132.097142
130.568532
129.291492
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ค่าความคาดเคลื่อน
0.009053
0.025750
0.013880
0.003963

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ภาพที่ 4 ค่าจริงและค่าประมาณ
จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 2/45 มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สดุ

5. จงประมาณค่าของ

โดยที่

( )

)
(
∫ (
1. การประมาณค่าโดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
∫ (

)|

)

2. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 1/3
∫ (

)

3. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 3/8
∫ (

)

4. การประมาณค่าโดยใช้กฎของซิมสัน 2/45
∫ (

)

ตารางที่ 5 ตารางความคลาดเคลือ่ น
วิธีการประมาณค่า
ค่าจริง
กฎสี่เหลี่ยมคางหมู
กฎซิมสัน 1/3
กฎซิมสัน 3/8
กฎซิมสัน 2/45

ค่าประมาณ
0.329753
0.189380
0.329555
0.329665
0.329354

ค่าความคาดเคลื่อน
0.425691
0.000600
0.000267
0.001210

ภาพที่ 5 ค่าจริงและค่าประมาณ
จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า การประมาณค่าโดยใช้กฎซิมสัน 3/8 มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด
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สรุปผล
จากการประมาณค่าของแต่ละฟังก์ชัน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันตรีโกณมิติบวกฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุ คือ วิธีของซิมสัน 2/45
2. ฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดคือ ซิมสัน 1/3 และ ซิมสัน 3/8
3. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล วิธีการหาค่าที่ดีที่สุดคือ วิธีของซิมสัน 2/45
4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลบวกฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุ คือ วิธีของซิมสัน 2/45
5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล คูณฟังก์ชันพหุนาม วิธีการหาค่าที่ดีที่สดุ คือ วิธีของซิมสัน 3/8
ข้อเสนอแนะ
ควรจะทาการหาค่าของฟังก์ชันที่หลากหลายมากกว่านี้ เช่น ฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบผลคูณ ผลหาร เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะนามากล่าวได้ทั้งหมด ผู้วิจัยขอ
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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
งานวิจัยนี้ไดศึกษาวิธีแกระบบสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงเสนและไมเชิงเสนโดยใชการแปลงโมแฮนดและระเบียบ
วิธีการแยกอโดเมียน ซึ่งเปนวิธีที่งายตอการแกปญ
 หาของระบบสมการ 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 เปนตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรชนิดหนึ่ง การแปลงเชิงปริพันธมีอยูหลายชนิด เชน การ
แปลงลาปลาซ, การแปลงฟูเรียร, การแปลงแอลซากิ, การแปลงธรรมชาติ เปนตน
แตเมื่อไมนานมานี้ Mohand ไดคดิ คนการแปลงขึ้นมาใหม เรียกวาการแปลงโมแฮนดและนักวิจยั หลายทานไดใช
การแปลงโมแฮนดในการแกสมการเชิงอนุพันธ, ระบบสมการเชิงอนุพันธ เปนตน
สมการเชิงอนุพันธมีบทบาทและเปนพื้นฐานที่สําคัญในคณิตศาสตรประยุกต ที่มีอยูในวิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตร
สมการเชิงอนุพันธ(differential equation,DE) คือ สมการที่มีอนุพนั ธของตัวแปรตามอยางนอย
หนึ่งตัวเทียบกับตัวแปรตนอยางนอยหนึ่งตัว สมการเชิงอนุพันธแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1.สมการเชิงอนุพันธสามัญ (ordinary differential equation, ODE) คือ สมการเชิงอนุพันธที่ประกอบ
ดวยอนุพันธของตัวแปรตามอยางนอยหนึ่งตัวเทียบกับตัวแปรตนเพียงหนึ่งตัว เชน
𝑑𝑦
+ 𝑦 = 𝑒𝑥
𝑑𝑥
𝑑 2 𝑦 𝑑𝑦
−
−𝑦=0
𝑑𝑥 2 𝑑𝑥
𝑑𝑦 𝑑𝑦
+
=𝑡
𝑑𝑡 𝑑𝑡

2.สมการเชิงอนุพันธยอย (partial differential equation, PDE) คือ สมการเชิงอนุพันธที่ประกอบ
ดวยอนุพันธของตัวแปรตามอยางนอยหนึ่งตัวเทียบกับตัวแปรตนอยางนอยสองตัว เชน
𝜕𝑦
𝜕𝑥
=−
𝜕𝑡
𝜕𝑠
𝜕2𝑢 𝜕2𝑢
+
=0
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2
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𝑎2

𝜕2𝑢 𝜕2𝑢
𝜕𝑢
= 2 − 2𝑘
2
𝜕𝑥
𝜕𝑡
𝜕𝑡

สมการเชิงอนุพันธมีวิธีหาคําตอบหลายวิธีและการแปลงเชิงปริพันธก็เปนอีกวิธีที่นิยมใชกันอยางมากในการหา
คําตอบของสมการเชิงอนุพันธ, สมการเชิงอนุพันธสามัญ,ระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ,สมการเชิงอนุพันธยอย และระบบ
สมการเชิงอนุพันธยอยเปนตน
ในงานวิจัยนี้ผูศึกษาสนใจหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธยอยโดยใชการแปลงโมแฮนดที่อยูในรูปสมการเชิง
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)} โดยที่
∞

𝑀{𝐹(𝑡)} = 𝑣 2 � 𝑒 −𝑣𝑡 𝐹(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑅(𝑣)

(1)

0

a)
b)
c)

1.2 การแปลงโมแฮนดของอนุพันธของฟงกชัน 𝑭(𝒕)
ถา 𝑀{𝐹(𝑡)} = 𝑅(𝑣) แลว

𝑀{𝐹′(𝑡)} = 𝑣𝑅(𝑣) − 𝑣 2 𝐹(0)
𝑀{𝐹′′(𝑡)} = 𝑣 2 𝑅(𝑣) − 𝑣 3 𝐹(0) − 𝑣 2 𝐹′(0)
𝑀{𝐹ⁿ(𝑡)} = 𝑣 𝑛 𝑅(𝑣) − 𝑣 𝑛+1 𝐹(0) − 𝑣 𝑛 𝐹 ′ (0) − ⋯ − 𝑣 2 𝐹 (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)}

𝑡

1

𝑡

1

𝑡𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁
𝑒 𝑎𝑡

sin 𝑎𝑡

cos 𝑎𝑡

sinh 𝑎𝑡

cosh 𝑎𝑡

𝑣

𝑛!

𝑣 𝑛−1

𝑣2
𝑣−𝑎
𝑎𝑣 2
𝑣 2 + 𝑎2
𝑣3
𝑣 2 + 𝑎2
𝑎𝑣 2
𝑣 2 − 𝑎2
𝑣3
𝑣 2 − 𝑎2
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𝑡𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁
𝑒 𝑎𝑡

sin 𝑎𝑡

cos 𝑎𝑡

sinh 𝑎𝑡

cosh 𝑎𝑡
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𝑣2

𝐽₀(𝑡)

𝐽₀(𝑡)

√1 + 𝑣 2
𝑣3
𝑣2 −
√1 + 𝑣 2

𝐽₁(𝑡)

𝐽₁(𝑡)

2 ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด
พิจารณารูปทั่วไปของสมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสองกับเงื่อนไขเริม่ ตน
𝐿𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝑅𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝑁𝑢(𝑥, 𝑡) = ℎ(𝑥, 𝑡)

(2)

กับเงื่อนไขเริ่มตน 𝑢(𝑥, 0) = 𝑓(𝑥) , 𝑢𝑛 (𝑥, 0) = 𝑔(𝑥)
ใสการแปลงโมแฮนดทั้งสองดานของสมการ (2) จะได

𝑀{𝐿𝑢(𝑥, 𝑡)} + 𝑀{𝑅𝑢(𝑥, 𝑡)} + 𝑀{𝑁𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)}

ใชคุณสมบัติการแปลงโมแฮนดของอนุพันธยอย และแทนเงื่อนไขเริม่ ตน จะได
𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑣𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) −

1
1
1
𝑀{𝑅𝑢(𝑥, 𝑡)} − 2 𝑀{𝑁𝑢(𝑥, 𝑡)} + 2 𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)}
2
𝑣
𝑣
𝑣

ระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด ใหผลเฉลยอยูในรูปอนุกรมอนันตคือ
𝑢(𝑥, 𝑡) = � 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡)
𝑛=0

และแทนพจนไมเชิงเสน

แทนสมการ (5) และ
∞

(6)

ใน

(4)

จะได

∞

𝑛=0

(4)
(5)

𝑁𝑢(𝑥, 𝑡) = � 𝐴𝑛

� 𝑀{𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡)} = 𝑣𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) +

𝑛=0

∞

(3)

(6)
∞

∞

𝑛=0

𝑛=0

1
1
1
𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)} − 2 𝑀 �𝑅 �� 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡)�� − 2 𝑀 �� 𝐴𝑛 �
2
𝑣
𝑣
𝑣

ใสการแปลงโมแฮนดผกผันทั้งสองดานของสมการ (7) จากความสัมพันธเวียนเกิด จะได

1
⎧ 𝑢₀(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �𝑣𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥) + 𝑀{ℎ(𝑥, 𝑡)}� = 𝑀−1 {𝐾(𝑥, 𝑣)} = 𝐾(𝑥, 𝑡)
⎪
𝑣2
1
⎨
−1
⎪𝑢𝑛+1 (𝑥, 𝑡) = −𝑀 �𝑣 2 𝑀{𝑅𝑢(𝑥, 𝑡) + 𝐴𝑛 }�
⎩

, ∀𝑛 ≥ 0

(7)

(8)

สําหรับระเบียบวิธีการแกไขการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด สมมติ 𝐾(𝑥, 𝑡) ในสมการ (8) สามารถแบง
ออกเปน 2 สวน คือ 𝐾0 (𝑥, 𝑡) และ 𝐾1 (𝑥, 𝑡) ดังนั้นจะได
ดังตอไปนี้

𝑘(𝑥, 𝑡) = 𝑘0 (𝑥, 𝑡) + 𝑘1 (𝑥, 𝑡)
(9)
ภายใตสมมติฐานนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสวนของ 𝑢0 (𝑥, 𝑡), 𝑢1 (𝑥, 𝑡) และกําหนดความสัมพันธเวียนเกิด
𝑢0 (𝑥, 𝑡) = 𝑘0 (𝑥, 𝑡)
1
1
𝑢1 (𝑥, 𝑡) = 𝑘1 (𝑥, 𝑡)−𝑀−1 � 2 𝑀{𝑅𝑢0 (𝑥, 𝑡)} + 2 𝑀{𝐴0 }�
𝑣
𝑣
⎨
1
1
⎪𝑢𝑛+1 (𝑥, 𝑡) = −𝑀−1 � 𝑀{𝑅𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡)} + 𝑀{𝐴𝑛 }� , ∀𝑛 ≥ 1
2
𝑣2
𝑣
⎩
⎧
⎪

(10)

ตัวอยาง 1 พิจารณาระบบสมการเชิงอนุพันธยอยแบบเชิงเสนเอกพันธ
ภายใตเงื่อนไข

𝑢𝑡 + 𝑣𝑥 − (𝑢 + 𝑣) = 0
𝑣𝑡 + 𝑢𝑥 − (𝑢 + 𝑣) = 0

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
ใชคุณสมบัติการแปลงโมแฮนดจะได

𝑀{𝑢𝑡 } + 𝑀{𝑣𝑥 } − 𝑀{𝑢 + 𝑣} = 0
𝑀{𝑣𝑡 } + 𝑀{𝑢𝑥 } − 𝑀{𝑢 + 𝑣} = 0

𝑣𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} − 𝑣 2 𝑢(𝑥, 0) = 𝑀{𝑢 + 𝑣} − 𝑀{𝑣𝑥 }
𝑣𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} − 𝑣 2 𝑣(𝑥, 0) = 𝑀{𝑢 + 𝑣} − 𝑀{𝑢𝑥 }
1
𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑣 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) + 𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑣𝑥 }
𝑣
1
𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} = 𝑣 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) + 𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑢𝑥 }
𝑣
ใสการแปลงโมแฮนดผกผันในสมการ (13) และสมการ (14) จะได

(13)

(14)

1
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) + 𝑀−1 � 𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑣𝑥 }�
𝑣
1
𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) + 𝑀 −1 � 𝑀{𝑢 + 𝑣 − 𝑢𝑥 }�
𝑣

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด โดยการแทน
∞

∞

𝑛=0

𝑛=0

(15)
(16)

𝑢(𝑥, 𝑡) = � 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) , 𝑣(𝑥, 𝑡) = � 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡)

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด กับสมการ (15) และสมการ (16) จะได
∞

∞

∞

∞

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=0

𝑛=0

1
� 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) = 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥) + 𝑀−1 � 𝑀 �� 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) + � 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡) − (� 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡) )𝑥 ��
𝑣
∞

� 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡) = 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥) + 𝑀

𝑛=0

−1

∞

∞

1
� 𝑀 �� 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) + � 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡) − (� 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) )𝑥 ��
𝑣

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด จะได

จะได

∞

𝑢₀(𝑥, 𝑡) = sinh(𝑥)
1
�
𝑢𝑛 ₊₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 � 𝑀{𝑢𝑛 + 𝑣𝑛 − (𝑣𝑛 )𝑥 }� , ∀𝑛 ≥ 0
𝑣
𝑣₀(𝑥, 𝑡) = cosh(𝑥)
1
�
𝑣𝑛 ₊₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 � 𝑀{𝑢𝑛 + 𝑣𝑛 − (𝑢𝑛 )𝑥 }� , ∀𝑛 ≥ 0
𝑣

𝑢₀(𝑥, 𝑡) = sinh(𝑥)
𝑣₀(𝑥, 𝑡) = cosh(𝑥)
1
𝑢₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �𝑣 𝑀{𝑢₀ + 𝑣₀ − (𝑣0 )𝑥 }�

1
= 𝑀 −1 � 𝑀{sinh(𝑥) + cosh(𝑥) − sinh(x)}�
𝑣

= 𝑡 cosh(𝑥)
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1
𝑣₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �𝑣 𝑀{𝑢₀ + 𝑣₀ − (𝑢0 )𝑥 }�

1
= 𝑀 −1 � 𝑀{sinh(𝑥) + cosh(𝑥) − cosh(x)}�
𝑣

= 𝑡 sinh(𝑥)
1
𝑢₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �𝑣 𝑀{𝑢₁ + 𝑣₁ − (𝑣1 )𝑥 }�

1
= 𝑀 −1 � 𝑀{𝑡 cosh(𝑥) + 𝑡 sinh(𝑥) − t cosh(𝑥)}�
𝑣

𝑡2
sinh(𝑥)
2
1
𝑣₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �𝑣 𝑀{𝑢₁ + 𝑣₁ − (𝑢1 )𝑥 }�
=

1
= 𝑀 −1 � 𝑀{t cosh(x) + 𝑡 sinh(𝑥) − t sinh(x)}�
𝑣
𝑡2
= 2 cosh(𝑥)

ดังนั้น

𝑡2
𝑡2
+ ⋯ � + cosh(𝑥) �1 + 𝑡 + + ⋯ �
2
2
𝑡2
𝑡2
𝑣(𝑥, 𝑡) = cosh(𝑥) �1 + 𝑡 + 2 + ⋯ � + sinh(𝑥) �1 + 𝑡 + 2 + ⋯ �
𝑢(𝑥, 𝑡) = sinh(𝑥 + 𝑡)
𝑣(𝑥, 𝑡) = cosh(𝑥 + 𝑡)

𝑢(𝑥, 𝑡) = sinh(𝑥) �1 + 𝑡 +

ตัวอยาง 2 พิจารณาระบบสมการเชิงอนุพันธยอยแบบไมเชิงเสนเอกพันธ

𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)
=𝑣
− 3𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2
𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
=𝑢
− 3𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2

ภายใตเงื่อนไข
วิธีทํา

𝑢(𝑥, 0) = ex
, 𝑣(𝑥, 0) = ex
ใสการแปลงโมแฮนดในสมการ (19) และสมการ (20) จะไดวา

(19)

(20)

𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑢(𝑥, 𝑡)
� = 𝑀 �𝑣
� − 𝑀{3𝑢(𝑥, 𝑡)}
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)
𝑀�
� = 𝑀 �𝑢
� − 𝑀{3𝑣(𝑥, 𝑡)}
𝜕𝑡
𝜕𝑥 2

𝑀�

ใชคุณสมบัติการแปลงโมแฮนดจะได

𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
� − 𝑀{3𝑢(𝑥, 𝑡)}
𝜕𝑥 2
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
𝑣𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} − 𝑣 2 𝑣(𝑥, 0) = 𝑀 �𝑢
� − 𝑀{3𝑣(𝑥, 𝑡)}
𝜕𝑥 2
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
(𝑣 + 3)𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} = 𝑣 2 ex + 𝑀 �𝑣
�
𝜕𝑥 2
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
(𝑣 + 3)𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} = 𝑣 2 ex + 𝑀 �𝑢
�
𝜕𝑥 2
𝑣 2 ex
1
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
+
𝑀 �𝑣
𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} =
�
𝜕𝑥 2
𝑣+3 𝑣+3
𝑣 2 ex
1
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
+
𝑀 �𝑢
𝑀{𝑣(𝑥, 𝑡)} =
�
𝑣+3 𝑣+3
𝜕𝑥 2

𝑣𝑀{𝑢(𝑥, 𝑡)} − 𝑣 2 𝑢(𝑥, 0) = 𝑀 �𝑣
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ใสการแปลงโมแฮนดผกผันในสมการ (21) และสมการ (22) จะได

1
𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �
𝑀 �𝑣
��
𝜕𝑥 2
𝑣+3

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �

1
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
𝑀 �𝑢
��
𝜕𝑥 2
𝑣+3

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด โดยการแทน
∞

(23)

(24)

∞

𝑢(𝑥, 𝑡) = � 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) , 𝑣(𝑥, 𝑡) = � 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡)
𝑛=0

และพจนไมเชิงเสน

𝑛=0

∞

∞

𝑛=0

𝑛=0

𝜕 2 𝑢(𝑥, 𝑡)
𝜕 2 𝑣(𝑥, 𝑡)
𝑁𝑢(𝑥, 𝑡) = � 𝐴𝑛 = 𝑣
,
𝑁𝑣(𝑥,
𝑡)
=
�
𝐵
=
𝑢
𝑛
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥 2

ใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียนกับการแปลงโมแฮนด กับสมการ (23) และสมการ (24) จะได
∞

� 𝑢𝑛 (𝑥, 𝑡) = 𝑒

𝑛=0
∞

จะได

𝑥−3𝑡

+𝑀

−1

� 𝑣𝑛 (𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑥−3𝑡 + 𝑀−1 �

𝑛=0

∞

1
�
𝑀 �� 𝐴𝑛 ��
𝑣+3
𝑛=0
∞

1
𝑀 �� 𝐵𝑛 ��
𝑣+3
𝑛=0

𝑢₀(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑥−3𝑡
𝑣₀(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑥−3𝑡
1
𝜕 2 (𝑒 𝑥−3𝑡 )
𝑀 �(𝑒 𝑥−3𝑡 )
��
𝑢₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �
𝑣+3
𝜕𝑥 2
1
= 𝑀−1 �
𝑀{𝑒 2𝑥−6𝑡 }�
𝑣+3

𝑒 2𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 −3𝑡 )
3
1
𝜕 2 (𝑒 𝑥−3𝑡 )
𝑀 �(𝑒 𝑥−3𝑡 )
��
𝑣₁(𝑥, 𝑡) = 𝑀−1 �
𝑣+3
𝜕𝑥 2
=

1
= 𝑀−1 �
𝑀{𝑒 2𝑥−6𝑡 }�
𝑣+3
=

𝑒 2𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 −3𝑡 )
3

⎧
⎫
𝑒 2𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 −3𝑡 )� ⎪
𝜕2 �
2𝑥−3𝑡
2 (𝑒 𝑥−3𝑡 )
⎪ 1
𝜕
𝑒
3
−1
−3𝑡
𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 )
)
𝑢₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀
𝑀�
+ (𝑒
�
3
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥 2
⎨𝑣 + 3
⎬
⎪
⎪
⎩
⎭
5𝑒 3𝑥 −1
1
=
𝑀 �
𝑀{𝑒 −6𝑡 − 𝑒 −9𝑡 }�
𝑣+3
3
=

5𝑒 3𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 −3𝑡 )2
18
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2𝑥−3𝑡
⎧
⎫
2 𝑒
�
(1 − 𝑒 −3𝑡 )� ⎪
𝜕
2𝑥−3𝑡
2 (𝑒 𝑥−3𝑡 )
⎪ 1
𝜕
𝑒
3
−1
−3𝑡
𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 )
)
𝑣₂(𝑥, 𝑡) = 𝑀
𝑀�
+ (𝑒
�
3
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥 2
⎨𝑣 + 3
⎬
⎪
⎪
⎩
⎭
5𝑒 3𝑥 −1
1
=
𝑀 �
𝑀{𝑒 −6𝑡 − 𝑒 −9𝑡 }�
𝑣+3
3

ดังนั้น

=

5𝑒 3𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 −3𝑡 )2
18

𝑒 2𝑥−3𝑡
5𝑒 3𝑥−3𝑡
(1 − 𝑒 −3𝑡 ) +
(1 − 𝑒 −3𝑡 )2 + ⋯
3
18
𝑒 2𝑥−3𝑡
5𝑒 3𝑥−3𝑡
𝑥−3𝑡
−3𝑡
(1 − 𝑒 ) +
𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑒
+
(1 − 𝑒 −3𝑡 )2 + ⋯
3
18

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑥−3𝑡 +

สรุปผลการวิจัย
ในบทความนีไ้ ดนําการแปลงโมแฮนดมาใชในการแกปญหาระบบสมการเชิงอนุพันธยอยเชิงเสนและไมเชิงเสนและ
การใชระเบียบวิธีการแยกอโดเมียน ภายใตเงื่อนไข ซึ่งสามารถทําไดดีและมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
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ความกรุณาอยางสูงจากอาจารยทปี่ รึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆดวย
ความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุม เทของอาจารยและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว
ณ ที่นี้ สุดทายนีผ้ ูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่สงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกๆดานและเปนกําลังแกผูวิจยั
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นี้เสร็จสมบูรณ
เอกสารอางอิง
M.Al-Mazmumy & H. Al-Malki, (2015), International Journal of Recent Research and Applied
Studies,23(2), pp. 164–173.
Majid Khana, Muhammad Asif Gondala & S. Karimi Vananib, (2012). Applied Mathematical Sciences,
6(10), pp. 467–478.
Sudhanshu Aggarwal & Renu Chaudhary, (2019), Journal of Emerging Technologies and Innovative
Research, 6(2), pp. 230–240.
W.T. Math. KKU สมการเชิงอนุพันธยอย. [ออนไลน] สืบคนเมือ่ 7 ธันวาคม 2562, จาก
https://home.kku.ac.th/wattou/teaching/323462/101.pdf
0

494

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

การศึกษาเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง
จาก ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
Study of fungi on ripe pods of Tamarindus indica L. (Variety Prakaithong)
collected from Changtalut, Lomsak, Phetchabun
วรษา ชานาญพันธ์, ภรภัทร สาอางค์, ราไพ โกฎสืบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Email: kodsueb@yahoo.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อราที่พบในฝัก สุกมะขามพันธุ์ประกายทองในเขตตาบล
ช้างตะลูด อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บตัวอย่างมะขามที่มีเชื้อราจากแหล่งปลูก 3 สวน จานวน 30
ตัวอย่างมาทาการแยกเชื้อด้วยวิธี tissue transplanting technique บนอาหาร PDA เมื่อพบเชื้อเจริญออกจาก
เนื้อเยื่อที่เป็นโรค จึงทาการตัดปลายเส้นใยไปเลี้ยงในอาหารจานใหม่เพื่อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ ผลการแยกเชื้อสามารถ
แยกเชื้ อ ราได้ ทั้ งหมด 20 ไอโซเลต เป็ น เชื้ อ กลุ่ ม ที่ ส ร้ า งสปอร์ 6 ไอโซเลต และไม่ ส ร้ า งสปอร์ 14 ไอโซเลต
ตรวจสอบลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเชื้อบนแผ่นสไลด์แล้วจึงระบุชื่อเชื้อรา
ในระดั บ สกุ ล โดยการเปรี ย บเที ย บรายละเอี ย ดของเชื้ อ กั บ ข้ อ มู ล ในเอกสารและรู ป วิ ธ านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผลจากการระบุชื่อเชื้อพบว่าเชื้อราที่แยกได้และมีการสร้างสปอร์เป็นเชื้อราในสกุล Aspergillus, Curvularia และ
Penicillium ซึ่งพบเป็นเชื้อกลุ่มที่มีการรายงานในมะขามหวานพันธุ์อื่นมาก่อน
คาสาคัญ: 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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บทนา
มะขามหวานเป็ นพืชเอกลัก ษณ์แ ละพื ชเศรษฐกิจ ของจังหวัด เพชรบู รณ์ม าแต่ดั้งเดิม ทาให้เ พชรบูร ณ์
ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมะขามหวาน มะขามหวานมีหลายพันธุ์ ในอดีตพันธุ์ที่ได้รับความนิยมคือ พันธุ์ประกายทองเพราะมี
ลักษณะฝักใหญ่ เนื้อหนา รสชาติหวานหอมเหมือนน้าผึ้งและออกผลผลิตช่วงปีใหม่ที่ผู้คนต้องการซื้อเพื่อเป็น
ของฝาก แต่ ปั ญ หาของมะขามพั น ธุ์ ป ระกายทองคื อ มี ลั ก ษณะฝั ก ที่ เ ปลื อ กบางและออกดอกตั้ ง แต่ ห น้ า ฝน
ทาให้เชื้อราเข้าทาลายในฝักมะขาม เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อราในมะขามหวาน พบว่าปัจจัยที่ทา
ให้เชื้อราเติบโตดีคือ ปริมาณน้าฝน ความชื้นในดินและในอากาศ ปริมาณน้าตาลซูโครสในเนื้อมะขาม ความหนาของ
เนื้อมะขาม โดยต้นที่เกิดเชื้อรามากมักมีร่มเงามาบังแสง (จินตนา สนามชัยสกุล, 2545) ปัจจุบันยังพบว่าคนไม่ค่อย
นิยมซื้อมะขามพันธุ์ประกายทองเนื่องจากไม่มั่นใจว่าภายในฝักมีเชื้อราหรือไม่ เกษตรกรจึงเลือกปลูกมะขามหวาน
พันธุ์อื่นแทน จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคามะขามพันธุ์ประกายทองลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต ประกอบกับ
ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการบริโภคอาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อนอาจทาให้มีโอกาสได้รับสารพิษจากเชื้อรานั้น ๆ
และทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เนื่องจากสารพิษสามารถส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ของคนและสัตว์ ซึ่งสารพิษจากเชื้อ
ราที่พบบ่อยและก่อให้เกิดโรคกับคนมากที่สุดได้แก่ aflatoxins รองลงมาคือ ochratoxin, zearalenone และ
trichothecenes (ณัฏฐีวรรณ ปุนวัน และคณะ, 2531) ด้วยเหตุผลข้างต้นการหาวิธีการป้องกันเชื้อราในมะขาม
พันธุ์ประกายทองจึงนับเป็นความจาเป็น ทั้งนีม้ ีหลายรายงานวิจัยที่ได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางการลดการเกิดเชื้อราใน
ฝักมะขามภายหลังการเก็บเกี่ยวโดยการใช้วิธีต่าง ๆ เช่น การผึ่งแดด การนึ่ง การอบในเตาพลังงานแสงอาทิตย์ อบ
ในเตาไมโครเวฟ การรมด้วยกามะถัน การเก็บในห้องเย็น และการฉายรังสี (ยุทธพงศ์ ประชาสิทธิศักดิ์ และ วชิรา
พริ้งศุลกะ, 2542) แม้วิธีการดังกล่าวข้างต้นสามารถยับยั้งเชื้อไม่ให้ลุกลามได้ผลดี แต่ก็ยังเหลือร่องรอยการถูก
ทาลาย และมีโครงสร้างของราติดอยู่ การป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราบนฝักตั้งแต่ระยะที่ฝักยังอยู่บนต้นจึงเป็น วิธีการที่
น่าจะดีที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงชนิดเชื้อราที่พบเข้าทาลายในฝักมะขามพันธุ์ประกายทองในเขตพื้ นที่ตาบล
ช้างตะลูด อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะพื้นที่นี้มีการปลูกมะขามพันธุ์ประกายทองเป็นจานวนมาก โดย
คาดหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อหาวิธีการป้ องกัน
กาจัดเชื้อราในฝักมะขามพันธุ์ประกายทองต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บตัวอย่าง
สารวจและเก็บตัวอย่างฝักสุกมะขามหวานพันธุ์ประกายทองที่มีเชื้อรา ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จากสวนจานวน 3 สวน ในเขตตาบลช้างตะลูด อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
การแยกเชื้อราจากฝักมะขามพันธุ์ประกายทอง
นาฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทองที่คาดว่ามีเชื้อรามาทาการแยกเชื้อด้วยวิธีด้วยวิธี tissue transplanting
technique โดยเช็ดฆ่าเชื้อที่ผิวของตัวอย่างด้วย Alcohol 70 เปอร์เซ็นต์ และแยกเชื้อราที่อยู่ภายในฝักมะขาม
ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร PDA (potato dextrose agar) ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic techniques) บ่มเชื้อไว้
ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งพบมีเส้นใยของเชื้อราเจริญออกจากเนื้อมะขาม จึงตัดส่วนปลายของเส้นใยลงในอาหารจาน
ใหม่เพื่อทาให้เชื้อบริสุทธิ์ (pure culture) เมื่อเชื้อราเจริญเติบโตมีอายุ 7-10 วัน จึงตัดเส้นใยบริเวณขอบโคโลนีของ
เชื้อราใส่ลงในขวดที่บรรจุ mineral oil ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเก็บไว้เพื่อทาการศึกษาต่อไป
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา
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เทอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA หลอมเหลวลงในจานอาหารเพาะเชื้อ ให้ระดับอาหารสูงประมาณ 2 มิลลิเมตร
ทิ้งไว้ให้อาหารเย็นและผิวหน้าอาหารแห้ง ใช้มีดผ่าตัดจุ่ม Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ เผาไฟเพื่อฆ่าเชื้อ แล้วกรีดอาหาร
เลี้ ย งเชื้ อ เป็ น สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส มี ใ ห้ ค วามกว้ า งด้ า นละประมาณ 6 มิ ล ลิ เ มตร ใช้ ป ากคี บ คี บ สไลด์ จุ่ ม
Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ เผาไฟ แล้วจึงวางบนแท่งแก้วงอในจานอาหารเพาะเชื้อเปล่าที่ปลอดเชื้อ ยกวุ้นมาวางบน
สไลด์ ในจานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ ใช้ เ ข็ มเขี่ ย แตะเชื้ อรามาแตะที่ ขอบทั้ ง 4 ด้ า นของชิ้ นวุ้ น นากระจกปิ ด สไลด์ จุ่ ม
Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ เผาไฟแล้วค่อย ๆ วางปิดชิ้นวุ้นซึ่งลงเชื้อไว้แล้ว นาสาลีชุบน้าที่ปราศจากเชื้อวางในจาน
อาหารเพาะเชื้อ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วัน จนกระทั่งเส้นใยราเจริญแผ่ออกมาที่แผ่นกระจกปิดสไลด์
จึ ง น ามาท าสไลด์ กึ่ ง ถาวร โดยใช้ ป ากคี บ ค่ อ ย ๆ คี บ กระจกปิ ด สไลด์ อ อกจากจานอาหารเพาะเชื้ อ
หยด Alcohol 95 เปอร์เซ็นต์ จานวน 1-2 หยดบนด้านที่มีเส้นใย เพื่อไล่ความชื้น ทิ้งไว้ให้เกือบแห้ง จึงหยด
lactophenol cotton blue ลงบนแผ่นสไลด์ที่สะอาด ปิดกระจกปิดสไลด์ที่มีเส้นใยเชื้อราเจริญอยู่ลงไป ระวังอย่า
ให้มีฟองอากาศเกิดขึ้น ปิดผนึกของขอบกระจกด้วยน้ายาทาเล็บแบบใส นาไปตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ วัด
ขนาด ถ่ายภาพและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา จากนั้นจึงทาการจัดจาแนกชนิดของเชื้อราโดย
เปรียบเทียบรายละเอียดของเชื้อราที่พบกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการจัดจาแนกเชื้อราในระดับสกุล
ผลการวิจัย
การแยกเชื้อราจากตัวอย่างฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทอง
จากการเก็บตัวอย่างฝักสุกของมะขามหวานพันธุ์ประกายทองจาก 3 สวน จานวนตัวอย่างทั้งหมด 30
ตัวอย่าง เมื่อนามาทาการแยกเชื้อด้วยวิธี tissue transplanting technique บนอาหาร PDA ผลการแยกเชื้อ
สามารถแยกเชื้อราได้ทั้งหมด 20 ไอโซเลต เป็นเชื้อกลุ่มที่สร้างสปอร์ 6 ไอโซเลต และไม่สร้างสปอร์ 14 ไอโซเลต
โดยในสวนที่ 1 พบเชื้อราทั้งหมด 7 ไอโซเลต สร้างสปอร์ทั้งหมด 3 ไอโซเลต ไม่สร้างสปอร์ 4 ไอโซเลต
เชื้อราที่แยกได้อยู่ในสกุล Aspergillus, Curvularia และ Penicillium สวนที่ 2 พบเชื้อราทั้งหมด 6 ไอโซเลต
สร้างสปอร์ทั้งหมด 2 ไอโซเลต ไม่สร้า งสปอร์ทั้ งหมด 4 ไอโซเลต เชื้อราที่แยกได้อ ยู่ในสกุล Aspergillus
สวนที่ 3 พบเชื้อราทั้งหมด 7 ไอโซเลต สร้างสปอร์เพียง 1 ไอโซเลต ไม่สร้างสปอร์จานวน 6 ไอโซเลต โดยเชื้อราที่
แยกได้อยู่ในสกุล Penicillium (ตารางที่ 1)
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา
จากการศึกษาลั กษณะการเจริ ญของเส้ นใยบนผิวหน้า อาหารและสัณฐานวิทยาของสปอร์ของเชื้อรา
สามารถระบุเชื้อราได้ 3 สกุล คือ Curvularia, Aspergillus และ Penicillium โดยพบว่าเชื้อราในสกุล Curvularia
ไอโซเลตที่ A11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA โคโลนีมีสีน้าตาลอมเทา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบที่กาลังขยาย 400 เท่า เส้นใยมีผนังกั้น conidiophore ไม่มีสี conidia มี 3-5 เซลล์
ปลายมนทั้งสองด้าน (ภาพที่ 1) เชื้อราในสกุล Aspergillus ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA ของเชื้อรา
ไอโซเลต A12 โคโลนีของเชื้อมีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว (ภาพที่ 2) เชื้อราไอโซเลต B11 โคโลนีของเชื้อเริ่มแรก
มีลักษณะฟูมีสีเขียว เมื่อเส้นใยมีอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง (ภาพที่ 3 ) ไอโซเลต B51 โคโลนีของเชื้อเริ่มแรก
มีลักษณะฟูมีสีขาว เมื่อ เส้นใยมีอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเ ขียว (ภาพที่ 4) ลั กษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบที่กาลังขยาย 400 เท่า เชื้อราในสกุล Aspergillus มีลักษณะ conidiophore
ผนังเรียบและไม่มีสี conidial head แผ่ออกเป็นรัศมี conidia ค่อนข้างกลม มีสีเขียว ผนังเรียบ เชื้อราในสกุล
Penicillium ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร PDA ไอโซเลต A51 เส้นใยเจริญฟู โคโลนีมีสีเขียวอ่อน (ภาพที่ 5)
ไอโซเลต C71 เส้น ใยเจริ ญฟู โคโลนีข องเชื้อ เริ่ม แรกมีลั กษณะฟู สีข าว เมื่ อเส้นใยมี อายุ มากขึ้น จะเปลี่ ยนเป็ น
สีเขีย วเข้ ม (ภาพที่ 6) ลัก ษณะทางสั ณฐานวิทยาภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ เลนส์ประกอบที่กาลังขยาย 400 เท่ า
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เชื้อราในสกุล Penicillium ลักษณะ conidiophore มีรูปร่างเป็นช่อ คล้ายแปรง conidia สีเขียว เซลล์เดียว
รูปร่างกลมต่อกันคล้ายโซ่
ตารางที่ 1 เชื้อราที่แยกได้จากฝักมะขามสุกพันธุป์ ระกายทองที่เก็บตัวอย่างจาก 3 สวน ในเขตพื้นที่ตาบลช้างตะลูด
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ลาดับ

ไอโซเลต

การสร้างสปอร์

1
2

A11 (Curvularia)
A12 (Aspergillus)

สร้างสปอร์
สร้างสปอร์

3
4
5

A21
A31
A32

ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์

6
7

A41
A51 (Penicillium)

ไม่สร้างสปอร์
สร้างสปอร์

8
9

B11 (Aspergillus)
B21

สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์

10
11
12

B31
B41
B51 (Aspergillus)

ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์
สร้างสปอร์

13
14

B66
C11

ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์

15
16
17

C21
C31
C41

ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์

18
19

C51
C61

ไม่สร้างสปอร์
ไม่สร้างสปอร์

20

C71 (Penicillium)

สร้างสปอร์

A, B, C
เลขหลักแรก
เลขหลักท้าย

= แหล่งเก็บตัวอย่างจากสวนที่ 1, 2, 3
= หมายเลขตัวอย่างฝักมะขาม
= เชื้อราที่แยกได้จากแต่ละตัวอย่าง

หมายเหตุ
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A

B

C

D

ภาพที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Curvularia ไอโซเลต A11
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่กาลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร

A

B

C

D

ภาพที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus ไอโซเลต A12
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่กาลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร
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A

B

C

D

ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Aspergillus ไอโซเลต B11
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่กาลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร

B

A

C ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื
D ้อรา Aspergillus ไอโซเลต B51
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่กาลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร, D = 5 ไมโครเมตร
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A

B

C

D

ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Penicillium ไอโซเลต A51
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่กาลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร , D = 5 ไมโครเมตร

A

B

C

D D

ภาพที่ 6 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Penicillium ไอโซเลต C71
A. ลักษณะของเชื้อราบนฝักมะขาม B. ลักษณะของโคโลนีบนอาหาร PDA อายุ 5 วัน
C. ลักษณะ conidia ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยายของภาพ 400 เท่า D. ลักษณะ conidia ที่กาลังขยายของ
ภาพ 1000 เท่า. scale bar; C=20 ไมโครเมตร , D = 5 ไมโครเมตร
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อภิปรายผล
ผลการแยกเชื้อราในฝักมะขามสุกพันธุ์ประกายทองที่เก็บตัวอย่างจาก 3 สวน ในเขตตาบลช้างตะลูด
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชื้อบริสุทธิ์ทั้งหมด 20 ไอโซเลต จัดเป็นเชื้อกลุ่มที่สร้างสปอร์ 6 ไอโซเลต และ
ไม่สร้างสปอร์ 14 ไอโซเลต โดยสามารถจาแนกเชื้อราในระดับสกุลได้ 3 สกุล คือ Aspergillus sp., Curvularia sp.
และ Penicillium sp. โดยพบเชื้อราสกุล Aspergillus sp. มากที่สุด โดยสวนที่ 1 พบเชื้อราทั้ง 3 สกุล
คือ Aspergillus sp., Curvularia sp. และ Penicillium sp. สวนที่ 2 พบเพียงเชื้อรา Aspergillus และสวนที่ 3
พบเพี ย งเชื้ อ รา Penicillium ซึ่ งผลการศึ กษาครั้ งนี้ พบเชื้ อ ราเพี ย ง 3 สกุ ล สอดคล้อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ณัฏฐีวรรณ ปุ่นวัน และคณะ (2531) ที่พบเชื้อราในมะขามหวาน 3 พันธุ์คือ พันธุ์สีทอง พันธุ์หมื่นจง และพันธุ์ศรี
ชมพู โดยเชื้อที่พบได้แก่ Pestalotiopsis sp., Nigrospora sp., Aspergillus niger, Penicillium sp., Fusarium
sp., Rhizopus sp., Aureobasidium pullulans, Altenaria sp., Curvularia lunata, Cladosporium sp.
และ Candida sp. แสดงให้เห็นว่าเชื้อราทั้ง 3 สกุลที่พบอยู่ในมะขามพันธุ์ประกายทองและในพันธุ์อื่นๆ ด้วยนั้น
เป็นเชื้อที่ไม่มีความจาเพาะเจาะจงกับพันธุ์มะขามและสามารถพบได้ในมะขามหวานโดยทั่วไป
ผลการแยกเชื้อราในฝักสุกมะขามพันธุ์ประกายทองในงานวิจัยนีย้ ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร ศรี
สุวรมาศ และคณะ (2552) ที่พบเชื้อราในสกุล Penicillium sp. เช่นกัน แต่ต่างจากงานวิจัยของ เบญจพร ศรีสุวร
มาศ (2552) และจินตนา สนามชัยสกุล (2555) ที่ในงานวิจัยนี้ไม่พบเชื้อราในสกุล Pestalotiopsis sydowiana
(Bes.) B. Sutton, Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries และ Fusarium solani (Mart.)
Sacc. ซึ่งสาเหตุที่ไม่พบเชื้อรา 3 สกุลนี้ อาจเนื่องมาจากงานวิจัยนี้มีระยะเวลาการสารวจที่สั้นกว่า จานวนครั้งใน
การเก็บตัวอย่างที่น้อยกว่า อีกทั้งสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศและภูมิประเทศของบริเวณที่เก็บตัวอย่างอาจแตกต่าง
กัน ปัจจัยเหล่านี้จึงส่งผลให้ไม่พบเชื้อราทั้ง 3 สกุล ในฝักมะขามพันธุ์ประกายทองในเขตพื้นที่ตาบลช้างตะลูด
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อพิจ ารณาถึงสกุ ลของเชื้อราที่แยกได้กับเชื้อราที่สร้า งสารพิ ษ ในผลผลิต ทางการเกษตรอื่น ที่มีการ
รายงานมาก่อน พบว่ามีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัชรี เสาร์เทพ และคณะ (2560) ที่พบสารพิษ aflatoxin
B1 ในเชื้อราสกุล Aspergillus sp. และ Penicillium sp. ที่ก่อให้เกิดโรคกับคนมากที่สุด ซึ่งสาร aflatoxin B1
นับเป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็ ง (carcinogens) การปนเปื้อนของสารพิษนี้จากเชื้อราจึง
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ อนามั ย ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ที่ บ ริ โ ภคโดยตรง อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า จากงานวิ จั ย ของ
ณัฏฐีวรรณ ปุ่นวัน และคณะ (2531) ที่ศึกษาชนิดและศึกษาสารพิษของเชื้อราในมะขามหวานกลับพบว่าเชื้อราที่
แยกได้จากมะขามหวานในการวิจัยนั้น ทั้งหมดเป็นเชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเชื้อราที่พบในงานวิจัยของ ณัฏฐีวรรณ ปุ่นวัน และคณะ (2531) เป็นเชื้อในสกุลเดียวกับเชื้อที่แยกได้จาก
งานวิจัยนี้เช่นกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะสรุปในเบื้องต้นว่าเชื้ อราที่แยกได้จากมะขามหวานพันธุ์ประกายทองเป็น
เชื้อราที่ไม่สร้างสารพิษและไม่มีอันตรายต่อผู้บริโภคเช่นกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดควรมีการศึกษา
ต่อยอดในการระบุชนิดของเชื้อราที่ได้จากงานวิจัยนี้ ด้วยข้อมูลทางอณูชีววิทยาเพื่อชี้ชัดว่าเป็นเชื้อราในกลุ่มที่ไม่
สร้างสารพิษจริงหรือไม่ ทั้งนี้หากได้ข้อสรุปแน่ชัดว่าเชื้อราในมะขามหวานพันธุ์ประกายทองเป็นเชื้อราชนิดที่ไม่สร้าง
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สารพิษแล้วก็สามารถนาข้อสรุปที่ได้มาเป็นข้อมูลเผยแพร่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและตัวเกษตรกรผู้ปลูก
มะขามหวานพันธุ์ประกายทองได้ในท้ายที่สุด
สรุปผลการวิจัย
เชื้ อ ราที่ พ บในฝั ก สุ ก มะขามพั น ธุ์ ป ระกายทองที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งจาก 3 สวน ในเขตต าบลช้ า งตะลู ด
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์คือเชื้อราในสกุล Aspergillus sp., Curvularia sp. และ Penicillium sp.
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาขาชีววิทยาและจุลชีววิทยาทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที่ในการวิจัยนี้
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ผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต
และองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ
EEFECT OF FERMENTED BOILED ORGANIC SOYBEAN IN DIET ON GROWTH
PERFORMANCE AND CARCASS COMPOSITION OF BROILER CHICKENS
คาพัน ปัญญา1 อดิศักดิ์ จูมวงษ์2* บัวเรียม มณีวรรณ์3 และ วาที คงบรรทัด4
1
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
2,4
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
3
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ โดยใช้ไก่เนื้อทางการค้าจานวน 234 ตัว ที่อายุ 1 วัน แบ่งเป็น 6 กลุ่มๆ
ละ 3 ซ้าๆ ละ 13 ตัว ประกอบด้วย อาหารควบคุมที่ใช้กากถัว่ เหลืองเป็นแหล่งของโปรตีนในสูตรอาหาร อาหารควบคุมที่
ใช้ถั่วอินทรีย์ต้มสุกทดแทนกากถั่วเหลืองที่ระดับ 100% ในสูตรอาหารและกลุ่มที่ใช้ถั่วอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่ว
อินทรีย์ต้มสุกที่ระดับ 25, 50, 75 และ 100% ในสูตรอาหารตามลาดับ ผลการทดลอง พบว่า การทดแทนกากถั่วเหลือง
ด้วยถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับในอาหารทาให้สมรรถภาพการเจริญเติบโตลดลงใน
ไก่เนื้อระยะเล็กอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) และทาให้ปริมาณการกินอาหารลดลงในไก่เนื้อระยะรุ่นและตลอดการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากนี้ การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับในอาหารทาให้
เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์เนื้ออกนอก และเปอร์เซ็นต์เนื้ออกลดลง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P<0.05)
คาสาคัญ: ไก่เนื้อ ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก สมรรถภาพการเจริญเติบโต 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
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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
บทนา
การทาอาหารสัตว์อินทรีย์นั้นยังมีข้อจากัดอยู่มาก เนื่องจากการนาเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์มาเป็นวัตถุดิบหลัก
นั้นต้องมีปริมาณที่มากเพียงพอ แต่ วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์บางชนิด มีปริมาณที่น้อย อย่างไรก็ตาม ถั่วเหลืองอินทรีย์ถือ
เป็นวัตถุดิบอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในการทาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เนื่องจากการผลิต
ถั่วเหลืองอินทรีย์ถือว่ายังมีปัญหาน้อยกว่าการผลิตข้าวโพดอินทรีย์ เพราะการปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์ในฤดูแล้งหลังการทานา
ยังให้ผลผลิตต่อไร่สูง (นิรนาม, 2561) และยังสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีด้วย โดยถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ให้คุณค่า
ทางโภชนะสูง จัดเป็นแหล่งวัตถุดิบของโปรตีนและไขมันที่มีคุณภาพ (Poysa and Woodrow, 2002) อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบ
อินทรีย์ที่หาได้ง่ายและราคาถูก โดยถั่วเหลืองทีใ่ ช้เลี้ยงสัตว์ถูกนามาใช้ได้ทั้งในรูปถั่วเหลืองเต็มเมล็ดและกากถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลืองจะประกอบด้วยโปรตีนและไขมันเป็นส่วนใหญ่ โดยเมล็ดถั่วเหลืองมีโปรตีนมากกว่าร้อยละ 30 และมี
ไขมันสูงถึงร้อยละ 20 (อารีย์, 2544) นอกจากนี้ ถั่วเหลืองยังมีกรดอะมิโนจาเป็น (Essential amino acid) หลายชนิด
ได้แก่ ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไลซีน เมไทโอนีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน ทริปโตเฟน และวาลีน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
ใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์ (Saidu, 2005) และยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นกรดไขมันที่จาเป็นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดลิ
โนเลอิกอีกด้วย (อารีย์, 2544) อย่างไรก็ตาม แม้ถั่วเหลืองดิบจะมีโปรตีนในปริมาณที่สูงแต่การใช้ประโยชน์มักจะถูกจากัด
โดยสารต้านโภชนะ (Antinutritional factor) ได้แก่ สารยับยั้งโปรตีเอส (Protease inhibitor) เลคติน (Lectins) โอลิโก
แซคคาไรด์ (Oligosaccharide) ไฟเตท (Phytate), และสารต้านวิตามิน (Antivitamin) (อภิพรรณ, 2546) ซึ่งสารพิษเหล่านี้
จะทาให้คุณค่าทางโภชนะของอาหารลดลง โดยจะมีผลต่อการนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
สารอาหารในสัตว์ โดยเฉพาะสารยับยั้งทริปซิน (Trypsin inhibitor) ซึ่งเป็นโปรตีนในธรรมชาติชนิดหนึ่งในถั่วเหลือง สารนี้
จัดเป็นสารต้านการดูดซึมโปรตีนของร่างกายทาให้การย่อยของโปรตีนลดลงได้ (อาณดี และ ประไพศรี, 2543)
การกาจัดสารต้านโภชนะในวัตถุดิบอาหารสัตว์มีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่ การให้ความร้อน (Barrows et al., 2007)
และการหมักด้วยจุลินทรีย์ (Francis et al., 2001) รวมถึงการให้ความร้อนร่วมกับการหมัก ซึ่งการลดสารต้านโภชนะใน
วัตถุดิบอาหารหมักเป็นผลจากระดับของกรดแลคติกที่เพิ่มขึ้น (Cruz et al., 2011) โดยแบคทีเรียจะใช้น้าตาลจากพืชด้วย
การย่อยเซลลูโลสและคาร์โบไฮเดรตให้มีโมเลกุลเล็กลงเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและสร้างกรดไขมันระเหยง่าย (volatile
fatty acids) เช่น กรดอะซีติก กรดบิวทีริก และกรดโพรพิโอนิค เป็นต้น (Chiba et al., 2005) เอนไซม์จากแบคทีเรียยังช่วย
ทาลายโครงสร้างของสารยับยั้งทริปซินทาให้สามารถย่อยโปรตีนในถั่วเหลืองได้ดีขึ้น (Inatsu et al., 2006) และ
กระบวนการหมักยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางด้านโภชนะ มีรสชาติ กลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดี ลดสารพิษและป้องกันการ
เสื่อมเสียของอาหารได้ (พัทธินันท์, 2555) นอกจากนี้ การต้มถั่วเหลืองก่อนการนาไปหมักจะทาให้ถั่วเหลืองนิ่มขึ้น มีกลิ่นดี
ขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายอาหารด้วยเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร ทาให้คุณค่าทางโภชนะสูงขึ้น และทาให้
น้าตาลที่มีประโยชน์ เช่น ไซโลส แมนโนส กาแลคโตส และกลูโคส มีปริมาณสูงขึ้น (พัทธินันท์, 2555) อย่างไรก็ตาม ถั่ว
เหลืองเต็มเมล็ดที่ผ่านการต้มสุกหรือการหมักจะยังมีไขมันอยู่สูง ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและลักษณะซากของ
ไก่เนื้อได้
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การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นถึงผลของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ ต้มสุกหมักระดับต่างๆ ในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้า เพื่อเป็น ข้อมูลในการปรับปรุงสูตรอาหารไก่เนื้อให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับปริมาณของวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ รวมถึงระดับของการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักที่เหมาะสมและ
เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ในการเลี้ยงไก่เนื้ออินทรีย์ต่อไปในอนาคต
วิธดี าเนินการวิจัย
การเตรียมถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกโดยทาการแช่ถั่วเหลืองอินทรีย์ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วล้างด้วยน้าสะอาดประมาณ
2-3 ครั้ง หลังจากนั้นนาไปต้มในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 นาทีนับจากจุดที่เดือด เมื่อครบเวลาที่
กาหนดแล้วนาไปผึ่งแดดและนาเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมงเพื่ออบให้แห้ง จากนั้นนาไปบด
ให้ละเอียดก่อนนาไปผสมอาหาร
การเตรียมถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก โดยนาถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกจากวิธีการข้างต้นมาผสมเข้าส่วนผสมที่เตรียม
ไว้เข้ากัน โดยใช้อัตราส่วนของ ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก : น้าตาลแดง : เกลือ เท่ากับ 100 : 4 : 1 ทาการหมักถั่วเหลืองในถุง
โดยบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม อัดให้แน่นและดูดอากาศออกจากถุงหมักให้มากที่สุด แล้วมัดปิดปากถุงให้แน่น ทาการหมักเป็น
ระยะเวลา 9 วัน เมื่อครบกาหนดทาการเปิดถุงและประเมินลักษณะทางกายภาพ นาไปผึ่งแดดและนาเข้าตู้อบ 48-72 ชั่วโมง
เพื่ออบให้แห้ง จากนั้นนาไปบดให้ละเอียดก่อนนาไปผสมอาหาร
การศึกษานี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) โดยใช้ไก่เนื้อ
สายพันธุ์ทางการค้าจานวน 234 ตัว อายุ 1 วัน แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ้าๆ ละ 13 ตัว สุ่มสัตว์ทดลอง
ให้ได้รับอาหารทดลองที่แตกต่างกัน 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลองดังนี้
กลุ่มที่ 1: อาหารควบคุม
กลุ่มที่ 2: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกทดแทนกากถั่วเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที่ 3: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 25 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที่ 4: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 50 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที่ 5: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 75 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที่ 6: อาหารที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทดแทนถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก 100 เปอร์เซ็นต์
การเตรียมอาหารทดลองที่ใช้เลี้ยงไก่เนื้อจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ระยะเล็ก (อายุ 0-3 สัปดาห์) และระยะรุ่น (อายุ 3-7
สัปดาห์) อาหารทดลองมีระดับสารอาหารต่างๆ ตามความต้องการของไก่เนื้อในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตที่แนะนาโดย
NRC (1994) ซึ่งส่วนประกอบทางเคมีของอาหารทดลองโดยการคานวณแสดงใน Table 1. และTable 2. ทาการเลี้ยงจนไก่
เนื้อในโรงเรือนเปิด มีการให้น้าและอาหารอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์
การเก็บข้อมูลการทดลอง ทาการชั่งน้าหนักไก่เนื้อเริ่มทดลองและทาการชั่งน้าหนักทุกสัปดาห์ และชั่งอาหารเหลือ
ทุกวัน บันทึกและคานวณสมรรถภาพการเจริญเติบโต ได้แก่ น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณการกินได้
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว และเมื่อสิ้นสุดการทดลองทาการฆ่าไก่ทุกตัวตามหลักสวัสดิภาพสัตว์เพื่อประเมิน
องค์ประกอบซาก ได้แก่ น้าหนักมีชีวิต น้าหนักซากอุ่น น้าหนักซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง และ
คานวณเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนต่างๆ จากซากอุ่น และคานวณเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายในจากน้าหนักมีชีวิต หลังจากทาการตัดแต่ง
ซาก
การวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง นาข้อมูลที่ได้จากการคานวณด้านสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซาก
ไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s New Multiple Rang Test (DMRT) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
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Table 1. Ingredients and calculated chemical composition of experimental diets (0-3 Wks.)
Treatments
Ingredient
1
2
3
4
5
Organic broken rice
43.6
43.6
43.6
43.6
43.6
Soybean meal (44% CP)
52.45
0
0
0
0
Boiled organic soybean
0
52.45
39.33
26.22
13.11
fermented of boiled organic soybean
0
0
13.11
26.22
39.33
Dicalcium phosphate
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
Fine limestone
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Salt
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Premix*
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Probiotic
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
Metabolizable energy (kcal/kg)
2877
2877
2906
2936
2965
Calcium (%)
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
Available phosphorus (%)
0.78
0.78
0.76
0.72
0.68
Remark: *Commercial premix
Table 2. Ingredients and calculated chemical composition of experimental diets (4-7 Wks.)
Treatments
Ingredient
1
2
3
4
5
Organic broken rice
50.45
50.45
50.45
50.45
50.45
Soybean meal (44% CP)
45.6
0
0
0
0
Boiled organic soybean
0
45.6
34.2
22.8
11.4
fermented of boiled organic soybean
0
0
11.4
22.8
34.2
Dicalcium phosphate
2.65
2.65
2.65
2.65
2.65
Fine limestone
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Salt
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
Premix*
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Probiotic
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
Calculated Chemical composition (%)
20.06
20.06
20.05
20.04
20.03
Crude Protein (%)
Metabolizable energy (kcal/kg)
Calcium (%)
Available phosphorus (%)
Remark:*Commercial premix

2940
0.986
0.762

2940
0.986
0.762
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2966
0.978
0.73

2991
0.97
0.698

3017
0.962
0.666

6
43.6
0
0
52.45
2.65
0.50
0.50
0.25
0.05
23.03
2995
0.97
0.65

6
50.45
0
0
45.6
2.65
0.50
0.50
0.25
0.05
20.02
3043
0.954
0.634
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ผลการวิจัย
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อระยะเล็ก (อายุ 0-3 สัปดาห์) และไก่เนื้อระยะรุ่น (อายุ 4-7 สัปดาห์) แสดง
ใน Table 3. พบว่า น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัวของไก่เนื้อระยะเล็ก แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองมีน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโตเฉลีย่ ต่อวัน และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก
ทุกระดับ ส่วนสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อระยะรุ่น พบว่า น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว ไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ยกเว้นปริมาณการกินได้
เฉลี่ยต่อวัน โดยไก่เนื้อระยะรุ่นที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองมีปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวันสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก และสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก ที่ระดับ 25 และ 50% แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่
ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักที่ระดับ 50 และ 100%
สมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อตลอดการทดลอง (0-7 สัปดาห์) ) แสดงใน Table 3. พบว่า น้าหนักตัวที่
เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (P>0.05) ยกเว้นปริมาณการกินได้เฉลี่ยต่อวัน โดยไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองมีปริมาณการกิน
ได้เฉลี่ยต่อวันสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก และสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุก ระดับด้วย
เช่นกัน
Table 3. The effect of fermented boiled organic soybean level on growth performance in broiler
chicken
Treatments
PParameter
SEM
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
b
a
a
a
a
a
Average daily gain(g/b/d)
19.30
14.36
15.94
14.92
15.42
14.56
0.52 0.027
b
a
a
a
a
a
Feed conversion Ratio
2.11
1.56
1.67
1.79
1.81
1.62
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
a,b
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันในแถวนอนเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ผลการศึกษาด้านองค์ประกอบซาก แสดงใน Table 4. พบว่า เปอร์เซ็นต์ซากอุ่นและเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ซากอุ่น
และเปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่งสูงกว่ากลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับ แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มสุก ส่วนของเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนของซากอุ่น พบว่า เปอร์เซ็นต์หัวและคอ เปอร์เซ็นต์ปีกรวม เปอร์เซ็นต์น่อง
เปอร์เซ็นต์สะโพก และเปอร์เซ็นต์โครงกระดูก ของทุ กกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์แข้ง เปอร์เซ็นต์อกนอก และเปอร์เซ็นต์อกใน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
โดยพบว่า ไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุม ที่ใช้กากถั่วเหลืองจะมีเปอร์เซ็นต์แข้งต่ากว่ากว่า กลุ่ม ควบคุม ที่ใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับ และไก่เนื้อที่ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองจะมี
เปอร์เซ็นต์อกนอกและเปอร์เซ็นต์อกในสูงกว่า กลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่ วเหลืองอินทรีย์ต้มสุก
หมักทุกระดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์อวัยวะภายใน พบว่า เปอร์เซ็นต์เครื่องในรวม เปอร์เซ็นต์หัวใจ เปอร์เซ็นต์ตับและถุงน้าดี
เปอร์เซ็นต์กระเพาะแท้และกระเพาะบด และเปอร์เซ็นต์ม้าม ของทุกกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05) อย่างไรก็ตาม เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้อง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบว่า ไก่เนื้อที่
ได้รับอาหารกลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องต่าที่สุด เมื่อเทียบกลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์
ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับ
Table 4. The effect of fermented boiled organic soybean level on carcass composition in broiler
chicken
Treatments
PSEM
1
2
3
4
5
6
value
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
a
a
b
a
Hot carcass (%)
83.58
81.68
75.78
81.08
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
b
a
a
a
a
a
Legs
4.05
4.59
4.77
4.89
4.74
4.72
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
a
c
c
c
b
Loins
15.2
11.22
10.07
10.3
12.97
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
Item
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2.28
2.76
2.73
2.78
2.76
2.77
0.06 0.23
Proventriculus α Gizzard
Spleen
0.24
0.11
0.14
0.14
0.17
0.16
0.01 0.11
b
ab
ab
ab
a
ab
Visceral fat
0.36
0.73
0.49
0.47
0.85
0.67
0.05 0.04
a,b,c
หมายเหตุ อักษรที่แตกต่างกันในแถวนอนเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
การอภิปรายผล
การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก ในการศึกษาครั้งนี้ส่งผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตในไก่เนื้อระยะเล็ก โดย
ส่งผลให้มีสมรรถภาพการเจริญเติบโตต่ากว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลือง ทั้งนี้อาจเนื่องจากถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักยัง
มีไขมันในปริมาณที่สูงทาให้พลังงานในอาหารสูงตามไปด้วย จึงส่งผลต่อการกินได้ลดลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ด้านอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ Mathivanan et al. (2006) ที่พบว่าการให้กากถั่วเหลืองหมักในไก่เนื้อไม่ส่งผลต่อ
น้าหนักตัวของไก่เนื้อจนถึงอายุ 4 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมัก ในครั้งนี้ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตในด้านน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้าหนักตัว ในไก่เนื้อระยะ
รุ่น แต่ปริมาณการกินได้ของกลุ่มควบคุมที่การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกและถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักครั้งนี้จะต่ากว่ากลุ่ม
ที่ใช้กากถั่วเหลือง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Fujuwara et al. (2009) ที่พบว่าอาหารที่เสริมถั่วเหลืองหมักไม่ได้ส่งผล
ต่อการเพิ่มน้าหนักตัวและประสิทธิภาพการใช้อาหารในไก่พื้นเมืองระยะรุ่น แต่การใช้กากถั่วเหลืองหมักที่เพิ่มสูงขึ้นจะทาให้
การกินได้ของไก่เนื้อลดลง แตกต่างจากการศึกษาของ Kim et al. (2016) ที่พบว่าการกินได้ของไก่เนื้อที่ใช้กากถั่วเหลือง
หมักในช่วงระยะรุ่นและระยะขุนไม่แตกต่างกัน และการศึกษาของ Mathivanan et al. (2006) ที่พบว่าน้าหนักตัวของไก่
เนื้อในกลุ่มที่ใช้กากถัว่ เหลืองหมักจะสูงกว่ากลุ่มควบคุม
การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารครั้งนี้ส่งผลต่อองค์ประกอบซากของไก่เนื้อ โดยทาให้ เปอร์เซ็นต์ซาก
อุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์เนื้ออกนอก และเปอร์เซ็นต์เนื้ออกในลดต่าลง ทั้งนี้เนื่องจากไก่เนื้อกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลือง
อินทรีย์ต้มสุกหมักทุกระดับจะมีน้าหนักมีชีวิตก่อนฆ่าต่ากว่า แต่มีเปอร์เซ็นต์เครื่องในรวมและไขมันช่องท้องสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ใช้กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบหลักจึงส่งผลต่อ องค์ประกอบซากได้ ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ Fujuwara et al.
(2009) ที่พบว่าอาหารที่เสริมถั่วเหลืองหมักไม่ได้ส่งผลน้าหนักซาก เนื้อหน้าอก เนื้อสะโพก และไขมันในช่องท้องในไก่
พื้นเมืองระยะรุ่น และการศึกษาของ Kim et al. (2016) ที่พบว่าการใช้กากถั่วเหลืองหมักในไก่เนื้อช่วงระยะรุ่นและระยะขุน
ไม่มีความสัมพันธ์กับน้าหนักของอวัยวะภายใน นอกจากนี้ การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักครั้งนี้ทาให้ เปอร์เซ็นต์ไขมัน
ช่องท้องสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้เนื่องจากในถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักยังมีไขมันอยู่สูงหรือไม่มีการสกัดไขมัน ซึ่งเมื่อใช้ถั่วเหลืองที่มี
ไขมันเต็มเลี้ยงไก่เนื้อจะส่งผลให้ไก่เนื้อมีไขมันช่องท้องมากขึ้น (สุชน และบุญล้อม, 2541) อย่างไรก็ตาม กลุ่มควบคุมที่ใช้ถั่ว
เหลืองอินทรีย์ต้มสุกและกลุ่มที่ใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อครั้งนี้ส่งผลต่อองค์ประกอบซากไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ
ซากของไก่เนื้อสายพันธุ์การค้าครั้งนี้พบว่า การใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์ต้มสุกหมักในอาหารส่งผลให้สมรรถภาพการเจริญเติบโต
ต่าลงในไก่เนื้อระยะเล็ก และส่งผลต่อปริมาณการกินได้ของอาหารลดลงในไก่เนื้อระยะรุ่นด้วย และการใช้ถั่วเหลืองอินทรีย์
ต้มสุกในอาหารครั้งนีย้ ังส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบซาก โดยทาให้เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น เปอร์เซ็นต์ซากตัดแต่ง เปอร์เซ็นต์
เนื้ออกนอกและเปอร์เซ็นต์เนื้ออกในลดต่าลง และทาให้เปอร์เซ็นต์ไขมันช่องท้องสูงขึ้นด้วย
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การพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
FORECASTING THE RAINFALL IN NORTHEASTERN OF THAILAND.
จุฑามาศ เสนแกว* และ บัญชา ศรีสมบัติ
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บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ประยุ ก ต ใ ช ตั ว แบบพยากรณ ที่ เ หมาะสมกั บ ปริ ม าณน้ํ า ฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งไดขอมูลปริมาณน้ําฝน ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือน
มิถุนายน 2562 วิธกี ารพยากรณ คือ การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผัน
แปรตามฤดูกาล การวิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินซ และวิธีการพยากรณรวม ซึ่งวิธีการพยากรณที่เหมาะสมจะพิจารณา
จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธและคารอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย พบวา วิธีการพยากรณรวมมีความเหมาะสมมาก
คําสําคัญ : การพยากรณ ปริมาณน้ําฝน 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
ประเทศไทยจัด อยูใ นเขตร อนของโลก และยัง เปน เขตมรสุมที่ พัดคราวละ 6 เดื อนประชากรสว นใหญมีอ าชี พ
เกษตรกรรมอาศัยน้ําฝนเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิต นอกจากนี้น้ําฝนเปนปจจัยที่สําคัญตอการเกษตรอยางยิ่งการมีน้ําอยาง
เพียงพอ และสม่ําเสมอตอการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของพืชถือวาเปนขอจํากัดที่สําคัญที่สุด หากแตวาการที่ฝนตก
หรือไมตกนั้นเปนปจจัยที่ควบคุมไมไดปริมาณน้ําฝนยังมีความแปรปรวนไมแนนอนและมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่อีก
ดวย (ณพฐ โสภีพันธ, 2557)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยมีพื้นที่มากถึงหนึ่งในสามของประเทศ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ดานเกษตรกรรมเปนหลัก ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรไมคอยแนนอน อันเนื่องมาจากฝนตกไมแนนอน ระบบการชลประทานไม
เพียงพอ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ความสามารถอุมน้ําของดินต่ํา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุบัติเหตุการเกิดน้ําทวม
มากที่สุดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร เพื่อเปนการลดความ
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เสี่ยงตอความเสียหายที่อาจมีตอการเพาะปลูกพืช จึงจําเปนตองมีการวางแผนระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี ซึ่งจะตองใชสถิติใน
การตัดสินใจวางแผนตางๆ ดังนั้นปริมาณน้ําฝนจึงเปนขอมูลที่สําคัญ สําหรับใชประโยชนตอกิจกรรมตางๆของมนุษย เชน การ
วางแผนทาง ดานการเกษตร ดานทรัพยากรไฟฟาและพลังน้ําการจัดการสาธารณสุขถูกบริโภค ดานการใชงานทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการทํานายหรือคาดการณน้ําฝนการพยากรณปริมาณน้ําฝนลวงหนา สามารถนําไปใชการตัดสินใจและทําให
ทราบถึงเหตุการณน้ําทวมหรือภัยแลงในอนาคตได ถามีการพยากรณปริมาณน้ําฝน ที่จะมีในอนาคตไดอยางถูกตอง จะทําให
หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืช ใหเหมาะกับปริมาณน้ําฝนในชวงตาง ๆ (วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล, 2552;
นิภาดา พาภักดี, 2562)
จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําหลักการพยากรณเชิงปริมาณ โดยนําตัวแบบอนุกรมเวลารูปแบบ
ตางๆ มาประยุกตใชกับขอมูลปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทราบตัวแบบการพยากรณที่มีความเหมาะสมใน
การพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อรับรูถึงปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยดําเนินการศึกษาตัวแบบพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการทําการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากกรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 จํานวน 90 ชุดขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการดําเดินการวิจัย
ใชขอมูลทุติยภูมิปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการประยุกตใชตัวแบบพยากรณดวยวิธีการทาง
สถิติ 4 วิธี ที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด ไดแก วิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน การทําใหเรียบ
สําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินซ และวิธีการพยากรณรวม เนื่องจาก
ไดพิจารณาจากการทดสอบแนวโนมและฤดูกาล แลวทําการวัดความแมนยําของคาพยากรณดวย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มี
คาสุดที่สุดและคารอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ยต่ําที่สุด
การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน
การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวนเปนการวิเคราะหลักษณะการเคลื่อนไหวของขอมูลอนุกรมเวลาและนําไป
ประยุกตใชกับตัวแบบพยากรณ สวนประกอบของอนุกรมเวลา คือ อิทธิพลแนวโนม และอิทธิพลของฤดูกาล สําหรับอิทธิพล
ของวัฏจักร และเหตุการณที่ผิดปกติ จะไมนิยมนํามาพิจารณา เนื่องจากไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดขึ้นในชวงใด โดยการ
พยากรณนี้ตัวแบบพยากรณ สําหรับงานวิจัยนี้ใชรูปแบบการคูณ Y = T X S (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม 2546)
การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลดวยการทําใหเรียบแบบเอกซโพเนนเชียล
เทคนิคการทําใหเรียบสําหรับขอมูลที่ไมมีแนวโนมและขอมูลที่ทีความผันแปรตามฤดูกาลเพียงอยางเดียว มีวิธีการทํา
ใหเรียบเหมือนกันเพื่อที่จะพยากรณขอมูลที่ในอนาคตตอไปสําหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีสวนประกอบความผันแปรตาม
ฤดูกาลเพียงอยางเดียว คือ สําหรับตัวแบบการคูณ Yt = β0 × St × Et
เมื่อ Yt คือขอมูลหรือคาสังเกต ณ เวลาที่ t
β0 คือคาพารามิเตอรของตัวแบบ
Et คือคาความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t
St คือคาความผันแปรตามฤดูกาล ณ เวลาที่ t (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม 2546)
การพยากรณโดยวิธีบอกซ-เจนกินส (Box-Jenkins Method)
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วิธีบอกซ-เจนกินส เปนวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาที่มีความถูกตองสูง เนื่องจากมีการพิจารณาลักษณะของอนุกรม
เวลาวามีสหสัมพันธในตัวเอง (Autocorrelation Function:ACF)และสหสัมพันธในตัวเองบางสวน(Partial Autocorrelation
Function: PACF) กันอยางไรเพื่อสรางเปนตัวแบบพยากรณที่เหมาะสม และมีการคํานึงถึงความผันแปรตามฤดูกาลซึ่งเปน
สวนประกอบที่มีความสําคัญ โดยมีตัวแบบทั่วไป คือ Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average: SARIMA
(p, d, q)(P, D, Q)s
ϕ1 (B)Φp (Bs )(1-B)d (1-Bs )D Yt = δ+θq (B)ΘQ (Bs )εt
โดย Yt คือ ขอมูลหรือคาสังเกต ณ เวลา t
δ คือ คาคงที่
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 อันดับของตัวแบบคาเฉลี่ยเคลื่อนที่
P คือ อันดับในสวนกระบวนการ AR ในสวนที่มีฤดูกาล
Q คือ อันดับในสวนกระบวนการ MR ในสวนที่มีฤดูกาล
B คือ ตัวดําเนินการถอยหลังเวลา (backward shift operator)
ตรวจสอบขอมูลวาเปนสเตชันนารีหรือไม โดยการพิจารณากราฟของอนุกรมเวลาหรือกราฟฟงกชันสหสัมพันธแบบ
ออโต (ACF) และฟงกชันสหสัมพันธแบบออโตบางสวน (PACF) เมื่อพบวาอนุกรมเวลาไมเปนสเตชันนารี ตองแปลงอนุกรม
เวลาเดิมใหเปนอนุกรมเวลาใหมที่เปนสเตชันนารี โดยการกําจัดแนวโนม ฤดูกาล และแปลงอนุกรมเวลาใหมีคาความ
แปรปรวนคงที่
กํ า หนดรู ป แบบให กั บ อนุ ก รมเวลาโดยการเปรี ย บเที ย บค า rk และ rkk ของอนุ ก รมเวลาที่ ศึ ก ษากั บ
คา pk และ pkk ของรูปแบบ เมื่อไดรูปแบบที่เหมาะสมแลวจะไดสมการพยากรณและคาประมาณพารามิเตอร จากนั้นคํานวณ
คาพยากรณจากรูปแบบที่กําหนด (เอกจิตต จึงเจริญ, 2560)
วิธีการพยากรณรวม
การพยากรณรวมเปนวิธีการประยุกตที่มีการรวมคาพยากรณจากวิธีการพยากรณเดี่ยวตั้งแต 2 วิธีขึ้นไป เพื่อใหไดคา
พยากรณใหมที่มีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด สามารถใชไดดีในกรณีที่วิธีการพยากรณเดี่ยวที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลา
มากกวา 1 วิธี ในที่นี้ผูวิจัยจะใชตัวแบบการวิเคราะหสามตัวแบบขางตนโดยเลือกมาสองตัวแบบที่มีคาความคลาดเคลื่อนต่ํา
ที่สุด ดังนั้นตัวแบบของวิธีการพยากรณรวมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
Ŷ t =b0 +b1 Ŷ 1t +b2 Ŷ 2t
เมื่อ Ŷ t คือ คาพยากรณรวม ณ เวลา t
Ŷ 1t ,Ŷ 2t คือ คาพยากรณเดี่ยว ณ เวลา t
b0 , b1 , b2 คือ คาถวงน้ําหนักของแตละวิธีการพยากรณเดีย่ วดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (วรางคณา กีรติวิบลู ย, 2558)
เปรียบเทียบความแมนยําของคาพยากรณ
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การวิจัยครั้งนี้ไดตรวจสอบความแมนยําของตัวแบบพยากรณจากวิธีการพยากรณ 4 วิธี คือ คือ การวิเคราะหอนุกรม
เวลาแบบแยกสวน การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล วิธีบอกซ-เจนกินส และวิธีการพยากรณ
รวม โดยทําการพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2562 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ( coefficient of correlation (r) )
∑ni=1 (Yi -Y̅)(Ŷ i -Ŷ ̅)
r=
2
�∑ni=1 (Yi -Y̅)2 ∑ni=1 (Ŷ i -Ŷ ̅)

เมื่อ Y̅ หมายถึงคาเฉลี่ยของของ Yi
Ŷ ̅ หมายถึงคาเฉลีย่ ของ Ŷ i
คารอยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย ( mean absolute percentage error : MAPE ) เปนการวัดความ
แมนยําจากคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณเทียบกับคาขอมูลจริงโดยไมคิดเครื่องหมาย คา MAPE เปนคาวัดความ
แมนยําที่ไมมีหนวย จึงเหมาะที่จะใชกับการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาหลายชุดเมื่อใชวิธีการพยากรณเดียวกันหรือเปรียบเทียบ
วิธีการพยากรณหลายวิธีเมื่อใชอนุกรมเวลาชุดเดียวกัน (สมเกียรติ เกตุเอี่ยม, 2546)
MAPE =

e
∑ni=1� i � x 100
Yi

n

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะของขอมูลปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึง มิถุนายน 2562
จากการพิจารณารูปที่ 1 พบวาลักษณะของขอมูลมีการเคลื่อนไหวแบบไมมีแนวโนมแตมีอิทธิพลของฤดูกาลเขามา
เกี่ยวของและการทดสอบสมมติฐานแนวโนมและฤดูกาล พบวาขอมูลไมมีอิทธิพลของแนวโนมแตมีอิทธิพลของฤดูกาล ดังนั้น
ผลการวิเคราะหวิธีพยากรณ 4 วิธี ไดผลดังนี้
2.1 ผลการสรางสมการพยากรณโดยวิธีการวิเคราะหนุกรมเวลาแบบแยกสวน
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ผูวิจัยไดทําการสรางสมการพยากรณ ปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการวิเคราะหรูปแบบการคูณ โดย
ใชโปรแกรม Excel และ โปรแกรม SPSS ไดผลการวิเคราะหดังนี้
ผลจากการวิเคราะหไดสมการแนวโนมของขอมูล คือ T = 3.0742X+3008.3 และ คาดัชนีฤดูกาลเดือนมกราคม
เท า กั บ 7.8141 เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ เ ท า กั บ 11.0999 เดื อ นมี น าคมเท า กั บ 32.0592 เดื อ นเมษายนเท า กั บ 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 การประยุกตใชตัวแบบพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการวิเคราะห
อนุกรมเวลาแบบแยกสวนดวยตัวแบบการคูณมีตัวแบบพยากรณ คือ
Ŷ t = (3.0742m+3008.3) × Sm

2.2 ผลการทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล
ผูวิจัยไดทําการสรางสมการพยากรณ ปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิควิธีการทําใหเรียบสําหรับ
อนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล ดวยตัวแบบการคูณ ไดผลวิเคราะหดังนี้
กําหนดให 𝛼 = 0.001 คาปรับของ Ŝ t ทั้ง 12 คา ( p = 12 ) ซึ่งไดคา Ŝ 1 = 0.1016, Ŝ 2 = 0.1047, Ŝ 3 = 0.3129,
Ŝ 4 = 0.6811, Ŝ 5 = 1.6050, Ŝ 6 = 1.5341, Ŝ 7 = 2.4713, Ŝ 8 = 1.9935, Ŝ 9 = 12.0681, Ŝ 10 = 0.8350, Ŝ 11 = 0.2196 และ
Ŝ 12 = 0.0731 ไดตัวแบบพยากรณคือ
Ŷ t+m = 2874.9914 × Ŝ 90+m

2.3 ผลการพยากรณโดยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินส
ผูวิจัยไดทําการสรางสมการพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเทคนิคการพยากรณดวยวิธีการ
วิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินส ไดผลวิเคราะหดังนี้

ภาพที่ 2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาพที่ 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อแปลงขอมูลดวย
การหาผลตางของฤดูกาลลําดับที่ 1 ที่มีตัวแบบ SARIMA(0,0,0)(2,1,0)12
ไดเสนสมการพยากรณคือ
Ŷ t = -31.438εt -0.682εt-1 -0.378εt-2
ผลการพยากรณโดยวิธีการพยากรณรวม
จากการประมาณคาถวงน้ําหนักของแตละวิธีการพยากรณเดี่ยวโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด ไดตัวแบบพยากรณรวมดังนี้
การพยากรณทั้ง 2 วิธี วิธีที่เหมาะสมที่สดุ คือวิธี การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลและ
การวิเคราะหแบบแยกสวน เนื่องจากมีความเหมาะสมและคาความคลาดเคลื่อนต่ําทีส่ ุด
ไดเสนสมการพยากรณคือ
Ŷ t = -70.547 – 0.094Ŷ 1t + 1.270Ŷ 2t

ตารางที่ 1 แสดงคาความแมนยําของคาพยากรณทั้ง 4 วิธี
คาวัดความถูกตอง

ตัวแบบการพยากรณ
การวิเคราะหแบบแยกสวน
การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล
การวิเคราะหบอกซ-เจนกินส
การพยากรณรวม

r
0.92807
0.93756
0.87520
0.93757

MAPE
144.9526
139.9526
163.0046
133.184

สรุปผล อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ไดนําเสนอการการประยุกตตัวแบบการพยากรณที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณน้ําฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและนําขอมูลเปรียบเทียบกับตัวแบบแตละตัว เพื่อหาตัวแบบที่ดีที่สุด โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากกรม
อุตุนิยมวิทยา ตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งมีจํานวน 90 ชุดขอมูล สําหรับตัวแบบการพยากรณ
4 วิธี คือ 1.การวิเคราะหอนุกรมเวลาแบบแยกสวน 2.การทําใหเรียบสําหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล 3.การ
วิเคราะหอนุกรมเวลาบอกซ-เจนกินซ 4.วิธีการพยากรณรวม ดวยโปรแกรม EXCEL และ โปรแกรม SPSS โดยใชเกณฑ
พิจารณาคา r เขาใกล 1 มากที่สุด MAPE ต่ําที่สุด
ผลการศึกษาพบวาการพยากรณปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปไดวา วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ วิธีการ
พยากรณรวม สําหรับขอมูลอนุกรมเวลาที่ไมมีแนวโนมแตมีฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาในครั้งนี้ที่ทุมเทเวลาใหกับนักศึกษาและขอขอบคุณเจาหนาที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ที่ไดใหขอมูลตามความประสงคของผูวิจัย
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EFFECT OF FERMENTED BIOEXTRACTS ON PRODUCTION OF
THAMMASAT AROMATIC RICE VARIETY
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บทคัดยอ
ศึกษาผลน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวหอมธรรมศาสตร โดยวางแผนทดลองแบบสุมบล็อก
สมบูรณ ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแกสิ่งทดลอง 1 ชุดควบคุม สิ่งทดลอง 2 หลังจากทําการเพาะปลูก 15 วัน ใสน้ําหมัก
สูตรหนอกลวย สิ่งทดลอง 3 น้ําหมักสูตรนมสด และสิ่งทดลอง 4 ใสสารเรงซุปเปอร พด.2 โดยทดลองที่แปลงทดลอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก พบวาชวงระยะเวลาการปกดําตั้งแตอายุ 15-115 วัน เมล็ดขาวที่ไดจาก
การใชน้ําหมักสูตรหนอกลวย และสูตรนมสดไดสารอาหารปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง ปจจัยหลักที่
สงผลตอคุณภาพทางเคมีในเมล็ดขาวขึ้นกับผลการดูดซึมสารอาหารในการเพาะปลูก โครงสรางโมเลกุลหรือการเกิดจากการ
เกาะกันของโมเลกุลภายในสารอาหาร โดยน้ําหมักสูตรนมสดมีศักยภาพตอผลผลิตของขาวหอมธรรมศาสตรสูงสุด 180.04
กิโลกรัมตอไร และใหความสูงของตน ความยาวรวง และความยาวเมล็ดขาวหอมธรรมศาสตรดีสุด ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ
ของน้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดมีศักยภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวหอมธรรมศาสตร
คําสําคัญ : ขาวหอมธรรมศาสตร น้ําหมักชีวภาพ 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
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปประมาณ 57 ลานไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ปลูกขาวมากที่สดุ คิดเปน 45 เปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ [1-3] โดยประเทศไทยมีพนื้ ที่เพาะปลูกขาวหอมมะลิ
ประมาณ 29 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 43.28 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ
28.57 ในชวงป 2540 เปนรอยละ 47.54 ในป 2555 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเปนที่ตองการของตลาด
ราคากวาขาวชนิดอื่น ปจจุบันขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 นิยมปลูกมากสุด เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูก
ขาวหอมมะลิเฉลีย่ 24.20 ไรตอครัวเรือน คิดเปนรอยละ 89.11 ของพื้นที่เพาะปลูกในครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญมีพื้นที่
เพาะปลูกขาวหอมมะลิเฉลี่ย 10-20 ไร [4] จึงมีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุขาวหอมมะลิ 105 โดยทีมงานอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดวยเทคนิคการฉายรังสีแกมมาในสายพันธุเดิมและทําการคัดเลือกสายพันธุจนไดสายพันธุใหมคือ
พันธุหอมธรรมศาสตร (KDML 105’ 10GR-TU-70-10) คุณลักษณะโดดเดนคือไมไวตอชวงแสงสามารถปลูกไดทั้งป ใหผลผลิต
สูงประมาณ 900 กิโลกรัมตอไรดกี วาขาวหอมมะลิ 105 [5-6] ทําใหมีความตองการของผูบริโภคเปนจํานวนมากเกษตรกรจึง
ตองเพิ่มการผลิตและมีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกมากขึ้นมีผลทําใหเกิดการตกคางของสารพิษตอสิ่งแวดลอมผูบริโภค และ
เกษตรกรมากขึ้น น้ําหมักชีวภาพเปนปุยทางเลือกหนึ่งที่ทํามาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรชวยดานคุณภาพผลผลิต และลด
การใชปุยเคมี [7-14] จึงไดศึกษาผลของปุยน้ําหมักชีวภาพที่มีตอการเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร เพื่อชวย
เพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชและยังเปนการนําวัสดุเหลือใชตางๆ ที่มอี ยูในพื้นที่มาทําใหเกิดประโยชนและสามารถลดตนทุนการ
ผลิตใหต่ําลงดวย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนทดลองแบบสุมบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design (RCBD)) จํานวน 4 ซ้ํา
1

1

1

1

1

ประกอบดวย 4 สิ่งทดลอง ไดแก สิ่งทดลองที่ 1 ชุดควบคุมโดยไมใสน้ําหมักชีวภาพ สิ่งทดลองที่ 2 หลังปลูก 15 วัน ใสน้ําหมัก
1

สูตรหนอกลวย สิ่งทดลองที่ 3 ใสน้ําหมักสูตรนมสด และสิ่งทดลองที่ 4 ใสสารเรงซุปเปอร พด.2 โดยดําเนินทดลองระหวาง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2561 ณ แปลงทดลองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
2. การเตรียมน้ําหมักชีวภาพ
- น้ําหมักชีวภาพหนอกลวย
สับหนอกลวย 3 กิโลกรัมเติมน้ําเปลา 3 ลิตร กากน้ําตาล 1 ลิตร และสารเรงซุปเปอร (พด.2) 1 ซอง คนใหเขากัน
ปดฝาทิ้ง 10 วัน กรองเฉพาะของเหลวไปใชในการเพาะปลูกขาว
- น้ําหมักชีวภาพนมสด
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นมสด 5 กิโลกรัม กากน้ําตาล 5 กิโลกรัม นมเปรี้ยว 1 ขวด และลูกแปงขาวหมาก 1 ลูก คนใหเขากันปดฝาทิ้งไว
1 เดือน กรองเฉพาะของเหลวไปใชในการเพาะปลูกขาว
- น้ําหมักชีวภาพ พด.2
สารเรงซุปเปอร พด.2 ผสมน้ํากับน้ํา 1 ตอ 500 สวนฉีดพนที่ใบและลําตน
3. การปลูกขาวและการดูแลรักษา
เตรียมตนกลาเพาะจากขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร ในถาดเพาะกลาทั้งหมด 434 หลุม หลังจากตนกลาไดอายุ
15 วัน หลังการเพาะกลาขาว จึงยายตนกลาลงกระถาง โดยวิธีการปกดําลงกระถางที่มีขนาด 12 นิ้ว 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 วัดความสูงและนับการแตกกอของขาวที่
สุมในทุก ๆ กระถาง เก็บเกี่ยวผลผลิตของขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร ไดเมื่ออายุประมาณ 115 วัน
4. การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตเมื่อขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตรมีอายุ 30 วัน โดยวัดความสูงของตน นับจํานวนรวงตอ
กอ และจํานวนการแตกกอของขาวในทุก ๆ 15 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตขาวเมื่ออายุ 110-115 วัน นับจํานวนเมล็ดตอรวง
น้ําหนักเมล็ดตอรวง และผลผลิตตอไร นําขอมูลมาวิเคราะหหาคาความแปรปรวน (Analysis of Variance) และหาความ
แตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)
5. วิเคราะหลักษณะทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพ และเมล็ดขาว
เก็บตัวอยางของน้ําหมักชีวภาพสูตรตาง ๆ ที่ใชสําหรับเพาะปลูกขาวพันธุหอมมะลิธรรมศาสตร และเมล็ดขาวที่ได
0

2

2

2

2

0

2

2

หลังการเก็บเกี่ยวมาวิเคราะหเพื่อหาคาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด,
โพแทสเซียมทั้งหมด (K 2 O)
2

2

2

2

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด

(P 2 O 5 )

2

2

และปริมาณ

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหคณ
ุ ภาพทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพ (ตารางที่ 1) พบวา น้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดมีปริมาณ
ไนโตรเจนรวม ปริมาณฟอสฟอรัส และปริมาณโพแทสเซียมสูงสุดรอยละ 0.35 0.07 และ 0.30 เปอรเซ็นตตามลําดับ และ
จากกระบวนการเตรียมน้ําหมักชีวภาพโดยการหมักจะทําใหเกิดสภาพกรดเกิดขึ้นเนื่องจากการยอยสลายของสารอินทรียทําให
คา pH มีคาต่ํา อยูในชวง 3.3–3.8 สําหรับคาการนําไฟฟาพบวาอยูในชวง 8-14 ไมโครเมตรตอเซนติเมตร ซึ่งบงชี้ใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพการดูดซึมแรธาตุอาหารของพืชในการเพาะปลูก
ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพ
พารามิเตอร

คุณภาพทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักหนอกลวย

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (เปอรเซ็นต N)
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอรเซ็นต P 2 O 5 )

0.05
0.02
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น้ําหมักนมสด น้ําหมัก พด.2
0.35
0.07

0.23
0.01
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ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (เปอรเซ็นต K 2 O)

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
มีความแตกตางกันทางสถิติที่ P>0.05 โดยชวงระยะเวลาการปกดําอายุ 115 วัน น้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดมีแนวโนมใหความ
สูงตนของขาวดีสุด รองมาคือใชน้ําหมักหนอกลวย และสารเรงซุปเปอร พด.2 ไดความสูงเฉลี่ย 115.96 115.68 และ 115.61
เซนติเมตรตามลําดับ (ตารางที่ 2) และพบวาการใชน้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดในการเพาะปลูกขาวพันธุหอมธรรมศาสตรจะ
ชวยเกิดการแตกกอของตนขาวและสูงสุดเฉลี่ย 21.02 ตน และความยาวรวงสูงสุดเฉลี่ย 23.76 เซนติเมตร (ตารางที่ 3-4)

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยความสูงของลําตน (เซนติเมตร) ในระยะเวลาหลังการปกดําของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
สิ่งทดลอง

อายุหลังการปกดํา (วัน)
30

60

90

ไมใสน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพหนอกลวย

26.06
26.68

64.65
69.18

114.93
115.61

น้ําหมักชีวภาพนมสด

27.79

69.43

115.96

น้ําหมักชีวภาพ พด.2

25.86

64.93

115.68

คาเฉลี่ย

26.59

67.04

115.54

F-test
C.V. %

0.49ns
9.35

1.83ns
5.75

1.21ns
0.68

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยจํานวนการแตกกอ(ตน) ระยะเวลาหลังปกดําของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
สิ่งทดลอง

อายุหลังปกดํา(วัน)
30

60

90

ไมใสน้ําหมักชีวภาพ

2.13

8.53

15.92ab

น้ําหมักชีวภาพหนอกลวย
น้ําหมักชีวภาพนมสด

2.33
2.55

9.43
9.08

19.57a
21.02a
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น้ําหมัก 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 ตัวเลขในคอลัมนที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ P>0.05
* หมายถึง คาความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ns หมายถึง ไมมีความแตกตางทางสถิติ
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยจํานวนรวงตอกอ(รวง) และความยาวรวง(เซนติเมตร) ของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
สิ่งทดลอง

จํานวนรวงตอกอ (รวง)

ความยาวรวง (เซนติเมตร)

ไมใสน้ําหมักชีวภาพ
น้ําหมักชีวภาพหนอกลวย

12.60
15.70

23.30
23.28

น้ําหมักชีวภาพนมสด

13.30

23.76

น้ําหมักชีวภาพ พด.2

13.15

23.45

คาเฉลี่ย

13.68

23.45

F-test
C.V. %

1.06ns
19.47

1.88ns
1.38

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยน้ําหนัก 100 เมล็ด น้ําหนักเมล็ดตอรวง และผลผลิตตอไรของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
สิ่งทดลอง

น้ําหนัก 100 เมล็ด น้ําหนักเมล็ดตอรวง
(กรัม)
(กรัม)

ผลผลิตตอไร
(กิโลกรัมตอไร)

ไมใสน้ําหมักชีวภาพ

1.85

0.36

145.65

น้ําหมักชีวภาพหนอกลวย

2.08

0.37

147.84

น้ําหมักชีวภาพนมสด

2.31

0.50

180.04

น้ําหมัก พด.2

2.05

0.40

174.16

คาเฉลี่ย

2.07

0.41

161.92

F-test

2.99ns

2.14ns

C.V. %

10.35

21.48
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จากข อมู ล ตารางที่ 5 พบว าการใชน้ํ าหมั กชี วภาพสู ตรนมสดในการเพาะปลู กจะช ว ยใหไ ดเ มล็ด ขา วพัน ธุห อม
ธรรมศาสตรที่มีน้ําหนักดีสุดเฉลี่ย 2.31 กรัมตอ 100 เมล็ด และน้ําหนักเมล็ดตอรวงสูงเฉลี่ยที่ 0.50 กรัมตอรวง เนื่องจากน้ํา
หมักสูตรนมสดมีระดับปริมาณไนโตรเจนมากสงผลใหความสูงของตนขาวและความยาวรวงและเมล็ดตอรวงมากสุด เนื่องจาก
ไนโตรเจนมีคุณสมบัติที่ชวยในดานการเจริญเติบโตของพืช โดยพืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนไปใชในรูปแบบไตเตรทไอออน
สงผลใหใบมีความแข็งแรงเจริญเติบโตเรงและผลที่สมบูรณ ดานประสิทธิภาพตอผลผลิตขาวพันธุหอมธรรมศาสตร แสดงให
เห็นถึงศักยภาพของน้ําหมักชีวภาพที่ใชโดยพบวา น้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดใหผลผลิตตอไรสูงสุดเฉลี่ย 180.04 กิโลกรัมตอไร
รองลงมาคือการใชสารเรงซุปเปอร พด.2 เฉลี่ย 174.16 กิโลกรัมตอไร น้ําหมักชีวภาพสูตรหนอกลวยเฉลี่ย 147.84 กิโลกรัม
ตอไร และชุดที่ไมใสน้ําหมักชีวภาพใหผลผลิตตอไรนอยสุดเฉลี่ย 145.65 กิโลกรัมตอไร ทั้งนี้เนื่องจากน้ําหมักสูตรนมสดมี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูงกวาน้ําหมักชีวภาพสูตรอื่น ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งฟอสฟอรัสเปนแรธาตุอาหารที่สําคัญในการสราง
ผลและเมล็ดของพืชจึงทําใหน้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดใหผลผลิตตอไรมากสุด
ดานผลการวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของเมล็ดขาวพันธุหอมธรรมศาสตร (ตารางที่ 6) พบวา เมล็ดขาวที่ไดธาตุ
อาหารจากน้ําหมักชีวภาพสูตรหนอกลวยใหปริมาณไนโตรเจนสูงสุด 0.98 เปอรเซ็นต รองมาคือจากน้ําหมักชีวภาพสูตรนมสด
ใหปริมาณไนโตรเจน 0.87 เปอรเซ็นต และน้ําหมักชีวภาพสูตรสารเรงซุปเปอร พด.2 ใหปริมาณไนโตรเจน 0.84 เปอรเซ็นต
(ตารางที่ 5) จากขอมูลในตารางที่ 1 น้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดมีระดับปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกวาน้ําหมัก
ชีว ภาพสู ต รอื่ น แต จ ากการนํ า ไปใชป ลู ก ข า วพั นธุ ห อมธรรมศาสตร พ บวา เมล็ ด ข า วที่ ไ ด มี ร ะดั บปริ ม าณฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียมปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจัยทางดานโครงสรางโมเลกุลหรืออาจเกิดจากการเกาะกันของโมเลกุลทําใหสงผล
ตอการดูดซึมแรธาตุไปใชในการเจริญเติบโตและคุณภาพทางเคมีของผลผลิตขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหคณ
ุ สมบัติทางเคมีของเมล็ดขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
พารามิเตอร

คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
ไมใสน้ําหมัก

น้ําหมัก

น้ําหมัก

น้ําหมัก

หนอกลวย

นมสด

พด.2

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (เปอรเซ็นต N)
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอรเซ็นต P 2 O 5 )

0.77
1.98

0.95
2.15

0.87
2.12

0.84
1.75

ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (เปอรเซ็นต K 2 O)

0.18

0.24

0.22

0.19

สรุปผลการวิจัย
ผลของน้ําหมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร พบวาน้ําหมักสูตรนมสดให
ผลผลิตตอไรสูงสุด 180.04 กิโลกรัมตอไร เนื่องจากในน้ําหมักสูตรนมสดมีปริมาณไนโตรเจนรวมสูงสุด 0.35 เปอรเซ็นต สงผล
ใหความสูงของตนขาวและความยาวรวงและเมล็ดตอรวงมากสุด เนื่องจากไนโตรเจนมีคุณสมบัติที่ชวยในดานการเจริญเติบโต
ของพืช ซึ่งพืชจะดูดไนโตรเจนไปใชในรูปแบบไตเตรทไอออนทําใหใบมีความแข็งแรงเรงการเจริญเติบโต และมีผลผลิตที่
สมบูรณ นอกจากนี้ยังพบวาน้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหารที่สําคัญในการสรางผลและ
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เมล็ดของพืชสูงสุด 0.07 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับสูตรอื่น จึงทําใหน้ําหมักชีวภาพสูตรนมสดมีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตของขาวพันธุหอมธรรมศาสตร
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ที่ใหการสนับสนุนสงเสริมการเสนองานวิจัยใน
ครั้งนี้ และขอขอบคุณผูที่มสี วนเกีย่ วของทุกทาน ที่ทําใหงานวิจัยนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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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 อริยเดช1 อดิศักดิ์ จูมวงษ1* และ ปารวี กาญจนประโชติ2
1

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290
2

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ เชียงใหม 50290

*

corresponding author e-mail: adisakjoomwong@gmail.com
บทคัดยอ

การศึกษาผล NAA ตอการออกรากและแตกยอดของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวย ใชกิ่งหนานเฉาเหวยจากสวนเกษตรกร
ในจังหวัดเชียงใหม นํามาตัดกิ่งชําใหมีขนาดยาว 25 เซนติเมตร จุมสวนโคนของกิ่งปกชําในน้ํากลัน่ (ชุดควบคุม) และสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต NAA ความเขมขน 250, 500, 1,000, 2,000 และ 3,000 ppm นําไปแชในน้ํากลั่นในแกวพลาสติก
เพาะชํา ณ เรือนเพาะชําสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 การวางแผนเปนการทดลองแบบสุมตลอดสมบูรณ (CRD) บันทึกผลเมื่อครบ 30 วัน ของการ
ทดลอง ผลการทดลองพบวา กิ่งปกชําที่ไมใชสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่ความเขมขน 0 ppm (ชุดควบคุม) มีรอยละ
การออกรากสูงสุด คือ รอยละ 100 สวนชุดทดสอบกิ่งปกชําที่ใชสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 250, 500, 1,000, 2,000
ppm มีการออกรากรอยละ 73, 73, 76 และ 77 ตามลําดับ สวนสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 3,000 ppm มีรอยละการ
ออกรากต่ําที่สุด คือมีการออกรากรอยละ 53 การใช NAA ความเขมขน 250, 500, 1,000, 2,000 ppm และชุดควบคุมมี
จํานวนรากตอกิ่งเฉลี่ยมากกวากิ่งปกชําที่ใชสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 3,000 ppm ความยาวรากเฉลีย่ และความกวาง
รากเฉลีย่ ในชุดควบคุมและ NAA ทุกความเขมขนมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (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) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gymnanthemum extensum หรือ
Verronia amygdalinaมีชื่อสามัญไทยวา "ปาชาเหงา” “ปาชาหมอง" เปนพืชอยูในวงศ Asteraceae (Swamy et al.,
2015)เปนไมยืนตน สูงประมาณ 6 – 8 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนปานหรือเกือบมน ใบ
ออนและใบแกมีรสขม ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีสีขาว การขยายพันธุสามารถทําไดโดยการเพาะเมล็ด
และการปกชํา หนานเฉาเหวยเปนพืชสมุนไพรที่นิยมในประเทศไทย และประเทศจีน ทําใหมีความตองการกิ่งพันธุหนานเฉา
เหวยของเกษตรกรและประชาชนเพิ่มขึ้น การปกชํากิ่งพันธุสามารถทําไดงาย แตมักพบขอจํากัดของรอยละการออกรากและ
จํานวนรากตอกิ่ง การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมออกซิน เชน NAA (1-naphthalinacetic acid) หรือ IBA
(Indol-3-butyric acid) ในระดับความเขมขนที่เหมาะสม สามารถกระตุนการเกิดรากของกิ่งปกชําได ทําใหไดกิ่งปกที่มี
คุณภาพดี (จรัล, 2538; สุภัทร, 2535; ศิริรัตน, 2541) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาผลของความเขมขนของสารควบคุม
การเจริญเติบโตกรดแนฟทาลีนอะซีติก (NAA) ตอการออกรากและแตกยอดของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวย เพื่อเปนขอมูลให
เกษตรกรนําไปใชประโยชนตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวางแผนการทดลอง:ศึกษาผลของ NAA ที่ความเขมขนระดับตางๆ ตอการเกิดรากของหนานเฉาเหวย ดวย
วิธีการปกชํากิ่งพันธุ มีแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) แบงออกเปน 6 ชุดการ
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ซ้ําละ 20 กิ่ง ประกอบดวย ชุดการทดสอบที่ 1 คือน้ํากลั่น (ควบคุม) ชุดการทดสอบที่ 2 คือ NAA ความ
เขมขน 250 ppmชุดการทดสอบที่ 3 คือ NAA ความเขมขน 500 ppm ชุดการทดสอบที่ 4 คือ NAA ความเขมขน 1,000
ppm ชุดการทดสอบที่ 5 คือ NAA ความเขมขน 2,000 ppm และชุดการทดสอบที่ 6 คือ NAA ความเขมขน 3,000 ppm
การเตรียมกิ่งปกชํา: นํากิ่งหนานเฉาเหวยจากสวนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม โดยเลือกกิ่งพันธุที่เปนยอดกิ่งกึ่งแก
กึ่งออนขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 – 1.2 เซนติเมตร มีความสมบูรณของกิ่งใกลเคียงกัน ความยาวของกิ่งประมาณ 25
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เซนติเมตร ทําการตัดยอดและใบออนและปลิดสวนใบออก ตัดโคนกิ่งใตขอเล็กนอยใหเฉียงประมาณ 45 องศา กรีดบริเวณโคน
กิ่งแนวดิ่ง 3 – 4 รอย นําไปแชในสารละลายความเขมขนตางๆที่เตรียมไว
การแชกิ่งปกชํา: นํากิ่งปกชําหนานเฉาเหวยมาแชลงในน้ํากลั่นเปนชุดควบคุม (Control) และ สารควบคุมการ
เจริญเติบโต NAA ความเขมขนระดับตางๆ ดวยวิธีการจุมปลายกิ่งดานโคนลงในสารละละลายที่เตรียมไว เปนเวลาประมาณ
30 นาที หลังจากนั้นนํากิ่งที่แชสารละลายแลวไปผึ่งใหแหงประมาณ 10 นาที แลวจึงนําไปปกชําในแกวเพาะชําที่เตรียมไว
การเตรียมแกวปกชํา: เตรียมวัสดุปกชําโดยใชน้ํากลั่นปริมาณ 750 มิลลิลิตร เติมลงในแกวพลาสติกเพาะชํา
การดูแลรักษา: นํากิ่งปกชําในแกวเพาะชําทุกชุดการทดลองไปไวในโรงเรือนที่ไดรับแสงแดดในชวงกลางวันทําการ
เติมน้ําทุกวัน เพื่อรักษาระดับน้ําในแกวเพาะชําใหสม่ําเสมอจนครบระยะการทดลอง 30 วันทําการเก็บขอมูลและบันทึกผลการ
ทดลองดังตอไปนี้ คือ รอยละการออกรากของกิ่งปกชํา จํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่ง ความยาวรากเฉลี่ย (เซนติเมตร) ความกวางราก
เฉลี่ย (มิลลิเมตร) จํานวนยอดตอกิ่ง ความกวางและยาวของใบ (เซนติเมตร) และรอยละการรอดตายในระยะ 30 วันของการ
ทดลอง
การวิเคราะหขอมูล: นําขอมูลผลการทดลองมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) โดยวิธีการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม โดยวิธี Duncan’s News Multiple Range
Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 21.
ผลการวิจัย
การศึกษาผลของ NAA ตอการเกิดรากและยอดของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวยหลังการปกชํา 30 วัน พบวา ชุดควบคุม
(NAA 0 ppm) มีรอยละการออกรากสูงที่สุด 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 มีรอยละการออกรากต่ําที่สุด คือ 53
(ตารางที่ 1)
จํานวนของรากเฉลี่ยตอกิ่งพบวา ชุดควบคุม (NAA 0 ppm) มีจํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่งสูงที่สุด คือ 9.33 ราก/กิ่ง สวน
ชุดทดลอง NAA 250, 500, 1,000 และ 2,000 ppm มีจํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่ง คือ 8.53, 7.13, 6.00 และ 8.15 ราก/กิ่ง
ตามลําดับ ชุดทดลอง NAA 3,000 ppm มีจํานวนรากเฉลี่ยตอกิ่งต่ําที่สุด คือ 4.80 (ตารางที่ 1)
ความยาวรากเฉลี่ย และความกวางรากเฉลี่ย พบวา ชุดควบคุมและทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 รอยละการออกราก จํานวนรากเฉลีย่ ตอกิ่ง ความยาวราก ความกวางรากของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวย หลังจากปก
ชํา 30 วัน
NAA (ppm)
0 ppm

รอยละของกิ่งที่ออก
ราก
100.00a± 0.00

จํานวนรากตอกิ่ง
เฉลี่ย
9.33a± 1.52
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ความยาวรากเฉลี่ย
(ซม.)
6.93± 0.87

ความกวางรากเฉลี่ย
(มม.)
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
b
b
500 ppm
73.00 ± 0.12
7.13 ± 1.94
5.17± 1.00
0.66± 0.01
b
b
1,000 ppm
76.00 ± 0.11
6.00 ± 1.43
4.14± 0.78
0.61± 0.09
b
a
2,000 ppm
77.00 ± 0.12
8.15 ± 1.49
5.25± 0.87
0.76± 0.12
c
c
3,000 ppm
53.00 ± 0.13
4.80 ±1.26
5.70± 1.45
0.52± 0.13
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (DMRT)
รอยละของกิ่งที่ออกยอด พบวา ชุดควบคุม และชุดทดสอบ NAA 1,000 ppm มีคาสูงสุด คือ รอยละ 100 และมีคา
แตกตางกันกับชุดทดสอบ NAA 250 และ 500ppm คือ รอยละ 93 และ 87 ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
สวนชุดทดสอบ NAA 3,000 ppm มีรอยละของกิ่งที่ออกยอดต่ําที่สุด คอ รอยละ 60 (ตารางที่ 2)
จํานวนยอดตอกิ่งเฉลี่ย พบวา ในชุดควบคุมมีคาสูงสุด สวนชุดทดสอบจะมีคาลดลงตามความเขมขนของ NAA แตไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ สวนจํานวนใบ/กิ่ง ความกวางและความยาวของใบ พบวามีคาลดลงตามปริมาณของ NAA ที่
เพิ่มขึ้น และมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รอยละของกิ่งที่ออกยอด จํานวนยอดตอกิ่ง จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวย
หลังจากปกชํา 30 วัน
รอยละของกิ่งที่ จํานวนยอด/กิ่ง
จํานวนใบ/กิ่ง
ความกวางใบ
ความยาวใบ
ออกยอด
เฉลี่ย
เฉลี่ย
เฉลี่ย (ซม.)
เฉลี่ย (ซม.)
a
a
a
0 ppm
100.00
2.00± 0.14
9.84 ± 0.97
9.76 ± 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
คาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) (DMRT)
NAA (ppm)

อภิปรายผล
การศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่มีความเขมขนระดับตางๆ ตอรอยละการออกรากของกิ่งปกชํา
หนานเฉาเหวย พบวา ชุดควบคุมและทุกชดการทดสอบสามารถชักนําการออกรากได โดยที่ชุดควบคุม (NAA 0 ppm) มีรอย
ละการออกรากสูงที่สดุ คือรอยละ 100 สวนในชุดทดสอบจะมีรอยละการออกรากลดลงตามความเขมขนของ NAA ซึ่งตางจาก
การวิจัยของ มนตรี และคณะ (2556) ที่พบวา การใชความเขมขนของ NAA เพิ่มขึ้นจะชวยกระตุนการออกรากของกิ่งปกชํา
นางแยม และแตกตางจากการวิจยั ของธัญพิสิษฐ และ ศุภวรรณ (2545) ที่ระบุวา ผลของความเขมขน NAA 3,000 ppm เปน
ความเขมขนที่เหมาะสมในการชักนําการออกรากของกิ่งปกชําชมพูพันธุทับทิมจันทน คือ มีการออกรากสูงที่สุดรอยละ 100
และแตกตางจากการวิจยั ของทองเพชร และ อดิศักดิ์ (2562) ที่ศึกษาผลของความเขมขนของ IBA ตอการออกรากของกิ่งปก
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หนานเหวยที่รายงานวา รอยละการออกรากของกิ่งปกชําหนานเฉาเหวยมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณของ IBA ที่เพิ่มขึ้น แมวาจะ
เปนสารเรงการเจริญเติบโตในกลุม ออกซินเชนเดียวกัน กรณีที่ NAA 3,000 ppm มีรอยละการออกรากต่ําที่สดุ อาจเกิดจาก
ไดรับสารออกซินในปริมาณมากเกินไป ซึ่งมีผลตอการกระตุนการออกรากและทําใหรากชะงักการเจริญเติบโตได (พีรเดช,
2529) รวมถึงการใชน้ําเปนตัวกลางในการปกชําที่มีผลตออุณหภูมิ และมีผลตอการพัฒนาการของรากกิ่งปกชํา (นันทิยา,
2538)
รอยละของกิ่งที่ออกยอด พบวา มีการออกยอดทั้งในชุดควบคุมและชุดการทดสอบ และมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาอยางยิ่งใน NAA 3,000 ppm มีรอยละการออกยอดต่าํ ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทอง
เพชร และ อดิศักดิ์ (2562) ถึงผลของ IBA ความเขมขน 0, 500, 1,000 และ 2,000 ppm มีรอยละการออกยอดสูงกวา IBA
ความเขมขน 3,000 ppm จํานวนยอด/กิ่ง จํานวนใบกิ่ง ความกวาง และความยาวของใบ ในชุดควบคุม NAA 0 ppm มี
คาสูงสุด และชุดทดสอบ NAA 3,000 ppm มีคาต่ําทีส่ ุด แสดงวาเมื่อความเขมขนของ NAA เพิ่มขึ้นจะมีผลตอการออกยอด
และจํานวนยอดตอกิ่งลดลง จากการทดลองพบวา รอยละการออกราก รอยละการออกยอดในชุดควบคุม NAA 0 ppm มีคา
สูงกวาทุกชุดการทดสอบคาดวากิ่งปกชําหนานเฉาเหวยมีปริมาณออกซินเพียงพอและเหมาะสมตอการเกิดราก ดังนั้นในทุกชุด
สอบเมื่อไดรับปริมาณออกซินที่เพิม่ ขึน้ และไปมีผลตอการเกิดรากและออกยอดลดลง (พีรเดช, 2529)
สรุปผลการวิจัย
การไดรับสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA เพิ่มขึ้น มีผลตอรอยละการแตกราก จํานวนราก/กิ่ง ความยาวและความ
กวางของราก รอยละการออกยอด จํานวนยอด/กิ่ง ความกวางและความยาวของใบกิ่งปกชําหนานเฉาเหวยลดลง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาสวนผสมของดินทองถิ่นบานสระโคลและดินสําเร็จรูป สําหรับผลิต
เครื่องประดับดินเผา 2) เพื่อออกแบบและผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดินเผา และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผา สูตรสวนผสมประกอบดวย ดินบานสระโคล และ ดินสําเร็จรูป ผสมกันตามสัดสวนไดสวนผสม
จํานวน 10 ตัวอยาง ขึ้นรูปชิ้นทดสอบโดยการอัดแบบพิมพปลาสเตอร เผาทดลองที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ทดสอบ
สมบัติทางกายภาพหลังเผา ไดแก ความแข็งแรง ความหดตัว การดูดซึมน้ํา และสีของเนื้อดิน คัดเลือกสูตรสวนผสมที่มีสมบัติ
ทางกายภาพเหมาะสมไปผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดินเผาจํานวน 2 แบบ ผลการวิจัยพบวาสวนผสมของเนื้อดินที่เหมาะสม
ประกอบดวย ดินบานสระโคลรอยละ 60 และดินเหนียวสําเร็จรูปรอยละ 40 มีความหดตัวหลังเผารอยละ 7.22 การดูดซึมน้ํา
รอยละ 8.93 ความแข็งแรง 118.75 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เนื้อดินปนมีสีขาวอมชมพู สามารถขึ้นรูปเครื่องประดับดิน
เผาไดดี ผูวิจัยนําผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาไปประเมินความพึงพอใจ โดยลูกคาและเจาของรานจําหนายเครื่องประดับ
จํานวน 50 คน พบวาประเด็นที่มีผลการประเมินสูง คือผลิตภัณฑสามารถขายได มีคาเฉลี่ย 4.10 อยูในระดับ มาก ในสวนของ
ประเด็นที่มีผลการประเมินในระดับ นอย คือวัสดุที่นํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสมนอย 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
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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 ทั้งการดํารงชีวิตพิธีกรรมความเชื่อ บงบอกถึง
ความชาญฉลาดในการคิดคนนวัตกรรม การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบและการสรางงานศิลปะ จนถึงปจจุบันนี้
อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผายังคงใชพัฒนาประเทศทางดานตางๆ อยางกวางขวาง (ธนสิทธิ์ จันทะรี, 2552) และตอเนื่อง
เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญของไทย เครื่องปนดินเผาถือเปนศิลปหัตถกรรมที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นของไทยที่มีการผลิตมา
ตั้งแตสมัยโบราณตามหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปนผลิตภัณฑงานฝมือที่เกิดจากสมองและมือ
มนุษย รวมถึงเปนหลักฐานที่จะเชื่อมโยงถึงบรรพบุรุษของเราไดเปนอยางดี จังหวัดพิษณุโลกเปนแหลงผลิตเครื่องปนดินเผา
ตั้งแตสมัยโบราณที่สําคัญแหลงหนึ่ง อยูที่วัดตาปะขาวหาย ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการขุดคนและ
สํารวจพบวาวัดตาปะขาวหายเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ พบเตาเครื่องปนดินเผาอยูใตดินอยูเปนจํานวนมาก (ปราณี
แจมขุนเทียน, 2536) ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่คนพบมีทั้งชนิดเครื่องปนดินเผาเนื้อดินธรรมดาและอีกชนิดหนึ่งคือ
เครื่องปนดินเผาเนื้อแกรงเมื่อเผาแลวเนื้อดินจะกลายเปนสีเทาและสีมวงอมแดง สวนใหญทําเปนไหใสอาหารและแจกัน(จอหน
ชอร, 2536) ลักษณะเดนของเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหายชนิดเผาเนื้อแกรงคือ ดินที่นํามาใชผานขั้นตอนการเตรียมดิน
อยางดี ภาชนะที่พบมากที่สุดคือไหปากกวางมีหูทําเปนรูปคลายหวง หรือทําเปนลักษณะอยางอื่นใหเห็นวามีหู ทั้งหมดปนบน
แปนหมุน (ประโชติ สังขนุกิจ, 2545) อัตลักษณที่สําคัญของเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหายจะมีลวดลายบนบาที่เรียกวา
“ลายอุ” โดยการนําดินเหนียวมาคลึงเปนเสนกลมเล็กๆ ปลายดานหนึ่งขดคลายขดหอยและนําไปติดบริเวณคอของไหโดยรอบ
และบริเวณบาซึ่งมีลักษณะสวยงาม ปจจุบันชาวชุมชนวัดตาปะขาวหาย หนวยงานตางๆ ของทองถิ่นรวมถึงหนวยงานทาง
การศึกษาไดใหความสําคัญในการอนุรักษ แหลงศิลปวัฒนธรรมเครื่องปนดินเผาวัดตาปะขาวหาย แหงนี้ พัฒนาเปนแหลง
ทองเที่ยว เปนแหลงเรียนรูของชุมชน จนในปจจุบันนี้ ไดมีการกอตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห ตั้งอยู
บริเวณริมแมนํ้านานบริเวณวัดตาปะขาวหาย สมาชิกกลุมฯ ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการผลิตเครื่องปนดินเผาโดย
บุคลากรสาขาวิชาเซรามิกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาอยางตอเนื่อง จนสมาชิกกลุมมี
ความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาไดดีในระดับหนึ่ง สามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ
เครื่อ งป น ดิน เผาแบบต างๆ ได ทั้ งนี้ กลุ มผู ป ระกอบการวิ ส าหกิจ ชุม ชนเครื่ อ งป นดิ นเผาบ านเตาไห ต อ งการพั ฒนางาน
เครื่องปนดินเผาใหมีความโดดเดน นาสนใจ สามารถจําหนายใหกับนักทองเที่ยวไดงายและใชประโยชนไดโดยตรง และ
กระบวนการขึ้นรูปไมยุงยากเนื่องจากสมาชิกสวนใหญเปนกลุมแมบานสตรี ตลอดจนตองการพัฒนาใชวัตถุดิบในทองถิ่นใหเกิด
ประโยชนในการผลิตเครื่องปนดินเผาของชุมชนทําใหประหยัดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะแหลงดินบานสระโคล ต.หัวรอ อ.
เมือง จ.พิษณุโลกซึ่งเปนดินที่มีความเหนียว มีอยูมากในทองถิ่น สามารถนํามาใชประโยชนไดเปนอยางดี
ผูวิจัยเห็นวา งานวิจัยการพัฒนาเครื่องประดับดินเผารวมสมัยจากอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห เปน
งานวิจัยหนึ่งที่มีความนาสนใจ เนื่องจากเปนความตองการของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห
และเกิดการใชประโยชนจากดินเหนียวในทองถิ่นที่สามารถผลิตชิ้นงานไดงายไมยุงยากใชวัตถุดิบในการผลิตนอยแตผลิตภัณฑ
สามารถจําหนายไดในราคาที่สูงสรางรายไดใหกับชุมชนตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
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ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบงออกเปนขั้นตอนตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. การพัฒนาสวนผสมของดินทองถิ่นบานสระโคลและดินสําเร็จรูป สําหรับผลิตเครื่องประดับดินเผา มีขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยดังนี้
1.1 การกําหนดสูตรสวนผสม อัตราสวนผสมของเนื้อดินปนที่ใชในการทดลองไดจากการคํานวณจากการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจงจากวัตถุดิบ 2 ชนิด ประกอบดวยดินบานสระโคล และ ดินสําเร็จรูป ผสมกันตามสัดสวนไดสวนผสม
จํานวน 10 ตัวอยาง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของเนื้อดินปน
สูตรที่

อัตราสวนผสมของวัตถุดิบ
ดินบานสระโคล

ดินสําเร็จรูป

1

90

10

2

80

3

สูตรที่

อัตราสวนผสมของวัตถุดิบ
ดินบานสระโคล

ดินสําเร็จรูป

6

40

60

20

7

30

70

70

30

8

20

80

4

60

40

9

10

90

5

50

50

10

100

0

1.2 การเตรียมวัตถุดิบ ชั่งสวนผสมวัตถุดิบสูตรละ 500 กรัม นําสวนผสมเนื้อดินผสมกับน้ําและนวดผสม
ใหเปนเนื้อเดียวกันจนเกิดความเหนียวหลังจากนั้นใสในถุงพลาสติกปดปากถุงใหสนิทปลอยทิ้งไว 3 วัน เพื่อเพิ่มความเหนียว
1.3 การขึ้นรูปชิ้นทดลอง นําสวนผสมของเนื้อดินแตละสูตรขึ้นรูปเปนแทงทดลองดวยการอัดโดยใชแบบพิมพ
ปูนปลาสเตอร ขนาด 1.0x0.5x8.0 เซนติเมตร จํานวนสูตรละ 10 แทง แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส โดยใช
เวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นนําไปเผาโดยใชเตาแกสที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน แลวนําไปทดสอบ
สมบัติทางกายภาพหลังเผา
2. การออกแบบและผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดินเผามีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
2.1 คัดเลือกสวนผสมของดินบานสระโคล ที่มีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมมาทําเปนเนื้อดินสําหรับขึ้นรูป
เครื่องประดับดินเผา
2.2 ทําการออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับดินเผาจากแนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไหรวมกับ
กลุมวิสาหกิจชุมชน เปนรูปแบบ 2 มิติ จํานวน 10 แบบ
2.3 ทําการคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับดินเผาจํานวน 2 แบบ โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ
เครื่องปนดินเผาเชิงหัตถกรรมสรางสรรคและผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องปนดินเผารวมจํานวน 5 คน
2.4 ขึ้นรูปผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาตามแบบที่คัดเลือก
3. การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผามีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังนี้
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3.1 สรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลงาน โดยใชแบบสอบถามการประมาณคา
3.2 นําแบบสอบถามพรอมชิ้นงานเครื่องประดับดินเผา ไปประเมินโดยกลุมลูกคาที่เขามาทองเที่ยววัดตา
ปะขาวหาย ลูกคาที่เขามาซื้อสินคาของที่ระลึกและเจาของรานจําหนายของที่ระลึกและเครื่องประดับจํานวน 50 คน
3.3 วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผา
4 การทดสอบและวิเคราะหขอมูลสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินหลังเผา
4.1 ความหดตัวหลังเผาทดสอบโดยคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรของชิ้นทดลองหลังจากอบแหง
และหลังจากผานการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรของ Rhodes ดังนี้
รอยละของความหดตัวหลังเผา = ความยาวดินเปยก – ความยาวของดินหลังเผา ×100
ความยาวของดินเปยก
4.2 ความแข็งแรงหลังเผาทดสอบโดยคํานวณจากการเปลี่ยนแปลงเชิงกลของชิ้นทดลองหลังจากหักดวยเครื่อง
ทดสอบความแข็งแรง (MOR) วิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรของ Rhodes ดังนี้
M = 3 PL
2bd2
โดย M = คาความแข็งแรงของดิน (กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร) P = แรงที่กดทําใหแทงทดลองหัก
(กิโลกรัม) L = ระยะหางของแทนรองรับชิ้นทดลอง (เซนติเมตร) b = ความกวางของชิ้นทดลอง (เซนติเมตร)
d = ความหนาของชิ้นทดลอง (เซนติเมตร)
4.3 การดูดซึมน้ําหลังการเผาทดสอบโดยนําแทงทดลองที่ผานการเผาแลวไปชั่งน้ําหนักจดขอมูลไวหลังจากนั้น
นําไปตมในน้ําเดือดนาน 2 ชั่วโมงและแชน้ําทิ้งไวอีก 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นซับผิวชิ้นงานใหแหง นําไปชั่งน้ําหนักอีกครั้ง นํา
คาที่ไดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชสูตรของ Rhodes ดังนี้
รอยละของการดูดซึมน้ํา = น้ําหนักที่อิ่มตัว – น้ําหนักดินที่แหง × 100
น้ําหนักดินที่แหง
4.4 สีของเนื้อดินทดสอบและวิเคราะหโดยการวัดคาสีดวยสายตาและเปรียบเทียบกับแผนเทียบสีมาตรฐานของ
มันเซล (Munsell Soil Color Book)
ผลการวิจัย
จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและวิเคราะหผลการทดลองในแตละตอนสามารถสรุปผล มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. การพัฒนาสวนผสมของดินทองถิ่นและดินสําเร็จรูปสําหรับผลิตเครื่องประดับดินเผา
ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองสูตรเนื้อดินปน จากดินบานสระโคล โดยผสมกับดินสําเร็จรูปตามสัดสวน ไดสวนผสม
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จํานวน 10 สูตร ขอมูลสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
วิเคราะหขอมูลแสดงผลดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปนบานสระโคลกับดินเหนียวสําเร็จรูป หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,200
องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน
สูตรที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความหดตัว(รอยละ)
6.67
6.67
7.22
7.22
7.78
8.33
8.89
9.44
9.44
5.00

คุณสมบัติทางกายภาพหลังเผา
การดูดซึมน้ํา (รอยละ) ความแข็งแรง kg/cm2
12.52
57.82
11.56
81.22
12.54
91.88
8.93
118.75
10.26
136.69
13.39
177.51
10.01
265.31
9.11
239.83
7.91
296.44
13.37
35.30

สีเนื้อดิน
แดงอมสม
แดงอมสม
แดงอมสม
ขาวอมชมพู
ขาวอมชมพู
สมเหลืองออน
ขาวอมชมพู
ขาวอมชมพู
สมเหลืองออน
แดงอิฐ

ผลจากการวิเคราะหขอมูลขางตน ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ดินบานสระโคล สูตรที่มีสมบัติทางกายภาพ
เหมาะสมมากที่สุด คือสูตรที่ 4 มีความหดตัวหลังเผารอยละ 7.22 การดูดซึมน้ํารอยละ 8.93 ความแข็งแรง 118.75 กิโลกรัม
ตอตารางเซนติเมตร เนื้อดินปนมีสีขาวอมชมพู ประกอบดวย ดินบานสระโคลรอยละ 60 ดินเหนียวสําเร็จรูปรอยละ 40
2. การออกแบบและผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดินเผา
1.1 ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกสวนผสมของดินบานสระโคล สูตรที่ 4 เปนเนื้อดินสําหรับขึ้นรูปเครื่องประดับ
ดินเผา เนื่องจากมีสีสวยงาม มีความหดตัวนอย และผูวิจัยยังไดเลือกดินเหนียวสําเร็จรูปซึ่งมีสีขาวครีมนํามาทําเครื่องประดับ
ดิน เผาจากนั้ นทํ า การออกแบบชิ้น งานเครื่ อ งประดั บ ดิน เผาจากแนวความคิด อั ตลั ก ษณ เ ครื่ อ งป น ดิน เผาบ านเตาไห ซึ่ ง
เครื่องปนดินเผาบานเตาไหมีลักษณะลวดลายที่มีอัตลักษณเฉพาะตัวที่สําคัญคือลายขดหอยหรือที่เรียกวา “ลายอุ” โดยการนํา
ดินเหนียวมาคลึงเปนเสนกลมเล็กๆ ปลายดานหนึ่งมวนเขาหากัน สําหรับตกแตงบริเวณคอของไหและบริเวณบาซึ่งมีลักษณะ
สวยงามมาก ผู วิ จั ย ได ทํ า การออกแบบเครื่ อ งประดั บดิ น เผาร ว มกับ กลุ ม วิ ส าหกิจ ชุ ม ชนบ า นเตาไห เพื่ อ จํา หน า ยให กั บ
นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยววัดตาปะขาวหายและศูนยเรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชนเครื่องปนดินเผาบานเตาไห โดยทําการ
ออกแบบเปนรูปแบบ 2 มิติ จํานวน 10 แบบ และทําการคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับดินเผาจํานวน 2 แบบ โดยผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการออกแบบเครื่องปนดินเผาเชิงหัตถกรรมสรางสรรคและผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องปนดินเผาจํานวน 5 คน เพื่อ
นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑ ขั้นตอนการขึ้นรูปเครื่องประดับดินเผาดังภาพที่ 1,2 และ 3
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ก การขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องประดับดินเผาเปนแผนแบน

ข การขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องประดับดินเผาเปนเสน

ภาพที่ 1 การขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องประดับดินเผาแบบตางๆ

ค ชิ้นสวนเครื่องประดับดินเผาแบบตางๆ กอนเผา

ง ชิ้นสวนเครื่องประดับดินเผาแบบตางๆ หลังเผา

ภาพที่ 2 ชิ้นสวนเครื่องประดับดินเผากอนเผาและหลังเผา

539

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

จ เครื่องประดับดินเผาแบบที่ 1

ฉ เครื่องประดับดินเผาแบบที่ 2

ภาพที่ 3 เครื่องประดับดินเผาที่ขนึ้ รูปเสร็จแลวแบบที่ 1 และ 2
3. การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผา
หลังจากที่ผูวิจัยไดทดลองขึ้นรูปเครือ่ งประดับดินเผา ที่คัดเลือกจากการออกแบบ จํานวน 2 แบบ โดยใชดินบานสระ
โคลและดินเหนียวสําเร็จรูป เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส จากนั้นผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลงาน
โดยใชแบบสอบถามการประมาณคา นําแบบสอบถามพรอมชิ้นงานเครื่องประดับ ไปประเมินโดยกลุมลูกคาที่เขามาทองเที่ยว
วัดตาปะขาวหาย ลูกคาที่เขามาซื้อสินคาของที่ระลึกและเจาของรานจําหนายของที่ระลึกและเครื่องประดับจํานวน 50 คน ผล
การประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาแสดงไวดังตารางที่ 3

ความพึงพอใจโดยรวม

คาเฉลี่ย

3.73

3.90

3.63

3.57

4.07

3.78

1

ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

แบบที่

คาเฉลี่ย

3.90

3.77

4.00

3.63

4.13

3.89

2

ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

คาเฉลี่ย

3.82

3.84

3.82

3.60

4.10

3.84

ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

1.รูปแบบผลิตภัณฑมีความ
สวยงาม

5.ผลิตภัณฑสามารถขายได

2.รูปแบบผลิตภัณฑมีความ
เหมาะสมในการใชงาน ถูกตอง
ตามสรีระของผูใช
3. ผลิตภัณฑมีการพัฒนารูปแบบ
รวมสมัยและสื่อถึงอัตลักษณ
เครื่องปนดินเผาบานเตาไห
4.วัสดุที่นํามาใชในการผลิตมี
ความเหมาะสม

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผา

ประเด็นการประเมิน

แบบที่

ความพึงพอใจโดยรวม

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผา แบบที่ 1 และแบบที่ 2 พบวา ประเด็น
ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคลายกัน คือ ผลิตภัณฑสามารถขายได มีคาเฉลี่ย 4.07 และ คาเฉลี่ย 4.13 ในระดับมาก
ตามลําดับ ประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ วัสดุที่นํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.57 และ
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คาเฉลี่ย 3.63 ในระดับมาก ตามลําดับ สวนขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแก วัสดุที่ใชอาจเสี่ยงตอการใชงานหรืออาจจะแตกเสียหาย
ไดงาย
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลแบงออกเปน 3 ตอนดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาสวนผสมของดินทองถิ่นและดินสําเร็จรูปสําหรับผลิตเครื่องประดับดินเผา
จากการดําเนินการทดลองสูตรสวนผสมเนื้อดินปน จากดินบานสระโคล ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผสมกับดิน
สําเร็จรูป นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส จากนั้นนํามาวิเคราะหขอมูลสมบัติทางกายภาพสรุปไดดังนี้ สูตรเนื้อดินที่
มีสมบัติทางกายภาพเหมาะสมมากที่สุด คือสูตรที่ 4 มีความหดตัวหลังเผารอยละ 7.22 การดูดซึมน้ํารอยละ 8.93 ความ
แข็งแรง 118.75 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร เนื้อดินปนมีสีขาวอมชมพู ประกอบดวย ดินบานสระโคลรอยละ 60 ดินเหนียว
สําเร็จรูปรอยละ 40 เนื่องจากมีสีสวยงาม มีความหดตัวนอย และผูวิจัยยังไดเลือกดินเหนียวสําเร็จรูปซึ่งมีสีขาวครีมนํามาทํา
เครื่องประดับดินเผา
ความหดตัวของเนื้อดิน ความแข็งแรงของเนื้อดินและการดูดซึมน้ําของเนื้อดินหลังเผา มีความสัมพันธกัน กลาวคือ
เมื่อทําการเผาสวนผสมของเนื้อดินบานสระโคล ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส พบวา คาการหดตัวของเนื้อดินและความ
แข็งแรงของเนื้อดินสูงขึ้นตามลําดับ แตคาการดูดซึมน้ําลดลง ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากดินบานสระโคลเปนดินเหนียวที่มี
สวนผสมของทรายละเอียดอยูในปริมาณสูง โดยปกติถาใชดินบานสระโคลลว นมาขึ้นรูปแลวนําไปเผาเนื้อดินจะมีความทนไฟสูง
หดตัวนอย การดูดซึมน้ํามาก แตเนื่องจากสูตรสวนผสมของเนื้อดินนําดินบานสระโคลผสมกับดินเหนียวสําเร็จรูปตามสัดสวน
ตั้งแตสูตรที่ 1 ดินบานสระโคลรอยละ 90 แลวลดลงตามสัดสวน ผสมดินเหนียวสําเร็จรูปรอยละ 10 แลวเพิ่มขึ้นตามสัดสวน
ดินเหนียวสําเร็จรูปมีสวนชวยทําใหสวนผสมของเนื้อดินสุกตัวไดดีขึ้น เนื้อดินเกิดการหดตัวเขามาชิดกันมากขึ้นเมื่อมีดินเหนียว
สําเร็จรูปในสูตรสวนผสมของเนื้อดินเพิ่มมากขึ้น สงผลทําใหสวนผสมของเนื้อดินเมื่อผานการเผา ที่อุณหภูมิ 1,200 องศา
เซลเซียส มีความหดตัว และความแข็งแรงของเนื้อดินหลังเผาสูงขึ้น และการดูดซึมน้ําลดลงนั้นเอง ในสวนของสีเนื้อดินหลัง
เผานั้น เนื้อดินปนมีสีแดงอมสม ขาวอมชมพู สมเหลืองออน แดงอิฐ สีของเนื้อดินปนเกิดจากดินบานสระโคลมีเฟอรริก
ออกไซดหรือเหล็กออกไซดปะปนอยูในเนื้อดินตามธรรมชาติ เมื่อผานการเผาจึงทําใหเนื้อดินมีสีออกแดงอิฐ แดงอมสมเปนตน
สอดคลองกับคํากลาวของ สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ (2548) ที่กลาววา ดินสีเขม น้ําตาลแดง น้ําตาลเขม มักเปนดินที่มีสวนประกอบ
ของเหล็กออกไซดผสมอยูสูง
ตอนที่ 2 การออกแบบและผลิตชิ้นงานเครื่องประดับดินเผา
การออกแบบเครื่ อ งประดั บ ดิ น เผาผู วิ จั ย ได ทํ า การออกแบบร ว มกั บ กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ า นเตาไห จาก
แนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห มีลักษณะลวดลายที่มีอัตลักษณเฉพาะตัวคือลายขดหอยหรือที่เรียกวา
“ลายอุ” โดยการนําดินเหนียวมาคลึงเปนเสนกลมเล็กๆ ปลายดานหนึ่งมวนเขาหากัน สําหรับตกแตงบริเวณคอของไหและ
บริเวณบาซึ่งมีลักษณะสวยงามมาก โดยรางแบบลงในกระดาษ เปนรูปแบบ 2 มิติ จํานวน 10 แบบ และทําการคัดเลือก
รูปแบบเครื่องประดับดินเผาเพื่อนําไปผลิตจริงจํานวน 2 แบบ โดยผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบเครื่องปนดินเผาเชิง
หัตถกรรมสรางสรรคและผูเชี่ยวชาญทางดานเครื่องปนดินเผาจํานวน 5 คน และคัดเลือกสวนผสมของดินบานสระโคล สูตรที่
4 สําหรับขึ้นรูปเครื่องประดับดินเผา เนื่องจากเปนสูตรสวนผสมที่มีความเหนียวดี และดินบานสระโคลเปนดินที่มีความเหนียว
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มากจึงมีสวนชวยทําใหเนื้อดินสามารถขึ้นรูปไดงายสามารถปนขึ้นรูปเปนเครื่องประดับดินเผาไดเปนอยางดี สอดคลองกับคํา
กลาวของ ปรีดา พิมพขาวขํา (2547) ที่กลาววา ดินเหนียวชวยเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปของเนื้อดินปนไดดี
ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบเครื่องประดับดินเผา
การประเมิ น ความพึ ง พอใจผลงานเครื่ อ งประดั บ ดิ น เผาโดยใช แ บบสอบถามการประมาณค า พร อ มชิ้ น งาน
เครื่องประดับดินเผา ผลการประเมิน แบบที่ 1 และแบบที่ 2 พบวา ประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคลายกัน คือ
ผลิตภัณฑสามารถขายได มีคาเฉลี่ย 4.07 และ คาเฉลี่ย 4.13 ในระดับมาก ตามลําดับ ประเด็นความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด คือ วัสดุที่นํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.57 และ คาเฉลี่ย 3.63 ในระดับมาก ตามลําดับ สวน
ขอเสนอแนะอื่นๆ ไดแกวั สดุที่ใ ชอาจเสี่ยงต อการใชงานหรืออาจจะแตกเสียหายไดงา ย ความพึงพอใจที่ มีตอผลิตภัณ ฑ
เครื่องประดับดินเผาในภาพรวม ประเด็นที่มีผลการประเมินสูงโดยผูตอบแบบประเมินเห็นวารูปแบบผลิตภัณฑสามารถขายได
ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นวารูปแบบเครื่องประดับดินเผาที่ออกแบบและผลิตขึ้นมาสามารถนํามาใชงานไดจริงและผูตอบ
แบบสอบถามไมเคยเห็นเครื่องประดับที่ทําจากดินเผาเชนนี้มากอนเปนผลงานที่แปลกใหมไมซ้ําแบบใคร จึงทําใหผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก ในสวนของประเด็นที่มีผลการประเมินในระดับนอยในภาพรวมเปนเรื่องของ วัสดุที่นํามาใชในการ
ผลิตมีความเหมาะสม ผูตอบแบบประเมินสวนใหญยังคงกังวลในเรื่องของวัสดุที่นํามาผลิตเปนเครื่องประดับดินเผาวาจะมี
ความแข็งแรงทนทานหรือไมในการใชงาน หรืออาจจะทําใหเกิดความเสียหายไดในขณะใชงาน จึงทําใหผลการประเมินในเรื่อง
ของวัสดุที่นํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสมนอย ในความคิดเห็นของผูวิจัยเห็นดวยกับผลการประเมินในเรื่องของความ
คงทนของวัสดุเซรามิกสหรือเครื่องปนดินเผาเนื่องจากวัสดุเซรามิกสจะมีความแข็งแตเปราะอาจทําใหเกิดความเสียหายไดใน
การใชงานถามีการตกหลนหรือกระแทก ทั้งนี้ในประเด็นการประเมินในเรื่องของวัสดุที่นํามาใชในการผลิตมีความเหมาะสม
นอยอาจจะเปนประเด็นของโจทยในการทําวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกสสําหรับทําเครื่องประดับครั้งตอไปได
สรุปผลการวิจัย
จากการดําเนินการวิจัยพบวาดินทองถิ่นบานสระโคล เปนวัตถุดิบที่มีความเหมาะสม มีความเหนียว สามารถนํามา
เปนสวนผสมของเนื้อดินสําหรับการขึ้นรูปเครื่องประดับดินเผาได ในการใชงานอาจใชดินบานสระโคลลวนเปนวัตถุดิบในการ
ขึ้นรูปเครื่องประดับดินเผาหรือนําดินบานสระโคลไปผสมสําเร็จรูปในสัดสวนที่แตกตางกันออกไปก็สามารถทําได ในสวนของ
การออกแบบเครื่องประดับดินเผาผูวิจัยไดทําการออกแบบจากแนวความคิดอัตลักษณเครื่องปนดินเผาบานเตาไห ในขั้นตอนนี้
นักวิจัยหรือนักออกแบบสามารถออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับดินเผาไดหลากหลายรูปแบบ เครื่องปนดินเผาเปนวัสดุชนิด
หนึ่งที่ชวยสรางความโดดเดนหรือแปลกใหมใหกับเครื่องประดับดินเผาไดเปนอยางดี และผลิตภัณฑสามารถจําหนายได
สอดคลองกับผลการประเมินผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัย แตทั้งนี้สิ่งที่สําคัญในการออกแบบเครื่องประดับดินเผาผูออกแบบควร
คํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงานและความทนทานตอการใชงานดวยเนื่องจากวัตถุดิบที่ทําจากดินจะมีความแข็งแรงแต
เปราะจึงตองเพิ่มความระมัดระวัง
กิตติกรรมประกาศ
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การสรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ
THE CONSTRUCTION OF A REACTION TIME MACHINE MEASURING EYE – HAND
ทักษดนัย นุนไทย1 รัฐกร ภารสถิตย1 และ จักรดาว โพธิแสน2
1,2

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
*corresponding author potisan_jukdao@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ และเพื่อหาเกณฑ
มาตรฐานของนักศึกษาชายกับหญิง ผูเขารวมครั้งนี้คือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 390 คน อายุ
ระหวาง 19 -22 ป โดยทําการศึกษาหาคาความเที่ยงตรง คาความเชื่อถือได คาความเปนปรนัย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันและสรางเกณฑปกติโดยใชคะแนนที
ผลการวิจัยพบวา ไดเครื่องมือทดสอบรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปุมกดเปนดวงไฟสีแดง 9 ปุมกด ฐานมีกลองแปลง
สัญญาณคาการตอบสนอง เครื่องมือทดสอบมีคาความเที่ยงตรง เทากับ 0.932 คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.91 คาความเปน
ปรนัย เทากับ 0.80 คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 14.99 ± 1.82 นักศึกษาชาย และหญิง 16.45 ±
2.05 ไดเกณฑปกติแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา เครื่องมือ
ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น มีความเหมาะสมที่จะนําไปใชวัดการทํางานประสานกัน
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
ปจจุบันความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้น
เพราะมนุษยมีการพัฒนาคิดคนเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสิ่งตาง ๆ มาใชในการแกปญหา เชน การนําเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น ชวยประหยัดแรงงาน ลดตนทุนและรักษาสภาพแวดลอม เทคโนโลยีที่มีบทบาทในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เชน คอมพิวเตอร และอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุกรรม การแพทย
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุศาสตร รวมไปถึงเทคโนโลยีกับการพัฒนาดานการออกกําลังกายและกีฬา
เทคโนโลยีทางการกีฬาเขามามีอิทธิพลดวยการสรางเครื่องมือและอุปกรณที่มีความทันสมัย เกี่ยวของกับศาสตร
ทางดานวิศวกรรม ชวยเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬา และวิทยาศาสตรการแพทย จะมุงเนนเรื่องสรีรวิทยา เพื่อปองกันการ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บ ไดแก เสื้อผา รองเทา และอุปกรณการออกกําลังกายที่ผนวกกับเทคโนโลยี เชน นาฬิกาออกกําลังกาย
จักรยานออกกําลังกายแบบอยูกับที่ รวมไปถึงเครื่องเลนที่ผสมผสานการเลนเกมเขากับการออกกําลังกาย ดวยการจําลอง
สถานการณขับเครื่องบินหรือยานรบ เพื่อใหเปนการฝกกลามเนื้อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปน
หลักสูตรที่เปดทําการเรียนการสอนดานการออกกําลังกายและการกีฬา ผูสอนจะสอนใหนักศึกษามีทักษะพื้นฐานที่ดีและ
ความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬาที่ถูกตอง ขั้นตอนซึ่งขาดไมไดคือ การวัดผลและประเมินผลที่มีความเปนมาตรฐาน การที่มี
เทคโนโลยีเขามาในการประเมินผลการเรียน จะทําใหการเรียนการสอนมีความทันสมัยมากขึ้น ลดคาความคลาดเคลื่อนในการ
ประเมินผล และชวยในการวัดทักษะทางกีฬาและการออกกําลังกายใหมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามก็เปนไปไดยาก เนื่องจากเครื่องมือหรืออุปกรณนั้น ก็มีราคาที่คอนขางสูง ยิ่งในสวนของการวัดและประเมินผล
ทางดานรางกายที่ตองใชความเร็วในการตรวจสอบ เชน การทดสอบสมรรถภาพทางกายดานการทํางานประสานกันระหวาง
ระบบประสาทและกลามเนื้อ (Neuromuscular coordination) ซึ่งเปนคุณสมบัติพิเศษของความสามารถทางปฏิกิริยา
(Reaction ability) ซึ่งสามารถดูไดจากเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) และเวลาในการเคลื่อนไหว (Movement time) เปน
วิธีการประเมินถึงความเร็วในการตอบสนองของกีฬาแตละประเภท (ศรีล สุวรรณแสง และชัยพัฒน หลอศิริรัตน, 2562: 105)
นอกจากนี้นักกีฬายังตองมีเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองที่รวดเร็วอีกดวย ซึ่งการแขงขันเพื่อใหไดชัยชนะ จําเปนตอง
อาศัยความความแมนยําและมีประสิทธิภาพ อันเปนผลเนื่องมาจากความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อสวนตาง ๆ เพื่อ
ทํางานประสานกันเปนอยางดี เชน ความสามารถที่นั่งลงและยืนขึ้นสลับกันไดอยางรวดเร็ว การวิ่งไปขางหนาแลววิ่งกลับตัว
ยอนทิศทางเดิมไดดวยความเร็ว หรือการวิ่งซิกแซ็กไปทางซาย-ขวา สลับกันไดดวยคลองแคลววองไว (หงสทอง บัวทอง,
2559) ซึ่งเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยใหนักกีฬาประสบความสําเร็จในการแขงขัน
และใชการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อใหไดเปรียบคูแขง (ณัฐวุฒิ ไวโรจนานันต และชาญชัย ขันติศิริ, 2559: 165)
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จากปญหาที่กลาวมา คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางเครื่องมือที่ใชในการทดสอบเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของการ
ทํางานของตากับมือ สําหรับใชในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน พรอมทั้งยังเปนการสรางนวัตกรรมรูปแบบ
ของอุปกรณในการสอนใหมีความทันสมัย และนําไปใชในการทดสอบ วัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาให
ทราบถึงจุดเดนและจุดดอยของตนเองเพื่อนําไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหดียิ่งขึ้นตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาชายและหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปการศึกษา 2561 ที่มีอายุ
ระหวาง 19 -22 ป และไมมีประวัติไดรับการบาดเจ็บที่รนุ แรงระดับที่ตองเขารับการรักษาทางการแพทยบริเวณขอมือและแขน
ในชวง 1เดือนที่ผานมา จากจํานวนประชากร 12,853 คน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางตาม ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2549: 47) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
ใชความคลาดเคลื่อนในการสุม 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 390 คน จากการสุมอยางงาย แบงออกเปนชาย จํานวน 195
คน และเปนหญิง จํานวน 195 คน
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนสรางเครื่องมือ
1.1 ศึกษารวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และรายงานการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response Time)
1.2 ศึกษาหลักการสรางเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
1.3 ออกแบบเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ
1.4 นําแบบเครื่องมือที่ไดเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
1.5 นําแบบเครื่องมือมาปรับปรุงและนําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้ง
1.6 นําแบบเครื่องมือที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา ไปขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
จํานวน 3 ทาน
1.7 ไดแบบเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือที่สมบูรณ
1.8 สรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ
1.9 นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try-Out) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อหาจุดบกพรองแลวนํามา
ปรับปรุงแกไข
2. การหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยการตรวจสอบเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) แลวคัดเลือกขอที่มีคาความสอดคลองตั้งแต 0.50–1.00 โดยใชสูตรหาคาดัชนีความ
สอดคลองของพวงรัตน ทวีรัตน (2538)
2.2 หาคาความเชื่อถือได (Reliability) โดยการทดสอบซ้ํา (Test-Retest) ในระยะหางกัน 1 สัปดาห
นําผลที่ไดจากการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 หาคาความเชื่อมั่นโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดวยวิธีของเพียรสัน
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) แลวนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผล
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเคิรกเคนเดล Kirkendall et al. (1987) ตามการแปลความหมายของคาความเชื่อมั่นได ดังนี้
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
และเป น ผู ใ ห ค ะแนน และคํ า นวณหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ โ ดยวิ ธี ข องเพี ย ร สั น (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient)
2.4 นําเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น ทําการทดสอบกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน เปนชาย 195 คน และหญิง 195 คน
2.5 หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ําสุด (Min) ฐานนิยม
(Mode) และมัธยฐาน (Median) ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและ
มือในขั้นตอนที่ 2.4
2.6 นําผลที่ไดไปสรางเกณฑปกติ (Norms) ปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ โดยใชคะแนนดิบและ
คะแนนที (T-score)
3. วิธีการสรางเครื่องมือ
3.1 อุปกรณ ประกอบดวย 1) เหล็กโปรง 11 ชิ้น 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 เครื่องและดวงไฟสีแดงรับสัญญาณ

3.2.2 เครื่องแปลงสัญญาณดิจิตอล

3.2.3 โปรแกรมคํานวณคาปฏิกริ ิยา
การตอบสนอง

3.3 เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่เครื่องนั้นจะมีปุมกดทั้งหมด 9 ปุมกด แตละ
ปุมกดจะเปนดวงไฟสีแดงและตัวรับสัญญาณ เครื่องแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนกลองกระแสไฟฟา จะทําหนาที่ในการแปลง
สัญญาณระหวางโปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยาการตอบสนองกับเครื่องและดวงไฟสีแดง สวนโปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยาการ
ตอบสนอง จะทําการควบคุมระบบตาง ๆ และแสดงผลขอมูลในลักษณะของขอมูลดิบ ตามรูป
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4. วิธีการใชเครื่องมือ
4.1 ผูเขารับการทดสอบยืนหางจากตัวเครื่อง ประมาณ 30 เซนติเมตร
4.2 ใชมือขางที่ถนัดกดปุมเครื่องและดวงไฟสีแดง 1 ครั้ง ซึ่งแทนคําวา ระวัง พรอมตามองดูแสงจากดวง
ไฟของปุมกดทั้ง 9 ปุมกด หลังจากนั้นสีแดงดวงไฟแรกจะติดและเวลาเริ่มเดิน
4.3 เมื่อเกิดแสงสีแดงของดวงไฟจากปุมกดปรากฏขึ้น ใหผูเขารับการทดสอบดําเนินการโดยกดปุมแสงสี
แดงของดวงไฟที่เกิดขึ้นใหดับเร็วที่สุด
4.4 แสงสีแดงจากดวงไฟจะปรากฏขึ้นครั้งตอไป แลวปฏิบัติตามลักษณะเดิมจนครบจํานวน 27 ครั้ง
4.5 การบันทึกแตละครั้ง โปรแกรมคํานวณคาปฏิกิริยาการตอบสนอง จะแสดงคาเวลาเปนวินาที มีจุด
ทศนิยม 2 ตําแหนง ใหบันทึกผล 2 ซ้ํา นําคาที่ไดจากการทดสอบมาหาคาเฉลี่ย
4.6 หลังการทดสอบแตละครั้งสิ้นสุด เมื่อผูเขารับการทดสอบดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอย เครื่อง
แปลงสัญญาณดิจิตอลจะทําการสุมสลับ (Random) สัญญาณแสงสีแดงของดวงไฟใหมทุกครั้ง

5. การวิเคราะหขอมูล
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นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มาวิเคราะหดังนี้
5.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองจาก
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ตามแบบของพวงรัตน ทวีรัตน (2538) โดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองแบบ IOC (Index of
Consistency)
5.2 หาคาความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือที่
คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยการทดสอบซ้ํา (test–retest) จากคะแนนที่ผูวิจัยทดสอบดวยตนเองในการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่
2 มา คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
5.3 หาคาความเปนปรนัย (objectivity) จากการนําคะแนนที่ไดจากอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรการ
กีฬ า 2 ท า น ทดลองใชเ ครื่ อ งมื อ ทดสอบปฏิ กิ ริย าการตอบสนองของตาและมือ ที่ ค ณะผู วิ จั ย สรา งขึ้ น มา คํ า นวณหาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชวิธีของเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
5.4 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือ
ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
5.5 สรางเกณฑปกติ (norms) โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที (T-Score)
ผลการวิจัย
เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ สามารถประเมินผลออกมาไดเปนเวลา มีหนวยเปนวินาที
การทํางานเมื่อมือของผูทดสอบกดปุมจํานวน 27 ครั้งตามแสงสีแดงติด โดยผลจากการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา
ตารางที่ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ
รายการ
คาความเที่ยงตรง (Content validity)
คาความเชื่อถือได (Reliability)
คาความเปนปรนัย (Objectivity)

r
0.932
0.91
0.80

คาความเที่ยงตรง (Content validity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัย
สรางขึ้น มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.932 อยูในเกณฑดีมาก (ตารางที่ 1)
คาความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น มี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.91 คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พบวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการ
ตอบสนองของตาและมือ ทีค่ ณะผูวิจัยสรางขึ้นมีความเชื่อถือไดอยูในเกณฑดีมาก (ตารางที่ 1)
คาความเปนปรนัย (Objectivity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
โดยนําคะแนนจากการทดสอบครั้งที่ 1 คํา นวณหาคา สัมประสิท ธิ์สหสัมพัน ธ เทากับ 0.80 คํา นวณหาคา สัมประสิท ธิ์
สหสั ม พั น ธ พบว า เครื่ อ งมื อ ทดสอบปฏิ กิ ริ ย าการตอบสนองของตาและมื อ ที่ ค ณะผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี ค วามเป น ปรนั ย
(Objectivity) อยูในเกณฑดี (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ
(x�)

กลุมตัวอยาง (n)

นักศึกษาชาย (n= 195)
นักศึกษาหญิง (n= 195)

14.99
16.45

(S.D.)

มัธยฐาน

ฐานนิยม

เวลาเร็วที่สุด

1.82
2.05

14.9
16.3

13.38
16.01

10.38
12.14

เวลามาก
ที่สุด
20.77
24.87

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบโดยใชเครื่องมือทดสอบ
ปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น นักศึกษาชาย ผลรวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 14.99 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.82 นักศึกษาหญิง ผลรวมคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 16.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.05 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 เกณฑปกติ (Norms) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ
ระดับทักษะ

คะแนน T-Score
เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ
นักศึกษาชาย (n= 195)
นักศึกษาหญิง (n= 195)
13.06 ลงไป
15.40 ลงไป
13.98 – 14.89
15.41 – 16.44
14.90 – 15.81
16.45 – 17.47
15.80 - 16.71
17.46 – 18.48
16.72 ขึ้นไป
18.49 ขึ้นไป

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก

เกณฑปกติ (Norm) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยเปลี่ยน
คะแนนดิบของการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองเปนคะแนนที (T-Score) พบวา ระดับสมรรถภาพทางกายดานปฏิกิริยาการ
ตอบสนอง สําหรับนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบงออกไดดังนี้ 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
ขึ้นไป ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ระดับสมรรถภาพทางกายดานปฏิกิริยาการตอบสนอง สําหรับนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบง
ออกไดดังนี้ 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 ขึ้นไป ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
อภิปรายผล
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น มี
ความเที่ยงตรงตามดุลพินิจของผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ทาน ซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณในการสอนการฝกกีฬา และ
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มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ไดพิจารณาเห็นตรงกันวา เครื่องมือที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
สามารถนําไปใชในการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือได
ในภาพรวมทั้งหมดคาความเที่ยงตรง (Validity) มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.932 ซึ่งหากพิจารณาตามเกณฑพิจารณาของ
พวงรัตน ทวีรัตน (2538) พบวา คาดัชนีความสอดคลอง ทั้งหมดมีคาสูงกวา 0.5 ซึ่ง พวงรัตน ทวีรัตน ไดกลาววา ถาคาดัชนีที่
คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นก็เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะของกลุมพฤติกรรมนั้น ถาขอคําถามใดมีคาดัชนี
ต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นก็ถกู ตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไขใหมใหดีขึ้น จากเครื่องมือที่สรางขึ้นมีคาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาทีส่ ามารถนําไปใชในการทดสอบเพื่อวัดสิ่งที่ตองการไดอยางถูกตอง ครบถวนตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว สอดคลองกับ
อารยา องคเอี่ยม และพงศธารา วิจิตเวชไพศาล (2561) กลาววา หากเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้น เมื่อนําไปทดลองกับกลุม
ตัวอยางที่มีความแตกตางกันดวยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม ใหผลการวัดที่แนนอนไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ตาม สามารถคํานวณเปน
ตัวเลขไดดวยวิธีการตาง ๆ และถาคาที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบทดสอบนั้นมีคาความเชื่อมั่นสูง
2. ความเชื่อถือได (Reliability) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
ในการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไดคะแนนมา 2 ชุด นําไปหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ พิจารณากับคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธความเชื่อมั่นของ Kirkendall et al. (1987) ที่กําหนดไว ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.91 มีคาความ
เชื่อมั่นในภาพรวมอยูในเกณฑดีมาก
สามารถนําไปวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ หมายความวา ไมวาจะทําการวัดกี่ครั้งกับคนเดิมผลคะแนนก็จะไดเทาเดิม
ดังที่ Polit D.F. & Beck C.T (2008) ที่ไดกลาววา ความเชื่อมั่นของเครื่องมือนั้น (Reliability) คือ การที่เครื่องมือที่ใชวัดซ้ํา
แลวไดคาเหมือนเดิม เปนคุณสมบัติที่แสดงวาเครื่องมือมีความคงที่ (Stability) เชื่อถือได (Dependability) ถูกตองแมนยํา
(Accuracy) มีความคงเสนคงวา (consistently) วัดกี่ครั้งไดผลใกลเคียงกัน มีความคลาดเคลื่อนนอยมาก สอดคลองกับ
ชัยยงค ลิ้มเสถียรกุล (2545) ทําการศึกษาเรื่อง การสรางเครื่องมือวัดปฏิกิริยาตอบสนองในการประสานงานระหวางมือกับตา
ในการสงบอลสําหรับกีฬาบาสเกตบอล ผลการวิจัย พบวา มีความความเชื่อถือของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเชื่อถือ
ไดมีคาเทากับเทากับ .99 จึงเห็นไดวาเครื่องมือที่ทําการวิจัยมีความเชื่อถือไดในระดับดีมากสามารถนํามาใชทดสอบหาเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองของการสง ลูกบอล สํ าหรับกีฬาบาสเกตบอล สามารถนําไปใชวัดผลของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองได
เชนเดียวกับเครื่องมือที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นสามารถนําไปใชวัดผลของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การหาคาความเปนปรนัย (Objectivity) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่
คณะผูวิจัยสรางขึ้น โดยการหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนของผูประเมิน 2 ทาน (Tester) ทําการประเมินความสามารถ
ของกลุมที่ใชในการศึกษา ถาคะแนนของผูประเมินทั้ง 2 ทาน ใกลเคียงกันหรือเหมือนกัน แสดงวาแบบทดสอบมีความเปน
ปรนัย จากการศึกษาพบวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีคาความเปนปรนัย 0.80 และเมื่อนําคาที่
ไดเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Kirkendall et al. (1987) ที่กําหนดไวขางตน
จึงสรุปไดวาเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีคาความเปนปรนัยในภาพรวม อยูในเกณฑดี
ดังที่ อารยา องคเอี่ยม และพงศธารา วิจิตเวชไพศาล (2561) กลาววา คุณสมบัติที่สําคัญของเครื่องมือวิจัยทุก
ประเภท คือ ความเปนปรนัย เชน ถาเครื่องมือเปนแบบทดสอบ จะตองมีลักษณะขอคําถามที่ชัดเจนไมคลุมเครืออานแลวเกิด
ความเขาใจตรงกัน ไมตองตีความ การตรวจใหคะแนนมีหลักเกณฑที่แนนอน ใครก็สามารถตัดสินใหคะแนนไดและงายตอการ
แปลผลชี้ชัดวา ผูผานการทดสอบมีความสามารถในระดับใด การตรวจสอบความเปนปรนัยของเครื่องมือวิจัยนิยมอาศัย
ผูเชี่ยวชาญหรือกลุมตัวอยางเล็ก ๆ ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง เพื่อตรวจสอบสํานวนภาษาใหมีความเหมาะสม
เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล ความหมายของคะแนนกอนนําเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพไปใช กับกลุมเปาหมายตอไป
จากคาความเปนปรนัยดังกลาว สาเหตุอาจเปนเพราะการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ผานมานั้นมีความเหมาะสม นาเชื่อถือ
ดังนั้นผลการวิจัยที่ไดจากความเห็นของผูประเมินจึงมีความใกลเคียงกัน
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4. เกณฑปกติ (Norms) ของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ ที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น 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 ขึ้นไป, 18.49 ขึ้นไป) ตามลําดับ สอดคลองกับ
จักรดาว โพธิแสน (2561) ที่ไดศึกษาวิจัย 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 ที่สามารถใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
และการทดสอบสมรรถภาพทางกายดานการทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ (Neuromuscular
coordination) ไดโดยงาย ไมยุงยากซับซอน ใชเวลาทดสอบนอย แปลผลและนําผลไปใชไดทันที
2. เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีคุณภาพตามเกณฑของเครื่องมือวัดที่ดีคือ มีความตรง
เชิงเนื้อหา ดวยการตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.932 และมีคาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.91 ความเปนปรนัยอยูที่
0.80 และไดเกณฑปกติของนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงตามวัตถุประสงค
สรุปไดวา เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีความเหมาะสมและยอมรับไดท่ีจะนําไปใชวัด
การทํางานประสานกันของตาและมือ
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ฐานเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีการใชเหล็กที่คอนขางบาง ทําใหฐานยังไมแข็งแรง
โดยในการทดสอบเครื่องมือ จําเปนตองอาศัยผูชวยจับฐานเพื่อทําใหเครื่องมือทดสอบมั่นคง
2. สวนประกอบของเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ มีขนาดที่ใหญ อาจเคลื่อนยายไมสะดวก
หากนําไปทดสอบในชุมชนตาง ๆ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย เรื่อง การสรางเครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตาและมือ สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากไดรับ
ความกรุณาอยางดียิ่งจากผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือในการทําวิจัย ผูประเมิน ผูชวย
วิจัยทุกทาน และนักศึกษากลุมตัวอยางทุกคนที่ไดใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี ขอขอบคุณเจาของ
ตําราทุกเลมที่ผูวิจัยไดใชศึกษาคนควาในการทําวิจัย ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
เอกสารอางอิง
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ผลของ Benzyladenine ตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนามแนแดง
EFFECTS OF BENZYLADENINE ON TISSUE CULTURE OF Thunbergia coccinea Wall.
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บทคัดยอ
ผลของ Benzyladenine (BA) ตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดงเพื่อการขยายพันธุโดยนํายอดของ
หนามแนแดงมาฟอกฆาเชื้อจุลินทรียที่ผิวดวยเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ผาน
การฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความ
เขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร นําไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เพาะเลี้ยงเปนเวลา
4 สัปดาห จากนั้นตัดชิ้นสวนบริเวณขอที่ปลอดเชื้อขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA
ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมเปน 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 15 ซ้ําแลวนําไปเลี้ยงที่
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 4 สัปดาห พบวา ชุดการทดลองที่เติม BA 1.5
mg/L สามารถชักนําใหเกิดยอดเฉลี่ยไดจํานวนสูงที่สุด คือ 5.86±1.06 ยอดตอชิ้นเนื้อเยื่อ และชุดการทดลองที่ไมเติม BA
สามารถชักนําใหเกิดรากได จากนั้นยายเลี้ยงชิ้นสวนขอทุกชุดการทดลองลงบนอาหารวุน MS ที่ไมเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต นําไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสง 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 7 สัปดาห พบวาทุกชุดการทดลอง
สามารถชักนําใหเกิดรากได เมื่อนําตนออนแตละชุดการทดลองมาทําการปรับสภาพกอนยายออกปลูกในโรงเรือน และปลูกใน
ดิน ผสม ขี้เถาแกลบ และกากมะพราว อัตราสวน 1:1:1 นําไปอนุบาลในโรงเรือนที่พลางแสน 50% รดน้ําวันละ 1 ครั้ง เปน
เวลา 4 สัปดาห พบวาตนออนจากชุดการทดลอง BA 2 mg/L มีอัตราการรอดชีวิต 50% ในขณะที่ตนออนจากชุดการทดลอง
อื่น ๆ ตายทั้งหมดตั้งแตสัปดาหที่ 3
คําสําคัญ : รางจืดแดง การขยายพันธุ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
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 พบวาบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ซอนทับของดอยหลวงเชียงดาว และดอยนาง จึงเปนแหลงที่มีความหลากหลายของ
สัตวปา และพันธุพืชนานาชนิดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรซึ่งชาวบานในชุมชนมีการนํามาใชประโยชนโดยเฉพาะ หนามแนแดง
หรือ รางจืดแดง (Thunbergia coccinea Wall.) ลักษณะเปนไมพุมเลื้อยพัน มีความยาวไดประมาณ 10-20 เมตร แตก
กิ่งกานสาขามากจนปกคลุมตนไมอื่น ลําตนเปนไมเนื้อแข็ง ลักษณะเปนรูปทรงกระบอก เปลือกตนเปนสีน้ําตาลอมแดงถึงสี
น้ําตาลเขม มีสรรพคุณเปนยาพื้นบานโดยใชเถา ราก และใบ เปนยาแกพิษยาเบื่อ พิษยาฆาแมลง หรือยาฆาหญา เชื่อวามีฤทธิ์
แรงกวารางจืด (Thunbergia laurifol) และสารสกัดจากใบของหนามแนแดงมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระเมื่อวิเคราะหดวย
วิธี DPPH พบวามีคา IC50 เทากับ 179.21 mcg/ml เมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซี (Victoria et al., 2014)
เนื่องจากพืชดังกลาวอยูในเขตปาชุมชนจึงสามารถเก็บนําออกจากปาเพื่อใชประโยชนได ดังนั้นหากมีการนําออกมา
จากปาโดยไมมีการปลูกคืน และขาดการจัดการวางแผนที่ดี ประกอบกับสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อาจ
สงผลใหพืชลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว หรือสูญหายไปจากแหลงธรรมชาติ จึงควรนําพืชสมุนไพรที่สําคัญมาทําการขยายพันธุ
เพื่อปลูกกลับคืนสูปา แตเนื่องจากการขยายพันธุดวยวิธีปกติ เชน การตอนกิ่ง ปกชํา และเพาะเมล็ดนั้นทําไดยาก และใช
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนาน ดังนั้นจึงควรใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ โดยมีรายงานการศึกษา
เทคนิคการฟอกฆาเชื้อตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดง โดยชิ้นสวนขอมาลางทําความสะอาดดวยน้ํา แลวตัด
ชิ้นสวนขอมาลางดวยน้ําประปาผสมน้ํายาลางจาน กอนทําการฟอกฆาเชื้อโดยเปดลางน้ําไหลผานเปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวแช
แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที จากนั้นนํามาฟอกดวยเมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํา
กลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน
2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร พบวามีการรอดชีวิต
ของชิ้นสวนพืช 13.33% และชิ้นสวนพืชสามารถเจริญเติบโตเปนตนออนได (กิตติศักดิ์, 2561)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต Benzyladenine (BA) ความ
เขมขนตาง ๆ ตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดง เพื่อเปนแนวทางในการขยายพันธุ และนําไปสูการอนุรักษ และใช
ประโยชนของพืชสมุนไพรในชุนชนบานหัวทุงอยางยั่งยืน และเพื่อสนองพระราชดําริตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วิธีดําเนินการวิจัย
การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนพืช
เก็บชิ้นสวนยอดของหนามแนแดงจากปาชุมชนบานหัวทุง เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม นํายอดที่เก็บมาลางทําความสะอาดดวยน้ําประปา แลวตัดชิ้นสวนขอมาลางดวยน้ําประปาผสมน้ํายาลางจาน กอน
ทําการฟอกฆาเชื้อโดยเปดลางน้ําไหลผานเปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวแชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที จากนั้นนํามาฟอกดวย
เมอรคิวริกคลอไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไป
เลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม PPM™ (Plant Preservative Mixture) ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร นําไปเลี้ยงที่
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห จากนั้นยายเลี้ยงลงบนอาหาร
วุนสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 4
สัปดาห เพื่อใหไดยอดที่ปลอดเชื้อสําหรับนําไปใชในการทดลองตอไป
การศึกษาผลของ BA ตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นสวนขอของหนามแนแดง
นํายอดหนามแนแดงในสภาพปลอดเชื้อนํามาตัดชิ้นสวนบริเวณขอขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ไปเลี้ยงบนอาหาร
วุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร รวมเปน 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ
15 ซ้ําแลวนําไปเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ใหแสงเปนเวลา 16 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 4 สัปดาห บันทึกการ
ปนเปอน จํานวนยอด ความสูงของยอด จํานวนใบ จํานวนราก และแคลลัส ทุก 1 สัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห จากนั้นชักนํา
ใหเกิดรากโดยนํายอดหนามแนแดงที่ไดจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ทั้ง 5 ความเขมขนนํามาตัดชิ้นสวน
ขอขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร นําไปเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพใหแสงวันละ
16 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส บันทึกการปนเปอน จํานวนยอด ความสูงของยอด จํานวนใบ จํานวนราก และ
แคลลัส ทุก ๆ สัปดาห เปนเวลา 7 สัปดาห
การยายตนออนหนามแนแดงจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชออกปลูกในสภาพโรงเรือน
นําตนออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแตละชุดการทดลองซึ่งมีรากแลวมาทําการคลายเกลียวฝาขวดทิ้งไว 1 วัน
และเปดฝาขวดทิ้งไวอีก 1 วัน ในหองควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จากนั้นจึงนําตนออนออกมาลางวุนออกจากรากจน
หมด แลวปลูกในมอสแหงซึ่งแชน้ําไวแลวเปนเวลา 1 คืน นําใสถุงพลาสติกใส มัดปากถุงเพื่อปองกันการคายน้ําของพืช นําไป
ไวในโรงเรือนที่มีการพลางแสง 50% เปนเวลา 1 สัปดาห จากนั้นจึงทําการเปดปากถุงวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที เพื่อลด
ความชื้นในถุง จนครบ 1 สัปดาห จึงนําถุงพลาสติกออก แลวยายตนออนลงปลูกใน ดิน ผสม ขี้เถาแกลบ และกากมะพราว
อัตราสวน 1:1:1 นําไปอนุบาลในโรงเรือนที่พลางแสน 50% รดน้ําวันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 2 สัปดาห บันทึกอัตราการอดชีวิต
จํานวนยอด ความสูงของยอด จํานวนใบ จากการทดลองทุก 1 สัปดาห รวมเปนเวลา 4 สัปดาห
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยนี้ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomize design) โดยผลการทดลองแสดงเปนรอย
ละ และคาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) จากนั้นทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's multiple range test (DMRT) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการวิจัย
การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 4 สัปดาห
พบวามีการปนเปอนเชื้อจุลินทรียเพียง 6.67% ในชุดการทดลองที่เติม BA ความเขมขน 1.0 และ 1.5 mg/L ในขณะที่ BA
ความเขมขน 1.5 mg/L สามารถชักนําใหเกิดยอดไดจํานวนมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 คือ 5.86
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ยอดตอชิ้นเนื้อเยื่อ สําหรับความสูงของยอดนั้นพบวา BA ความเขมขน 0.5 mg/L ชักนําใหยอดมีความยาวมากที่สุด 1.24
เซนติเมตร ซึ่งไมแตกตางจากชุดการทดลองที่เติม BA ความเขมขน 0 และ 2.0 mg/L และพบวาชุดการทดลองที่ไมเติม BA
ชักนําใหเกิดใบไดจํานวนมากที่สุด 1.88 ใบตอชิ้นเนื้อเยื่อ แตไมแตกตางจํานวนใบเฉลี่ยที่ไดจากการเติม BA ความเขมขน 0.5
และ 2.0 mg/L อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาชุดการทดลองที่ไมเติม BA เปนเพียงชุดการทดลองเดียวที่
สามารถชักนําใหเกิดรากไดจํานวน 2.20 รากตอชิ้นเนื้อเยื่อ ในขณะที่ทุกชุดการทดลองที่เติม BA จะเกิดแคลลัสแบบ
compact สีขาวที่บริเวณโคนของเนื้อเยื่อได 100% ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 จากภาพที่ 1 ยังแสดงใหเห็นลักษณะของ
ปลายยอดที่เปนสีเขียวออนในชุดการทดลองที่เติม BA ทุกความเขมขน ตางจากชุดที่ไมไดเติม BA ซึ่งปลายยอดมีสีเขียวเขม
จากนั้นยายเลี้ยงชิ้นสวนขอจากทุกชุดการทดลองลงบนอาหารวุนสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อ
ชักนําใหเกิดราก เปนเวลา 7 สัปดาห ผลการทดลองดังตารางที่ 2 พบวาจํานวนยอดเฉลี่ยทุกชุดการทดลองลดลงนอยกวาการ
เลี้ยงบนอาหารที่เติม BA แตก็ยังพบการเจริญเติบโตที่แตกตางกันคือชิ้นสวนขอที่ยายมาจากชุดการทดลองที่เติม BA ความ
เขมขน 2.0 mg/L มีจํานวนยอดเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.80 ยอดตอชิ้นเนื้อเยื่อ แตไมแตกตางจากชุดการทดลองที่ไดมาจากการ
เติม BA ความเขมขน 1.0 และ 1.5 mg/L อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังตารางที่ 2 สําหรับความสูงของ
ยอดเฉลี่ยพบวาชุดการทดลองที่เคยเลี้ยงบนอาหารวุนที่ไมเติม BA มีความสูงของยอดเฉลี่ยนอยกวาชุดการทดลองอื่น ๆ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในขณะที่จํานวนใบ และจํานวนรากเฉลี่ยทุกชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวาชิ้นสวนขอที่เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ไมเติบสารควบคุมการ
เจริญเติบโต เมื่อยายมาเลี้ยงบนอาหารสูตรเดิมเปนชุดการทดลองเดียวที่ไมเกิดแคลลัสที่บริเวณโคนของเนื้อเยื่อ
เมื่อยายตนออนทุกชุดการทดลองออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาตนออนจากชุดการทดลอง BA 2
mg/L มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดตั้งแตสัปดาหที่ 1-4 โดยมีอตั ราการรอดชีวิตในสัปดาหที่ 4 คือ 50% (ตารางที่ 3) และตนมี
ลักษณะแข็งแรง มีการแตกใบใหม ใบสีเขียวเขม (ภาพที่ 3) ในขณะที่ชุดการทดลองอื่น ๆ ตนออนจะตายทั้งหมดตั้งแต
สัปดาหที่ 3
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของชิ้นสวนขอหนามแนแดงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปน
เวลา 4 สัปดาห
ชุดการ
ทดลอง

การปนเปอน
(%)

จํานวนยอด ความสูงเฉลี่ย จํานวนใบเฉลี่ย จํานวนรากเฉลี่ย
การเกิด
เฉลี่ย (ยอด
(เซนติเมตร)
(ใบตอชิ้น
(รากตอชิ้น
แคลลัส (%)
ตอชิ้น
เนื้อเยื่อ)
เนื้อเยื่อ)
เนื้อเยื่อ)
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%
c
a
ab
b
BA 0.5 mg/L
0.00%
3.40±0.98
1.24±0.93
1.68±1.79
0.00±0.00
100%
b
b
bc
b
BA 1.0 mg/L
6.67%
4.86±0.91
0.82±0.55
1.12±1.26
0.00±0.00
100%
a
b
c
b
BA 1.5 mg/L
6.67%
5.86±1.06
0.79±0.64
1.02±1.35
0.00±0.00
100%
b
ab
abc
b
BA 2.0 mg/L
0.00%
5.06±0.96
0.98±0.67
1.36±1.57
0.00±0.00
100%
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกตางในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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BA 0 mg/L

BA 0.5 mg/L

BA 1.5 mg/L

BA 2.0 mg/L

BA 1.0 mg/L

ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปนเวลา 4 สัปดาห

ตารางที่ 2 การเจริญเติบโตของชิน้ สวนขอหนามแนแดงที่เพาะเลีย้ งบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขนตาง ๆ เปน
เวลา 4 สัปดาห แลวยายเลีย้ งลงบนอาหารวุนสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เปนเวลา 7 สัปดาห
ชิ้ น ส ว นข อ จาก จํานวนยอดเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย
จํานวนใบเฉลี่ย จํานวนรากเฉลี่ย
การเกิด
อ า ห า ร ที่ เ ติ ม
(ยอดตอชิ้น
(เซนติเมตร)
(ใบตอชิ้น
(รากตอชิ้น
แคลลัส (%)
BA
ความ
เนื้อเยื่อ)
เนื้อเยื่อ)
เนื้อเยื่อ)
เขมขนตางๆ
BA 0.0 mg/L
1.40±0.63c
0.40±0.15b
1.85±1.35a
1.60±0.56a
0.00%
b
a
a
a
BA 0.5 mg/L
3.06±0.79
0.94±0.58
1.84±1.67
0.73±0.35
100%
ab
a
a
a
BA 1.0 mg/L
3.14±1.23
0.97±0.59
2.53±2.39
0.33±0.23
100%
a
a
a
a
BA 1.5 mg/L
3.76±0.83
0.72±0.40
1.97±2.06
1.06±0.30
100%
a
a
a
a
BA 2.0 mg/L
3.80±0.86
0.86±0.42
1.85±2.08
2.20±0.64
100%
หมายเหตุ ตัวอักษรที่แตกตางในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ขอจาก BA 0 mg/L

ขอจาก BA 0.5 mg/L

ขอจาก BA 1.5 mg/L

ขอจาก BA 2.0 mg/L

ขอจากBA 1.0 mg/L

ภาพที่ 2 การเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดงซึ่งไดจากการเลี้ยงบนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขนตาง ๆ
แลวนํามายายเลี้ยงลงบนอาหารวุนสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเปนเวลา 4 สัปดาห
ตารางที่ 3 อัตราการรอดชีวิตของตนออนหนามแนแดง ภายหลังการยายออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห
ตนออนที่เริ่มตนเพาะเลี้ยงดวย
อาหารที่เติม BA ความเขมขน
ตางๆ
BA 0.0 mg/L
BA 0.5 mg/L
BA 1.0 mg/L
BA 1.5 mg/L
BA 2.0 mg/L

อัตราการรอดชีวิต (%)
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3

สัปดาหที่ 1
50.00
40.00
50.00
50.00
70.00

25.00
20.00
40.00
50.00
60.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
50.00

สัปดาหที่ 4
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
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ภาพที่ 3 ตนออนหนามแนแดง ภายหลังการยายออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห
อภิปรายผล
การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนขอของหนามแนแดงตามรายงานของกิตติศักดิ์ (2561) พบวาวิธีการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนขอ
โดยเปดลางน้ําไหลผานเปนเวลา 3 ชั่วโมง แลวแชแอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต 1 นาที จากนั้นนํามาฟอกดวยเมอรคิวริกคลอ
ไรดความเขมขน 0.1% เปนเวลา 3 นาที ลางดวยน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที นําไปเลี้ยงบนอาหารวุน
สูตร MS ที่เติม Benzyladenine (BA) ความเขมขน 2 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ PPM™ (Plant Preservative Mixture)
ความเขมขน 0.5 มิลลิลิตรตอลิตร เปนเวลา 4 สัปดาห พบวามีการรอดชีวิตของชิ้นสวนพืช 13.33% เนื่องจากมีเชื้อจุลินทรียที่
อยูภายในเซลลพืช หรือ endophytic bacteria จึงจําเปนตองเติม PPM™ ในอาหารเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียดังกลาวในระยะแรก
ของการฟอกฆาเชื้อกอน จากนั้นจึงนําชิ้นสวนขอที่ปลอดเชื้อมาทําการยายลงบนอาหารวุนสูตร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตอีกเปนเวลา 4 สัปดาห เพื่อลบลางอิทธิภพของ BA และ PPM™ ในเนื้อเยื่อใหหมดกอนที่จะนําชิ้นสวนขอที่ปลอด
เชื้อไปใชในการทดลอง อยางเมื่อยายเลี้ยงชิ้นสวนขอที่ปลอดเชื้อลงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 1.0 และ 1.5
mg/L พบวามีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย 6.67% โดยเกิดจากหยดน้ําที่บริเวณปากขวดไหลลงไปที่ผิวหนาอาหาร จึงเปน
เหตุใหเกิดการปนเปอนของเชื้อราที่ผิวหนาของอาหารบริเวณดานขางของขวดเพาะเลี้ยง
การศึกษาผลของ BA ความเขมขนตางๆ ตอการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของหนามแนแดง พบวาชุดควบคุมที่ไมเติม BA
จะสามารถชักนําใหเกิดจํานวนยอดนอยที่สุด แตเกิดราก และไมเกิดแคลลัส ในขณะที่ชุดที่เติม BA นั้นจํานวนยอดมีแนวโนม
จะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มความเขมขนของ BA ตรงกันขามกับความสูงของยอดซึ่งมีแนวโนมจะลดลงเมื่อความเขมขนของ BA
เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเติม BA ทุกความเขมขนมีผลในการยับยั้งการสรางราก แตกลับสงเสริมการสรางแคลลัส ผลการ
ทดลองแสดงใหเห็นวา BA นั้นสงผลตอการเพิ่มจํานวนยอด ลดความสูงของยอด ยับยั้งการสรางราก และสงเสริมการสราง
แคลลัสจากชิ้นสวนขอของหนามแนแดง ผลการทดลองดังกลาวสอดคลองกับการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดที่ปลอดเชื้อของ
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สับปะรด (Ananas comosus) บนอาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 0-3.75 mg/L ซึ่งพบวาการเพิ่มความเขมขน
ของ BA จนถึง 2.25 mg/L จะสงผลใหจํานวนยอดเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความสูงของยอดจะลดลงดวยเชนเดียวกัน
(Abdelhamid and Taha, 2008) และเมื่อความเขมขนของ BA สูงเกินไปจะทําใหการเกิดยอดลดนอยลง เนื่องจากเมื่อไซโต
ไคนินจากภายนอกชิ้นสวนพืชมีความเขมขนสูงเกินไป จะสงผลใหเกิดการกระตุนการทํางานของเอมไซคบางชนิดมากเกินไป
จนเกิดอันตรายตอเซลลทําใหจํานวนยอดลดลงได (Mok and Mok, 1994) เชนเดียวกับการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดของรางจืด
(Thunbergia laurifolia Lindl.) ซึ่งเปนพืชในสกุลเดียวกับหนามแนแดง พบวาการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดของรางจืดบน
อาหารวุนสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 0.10 mg/L จะทําใหยอดมีความสูง 0.89 cm แตเมื่อเพิ่มความเขมขนของ BA เปน
0.25 mg/L จะทําใหความสูงของยอดเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.63 cm รวมทั้งในชุดที่ไมมีการเติม BA ยังสามารถชักนําใหเกิดรากได
(เยาวภา และคณะ, 2561) เชนเดียวกับการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนขอของพรมมิ (Bacopa monaneiri L.) บนอาหารวุนสูตร MS
ที่เติม BA ความเขมขนตั้งแต 0-2 mg/L พบวาเมื่อความเขมขนของ BA เพิ่มมากขึ้น ความสูงของยอดพรมมิก็ลดลงเชนกัน (ยง
ศักดิ์ และอัญชลี, 2557) และการเพาะเลี้ยงชิ้นสวนยอดและขอของ Artemisia Chamaemelifolia บนอาหารวุนสูตร MS ที่
เติม BA ความเขมขน 0.1- 1.0 mg/L ซึ่งพบวาจะเกิดรากเฉพาะในชุดการทดลองที่ไมเติม BA เทานั้น ในขณะที่ทุกชุดการ
ทดลองที่เติม BA นั้นไมพบการเกิดราก (Hristova et al., 2013)
เนื่องจากการทดลองแรกพบวาอาหารวุนสูตร MS ที่ไมเติม BA สามารถชักนําใหเกิดรากได จึงไดยายเลี้ยงชิ้นสวนขอ
จากทุกชุดการทดลองไปเลี้ยงบนอาหารสูตรดังกลาว เพื่อชักนําใหเกิดรากเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาทุกชุดการทดลองสามารถ
เกิดรากไดจํานวนไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และยังพบวาจํานวนยอดเฉลี่ยของชิ้นสวนขอที่ยายมาจาก
อาหารวุนที่เติม BA ยังคงมีจํานวนยอดที่เกิดใหมมากกวาชุดที่ไมเคยไดรับ BA มากอน ทั้งนี้นาจะเกิดจากยังคงมี BA สะสมอยู
ในชิ้นสวนพืช เชนเดียวกันแคลลัสซึ่งยังคงเกิดเฉพาะกับชิ้นสวนที่ผานการเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA มากอนเทานั้น
เมื่อยายตนออนที่ไดจากทุกชุดการทดลองออกปลูกในโรงเรือนเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาตนออนที่ผานการเลี้ยงบน
อาหารที่เติม BA 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 mg/L จะตายทั้งหมดตั้งแตสัปดาหที่ 3 ภายหลังการยายออกปลูก มีเพียงตนออนที่ผาน
การเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 2.0 mg/L มากอนเทานั้นที่มีอัตราการรอดชีวิต 50% เนื่องจากตนออนใน
ชุดการทดลองนี้มีใบขนาดใหญ สีเขียวเขมจึงสามารถสังเคราะหแสงเองได ในขณะที่ชุดการทดลองอื่นๆ 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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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมที่อาศัยอยูบริเวณถ้ํา
เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรีโดยเก็บตัวอยางมูลลิงแสมแบบคละเพศคละอายุมาตรวจสอบหาพยาธิในระบบทางเดินอาหาร
จํานวน 203 ตัวอยางโดยแบงพื้นที่การเก็บตัวอยางเปน 5 พื้นที่ในการสุมเก็บตัวอยางเพื่อหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใน
แตละพื้นที่มาทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยผลการศึกษาอัตราความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบ
ทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธกี ารตรวจอุจจาระในเชิงปริมาณ (Quantitative
technique) และการลอยตัวดวยวิธี Modified Mc master technique พบวามีการติดเชื้อของพยาธิในระบบทางเดินอาหาร
และเชื้อบิดทั้งหมด 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.8 โดยแยกเปนติดเชื้อของพยาธิ (Gastrointestinal ; Gl. Nematode)
90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 44.3 ซึ่งเปนกลุมของ GI nematode, Strongyloides และ Trichuris ในสวนของเชื้อบิดพบ
การติดเชื้อ Coccidia จํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.47 เมือ่ ศึกษาแยกเปนพื้นที่พบวาลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ 1. พบ
การติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 53.19 และ พบการติดเชื้อ Coccidia คิดเปนรอยละ 2.12 สวนลิงที่อาศัยอยูใน
พื้นที่ที่ 2. พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 44.18 และพบการติดเชื้อ Coccidia คิดเปนรอยละ 2.32 สวน
ลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ 3 พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 22.22 และพบการติดเชื้อ Coccidia คิดเปนรอย
ละ 2.22 สวนลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ 4 พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 53.48 และลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่
5 พบการติดเชื้อ 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
ถ้ําเขาหลวง มรดกล้ําคาของเพชรบุรี เปนอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของเพชรบุรี เคียงคูกับ “เขาวัง” หรือ “พระนครคีรี”
ขุนเขาชื่อดังประจําจังหวัดเพชรบุรี ถ้ําเขาหลวง ตั้งอยูที่ ตําบลธงชัย อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เปนถ้ําหินปูน ที่มี
ความงดงามจากการสรรคสรางของธรรมชาติ มีหินงอกหินยอยกันสวยงามแลว (ทั้งหินเปน-หินตาย) มีปูชนียวัตถุเกาแก
มากมาย เปนหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําคัญทางประวัติศาสตรของเพชรบุรีดังจะเห็นไดจากหลักฐานเอกสารทั้งของไทยและ
ตางประเทศ(ปน บุตรี,2561) แตทั้งนี้เขาหลวงมีสัตวปา เชนลิง อาศัยอยูเปนจํานวนมากทําใหนักทองเที่ยวประชาชนที่อาศัย
ใกลเคียงมีความเสี่ยงที่จะไดรับการติดเชื้อพยาธิและแบคทีเรียได
ลิงแสมหรือหางยาว (Macaca fasciculars) เปนสัตวปาคุมครองประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอ
สัตวปา พ.ศ. 2535 ในประเทศไทยแทบทุกภาค ยกเวนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืองตอนบน (สุจินดา มาลัยวิจิตร
นนท, 2551) สําหรับจังหวัดเพชรบุรีพบประชากรลิงแสมจํานวนมากกวา 13 พื้นที่ดังกลาวมีจํานวนมากกวา 4000 ตัว
(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี,2549) ลิงแสมเปนลิงที่สามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว กอปรกับแหลงอาหารธรรมชาติมี
จํานวนจํากัดและไมเพียงพอ จึงทําใหเกิดปญหาตางๆตามมา พบวาสรางความเดือดรอน กอความเสียหายแกทรัพยสินรวมถึง
ทํารายประชาชนและทองเที่ยว ปญหาการติดตอโรคระหวางคนและลิงอาทิ วัณโรคในลิง และไวรัสโรคเริม เปนตน (ภัทรพล
มณีออน, 2551)
การติดเชื้อพยาธิและแบคทีเรียถือวาเปนหนึ่งในปญหาสาธารณสุขของคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดเชื้อพยาธิ
จากสั ตวสู คนเมื่อได รับเชื้อแลวจะทําใหเกิ ดอาการต างๆไดแก การอุด ตันในลําไส การดูด ซึมอาหารที่ผิด ปกติ ภาวะขาด
สารอาหาร เกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก การเจริญเติบโตทางรางกายชากวาปกติ การตรวจมูลคือการตรวจ
สุขภาพพื้นฐานอยางหนึ่งในการวินิจฉัยความผิดปกติหรือโรคในระบบทางเดินอาหารของสัตว เชนกระเพาะอาหาร และลําไส
การตรวจมูลนั้นสามารถตรวจพยาธิและแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารของสัตวไดทําใหรูวาสัตวปวยที่มีความผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหารนั้นเกิดมาจากสาเหตุใดและเพื่อดูสุขภาพทั่วไปของระบบทางเดินอาหารเชนอาจมีไขพยาธิเพราะบางที
สัตวมีพยาธิอยูในทางเดินอาหารโดยไมมีอาการ การติดเชื้อพยาธิและเชื้อแบคทีเรีย(ภัทธกร บุบผัน,2560) การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความชุกของพยาธิและเชื้อแบคทีเรียในลําไสจากมูลลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จังหวัดเพชรบุรีเพื่อนําผล
การศึกษาที่ไดเปนแนวทางการเฝาระวังโรคพยาธิในสัตวที่ทําใหติดตอสูคน

วัตถุประสงคการวิจัย
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1.ศึกษาความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมที่อาศัยอยูบริเวณเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี
โดยเก็บตัวอยางมูลมาตรวจสอบหาพยาธิ
อุปกรณและวิธีการ
การเก็บตัวอยางอุจจาระลิง
สุมเก็บตัวอยางอุจจาระลิงหางยาวในพื้นที่เขาหลวง ตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีจากการลงพื้นที่
สอบถามเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลธงชัยและนายก อบต. ตําบลธงชัย พบวามีลิงอาศัยรอบๆพื้นที่เขาหลวงแบงเปน 5
ฝูง จากนั้นทําการวางแผนเก็บตัวอยาง ในแตละพื้นที่ทําการเก็บตัวอยางสัปดาหละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 สัปดาห การคัดเลือก
ตัวอยางโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive sampling) การสุมตัวอยางโดยการสุมแบบไมอาศัยความนาจะ
เปนเพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยางจะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได (กัลยา วานิชยบัญชา,
2542)
ทําการเก็บตัวอยางทั้งหมด 203 ตัวอยางโดยเก็บแบบคละเพศโดยการเก็บตัวอยางจะรอและสังเกตจนลิงขับถายจึง
ทําการเก็บตัวอยางมูลลิงโดยกอนลงมือเก็บตัวอยางจะสวมถุงมือโดยใชถุงมือละตัวอยางจะทําการเปลี่ยนถุงมือทุกครั้งเมื่อเก็บ
ตัวอยางตอไปการเก็บตัวอยางนั้นเก็บสวนดานบนขอมูลไมเอาสวนทีต่ ิดพื้นเก็บตัวอยางละ 1 กรัม (สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติกรมปศุสัตว , 2544) เก็บใสกระปุกที่มฝี าปดและบันทึกชื่อกลุมตัวอยางและนําใสกระติกที่มนี ้ําแข็งและสงตัวอยาง
ตรวจหลังทําการเก็บตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว
พื้นที่เก็บตัวอยาง

567

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ภาพที1่ แผนภูมิรูปภาพแสดงพืน้ ที่อยูอาศัยของลิงบริเวณเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี
วิธีการตรวจหาพยาธิในตัวอยางอุจจาระลิง
วิธีที่ 1 การตรวจอุจจาระในเชิงปริมาณ (Quantitative technique)
ตักอุจจาระ1 กรัม ใสลงในหลอด A ผสมกับน้ําปริมาณ 10 มิลลิลิตร คนใหเขากัน กรองอุจจาระที่ผสมแลว ผาน
ตะแกรงกรองลงในหลอด B ที่มีลูกแกวละเอียดหนัก 3 กรัมอยูที่กนหลอด ยกตะแกรงออกจากนั้นเติมน้ําลงไปจนระดับอยูท่ี
ขีด 55 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว 5 นาที นําหลอด B มาเรียงบน rotator เปดสวิตซ rotator เครื่องจะหมุนประมาณ 5รอบ ดูดน้ํา
ในหลอดแกวสวนบนทิ้ง 50 มิลลิลิตร ใหเหลือประมาณ 2 มิลลิลิตร ที่กนหลอดเติมน้ําลงไปเทากับที่ดูดออก ตั้งทิ้งไว 5 นาที
ทําซ้ําขอ3 - 6 อีก2ครั้งเมื่อเครื่องหยุดหมุน ดูดน้ําออกจนเหนือระดับลูกแกว ลางหลอด A เติมน้ําคอนหลอดเทลงในหลอด B
อีกครั้งเมื่อลูกแกวทั้งหมดตกถึงกนหลอดใหรีบเทน้ําจากหลอด B กลับไปยังหลอด A ทันทีระวังอยาใหลูกแกวไหลตาม
ออกไปดวยตั้งหลอด A ทิ้งไว 5 นาที ดูดน้ําสวนบนทิ้งใหเหลือแตสวนที่ตกตะกอนใส 1% methylene blue หยดลงในหลอด
เขยาใหเขากัน จากนั้นเทตะกอนทั้งหมดใสลงในสไลดพลาสติก ที่มีขอบสูงทั้ง 4 ดานตรวจนับไขพยาธิภายใตกลองจุลทรรศน
ดวยobjective lenh x4 และปรับกําลังขยายเพิ่มขึ้นหากจําเปน
วิธีที่ 2 การลอยตัวดวยวิธี Modified Mc master technique
ชั่งอุจจาระ2 กรัมใสลงในโกรง เติมสารละลายน้ําเกลืออิ่มตัวลงไปเล็กนอย บดอุจจาระใหละลายเขาเปนเนื้อ
เดียวกันจากนั้นเมสารละลายน้ําเกลืออิ่มตัวจนครบ60 มิลลิลิตร กรองอุจจาระผานตะแกรงลงในบีคเกอร คนอุจจาระที่กรอง
แลวใหเขาเปนเนื้อเดียวกันจากนั้นใช pasture pipette ดูดสวนผสมใสใน mcmaster chamber ชองแรกและคนอุจจาระ
ใหมอีกครั้งกอนดูดใสชองที่2 ระวังอยาใหเปนฟองอากาศเพราะจะทําใหคาที่นับไดผิดพลาดตั้งทิ้งไว 5 นาที เพื่อใหไขพยาธิ
และซีสต ลอยขึ้นมาดานบนนํา McMaster chamber ไปตรวจนับไขพยาธิทั้งสองชองภายใตกลองจุลทรรศน ดวยobjective
lens x 10 นําคาที่นับไดทั้งสองชองมาบวกกัน และคูณดวย 100 จะไดเปนจํานวนไขพยาธิหนัก 1 กรัม (egg per gram ,
EPG)
สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการติดเชื้อพยาธิในลําไสจากมูลลิงแสมบริเวณเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรโี ดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
ไดแก รอยละ
ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจปาราสิตภายใน (Fecal Examination)
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ชนิดปาราสิตภายใน (Fecal

Examination)

Gl. Nematode

Coccidia

Rumen Fluke

Fasciola spp.

Moniezia spp.

พยาธิตัวกลมในทางเดิน
อาหาร

เชื้อบิด

พยาธิใบไมใน
กระเพาะ

พยาธิใบไมตับ

พยาธิตัวตืด

พื้นที่ 1

25/47

1/47

-

-

-

พื้นที่ 2

19/43

1/43

-

-

-

พื้นที่ 3

10 /45

1/45

-

-

-

พื้นที่ 4

23/43

-

-

-

-

พื้นที่ 5

14/25

-

-

-

-

รวม

91/203

3/135

-

-

-

พื้นที่เก็บ
ตัวอยาง

ผลการสํารวจอัตราความชุกของการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหารของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวง จ. เพชรบุรี
จํานวน 203 ตัวอยาง การตรวจอุจจาระในเชิงปริมาณ (Quantitative technique) และการลอยตัวดวยวิธี Modified Mc
master technique พบการติดเชื้อของไขหนอนพยาธิและเชื้อบิดทั้งหมด 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.8 โดยพบการติด
เชื้อของไขหนอนพยาธิ (Gastrointestinal ; Gl. Nematode) จํานวน 90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 44.3 โดยพบวาเปนกลุม
ของ GI nematode (ภาพที่ 21 ) , Strongyloides (ภาพที่ 22 ) และ Trichuris (ภาพที่ 23 ) ในสวนของเชื้อบิดพบการ
ติดเชื้อ Coccidia (ภาพที่ 24 ) จํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.47 เมื่อศึกษาแยกเปนพื้นที่พบวาลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่
ที่ 1. พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 53.19 และ พบการติดเชื้อ Coccidia คิดเปนรอยละ 2.12 สวนลิงที่
อาศัยอยูในพื้นที่ที่ 2. พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 44.18 และพบการติดเชื้อ Coccidia คิดเปนรอยละ
2.32 สวนลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ 3 พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 22.22 และพบการติดเชื้อ Coccidia
คิดเปนรอยละ 2.22 สวนลิงที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่ 4 พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 53.48 และลิงที่อาศัย
อยูในพื้นที่ที่ 5 พบการติดเชื้อ Gl. Nematode คิดเปนรอยละ 56
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ภาพที2่ แสดงพยาธิกลุม GI nematode หนอนพยาธิตัวกลม

ภาพที่3 แสดงพยาธิกลุม Trichuris พยาธิแสมา

ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40 x

ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40 x

ภาพที4่ แสดงพยาธิกลุม Strongyloides พยาธิเสนดาย
ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40 x

ภาพที่5 แสดง Coccidia เชื้อบิด
ตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 40 x

สรุปผลการทดลอง
1.
2.

พบการติดเชื้อพยาธิและเชื้อบิดทั้งหมด 93 ตัวอยาง จากทั้งหมด 203 ตัวอยาง
พบการติดเชื้อพยาธิ (Gastrointestinal ; GI. Nematode) จํานวน 90 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 44.3 และพบการ

ติดเชื้อบิดจํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.47
อภิปรายผล
ผลสํารวจอัตราความชุกของการเกิดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินทางอาหารของลิงแสมในพื้นที่ถ้ําเขาหลวง จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 203 ตัวอยาง พบการติดเชื้อพยาธิตัวกลม และเชื้อบิดทั้งหมด 93 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.8 โดยการติด
เชื้อกลุมพยาธิตัวกลมคิดเปนรอยละ 44.3 และพบการติดเชื้อบิดจํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.47 สอดคลองกับ
การศึ กษาความชุก ของการติ ดกลุม เชื้อ พยาธิ ตัว กลมที่สํ ารวจจากมูล ของลิง แสม ณ วนอุ ทยานโกสั มพี อ.โกสุม พิสั ย จ.
มหาสารคาม พบวามีอัตราการติดพยาธิตัวกลมคิดเปนรอยละ 45.45 โดยเปนกลุมสตรองไจลิด (Strongylids) รอยละ 36.36
และพบอัตราการติดเชื้อกลุมพยาธิแสมา (Trichuris spp) รอยละ 9.09 (ณฐพล ภูมิพันธุ และคณะ, 2556) แตแตกตางจาก
การศึกษาการติดเชื้อพยาธิ และโปรโตซัวในลําไสของลิงหางยาวที่อาศัยอยูบริเวณเขาสามมุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีทั้งหมด
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63 ตัวอยาง พบการติดเชื้อสูงถึง 53 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 84.1 การศึกษานี้พบความชุกของการติดเชื้อกลุมพยาธิแสมา
T.trichiura รอยละ 27 พบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมกลุมสตรองไจลิด (Strongylids) รอยละ 6.3 นอกจากนี้ยังพบไขของพยาธิ
กลุมชนิดอื่นๆ 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) นอกจากนี้
Zanzani et al.(2016) ยังไดรายงานการศึกษาปรสิตในลําไสลิงหางยาวในสถานปรับปรุงพันธุสัตวที่ไดรับการจดทะเบียนใน
ประเทศจีนโดยตรวจพบ T. trichiuraรอยละ 1.58 ซึ่งนอยกวาการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้การพบอัตราการติดเชื้อพยาธิในลําไส
อาจเปนผลมาจากหลายปจจัยของภูมิอากาศที่ใชในการศึกษาชวงนั้นๆ เชน ในชวงฤดูปลายฝนตนหนาว พบวามีอัตราการ
ปนเปอนของไขพยาธิไดมากกวาในฤดูแลง เนื่องจากสภาวะอากาศ อุณหภูมิอาจทําใหพยาธิมีการเจริญเติบโต (ณฐพล ภูมิพันธุ
และคณะ, 2556)
จากงานวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเมื่อคิดเปนภาพรวมของการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารและเชื้อบิดของลิง
แสมที่อาศัยอยูในพื้นที่ถ้ําเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี พบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 44.3 และพบ
การติดเชื้อบิดรอยละ 1.47 โดยแยกเปนพื้นที่ที่ 1 บริเวณบนเขาพบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมรอยละ 53.1 และพบการติดเชื้อ
บิดรอยละ 2.1 พื้นที่ที่ 2 บริเวณขางเขาดานขวาพบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 44.1 แลพบการ
ติดเชื้อบิดรอยละ 2.3 พื้นที่ที่ 3 บริเวณขางเขาดานซายพบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 22.2 และ
พบการติดเชื้อบิดรอยละ 2.3 พื้นที่ที่ 4 บริเวณหลังเขาพบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 53.4 พื้นที่ที่
5 บริเวณหนาเขาวัดถ้ําแกลบพบการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารรอยละ 56 จากการศึกษาครั้งนี้อาจเปนผลมา
จากหลายปจจัย เพราะเขาหลวงเปนสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี จึงทําใหมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก และพบวาลิง
สวนใหญไดรับ อาหารจากนั กทองเที่ยว ซึ่งอาจเปนอี กหนึ่งสาเหตุ ใหลิงติ ดเชื้อพยาธิไ ด โดยจากรายงานของ Suchinda
Malaivijitnond, 2006 ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิและปรสิตในสําไสของลิงหางยาวที่อาศัยอยูในแหลงทองเที่ยวบางแหงในประเทศ
ไทย จากการเก็บตัวอยางอุจจาระลิงหางยาว จํานวน 402 ตัว ที่อาศัยอยูตามแหลงทองเที่ยว 9 แหงทั่วประเทศไทย โดยพบวา
ลิง 8 ฝูง วนอุทยานโกสุมพี จ.มหาสารคาม, วัดถ้ําเทพบาดาล จ.เพชรบูรณ, วัดธรรมศาลา จ.นครปฐม, วัดเขาทะโมน จ.
เพชรบุรี, วัดเขาชองกระจก จ.ประจวบคีรีขันธ, วัดสุวรรณคูหา จ.พังงา, เขาตังกวน จ. สงขา และ วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา
ดังนั้นจึงควรมีมาตรการในการควบคุมการใหอาหารลิงตามแหลงทองเที่ยวตางๆกอนที่จะเกิดปญหารุนแรงที่ยากจะ
ควบคุมไดในอนาคต ถาหากมีการติดเชื้อจํานวนมากก็สามารถกอใหเกิดโรคขาดสารอาหาร และทําใหถึงตายไดทั้งในลิง ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ มนทกานติ์ วงศภากรและคณะ,(2549) รายงานสัตวปาปวยการตายของลิงมารโมเซ็ทนําเขา ลิง
มารโมเซ็ท (Callithrix jacchus) จํานวน 51 ตัว นําเขาจากประเทศกายานา ทวีปแอฟาริกาไดเสียชีวิต 11ตัว ขณะเดินทาง
มายังประเทศไทย ลิงมารโมเซ็ท ทุกตัวไมพบอาการผิดปกติใดๆกอนการเดินทางลิงมารโมเซ็ทที่ตายจํานวน 6 ตัวถูกนํามา
ชันสูตรหาสาเหตุการตาย ที่สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ผลการผาซากลิงมารโมเซ็ท 5 ใน 6 ตัว พบตุมขนาด 0.5 เซนติเมตร
ที่ผนังลําไสเล็กและลําไสใหญดานนอกผนังดานในของลําไสมีแผลหลุม และพบพยาธิจํานวนมากภายในลําไสผลทางจุลพยาธิ
วิทยา พบวาพยาธิ ทําลายผนังลําไสตั้งแตชั้น mucosa ลงไป ทําใหเห็นเปนโพรง (tunnel) บางสวนทะลุชั้น serosa ออกไป
ในชองทอง ทําใหเกิดชองทองอักเสบ (peritonitis) ผลทางปาราสิตวิทยา พยาธิที่พบเปนพยาธิหัวหนาม(Acanthocephala)
ชนิดProsthenorchis spp. พบไขของพยาธิหัวหนาม และไขของพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารชนิด Strongyloid ใน
อุจจาระ 5 ใน 6 ตัวอยางลิงมารโมเซ็ทเหลือ 40 ตัว ถูกนํามากักที่สถานกักสัตวจ. นครนายก ไมแสดงอาการผิดปกติใดๆเก็บ
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อุจจาระลิงมารโมเซ็ทที่อยูแยกกรงจานวน 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.น้ําหนัก
ตัว วันละครั้ง นาน 3 วัน หลงจากนั้น 2 สัปดาหไดทําการเก็บอุจจาระในลิงมารโมเซ็ทตัวเดิมเพื่อตรวจไขพยาธิไมพบไขพยาธิ
ชนิดใดๆ สรุปวาการตายของลิงมารโมเซ็ทในการศึกษานี้เกิดจาก พยาธิหัวหนาม รวมกับ ความเครียดจากการเดินทาง อีกทั้ง
ลิงที่อยูตามสถานที่ทองเที่ยวอาจเปนพาหะของพยาธิในลําไสที่ติดตอมาสูคนพยาธิทําอันตรายตอสุขภาพ แยงอาหารอาหารใน
รางกาย กอโรคและความผิดปกติในอวัยวะที่มันเขาไป ทําใหรางกายทรุดโทรม พยาธิในลําไสอาจทําใหเยื่อบุผนังลําไสฉีกขาด
เกิดแผล มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดอาการปวดทอง คลื่นไส ทองเสีย และโลหิตจางได ผอมผิดปกติ ทองโต มีอาหารไม
ยอยจนปวดทอง ถามีพยาธิจํานวนมากอาจทําใหลําไสอุดตัน และพยาธิก็อาจไปอุดตันทอน้ําดีจนมีอาการดีซานได นอกจากนี้
ตัวออนพยาธิอาจไชไปยังสวนอื่นๆ เชน ปอด ทําใหมีอาการแนนหนาอก หายใจติดขัด ปอดอักเสบ และพบตัวออนพยาธิใน
เสมหะได และถามีอาการแพตอสารที่ขับออกมาจากตัวพยาธิ ทําลายสุขภาพจิต เปนอัมพาต และอาจถึงแกชีวิตได
กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณอาจารยในสาขาสัตวศาสตรทุกทานที่ใหคําแนะนํา ใหความรู และขอคิดเห็นตลอดจน
ชวยแกไขปญหาและขอบกพรองตางๆในการทําวิจัยครั้งนี้ ตั้งแตเริ่มปฏิบัติการวิจัย
ขอขอบพระคุณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 3 สาขาเพชรบุรี ที่ใหความรูเกี่ยวกับขอมูล จํานวน ของลิงแสมในพื้นที่เขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเพชรบุรี ทีท่ ําการสงตัวอยางมูลลิงแสมเพื่อตรวจหาการติดเชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และให
ความรูเกี่ยวกับลิงแสม วิธีการเก็บตัวอยาง ในพื้นที่เขาหลวงจังหวัดเพชรบุรี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก
ที่ทําการตรวจตัวอยางเพื่อหาการติด เชื้อพยาธิในระบบทางเดินอาหาร และใหความรูเกี่ยวกับวิธีการตรวจหาเชื้อพยาธิ เชื้อ
แบคทีเรีย และองคการบริหารสวนตําบลธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ใหความรูเกี่ยวกับพื้นที่ และอํานวยความสะดวก
ในการเก็บตัวอยาง จึงขอขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ดวย
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การศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
A Study of Media Exposure and Attitude of Grade 6 Students in
Phutthachinnaratpittaya School Towards the Image of
Pibulsongkram Rajabhat University
นฤมล พิมพศรี1* , สุพัชญฌา กฤษณะกาฬ ,
ณัฐธยาน ดําสนิท , ถิรธนัช ธนัญวรินทร และสุวารีย วงศวัฒนา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*Corresponding author e-mail: nphimsi@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธ
ชินราชพิทยาที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางทัศนคติของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจําแนกตาม
เพศ หลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชิน
ราชพิทยา ไดรับขาวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากเว็บไซตของมหาวิทยาลัย โดยใชเครื่องมือเปดขาวสาร
คือ Smart Phone มีความถี่ในการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอสัปดาหคือ 1-2 ครั้งตอสัปดาห นํา
ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปพูดคุยกับผูอื่นเหตุผลที่ติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามคือ เพื่อศึกษาขอมูลคณะที่สนใจ สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในจังหวัดพิษณุโลกที่
รูจัก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคคลที่แนะนําใหรูจักมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ รุนพี่ มีความสนใจรับ
ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคยศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม แตไมแนใจที่ตองการจะศึกษาตอระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 2) ทัศนคติที่มีตอภาพลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉลี่ย 3.95 แตเมื่อพิจารณารายดานแลวพบวามี
ทัศนคติในดานนําความรูที่ไดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคตสูงสุดรองลงมาคือ เปนมหาวิทยาลัยที่รมรื่น และสวยงาม และ
ต่ําสุ ดมี ความเห็น วา เป นมหาวิ ทยาลั ยที่มี การคมนาคมสะดวกสบาย3)การเปรี ยบเทีย บทั ศนคติโ ดยรวมของนั กเรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจากกลุมตัวอยางที่มี
เพศเกรดเฉลี่ยและรายไดผูปกครองตางกันพบวาไมแตกตางกันสําหรับกลุมตัวอยางที่มีหลักสูตรวิชาตางกัน พบวาโดยภาพรวม
มีทัศนคติไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน ระหวางกลุมตัวอยางที่มีหลักสูตรวิชา
ตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่เรียนสายวิทย-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
กลุมเปาหมายคือรับผูที่จะเปนนักศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลกและเขตภาคเหนือตอนลางในปจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการแขงขันดานธุรกิจการศึกษาทําใหสถาบันการศึกษาตางๆใหความสําคัญเรื่องการประชาสัมพันธและการ
สรางภาพลักษณใหโดดเดนเพื่อใหเปนที่ยอมรับของนักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายในการสรางภาพลักษณสถาบันการศึกษา
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวในหลายๆ ดาน เชน การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับ การปรับปรุงอาคารสถานที่และ
การจัดหาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (สุวารีย วงศวัฒนาและคณะ. 2559)
โดยที่ ป ระชาชน นั ก เรี ย นและผู ป กครองจะรั บ รู สิ่ ง ที่ เ ป น ภาพลั ก ษณ ไ ด จ ากพฤติ ก รรมการเป ด รั บ สื่ อ ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสื่อสารออกไป ซึ่งหลักการสําคัญในการเกิดการรับรูดว ยการเปดรับขอมูลขาวสารสามารถใชเปนการ
วัดพฤติกรรมในการเปดรับสื่อดวยดรรชนี (Index) ที่ใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media exposure) ซึ่งสวนใหญจะใชกัน
2 อยาง คือ 1. วัดจากเวลาที่ใชสื่อ (Time spent with a media) 2. วัดจากความถี่ของการใชสื่อแยกตามประเภทของเนื้อหา
รายการที่แตกตางกัน(Frequency of use of various media content categories) (Mcleod and O’ Keefee. (1972)
อางถึงใน ประภาพรรณ ลิ้มสุขสิริ, 2543, หนา 18)
เมื่อทําการเปดรับสื่อดวยหลักการวัดพฤติกรรมดวยดรรชนีแลว อาจเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดทัศนคติตอผูรับสารถึง
กิจกรรมขององคกรที่จะสงผลตอภาพลักษณ ตามแนวคิดของนอรแมน (Norman) ที่กลาววาการเปดรับขอมูลขาวสารมีสวน
สําคัญในการเกิดทัศนคติของมนุษย ซึ่งทัศนคติที่ดีจะมีผลตอภาพลักษณในการดําเนินกิจกรรมขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงเรียนรูสําคัญของการพัฒนาบุคคลในทองถิ่นใหออกไปเปนบัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต
ดังนั้น ภาพลักษณขององคกรคือตัวแปรสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปดรับนักศึกษาได ทั้งนี้ ทัศนคติจะเกิดเปนลักษณะบวกได
หากมีความรูสึกนึกคิด ความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือการกระทําใด ๆ ทัศนคติเกิดจาก
การเรียนรู เปนสิ่งที่คอนขางมั่งคงและเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองในเชิงบวก (Norman, 1971; Assael,
1998)
อีกทั้งบุคคลสามารถแสดงทัศนคติได 3 ประเภทคือ 1. ทัศนคติเชิงบวก คือ ทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มี
ความรูสึกหรืออารมณจาก สภาพจิตใจโตตอบในดานดีตอบุคคลหรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมถึงหนวยงาน องคการ
สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการและอื่นๆ 2. ทัศนคติเชิงลบ คือทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย
ไมไดรับความเชื่อถือ หรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว ใด
เรื่องราวหนึ่ง หรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงาน องคการสถาบัน และการดําเนินกิจการของ องคการ และอื่น ๆ
3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือตอ บุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และ
อื่น ๆ โดยสิ้นเชิง (Triandis, H. C. 1971. Attitude and Change. New York: Wiley.) ทางมหาวิทยาลัยเองมีชองทางใน
การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลตางๆใหไดทราบ ผานชิองทางเว็บไซต เพจเฟสบุค และมีการวางแผนประชาสัมพันธเพื่อ
กําหนดขอบเขตของภาพลักษณที่องคกรหรือสถาบันตองการจะสรางใหเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนกลุมเปาหมายนักเรียนชั้น
มัธยมปลายนั้น อาจตองเริ่มตนดวยการสํารวจตนเองวา จุดยืนขององคกรหรือสถาบันคืออะไร และตองการใหประชาชน
กลุมเปาหมายมีภาพลักษณตอองคกรหรือสถาบันของตนในทิศทางใด (วิรัช ลภิรัตนกุล. 2544)
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จากความเปนมาของปญหาดั งกลาวขา งตนผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงครามในสายตาของประชาชนในเขตพิษณุโลกวาเปนอยางไร ซึ่งผลการวิจัยจะชวยใหขอมูลแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงครามในการพัฒนาการประชาสัมพันธเผยแพรขาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศตอไปรวมทั้งเปนประโยชนสําหรับหนวยงานที่มีลกั ษณะเดียวกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะไดนําไปศึกษา
และพิจารณาแผนการสื่อสารตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 รวมทั้งสิ้น 223 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จํานวน 143 คน โดย
ใชเกณฑของตารางสําเร็จรูปในการกําหนดกลุมตัวอยางของ TARO YAMANE จากนั้นจึงทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวและภูมิหลังของผูตอบแบบสอบถามไดแกเพศหลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย
รายไดของครอบครัว และ คณะที่อยากศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร เปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ส ว นที่ 3

เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ ภาพลั ก ษณ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม

เปนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑในการตอบคําถาม ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มาก
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง นอย
คะแนน 1 หมายถึง นอยที่สุด
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมความคิดเห็นอื่นๆ/ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามชนิดปลายเปด (Open Ended) ไม
มีใครเขียนมา
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย
ผูศึกษาทําการสรางเครื่องมือขึ้นเอง โดยดําเนินการ ดังนี้
1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปดรับขาวสารและทัศนคติ
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2.สรางแบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกําหนดขอบเขตของตัวแปรที่จะวัดแบงออกเปน
3 ดาน ไดแก 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 2) ดานการเปดรับขาวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 3) ดานทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
3.นํารางแบบสอบถามเสนออาจารยเพื่อพิจารณาเพื่อปรับปรุงแนะนํา
4.นํารางแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือที่เกี่ยวของตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ในการพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญ
จะใหการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค IOC (Index of item-Objective Congruence)
5.ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และ
ครอบคลุม
6.นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try - Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ตางมีลักษณะ
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่
2 โดยใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)
7.นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางที่ศึกษา
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ผูศึกษาทําการวิเคราะหดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและวิจัยสถิติที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดแก
1.ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหโดยการนํามาแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ
2.ขอมูลการเปดรับขาวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยผูวิจัยไดใชสถิติเชิง
พรรณนา วิเคราะหโดยการนํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
3.ขอมูลทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม โดยผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง
4.ความคิดเห็นอื่นๆและขอเสนอแนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยานํามาสรุป
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการสรุปประเด็นและจัดกลุมเนื้อหา
5.การเปรียบเทียบความการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวาง เพศ หลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว
วิเคราะหโดยการวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาคาความแตกตางรายคูโดยวิธีของ LSD (Least
Square Difference)
ผลการวิจัย
1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สวนใหญเปน
เพศหญิง เรียนสาย วิทย-คณิต มีคะแนนเกรดเฉลี่ย 2.51-2.99 และมีรายไดของครอบครัว 0-15,000 บาท
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2.ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม พบวา มีทัศนคติ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก แสดงดัง
ตารางแสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตารางแสดงปริมาณเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักเรียนชั้น
𝑥
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
1. เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน
3.96

S.D.

ระดับทัศนคติ

0.61

ระดับมาก

2. เปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานทางการศึกษา

3.94

0.63

ระดับมาก

3. เปนมหาวิทยาลัยที่มีทุนสนับสนุนการศึกษา

3.86

0.66

ระดับมาก

4. เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลากหลายวิชา

3.90

0.67

ระดับมาก

5. เปนมหาวิทยาลัยที่รมรื่น และสวยงาม

4.05

0.69

ระดับมาก

6. เปนมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดนดานเทคโนโลยีและการศึกษา

3.86

0.66

ระดับมาก

7. เปนมหาวิทยาลัยที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย

3.84

0.73

ระดับมาก

8. เปนที่ยอมรับจากบุคคลในสังคม

4.01

0.72

ระดับมาก

9. นําความรูที่ไดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคต

4.11

0.71

ระดับมาก

10. เมื่อสําเร็จการศึกษามีโอกาสมากในการมีงานทําที่ดีและมีรายไดจากการทํางานดี

4.01

0.68

ระดับมาก

รวมเฉลี่ย

3.95

0.48

ระดับมาก

3.การเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีตอภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีตอภาพลักษณ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไมแตกตางกัน ในดานเพศ ในดานเกรดเฉลี่ย ในดานจําแนกรายไดตามครอบครัว แต
ดานที่มีความแตกตางคือดานหลักสูตรวิชาที่แตกตางในดานมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชิน
ราชพิทยา ที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ดวยวิธีการเชิงปริมาณ จํานวน 223 คน กับพบวา นักเรียน
สวนมากเปนเพศหญิงและเรียนสายวิทย-คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับ 2.51-2.99 และมีฐานะรายไดของครอบครัวปานกลาง ที่
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ไดรับขาวสารจาก เว็บไซตโดยการเปดรับผานสมารทโฟน ใชในการเปดรับขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตอ
สัปดาหคือ 1-2 ครั้งตอ สัปดาห นําขอมูลขาวสารที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปพูดคุยกับผูอื่น
เหตุผลที่ติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ เพื่อศึกษาขอมูลคณะที่สนใจ สถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในจังหวัดพิษณุโลกที่รูจัก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคคลที่แนะนําใหรูจัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคือ รุนพี่มีความสนใจรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เคยศึกษาหา
ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แตไมแนใจที่ตองการจะศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีที่มหาวิทยาลัยพิบูลสงครามและมีทัศนคติในดานนําความรูที่ไดไปพัฒนาและประยุกตใชในอนาคตสูงสุด รองลงมาคือ เปน
มหาวิทยาลัยที่รมรื่น และสวยงาม และต่ําสุดมีความเห็นวาเปนมหาวิทยาลัยที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย ตามลําดับ
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องการศึกษาการเปดรับขาวสารและทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 โรงเรียนพุทธ
ชินราชพิทยา ที่มีตอภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นใหอภิปราย ดังนี้
การเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่มีตอภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวางกลุมที่มี เพศ หลักสูตรวิชา เกรดเฉลี่ย และรายไดของครอบครัว ตางกัน พบวา ไม
แตกตางกัน ยกเวนระหวางกลุมตัวอยางที่มีหลักสูตรวิชาตางกัน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
นักเรียนที่เรียนสายวิทย-คณิต มีทัศนคติตางจากสายอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวของ ปรมะ สตะเวทิน
(2546) ที่กลาววา การศึกษาเปนลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสาร ดังนั้นคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่
ตางกัน ยุคสมัยตางกัน ระบบการศึกษาแตกตางกัน สาขาวิชาแตกตางกัน จึงมีความรูสึกนึกคิด อุดมการณและความตองการที่
แตกตางกันไปอีกดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของของ ธีระภัทร เอกผาชัยสวัสดิ์ (2551) ไดกลาววาความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและครอบครัว รายไดของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญแสดงถึงการมีศักยภาพใน
การดูแลตนเอง บงบอกถึงอํานาจการใชจายในการบริโภคขาวสาร ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกวาในการ
แสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการดูแลตนเอง ผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ําจะมีการศึกษานอย ทําใหมีขอจํากัดในการรับรู
เรียนรู ตลอดจนการแสวงหาความรูและประสบการณในการดูแลตนเอง
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยควรสงเสริมการที่จะสรางภาพลักษณอยางสอดคลองของงานวิจัยคุณรัตนาวดี ศิริทอง
ถาวร (2546: 155-156)ที่กลาววาองคการโดยมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากความประทับใจซึ่งขึ้นอยูกับ
ประสบการณและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับองคการที่ประชาชนไดรบั และสิ่งเหลานี้จะกอตัวขึ้นเปนความประทับใจซึ่งอาจจะเปน
ความประทับใจที่ดีหรือไมดีก็ไดแลวแตพฤติกรรมหรือการกระทํา ของหนวยงาน ภาพลักษณเปนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได
เสมอกลาวคืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ดีเปนภาพลักษณท่ีไมดีหรืออาจเปลี่ยนจากภาพลักษณที่ไมดีมาเปนภาพลักษณที่ดี
ไดอันเนื่องมาจากสภาพการณภายในหรือปจจัยภายนอกองคการมากระทบดังนั้นองคการตางๆ จึงตองมีการสํารวจภาพลักษณ
ปจจุบันขององคการอยางสม่ําเสมอเพื่อจะไดทราบวาภาพลักษณขององคการเปน อยางไรและจะไดสงเสริมรักษา
อีกทั้งยังควรแกไขใหภาพลักษณที่ดีขององคการคงอยูตลอดไปเพราะภาพลักษณเปนสิ่งที่หยุดนิ่งคือเปนสิ่งที่ตองไม
โตแยงกับความจริง แตภาพลักษณจะตองถูกนําเสนออยางสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับความจริง นั่นคือ ปรัชญา
นโยบายการดําเนินงานการประพฤติปฏิบัติรวมทั้งคุณภาพของสินคาหรือบริการขององคการ
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ภาพลักษณเปนสิ่งที่นาเชื่อถือ เปนการสรางภาพในใจของคนเราเกี่ยวกับบุคคลองคการ สถาบัน หรือสิ่งตางๆให
มั่นคงเปนที่ยอมรับโดยอยูบนพื้นฐานของความนาเชื่อถือ การสรางภาพลักษณจะไมเกิดผลใด ถาไมมีความนาเชื่อถือในบุคคล
หรือองคการสถาบัน ภาพลักษณเปนสิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนถูกสรางขึ้นจากสิ่งที่เปนนามธรรมขึ้นเปนรูปธรรมซึ่งอาจเรียกไดวา
เปนการสรางจินตนาการรูปธรรมเพื่อตอบสนองดึงดูดใจ และความรูสึกทางอารมณไดอยางชัดเจนตอกลุมประชาชน
สื่ อสารตัวตนผ่านสื่ อให้น่าประทับใจ

สื่ อสารนโยบาย ปรัชญา
ที่ชดั เจนต่อกลุ่มเป้าหมาย

แนวทางสื่ อสารภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สื่ อสารความจริ งและกิจกรรมที่
น่าเชื่อถือ

ต่อนักเรี ยนโรงเรี ยนพุทธชินราชพิทยาคม

สร้างจินตนาการให้เป็ นรู ปธรรมและดึงดูดใจต่อประชาชน

จากผลการอภิปรายสรุปไดวา แนวทางการเปดรับขาวสารที่มีผลตอภาพลักษณตอนักเรียนโรงเรียนพุทธชินราช
พิทยาคมจะมีแนวโนมพึงประสงคมากขึ้นหากมีการสือ่ สารตัวตนของมหาวิทยาลัยผานสือ่ ใหนาประทับใจ นําเสนอสื่อสารความ
จริงและกิจกรรมที่นาเชื่อถือวาปลอดภัย สรางจินตนาการใหนักเรียนอยางเปนรูปธรรมและดึงดูดใจทั้งนักเรียนและผูปกครอง
ตลอดจน สื่อสารนโยชาย ปรัชญาที่ชัดเจนตอกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการพิจารณาตัดสินใจจดจําภาพลักษณที่ดี อันจะสงผล
ใหเกิดการตัดสินใจเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดในอนาคต เพราะวาความเขาใจและการรับรูหลักสูตรวิชามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงควรสงเสริมเรื่องราวผานสื่อใหมีความพึงประสงคมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยการเอื้อเฟอขอมูลที่เปนประโยชน และความรวมมือตางๆ ของหลายทาน ซึ่งใหการ
สนับสนุนคณะผูวิจัยตั้งแตเริ่มตนงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ ขอขอบพระคุณ อาจารยที่ปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมทั้งสละเวลา
ใหคําแนะนํา และความคิดเห็นที่เปนประโยชน เกี่ยวกับแนวทางการวิจัย การปรับปรุงงานวิจัยและการนําเสนองานวิจัยนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทานคอยชี้แนะ ทําใหคณะผูวิจัยไดรับขอมูลที่ครบถวน และสามารถนํามาใชวิเคราะหวางแผน รวมทั้ง
แผนงานตางๆ และสรุปขอมูลไดอยางราบรื่น ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน รวมถึงผูที่
เกี่ยวของทุกทาน ที่ไมไดกลาวนามไวที่นี้ที่กรุณาสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตางๆ ที่มีสวนชวยใหการจัด
โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติของประชาชนในเขตตำบล
อรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีต่อการประชาสั มพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และเพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนในเขตอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบล
อรัญญิกเปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์มากที่สุด ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลาค่ำ ส่วนใหญ่
ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการ ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถ แต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคย
นำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อแก่ผู้อื่น และประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ 2) ทัศนคติของประชาชนในตำบลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า มี
ความพึ งพอใจการเข้า – ออก ค่ ายสมเด็ จ พระเอกาทศรถสู งสุ ด โดยมี ค่าเฉลี่ ย 4.27 ซึ่ งอยู่ ในระดับ มาก
รองลงมาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก และต่ำที่สุดเห็ น ว่า ข้อมูลที่ได้รับ เป็ น ประโยชน์ และช่ว งเวลาที่ได้รับข่าวสารมีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก
ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมระหว่างประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพ
ต่างกันพบว่า มีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนมี
ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ผู้บ ริห ารนั้นจำเป็นที่จะต้องสนใจทัศนคติของพนักงานด้วย เพราะ
ทัศนคตินั้นจะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกระทำของบุคคลต่าง ๆ ในองค์การ และเป็นการกระตุกเตือนถึงปัญหา
ต่าง ๆ ขององค์การ เพราะถ้าพนักงานนั้นมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน ก็จะทำให้พนักงานนั้นรู้สึ กมี
ความสุข และมีความพึงพอใจในการทำงาน แต่ในขณะเดียวกันถ้ามีพนักงานบางคนหรือบางกลุ่มที่มีทัศนคติที่
ไม่ดีต่อองค์การหรือการทำงาน ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์การได้ ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารควรจะต้องทำคือ
พยายามลบล้างทัศนคติที่ไม่ได้ออกไปจากความรู้สึกของพนักงาน และพยายามสร้างทัศนคติใหม่ที่เป็นทัศนคติ
ที่ดีให้กับพนักงานเหล่านั้น ในขณะเดียวกันผู้บริหารเองก็ควรจะทำให้พนักงานนั้นเห็นภาพในวันข้างหน้าว่าถ้า
พวกเขาปรับเปลี่ยนทัศนคติทีไม่ดีในวันนี้ออกไปได้ วันข้างหน้านั้นองค์การและพนักงานทุก ๆ คนนั้นจะได้รับ
สิ่งดี ๆ ได้อย่างไรบ้าง เพราะถ้าพนักงานในองค์การนั้นได้มองเห็นภาพในวันข้างหน้า ก็จะทำให้พวกเขานั้น
พร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามา และยินดีเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกอย่างนั้นดีขึ้น แต่ถ้าผู้บริหาร
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เองก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวให้พนักงานเห็นภาพที่ดีของการเปลี่ ยนแปลงในวันข้างหน้าได้ พนักงานก็ยังคงจะ
กลัวการเปลี่ยนแปลง และยังคงไม่ยอมรับและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อีกต่อไป
การที่ประชาชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจากค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถหรือไม่นั้น ส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนในพื้นที่อรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติจะเป็นอย่างไรนั้น การประชาสัมพันธ์มีส่วนในการ
กำหนดทิศทางทัศ นคติ ของประชาชนได้ เพราะการประชาสั ม พัน ธ์มีบ ทบาทสำคัญ ในการนำเสนอข้อมู ล
ข่าวสารด้านต่างๆ ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ยังใช้สื่อต่างๆ ในการเข้าถึง
ประชาชนตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสื่อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ซึ่งปัจจุบันประชาชนในสังคมจำเป็นต้องปริโภคข่าวสารเปิดรับข่าวสารทั้งในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงาน
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของความรู้ และทัศนคติ ดังนั้นการที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถจะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไรต่ อ ทั ศ นคติ ข องประชาชนในพื้ น ที่ เทศบาลอรั ญ ญิ ก ขึ้ น อยู่ กั บ การ
ประชาสัมพันธ์และการเปิดรับข่าวสารของประชาชนด้วยเช่นกัน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิกมีการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติ
อย่างไรต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้ได้รับข่าวสารจากการ
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ ซึ่งจะส่งผลถึงประสิ ทธิภ าพสู งสุ ดในการปฏิ บัติงานของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ทางค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มา
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการประชาสัมพันธ์ รวมถึงทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเขตตำบลอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทัศนคติของประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก ที่มีต่อค่ายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
สมมุติฐานการวิจัย
ประชาชนในเขตตำบลอรัญ ญิ ก ที่ มีเพศ อายุ รายได้ การศึ กษา ที่ แตกต่ างกัน จะมี ทั ศนคติ ต่อ การ
ประชาสัมพันธ์ที่มีต่อค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแตกต่างกัน
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่
ประชาชนในเขตตำบลอรัญญิก จำนวน 13,550 คน (อ้างอิงจากข้อมูลจากเทศบาลตำบลอรัญญิก จังหวัด
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พิษณุโลก) กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิก จำนวน 388 คน
การกำหนดกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัย ได้ใช้วิธีการกำหนดโดยอาศัยตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane (อภินันท์ จันตะนี. 2550 : 81) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความผิดพลาดไม่เกิน 5% เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นเพื่อเก็บรวม
ข้ อ มู ล ซึ่ ง มี ทั้ ง คํ า ถามปลายปด(Close-ended Question) และแบบมาตรฐานสวนประเมิ น คา 5 ระดั บ
(Rating Scale) สถิ ติ ที่ ใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ ย (Mean) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(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 ประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิก ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 20-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ของครอบครัว 20,001 บาทขึ้นไป
2.ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิกเปิดรับขาวสารจากสื่อประเภทเว็บไซต์มากที่สุด
ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลาค่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรม
หรือโครงการ ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อแก่ผู้อื่น
และประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
3.ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่1 ปริมาณเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อ
การประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
ทัศนคติ
S.D. ระดับทัศนคติ
x̅
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
14.การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
15.ความพึงพอใจการเข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
รวมเฉลี่ย

4.21

0.69

มาก

4.26
4.27

0.67
0.70

มาก
มาก

4.11

0.41

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ซึ่งอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณารายด้านของทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสั มพันธ์ค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถมีความพึงพอใจการเข้า – ออก ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุดเห็นว่า เป็นข้อมูลที่ท่ านได้รับเป็นประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก
4.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกันและในแต่ละด้าน
พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
5.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างในแต่ละด้าน ระหว่าง
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
6.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี การศึก ษาต่ างกั น พบว่า แตกต่างกั น อย่ างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างจากการศึกษาระดับต่ ำกว่า
ปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน พบว่า ส่วน
ใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความพอใจในสื่ อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย สำคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยการศึ กษาระดั บต่ำกว่าปริญ ญาตรี แตกต่างจาก
การศึกษาระดับปริญญาตรีและการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี การเข้าถึงเว็บไซต์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ การรับรู้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการ
ประสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และความพอใจที่มีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถใกล้บ้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี แตกต่างจากการศึกษาระดับต่ำ
กว่าปริญญาตรีและการศึกษาระดับปริญญา
7.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกันพบว่า แตกต่างกัน
อย่ างมีนั ย สำคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.05 โดยรายได้ของครอบครัว 15,001-20,000 บาท แตกต่างจาก
รายได้ของครอบครัว 20,001 ขึ้นไปในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน พบว่า
ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความพึงพอใจกับรูปแบบของการแจ้งข่าวสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 โดยรายได้ ข องครอบครั ว 15,001 – 20,000 บาท แตกต่ า งจากรายได้ ข อง
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 บาทขึ้นไป
8.การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอรัญญิก
ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มีประเด็นให้อภิปรายดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันพบว่า ไม่
แตกต่างกันและในแต่ละด้าน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะว่าทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความรู้สึก การคิด พฤติกรรมที่ไม่ต่างกัน
ทัศนคติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถจึงไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาชูศักดิ์ คำแปง (2543,) ได้ทำวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทยของ ประชาชน
อำเภอเทิง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของประชาชนต่อจริยธรรมของนักการเมืองก็คือ ความ ต้องการให้
นั กการเมืองได้เป็ น ที่ พึ่งของประชาชนอย่ างแท้จริง ดำเนิน การทางการเมืองเพื่ อประโยชน์ของสั งคมและ
ประชาชนโดยจริงจัง คือต้องการให้นักการเมืองยึดมั่นอยู่ในหลักพรหมวิหารธรรม มีความกรุณาต้องการให้
ประชาชนฝ่าฟันวิกฤตนั้นให้จงได้ รวมไปถึงไม่มีความอิจฉาริษยาต่อพรรคอื่นพวกอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกันกับตน
และวางตัวเป็นกลางไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร ยึดความถูกต้องเป็นเกณฑ์ในการตัดสินปัญหา
2. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันพบว่า ไม่แตกต่าง
และในแต่ ล ะด้าน ระหว่ างกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี อ ายุ ต่ างกั น พบว่า ทุ กด้ านไม่ แ ตกต่ างกั น ซึ่งไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ ตั้ งไว้ อาจเป็ น เพราะเพศชาย และเพศหญิ ง มี อ ายุ ไม่ ต่ างกั น ต่ อ ทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ทับทิมทอง (2551) ซึ่ง
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจั ยพบว่า ความคิดเห็ นของประชาชนทุกด้านที่มีต่อการให้ บ ริ การของ
องค์การ บริหารส่วนตำบลวังน้อยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน ดังนั้นประชาชนเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกา
ทศรถโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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3. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสั มพันธ์ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่ มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันพบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะ
ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกัน นอกจากจะทำให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายังทำให้ เกิดความ
แตกต่างทางทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2546 :116 )
ยังได้กล่าวว่าการศึกษา เป็นลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งที่ มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนที่ได้รับการศึกษา
ในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัยที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด
อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย ทำให้ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม และ
ทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถต่างกัน
4. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสัมพันธ์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ของครอบครัวต่างกัน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ อาจเป็น
เพราะประชาชนที่มีรายต่างกันบ่บอกถึงความสามารถในการเปิดรับข่าวสาร เพราะแต่ละครอบครัวรายได้ไม่
เท่ากัน โอกาสในการเปิดรับข่าวสารจึงแตกต่างกัน ซึ่ง สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (2539)
ได้ให้ ความหมายของรายได้ว่า 1 ค่าแรงและเงินเดือน เงินรางวัลบริการ เงินโบนัส 2. กำไรสุ ทธิจากการ
ประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่นๆ 3. รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงิน
ปันผล 4. เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนการศึกษา เป็นต้น ทำให้ประชาชนที่มีรายได้
ของครอบครัวต่างกันมีพฤติกรรม และทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถต่างกัน
5. จากผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มี
ต่อการประชาสั มพัน ธ์ค่ายสมเด็จ พระเอกาทศรถโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันพบว่า ไม่
แตกต่ างกั น และในแต่ ล ะด้ านระหว่ างกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มี อ าชี พ ต่ างกั น พบว่ า ทุ ก ด้ า นไม่ แ ตกต่ า งกั น ซึ่ งไม่
สอดคล้ องกับ สมมติฐ านการวิจั ย ที่ตั้ งไว้ อาจเป็ นเพราะประชาชนที่มี อาชีพ ไม่ ต่างกัน ทั ศ นคติที่ มีต่อ การ
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. ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลอรัญญิกเปิดรับขาวสารจากสื่อประเภทเว็ บไซต์มากที่สุด
ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร 1 ครั้ง/สัปดาห์ ในช่วงเวลาค่ำ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบกิจกรรม
หรือโครงการ ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาข้อมูลของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ แต่การให้ข้อมูลข่าวสารของค่าย
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สมเด็จพระเอกาทศรถมีความต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เคยนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปบอกต่อแก่ผู้อื่น
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. การเปรียบเทียบทัศนคติโดยรวมของประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถโดยภาพรวมระหว่างประชาชนที่มีเพศ อายุและอาชีพต่ างกันพบว่า มีทัศนคติต่อ
การประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนมีระดับการศึกษา และรายได้
ของครอบครัวแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า การประชาสัมพันธ์ ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความรวดเร็วและทันสมัยมากที่สุดดังนั้นค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถควรลงข้อมูลข่าวสารค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้มีความรวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น
2. จากการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารประเภทสื่อเว็ปไซต์ดังนั้นค่ายสมเด็จพระ
เอกาทศรถควร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ ให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิกเท่านั้น
เนื่องจากผู้วิจัยมองว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลอรัญญิก มีจำนวนนักศึกษาไม่มากนัก สามารถที่จะทราบถึง
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติ ที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ซึ่งในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในส่วนของประชาชนที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงด้วย
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ของค่ายอื่นๆ 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
เอกสารอ้างอิง
ระววรรณี โภชาดม. (๒๕๕๒). ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการด้านการจัดเก็บ ภาษี
ของเทศบาล ตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดนนทบุรี. ปัญหาพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทั่วไป, วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา .
พระมหาชูศักดิ์ คำแปง. (2543). ทัศนคติต่อจริยธรรมของนักการเมืองไทยของประชาชน อำเภอเทิง.
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาจณา ทับทิมทอง. (2551). ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริกการของการบริหารส่วนตำบล
วังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การค้นคว้าอิสระ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ).
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพการพิมพ์.

591

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

การวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในขาว
โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
DETERMINATION OF IRON COPPER ZINC LEAD AND CADMIUM IN RICE SAMPLES
BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY
นภาพร อินทุประภา ศิริรัตน พันธเรือง และเฉลิมพร ทองพูน*
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author E-mail : cthongpoon@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในขาว โดยวิธีอะตอมมิกแอบ
ซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี (AAS) ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวอยางขาวทั้งหมด 8 ตัวอยาง ประกอบดวย ขาวพันธุ กข43 ขาว
พันธุกข 49 ขาวพันธุกข 61 ขาวพันธุหอมปทุมธานี1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก1 ขาวพันธุพิษณุโลก 2 ขาวพันธุแมแปด และ
ขาวพันธุมะลิ 105 เพื่อใชตรวจการปนเปอนของโลหะหนักและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ เตรียมตัวอยางโดย
วิธีการยอยแบบเปยกโดยยอยสลายดวยกรด แลวตรวจหาปริมาณโดยวิธี AAS ตรวจสอบความถูกตองของวิธีตามแนวทาง
ของวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหอาหาร (AOAC) พบวา เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมมีความเปน
เสนตรงในชวง 0.5-3.0, 0.2-16, 0.2-08, 0.5-10 และ 0.2-1.0 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905 ตามลําดับ ขีดจํากัดในการตรวจวัด (LOD) ของเหล็ก
ทองแดง สังกะสี ตะกั่วและแคดเมียม มีคาเทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ 0.02 ไมโครกรัมตอลิตร และขีดจํากัดการ
วิเคราะหปริมาณ (LOQ) ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว 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 ที่ระดับ 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 ตะกั่วเทากับ 92.0–113.8 , 92. –105.7
และ %recovery ของแคดเมียมเทากับ 94.4–108.9, 104.0–118.4 ตามลําดับ และจากการวิเคราะหปริมาณขาวทั้งแปด
ชนิดในตัวอยางที่ปนเปอนโลหะหนักคือ เหล็กเฉลี่ยอยูในชวง111.39-149.47 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทองแดงอยูในชวง
0.68-3.75 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สังกะสีอยูในชวง 20.14-32.71 ตะกั่วอยูในชวง 13.98-40.15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ
แคดเมียมอยูในชวง ND -0.13 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข พบวามีปริมาณเหล็ก สังกะสี และแคดเมียมที่เกินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวที่ระดับ
20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งหากไดรับปริมาณสารเหลานี้เปน
จํานวนมากจะสงผลตอระบบรางกาย
คําสําคัญ : เหล็ก สังกะสี ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง ขาว อะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
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
ขาวเปนธัญพืชที่มนุษยสวนใหญบริโภคเปนอาหารหลัก ในประเทศไทยขาวยังเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศไทย เนื่องจากขาวและผลิตภัณฑของขาวเปนสินคาสงออกเปนอันดับ 1 ซึ่งคิดเปนรอยละ18.55 ของมูลคาการ
สงออกสินคาภาคการเกษตรที่สําคัญ10 อันดับของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตร
ลวงหนา, 2554) ซึ่งประชากรทั่วโลก สวนใหญนิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลัก ขาวเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจัดเปนพืชตระกูล
เดียวกับหญา ขาวมีความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถปลูกไดงาย มีความทนทานตอทุกสภาพภูมิอากาศ เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม พื้นที่สวนใหญของประเทศมีความเหมะสมกับการเพาะปลูกขาวไดดี ทําใหสามารถ
ผลิตขาวไดเปนจํานวนมาก ขาวจึงเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญของประเทศไทย ปจจุบันการปลูกขาวในประเทศไทยใน
ภาคกลางมีพื้นที่ทํานาเปนที่ราบลุม 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
จากการปลูกขาวในภาคการเกษตรมีการใชปุยและยาฆาแมลงมากขึ้น ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีโลหะหนักเปนสวนผสม ทําใหมี
สารเคมีและโลหะหนักตกคางสะสมอยูในดินและน้ํา สงผลใหขาวและพืชพรรณทางอาหารตางๆ ที่ปลูกในบริเวณแวดลอม
เหลา นั้นดู ดซึม และสะสมโลหะหนั กมากขึ้น เมื่อ ผูบริ โภคไดรับ ขาวและพืชพรรณอาหารที่ป นเป อนดัง กลา วจะสงผล
กอใหเกิดพิษตอผูบริโภค ทั้งพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง พิษจากโลหะหนักที่มีรายงานการพบมากในประเทศไทยคือ พิษ
ตะกั่ว พิษแคดเมียม (โลหะหนักที่มีพิษตอสุขภาพ, 2555) พิษจากตะกั่วโดยทั่วไปแลว จะทําใหเม็ดเลือดแดงอายุสั้นลง เกิด
เปนโรคโลหิตจาง และเปนอันตรายตอระบบประสาท ไต ทางเดินอาหาร ตับ และหัวใจสวนแคดเมียมเมื่อเขาสูรางกาย จะ
แพรกระจายไปที่ตับ มาม และลําไส เมื่อสะสมมากขึ้นจะทําใหเกิดโรคมะเร็ง ไตทํางานผิดปกติ ทําใหเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง ปวดกระดูกสันหลัง ปวดแขนขา ซึ่งจะทําใหไตพิการได (ปรอท ตะกั่ว สารหนู โลหะหนักภัยใกลตัว, 2550)
ในปจจุบันขาวยังมีการนํามาแปรรูปเปนแปง เสนกวยเตี๋ยว ของหวานชนิดตาง ๆ และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวช
สําอางตาง ๆ เชน ครีม เจล สบู และโลชั่น เปนตน ในขาวยังอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ไดแก คารโบไฮเดรต
โปรตีน วิตามิน ใยอาหาร ไขมัน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ ในปริมาณแตกตางกันออกไป อันเปนผลมาจากพันธุขาว
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สภาวะการปลูก การเก็บเกี่ยว และกระบวนการแปรรูปจากขาวเปลือกเปนขาวกลอง และขาวสาร (อรอนงค, 2550) ทั้งนี้
ไมวาจะเปนการปลูก แหลงแมน้ํา และพื้นที่ดินในการปลูกขาวอาจะจะมีสารพิษหรือโลหะหนักตางๆตกคางอยู โดยอาจรวม
ไปถึงในขั้นตอนกระบวนการผลิตอาจจะมีกานปนเปอนของโลหะหนัก
ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองควบคุมคุณภาพขาว เพื่อใหประชานชานไดรับความปลอดภัยในการบริโภคขาวหรือ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาว สําหรับดานความปลอดภัยจะคํานึงถึงการปนเปอนของโลหะหลักเปนหลัก โดยองคการอาหาร
และการเกษตรแหงสหประชาชาติหรือ FAO (Food and Agriculture Organization) ไดประกาศใหอาหารและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตรมีการปนเปอนของโลหะหนักในอาหารตองมีปริมาณสารแคดเมียมในอาหารที่รางกายสามารถไดรับภายใน
1 วัน ตองไมเกิน 0.0684-0.0850 mg/kg สารตะกั่วตองไมเกิน 1 mg/kg สารสังกะสี ตองไมเกิน 100 mg/kg สาร
ทองแดง ตองไมเกิน 20 mg/kg และเหล็ก ตองไมเกิน 1-2 mg/kg (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2546)
อยางไรก็ตามการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในปจจุบันมีการเลือกวิธีที่ทําการวิเคราะหที่ผิดพลาดนอยที่สุด
ความถูกตอง สภาพความไวในการวิเคราะห ความแมนยํา และความจําเพาะเจาะจงสูง โดยวิธีที่นิยมนํามาใชในกาวิเคราะห
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
เปนเทคนิคที่ไดรับความนิยมใชในการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักในขาวอยางแพรหลาย ซึ่งจากการวิจัยพบวาสามารถลด
ระยะเวลาในการวิเคราะหใหรวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพการตรวจวัดที่ดี ราคาถูก ตระหนัก ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะทําการวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในขาวทั่วไปที่คนนิยมรับประทาน ไดแก เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่วและ
แคดเมียมขาวจํานวน 8 พันธุที่ปลูกในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย เพื่อใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหรือแนวทางใน
การตรวจสอบคุณภาพสินคา และสามารถนําไปใชประโยชนในดานความรูตอไปได โดยงานวิจัยนี้มุงเนนวิเคราะหปริมาณ
เหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่วและแคดเมียม ในขาวพันธุตางๆในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตรและสุโขทัย และทําการศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณเหล็ก ตะกั่ว สังกะสี แคดเมียม และทองแดงที่ตรวจพบในตัวอยางขาวกับเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Atomic Absorption Spectrophotometer) บริษัท
PerkinElmer ประเทศสหรัฐอเมริกา รุน Pin AAcle 900T
หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุตะกั่ว (Lead lamp)
หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุเหล็ก (Iron lamp)
หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุสังกะสี (Zinc lamp)
หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุแคดเมียม (Cadmium lamp)
หลอดกําเนิดแสงสําหรับวิเคราะหธาตุทองแดง (Copper lamp)
ขวดพลาสติกสําหรับบรรจุสารละลายตัวอยาง ชนิด high density polyethylene (HDPE)
กระดาษกรอง Whatman No. 42
เครื่องใหความรอน รุน IKA C-MAG HS-7 ผลิตโดยบริษัท Metter Toledo ประเทศสวิตเซอรแลนด
สารมาตรฐานและสารเคมี
สารละลายมาตรฐานเหล็ก สังกะสี ตะกั่ว 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
น้ําปราศจากไอออน สําหรับเตรียมสารละลายทั้งหมด
ตัวอยางเมล็ดขาว
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
เตรียม Standard stock solution ของเหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ตะกั่ว(Pb), ทองแดง(Cu) และแคดเมียม (Cd)
ใหมีความเขมขน 1000 mg/L ปเปตสารละลายมาตรฐานเหล็กเขมขน 1000 mg/L มา 10.00 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ดวยน้ําปราศจากไอออนจนครบ 100 มิลลิลิตร จะไดสารละลายมาตรฐานเหล็กความเขมขน 100 ppm (stock standard
solution) ปเปต stock standard solution ความเขมขน 100 ppm ปริมาตร 250, 500, 1000 และ 1500 ไมโครลิตร
ลงในขวดปรับปริมาตร จากนั้นปรับปริมาตรดวยกรดไนตริกความเขมขน 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, สารละลายมาตรฐานตะกั่วความเขมขน 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 มาปน ดวยเครื่องปนเปนเวลา 10 วินาที นําตัวอยางที่ปนแลวมาแยกระหวางเมล็ดขาวกับเปลือกขาวจากนั้น
บดตัวอยางเมล็ดขาวแมแปด กข 49 กข 43 กข 61 มะลิ 105 หอมปทุมธานี1 ขาวเจาหอมพิษณุโลก1 และพิษณุโลก 2 ที่
ผานการแยกระหวางเมล็ดขาวและเปลือกขาวใหละเอียดดวยเครื่องบดตัวอยาง ชั่งตัวอยางเมล็ดขาว 0.5000 กรัม ลงใน
บีกเกอรขนาด 50 มิลลิลิตร ยอยตัวอยางโดยการเติมกรดไนตริกเขมขน 65 เปอรเซ็นตกับกรดไฮโดรคลอริก 37 เปอรเซ็นต
ใสในบีกเกอรที่มีตัวอยางของเมล็ดขาว ในอัตราสวน (3:1) เขยาใหเขากัน (ทํา 2 ซ้ํา)เปดเครื่องใหความรอนสารตัวอยางที่
อุณหภูมิประมาณ 100-150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง จากนั้นคอยๆเติมไฮโดนเจนเปอรออกไซตความเขมขน 30
%w/v ลงไปครั้งละ 1 มิลลิลิตร ยอยตอจนไดสารละลายตัวอยางในบีกเกอรที่มีลักษณะเปนสีใสและเหลือปริมาตร 2-3
มิลลิลิตร จากนั้นเอาลงจาก hot plate ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหองปรับปริมาตรดวยกรดไนตริกความเขมขน 1%w/v จน
ครบ 50 มิลลิลิตร กรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บสารละลายตัวอยางที่ไดไวในขวดโพลีเอทิลีนและเก็บไวตูเย็นกอน
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
ตะกั่วความเขมขน 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 ตามสภาวะการทดสอบที่กําหนดไวของแตละธาตุ โดยฉีดซ้ํา 3 ครั้ง แลวนําคาเฉลี่ย absorbance
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ของแตละความเขมขนมาสรางกราฟมาตรฐานของแตละธาตุ แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนกับคา absorbance
คํานวรคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (correlation, r) เพื่อศึกษาความเปนเสนตรง ซึ่งควรมีคาไมต่ํากวา 0.995
การทดสอบความแมน
ทดสอบความแมนของวิธีวิเคราะห โดยเติมสารละลายมาตรฐาน ลงในตัวอยาง (standard addition method)
ผานกระบวนการเตรียมตัวอยางตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ใหไดความเขมขนสุดทาย 3 ระดับ คือ เหล็กที่ความเขมขน
50, 80 และ 120 mg/L ทองแดงที่ความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L สังกะสีที่ความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L
ตะกั่วที่ความเขมขน 50, 80 และ 120 mg/L และแคดเมียมที่ความเขมขนที่ 50, 80 และ 12 mg/L ระดับละ 3 ซ้ํา
วิเคราะหหาปริมาณ คํานวณคารอยละการกลับคืน (% recovery) ของแตละระดับความเขมขน หาคาเฉลี่ยรอยละการ
กลับคืน (% mean recovery) และคารอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ (% Relative Standard Deviation,
%RSD) โดยที่ % mean recovery ควรอยูในชวง 80-120 และคา %RSD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสีและตะกั่วไม
มากกวา 7 และ %RSD ของแคดเมียมไมมากกวา 11
การทดสอบความเที่ยง
เตรียมสารละลายมาตรฐานตามขั้นตอนดังกลาวขางตน โดยเลือกความเขมขนสุดทายของสารแตละตัว คือเหล็ก
ที่ความเขมขน 1.5 mg/L ทองแดงที่ความเขมขน 0.8 mg/L สังกะสีที่ความเขมขน 0.5 ppm ตะกั่วที่ความเขมขน 4
mg/L แคดเมียมที่ความเขมขน 0.6 mg/L เตรียมความเขมขนละ 11 ซ้ํา วิเคราะหหาปริมาณ คํานวณคาเฉลี่ย และ
%RSD โดย %RSD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสีและตะกั่วไมมากกวา 7 และ %RSD ของแคดเมียมไมมากกวา 11
การทดสอบหาขีดจํากัดของการตรวจพบ
LOD (Limit of detection) คือ ความเขมขนที่ต่ําที่สุดที่สามารถตรวจวิเคราะหในเชิงปริมาณดวยระดับความ
เชื่อมันที่ยอมรับได ประมาณคา LOD โดยคํานวณจากสูตร LOD = 3.3𝜎/S โดย 𝜎 คือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณ
และ S คือ slope ของกราฟมาตรฐาน
แลวทําการทดสอบยืนยันโดยเตรียมสารละลายตัวอยาง จาก blank ที่เติมสารมาตรฐานชนิดเดียวใหมีความ
เขมขนที่ระดับ LOD จํานวน 10 ซ้ํา วิเคราะหดวย AAS ทุกตัวอยางตองอานสัญญาณไดมากกวา blank

การทดสอบหาขีดจํากัดของการวัดปริมาณ
LOQ (Limit of Quantiation) คือ คาความเขมขนที่ต่ําที่สุดที่สามารถวิเคราะหไดในตัวอยาง โดยคาที่รายงาน
นั้นมี accuracy และ precision ที่ยอมรับได ประมาณคา LOQ (estimated LOQ) โดยคํานวณจากสูตร LOQ = 10𝜎/S
โดย 𝜎 คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัญญาณ และ S คือ slope ของกราฟมาตรฐาน
แลวทําการทดสอบยืนยันโยเตรียมตัวอยางดวยวิธี standard addition โดยเติมสารมาตรฐานชนิดเดียวลงใน
ตัวอยางที่ระดับ estimated LOQ จํานวน 10 ซ้ํา วิเคราะหปริมาณ
การวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในขาว
วิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในตัวอยางขาว โยวิธี AAS มี่ตรวจสอบความ
ถูกตองแลว จํานวน 8 ชนิด โดยใชเกณฑการประเมินเหล็กและโลหะหนักที่ยอมใหตกคางในผลิตภัณฑอาหาร ที่กําหนดไว
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ในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) คือ ทองแดงไมเกิน 20 mg/kg สังกะสีไมเกิน 100 mg/kg
ตะกั่วไมเกิน 1 mg/kg และแคดเมียมไมเกิน 0.3 mg/kg
ผลการวิจัย
สภาวะที่เหมาะสมของเครื่อง AAS
ตารางที่ 1 สภาวะที่เหมาะสมของเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 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 สารละลายมาตรฐานตะกั่ว ในชวง 0.5 ถึง 10
mg/L และสารละลายมาตรฐานแคดเมียม ในชวง 0.2 ถึง 10.0 mg/L พบความสัมพันธระหวางความเขมขนกับคา
absorbance เปนเสนตรงตลอดชวงที่ทดสอบ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient, r) เทากับ
0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ความเปนเสนตรงของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม
ธาตุ
สมการแสดงความเปนเสนตรง
R2
เหล็ก
y = 0.0795X - 0.0010
R2 = 0.9964
ทองแดง
y = 0.1403X – 0.0012
R2 = 0.9990
สังกะสี
y = 0.4112X – 0.0085
R2 = 0.9964
ตะกั่ว
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
เหล็กที่ความเขมขน 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 ทองแดงที่ความเขมขน 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 สังกะสีความเขมขน 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 ตะกั่วความเขมขน
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 (ตารางที่ 3-4)
ตารางที่ 3 การทดสอบความแมนของวิธีวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ใน Sample rice 3
ชนิดโลหะ
ปริมาณสาร
รอยละของการกลับคืน
หนัก
มาตรฐานที่เติม (µg/ml)
คาเฉลี่ย %RSD
1
2
3
คาเฉลี่ย ± SD %RSD
เหล็ก

ทองแดง

สังกะสี

ตะกั่ว

แคดเมียม

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

5.46

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

50

119.80

117.40

106.20 114.46±7.25

6.34 107.17

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

50

92.00

96.30

108.30 98.93±8.44

8.53

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

50

120.70

118.30

114.4 117.80±3.17

2.69

80

108.90

114.60

96.70 106.77±9.13

8.55

120

94.40

99.50

99.31±5.42

100.20 98.08±3.19

105.49

7.48

107.55

4.83

3.25

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแมนของวิธีวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ใน Sample rice 2
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ชนิดโลหะ
หนัก

ปริมาณสาร
มาตรฐานที่เติม (µg/ml)

เหล็ก

50
80
120
50
80
120
50
80
120
50
80
120
50
80
120

ทองแดง

สังกะสี

ตะกั่ว

แคดเมียม

รอยละของการกลับคืน
1
112.1
90.3
117.3
111.3
114.5
97.2
122.2
119.4
102.8
98.4
93.4
102.8
110.5
114.4
115.9

2
3
คาเฉลี่ย ± SD
94.3 91.5 99.34±11.16
96.6 101.2 96.04±5.46
96.8 116.5 110.25±11.60
112.2 102.2 108.56±5.53
107.3 92.1 104.70±11.42
101.7 105.6 101.54±4.16
120.6 118.6 120.53± 1.78
111.3 20.0 116.96±4.90
104.4 104.0 103.78±0.83
96.1 105.7 100.06±5.01
95.9 104.6 98.02±5.87
94.8
92.0 96.54±5.59
108.7 104.0 107.73±3.35
115.1 117.2 115.60±1.46
118.4 117.0 117.15±1.23

%RSD
6.50
5.68
7.20
5.09
10.09
4.10
1.47
4.19
0.79
5.00
5.99
5.79
3.11
1.26
1.05

คาเฉลี่ย

%RSD

101.88

6.46

104.93

6.99

113.76

7.10

98.21

5.09

113.49

4.21

การทดสอบความเที่ยง
ผลการศึกษา repeatability ของการวิเคราะหเหล็กที่ความเขมขน 1.5 µg/ml ได %RSD เทากับ 6.4 การ
วิเคราะหทองแดงที่ความเขมขน 0.8 µg/ml ได %RSD เทากับ 1.2 การวิเคราะหสังกะสีที่ความเขมขน 0.5 µg/ml ได
%RSD เทากับ2.5 การวิเคราะหตะกั่วที่ความเขมขน 4 µg/ml ได %RSD เทากับ 0.9 และการวิเคราะหแคดเมียมที่ความ
เขมขน 0.6 µg/ml ได %RSD เทากับ 1.7 ตามลําดับ (ตารางที่ 5)
การทดสอบหาขีดจํากัดของการตรวจวัด
วิเคราะหโดยการวัดตัวอยางที่มีความเขมขนต่ําทีส่ ุดซ้าํ กันทั้งหมด 10 ครั้งของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และ
แคดเมียมไดคา LOD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม เทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ 0.02 ppm
ตามลําดับ
การทดสอบขีดจํากัดของดารวัดเชิงปริมาณ
นําคาที่วิเคราะหไดจากการวัดตัวอยางทั้งหมด 0 ครั้ง มาคํานวณหาคา LOQ ตามสูตร ไดคา LOQ ของเหล็ก
ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม เทากับ 0.26, 0.06, 0.06, 0.43 และ 0.02 ppm ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความเที่ยงของวิธีการวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในขาว
ตัวอยางที่ เหล็ก (1.5 µg/ml) ทองแดง (0.8 µg/ml) สังกะสี (0.5 µg/ml) ตะกั่ว (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

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแมนและความเที่ยงของวิธีวิเคราะหเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในขาวที่
ระดับ LOQ
ตัวอยางที่
เหล็ก
ทองแดง
สังกะสี
ตะกั่ว
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.
LOD
LOQ

0.0553
0.22
0.26

0.0026
0.04
0.06

0.0044
0.03
0.06

0.0165
0.31
0.43

0.0012
0.02
0.02

คุณลักษณะของการวิเคราะห
ทําการวิเคราะหหาคาความเปนเสนตรง พบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของแตละธาตุ และนําตัวอยางทัง้ หมดไป
วัดหาคารอยละการกลับคืน หาคา LOD , LOQ และหาคาความเที่ยง จากนั้นนําคาทั้งหมดนํามาใสตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คุณลักษณะของการวิเคราะห
ธาตุที่
Linear range
R2
%Recovery
LOD
LOQ
Precision
วิเคราะห
(µg/ml)
(µg/ml)
(µg/ml)
(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
สังกะสี
0.2-0.8
0.9964
107.17-113.76
0.03
0.06
2.53
ตะกั่ว
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 ตะกัว่ และแคดเมียม ในตัวอยางขาวทัง้ หมด 8
ชนิด ดวยเทคนิคอะตอมมิก แอบซอรพชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร (AAS) ไดผลดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ตัวอยางขาว
ตัวอยางขาว
ปริมาณโลหะ ± SD (mg/kg)
Sample rice 1

เหล็ก
139.93±33.46

ทองแดง
0.98±0.61

สังกะสี
32.71±18.47

ตะกั่ว
13.98±7.34

แคดเมียม
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
จากการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหนี้ พบวามีความเปนเสนตรงตลอดชวงของการวิเคราะหที่ความ
เขมขนของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม คือ 0.5 -3.0, 0.2 – 1.6, 0.2 – 0.8, 0.5 – 10 และ 0.2 – 1.0
ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร (ppm) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.9964, 0.999, 0.9964, 0.998 และ 0.9905
ตามลําดับ อยูในเกณฑมี่ยอมรับได คือ มากกวา 0.995 การทดสอบความแมนของวิธี สําหรับเหล็กที่ความเขมขน 50
ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานที่กําหนดของเหล็กที่ 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 สําหรับทองแดงที่
ความเขมขน 50 ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานที่กําหนดของทองแดงที่ 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 สําหรับสังกะสีที่ความเขมขน 50
ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานที่กําหนดของสังกะสีที่ 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 สําหรับตะกั่วที่ความเขมขน 50 ppm, 80 ppm และ
120 ppm ซึ่งครอบคลุมคามาตรฐานที่กําหนดของตะกั่วที่ 10 ppm (µg/g) ไดคาเฉลี่ย %recovery ของขาว Sample
rice 3 และ Sample rice 2 ในตะกั่ว 3 ระดับ อยูในชวง 92.0 – 113.8 , 92.0 – 105.7 มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 105.4,
98.2 และ %RSD เทากับ 7.4, 5.0 และสําหรับแคดเมียมที่ความเขมขน 50 ppm, 80 ppm และ 120 ppm ซึ่ง
ครอบคลุมคามาตรฐานที่กําหนดของแคดเมียมที่ 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 ผลทั้งหมดอยูในเกณฑยอมรับได คือ คาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนอยูในชวง 80-120 แสดงไว
ดังตารางที่ 3-4 การทดสอบความเที่ยงของวิธี ไดทําการทดสอบที่ความเขมขนที่คามาตรฐานที่กําหนดของแตละธาตุ คือ
เหล็กที่ 1.5 ppm ทองแดงที่ 0.8 ppm สังกะสีที่ 0.5 ppm ตะกั่วที่ 4 ppm และแคดเมียมที่ 0.6 ppm ผลการทดสอบ
การทําซ้ําไดเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ไดคา %RSD 6.46 , 1.20, 2.53, 0.90 และ 1.70 ตามลําดับ
ซึ่งทั้งหมดอยูในเกณฑที่ยอมรับ คือ %RSD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี และตะกั่วไมมากกวา 7 และ %RSD ของแคดเมียม
ไมมากกวา 11 แสดงไวดังตารางที่ 5 จากการทดสอหาขีดจํากัดของการตรวจวัด LOD และการทดสอบขีดจํากัดของการวัด
เชิงปริมาณ LOQ พบวาไดคา LOD ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม เทากับ 0.22, 0.04, 0.03, 0.31 และ
0.02 ppm ตามลําดับ และคา LOQ ของเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม เทากับ 0.26, 0.06, 0.06, 0.43
และ 0.02 ppm ตามลําดับ ซึ่งคา LOQ ของโลหะทั้ง 5 ชนิด ต่ํากวาคามาตรฐานของการปนเปอนที่กําหนดไวในอาหาร
ดังนั้นวิธีการวิเคราะหนี้จึงใชตรวจหาปริมาณการปนเปอนของโลหะหนักเหลานี้ไดในอาหารไดอยางถูกตองแสดงไวดัง
ตารางที่ 6 จากการตรวจวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียม ในตัวอยางขาวทั้งหมด 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 ปริมาณตะกั่ว 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 ซึ่งปริมาณที่ตรวจพบต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ไว คือ ทองแดง สังกะสีและแคดเมียม แสดงวาขาวมีความปลอดภัยจากการปนเปอนของโลหะหนัก แตปริมาณตะกั่วมีคา
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มากกวาเกณฑที่กําหนดไวในกระทรวงสาธารสุข ซึ่งมีผลเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค และปริมาณเหล็กซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขยังไมมีขอกําหนดของปริมาณเหล็กที่อนุญาตไวในอาหาร
สรุปผลการวิจัย
จาการวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมในขาวตัวอยางทั้งหมด 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 ไดคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 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
ความเที่ยง ไดคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธเทากับ 6.46, 1.20, 2.53, 0.90 และ 1.70 ตามลําดับ พบปริมาณเหล็กโดย
เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ 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
ดังนี้ 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 ดังนี้ 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 ปริมาฯตะกั่วโดยเรียงจากมากไปหา
นอย ดังนี้ 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 ดังนี้ 0.13±0.13,
0.06±0.12, 0.03±0.05, ND, ND, ND, ND และ ND มก./กก. ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณของโลหะในขาวทั้ง 8
ชนิด พบวามีปริมาณทองแดง สังกะสี และแคดเมียม ไมเกินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขไทยกําหนดไวที่ 20,100 และ 1
มก./กก. ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแหลงที่มาของตัวอยางบางสวนมาจากแหลงผลิตที่ไมมีการปนเปอนโลหะหนัก นอกจากนี้
ปริมาณของโลหะ ยังอยูในเกณฑปลอดภัยตอผูบริโภค ซึ่งมีคาไมเกินกวามาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
นอกจากนี้ ยั ง พบว า ปริ ม าณตะกั่ ว มี ค า เกิ น กว า มาตรฐานที่ ก ระทรวงสารธารณสุ ข กํ า หนดไว ท่ี 1 มก./กก. ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากแหลงที่มามีการปนเปอนของโลหะหนักหรือมาจากกระบวนการปลูกที่มีการใชสารเคมีที่ทํามาจากธาตุที่เปน
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดใชเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูงสําหรับการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบน
โซอิกและกรดซอรบิกในผลิตภัณฑน้ําพริกที่มีจําหนายตามรานคาทั่วไป จํานวน 15 ตัวอยาง ที่สุมมาจากในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการแยกกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก พบวา เฟสเคลื่อนที่ที่
เหมาะสม ใชแอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร ความเขมขน 0.10 โมลาร ปรับคาพีเอชเทากับ 5.0 กับ อะซิโตไนไตรท ใน
อัตราสวน 80:20 (%v/v) มีอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที เฟสคงที่ใชคอลัมน C18 phenomenex : Luna 5u C18
100A (150 x 4.6 mm) ระบบตรวจวัดเปนแบบโฟโตไดโอดอารเรย วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 240 นาโน
เมตร ปรับอุณหภูมิคอลัมนที่ 40 องศาเซลเซียส ผลการทดลองสามารถแยกสารทั้งสามชนิดไดภายในเวลา 6 นาที วิธีที่
พัฒนาขึ้นนี้ใหความเปนเสนตรงของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในชวง 0.05 – 100 ไมโครกรัมตอลิตร มี
คาสัมประสิทธิ์ของความสหสัมพันธมีคาเทากับ 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 จากการวิเคราะหปริมาณสารทั้งสามชนิดในตัวอยาง พบวา ตรวจไม
พบกรดซาลิไซลิก ตรวจพบกรดเบนโซอิก คิดเปนรอยละ 66.66 และกรดซอรบิก คิดเปนรอยละ 40 ของตัวอยางที่นํามา
วิเคราะห และพบวามีตัวอยางน้ําพริกที่ใสกรดเบนโซอิก เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด คือไมเกิน 1000
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งจัดวาเปนอันตรายตอรางกายและกรดซาลิไซลิกเปนวัตถุที่หามใชในอาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
คําสําคัญ : กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก น้ําพริก 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
เตรียมอาหารในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เพื่อทําใหอาหารมีคุณลักษณะที่ตองการ หรือยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหาร โดยวัตถุ
เจือปนอาหารเปนสารเคมีที่ชวยยืดอายุการเก็บรักษา ชวยถนอมอาหาร ชวยชะลอ หรือยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลาย
จุลินทรีย ที่เปนสาเหตุของการเนาเสียของอาหารได ชนิดของสารกันบูดที่นิยมเติมลงในอาหาร ไดแก สารกันบูดในกลุม
กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก และโปรปโอนิก โดยสารกันบูดกลุมกรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก สามารถละลายน้ําไดดี มี
ความเปน พิษต่ํ าจึงเปนที่ นิยมใชในการถนอมอาหารหลายประเภท ทําใหผูผลิ ตบางรายละเลยในเรื่ องของปริ มาณที่
เหมาะสมใน การเติมลงในอาหาร อาหารบางชนิดจึงอาจมีการใสสารกันบูดกลุมนี้เกินมาตรฐานที่หนวยงานของรัฐกําหนด
โดยทั่วไปเกณฑ ของกรดเบนโซอิกในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร ฉบับที่ 5 อนุญาตใหใสกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในปริมาณ 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของอาหาร (สํานัก
อาหาร, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
กรดซาลิไซลิก (salicylic acid) หรือมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา 2-Hydroxybenzoic acid เปนกรดอินทรียที่เปน
อนุพนั ธของสารฟนอล โครงสรางเคมีของกรดซาลิไซลิก แสดงดังภาพที่ 1 กรดซาลิไซลิกสามารถผลิต และสังเคราะหได
จากธรรมชาติ และการสังเคราะหทางเคมี มีสรรพคุณในการชวย บรรเทาอาการเจ็บปวด ลดไขและผลัดเซลลผวิ นอกจากนี้
ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียไดอีกดว ย ดังนั้นกรดซาลิไซลิกจึงถูกนํา มาใชเปน สวนผสมใน
ผลิตภัณฑตางๆ มากมาย เชน เครื่องสําอาง อาหารและยา เปนตน ในชวงแรกมีการใชกรดซาลิซิลิกในอุตสาหกรรมอาหาร
แตปจจุบันประเทศไทยโดยประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กําหนดวัตถุที่หามใช ใน
อาหารพบวา มีการประกาศหามเติมกรดซาลิไซลิก ลงในอาหารโดยเด็ดขาด ซึ่งหากมีการฝาฝนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย
เพราะหากมีการสะสมในรางกายในปริมาณมากจะมีผลตอการเพิ่มความเปนกรดของเลือด และสารละลายในรางกายทําให
มีอาการมีไข คลื่นไส อาเจียน หูอื้อ ชัก ไตวาย และอาจทําใหเสียชีวิตได (ศรวนีย มณีรัตน และเฉลิมพร ทองพูน, 2560)
กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก เปนวัตถุกันเสียที่อนุญาตใหใชไดในอาหาร เพื่อชวยยืดอายุการเก็บรักษา ชะลอ
หรือยับยั้งการเจริญเติบโตและทําลายเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุการเนาเสียของอาหาร เหมาะที่จะใชกับอาหารที่มีความ
เปนกรด เชน เครื่องดื่ม น้ําผลไม ผักดอง แยม เยลลี่ เนยและขนมอบ เปนตน เนื่องจากสารทั้ง 2 ชนิดมีความเปนพิษต่ํา
และมีประสิทธิภาพในการถนอมอาหารไดดี จึงเปนที่นิยมใชกันแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร และพบวาผูผลิตอาหารใน
ปจจุบัน ใชวัตถุกันเสียทั้ง 2 ชนิดในปริมาณไมเหมาะสมและเกินความจําเปน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได
(สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล และคณะ, 2559)

ก.
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ภาพที่ 1 สูตรโครงสรางของกรดเบนโซอิก (ก) กรดซาลิไซลิก (ข) และกรดซอรบิก (ค)
น้ําพริกเปนอาหารไทย ที่นิยมรับประทานกันในทุกครัวเรือน จัดเปนอาหารที่สะทอนวัฒนธรรมของคนไทยเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนอาหารที่ตองรับประทานรวมกัน นั่งลอมวงกันรับประทานน้ําพริกถวยเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะให
คุณคาในเชิงโภชนาการและสุขภาวะที่ไดรับประทานอาหารที่หลากหลายจากอาหารหลากชนิดในสํารับของแตละมื้อแลว
ยังมีคุณคาในการสรางความสัมพันธที่ดีภายในครัวเรือนได (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2550)
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ําพริกก็ยังเปนที่นิยมมาอยางชานาน ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาไดมีการผลิตน้ําพริกและจั ด
จําหนายน้ําพริกกันแถบทุกพื้นที่ โดยมีการพัฒนาสูตรน้ําพริกออกมามากมายใหมีความแปลกใหมและมีรสชาติที่ดีขึ้น ไมวา
จะเปนน้ําพริกนรก น้ําพริกสวรรค น้ําพริกแมงดา น้ําพริกปลายาง เปนตน และดวยน้ําพริกนั้นมีอายุการเก็บรักษาที่สั้น ซึ่ง
การใชวัตถุเจือปนอาหารจึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหน้ําพริกมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งการใชวัตถุกันเสีย ให
ใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดมีการสุมตรวจตัวอยางน้ําพริกจากแหลงตางๆ เพื่อเฝาระวังการใชวัตถุกันเสีย
ในอาหารเพราะถาผลิตภัณฑอาหารตางๆ มีวัตถุเจือปนอาหารในปริมาณที่มาก ยอมสงผลเสียตอสุขภาพรางกายของ
ผูบริโภค คือทําใหเกิดการระคายระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส อาเจียน ทองเสียและจนกระทั่งเสียชีวิตได จากปญหา
ดั ง กล า วทํ า ให ใ นป จ จุ บั น วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ก รดเบนโซอิ ก และกรดซอร บิ ก ในอาหาร ส ว นใหญ จ ะใช วิ ธี ม าตรฐานของ
Association of Official Analytical Chemistry (AOAC) ซึ่งใหผลการวิเคราะหถูกตอง แมนยํา แตมีขั้นตอนที่ยุงยาก
และใชสารที่เปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน (จิรภาพรรณี หมุมาลีและรัตนา ฟูม่ัน, 2550) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาหา
ปริมาณกรดซาลิไซลิก 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) ซึ่งเทคนิคเหลานี้ ใชเครื่องมือที่เฉพาะทางและมีคาใชจายสูง ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยพบวา สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะหใหมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพการแยกที่ดี ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้ผูวิจัยไดตระหนักถึงการพัฒนาวิธีการวิเคราะห โดยมุงเนนการวิเคราะหสารกันเสีย ในผลิตภัณฑน้ําพริกที่มี
จําหนายตามรานคาทั่วไป จึงไดทําการศึกษาวิจัย การวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ใน
ผลิตภัณฑน้ําพริกดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับ
การวิเคราะหกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกโดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางผลิตภัณฑน้ําพริกกับเกณฑมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography, HPLC) บริษัท
PerkinElmer ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ระบบตรวจวั ด เป น แบบโฟโตไดโอดอาร เ รย ดี เ ทคเตอร คอลั ม น ข องบริ ษั ท
phenomenex : Luna 5 µm C18 100A (150 x 4.6 mm) และอุปกรณเครื่องแกวอื่นๆ
สารเคมี
สารเคมีที่ใช 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
น้ํากลั่นปราศจากไอออน สําหรับการเตรียมสารละลายทั้งหมด
การเลือกเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสม
ทําการศึกษาเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสม โดยเลือกใชเฟสเคลื่อนที่ชนิดตางๆ ที่ไดศึกษามา จากนั้นทําการวิเคราะห
ดวยเครื่อง HPLC โดยทําการเปรียบเทียบเวลาในการวิเคราะหสารตัวอยาง และอัตราสวนของเฟสเคลื่อนที่
การเตรียมเฟสเคลื่อนที่
แอมโมเนียมอะซิเตต บัฟเฟอร pH 5.0 ความเขมขน 0.10 โมลาร
ชั่งแอมโมเนียมอะซิเตต 7.708 กรัม ละลายดวยน้ําปราศจากไอออนจนไดปริมาตรครบ 1000 ml แลวปรับ pH
ดวยกรดอะซิติกจนได pH 5.0 จากนั้นนําสารละลาย 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
การหาสภาวะที่เหมาะสมของเฟสเคลื่อนที่
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาองคประกอบของเฟสเคลื่อนที่และอัตราการไหล ที่มีผลตอการแยกของสารละลายผสม
กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบกิ ที่ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยฉีดเขาเครื่อง HPLC ใชคอลัมน
C18 100A : phenomenex ขนาด 5 ไมโครเมตร (150 X 4.6 mm) ทําการศึกษาอัตราสวนของเฟสเคลื่อนที่ระหวาง
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, ตรวจวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
230 นาโนเมตร, 240 นาโนเมตรและ 254 นาโนเมตร, อุณหภูมิของคอลัมน 40 องศาเซลเซียส
การศึกษาความถูกตองของวิธีวิเคราะห
ขีดจํากัดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ)
ทําการวิเคราะหแบลงค (blank) โดยการฉีดสารละลายแบลงคเพื่อดูสัญญาณรบกวนและฉีดสารละลายมาตรฐาน
ผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ความเขมขนต่ําคือ 0.05 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นําผลการตรวจวัด
มาคํานวณสัญญาณการรบกวน เทากับ 3 และ 10 เทาตามลําดับ
ความเที่ยงของวิธีวิเคราะห
ความเที่ยงของวิธีวิเคราะห พิจารณาในเทอมของวันเดียวกันและความเที่ยงระหวางวันซึ่งทําการวิเคราะหซ้ําเปน
เวลา 3 วันตอเนือ่ งกัน โดยทําการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ที่
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ความเขมขนคาต่ํา กลางและสูง โดยทําการฉีดที่ความเขมขน 5 , 20 และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซ้ํากัน 11 ครั้ง แลว
คํานวณหา คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของสัญญาณที่วัดได
ความแมนยําของวิธีวิเคราะห
เติมสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ที่ความเขมขนที่แนนอนต่ํา กลาง
และสูง ที่ ± 50, 80 และ 120 % และปริมาตรที่แนนอนลงในตัวอยาง ทําการสกัดเหมือนขั้นตอนในการเตรียมตัวอยาง
แลวทําการวิเคราะหซ้ํา 2 ครั้ง คํานวณหาคารอยละของการวิเคราะห กลับคืน (% Recovery)
การเตรียมตัวอยางในการวิเคราะห
นําตัวอยางผลิตภัณฑน้ําพริกที่ไดทําการสุมตัวอยางมาจากรานคาทั่วไปเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
15 ตัวอยาง ไปชั่ง 1.0000 กรัม ละลายดวยเฟสเคลื่อนที่ ใสในหลอดปนเหวี่ยง เขยาใหเขากัน นําไปปนเหวี่ยงที่ ความเร็ว
6000 รอบตอนาที นาน 10 นาที จากนั้นแยกสวนของสารละลายออกจากกาก นําสวนสารละลายไปใสขวดปรับปริมาตร
25 ml ปรับปริมาตรดวยโมบายเฟส นําไปกรองดวย Membrane Filter 0.45 micron เก็บสารละลายที่ไดใสขวดที่มีฝา
ปด จะไดสารละลายตัวอยางนําไปวิเคราะหดวยเทคนิค HPLC
ผลการวิจัย
การเลือกเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมและการหาสภาวะที่เหมาะสมของเฟสเคลื่อนที่
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห พบวาเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมคือ Ammonium acetate
buffer เขมขน 0.10 โมลาร pH 5.0 และอะซิโตไนไตรทในอัตราสวน 80:20 โดยปริมาตร ที่อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตร
ตอนาที อุณหภูมิของคอลัมน 40 องศาเซลเซียส โดยใชคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร
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ภาพที่ 2 โครมาโทแกรมของสารสารละลายมาตรฐานผสม 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร ของกรดซาลิไซลิก (A) กรดเบนโซ
อิก(B) และกรดซอรบิก (C) ที่อัตราสวนของ 0.10 M CH 3 COONH 4 (pH 5) : ACN ; 80:20 โดยปริมาตร อัตราการไหล 1
มิลลิลิตรตอนาที, อุณหภูมิคอลัมน 40 oC ที่ความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร
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ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมของสารสารละลายมาตรฐานผสม 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ของกรดซาลิไซลิก (A) กรดเบนโซ
อิก(B) และกรดซอรบิก (C) ที่ความเขมขน 0.10 M CH 3 COONH 4 : ACN ; 80:20 โดยปริมาตรที่ pH 5 (a) และ pH 5.5
(b)
อัตราการ ไหล 1 มิลลิลิตรตอนาที, อุณหภูมิคอลัมน 40 oC ที่ความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร
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B

ภาพที่ 4 โครมาโทแกรมของสารละลายมาตรฐานผสม 10 ppm ที่ความยาวคลื่นตางๆ (A) ที่ความยาวคลื่น 230 nm
(B) ที่ความยาวคลื่น 240 nm (C) ที่ความยาวคลื่น 254 nm
การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห
ชวงความเปนเสนตรง เตรียมสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรด
ซอรบิก ที่ชวงความเขมขน 0.05 – 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร แลววิเคราะหดวยเครื่อง HPLC นําขอมูลที่ไดมาสรางกราฟ
มาตรฐาน พบวา กราฟมาตรฐานของสารทั้งสามชนิดมีความเปนเสนตรงในชวงที่ศึกษา โดยมีคาของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(R2) ของกรดซาลิไซลิก เทากับ 0.9983 กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก เทากับ 0.9986, 0.9985 ตามลําดับ
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ภาพที่ 5 กราฟมาตรฐานของกรดซาลิไซลิก ที่ความเขมขนระหวาง 0.05 – 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
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ภาพที่ 6 กราฟมาตรฐานของกรดเบนโซอิก ที่ความเขมขนระหวาง 0.05 – 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
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ภาพที่ 7 กราฟมาตรฐานของกรดซอรบิก ที่ความเขมขนระหวาง 0.05 – 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลติ ร
ขีดจํากัดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ)
ทําการวิเคราะหแบลงค (blank) โดยการฉีดสารละลายแบลงคเพื่อดูสัญญาณรบกวนและฉีดสารละลายมาตรฐาน
ผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ความเขมขนต่ําคือ 0.05 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร นําผลการตรวจวัด
มา คํานวณสัญญาณการรบกวน เทากับ 3 และ 10 เทาตามลําดับ แสดงผลการวิเคราะห ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงชวงความเปนเสนตรงของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก
Parameter
Salicylic acid
Benzoic acid
Calibration range (µg/ml)
0.05-100
0.05-100
Limit of detection (µg/ml)
0.12
0.16
Limit of quantitation (µg/ml)
0.43
1.34
2
Regression coefficient (r )
0.9983
0.9986
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Sorbic acid
0.05-100
0.27
0.60
0.9985
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ความเที่ยงของวิธีวิเคราะห
ความเที่ยงของวิธีวิเคราะห พิจารณาในเทอมของวันเดียวกันและความเที่ยงระหวางวัน ซึ่งทําการวิเคราะหซ้ําเปน
เวลา 3 วันตอเนื่องกัน โดยทําการวิเคราะหสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ที่
ความเขมขนคาต่ํา กลางและสูง โดยทําการฉีดสารมาตรฐานผสมที่ระดับความเขมขน 5 , 20 และ 50 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร ซ้ํากัน 11 ครั้ง จากนั้น คํานวณหา คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของ
สัญญาณที่วัดได ผลแสดงดังตารางที่ 2 พบวาคา %RSD ของการวิเคราะหภายในวันเดียวกันอยูในชวง 0.07-0.38% และ
สําหรับการวิเคราะหระหวางวันอยูในชวง 0.56 – 1.47%
ตารางที่ 2 แสดงความเที่ยงของวิธีวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิก และกรดซอรบิก ทีค่ วามเขมขน 5 20
และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
สารมาตรฐาน
Salicylic acid
Benzoic acid
Sorbic acid
Salicylic acid
Benzoic acid
Sorbic acid
Salicylic acid
Benzoic acid
Sorbic acid

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD)
ภายในวันเดียวกัน
ระหวางวัน
Intra day (n = 11)
Inter day (n = 9)
0.41
1.38
0.38
1.47
0.24
0.96
0.23
0.56
0.22
0.66
0.21
1.42
0.11
1.07
0.07
0.94
0.08
0.97

ความเขมขน (µg/ml)
5

20

50

ตารางที่ 3 คารอยละการกลับคืนในตัวอยางน้ําพริก (Sample A1 และ D2)

สาร

คาเฉลี่ยรอยละการกลับคืน (% Recovery)
Salicylic acid
Benzoic acid Sorbic acid
±S.D.
±S.D.
±S.D.

ความเขมขนที่เติม(µg/ml)
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Sample A1

Sample D2

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

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

94.05± 0.91

87.34± 2.13

30

89.54± 1.11

ความแมนยําของวิธีวิเคราะห
เติมสารละลายมาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบกิ ที่ทราบความเขมขนที่แนนอน ลง
ในตัวอยางที่ทําการสกัดเหมือนขั้นตอนในการเตรียมตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหซ้ํา 3 ครั้ง คํานวณหาคารอยละของการ
กลับคืน (% Recovery) พบวากรดซาลิไซลิก ไดผลรอยละ 89.54 - 112.52% กรดเบนโซอิกไดผลรอยละ 94.05 113.92% และกรดซอรบิกไดผลรอยละ 85.64 - 108.21% ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
ผลการวิเคราะหหาปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบกิ ในตัวอยางผลิตภัณฑน้ําพริก
ตารางที่ 4 ความเขมขนของสารละลายกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ในตัวอยางผลิตภัณฑน้ําพริกที่ทํา
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
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E3
รวม
%

N.D.

N.D.

431812

0
0

100.09

1057830

10
66.66

58.23
6
40

N.D. = Non detectable , * คาเฉลี่ยของการทําซ้ํา 3 ซ้ํา

B
C
B

(a)

(b)

ภาพที่ 8 โครมาโทแกรมของตัวอยางน้ําพริก Sample A3 (a) Sample D3 (b)
อภิปรายผล
จากการทดลองหาของเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมและสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรด
เบนโซอิกและกรดซอรบิก ซึ่งในงานวิจัยนีศ้ ึกษาเฟสเคลื่อนที่เหมาะสม ไดแก แอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร: เมทานอล ใน
อัตราสวน 50:50 (v/v), เมทานอล : น้ํา 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) เปนเฟสเคลื่อนที่ที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถแยกสารทั้งสามชนิด
ไดในเวลาเดียวกันและเกิดการแยกของสารทั้งสามชนิดภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในชวงเวลาสั้นๆ อีกทั้งยังลดปญหาที่
เกิดกับเฟสเคลื่อนที่ชนิดอื่นๆ ได โดยเฟสเคลื่อนที่ที่ใช แอมโมเนียมอะซิเตดบัฟเฟอร: เมทานอล ในอัตราสวน 50:50 (v/v)
พบวา เกิดการแยกแตไมนิยมใชเมทานอลในอัตราสวนเทานี้ เพราะเกลือละลายไดไมดี เนื่องจากเปนบัฟเฟอรมีผลตอเกลือ
ที่ใชและยังพบวาที่ความยาวคลื่นที่ทําการวิเคราะหมีสัญญาณพีคของเมทานอลเกิดขึ้นดวย เฟสเคลื่อนที่ เมทานอล : น้ํา
ระบบ Gradient พบวา เกิดการแยกแตใชเวลาที่คอนขางนานและพีคที่ไมสมมาตร และเฟสเคลื่อนที่ ฟอสเฟตบัฟเฟอร :
อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 60:40 v/v พบวา ในการวิเคราะหไมเกิดการแยกของสารทั้งสามชนิด ดังนั้นในการทดลองนี้
จึงเลือกใช แอมโมเนียนอะซิเตดบัฟเฟอร : อะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 80:20 เนื่องจากสารใชเวลานอยใน การแยกจาก
กันและโครมาโทแกรมของสารทั้งสามชนิดเกิดการแยกกันไดชัดเจน สําหรับความเขมขนและคา pH ของแอมโมเนียมอะซิ
เตตบัฟเฟอร ที่เหมาะสม คือ 0.1 โมลาร ที่ pH 5.0 เนื่องจากโครมาโทแกรมของสารทั้งสามชนิดแยก จากกันไดอยาง
สมบูรณและลักษณะของพีคมีความสมมาตรกัน คาการดูดกลืนแสงไดเปรียบความยาวคลื่นที่ทําการวิเคราะหทั้งหมด 3
ความยาวคลื่น คือ 230, 240 และ 254 nm โดยในการทดลองครั้งนี้เลือกใชความยาวคลื่น 240 nm เนื่องจากที่ความ
ยาวคลื่น 230 nm มีสัญญาณของเฟสเคลื่อนเกิดขึ้นและเห็น baseline คอนชัดเจน และที่ความยาวคลื่นที่ 254 nm ไม
เลือกใชเพราะสัญญาณที่ไดจากการวิเคราะหพบวากรดซอรบิกใหพีคที่สูงที่สุดแตกรดซาลิไซลิกและกรดซอรบิกใหพีค
คอนขางต่ํา แตความยาวคลื่นที่ 240 nm ใหพีคการดูดกลืนที่ใกลเคียงกันทําใหผลการวิเคราะหไมเกิดความคาดเคลื่อน ที่
อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ 1.0 มิลลิลิตรตอนาที โครมาโทแกรมของการแยกสารทั้งสามชนิด ที่สภาวะดังกลา ว
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สามารถแยกกรดซาลิไซลิก (Rt = 3.097 นาที) กรดเบนโซอิก (Rt = 3.662 นาที) และกรดซอรบิก (Rt = 5.608 นาที)
ออกจากกันไดดี ใชเวลาในการวิเคราะหไมเกิน 8 นาที ที่อุณหภูมิของคอลัมน 40 องศาเซลเซียส เกิดการแยกของสารไดใน
ระยะเวลารวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของวรพรรณ (วรพรรณ พรมศิลาและคณะ, 2561)
จากการทดลองพบวาขีดจํากัดของการวิเคราะห (LOD) และขีดจํากัดต่ําสุดทีส่ ามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ)
ของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกอยูที่ 0.12, 0.16, 0.27 และ 0.43, 1.34, 0.60 µg/ml ตามลําดับซึ่ง
ขีดจํากัดของการวิเคราะหและขีดจํากัดต่ําที่สุดที่สามารถวิเคราะหปริมาณไดมีคาที่คอนต่ําจึงสามารถวิเคราะหสารทั้งสาม
ชนิดในปริมาณที่นอยมากๆได ความเที่ยงของวิธีวิเคราะหปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก Intraday
precision พบวาวิธีเคราะหนี้มีความแมนยําซึ่งคํานวณจากรอยละความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่ไดคาอยูในชวง 0.07 –
0.41 และ Interday precision พบวาวิธีเคราะหนี้มีความแมนยําซึ่งคํานวณจากรอยละความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธที่
ไดคาอยูในชวง 0.56 – 1.47 จะเห็นไดวาความเที่ยงของวิธีวิเคราะหนี้มีคาที่ยอมรับไดเนื่องจากรอยละความเบี่ยงเบน
มาตรฐานสัมพัทธ(%RSD) ไมควรมีคาเกิน 2.0 ความแมนยําของวิธีวิเคราะหนี้ทําการวิเคราะหโดย เติมสารละลาย
มาตรฐานผสมของกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ที่ทราบความเขมขนที่แนนอน ลงใน Sample A1 และ
Sample D2 พบวากรดซาลิไซลิกมีคาเฉลี่ยรอยละการกลับคืนอยูที่ 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 กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางน้ําพริก ที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป ในตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 15 ตัวอยาง พบวามีกรดซาลิไซลิกในตัวอยาง 0 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0 พบกรดเบนโซอิกในตัวอยางทั้งหมด 10
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.66 และตรวจพบกรดซอรบิกในตัวอยาง 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40 ซึ่งวัตถุที่เจือปนใน
ตัวอยางน้ําพริก อยูในปริมาณนอยและมีปริมาณไมเกินเกณฑมาตรฐาน แตมีตัวอยางเพียงบางตัวเทานั้นที่พบวาใชกรดเบน
โซอิกเกินที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว คือไมเกิน 1000 มิลลิกรัมตอน้ําพริก 1 กิโลกรัม ซึ่งไมเปนอันตรายตอรางกาย
และกรดซาลิไซลิกเปนวัตถุที่หามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับ ที่ 151 (พ.ศ. 2536)

สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะหหาปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางน้ําพริก โดยเทคนิคโครโทกราฟ
ของเหลวสมรรถนะสูง สภาวะที่เหมาะสมของเฟสเคลื่อนที่ คือ สารละลายผสมระหวางแอมโมเนียมอะซิเตตบัฟเฟอรความ
เขมขน 0.1 โมลาร พีเอช 5.0 และอะซิโตไนไตรท ในอัตราสวน 80 : 20 โดยปริมาตร ที่อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที
ความยาวคลื่น 240 นาโนเมตร ทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห พบวาความเปนเสนตรงชวงความเขมขนตั้งแต 0.05 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) ของกรดซาลิไซลิก เทากับ 0.9983 กรดเบนโซอิกและกรด
ซอรบิก เทากับ 0.9986 และ 0.9985 ตามลําดับ ขีดจํากัดต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหปริมาณได (LOQ) ของกรดซาลิไซลิก
กรดเบนโซ อิกและกรดซอรบิก เทากับ 0.41 1.44 และ 0.80 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ จากสภาวะดังกลาวนี้ ได
หาปริมาณ กรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและกรดซอรบิกในตัวอยางน้ําพริก ที่มีขายตามทองตลาดทั่วไป ในตัวอยางทั้งหมด
จํานวน 15 ตัวอยาง พบวามีกรดซาลิไซลิกในตัวอยาง 0 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0 พบกรดเบนโซอิกในตัวอยางทั้งหมด 10
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 66.66 และตรวจพบกรดซอรบิกในตัวอยาง 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40
จากการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การวิเคราะหหาปริมาณกรดซาลิไซลิก กรดเบนโซอิกและ
กรด ซอรบิกในตัวอยางน้ําพริก โดยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะหให
รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพการแยกดี มีความไวในการวิเคราะหสูง สามารถวิเคราะหสารผสมทั้งสามชนิดนี้ไดพรอมกัน อีก
ทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนื่องจากใชปริมาณตัวทําอินทรียนอยและใหผลการวิเคราะหที่ถูกตองแมนยําสูง
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครื่องพิมพลายขนมครองแครงและทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องพิมพลาย
ขนมครองแครง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ เครื่องพิมพลายขนมครองแครงมีสวนประกอบหลัก ๆ ดวยกัน 3 สวน คือ สวนที่
1 โครงสรางของเครื่องทําจากสแตนเลส 304 มีความกวาง 36 เซนติเมตรความยาว 38 เซนติเมตรและความสูง 40 เซนติเมตร
สวนที่ 2 สวนลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครง ทําจากซุปเปอรลีนไนลอน จํานวน 2 ลูก มีขนาด ø 58 มิลลิเมตร ยาว 295
มิลลิเมตรและขนาด ø 20 มิลลิเมตร ยาว 322 มิลลิเมตร สวนที่ 3 สวนตนกําลัง มอเตอร 1�4 แรงมา สงผานกําลังดวยมูเลขับ
ขนาด ø 1 นิ้ว ไปยังมูเลตามขนาด ø 9 นิ้ว โดยสายพานรอง A ขนาด 40 นิ้ว ทําใหไดความเร็วรอบในการทํางานของลูกกลิ้ง
พิมพลายขนมครองแครงเทากับ 240 รอบ / นาที วิธที ดสอบประสิทธิภาพเครื่องพิมพลายขนมครองแครงดังนี้ คือ เตรียมแปง
ขนมครองแครงออกเปน 5 กลุม แตละกลุมมีน้ําหนัก 250 กรัม นํามาปนเปนชิ้น จากนั้นหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนม
ครองแครงโดยการหยอดแบบตอเนื่องจนหมดในแตละกลุมพรอมทําการจับเวลาการทดสอบ ผลการทดสอบปรากฏวาจะได
ปริมาณแปงขนมครองแครงเฉลี่ย 89 ชิ้น คิดเปนเปอรเซ็นตที่ 89.60 เปอรเซ็นต เฉลี่ยเปนของดี 71 ชิ้นและเฉลี่ยเปนของเสีย
18 ชิ้น 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
ขนมไทยผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานานและทวีความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ จนมาถึงปจจุบันขนมไทยเปนสิ่งที่จะขาดเสีย
มิไดในการดํารงชีวิตของคนไทย แมการขายขนมจะไมมีการทําอยางแพรหลายในสมัยกอนคนไทยก็รูจักที่จะทําขนมกินกันเอง
เนื่องจากวิถีชีวิตคนไทยนั้นเปนสังคมเกษตร สังคมชนบทที่มีผลิตผลทางธรรมชาติอยูมากมาย อาทิ มะพราว ตาล ที่ปลูกอยูใน
ผืนดินของตนเองผลไมชนิดตาง ๆ เชน กลวย ออย มะมวง รวมไปถึงขาวเจา ขาวเหนียว ขาวเมา ขาวตอก ฯลฯ ถาอยากได
กะทิก็ไปเก็บมะพราวมาขูดแลวคั้นเอาน้ํา ถาอยากไดแปงขาวก็มีพรอมเพราะปลูกเอง โมหรือหินโมแปงก็มีอยูทุกบานเอามาโม
เขาไมนานก็จะไดแปงสําหรับทําขนมอรอย ๆ กินกันเองในครอบครัวถาทําจํานวนมากก็นําไปแบงปนใหเพื่อนบานไดลิ้มรส
(ประวัติขนมไทย, 2562)
ขนมครองแครงเปนขนมไทยโบราณที่นิยมทําในปจจุบันมี 2 ชนิด คือ ขนมครองแครงน้ํากะทิมีลักษณะเหมือนขนม
น้ํากะทิทั่วไป มีสีสันสวยงามนารับประทาน สวนขนมครองแครงกรอบจะมีลักษณะเปนแบบแหงโดยการเอาไปทอดจนกรอบ มี
สวนผสมหลัก คือ แปงสาลี ไข กะทิ เกลือ น้ําตาล น้ํามันพืช กระเทียม พริกไทยและรากผักชีขนมครองแครงมีลักษณะเปน
แผนพื้ นผิวเปนซี่ ๆ เป นเกลี ยวคล ายกน หอย นําไปทอดในน้ํา มันรอน ๆ ทิ้งไว ใหกรอบแล วนําไปฉาบดวยน้ํ าตาลที่ผสม
กระเทียมรากผักชีพริกไทยและเกลือที่เคี่ยวจนเหนียวขน รสชาติของขนมครองแครงจะพิเศษกวาขนมไทยอื่น ๆ เพราะมีรส
เผ็ดเล็กนอยจากพริกไทยและมีกลิ่นหอมของกระเทียมกับรากผักชีอีกดวย (วรินธร, ประวัติขนมครองแครง, 2562)
ขนมไทยเป น ขนมที่ ทํ า ได ง า ย มี คุ ณ ค า ทางอาหารสู ง ใช เ วลาในการผลิ ต ไม ม ากนั ก แต ต อ งใช แ รงงานคนใน
กระบวนการผลิตและผูประกอบอาชีพตองมีความประณีตในการทําขนมครองแครงใหออกมารูปรางหนาตาสวยงามนา
รับประทาน ทางคณะผูดําเนินวิจัยจึงเกิดแนวคิดสรางเครื่องพิมพลายขนมครองแครงเพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ลด
แรงงานคนในการผลิตขนมครองแครง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การออกแบบเครื่องและจัดทําแบบสั่งงานการผลิต
การออกแบบแบบเครื่องพิมพลายขนมครองแครง ดังภาพที่ 1 เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการผลิตขนมครองแครงเพื่อลดแรงงานคน เพิ่มผลผลิต ลดตนทุนและมาตรฐานการเพิ่มผลผลิต มีสวนประกอบ
หลัก ๆ ดวยกัน 3 สวน คือ สวนที่ 1 โครงสรางของเครื่อง ทําจากสแตนเลส 304 มีความกวาง 36 เซนติเมตร ความยาว 38
เซนติเมตรและความสูง 40 เซนติเมตร สวนที่ 2 สวนลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครง ทําจากซุปเปอรลีนไนลอน จํานวน 2 ลูก
มีขนาด ø 58 มิลลิเมตร ยาว 295 มิลลิเมตรและขนาด ø 20 มิลลิเมตร ยาว 322 มิลลิเมตร สวนที่ 3 สวนตนกําลัง ใช
ตนกําลังมอเตอร 1�4 แรงมา สงผานกําลังดวยมูเลขับขนาด ø 1 นิ้ว ไปยังมูเลตามขนาด ø 9 นิ้ว โดยสายพานรอง A ขนาด 40
นิ้ว ทําใหไดความเร็วรอบในการทํางานของลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครงเทากับ 240 รอบ / นาที
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ภาพที่ 1 แบบเครื่องพิมพลายขนมครองแครง
2. การผลิตชิ้นสวนตามแบบสั่งงานการผลิต
เปนการผลิตชิ้นสว นตาง ๆ ของเครื่ องพิมพลายขนมครองแครง การกลึ งขึ้นรูปซุปเปอรลี น
ไนลอนที่ทําเปนชุดลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครงและการพับเหล็กทําเปนโครงสรางของเครื่อง
3. การประกอบชิ้นสวน
ประกอบชุดลูกกลิ้งพิมพลายเขากับตัวโครงดานบน ประกอบแผนประคองแบริ่งทั้งสองขาง
ประกอบชุ ด ตน กํ า ลั ง และระบบไฟฟ า ดั ง ภาพที่ 2 แสดงการประกอบชิ้น ส ว นของเครื่ อ งพิ ม พ ลายขนมครองแครงและ
เครื่องพิมพลายขนมครองแครงที่เสร็จสมบูรณ

ภาพที่ 2 การประกอบชิ้นสวนของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง
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ภาพที่ 3 เครื่องพิมพลายขนมครองแครง
4. อุปกรณที่ใชในการทดสอบ
4.1 เครื่องพิมพลายขนมครองแครง
4.2 แปงขนมครองแครงที่มีสวนผสมของ แปงอเนกประสงค ไขไก กะทิ เกลือ น้ําเปลา
4.3 เครื่องชั่งน้ําหนัก ขนาด 2 กิโลกรัม
4.4 เวอรเนียคารลิปเปอร 150 มิลลิเมตร
4.5 นาฬิกาจับเวลา
5. วิธีการทดสอบ
เตรียมแปงใหมีน้ําหนัก 1,250 กรัม แบงน้ําหนักแปงออกเปน 5 กลุม กลุมละ 250 กรัม นําแปง
ในแตละกลุมมาปนเปนชิ้น ดังภาพที่ 4 แสดงแปงขนมครองแครงที่ปนแลวและหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนมครองแครง
โดยการหยอดแบบตอเนื่องจนหมดพรอมกับจับเวลาการทดสอบในแตละกลุมและจดบันทึกลงแบบฟอรม

ภาพที่ 4 แปงขนมครองแครงที่ปนแลวและวัดขนาดแปงแตละชิ้นเพื่อหาคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ขนาดของแปงครองแครงและเวลาในการทํางานของเครื่องพิมพลายขนมครองแครง
กลุมที่

จํานวน
(ชิ้น)

ขนาดเฉลีย่ (มิลลิเมตร)
กวาง

ยาว

สูง

เวลาในการทํางาน
(นาที)

1

97

10.35

20.35

11.00

2.02

2
3

102
95

9.60
9.45

19.15
19.95

10.55
11.40

4.54
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

ภาพที่ 5 ผลการบันทึกเวลาหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนมครองแครง
ภาพที่ 5 ผลการบันทึกเวลาหยอดแปงลงในเครื่องพิมพลายขนมครองแครง ผลการทดสอบของเครื่องพิมพลายขนม
ครองแครงพบวา เวลาที่ไดทั้ง 5 กลุม คือ กลุมที่ 1 ใชเวลาในการทํา 2.02 นาที กลุมที่ 2 ใชเวลาในการทํา 4.54 นาที กลุมที่
3 ใชเวลาในการทํา 3.15 นาที กลุมที่ 4 ใชเวลาในการทํา 3.54 นาทีและกลุมที่ 5 ใชเวลาในการทํา 1.36 นาที
ตารางที่ 2 เปอรเซ็นตความเสียหายของแปงขนมครองแครง
กลุมที่

จํานวน
(ชิ้น)

จํานวนที่สมบูรณ
(ชิ้น)

จํานวนที่เสียหาย
(ชิ้น)

เปอรเซ็นตความเสียหาย
(เปอรเซ็นต)

1

97

83

14

14.40

2

102

76

26

25.50

3
4

95
80

76
63

19
17

20.00
21.30

5

74

58

16

21.60

คาเฉลี่ย

89.60

71.20

18.40

20.56

(ก) ชิ้นที่ดีมีลักษณะเปนเกลียวคลายกนหอย
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ภาพที่ 6 (ก) ชิ้นขนมครองแครงที่ดี (ข) ชิ้นขนมครองแครงที่เสีย
อภิปรายผล
ควรทําความสะอาดเครื่องพิมพลายขนมครองแครงทั้งกอนและหลังการใชงานทุกครั้ง
สรุปผลการวิจัย
1. เครื่องพิมพลายขนมครองแครงมีสวนประกอบหลัก ๆ ดวยกัน 3 สวน คือ สวนที่ 1 โครงสรางของ
เครื่อง ทําจากสแตนเลส 304 มีความกวาง 36 เซนติเมตร ความยาว 38 เซนติเมตรและความสูง 40 เซนติเมตร สวนที่ 2 สวน
ลูกกลิ้งพิมพลายขนมครองแครง ทําจากซุปเปอรลีนไนลอน จํานวน 2 ลูก มีขนาด ø 58 มิลลิเมตร ยาว 295 มิลลิเมตรและ
ขนาด ø 20 มิลลิเมตร ยาว 322 มิลลิเมตร สวนที่ 3 สวนตนกําลัง ใชตนกําลังมอเตอร 1⁄4 แรงมา สงผานกําลังดวยมูเลขับ
ขนาด ø 1 นิ้ว ไปยังมูเลตามขนาด ø 9 นิ้ว โดยสายพานรอง A ขนาด 40 นิ้ว ทําใหไดความเร็วรอบในการทํางานของลูกกลิ้ง
พิมพลายขนมครองแครงเทากับ 240 รอบ / นาที

2. สามารถพิมพลายแปงออกมาเปนรูปครองแครงไดโดยมีขนาดความกวาง ความยาวและความสูงเฉลี่ย
เทากับ10.05 x 19.84 x 11.13 โดยใชเวลาในการทํา 3.32 นาทีและสามารถพิมพลายแปงออกมาเปนรูปครองแครงไดเฉลี่ย
เปนของดี 71 ชิ้นและเฉลี่ยเปนของเสีย 18 ชิ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ บริษัทวินซินเทคโนโลยี จํากัด ที่ไดเอื้อเฟออุปกรณ เครื่องมือและสถานที่ในการจัดทําวิจัยนี้จนสําเร็จลง
ดวยดี
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ความรูและความคิดเห็นตอระดับเสียงจากการจราจรบริเวณโรงเรียน
กรณีศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Knowledge and Opinions on Traffic Noise in a School
Case study of Bang Mun Nak Phoomwitthayakhom School, Phichit
ณัฐชานนท ดอนเขียวไพร* วัชระ จันทรหลา และธันวดี ศรีธาวิรัตน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*
corresponding author e-mail Cokedor2014@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูและความคิดเห็นดานผลกระทบของมลพิษทางเสียงจากจราจรตอครู
และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางจํานวน 439 คนแบงเปน ครูจํานวน 104 คนและนักเรียน
335 คน เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ความรูเกี่ยวกับ
มลพิษทางเสียง ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง และ ขอเสนอแนะ ผลการศึกษาพบวาครูสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.7 เพศชาย รอยละ 41.3 มีอายุอยูในชวง อายุ 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 44.2 ระดับการศึกษา
สวนใหญคือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 89.4 จากผลการทดสอบระดับความรูของครูเมื่อนํามาจัดลําดับคะแนน พบวา กลุม
ตัวอยางทั้งหมดมีความรูอยูในระดับมากที่สุด 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 มีความรูอยูในระดับมากที่สุด 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
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอยางตอเนือ่ งเปนผลใหมีการขยายตัวของเมืองและการคมนาคม
ขนสงเพิ่มขึ้น เกิดความหนาแนนแออัดในการจราจร ซึ่งผลกระทบใหเกิดปญหามลพิษทางเสียง ซึ่งมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณริมถนนหรือใกลเสนทางการจราจร จากการรายงานระดับเสียงของกรมควบคุมมลพิษพบวาปญหา
มลพิษทางเสียงมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้น โดยทั่วไปแลวคาระดับเสียงเฉลี่ยไมควรเกิน 70 เดซิเบล(เอ)ตามมาตรฐานเสียง
โดยทั่วไปแตปรากฏวาระดับเสียงริมถนนสายหลัก ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญอยูในระดับวิกฤตมีเสียงดังเกินกวา 70
เดซิเบล(เอ) (กรมควบคุมมลพิษ,2559) ซึ่งถือวาเปนอันตรายตอประชาชนที่อยูในบริเวณดังกลาว มลพิษทางเสียงสงผลกระทบ
ทั้งในดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต เชน การสูญเสียการไดยิน การรบกวนการพักผอน การรบกวนสมาธิในการทํางาน
การรบกวนสมาธิในการเรียน การสัมผัสเสียงดังมากๆในระยะเวลานานๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอสุขภาพ
และมีผลตอการไดยิน แหลงกําเนิดมลพิษทางเสียง ที่พบเห็นโดยทั่วไป แบงออกไดเปน 3 แหลง ไดแก แหลงแรกมาจาก
ยานพาหนะตาง ๆ เชนเสียงของเครื่องยนต ทอไอเสีย ไมวาจะมาจาก รถยนต จักรยานยนต เรือโดยสาร รถไฟ หรือแมกระทั่ง
เครื่องบิน แหลงที่สองจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยมาจากการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม แหลงสุดทายคือ
แหลงกําเนิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย เชน เสียงจากสถานบันเทิง การกอสราง การแสดงคอนเสิรต ที่สรางความรําคาญ
ใหกับผูท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง (พีรพล เจตโรจนานนท, 2553; กรมควบคุมมลพิษ, 2562) จังหวัดพิจิตรเปนจังหวัดที่มี
แหลงทองเที่ยวมากมายเปนสถานที่ที่รูจักของชาวไทยและตางประเทศจึงทําใหมีนักทองเที่ยวมากขึ้นทุกๆ ป อีกทั้งรัฐบาลมี
นโยบายที่ใหความสําคัญ ดานการทองเที่ยวเพื่อสรางรายได และกระจายรายไดสูทองถิ่นและชุมชนดวยการผลักดันใหนักท
องเที่ยวเดินทางเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู “เมืองรอง” มากขึ้น โดยเสนทางการจราจรเดินทางที่ผานในเขตชุมชนยังเปนเสนทาง
หนึ่งที่ใชในการคมนาคมขนสงทั้งรถบรรทุกขนาดใหญและรถบรรทุกขนาดเล็กจํานวนมาก จึงสงผลใหเกิดการจราจรที่หนาแน
น โดยในสภาพปจจุบันโรงเรียนสวนใหญตั้งอยูใกลกับถนนสายหลักเพราะความสะดวกในการสัญจร การรับสงนักเรียน
นอกจากนี้แลวถนนสายหลักยังเปนเสนทางคมนาคม การขนสง และใชในการเดินทางโดยทั่วและอาจเกิดมลพิษทางเสียงใน
ชั่วโมงเรงดวนหรือชวงเวลาในการเดินรถบรรทุก รถประจําทาง และอาจสงผลกระทบตอการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสํารวจความรูเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงและผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากการจราจร
และหาแนวทางการแกไขมลพิษทางเสียงในอนาคตตอไป
วิธดี ําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยครูและนักเรียนในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยคัดเลือกกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณสูตรของ (Taro Yamane, 1973 ) คือ ครู 104 คน และนักเรียน 335 คน รวมทั้งหมด 439 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยไดพิจารณาวิเคราะหคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
(IOC) รวมกับอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2
แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร สวนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทาง
เสียงจากการจราจร และ สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิม่ เติม
ดานแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวนทั้งหมด 8 ขอประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลักของครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน สถานะภาพในครัวเรือน จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน
ดานแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร เปนคําถามใหเลือกคําตอบ 2 ตัวเลือก คือ ใช
หรือไมใช จํานวนทั้งหมด 15 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนน คือ ตอบใชให 1 คะแนน และตอบไมใชให 0 คะแนน และ
จัดแบงลําดับคะแนนความรูออกเปน 3 ชวง ดังนี้ ชวงคะแนน 7-9 หมายถึง มีความรูอ ยูในระดั บปานกลาง ช วงคะแนน
10 -12 หมายถึง มีความรูอยูในระดับมาก ชวงคะแนน 13 -15 หมายถึงความรูอยูในระดับมากที่สุด
ดานแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร แบงออกเปน 3 ดาน ดานละ 3 ขอ คือ
ผลกระทบตอสุขภาพจิต ผลกระทบตอสุขภาพกาย ผลกระทบตอการทํางาน เมื่อรวบรวมคะแนนและแจกแจงความถี่แลวจะใช
คาเฉลี่ยของระดับผลกระทบ แบงเปน 5 ระดับ ไมมีผลกระทบเลย มีผลกระทบนอย มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบมาก
และมีผลกระทบมากที่สุด โดยมีเกณฑในการกําหนดชวงระดับดังนี้ 0.00 - 0.80 หมายถึง ไม มี ผ ลกระทบเลย 0.81 - 1.60
หมายถึง มีผลกระทบนอย 1.61 - 2.40 หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง 2.41 - 3.20

หมายถึง มีผลกระทบมาก และ

3.21 - 4.00 หมายถึง มีผลกระทบมากที่สุด
ผลการวิจัย
4.1 ขอมูลของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
4.1.1 ขอมูลทั่วไปของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 61 คน
คิดเป นรอ ยละ 58.7 รองลงมาเปน เพศชาย จํา นวน 43 คนคิ ดเป นรอ ยละ 41.3 กลุม ตัวอย างส วนใหญมี อายุ อยูใ นชว ง
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 มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 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 ระดับความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมจากการ
วิเคราะห กลุมตัวอยาง 104 คน พบวามีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 14.99 ผลการทดสอบระดับความรูเมื่อนํามาจัดลําดับคะแนน
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู 13-15 คะแนน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 100
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4.1.3 ระดับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครู เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผลกระทบที่มาเปนสามอับดับ
แรกคือ เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารประสานงาน รองลงมาคือ เสียงรบกวนจาก
การจราจรทําใหทานเกิดอาการหงุดหงิด รําคาญ หรือความเครียด และ เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเสียสมาธิ โดย
ผลกระทบตอรางกายและจิตใจอยูในระดับปานกลาง และผลกระทบตอการทํางานในระดับนอย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ขอรายละเอียด
มีผลกระทบจํานวน(คน)
�
𝒙
4
3
2
1
0
ผลกระทบตอสุขภาพจิต
1. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหงุดหงิด 1 53 37 13 0 2.40
รําคาญ หรือความเครียด
2. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดการเปลี่ยนแปลง 0 16 56 32 0 1.85
ทางอารมณ
3. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเสียสมาธิ
3 38 44 19 0 2.24
เฉลี่ย
2.16
ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย
4. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหัวใจเตน 0
2 16 83 0 1.16
ผิดปกติ
5. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดความดันโลหิตสูง 0
0 27 74 0 1.23
6. เสี ย งรบกวนจากการจราจรก อ ให ท า นเกิ ด อาการหู ตึ ง 0
1 34 66 0 1.32
ประสาทหูเสื่อม
เฉลี่ย
1.23
ผลกระทบตอการทํางาน
7. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานประสิทธิภาพในการ 0 18 49 37 0 1.81
ทํางานลดลง
8. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอุบัติเหตุในการ 0
8 42 49 5 1.50
ทํางาน
9. เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดความผิดพลาด 6 46 36 16 0 2.40
ในการสื่อสารประสานงาน
เฉลี่ย
1.90

ระดับ
ผลกระทบ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย
นอย
นอย
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

4.2 ขอมูลของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
4.2.1 ขอมูลทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
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 มีระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 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 ระดับความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จากการวิเคราะหผลแบบทดสอบความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรจากกลุมตัวอยาง 335 คน พบวา
มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 13.10 คะแนน กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูอยูในระดับมากที่สุด 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
จากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงจากการจราจรจากกลุมตัวอยาง เสียงรบกวนจาก
การจราจรตอนักเรียนมีผลกระทบดานสุขภาพจิตอยูในระดับปานกลาง มีผลกระทบดานสุขภาพรางกายอยูในระดับนอย
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ขอรายละเอียด

0

�
𝒙

ระดับ
ผลกระทบ

0

2.62

มาก

1

1.85

ปานกลาง

1

2.50
2.32

ปานกลาง
ปานกลาง

23

0.96

นอย

91
18

0.76
1.07

นอย
นอย

0.93

นอย

มีผลกระทบจํานวน(คน)
4

3

2

1

ผลกระทบตอสุขภาพจิต
1. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหงุดหงิด 11 209 92 23
รําคาญ หรือความเครียด
2. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดการเปลีย่ นแปลง 0 68 150 116
ทางอารมณ
3. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเสียสมาธิ
1 192 115 26
เฉลี่ย
ผลกระทบตอสุขภาพรางกาย
4. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดอาการหัวใจเตน 0
0 11 301
ผิดปกติ
5. เสียงรบกวนจากการจราจรทําใหทานเกิดความดันโลหิตสูง 0
0
9 235
6. เสียงรบกวนจากการจราจรกอใหทานเกิดอาการหูตึง
0
0 41 276
ประสาทหูเสื่อม
เฉลี่ย

630

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาระดับผลกระทบของมลพิษทางเสียงที่มีตอครูและนักเรียนอยูในระดับนอยถึงปานกลาง แตเมื่อ
พิจารณาถึงภาพในอนาคต โรงเรียนที่มีขนาดใหญและมีการสัญจรของยานพาหนะมาก อาจสงผลทําใหมีการจราจรที่หนาแนน
กวาโรงเรียนอื่น รวมทั้งมีปริมาณการจราจรที่หนาแนนกวาบริเวณอื่นๆ ดวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ น้ําฝน ยอดดีและ
คณะ (2558) ที่ไดศึกษาการจําลองรูปแบบการกระจายมลพิษทางเสียงจากการจราจรบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน โดยประเมินระดับความดังเสียง24 ชั่วโมง 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
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่15 พ.ศ. 2540 ที่กําหนดไว 70 เดซิเบลเอ ซึ่งบริเวณที่มีผลกระทบทางเสียงมากที่สุด คือ อาคาร
ที่อยูติดกับถนนสายหลักทั้ง 3 สาย จากผลการวิจัยที่ผานมาชี้ใหเห็นวา โรงเรียนที่ใกลถนนสายหลักไดรับผลกระทบจากมลพิษ
ทางเสียงซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Mondal & Ghatak (2014) ที่รายงานวาโรงเรียนริมถนนตั้งอยูในเขตเมืองมี
ผลกระทบจากระดับเสียงมากกวาโรงเรียนในเขตชนบท ซึ่งระยะทางเฉลี่ยของโรงเรียนริมถนนตั้งอยูในเขตเมือง (9.4 ฟุต) น
อยกวาในพื้นที่ชนบท (14.4 ฟุต)และจํานวนรถยนตโดยเฉลี่ยในพื้นที่ชนบทนั้นนอยกวาในเมืองพื้นที่การศึกษายังแสดงใหเห็นว
าจากยานพาหนะหนักเชนรถบัสและรถบรรทุกกอใหเกิดระดับเสียงที่รุนแรง (85-90 เดซิเบล(เอ)) เสียงไซเรนของรถไฟมีเสียง
ดังมากซึ่งอยูในชวง 90 ถึง 115 เดซิเบล(เอ) ยานพาหนะที่มีาหนั
น กเบามีชวงระดับเสียงอยูในชวง 76-90 เดซิเบลซึ่งระดับ
เสียงที่สูงอาจสงผลกระทบตอการเรียนรูของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Secchi et al. (2018) ที่ประเมินการได
รับเสียงรบกวนของนักเรียนในเทศบาลเขตเมืองฟลอเรนซประเทศอิตาลี พบวานักเรียนเกือบ 60% จากโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับการสัมผัสจากระดับเสียงภายในหองเรียนมากกวา 55 เดซิเบล(เอ) ดังนั้นควรมีมาตรการในลด
ระดับคววามดังเสียงบริเวณโรงเรียนใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่ปลอดภัยตอการเรียนรู และสุขภาพกายและจิตใจของนักเรียน
และครู เมื่อพิจารณาเกณฑมาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ที่
กํา หนดไว 70เดซิเ บล(เอ) และมี ค า เกิ น ข อเสนอแนะขององคก รอนามั ย โลกที่ กํ าหนดระดั บ เสี ย งบริเ วณโรงเรีย นที่ 55
เดซิเบล(เอ)
สรุปผลการวิจัย
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ผลการศึกษาระดับความรู
พบวากลุมตัวอยางครูมีความรูอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 100 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทาง
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
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนักเรียนสวนใหญ มี
ความรูอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 84.48 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร
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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
อรรถพล ภูมิลา1* จินตนา กอกอง2 ภัทราวรรณ วรรณะ2 ศิรินญา บุญคง2
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
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คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
Corresponding author e-mail : atpa@psru.ac.th
บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งนีค้ ือการใหบทนิยามและหาสมบัติของตัวกรองบางชนิดในพีชคณิต-KU จากนั้นจะ
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวกรองบางชนิดเหลานั้นในพีชคณีต-KUแจกแจงในตัว สุดทายจะหาความสัมพันธของตัวกรอง
กับเซตบนและหาความสัมพันธของตัวกรองกับสวนขั้ว
คําสําคัญ : ตัวกรอง ตัวกรองเงื่อนไข ตัวกรองเงื่อนไขบวก เซตบน สวนขั้ว
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
ทั่วไปในพีชคณิต-BE (On generalized upper sets in BE-algebras) และไดความสัมพันธของเซตบนวางนัยทั่วไป
(generalized upper set) ที่เกี่ยวของกับไอดีลใน พีชคณิต-BE แจกแจงในตัว (self-distributive BE-algebras)
Ahn, Kim และ Ko ไดเผยแพรงานวิจัยเรื่อง ตัวกรองในพีชคณิต-BEสลับที่ (filter in commutative BEalgebras) ซึ่งไดใหนิยามของตัวกรอง (filter) และสวนขั้ว (terminal section) ของสมาชิกที่อยูในพีชคณิต-BEและไดสมบัติ
บางประการของสวนขั้วของสมาชิกที่อยูในพีชคณิต-BE
การศึกษาในครั้งนี้เราจะศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกรอง ตัวกรองเงื่อนไข (implicative filter) และตัวกรอง
เงื่อนไขบวก (positive implicative filter) ในพีชคณิต-KU ขยายแนวคิดเรื่องเซตบนและสวนขั้ว และแสดงความสัมพันธที่
เกี่ยวของกับตัวกรองตาง ๆ และเซตบนในพีชคณิต-KU

633

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ จะใชความรูพื้นฐานจากบทนิยามและทฤษฎีบทตาง ๆ ในพีชคณิต-KU ดังตอไปนี้
บทนิยาม 2.1 ให 𝑋 ไมเปนเซตวางและ ∗ เปนการดําเนินการทวิภาคบน 𝑋
จะเรียก (𝑋,∗ ,0) วา พีชคณิต-KU ถาสอดคลองเงื่อนไขดังตอไปนี้
(ku 1 ) (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ [(𝑦 ∗ 𝑧) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧)] = 0
(ku 2 ) 𝑥 ∗ 0 = 0
(ku 3 ) 0 ∗ 𝑥 = 𝑥
(ku 4 ) ถา 𝑥 ∗ 𝑦 = 0 และ 𝑦 ∗ 𝑥 = 0 แลว 𝑥 = 𝑦
(ku 5 ) 𝑥 ∗ 𝑥 = 0
สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกให 𝑋 แทน (𝑋,∗ ,0) จนกวาจะกําหนดใหเปนอยางอื่น

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

ทฤษฎีบท 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 ถามีสมบัติตอไปนี้
(F1) 0 ∈ 𝐹
(F2) ถา 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑦 ∈ 𝐹
สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐹
ผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ จะไดทําการนิยามตัวกรองบางชนิดในพีชคณิต-KU และหาความสัมพันธที่เกีย่ วของกันบางประการ

บทนิยาม 3.1 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และให ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 จะเรียก 𝐹 วา ตัวกรองเงื่อนไข (implicative filter)
ของ 𝑋 ถามีสมบัติ (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 ตัวกรองเงื่อนไขบวก (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

ทฤษฎีบท 3.3 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลว ทุก ๆ ตัวกรองเงื่อนไขบวกเปนตัวกรอง
พิสูจน สมมติให 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวก จะแสดงวา 𝐹 เปนตัวกรอง
ให 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹
จาก 𝑥 ∗ �(𝑦 ∗ 𝑦) ∗ 𝑦� = 𝑥 ∗ (0 ∗ 𝑦) = 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 จะไดวา 𝑦 ∈ 𝐹
นั่นคือ 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋

∎

ทฤษฎีบท 3.5 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU แลวตัวกรองเงื่อนไขจะเปนตัวกรอง
พิสูจน ให 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขและ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐹
สมมติให 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹
เนื่องจาก 0 ∗ (𝑥 ∗ 𝑦) = 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 0 ∗ 𝑥 = 𝑥 ∈ 𝐹
จะไดวา 𝑦 = 0 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 นั่นคือ 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋

∎

ทฤษฎีบท 3.4 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และให 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวกของ 𝑋 สําหรับทุก
𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 ก็ตอเมื่อ ถา (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑥 ∈ 𝐹
พิสูจน สมมติให 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวกของ 𝑋
ให (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹 จะไดวา 0 ∗ ((𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥) = (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹
จาก 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวก ดังนั้น 𝑥 ∈ 𝐹
ในทางกลับกัน ถา (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝑥 ∈ 𝐹 สําหรับทุก 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋
จะแสดงวา 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวกของ 𝑋
ให 𝑥 ∗ ((𝑦 ∗ 𝑧) ∗ 𝑦) ∈ 𝐹 และ 𝑥 ∈ 𝐹 จาก 𝐹 เปนตัวกรอง จะไดวา (𝑦 ∗ 𝑧) ∗ 𝑦 ∈ 𝐹
จากสมมติฐาน จะไดวา 𝑦 ∈ 𝐹
ดังนั้น 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวกของ 𝑋
∎

ทฤษฎีบท 3.6 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KUแจกแจงในตัวแลวตัวกรองจะเปนตัวกรองเงื่อนไข
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 นั่นคือ 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไข

∎

ทฤษฎีบท 3.7 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KUแจกแจงในตัวและ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวกแลว 𝐹 เปนตัว
กรองเงื่อนไข
พิสูจน สมมติให 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวกและ 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
ดังนั้น (𝑥 ∗ 𝑦) ∗ [((𝑥 ∗ 𝑧) ∗ 0) ∗ (𝑥 ∗ 𝑧)] ∈ 𝐹
จาก 𝑥 ∗ 𝑦 ∈ 𝐹 และ 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไขบวก จะไดวา 𝑥 ∗ 𝑧 ∈ 𝐹 ดังนั้น 𝐹 เปนตัวกรองเงื่อนไข

∎

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}
จะเรียก 𝐴(𝑥, 𝑦) วาเซตบน (upper set) ของ 𝑥 และ 𝑦 และจะเรียก 𝐴(𝑥) วาสวนขั้ว (terminal section) ของ 𝑥
ตามลําดับ

ตัวอยาง 3.8 ให 𝑋 = {0, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑} ซึ่งมีการดําเนินการทวิภาค ∗ บนเซต 𝑋 ดังตารางตอไปนี้
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) = ⋂𝑦∈𝑋 𝐴(𝑥, 𝑦)
พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน
บทแทรก 3.11 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋 จะไดวา
𝐴(𝑥) = 𝐴(𝑥, 0) = ⋂𝑦∈𝑋 𝐴(𝑥, 𝑦)
พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน
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ทฤษฎีบท 3.12 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝛼 ∈ 𝑋 แลวเงื่อนไขตอไปนีส้ มมูลกัน
(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 เปนพีชคณิต-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
เนื่องจาก 0 ∗ (𝑎 ∗ 𝑎) = 0 ∗ 0 = 0 นั่นคือ 0 ∈ 𝐴(𝑎, 𝑎) ⊆ 𝐹 จะไดวา 0 ∈ 𝐹
สมมติให 𝑎′ ∗ 𝑏′ ∈ 𝐹 และ 𝑎′ ∈ 𝐹
เนื่องจาก 𝑏′ ∗ (𝑎′ ∗ 𝑎′ ) = 𝑏′ ∗ 0 = 0 ดังนั้น 𝑏′ ∈ 𝐴(𝑎′, 𝑎′) ⊆ 𝐹 จะไดวา 𝑏′ ∈ 𝐹
สรุปไดวา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋
∎

ทฤษฎีบท 3.14 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว
𝐹 ⊆ ⋃𝑥,𝑦∈𝐹 𝐴(𝑥, 𝑦)
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
ทฤษฎีบท 3.16 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ ∅ ≠ 𝐹 ⊆ 𝑋 ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว
𝐹 ⊆ � 𝐴(𝑥)
𝑥∈𝐹

∎

∎

∎

พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน

ตอมามีการขยายแนวคิดของเซตบนเปนเซตบนวางนัยทั่วไป โดยให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑋 กําหนดให
𝑢 ∗ 𝑣 𝑛 = �… �(𝑢 ∗ 𝑣) ∗ 𝑣� ∗ 𝑣� … ) ∗ 𝑣, 𝑣 ทั้งหมด 𝑛 – พจน
เมื่อ 𝑛 ∈ ℕ เซตของจํานวนนับ
ในที่นี้จะขยายแนวคิดของเซตบนและสวนขั้วเปนเซตบนและสวนขัว้ วางนัยทั่วไป นิยามดังนี้
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ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU สําหรับทุก ๆ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 และ 𝑛 ∈ ℕ กําหนดให
𝐴𝑛 (𝑥, 𝑦) = {𝑧 ∈ 𝑋|𝑧 ∗ (𝑦 ∗ 𝑥 𝑛 ) = 0}
𝐴𝑛 (𝑥) = {𝑧 ∈ 𝑋|𝑧 ∗ 𝑥 𝑛 = 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) = ⋂𝑦∈𝑋 𝐴𝑛 (𝑥, 𝑦)
พิสูจน เห็นไดโดยชัดเจน
บทแทรก 3.19 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋 จะไดวา
𝐴𝑛 (𝑥) = 𝐴𝑛 (𝑥, 0) = ⋂𝑦∈𝑋 𝐴𝑛 (𝑥, 𝑦)
พิสูจน เปนผลจากจากทฤษฎีบท 3.17 และทฤษฎีบท 3.18
ทฤษฎีบท 3.20 ให 𝑋 เปนพีชคณิต-KU และ 𝛼 ∈ 𝑋 แลวเงื่อนไขตอไปนีส้ มมูลกัน
(i) 𝛼 𝑛 ≤ 𝑥 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋
(ii) 𝑋 = 𝐴𝑛 (𝛼)
(iii) 𝑋 = 𝐴𝑛 (𝛼, 𝑥) สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝑋
พิสูจน ในทํานองเดียวกันกับ ทฤษฎีบท 3.12

∎
∎
∎

∎

ทฤษฎีบท 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)
กรณีที่ 1 ถา �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 0
ดังนั้น 𝑎 ∗ �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 𝑎 ∗ 0 = 0
กรณีที่ 2 ถา �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 𝑎
ดังนั้น 𝑎 ∗ �… �(0 ∗ 𝑎) ∗ 𝑎� ∗ … � ∗ 𝑎) = 𝑎 ∗ 𝑎 = 0
นั่นคือ 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
ดังนั้น 𝑏′ ∈ 𝐴𝑛 (0, 𝑎′) ⊆ 𝐹 นั่นคือ 𝑏′ ∈ 𝐹 สรุปไดวา 𝐹 เปนตัวกรอง.
∎
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อภิปรายผล
สําหรับพีชคณิต-KU นั้นไดมีการศึกษากันอยางแพรหลาย แตการศึกษาตัวกรองชนิดตาง ๆ ยังมีไมมากเทาในระบบ
พีชคณิตชนิดอื่น ๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ไดใหบทนิยามตัวกรองเงื่อนไขและตัวกรองเงื่อนไขบวก โดยผลทีไ่ ดคอื ในพีชคณิต-KU
ตัวกรองเงื่อนไขจะเปนตัวกรองและตัวกรองเงื่อนไขบวกจะเปนตัวกรอง สวนในพีชคณิต-KUแจกแจงในตัว ตัวกรองจะเปนตัว
กรองเงื่อนไขและตัวกรองเงื่อนไขบวกจะเปนตัวกรองเงื่อนไข
สําหรับเซตยอยของพีชคณิต-KU ถานําสมาชิกใด ๆ ในเซตยอยนั้นมาสรางเปนเซตบนแลวเซตบนยังคงเปนเซตยอย
ของเซตยอยนั้น จะทําใหเซตยอยนั้นเปนตัวกรองของพีชคณิต-KU
ถานําเซตบนที่สรางจากสมาชิกของตัวกรองของพีชคณิต-KU มายูเนียนกันทั้งหมด จะไดวาตัวกรองนั้นเปนเซตยอย
ของยูเนียนดังกลาว โดยกระบวนการเดียวกันดัง จะไดผลเชนกันกับการนําสวนขั้วทั้งหมดมายูเนียนกันดวย
สุดทายจะไดวา สําหรับเซตยอยของพีชคณิต-KU ถานําสมาชิกใด ๆ ในเซตยอยนั้นมาสรางเปนเซตบนวางนัยทั่วไป
แลวเซตบนวางนัยทั่วไปยังคงเปนเซตยอยของเซตยอยนั้น จะทําใหเซตยอยนั้นเปนตัวกรองของพีชคณิต-KU
แนวทางในการดําเนินงานครั้งตอไปอาจจะศึกษาถึงตัวกรองชนิดอื่น ๆ หรือใชสมบัติอื่น ๆ ในพีชคณิต-KU เชน สลับ
ที่ เปนตน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาสําหรับพีชคณิต-KU นั้น ตัวกรองเงื่อนไขและตัวกรองเงื่อนไขบวกจะเปนตัวกรอง แตตัว
กรองจะเปนตัวกรองเงื่อนไข ตองมีสมบัติแจกแจงในตัว เชนเดียวกับการที่ตัวกรองเงื่อนไขบวกจะเปนตัวกรองเงื่อนไขก็ตองใช
สมบัติแจกแจงในตัวเชนกัน
จะไดวา สําหรับ 𝑋 ที่เปนพีชคณิต-KU
1. ถา 𝐴(𝑥, 𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹 แลว 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋
2. ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 𝐹 ⊆ ⋃𝑥,𝑦∈𝐹 𝐴(𝑥, 𝑦)
3. ถา 𝐹 เปนตัวกรองของ 𝑋 แลว 𝐹 ⊆ ⋃𝑥∈𝐹 𝐴(𝑥)
4. ถา 𝐴𝑛 (𝑥, 𝑦) ⊆ 𝐹 สําหรับทุก ๆ 𝑥 ∈ 𝐹แลว 𝐹 เปนตัวกรอง
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ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร
ในทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลกเพื่อผูสูงอายุ
Alpha-glucosidase inhibitory activity of herbal extracts
in Phitsanulok province for elderly
ศิริรัตน พันธเรือง* อรวรรณ บวบดี และ วิษณุ ธงไชย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพร จากเขตจังหวัด
พิษณุโลก ไดแก กระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด สกัดดวย 95% เอทานอล และน้ํา โดยนําสารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ดวยวิธีพารา-ไนโตรฟนอล พบวา สารสกัดกระดุมทองเลื้อยสด ที่สกัดดวย 95% เอทานอล มี
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสดีที่สุด มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 1.05±0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
รองลงมาคือ ผักแวนสด ที่สกัดดวย 95% เอทานอล มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 1.20±0.06 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร ตามลําดับ และไดคัดเลือกสารสกัดทั้งสองชนิดมาเตรียมเปนสมุนไพรรวมผง พบวามีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง
(IC 50 ) เทากับ 0.86±0.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นกวาสมุนไพรเดี่ยว และไมพบฤทธิ์การยับยั้งในสารสกัด
ดวยน้ํา (ที่ความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) จากผลการทดสอบเบื้องตนนี้ เปนขอมูลพื้นฐานที่ตรวจพบวาพืช
สมุนไพรไทยเหลานี้มีความเหมาะสมในการเปนสมุนไพรเสริมสุขภาพที่มีผลตอการบําบัด 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 IC 50 values of 1.05±0.05 mg/ml and the crude extracts by 95% ethanol fresh Marsilea crenata Prel
with IC 50 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 IC 50 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 อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ซึ่งเปนโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณคายิ่งของประเทศไทย ดวยพระเมตตาและพระ
มหากรุณาธิคุณยิ่ง ที่ทรงหวงใยภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ ตัวอยางเชน ดานพืชสมุนไพร ที่ใชภูมิปญญาพื้นบานที่ไดรับการ
ถายทอดความรูเรื่องการใชสมุนไพรจากบรรพบุรุษมาอยางยาวนาน กําลังสูญหายไป เนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเปนการสํานึกในพระกรุณาธิคุณและมุงที่จะสนองพระราชดําริฯ และไดเล็งเห็น
ความสําคัญในการอนุรักษ และใชประโยชนจากพันธุกรรมพืชในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ทางผูวิจัยจึงไดมุงเนนที่จะ
ศึกษากรอบการใชประโยชน ในกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช โดยมีแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อศึกษา
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสมุนไพรเพื่อผูสูงอายุ ในทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนําสมุนไพรโดยรอบ
มหาวิทยาลัยมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในปจจุบัน การรักษาโรคเบาหวานในผูสูงอายุนิยมใชยาแผนปจจุบันในการรักษามีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีด
แตมักทําใหเกิดอาการขางเคียง ไดแก มีผื่นตามผิวหนัง คลื่นไส อาเจียน ตัวเหลืองซีด เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ํา เปนตน
(ภาวนา , 2544) เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (α-glucosidase) เปนเอนไซมที่พบมากที่ผนังเซลลของลําไสเล็ก มีหนาที่ยอย
แปงและคารโบไฮเดรตใหเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว การยับยั้งการทํางานของเอนไซมชนิดนี้จะชวยลดการดูดซึมกลูโคสเขาสู
กระแสเลือด และชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดลงได เอนไซมชนิดนี้จึงเปนเปาหมายหนึ่งของการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางปองกัน
รักษาโรคเบาหวาน เปนตน (วิมลพรรณ และคณะ,2553) สมุนไพรจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจในการนํามารักษา
โรคเบาหวานในผูสูงอายุ
ดังนั้นคณะผูวิจัย จึงสนใจศึกษาสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทยบางชนิดที่หางายในทองถิ่น มุงไปที่พืชสมุนไพรที่ใช
ในการบําบัดรักษาโรคเบาหวาน ไดแก กระดุมทองเลื้อย และผักแวนจากภูมิปญญาพื้นบาน นํามารับประทานเพื่อลดเบาหวาน
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของโครงการวิจัย คือ เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) เพื่อเตรียมสารสกัดจากสมุนไพรไทย เพื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสในสมุนไพรไทย
และเพื่อศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมกลูโคซิเดสจากสมุนไพรรวมผง โดยใชทําละลายในการสกัดเปนน้ํา และ เอทานอล ซึ่งมี
ความปลอดภัยสูง เหมาะสําหรับผูสูงอายุ โดยในงานวิจัยอื่นๆที่ผานมา สวนใหญสกัดดวยตัวทําละลายที่มีพิษสูงกวา และ
ศึกษาเฉพาะในสมุนไพรเดี่ยวเทานั้น ผลการศึกษานี้จะทําใหทราบถึงศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาตอยอดสมุนไพรใหเปน
ผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อรักษาโรคเบาหวานในผูสูงอายุตอไปได
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วิธีดําเนินการวิจัย
การสกัดสารสําคัญดวยตัวทําละลายเอทานอล ดวยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (ดัดแปลงจาก ศิริรัตนและคณะ, 2561)
โดยใชกระดุมทองเลื้อย และผักแวนชนิดสด มาบดใหละเอียดดวยเครื่องปน ชั่งน้ําหนักตัวอยาง 50 กรัม เติมตัวทําละลาย
95% เอทานอล ใหทวมตัวอยางแลวนําไปสกัดดวยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง เปนเวลา 8 ชั่วโมง กรองตัวอยางดวยผาขาวบาง
แลวกรองผานสําลี นําไประเหยแหงดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) แลวนําไปทําแหงดวยเครื่องทําแหง
แบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) จะไดสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวนบันทึกลักษณะทางกายภาพของสารสกัด
จากนั้นนําไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสตอไป
การสกัดสารสําคัญดวยน้ํา (ดัดแปลงจาก อําภา, 2558 ) โดยใชกระดุมทองเลื้อย และผักแวนชนิดสด มาบดให
ละเอียดดวยเครื่องปน ชั่งน้ําหนักตัวอยาง 50 กรัม เติมน้ํา แลวนําตัวอยางที่ไดไปตมใหความรอนจนเดือด เปนเวลา 1 ชั่วโมง
เมื่อสีน้ําสกัดไมเขมจากเดิมแลว ใหยกลงแลวทิ้งไวใหเย็น กรองผานสําลีหรือผาขาวบาง นําตัวอยางที่ไดทําแหงดวยเครื่องทํา
แหงแบบเยือกแข็ง (Freeze dry) จะไดผงสกัดจากสมุนไพรแตละชนิด จากนั้นนําไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟา
กลูโคซิเดสตอไป
การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ดวยวิธี p-nitrophenol colorimetric (ดัดแปลงจาก นงลักษณ,
2559) โดยเตรียมสารละลายมาตรฐาน (ความเขมขนเริ่มตน 50.0 mg/ml) หรือสารตัวอยางที่ตองการทดสอบ (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 บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เติมสารละลาย pnitrophenyl-α-D-glucopyranoside (PNP-G) ความเขมขน 10.0 mM ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ลงในแตละหลุม เขยาให
เขากัน บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ตอเปนเวลา 10 นาที เติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต (Na 2 CO 3 ) 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) นําวัดการคาดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 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
จากนั้นคํานวณหาความเขมขนของสารละลายตัวอยางที่สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสที่ 50% (IC 50 ) จาก
กราฟระหวางเปอรเซ็นตการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส และความเขมขนของสารละลายตัวอยาง
ศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมกลูโคซิเดสจากสมุนไพรรวมผง โดยการคัดเลือกจากผงสมุนไพรสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซมกลูโคซิเดสที่ดีที่สุด เพื่อนํามาเตรียมเปนสมุนไพรรวมผง และศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมกลูโคซิเดส จากสมุนไพรรวม
ผงตอไป
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ผลการวิจัย
จากการสกัดสารสําคัญของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสดดวยตัวทําละลาย 95% เอทานอล และน้ํา แลวนํา
สารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ไดผลการวิจัยเปนลําดับดังตอไปนี้
ผลการสกัดสารสําคัญ จากกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด ดวยตัวทําละลาย95% เอทานอล และน้ํา ได
ลักษณะทางกายภาพของสารสกัด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพ ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด
ชนิดของสารสกัด
กระดุมทองเลื้อย
ผักแวน

ลักษณะทางกายภาพ
สกัดดวย 95%เอทานอล
สีเขียว
สีเขียวออน

สกัดดวยน้ํา
สีน้ําตาลเขม
สีน้ําตาลเขม

ภาพที่ 1 สารสกัดกระดุมทองเลื้อยสด สกัดดวย 95% เอทานอล (ซาย) และสกัดดวยน้ํา (ขวา)

ภาพที่ 2 สารสกัดผักแวนสด สกัดดวย 95% เอทานอล (ซาย) และสกัดดวยน้ํา (ขวา)
ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส โดยทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน
(ที่ความเขมขน 0.16-5.00 mg/ml) ซึ่งรายงานผลเปนรอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) จากการทดสอบไดผลดังแสดงในตารางที่
2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยรอยละ 50 ของการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (IC 50 ) ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และ
ผักแวน ชนิดสด
ชนิดของสารสกัด
กระดุมทองเลื้อย
ผักแวน
สมุนไพรรวมผง

IC 50 (มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร)
95% เอทานอล
1.05±0.05
1.20±0.06
0.86±0.04
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น้ํา
ไมพบ
ไมพบ
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สารมาตรฐานอะคารโบส

0.55±0.02

ภาพที่ 3 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารมาตรฐานอะคารโบส

ภาพที่ 4 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ที่สกัดดวย 95% เอทานอล

ภาพที่ 5 ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ที่สกัดดวยน้ํา
อภิปรายผล
โรคเบาหวาน เปนความผิดปกติของรางกายที่มีการผลิตฮอรโมนอินซูลินไมเพียงพอ สงผลทําใหระดับน้ําตาลใน
กระแสเลือดสูงเกินปกติ และโรคเบาหวานเปนปญหาที่สําคัญดานสาธารณสุขของโลก รวมทั้งในประเทศไทย หนึ่งในวิธีที่ใชใน
การรักษาโรคเบาหวานคือ การยับยั้งการยอยและดูดซึมคารโบไฮเดรตในระบบยอยอาหารผานเอนไซมที่เกี่ยวกับการยอย
คารโบไฮเดรต เชน เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งเอนไซมกลูโคซิเดสเปนเอนไซมที่สําคัญในการยอยอาหารที่เปน
คารโบไฮเดรต ซึ่ง ยาอะคารโบส มีคุณสมบัติในการยับยั้งการทํางานของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส (รุงฤดี, 2555) ใน
การศึกษาในครั้งนี้ใชยาอะคารโบส เปนสารมาตรฐาน ซึ่งจากการศึกษาของ วิมลพรรณ, 2553 พบวายาอะคารโบส 1
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซมกลูโคซิเดสไดรอยละ 58.95 ซึ่งในปจจุบันมีการศึกษาพืช สมุนไพร
หลายชนิดที่มีสามารถยับยั้งการทํางานเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสได จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา สารสกัดชนิดสด ของกระดุม
ทองเลื้อยและผักแวน ที่สกัดดวย 95% เอทานอล ที่ความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสได โดยสารสกัดกระดุมทองเลื้อยชนิดสด ที่สกัดดวย 95% เอทานอล สามารถยับยั้งเอนไซม

644

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

แอลฟากลูโคซิเดสไดดีที่สุด มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 1.05±0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร รองลงมาคือสาร
สกัดผักแวนชนิดสด ที่สกัดดวย 95% เอทานอล มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 1.20±0.06 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร สวนสารสกัดชนิดสด ของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ที่สกัดดวยน้ํา ที่ความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตร ยังไมพบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส สอดคลองกับงานวิจัยของ วิมลพรรณ และคณะ, 2553 ไดสกัด
พืชสมุนไพร 6 ชนิดดวยเมทานอล ไดแก มะระขี้นก แปะตาปง พญาวานร อินทนิลน้ํา มะตูม และกระดุมทองเลื้อย พบวาสาร
สกัดจากกระดุมทองเลื้อย แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีที่สุดที่ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
โดยการยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส คิดเปนรอยละ 99.22 สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีเมื่อเปรีบเทียบกับ
ยาอะคารโบส ซึ่งเปนสารมาตรฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา และจินดารัตน, 2554 ที่ไดศึกษาการสกัดและ
ทดสอบสารยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสในพืชตระกูลเฟน ไดแก ผักกูด ผักแวน และกระแตไตไม พบวาสารสกัดผักแวนที่
สกัดแบบตอเนื่องโดยใชเอทิลแอซิเตทเปนตัวทําละลาย สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีที่สุดรอยละ 98.57 และ
สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลสามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดรอยละ 91.82 และสามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟา
กลูโคซิเดสไดดีกวาสารมาตรฐานอะคาโบส
ดังนั้นสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ที่สกัดดวย 95% เอทานอล มีความสามารถยับยั้งการทํางานของ
เอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ซึ่งมีความปลอดภัยสูง สอดคลองกับงานวิจัยของอัญชัน และชูศรี, 2556 ไดศึกษาพิษเฉียบพลันของ
สารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย โดยใชสารสกัดยอดออนและสารสกัดใบ ใหหนูขาวสายพันธุวิสตาร แบบปอนครั้งเดียว พบวา
สารสกัดทั้งสองชนิด ทุกขนาด ไมทําใหหนูทดลองตาย และไมแสดงอาการพิษหลังจากไดรับสารสกัดภายใน 24 ชั่วโมง และ
เมื่อสังเกตอาการตอเนื่อง 14 วัน ก็ไมพบอาการความเปนพิษในหนูทดลอง และไมทําใหหนูทดลองตาย ผลจากการศึกษานี้
แสดงใหเห็นวา สามารถนําสารสกัดจากยอดออนและใบกระดุมทองเลื้อยไปใชในการบํารุงรางกายและใชรักษาโรคไดอยาง
ปลอดภัยในขนาดไมเกินขนาดที่ใชในการทดลอง สวนผักแวนเปนผักพื้นบานที่นิยมรับประทานในครัวเรือนไมมีรายงานของ
ความเปนพิษ ดังนั้นสมุนไพรทองถิ่นทั้ง 2 ชนิดนี้ จึงเหมาะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อผูสูงอายุ ซึ่งในงานวิจัยอื่นๆ ที่ผาน
มา สวนใหญสกัดดวยตัวทําละลายที่มีความเปนพิษสูง และทําการวิจัยในสมุนไพรเดี่ยว จากผลการศึกษาโดยเตรียมเปน
สมุนไพรรวมผงจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวนชนิดแหงที่สกัด 95% เอทานอล พบวา มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิ
เดสไดเพิ่มมากขึ้นกวาสมุนไพรเดี่ยว ทําใหสามารถนํามาพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อปองกันโรคเบาหวานใน
ผูสูงอายุตอไปได
สรุปผลการวิจัย
จากงานวิจัยนี้เปนการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของสารสกัดกระดุมทองเลื้อย และผักแวน
ชนิดสด ที่สกัดดวย 95% เอทานอล และน้ํา จากผลการทดลองสามารถสรุปไดดังนี้
ผลจากการสกัดสารสําคัญจากกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสดและแหง ที่สกัดดวย 95% เอทานอล ดวย
เครื่องคลื่นเสียงความถี่ พบวากระดุมทองเลื้อยสด สารสกัดที่ไดมีสีเขียว สวนผักแวนสด สารสกัดที่ไดมีสีเขียวออน ผลจากการ
สกัดสารสําคัญ ที่สกัดดวยน้ํา โดยใชวิธีสกัดดวยการตมใหความรอน พบวากระดุมทองเลื้อยสด สารสกัดที่ไดมีสีน้ําตาลเขม
สวนผักแวนสด สารสกัดที่ไดมีสีน้ําตาลเขม
ผลจากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส ของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด ที่สกัดดวย
95% เอทานอล ดวยเครื่องคลื่นเสียงความถี่ ทําการทดสอบที่ความเขมขน 0.16-5.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร โดยสารสกัด
กระดุมทองเลื้อยสด มีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 1.05±0.05 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร, สารสกัดผักแวนสด มีคา
รอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 1.20±0.06 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และสารมาตรฐานอะคารโบส มีคารอยละ 50 ของ
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การยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ 0.55±0.02 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร และผลจากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
ของกระดุมทองเลื้อย และผักแวน ชนิดสด ที่สกัดดวยน้ํา ดวยการตมใหความรอน ทําการทดสอบที่ความเขมขน 0.16-5.00
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ไมพบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดส
จากผลการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานอะคารโบสซึ่งเปนยารักษาโรคเบาหวาน พบวาสารสกัดที่สกัด
ดวย 95% เอทานอล กระดุมทองเลื้อยชนิดสด สามารถยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสไดดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัด
ผักแวนสด จึงไดคัดเลือกสารสกัดทั้งสองชนิดมาเตรียมเปนสมุนไพรรวมผง พบวามีคารอยละ 50 ของการยับยั้ง (IC 50 ) เทากับ
0.86±0.04 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นกวาสมุนไพรเดี่ยว และมีความเปนไปไดที่จะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
สุขภาพเพื่อผูสูงอายุ สําหรับปองกันโรคเบาหวานตอไป
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ตัวดูดซับที่-n ในพีชคณิต-BE
N-ABSORB IN BE-ALGEBRAS
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บทคัดยอ
จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งนีค้ ือการใหบทนิยามและหาสมบัติของตัวดูดซับที-่ nในพีชคณิต-BE จากบทนิยาม
ของตัวดูดซับ อีกทั้งยังไดหาสมบัตทิ ี่เกี่ยวของกับเซตบนวางนัยทั่วไป สวนขั้ววางนัยทั่วไป ตัวกรองในพีชคณิต-BE
คําสําคัญ : พีชคณิต-BE ตัวดูดซับที-่ n เซตบนวางนัยทั่วไป สวนขั้ววางนัยทั่วไป 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 เซตบนวางนัยทั่วไปในพีชคณิต-BE (Ahn & So, 2009) ไดใหสมบัติเฉพาะของเซตบนวางนัยทั่วไป
ที่เกี่ยวของกับไอดีลในพีชคณิต-BEแจกแจงในตัว ตอมางานวิจัยเรื่อง ตัวกรองในพีชคณิต-BEสลับที่ (Ahn, Kim, & Ko,
2012) ไดใหบทนิยามสวนขั้วของสมาชิกที่อยูในพีชคณิต-BEและไดสมบัติบางประการของสวนขั้วของสมาชิกที่อยูใน
พีชคณิต-BE ตอมา งานวิจัยเรื่อง เซตบนวางนัยทั่วไปและสวนขั้ววางนัยทั่วไปในพีชคณิต-BE (อรรถพล และคณะ, 2017) ได
ใหบทนิยามและสมบัติบางประการของสวนขั้ววางนัยทั่วไปในพีชคณิต-BE อีกทั้งยังไดความสัมพันธทเี่ กี่ยวของกับเซตบนวาง
นัยทั่วไปและตัวกรองในพีชคณิต-BE และตอมาไดใหบทนิยามตัวดูดซับในพีชคณิต-BE อีกทั้งยังไดแสดงความสัมพันธของตัว
ดูดซับกับเซตบนและสวนขั้วในพีชคณิต-BE
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ เราจะนิยามตัวดูดซับที-่ nในพีชคณิต-BE และแสดงความสัมพันธที่เกี่ยวของกับเซตบน
วางนัยทั่วไป สวนขั้ววางนัยทั่วไป และตัวกรองในพีชคณิต-BE
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้จะนําความรูพื้นฐานจากบทนิยามและทฤษฎีบทตาง ๆ ในเรื่องพีชคณิต-BE มาใช ดังตอไปนี้
บทนิยาม 2.1 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009) ให X ไมเปนเซตวางและ “ ∗ ” เปนการดําเนินการทวิภาคบน X จะ
เรียก ( X ; ∗,1) วาพีชคณิต-BE (BE-algebra) ถาสอดคลองเงื่อนไขดังตอไปนี้
(BE1) x ∗ x =
1 สําหรับทุก ๆ x ∈ X
(BE2) x ∗1 =1 สําหรับทุก ๆ x ∈ X
(BE3) 1∗ x =x สําหรับทุก ๆ x ∈ X
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(BE4) x ∗ ( y ∗ z ) = y ∗ ( x ∗ z ) สําหรับทุก ๆ x, y, z ∈ X
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกให X แทน ( X ; ∗,1) จนกวาจะกําหนดใหเปนอยางอื่น
บทนิยาม 2.2 (Ahn, S. S., & So, K. S., 2009) ให X เปนพีชคณิต-BE แลว x ≤ y ก็ตอเมื่อ x ∗ y =
1 สําหรับทุก ๆ
x, y ∈ X

บทนิยาม 2.3 (Ahn, S. S., Kim, Y. H., & Ko, J. M., 2012) ให X เปนพีชคณิต-BE และ F เปนเซตยอยที่ไมเปนเซตวาง
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
A ( x, y ) := { z ∈ X x ∗ ( y ∗ z ) = 1}

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
A ( x ) :=

{z ∈ X

x ∗ z = 1}

เราจะเรียก A ( x ) วา สวนขั้ว (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

(

u n ∗ v =u ∗ u ∗ ( u ∗ ∗ ( u ∗ v )) )
((
((((

n −term

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

{

}

An ( x, y ) := z ∈ X x n ∗ ( y ∗ z ) = 1

เราจะเรียก An ( x, y ) วา เซตบนวางนัยทั่วไป (generalized upper set) ของ x และ y
ขอสังเกต จากบทนิยาม 2.6 จะไดวา 1, x, y ∈ An ( 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
An ( x ) :=

{z ∈ X x

n

}

∗z = 1

เราจะเรียก An ( x ) วา สวนขั้ววางนัยทั่วไป (generalized terminal section) ของ x
ขอสังเกต จากบทนิยาม 2.7 จะไดวา 1, x ∈ An ( x )
ทฤษฎีบท 2.8 (อรรถพล และคณะ, 2560) ให X เปนพีชคณิต-BE ถา x, y ∈ X แลว An ( x ) ⊆ An ( x, y ) เมื่อ
n∈ N

ทฤษฎีบท 2.9 (อรรถพล และคณะ, 2560) ให X เปนพีชคณิต-BE ถา x, y ∈ X แลว An ( x ) =  An ( x, y )
x , y∈ X

เมื่อ n ∈ N
ผลการวิจัย
จากการทบทวนงานวิจัย (อรรถพล, กําลังรอตีพมิ พ) ไดใหนิยามตัวดูดซับในพีชคณิต-BE นิยามโดย “ให X เปน
พีชคณิต-BE และ x ∈ X จะเรียก x วา ตัวดูดซับ (absorb) ถา x = (x ∗ y ) ∗ y สําหรับทุก ๆ y ∈ X \ {1} ”
ในงานวิจัยครั้งนี้จึงไดขยายความใหเปนตัวดูดซับที-่ n ดังนิยามตอไปนี้
บทนิยาม 3.1 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X และ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
จะเรียก x วา ตัวดูดซับที-่ n (n-absorb) ถา x = ( x n ∗ y ) ∗ y ; สําหรับทุก ๆ y ≠ 1
ตัวอยาง 3.2 กําหนดให X = {1, a, b, c} และมีการดําเนินการตามตารางตอไปนี้
∗
1
a
b
c

1
1
1
1
1

a
a

b c
b c
1 a a
1 1 a
1 a 1

จากตารางจะเห็นไดวา X เปนพีชคณิต-BE และ 1 เปนตัวดูดซับที-่ n เพราะ

(1 ∗ a=
) ( (1∗ (1∗ (1∗ a ) ) ) ) ∗ a
= ( (1 ∗ (1 ∗ a ) ) ) ∗ a
n


= a∗a
= 1
(1 ∗ b=
)  1∗ (1∗ (1∗ b ) )  ∗ b
n

( (

))
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((1∗ (1∗ b ) ) ) ∗ b

=


= b ∗b
=1
(1n ∗ c=
)  (1∗ (1∗ (1∗ c ) ) )  ∗ c

(

)

((1∗ (1∗ c ) ) ) ∗ c

=


= c∗c
=1

ทฤษฎีบท 3.3 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X และ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
ถา x เปนตัวดูดซับที-่ n แลว ( x n ∗ a ) ∗ ( y ∗ a ) = y ∗ x สําหรับทุก ๆ a ≠ 1

พิสูจน สมมติให x เปนตัวดูดซับที-่ n ดังนั้น ( x n ∗ a ) ∗ a =
x สําหรับทุก ๆ a ≠ 1

จะไดวา ( x n ∗ a ) ∗ ( y ∗ a ) = y ∗ ( ( x n ∗ a ) ∗ a )
= y∗x

สําหรับทุก ๆ a ≠ 1 สรุปไดวา ( x ∗ a ) ∗ ( y ∗ a ) = y ∗ x



ทฤษฎีบท 3.4 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X โดยที่ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
ถา x, y เปนตัวดูดซับที-่ n แลว ( x n ∗ a ) ∗ y = ( y n ∗ a ) ∗ x สําหรับทุก ๆ a ≠ 1
พิสูจน สมมติให x, y เปนตัวดูดซับที-่ n

( x ∗ a ) ∗ (( y ∗ a ) ∗ a )
= ( y ∗ a ) ∗ (( x ∗ a ) ∗ a )
= ( y ∗ a) ∗ x
สําหรับทุก ๆ a ≠ 1 สรุปไดวา ( x ∗ a ) ∗ y = ( y ∗ a ) ∗ x
ดังนั้น

(x

n

∗ a) ∗ y =

n

n

n

n

n

n

n



ทฤษฎีบท 3.5 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X โดยที่ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
ถา x, y เปนตัวดูดซับที-่ n แลว ( x n ∗ a ) ∗ ( b ∗ y ) = ( y n ∗ a ) ∗ ( b ∗ x ) สําหรับทุก ๆ a ≠ 1
พิสูจน สมมติให x, y เปนตัวดูดซับที-่ n
ดังนั้น ( x n ∗ a ) ∗ a =
x และ ( y n ∗ a ) ∗ a =
y สําหรับทุก ๆ a ≠ 1
จะไดวา ( x n ∗ a ) ∗ ( b ∗ y ) =b ∗ ( ( x n ∗ a ) ∗ y )

(

=b ∗ ( y n ∗ a ) ∗ x

=

ดังนั้น ( x n ∗ a ) ∗ ( b ∗ y ) =

(y

(y

n

n

)

∗ a ) ∗ (b ∗ x )

∗ a ) ∗ (b ∗ x )



ทฤษฎีบท 3.6 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, u ∈ X โดยที่ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
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ถา u เปนตัวดูดซับที-่ n แลว u ∈ An ( x )
พิสูจน สมมติให u เปนตัวดูดซับที-่ n ดังนั้น ( u n ∗ a ) ∗ a =
u สําหรับทุก a ≠ 1
จะไดวา x n ∗ u =(1∗ x n ) ∗ u

=(1n ∗ x n ) ∗ u
= ( u n ∗ x n ) ∗1
=1

นั่นคือ u ∈ An ( x )



ทฤษฎีบท 3.7 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y, u ∈ X โดยที่ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
ถา u เปนตัวดูดซับที-่ n แลว u ∈ An ( x, y )
พิสูจน ให x, y, u ∈ X
สมมติให u เปนตัวดูดซับที-่ n ดังนั้น ( u n ∗ a ) ∗ a =
u สําหรับทุก ๆ a ≠ 1
จะไดวา x n ∗ ( y ∗ u ) = (1∗ x n ) ∗ ( y ∗ u )
= (1n ∗ x n ) ∗ ( y ∗ u )
= ( u n ∗ x n ) ∗ ( y ∗1)
= ( u n ∗ x n ) ∗1
=1

นั่นคือ u ∈ An ( x, y )



ทฤษฎีบท 3.8 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X โดยที่ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
ถา x เปนตัวดูดซับที-่ n แลว An ( x ) = {1, x}
พิสูจน สมมติให x ตัวดูดซับที-่ n ดังนั้น ( x n ∗ a ) ∗ a =
x สําหรับทุก ๆ a ≠ 1
1
สมมติให x′ ∈ A ( x ) จะไดวา x n ∗ x′ =

นั่นคือ x = ( x n ∗ x′ ) ∗ x′

= 1 ∗ x′
= x′
นั่นคือ An ( x ) = {1, x}



ขอสังเกต ถา x ∗ y =
1
n
จะไดวา x ∗ y = x ∗ ( x ∗ ( x ∗ ∗ ( x ∗ y ))
= x ∗ ( x ∗ ∗ ( x *1))


= x *1
=1
นั่นคือ x ∗ y =1 = x n ∗ y

651

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ทฤษฎีบท 3.9 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X โดยที่ x เปน ตัวดูดซับที-่ n ถา x ≤ y
แลวจะไดวา y ∈ An ( x )
พิสูจน สมมติให x ≤ y นั่นคือ x ∗ y =
1
พิจารณา x n ∗ y =1∗ ( x n ∗ y )
= ( x ∗ y ) ∗ ( xn ∗ y )

= xn ∗ (( x ∗ y ) ∗ y )
= xn

(( x

n

∗ y) y

)

= xn ∗ x
=1
ดังนั้น y ∈ An ( x )



ทฤษฎีบท 3.10 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X โดยที่ x เปน ตัวดูดซับที-่ n ถา x ≤ z แลว
z ∈ An ( x, y ) สําหรับทุก ๆ y ∈ X
พิสูจน สมมติให x ≤ z จะไดวา x ∗ z =
1 นั่นคือ x n ∗ z = x ∗ z
พิจารณา x n ∗ ( y ∗ z ) =1∗ ( x n ∗ ( y ∗ z ) )
= ( x ∗ z ) ∗ ( xn ∗ ( y ∗ z ))

= xn ∗ (( x ∗ z ) ∗ ( y ∗ z ))

(

= xn ∗ y ∗ (( x ∗ z ) ∗ z )

( (

= xn ∗ y ∗ ( xn ∗ z ) ∗ z

)

))

= xn ∗ ( y ∗ x )
=y ∗ ( x n ∗ x)
= y ∗1
=1
ดังนั้น z ∈ An ( x, y )



ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X โดยที่ n ∈ N เมื่อ N คือเซตของจํานวนนับ
กําหนดให
Ab =

{x ∈ X

x=

(x

n

}

∗ a ) ∗ a ; ∀a ∈ X \ {1}

คือ เซตของตัวดูดซับที-่ n ทั้งหมดของ X
ทฤษฎีบท 3.11 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X จะไดวา Ab ⊆  An ( x )
พิสูจน ให u ∈ Ab ดังนั้น u เปน ตัวดูดซับที่-n โดย ทฤษฎีบท 3.6 จะไดวา u ∈ An ( x ) สําหรับทุก ๆ x ∈ X

นั่นคือ u ∈  An ( x ) ดังนั้น Ab ⊆  An ( x )
บทแทรก 3.12 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X ถา x เปนตัวดูดซับที-่ n จะไดวา Ab ⊆ An ( x )
พิสูจน เปนผลจาก ทฤษฎีบท 3.11
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ทฤษฎีบท 3.13 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X จะไดวา Ab ⊆  An ( x, y )
พิสูจน จาก An ( x ) =  An ( x, y ) ดังนั้น Ab ⊆  An ( x, y )



บทแทรก 3.14 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x ∈ X ถา X เปนตัวดูดซับที-่ n จะไดวา Ab ⊆ An ( x, y )
พิสูจน เปนผลจาก ทฤษฎีบท 3.13

บทนิยาม 3.15 ให X เปนพีชคณิต-BE จะเรียก X วา พีชคณิต-BEดูดซับที่-n (n-absorb BE-algebra) ถาทุก ๆ
x ∈ X แลว x เปนตัวดูดซับที่-n
ถา a, b เปนตัวดูดซับที-่ n จะไดวา ( a n ∗ b ) ∗1 =

(1

n

∗ b ) ∗ a=

b∗a

ทฤษฎีบท 3.16 ให X เปนพีชคณิต-BE จะไดวา X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที่-n ก็ตอเมื่อ
( x n ∗ y ) ∗ z = ( z n ∗ y ) ∗ x สําหรับทุก ๆ x, y, z ∈ X
พิสูจน ( ⇒ ) ให X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที-่ n
ให x, y, z ∈ X โดยทฤษฎีบท 3.4 จะไดวา ( x n ∗ y ) ∗ z = ( z n ∗ y ) ∗ x

( ⇐ ) ให ( x n ∗ y ) ∗ z = ( z n ∗ y ) ∗ x

จะแสดงวา X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที่-n
ให a ∈ X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที-่ n
พิจารณา a= 1∗ a
=

=

(b
(a

n

n

∗ b) ∗ a

∗ b) ∗ b

ดังนั้น a เปนตัวดูดซับที-่ n สามารถสรุปไดวา X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที่-n



ทฤษฎีบท 3.17 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X ถา x ≤ y และ y เปนตัวดูดซับที่-n แลว
( y n ∗ z ) ≤ ( x ∗ z ) สําหรับทุก ๆ z ∈ X
พิสูจน สมมติให x ≤ y และ y เปนตัวดูดซับที่-n
ดังนั้น ( y n ∗ z ) ∗ ( x ∗ z ) = x ∗ ( ( y n ∗ z ) ∗ z )
=

x∗ y
= 1

ดังนั้น ( y ∗ z ) ≤ ( x ∗ z ) สําหรับทุก ๆ z ∈ X



n

ทฤษฎีบท 3.18 ให X เปนพีชคณิต-BE และ x, y ∈ X ถา y เปนตัวดูดซับที่-n แลว x ≤ y สําหรับทุก ๆ x ≠ 1
พิสูจน สมมติให y เปนตัวดูดซับที-่ n
พิจารณา x ∗ y = x ∗ ( ( y n ∗ x ) ∗ x )
=

=

(y
(y

n

n

∗ x) ∗( x ∗ x)

∗ x ) ∗1
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สรุปไดวา x ≤ y

= 1



ทฤษฎีบท 3.19 ให X เปนพีชคณิต-BE และ a ∈ X ถา X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที่-n แลว An ( a )
เปนตัวกรอง
พิสูจน สมมติให X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที-่ n
จะแสดงวา An ( a ) เปนตัวกรอง
เนื่องจาก =
1
a n ∗1 เพราะฉะนั้น 1 ∈ An ( a )
สมมติให x ∈ An ( a ) และ x ∗ y ∈ An ( a ) จะแสดงวา y ∈ An ( a )
1
จะไดวา a n ∗ x =
1 และ a n ∗ ( x ∗ y ) =
n
n
พิจารณา a ∗ y = 1∗ ( a ∗ y )
=

(x

n

∗ xn ) ∗ ( an ∗ y )

(
∗ (( y

)
∗ x ) ∗ x)

= an ∗ ( xn ∗ xn ) ∗ y
= an
=
=

(y
(y

n
n

n

n

∗ xn ) ∗ ( an ∗ x )
∗ x n ) ∗1

= 1

ดังนั้น y ∈ An ( a ) สรุปไดวา An ( a ) เปนตัวกรอง



อภิปรายผล
สําหรับพีชคณิต-BE นั้นไดมีการศึกษากันอยางแพรหลาย จากการศึกษางานวิจัยของ อรรถพลและคณะ ผูวิจยั จึง
นํางานวิจัยเรื่องตัวดูดซับในพีชคณิต-BE มาขยายความใหเปนตัวดูดซับที่-n ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดศึกษาและนําเสนอไว 2 ชนิด
คือ ตัวดูดซับที-่ n และพีชคณิต-BEดูดซับที-่ n แนวทางในการดําเนินครั้งตอไปอาจจะศึกษาตัวดูดซับชนิดอื่น ๆ หรือใชสมบัติ
อื่น ๆ ในพีชคณิต-BE เชน สมบัตกิ ารสลับที่ เปนตน
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาสําหรับ X ที่เปนพีชคณิต-BE ถา u เปนตัวดูดซับที-่ n แลว u จะเปนสมาชิกของ
เซตบนวางนัยทั่วไปและสวนขั้ววางนัยทั่วไปของสมาชิก x, y ∈ X เสมอ และ
1. ถา x เปนตัวดูดซับที-่ n แลว An ( x ) = {1, x}
2. ถา x เปนตัวดูดซับที-่ n และ x ≤ y แลวจะไดวา y ∈ An ( x )
3. ถา x เปนตัวดูดซับที-่ n และ x ≤ z แลว z ∈ An ( x, y ) สําหรับทุก ๆ y ∈ X
และเมื่อทําการขยายให X ที่เปนพีชคณิต-BE ใหเปนพีชคณิต-BEดูดซับที่-n จะไดวา
4. X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที่-n ก็ตอเมื่อ ( x n ∗ y ) ∗ z = ( z n ∗ y ) ∗ x สําหรับทุก ๆ x, y, z ∈ X
5. ถา X เปนพีชคณิต-BEดูดซับที-่ n และ a ∈ X แลว An ( a ) เปนตัวกรอง
กิตติกรรมประกาศ
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การประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวสําหรับพัฒนาระนาดตนแบบเพื่อสงเสริมการเลนดนตรีไทย
APPLICATION OF EMBEDDED SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF THAI XYLOPHONETO
TO PROMOTE THAI MUSIC
พันธุธิดา ลิ้มศรีประพันธ1* วชิระ ลิ้มศรีประพันธ2 และ สมเจตน ทองดี3
1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
Corresponding author : *phuntida_nk@hotmail.com
บทคัดยอ

ดนตรีไทยเปนเอกลักษณและศิลปะสําคัญของชาติไทยที่อยูคูกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงดนตรีสากลที่ดึงดูดความสนใจและมีรูปแบบการเรียนที่เปดกวางเขาถึงงายตางจากดนตรีไทยที่สอนเชิงจดจําแบบ
ตัวตอตัวผานครูเพลง ซึ่งทําใหการเผยแพรและสงเสริมดนตรีไทยลดนอยลง ดังนั้นการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย
จึงตองสรางแรงจูงใจใหเยาวชนเกิดความสนใจและเรียนรูไดงาย ซึ่งระนาดเปนเครื่องดนตรีพ้ืนฐานในการบรรเลง และมีวิธี
บรรเลงอยางเปนระบบงายตอการเรียนรู คณะผูวิจัยจึงประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวเพื่อสรางระนาดตนแบบจํานวน 8 เสียง
ที่สามารถนําจังหวะการบรรเลงเพลงไทยดวยไดโอดเปลงแสงแทนตัวโนตซึ่งมีประสิทธิภาพรอยละ 100 และใชเซนเซอรแสง
อินฟราเรดในการตรวจสอบจังหวะตีของผูฝกหัดซึ่งมีประสิทธิภาพการตรวจจับแบบตีแยกลูกระนาดรอยละ 97.5 และ
ประสิทธิภาพการตีแบบตอเนื่องรอยละ 86.2 โดยแสดงผลคะแนน เพื่อสรางแรงจูงใจและรูพัฒนาการการฝกหัดดนตรีไทยผาน
วงจรแสดงผลตัวเลขทีป่ ระสิทธิภาพรอยละ 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
ดนตรี ถือ เป นศิ ล ปะแขนงหนึ่ ง ซึ่ง เกิ ดจากความคิด สร างสรรค แ ละจิ น ตนาการของมนุ ษ ย ที่มี คุ ณ คา ในดา นการ
ตอบสนองตออารมณความรูสึก ซึ่งแตละประเทศและทองถิ่นจะมีวัฒนธรรมดนตรีที่แตกตางกันออกไป ดนตรีไทยถือไดวาเปน
เอกลักษณของชนชาติเปนศิลปะที่สําคัญอยางหนึ่งที่อยูคูกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงมี
การแลกเปลี่ ยนทางวัฒ นธรรมระหวา งชนชาติม ากขึ้น ทํา ใหด นตรีส ากลจากกลุม ประเทศตะวัน ตกที่ มีก ารปรั บปรุง และ
พัฒนาการตามยุคสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงดนตรี อีกทั้งยังมีรูปแบบการเรียนรูของเครื่องดนตรีที่เปดกวางเขาถึง
งายและมีสื่อที่นาสนใจ แตกตางจากดนตรีไทยมีใชการสอนแบบตัวตอตัวผานครูเพลง การเรียนดนตรีไทยจึงไมแพรหลายและ
เขาถึงไดยากทําใหบทบาทและความสําคัญเริ่มลดนอยลง ซึ่งสอดคลองที่ สงัด ภูเขาทอง (2539) กลาวไววา ดนตรีก็เหมือนกับ
ศิลปกรรมทุกสาขา คือ ความนิยมยอมผันแปรไปตามกาลเวลาและตามสภาพของสังคม โอกาสที่จะสัมผัสกับดนตรีไทยใน
ชีวิตประจําวันมีนอยและลดลงทุกที จนดูเหมือนดนตรีไทยจะไมมีวิวัฒนาการสืบไปในอนาคต ดังนั้นเราควรรักษาไวเพื่อสืบตอ
วัฒนธรรมดนตรีไทยใหเปนมรดกของชาติสืบไป ซึ่งการจะสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยใหยั่งยืนตอไปได จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองสรางแรงจูงใจใหเยาวชนเกิดความสนใจและเขาถึงการเรียนรูดนตรีไทยขั้นพื้นฐานได
"จังหวะ" เปนองคประกอบหนึ่งในการเรียนรูดนตรีที่สําคัญ อรวรรณ บรรจงศิลปะ (2551) กลาวไววา องคประกอบ
ดนตรีป ระกอบไปดวยพื้นฐาน คือ จั งหวะ ทํานองเพลง เสียงประสาน ฉันทลักษณ อารมณ และแบบของเพลง ซึ่งเป น
สิ่งจําเปนที่ชวยใหเด็กเขาใจดนตรียิ่งขึ้น ระนาดเปนเครื่องดนตรีพื้นฐานที่มีบทบาทหนาที่โดดเดนในการบรรเลงดนตรีไทย
และมีวิธีการบรรเลงอยางเปนระบบงายตอการเริ่มตนเรียนรู โดยอุทัย ศาสตรา (2553) กลาววา การสอนทักษะการบรรเลง
ระนาดเอกยึดหลักการสอน ไดแก สอนตามความสามารถของผูเรียน เนนวิธีการบรรเลงมากกวาบทเพลง เนนพื้นฐานการ
บรรเลงที่ถูกตอง สอนทักษะอยางเปนขั้นตอน ดวยการสอนแบบอธิบายพรอมการสาธิต สอดคลองกับงานวิจัยของ กรณิการ
(2555) ที่พัฒนาซอฟทแวรจําลองระนาด กับ กษิดิ์กฤษณและคณะ (2557) ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นระนาดในรูปแบบเกมสบน
อุปกรณแท็ปเล็ต แตการบรรเลงระนาดบนอุปกรณแท็ปเล็ตยังไมสามารถทดแทนการบรรเลงเพลงดวยระนาดจริง ในดานของ
อรรถรสในการบรรเลงดนตรี รวมถึงการฝกหัดเทคนิคการตีระนาด เชน การจัดทานั่ง การบังคับกลามเนื้อ ทาจับไม ตามเกณฑ
มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย (2538) และ สรธัญ (2557) และในสวนวิจัยของ Clarion Chacko และคณะ
(2016) ที่ใชเซนเซอรรับแสงอินฟราเรดในการตรวจสอบทาทางที่สื่อความหมายเพื่อขับเคลื่อนรถนั่งคนพิการ รวมถึง HengTze Cheng และคณะ (2011) ที่ใชชุดของเซนเซอรอินฟราเรดพร็อกซิมิตี้ในการจดจําและคาดเดาทาทางคําสั่งอุปกรณโมบาย
ชวยสนับสนุนแนวคิดในการตรวจสอบการตรวจจับการบรรเลงของระนาดได
คณะผูวิจัยจึงไดออกแบบและพัฒนาระนาดตนแบบ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูเครื่องดนตรีไทยพื้นฐาน
ดวยการบูรณาการความรูดานระบบสมองฝงตัว โดยใชระนาดจําลองแบบ 8 เสียง คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที และโดเสียงสูง
ใหสามารถนําทางจังหวะการตีใหกับผูฝกหัด ตามโนตเพลงไทยเดิมที่กําหนดดวยชุดไดโอดเปลงแสง (Light-Emitting Diode)
พรอมทั้งสามารถตรวจจับความถูกตองของการตีจังหวะบรรเลงดวยเซนเซอรแสงอินฟราเรด (Infrared Proximity Sensor)
ในรูปแบบของคะแนนดวยวงจรแสดงตัวเลข (Seven Segment Display) เพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจและรูพัฒนาการของการฝก
โดยหวังวาจะชวยสงเสริมใหเยาวชนไทยสนใจ และ สงเสริมอนุรักษ สืบทอดเกี่ยวกับดนตรีไทยมากขึ้น รวมถึงแสดงใหเห็นถึง
การบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัวรวมกับความรูดานเครื่องดนตรีไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
อุปกรณที่ใชในการดําเนินการวิจัย
1) ระนาดจําลองแบบ 8 ลูกระนาด ขนาด 45 x 15 x 15 เซนติเมตร ทําจากไมมีจํานวนลูกระนาด 8 ลูก สามารถ
ใหเสียงดนตรีขั้นพื้นฐาน ไดแก โด เร มี ฟา ซอล ลา ที และโดเสียงสูง เปนผลิตภัณฑ OTOP จากชางผูมีทักษะและฝมือในการ
ทําระนาด ดังนั้นจึงเหมาะสมใชในการทดสอบเพื่อสรางตนแบบจําลอง ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ระนาดจําลอง ทําจากไม จํานวน 8 ลูกระนาดพรอมไม
2) บอรดสมองกลฝงตัว Arduino Mega 2560 เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรที่ใชหนวยประมวลผลตระกูล
ARM ของ ATMEL โดยใชชิปไอซี ATmega 2560 ที่มีความถี่ในการประมวลผลที่ 16 MHz และใชแรงดันไฟฟาในระดับ 5V มี
จํานวนอินพุตและเอาตพุตในการเชื่อมตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอลจํานวน 54 พอรต แบบอนาล็อกจํานวน 16
พอรต ดังแสดงในภาพที่ 2 สามารถพัฒนาซอฟทแวรในลักษณะของภาษา C/C++ ผานการใชซอฟทแวร Arduino IDE

ภาพที่ 2 บอรดสมองกลฝงตัว Arduino Mega 2560
3) เซนเซอรแสงอินฟราเรด (Infrared Proximity Sensor) เปนเซนเซอรประเภทหนึ่งที่ใชหลักการสะทอนของ
แสงในการตรวจจับการกีดขวางของวัตถุ มีการตอบสนองอยางรวดเร็ว คืนคาเปนระยะหางระหวางวัตถุกับเซนเซอร ที่ไดจาก
ความสัมพันธระหวางแรงดันเอาตพุตแบบอนาล็อกในหนวยโวลต (V) กับ ระยะทางในหนวยเซนติเมตร (cm) ดังแสดงในภาพ
ที่ 3 งานวิจัยเลือกใชเซนเซอรแสงอินฟราเรด Sharp รุน GP2Y0A02 ที่มีคุณสมบัติเชิงเทคนิคสามารถใชแรงดันไฟเลี้ยงในชวง
ระหวาง 4.5V ถึง 5.5V ที่เหมาะสมกับบอรดสมองกลฝงตัวและมีชวงในการวัดระยะ 20 cm ถึง 150 cm ทําใหเหมาะสมใน
การตรวจจับการตีลูกระนาดตนแบบ

(ก) เซนเซอรแสงอินฟราเรด Sharp GP2Y0A02
ภาพที่ 3 บอรดสมองกลฝงตัว Arduino Mega 2560
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4) วงจรแสดงผลตัวเลข (Seven Segment Display) เปนไดโอดเปลงแสง LED (Light Emitting Diode) แบบ
เลขเจ็ดสวนเปน ที่ถูกนํามาจัดรูปแบบการแสดงผลเปนตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัวดังแสดงในภาพที่ 4 โดยภายใน
จะประกอบไปดวย LED จํานวนแปดตัว คือ A, B, C, D, E, F, G และ DP

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 4 (ก) อุปกรณไดโอดเปลงแสงแบบเลขเจ็ดสวน (7-Segment) (ข) ตําแหนงการวาง LED ภายใน 7-Segment
และ (ค) การแสดงผลเปนตัวเลขศูนยถึงเกาของ 7-Segment
5) วงจรดีโคดสัญญาณไบนารีไอซี 7447 (Decoder/Driver 7-Segment) ในการควบคุมสั่งงานการแสดงผล
ของวงจรแสดงผลตัวเลขแบบเจ็ดสวน (7-Segment) ตองใชสัญญาณควบคุมจํานวน 8 บิต ดังนั้นการแสดงผลตัวเลขจํานวน 3
หลักจะตองใชบิตสั่งงานจํานวนมากถึง 24 เอาตพุต ซึ่งบอรดสมองกลฝงตัวอาจจะมีจาํ นวนอินพุตและเอาตพุตไมเพียงพอ หรือ
เกิดความยุงยากในการพัฒนาโปรแกรม การใชรหัสไบนารี่โคด BCD (Binary Coded Decimal Code) ที่เปนรหัสพิเศษแทน
ตัวเลขจึงสามารถชวยแกปญหาดังกลาวดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 (ก) แสดงวงจรการเชื่อมตอวงจรดีโคดไอซี 7447 (ข) การใชรหัสไบนารี่ในการควบคุม 7-Segment
การวางออกแบบและพัฒนาระนาดเอกตนแบบ
คณะผูวิจัยไดเลือกใชระนาดจําลองแบบ 8 ลูกระนาดที่มีเสียงโนต โด เร มี ฟา ซอล รา ที และ โดเสียงสูง ในการ
ออกแบบระนาดตนแบบเพื่อสงเสริมการเลนดนตรีไทยดวยระบบสมองกลฝงตัว โดยทําการออกแบบแผนสําหรับติดตั้ง
เซนเซอรแสงอินฟราเรดและหลอดไดโอดเปลงแสงจํานวน 8 ชุด ตามจํานวนตัวโนตและลูกระนาด ซึ่งทําการติดตั้งใหเซนเซอร
แตละตัวมีความสูงจากลูกระนาดเทากัน โดยทําการติดตั้งอยูบนของแทนวาง ซึ่งจะทําการบรรจุบอรดสมองกลฝงตัวที่เลือกใช
Arduino Mega 2560 ที่จํานวน I/O เพียงพอในการทํางาน รวมถึงวงจรและอุปกรณในการแปลงระบบไฟฟา และในสวนของ
ดานหนาของแทนวางจะออกแบบใหมีสวิตชเริ่มและเลือกความเร็วในการฝกหัดบรรเลงระนาดอยู 3 ระดับ พรอมกับวงจร
แสดงผลแบบ 7-Segment ที่ใชในการแสดงเปอรเซ็นตความถูกตองในการตีตามจังหวะของเพลงที่กําหนดไวใชในการฝกหัดที่
บรรจุไวในบอรดสมองกลฝงตัวดังแสดงในภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 การออกแบบระนาดตนแบบเพื่อสงเสริมการเลนดนตรีไทยดวยระบบสมองกลฝงตัว

ภาพที่ 7 ระนาดตนแบบที่พัฒนาและสวนประกอบภายในของวงจรควบคุมพรอมบอรดสมองกลฝงตัว
โดยไดออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝงตัวเพื่อทํางานเปนโมดูลการทํางานของตนแบบระนาด ดังนี้
โมดูลที่ 1 : สวนการแปลงโนตเพลง โดยใชโนตเพลงไทยเดิมแบบ 8 เสียงที่เลือกไวเพื่อแปลงเปนตัวโนตแบบตัวอักษร พรอม
แบงเปนหอง โดยทําการเก็บขอมูลในรูปแบบโครงสรางขอมูลแบบอารเรย และบันทึกเก็บไวในหนวยความจํา EEPROM
โมดูลที่ 2 : การนําทางจังหวะการบรรเลง ทําการอานคาตัวโนตแตละหองจากอารเรย โดยมีความเร็วของจังหวะการอานตาม
ความเร็วที่เลือกของผูฝกหัดกอนเริ่มระบบ เพื่อควบคุมการทํางานของไดโอดเปลงแสงและเลเซอรแสงจํานวน 8 ชุดใหแสดงผล
ตามลําดับในแตละตําแหนงของลูกระนาด ดังแสดงในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงตําแหนงติดตั้งเซนเซอรการตรวจสอบและชุดนําทางจังหวะการบรรเลง
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โมดูลที่ 3 : การตรวจสอบจังหวะการตี โดยใชเซนเซอรแสงอินฟราเรดจํานวน 8 ตัว ที่ติดตั้งในลักษณะเอียงขึ้นทํามุมกับลูก
ระนาด ดังแสดงในภาพที่ 8 ทํ าใหไดความสูง ระหวางลูกระนาดและเซนเซอรที่ระยะเทา กันที่จะสงผลใหการตรวจสอบ
“จังหวะการยก” และ “จังหวะการตี” มีความผิดพลาดนอยลง เพื่ออานคาแรงดันแบบอนาล็อกและแปลงเปนคาระยะทางใน
หนวยเซนติเมตรแลวคํานวณหาคาระยะทางและระยะเวลาในการอานที่เหมาะสมในการแทนจังหวะ "จังหวะยก" และ "จังหวะ
ตี" ดังแสดงในภาพที่ 9 เพื่อนําคาไปเปรียบเทียบคาโนตเพลงปจจุบันแลวกําหนดความถูกตองในการตีตามตัวโนต

ภาพที่ 9 แสดงการทํางานของเซนเซอรแสงอินฟราเรดในการตรวจสอบจังหวะการยกและจังหวะการตี
โมดูลที่ 4 : การวิเคราะหคะแนนและแสดงผล นําคาทําการคํานวณความถูกตองของจังหวะการตีใหเปนรอยละจากจํานวน
โนตเพลงทั้งหมดแลวแปลงคาเปนรหัส BCD เพื่อแสดงผลดวยวงจรแสดงผลตัวเลขจํานวน 3 หลัก
โดยทั้ง 4 โมดูลมีแผนผังการทํางานของระนาดตนแบบดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แผนผังการทํางานของระนาดตนแบบที่ควบคุมดวยบอรดสมองกลฝงตัว
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ผลการวิจัย
คณะผูวิจัยไดทําการออกแบบการทดลองสําหรับหาประสิทธิภาพการทํางานของระนาดตนแบบที่ โดยทําการ
กําหนดคาตัวเลขแทนตัวโนตตามลําดับ คือ 1) โด 2) เร 3) มี 4) ฟา 5) ซอล 6) ลา 7) ที 8) โดเสียงสูง ดังแสดงในภาพที่ 11
เพื่อทําการทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานในสวนตาง ๆ ดังนี้

ภาพที่ 11 การกําหนดคาลําดับที่ของลูกระนาดที่ใชในการทดลองนําทางจังหวะการตี
1) ประสิทธิภาพการนําทางจังหวะการตี โดยทําการโปรแกรมจังหวะการบรรเลงตัวโนตลงไปในลักษณะตาง ๆ ที่ตองการ
ทดลองจํานวน 6 ลักษณะ เพื่อตรวจสอบความถูกตองการนําทางของจังหวะการตี ของหลอดไดโอดเปลงแสงและเลเซอรซึ่งติด
ไวในแตละตําแหนงของลูกระนาด โดยทําการทดลองซ้ําในแตละลักษณะจํานวน 5 ครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการนําทางจังหวะการตีตามโนตของระนาดตนแบบ
ความถูกตองการนําทางโนตจังหวะการตี (รอยละ)
ลักษณะการใหจังหวะตัวโนตที่ทําการทดลอง
1→2→3→4→5→6→7→8
8→7→6→5→4→3→2→1
1,1 → 2,2 → 3,3 → 4,4 → 5,5 → 6,6 → 7,7 → 8,8
8,8 → 7,7 → 6,6 → 5,5 → 4,4 → 3,3 → 2,2 → 1,1
1,3 → 2,4 → 3,5 → 4,6 → 5,7 → 6,8
8,6 → 7,5 → 6,4 → 5,3 → 4,2 → 3,1

1
100
100
100
100
100
100

ครั้งที่ทดลอง
2
3
4
5
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
คาเฉลี่ยความถูกตองรวม

คาเฉลี่ย
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ผลการทดลองพบวา การนําทางโนตจังหวะการตีสามารถแสดงไดถูกตองในทุกลักษณะของการทดลอง ทําให
คาเฉลี่ยความถูกตองรวมอยูที่รอยละ 100 ซึ่งลักษณะการใหจังหวะตัวโนตที่ออกแบบทดลองจะเปนไปในลักษณะเดียวกันที่
เกิดขึ้นในโนตเพลง แตดวยเหตุผลของความผิดพลาดในการจดจําและบันทึกของมนุษยจึงไมใชโนตเพลงจริงในการทดลอง
2) ประสิทธิภาพการตรวจจับจังหวะการตี แบงการทดลองออกเปนแบบการตีแยกลูกระนาดและแบบการตีตอเนื่อง ตามโนต
ที่ระบุโดยใชคาลําดับลูกระนาดในภาพที่ 8 ซึ่งการทดลองตีแบบแยกลูกระนาด ใชผูทดสอบจํานวน 10 คน ตีตามจังหวะที่
กําหนด ณ ตําแหนงลูกระนาด แตละลูกซ้ําจํานวน 10 จังหวะ เพื่อตรวจสอบความถูกตองการตรวจจับดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพในการตรวจจับจังหวะการยกและการตีแบบแยกลูกระนาด
คาความถูกตองการตรวจจับจังหวะยกและตี (ครั้ง)
คาลําดับ
คาเฉลี่ยความถูกตอง
ลูกระนาด
ผูทดสอบ (คน)
(รอยละ)
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
คาเฉลี่ยรอยละความถูกตองการจับจังหวะการตีแบบแยกลูกระนาด
97.50
ผลการทดลองพบวา การนําทางโนตจังหวะการตีของระนาดลูกที่ 1, 2 และ 8 มีรอยละความถูกตองนอยที่สุดคือ 95
ซึ่งอาจจะเกิดจากตําแหนงและมุมที่ตองบิดไมไปเพื่อตี สวนระนาดลูกที่ 4 และ 5 มีรอยละความถูกตองมากที่สุดคือ 100
รองลงมาคือ ระนาดลูกที่ 3, 6 และ 7 ตามลําดับ
ในสวนการทดลองแบบตีตอเนื่องจะเลือกผูทดสอบที่มีคารอยละความถูกตองการตีแบบแยกลูกระนาดสูงสุดจํานวน
5 คน โดยทําการออกแบบลักษณะการใหจังหวะตัวโนต จํานวน 6 แบบ ที่มีความถี่ในการใชจังหวะคงที่ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของการตรวจจับการตีเปรียบเทียบกับคาที่แสดงจากวงจรแสดงผลตัวเลข ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพในการตรวจจับจังหวะการยกและการตีแบบตอเนื่องแยกลูกระนาด
คาความถูกตองการตรวจจับจังหวะยกและตี (รอยละ)
ลักษณะการใหจังหวะตัวโนต
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
คาเฉลี่ยรอยละความถูกตองการจับจังหวะการตีแบบแยกลูกระนาด
86.20
ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพในการตรวจจับจังหวะการยก และการตีแบบตอเนื่องตามลักษณะการใหจังหวะตัว
โนต มีคาเฉลี่ยรอยละความถูกตองรวมเทากับ รอยละ 86.2 โดยพบวาลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบที่ 1 และ 2 ที่เปนการ
ตีแบบลูกเดียวไลระดับเสียง มีความถูกตองรอยละ 92.4 และ 94.0 ตามลําดับ และรอยละความถูกตองในการตรวจจับจะ
ลดลง เมื่อตีในลักษณะการใหโนตแบบที่ 3 และ 4 ซึ่งเปนการตีแบบซ้ําในแตละตัวโนต ซึ่งไดคาความถูกตองรอยละ 89.2 และ
87.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ลักษณะการใหโนตแบบสลับตัวโนต แบบที่ 5 และแบบที่ 6 โดยเปนการตีแบบสองมือพรอมกัน
ปรากฏวามีคาความถูกตองนอยที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 77.8 และ 75.6 ตามลําดับ
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อภิปรายผล
จากผลจากการวิจัยพบวา สวนโมดูลการแสดงคะแนนการฝกหัดดวยวงจรแสดงผลตัวเลขจํานวนสามหลักมีคาเฉลี่ย
ความถูกตองรวมอยูที่รอยละ 99.72 ซึ่งขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการเพิ่มความถี่ในการแสดงผลที่สูงขึ้นเปน 0.5 วินาทีตอคา
ตัวเลข ทําใหแสดงผลขอมูลไมทันและขามคาตัวเลขบางตัวไป ทําใหคาเฉลี่ยความถูกตองลดลงอยูที่รอยละ 98.9 แตกตางจาก
ที่ใชความถี่ในการแสดงผลขอมูล 1, 2 และ 3 วินาทีตอคาตัวเลขที่มีความถูกตองเฉลี่ยรอยละ 100 จึงนําชวงความถี่นี้ไป
กําหนดความเร็วของจังหวะการฝก ในสวนโมดูลนําทางจังหวะการตีเพื่อฝกหัด พบวา การนําทางในลักษณะการใหจังหวะตัว
โนตทั้ง 6 แบบ ที่มีลักษณะคลายกับการใหจังหวะของโนตเพลงจริงไดผลคาเฉลี่ยความถูกตองรอยละ 100 ซึ่งเหตุผลที่ไมทํา
การทดลองหาประสิทธิภาพความถูกตองในการนําทางกับโนตเพลงจริง เนื่องจากความสามารถในการจดจําโนตและความ
ผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นของมนุษยที่ทําหนาที่ในการบันทึกขอมูลผลการทดลอง
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของระนาดตนแบบที่ตองการสรางแรงจูงใจ โดยมีการใหคะแนนความถูกตองในการฝกตี
ระนาดของผูฝกหัดจึงมีโมดูลที่ทําหนาที่ในการตรวจจับจังหวะการตี โดยออกแบบการทดลอง 2 แบบ คือ 1) แบบตีแยกลูก
ระนาด พบวา ตําแหนงการตีในลูกระนาดที่ 4 และ 5 มีคาเฉลี่ยความถูกตองในการตรวจจับดีที่สุดอยูที่รอยละ 100 และมีคา
ลดลงเมื่อตําแหนงลูกระนาดที่ 1,2 และ 8 ซึ่งเปนตําแหนงที่อยูไกลจากมือของผูตีและตองบิดไม ทําใหไดคาเฉลี่ยความถูกตอง
อยูที่รอยละ 95 ในสวนที่ 2) แบบตีตอเนื่อง พบวา ลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบที่ 1 และ 2 ที่เปนการตีแบบลูกเดียว
เรียงตอกันมีคาเฉลี่ยความถูกตองในการตรวจจับการตีสงู สุดที่รอยละ 92.4 และ 94.0 ตามลําดับ เนื่องจากเปนลักษณะการตีที่
งายและใชไมเดียวในการตี และจะมีคาลดลงในลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบที่ 3 และ 4 ที่เปนการตีแบบซ้ํา ทําใหได
คาเฉลี่ยความถูกตองรอยละ 89.2 และ 87.2 ตามลําดับ ซึ่งอาจเกิดจากชวงเวลาในการอานคาเซนเซอรแสงอินฟราเรดของ
จังหวะการยกและจังหวะการตีของแตละโนตที่พัฒนายังไมเหมาะสม หรือ หรือ ความสูงและลักษณะการตีไมของผูทดลองแต
ละคนแตกตางกันซึ่งไมไดถูกทําการระบุใหเปนตัวแปรควบคุมในการทดลอง และลักษณะการใหจังหวะตัวโนตแบบที่ 5 และ 6
ที่เปนการใหจังหวะที่มีโนต 2 ตัวในจังหวะเดียวกันและตีพรอมกันทั้งสองไมนั้น มีคาเฉลี่ยความถูกตองต่ําสุดที่รอยละ 77.8
และ 75.6 ตามลําดับ ซึ่งสวนหนึ่งนาจะเกิดจากลักษณะการทํางานของเซนเซอรแสงอินฟราเรดที่ไมไดมีลักษณะการตรวจสอบ
เปนเสนตรงและพื้นที่ในการติดตั้งเซนเซอรของแตละตัวโนตอยูในระยะใกลกันทําใหเกิดการผิดพลาดเมื่อมีการเคลื่อนที่ไมไป
ในลักษณะการขามโนตซึ่งอาจจะไมตรงในตําแหนงของโนตนั้น ๆ ไดพอดี ทําใหการตรวจสอบคาจังหวะการตีผิดพลาดไป และ
สวนหนึ่งอาจจะเกิดจากทักษะของผูทดสอบแตละบุคคลที่ไมสามารถควบคุมไดทําใหคาในการตรวจสอบลดลง
สรุปผลการวิจัย
การประยุกตใชระบบสมองกลฝงตัวที่พัฒนาดวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino Mega 2560 ในการพัฒนา
ระนาดตนแบบเพื่อสงเสริมการเลนดนตรีไทย โดยใชระนาดจําลองแบบ 8 ลูกระนาดที่มีเสียงโนต โด เร มี ฟา ซอล รา ที และ
โดเสียงสูง มีประสิทธิภาพในการนําทางจังหวะการตีของโนตเพลงดวยไดโอดเปลงแสงเฉลี่ยรอยละ 100 และมีประสิทธิภาพใน
การตรวจจับจังหวะการตีของของผูฝกหัดดวยเซนเซอรแสงอินฟาเรด ในแบบการตีแยกลูกระนาดเฉลี่ยรอยละ 97.50 และการ
ตีตอเนื่องตามโนต เฉลี่ยรอยละ 86.20 ซึ่งคาการตรวจจับจังหวะการตีนี้จะนําไปคํานวณเปนคะแนนในการฝกหัด เพื่อชวยเปน
แรงกระตุนและสงเสริมพัฒนาการความกาวหนาของผูฝกหัด โดยทําการแสดงผลผานวงจรแสดงตัวเลขจํานวนสามหลักที่มี
คาเฉลี่ยความถูกตองในการแสดงผลรอยละ 99.72
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยอันเปนประโยชนใน
ครั้งนี้ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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จุดตรึงรวมแบบสุมในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมิอิงระยะทาง
RANDOM COMMON FIXED POINT IN A GENERALIZED CONTRACTION ON METRIC SPACES
จิตติพร ตังควิเวชกุล1* และ ทวีศักดิ์ แกวแดง
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*
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาและพิจารณาจุดทับกันสนิทและจุดตรึงรวมแบบสุมบนปริภูมิอิงระยะทางโดยใชเงื่อนไขของ
การหดตัวแบบวางนัยทั่วไป เราหวังวางานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะศึกษาในดานของทฤษฎีบทจุดตรึง

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
ในอดีตที่ผานมาการศึกษางานวิจัยทางดานการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตรนั้น

การหาจุดตรึงเปนสิ่งทีถ่ ูกนํามาศึกษา

อยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันทั้งบนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภมู ิบานาค และบนปริภมู ิอื่นๆ อีกมากมาย และเมื่อไมนานมานีไ้ ดมี
การศึกษาทฤษฎีบทที่เกี่ยวของกับการดําเนินการอยางสุม (random operator) ซึ่งเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจจากนักวิจัย
มากมาย ดูจาก [6,7,10,11,17,22] โดยในป ค.ศ. 1970 Takahashi [27] ไดแนะนําแนวคิดของคอนเวกซในปริภูมิอิง
ระยะทาง

และหลังจากนั้น

นักวิจัยหลายทานไดศึกษาทฤษฎีบทจุดตรึงบนปริภูมิอิงระยะทางคอนเวกซ

ดูจาก

[2,5,8,12,14,19] ซึ่งทําใหไดรับผลลัพธดังตอไปนี้ ในป ค.ศ. 1997 Albert และ Guerre-Delabriere [1] ไดพิสูจนการมีอยู
จริงของทฤษฎีบทจุดตรึงของการสงการหดตัวอยางออนในปริภูมฮิ ลิ เบิรต และในป ค.ศ. 2001 Rhoades [24] ไดขยายงานไป
บนปริภูมิบานาค และในป ค.ศ.2008 Azam และ Shakeel [2] ไดรับทฤษฎีบทของการมีจุดตรึงรวมของการสงการหด
ตัวอยางออนบนปริภูมิอิงระยะทางคอนเวกซ ตอมาการพัฒนาทฤษฎีบทของจุดตรึงไมเพียงจากที่กลาวมานั้น ในป ค.ศ.2006
Beg และ Abbas [9] ไดศึกษาแนวคิดของการดําเนินการแบบสุม บนปริภูมิบานาคและไดรับทฤษฎีบทที่แสดงวา การมีอยูจริง
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ของจุดตรึงรวมและจุดทับกันสนิทของการสงแบบสุมการหดตัวอยางออนในเซตคอนเวกซในปริภมู ิอิงระยะทางบริบรู ณแยกกัน
ได และในงานวิจัยนี้ เขาไดแนะนําการหดตัวอยางออน (Weak Contractive) ซึ่งคือบทนิยามตอไปนี้
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 ) − ϕ (d ( fx, fy ))

สํา หรั บ การส ง f : X → X

และ ϕ : [0, ∞) → [0, ∞) เป น การส งต อ เนื่ อ งและการส ง ไม ล ด ซึ่ ง ϕ (0) = 0 และ

lim ϕ (t ) = ∞
t →∞

ยิ่งไปกวานั้นเขายังไดพิจารณาการลูเขาของลําดับซึ่งถูกสรางขึ้นดวยขั้นตอนการทําซ้ําของมานน (modified Mann iterative
scheme)ดวย ในป ค.ศ. 2009 Abbas และKhan [4] ไดขยายบทนิยามของการหดตัวอยางออนเปนการหดตัวดังตอไปนี้ ให
f : X → X และ g : X → X ซึ่ง

ψ (d ( f ( x), f ( y ))) ≤ ψ (d ( g ( x), g ( y ))) − ϕ (d ( g ( x), g ( y )))

โดยที่ G {ψ : [0, ∞] → [0, ∞] ซึ่งψ เปนการสงอยางตอเนื่องและไมลด
สําหรับทุกๆ x, y ∈ X ซึ่ง ψ , ϕ ∈ G=
โดยที่ ψ (t ) = 0 ก็ตอเมื่อ t = 0 } ในงานวิจัยดังกลาวเขาไดพิจารณาการมีอยูจริงของจุดทับกันสนิท และจุดตรึงรวมของ
การสงขางตน ในป ค.ศ. 2009 Izmat Beg Adnan Jahangir และ Akbar Azam [16] ไดศึกษาจุดทับกันสนิทแบบสุมและ
จุดตรึงสําหรับการสงเขากันไดอยางออนในปริภูมิอิงระยะทางคอนเวกซ ซึ่งเขาไดรับทฤษฎีบทตอไปนี้
ทฤษฎีบทที่ 1.1.1 ให X เปนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X เมื่อ
S , T , f : Ω × K → K สําหรับแตละ x, y ∈ K และ w ∈ Ω
d ( S ( w, x), T ( w, y )) ≤ d ( f ( w, x), f ( w, y )) − ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, y )))

เมื่อ ϕ : [0, ∞) → [0, ∞) เปนการสงตอเนื่องและการสงไมลด ซึ่ง
ϕ ( 0 ) = 0 และ lim ϕ ( t ) = ∞
t →∞

ถา S ( w, K ) ∪ T ( w, K ) ⊆ f ( w, K ) และ f ( w, K ) เปนปริภูมิยอยโพลิชของ K แลวจะมีการสงเมเชอรเรเบิล
p : Ω → K ซึ่ง
f=
( w, p( w)) S=
( w, p( w)) T ( w, p( w))

จากสิ่งที่กลาวมาทําใหเราสนใจศึกษาจุดทับกันสนิทแบบสุมโดยสอดคลองกับเงื่อนไขดานลาง นั่นคือเราจะกําหนด
X เปนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X เมื่อ S , T , f : Ω × K → K

สําหรับแตละ x, y ∈ K และ w ∈ Ω
ψ (d ( S ( w, x), T ( w, y ))) ≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, y ))) − ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, y )))

เมื่อ ϕ : [0, ∞) → [0, ∞) เปนการสงตอเนื่องและการสงไมลด ซึ่ง
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ϕ ( 0 ) = 0 และ lim ϕ ( t ) = ∞
t →∞

และ ψ :[0, ∞] → [0, ∞] เปนการสงตอเนื่องเชิงเสนและการสงไมลด ซึ่ง
ψ (t ) = 0 ก็ตอเมื่อ t = 0

ความรูพื้นฐาน
บทนิยาม 2.1 [23] ให X เปนเซตทีไ่ มใชเซตวาง และ 𝑇: 𝑋 × 𝑋 → ℝ สอดคลองกับเงือ่ นไขดังตอไปนี้ สําหรับทุก
สมาชิก x, y, z ∈ X
(M1) d ( x, y ) ≥ 0
(M2) d ( x, y ) = 0 ก็ตอเมื่อ x = y
(M3) d ( x, y ) = d ( y, x )
(สมมาตร)
(อสมการสามเหลี่ยม)
(M4) d ( x, y ) ≤ d ( x, z ) + d ( z, y )
แลว d จะกลาววาเปน ฟงกชันระยะทาง (distance function) หรือเมตริก (metric) และจะเรียกวา ( X , d ) วาเปน
ปริภูมิอิงระยะทาง (Matric space)
บทนิยาม 2.2 [28] ลําดับ {xn } ใน ( X , d ) จะเรียกวาเปน ลําดับโคชี(Cauchy sequence) ถาสําหรับทุกๆ ε > 0 จะมี
จํานวนเต็มบวก N ซึ่งถา m, n ≥ N แลว d ( xn , xm ) < ε
บทนิยาม 2.3 [28] ลําดับ {Sn } ในปริภูมิอิงระยะทาง ( X , d ) จะเรียกวา ลูเขา(Converges) ถามีจุด S ∈ X ซึ่ง
สําหรับทุกๆ ε > 0 มีจํานวนนับ N ซึ่ง n ≥ N ที่ทําให d ( Sn , S ) < ε
ในกรณีนี้เรากลาววา {Sn } ลูเขาสู S และเราเขียน Sn → S หรือ lim Sn = S
n →∞

บทนิยาม 2.4 [29] ลําดับ {Sn } ของจํานวนจริง จะเรียกวาเปน ลําดับไมลด(Nondecreasing sequence) ถา Sn ≤ Sn +1
สําหรับทุก 𝑛 ∈ ℕ
บทนิยาม 2.5 [29] ลําดับ {Sn } ของจํานวนจริง จะเรียกวาเปน ลําดับไมเพิ่ม(Nonincreasing sequence) ถา Sn ≥ Sn +1
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) ถาสอดคลองตอไปนี้
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 ξ : Ω → X จะกลาววาเปน Σ -เมเชอร ( Σ -measurable) ถาสําหรับเซตยอยเปด 𝐵 ของ
X , ξ −1 ( B) ∈ Σ
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บทนิยาม 2.8 [16] การสง f : Ω × X → X จะกลาววาเปนการสงแบบสุม (random map) ก็ตอเมื่อ สําหรับแตละจุด
x ∈ X การสง 𝑓(∙, 𝑥): Ω → 𝑋 เปนการสงเมเชอร
บทนิยาม 2.9 [16] การสงแบบสุม f : Ω × X → X เปนการสงตอเนื่อง(continuous mapping) ถาสําหรับแตละ
w∈ Ω การสง 𝑓(𝑤,∙): 𝑋 → 𝑋 เปนการสงตอเนื่อง
บทนิยาม 2.10 [16] การสงเมเชอรเรเบิล ξ : Ω → X เปนจุดตรึงแบบสุม(random ﬁxed point) f : Ω × X → X ก็
ตอเมื่อ f ( w, ξ ( w)) = ξ ( w) สําหรับแตละ w∈ Ω
กําหนดให เซตทั้งหมดของการสงเมเชอรเรเบิลจาก Ω → X แทนดวย M (Ω, X ) และเซตทั้งหมดของจุดตรึง
แบบสุมของการสงแบบสุม T แทนดวย RF (T )
บทนิยาม 2.11 [16] ให K เปนเซตที่ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X การสง T : Ω × K → K จะกลาววา
เปนการหดตัว (contraction) บน K ถามีการสงเมเชอรเรเบิล λ : Ω → [0,1) ซึ่ง สําหรับทุกๆ x, y ∈ K ,
d (T ( w, x ) , T ( w, y)) ≤ λ ( w)d ( x, y )

บทนิยาม 2.12 [16] การสง T : Ω × K → K จะกลาววาเปน k -ลิพซิทเซียน (k-Lipschitzian) ถาทุกๆ x, y ∈ K จะมี
คาบวก การสง k : Ω → (0, ∞]
d (T ( w, x ) , T ( w, y)) ≤ k ( w)d ( x, y )

บทนิยาม 2.13 [16] การสงเมเชอรเรเบิล ξ : Ω → K จะกลาววาเปนจุดตรึงรวมของการดําเนินการแบบสุม (common
ﬁxed point of random operators) f : Ω × K → K และ T : Ω × K → K ถาแตละ w ∈ Ω ,
ξ ( w) f=
( w, ξ ( w)) T ( w, ξ ( w))
=
บทนิ ย าม 2.14 [16] การส ง เมเชอร เ รเบิ ล ξ : Ω → K จะกล า วว า เป น จุ ด ทั บ กั น สนิ ท ของการดํ า เนิ น การแบบสุ ม

(coincidence point of random operators) f : Ω × K → K และ T : Ω × K → K ถาแตละ w∈ Ω ,
f ( w, ξ ( w)) = T ( w, ξ ( w))

บทนิยาม 2.15 [16] การสง T : Ω × X → X กลาววาเปน การหดตัวอยางออน(weakly contractive)ในสอดคลอง
f : Ω × X → X ถาทุกๆ x, y ∈ X
d (T ( w, x), T ( w, y )) ≤ d ( f ( w, x), f ( w, y )) − ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, y )))
สําหรับละ w ∈ Ω เมื่อ ϕ :[0, ∞) → [0, ∞) เปนการสงตอเนื่องและการสงไมลด ซึ่ง

ϕ (0) = 0 และ lim ϕ (t ) = ∞
t →∞

วิธดี ําเนินการวิจัย
วิธีการวิจัย
งานวิจัยเรื่องจุดตรึงรวมแบบสุมในการหดตัววางนัยทั่วไปบนปริภูมอิ ิงระยะทาง มีจุดประสงคเพื่อศึกษาและอธิบาย
จุดทับกันสนิทและจุดตรึงรวมแบบสุมโดยสอดคลองกับเงื่อนไขที่ (1)
รูปแบบงานวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาขอมูลจากเอกสาร และเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยทีไ่ ดมีการศึกษา
มาแลว พรอมทั้งไดศึกษาแนวทางใหมๆ ดวย
วิธีดําเนินการวิจยั
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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2. สรางปญหาใหมจากทฤษฎีเดิมที่ศึกษาไว
3. ดําเนินการพิสจู น
4. สรุปและอภิปรายผล
เก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนการศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีบท หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย
ทฤษฎี บทที่ 1 ให X เปน ปริ ภูมิ อิ งระยะทางแยกกั นได และ K
S , T , f : Ω × K → K สําหรับแตละ x, y ∈ K และ w∈ Ω

ไมเ ปน เซตว าง และเปน เซตย อยปด ของ X เมื่ อ

ψ (d ( S ( w, x), T ( w, y ))) ≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, y ))) − ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, y ))) , (1)

เมื่อ ϕ : [0, ∞) → [0, ∞) เปนการสงตอเนื่องและการสงไมลด ซึ่ง
ϕ ( 0 ) = 0 และ lim ϕ ( t ) = ∞
t →∞

และ ψ :[0, ∞] → [0, ∞] เปนการสงตอเนื่องเชิงเสนและการสงไมลด ซึ่ง
ψ (t ) = 0 ก็ตอเมื่อ t = 0
ถา S ( w, K ) ∪ T ( w, K ) ⊆ f ( w, K ) และ f ( w, K ) เปนปริภูมิยอยโพลิชของ K แลวจะมี การสงเมเชอรเรเบิล
p : Ω → K ซึ่ง
f=
( w, p ( w)) S=
( w, p ( w)) T ( w, p ( w))

พิสูจน ให ξ0 : Ω → K เปนการสงเมเชอร โดยเราจะสรางลําดับของการสงเมเชอร ξ n จาก Ω ไปยัง K เนื่องจาก
S ( w, K ) ⊆ f ( w, K ) เลือกการสงเมเชอร ξ1 : Ω → K โดยที่ n = {1, 2,3,...}
f ( w, ξ1 ( w)) = S ( w, ξ 0 ( w))

ในทํานองเดียวกัน เนื่องจาก T ( w, K ) ⊆ f ( w, K ) เลือกการสงเมเชอร ξ 2 : Ω → K ซึ่ง
f ( w, ξ 2 ( w)) = T ( w, ξ1 ( w))

ดังนั้นในรูปทั่วไป เลือกการสงเมเชอร ξ 2 n +1 : Ω → K โดยที่ f ( w, ξ 2 k +1 ( w)) = S ( w, ξ 2 k ( w)) และ เลือกการสงเม
เชอร ξ 2 n : Ω → K โดยที่ f ( w, ξ 2 k ( w)) = T ( w, ξ 2 k −1 ( w)) เมื่อ k เปนจํานวนเต็มบวก โดยเงื่อนไขที่ (1) จะไดวา
ψ (d ( f ( w, ξ 2 k −1 ( w)), f ( w, ξ 2 k ( w)))) = ψ (d ( S ( w, ξ 2 k − 2 ( w)), T ( w, ξ 2 k −1 ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k − 2 ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))
−ϕ (d ( f ( w, ξ 2 k − 2 ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k − 2 ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))

นั่นคือ
ψ (d ( f ( w, ξ 2 k −1 ( w)), f ( w, ξ 2 k ( w)))) ≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k − 2 ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))

ในทํานองเดียวกัน
ψ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w)))) = ψ (d (T ( w, ξ 2 k −1 ( w)), S ( w, ξ 2 k ( w))))
= ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w)), (T ( w, ξ 2 k −1 ( w))))
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≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))
−ϕ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, ξ 2 k −1 ( w))))
= ψ (d ( f ( w, ξ 2 k −1 ( w)), f ( w, ξ 2 k ( w))))

จะไดวา
ψ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w)))) ≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k −1 ( w)), f ( w, ξ 2 k ( w))))

แสดงใหเห็นวา {ψ (d ( f ( w, ξ n ( w)), f ( w, ξ n +1 ( w))))} เปนลําดับไมเพิ่ม และเนื่องจาก ψ เปน การสงไมลด จะได
{d ( f ( w, ξ n ( w)), f ( w, ξ n +1 ( w)))}

เ ป น ลํ า ดั บ ไ ม เ พิ่ ม ข อ ง จํ า น ว น จ ริ ง บ ว ก แ ล ะ เ นื่ อ ง จ า ก

d ( f ( w, ξ n ( w)), f ( w, ξ n +1 ( w))) ≥ 0 ทําใหไดวาลําดับนี้เปนลําดับที่มีขอบเขตลาง ดังนั้นลําดับดังกลาวจะลูเขาสู L

ซึ่ง L ≥ 0
พิจารณากรณีที่ L > 0 แลว ϕ (d ( f ( w, ξ n ( w)), f ( w, ξ n +1 ( w)))) ≥ ϕ ( L) > 0
ดังนั้นเราจะได
ψ (d ( f ( w, ξ 2 n +1 ( w)), f ( w, ξ 2 n + 2 ( w)))) = ψ (d ( S ( w, ξ 2 n ( w)), T ( w, ξ 2 n +1 ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n +1 ( w))))
−ϕ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n +1 ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n +1 ( w)))) − ϕ (L)

ในทํานองเดียวกัน
ψ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n +1 ( w)))) = ψ (d (T ( w, ξ 2 n −1 ( w)), S ( w, ξ 2 n ( w))))

n

= ψ (d ( S ( w, ξ 2 n ( w)), T ( w, ξ 2 n −1 ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n −1 ( w))))

−ϕ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n −1 ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n −1 ( w)))) − ϕ (L)

= ψ (d ( f ( w, ξ 2 n −1 ( w)), f ( w, ξ 2 n ( w)))) − ϕ (L)

จะไดวา
ψ (d ( f ( w, ξ 2 n +1 ( w)), f ( w, ξ 2 n + 2 ( w)))) ≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n ( w)), f ( w, ξ 2 n +1 ( w)))) − ϕ (L)
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n −1 ( w)), f ( w, ξ 2 n ( w)))) − ϕ (L) − ϕ (L)

≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 n − 2 ( w)), f ( w, ξ 2 n −1 ( w)))) − 3ϕ (L)

≤ ψ (d ( f ( w, ξ n ( w)), f ( w, ξ n +1 ( w)))) − (n − 1)ϕ (L)

ดังนั้น สําหรับ m + N จะมี
ψ (d ( f ( w, ξ m + N ( w)), f ( w, ξ m + N +1 ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, ξ m + N −1 ( w)), f ( w, ξ m + N ( w)))) − ϕ ( L)

≤ ψ (d ( f ( w, ξ m + N − 2 ( w)), f ( w, ξ m + N −1 ( w)))) − 2ϕ ( L)
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≤ ψ (d ( f ( w, ξ m + N −3 ( w)), f ( w, ξ m + N − 2 ( w)))) − 3ϕ ( L)

≤ ψ (d ( f ( w, ξ m ( w)), f ( w, ξ m +1 ( w)))) − Nϕ (L)

จะไดวา
ψ (d ( f ( w, ξ m + N ( w)), f ( w, ξ m + N +1 ( w)))) ≤ ψ (d ( f ( w, ξ m ( w)), f ( w, ξ m +1 ( w)))) − Nϕ (L)

ทําใหไดวา
ψ (d ( f ( w, ξ m + N ( w)), f ( w, ξ m + N +1 ( w)))) + Nϕ (L) ≤ ψ (d ( f ( w, ξ m ( w)), f ( w, ξ m +1 ( w))))

จึงเกิดขอขัดแยง สําหรับ N ที่ใหญที่สุด ดังนั้น L = 0 ขณะนี้ เราจะแสดง
T ( w, •)( B(T ( w, f ( w, ξ N −1 ( w))), ε )) ⊆ B(T ( w, ξ N −1 ( w)), ε )

S ( w, •)( B(T ( w, f ( w, ξ N −1 ( w))), ε )) ⊆ B(T ( w, ξ N −1 ( w)), ε )

สําหรับ แตละ w ∈ Ω เมื่อ ε > 0 เลือก N ซึ่ง
ε
ε
ψ (d ( f ( w, ξ N ( w)), f ( w, ξ N +1 ( w)))) ≤ min{ψ ( ), ϕ ( )}
2

2

ε

ดังนั้น สําหรับ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, x N ( w)))) ≤ ψ ( ) สําหรับแตละ w ∈ Ω และ N = 2k แลว
2
ψ (d (T ( w, x), f ( w, ξ N ( w)))) = ψ (d (T ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))

≤ ψ (d (T ( w, x), S ( w, ξ 2 k ( w))))
+ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w), f ( w, ξ 2 k ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))
−ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))

+ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w), f ( w, ξ 2 k ( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))
+ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w), f ( w, ξ 2 k ( w))))

ε

ε

ε

ε

< ψ ( ) +ψ ( ) = ψ ( + ) = ψ (ε )
2
2
2 2

จะไดวา
ψ (d (T ( w, x), f ( w, x N ( w)))) < ψ (ε )

แตเนื่องจาก ψ เปนการสงไมลด จึงไดวา
d (T ( w, x), f ( w, x N ( w))) < ε

ถาคาของ N= 2k + 1 แลวจากอสมการขางตน
ψ (d ( S ( w, x), f ( w, ξ N ( w)))) = ψ (d ( S ( w, x), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
≤ ψ (d ( S ( w, x), T ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
+ψ (d (T ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
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−ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, x 2 k +1 ( w))))
+ψ (d (T ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
+ψ (d (T ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))

ε

ε

ε

ε

< ψ ( ) +ψ ( ) = ψ ( + ) = ψ (ε )
2
2
2 2

จะไดวา
ψ (d ( S ( w, x), f ( w, x N ( w)))) < ψ (ε )

แตเนื่องจาก ψ เปนการสงไมลด จึงไดวา
d ( S ( w, x), f ( w, ξ N ( w)))) < ε

ε 
 
ψ (d (T ( w, x), f ( w, ξ N ( w)))) = ψ (d (T ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))

ถา ψ   ≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, x N ( w)))) ≤ ψ ( ε ) สําหรับแตละ w∈ Ω และ N = 2k แลว
2
≤ ψ (d (T ( w, x), S ( w, ξ 2 k ( w))))
+ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w), f ( w, ξ 2 k ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))
−ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k ( w))))
+ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w), f ( w, ξ 2 k ( w))))

ε 
ε 
≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, x 2 k ( w)))) −ψ   +ψ  
2
2
≤ ψ (ε )

จะไดวา
ψ (d (T ( w, x), f ( w, x N ( w)))) ≤ ψ ( ε )

แตเนื่องจาก ψ เปนการสงไมลด จึงไดวา
d (T ( w, x), f ( w, x N ( w))) ≤ ε

ถาคาของ N= 2k + 1 แลวจากอสมการขางตน
ψ (d ( S ( w, x), f ( w, ξ N ( w)))) = ψ (d ( S ( w, x), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
≤ ψ (d ( S ( w, x), T ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
+ψ (d (T ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))

≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))
−ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, x 2 k +1 ( w))))

+ψ (d (T ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, ξ 2 k +1 ( w))))

ε 
ε 
≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, ξ 2 k +1 ( w)))) −ψ   +ψ  
2
2
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≤ ψ (ε )

จะไดวา
ψ (d ( S ( w, x), f ( w, ξ N ( w)))) ≤ ψ ( ε )

แตเนื่องจาก ψ เปนการสงไมลด จึงไดวา
d ( S ( w, x), f ( w, x N ( w))) ≤ ε

สิ่งที่ไดรับคือ T ( w, x) และ S ( w, x) อยูใน B( f ( w, ξ N ( w)), ε ) สําหรับ w∈ Ω และ n > N จาก ε เปนคาคง
ตัวใดๆ ดังนั้น { f ( w, ξ N ( w))} เปนลําดับโคชี f ( w, k ) สําหรับ w∈ Ω จะไดวา
d ( f ( w, ξ n ( w)), f ( w, ξ m ( w))) → 0 เมื่อ n, m → ∞ เรามี f ( w, k ) เปนปริภมู ิยอยบริบรู ณของ K ดังนั้น
{ f ( w, ξ N ( w))} มีลิมิต ให q : Ω → f ( w, k ) เปนลําดับของลําดับดังกลาว เราจะไดรับการสง p : Ω → K ซึ่ง

ξ N ( w) → p( w) เมื่อ p และ q เปนการสงเมเชอร ซึ่ง
f ( w, p ( w)) = q ( w)

ดังนั้น f ( w, ξ 2 k +1 ( w)) = S ( w, ξ 2 k ( w)) → f ( w, p( w)) = q( w)
และ f ( w, ξ 2 k + 2 ( w))= T ( w, ξ 2 k +1 ( w)) → f ( w, p( w))= q( w)
ในเงื่อนไขที (1) เราจะไดรับ
ψ (d ( f ( w, ξ 2 k +1 ( w)), T ( w, p( w)))) = ψ (d ( S ( w, ξ 2 k ( w)), T ( w, p( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, p ( w))))

−ϕ (d ( f ( w, ξ 2 k ( w)), f ( w, p ( w))))

เมื่อ k → ∞ เราจะได
ψ (d ( f ( w, p ( w)), T ( w, p ( w)))) ≤ ψ (d ( f ( w, p ( w)), f ( w, p( w)))) − ϕ (d ( f ( w, p( w)), f ( w, p ( w))))

ดังนั้น เราจะได T ( w, p( w)) = q( w) แตเนื่องจาก f ( w, p( w)) = q( w) จึงไดวา T ( w, p( w)) = f ( w, p( w))
และจาก เงื่อนไขที (1) เราจะไดรบั
ψ (d ( f ( w, ξ 2 k + 2 ( w)), S ( w, p( w)))) = ψ (d (T ( w, ξ 2 k +1 ( w)), S ( w, p( w))))
≤ ψ (d ( f ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, p( w))))
−ϕ (d ( f ( w, ξ 2 k +1 ( w)), f ( w, p( w))))

เมื่อ k → ∞ เราจะได
ψ (d ( f ( w, p( w)), S ( w, p( w)))) ≤ ψ (d ( f ( w, p( w)), f ( w, p( w)))) − ϕ (d ( p( w))), f ( w, p( w))))

ดังนั้น เราจะได S ( w, p( w)) = q( w) แตเนื่องจาก f ( w, p( w)) = q( w) จึงไดวา S ( w, p( w)) = f ( w, p( w))
ดวยเหตุนี้ p เปนจุดทับกันสนิทแบบสุมของ f ( w, ξ ( w)), S ( w, ξ ( w)) และ T ( w, ξ ( w)) ดังนั้น
f=
( w, ξ ( w)) S=
( w, ξ ( w)) T ( w, ξ ( w))



บทแทรก 1 ให X เป น ปริ ภู มิ อิ ง ระยะทางแยกกั น ได และ K
S , T , f : Ω × K → K 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 )) − ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, y )))
เมื่อ ϕ : [0, ∞) → [0, ∞) เปนการสงตอเนื่องและการสงไมลด ซึ่ง

ϕ ( 0 ) = 0 และ lim ϕ ( t ) = ∞
t →∞

ถา S ( w, K ) ∪ T ( w, K ) ⊆ f ( w, K ) และ f ( w, K ) เปนปริภูมิยอยโพลิชของ K แลวจะมี การสงเมเชอรเรเบิล
p : Ω → K ซึ่ง
f=
( w, p ( w)) S=
( w, p ( w)) T ( w, p ( w))

พิสูจน จากทฤษฎีบทที่ 1 ถา ψ เปนการสงเอกลักษณ แลวจะไดผลลัพธตามบทแทรกนี้ จึงไดรับผลลัพธตามทฤษฎีบทที่
1.1.1 ของ Izmat Beg, Adnan Jahangir และ Akbar Azam [16]
อภิปรายผล
ในบทความวิจัยนี้ไดศึกษาจุดทับกันสนิทแบบสุมโดยสอดคลองกับเงื่อนไขดานลาง นั่นคือเราจะกําหนด X เปน
ปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได และ K ไมเปนเซตวางและเปนเซตยอยปดของ X เมื่อ S , T , f : Ω × K → K สําหรับแต
ละ x, y ∈ K และ w∈ Ω
ψ (d ( S ( w, x), T ( w, y ))) ≤ ψ (d ( f ( w, x), f ( w, y ))) − ϕ (d ( f ( w, x), f ( w, y )))

(1)

เมื่อ ϕ : [0, ∞) → [0, ∞) เปนการสงตอเนื่องและการสงไมลด ซึ่ง
ϕ ( 0 ) = 0 และ lim ϕ ( t ) = ∞
t →∞
และ ψ :[0, ∞] → [0, ∞] เปนการสงตอเนื่องเชิงเสนและการสงไมลด ซึ่ง
ψ (t ) = 0 ก็ตอเมื่อ t = 0
ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดพัฒนาของ Izmat Beg, Adnan Jahangir และ Akbar Azam [16]
สรุปผลการวิจัย
ในบทความวิจัยนี้ไดรับผลลัพธวาบนปริภูมิอิงระยะทางแยกกันได จะมีจุดทับกันสนิทและจุดตรึงรวมแบบสุมบน
ปริภูมิอิงระยะทางดังกลาวนั้นโดยสอดคลองกับเงื่อนไขการหดตัวแบบวางนัยทั่วไป (1) ที่กําหนดให
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ไดสนับสนุนการเขารวมประชุมทางวิชาการครั้งนี้
เอกสารอางอิง
[1] Ya. I. Alber and S. Guerr-Delabriere, Principle of weakly contractive maps in Hilbert spaces, in:
New Results in Operator Theory and its Applications (I. Gohberg and Yu. Lyubich, eds.), Oper.
Theory Adv. Appl. 98 Birkh¨auser, Basel, (1997), pp.7–22.
[2] A. Azam and M. Shakeel, Weakly contractive maps and common fixed points, Mat. Vesnik 60
(2008) 101–106.
[3] E. Kreyszig, wiley classics library editiion published. Introductory functional analysi
withapplicatiions, (1989), 125-130

675

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

[4] M. Abbas and M. Ali khan. (2009). Common Fixed Point Theorem of Two Mappings Satisfying a
Generalized Weak Contractive Condition. International Journal of Mathematics and Mathematical
Sciences: 9-10.
[5] I. Beg, Inequalities in metric spaces with applications, Topological Methods in Nonlinear
Anal. 17 (1) (2001) 183–190.
[6] I. Beg, Minimal displacement of random variables under Lipschitz random maps,Topological
Methods in Nonlinear Anal. 19 (2002) 391–397.
[7] I. Beg, Fixed point set function of nonexpansive random mappings on metric spaces, Math
Inequalities Appl. 6 (3)(2003) 545–552.
[8] I. Beg and M. Abbas, Fixed points and best approximation in Menger convex metric spaces,
Arch. Math. 41 (2005) 389–397.
[9] I. Beg and M. Abbas, Coincidence point and invariant approximation for mappings satisfying
generalized weak contractive condition, Fixed Point Theory and Appl.(2006),Article ID 74503,
pages 1-7.
[10] I. Beg and M. Abbas, Common random fixed points of compatible random operators, Int. J.
Math. Math. Sci. (2006), Art ID 23486, pages 1-15.
[11] I. Beg and M. Abbas, Iterative procedures for solution of random operator equations in
Banach spaces, J. Math. Anal. Appl. 315 (2006) 181–201.
[12] I. Beg and A. Azam, Fixed points on starshaped subsets of convex metric spaces,Indian J. Pure
Appl. Math. 18 (1987) 594–596.
[13] I. Beg and A. Azam, Fixed points of asymptotically regular multivalued mappings, J.Austral.
Math. Soc., (series A) 53 (1992) 313–326.
[14] I. Beg, A. Azam, F. Ali and T. Minhas, Some fixed point theorems in convex metric spaces,
Rendiconti.,Circollo Mathematico di Palermo XL (1991) 307–315.
[15] I. Beg, A. R. Khan and N. Hussain, Approximation of nonexpansive random operator on
Banach spaces, J. Austral. Math. Soc.76 (2004) 51–66.
[16] Beg, I., Jahangir, A., & Azam, A. (2009). Random Coincidence and fixed points for weakly
compatible mappings in convex metric spaces. Asian-European Journal of Mathematics, 2(02),
171-182.
[17] I. Beg and N. Shahzad, Random fixed points of random multivalued operators on Polish
spaces, Nonlinear Anal. 20 (7) (1993) 835–847. May 24, 2009 19:15 WSPC/INSTRUCTION FILE
Begjanaz

676

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

[18] A. T. Bharucha-Reid, Weak compactness of solution measures associated with
randomequations, in: Probability in Banach spaces, III (Medford, Mass., 1980), pp.25-34, Lecture
Notes in Math., 860, Springer, Berlin-New York, 1981.
[19] X. P. Ding, Iterative process for nonlinear mapping in convex metric spaces, J. Math. Anal.
Appl. 132 (1988) 114–122..
[20] O. Hanˇs, Reduzierende Zuf¨allige transformationen, Czechoslovak Math. J. 7 (1957)
[21] O. Hans, Random operator equations, in: Proceedings of 4th Berkeley Symposium on
mathematical statistics and probability, II, part I, Uni California press, Berkeley, 1961, pp.185–202.
[22] S. Itoh, A random fixed point theorem for multivalued contraction mapping, Pacific J. Math.
68 (1977) 85–90.
[23] Steven R.Lay. 2014. Analysis whit an Introduction to Proof. United States of England:Pearson
Education Iimited.
[24] P. Kumam and S. Plubtieng, Random fixed point theorem for multivalued nonexpansive
operators in uniformly nonsquare Banach spaces, Random Operators and Stochastic Equations,
14(1)(2006) 35–44.
[25] B. E. Rhoades, Some theorems on weakly contractive maps, Nonlinear Anal. 47 (4) (2001)
2683–2693.
[26] A. Spa cek, Zuf¨allige Gleichungen, Czechoslovak Math. J. 5 (80) (1955) 462–466.
[27] W. Takahashi, A convexity in metric spaces and nonexpansive mappings I. Kodai Math. Sem.
Rep. 22 (1970) 142–149.
[28] W. Takahashi, Nonlinear and Convex Analysis, Yokohama Publishers, 2009,101,6-27.
[29] สมยศ พลับเที่ยง. ทฤษฎีบทจุดตรึงและการประยุกต. ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร

677

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ระบบอานตัวเลขของมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถาย
ELECTRICITY LECTRICITY METER READING USING IMAGE ANALYSIS
ภวัต ฉิมเล็ก* พงษพิชญ เลิศเจริญวุฒา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา ศรีสมบัติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*

corresponding author;pawatjoe@gmail.com

บทคัดยอ
การจดบันทึกคาไฟฟาในหอพักประสบปญหาเกี่ยวกับความผิดพลาดในการจดบันทึก ไดแก การจดตัวเลขการใชงาน
ผิดพลาด การสูญหายของขอมูลที่จดบันทึก ทําใหการคํานวณคาไฟฟามีความผิดพลาดตามมา ดังนั้นในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอ
ระบบอานมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหจากภาพถาย โดยนํากระบวนการรูจําตัวอักษรมาประยุกตใชกับภาพถายตัวเลขของ
มิเตอรไฟฟา ซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสําหรับการวิเคราะหและรูจําภาพเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
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
จากสถิติการใชไฟฟาจากผูใชไฟฟาทั่วประเทศขอมูลจากการไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทย พบวามีปริมาณการใช
ไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชวงป 2559 ถึงป 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 4,439 ลานกิโลวัตตชั่วโมง (การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย,2563). จะพบวาอัตราการใชไฟฟามักแปรผันตามจํานวนประชากร ขนาดของเศรษฐกิจ หรือขนาดของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่เปนหลัก ปญหาที่ตามมาคือการจัดเก็บคาใชกระแสไฟฟา การจัดเก็บคาใชกระแสไฟฟาจะอางอิงการใช
งานโดยอุปกรณมิเตอรไฟฟาเปนหลัก โดยมิเตอรไฟฟาเปนอุปกรณที่เชื่อมตอสายไฟหลักของสถานีใหบริการไฟฟาเขากับวงจร
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ภายในพื้นที่ใชงานของผูขอใชไฟฟาเมื่อผูใชไฟฟาเปดอุปกรณในพื้นที่ใชงานของตนเองตัวมิเตอรไฟฟาจะอาศัยหลักการไหล
ของกระแสไฟฟาเพื่อทําใหเกิดการหมุนของจานที่มีตัวเลขกํากับการใชกระแสไฟฟาตามลําดับ เมื่อถึงรอบการใชงาน ผู
ใหบริการการใชกระแสไฟฟาจะทําการอานคาตัวเลขจากมิเตอรไฟฟาและแจงจํานวนการใชงานกระแสไฟฟาพรอมทั้งเรียกเก็บ
คาบริการตอไป จากขั้นตอนจะพบปญหาหนึ่งที่สําคัญคือการบันทึกการใชกระแสไฟฟาจากมิเตอรโดยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
เนื่องจากมิเตอรไฟฟาเปนอุปกรณที่จําเปนตอการอางอิงการใชงานกระแสไฟฟาและแปรผันตามจํานวนที่อยูอาศัย ธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรม ดังนั้นจํานวนมิเตอรในพื้นที่เขตเมืองจึงมีเปนจํานวนมาก เมื่อใชมนุษยทําหนาที่ในการอาน หรือบันทึกขอมูลการ
ใชงานกระแสไฟฟาจึงมีแนวโนมการทํางานที่ผิดพลาดสูงและใชเวลาในการทํางานมากจนเกินไป
คณะวิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อลดขอผิดพลาดในการอานและจดบันทึกขอมูลจากมิเตอรไฟฟา โดยนําเอาเทคโนโลยีดาน
Image Processing และ Template Matching มาชวยในการวิเคราะหจากภาพถายที่ถายตัวเลขการใชงานกระแสไฟฟาบน
หนาปดมิเตอรไฟฟาเพื่อลดความผิดพลาดจากการบันทึกและเพิ่มความเร็วในการทํางานใหแกเจาหนาผูบันทึกขอมูล ใน
ปจจุบันเทคโนโลยีการวิเคราะหภาพสามารถนํามาใชกับขอมูลหลายประเภท เชน การตรวจสอบปายทะเบียนรถ (นัฐวดี เลิศ
ทรัพยขจร,2561). การตรวจสลากกินแบงรัฐบาล เปนตน ดังนั้นในงานวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเทคโนโลยีของการวิเคราะห
ภาพถายมาใชในกระบวนการอานตัวเลขคาไฟฟาจากมิเตอรไฟฟา เพื่อลดเวลาและเพิ่มความแมนยําในการอานคาตัวเลขจาก
ภาพถายของมิเตอรไฟฟาสําหรับใชในการคํานวณคาไฟฟาตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
กระบวนการในการอานมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถาย ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ การรับขอมูลภาพ
ถายมิเตอรไฟฟา การตรวจจับบริเวณที่เปนตัวเลขของการใชไฟฟา การรูจําตัวเลขของการใชไฟฟา โดยแสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 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 แสดงภาพตัวอยางดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 มิเตอร5ภาพ
2. การตรวจจับบริเวณที่เปนตัวเลขของการใชไฟฟา
ในการตรวจหาบริเวณที่เปนตัวเลขของการใชไฟฟาจะประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี้
2.1 การตัดพื้นที่มิเตอรไฟฟา
เนื่องจากภาพถายอาจไมไดอยูตําแหนงเดียวกันและขนาดของภาพไมเทากัน ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะเปนการตัด
ภาพเลือกเฉพาะพื้นที่ของมิเตอรไฟฟาโดยใชการแปลงภาพเปนระดับสีเทา ทําภาพใหเบลอโดยใช average filter ซึ่งเปนการ
แทนคาความสวางของพิกเซลโดยใชคาเฉลี่ยของความสวางของพิกเซลที่อยูในฟลเตอร (Filter) ที่กําหนด แลวจึงแปลงเปน
ภาพขาวดําและหาพื้นที่ที่ติดตอใหขนาดใหญที่สุดโดยใชอัลกอริทึมของ Douglas-Peucker มีการปรับขนาดของภาพถายที่ได
ใหมีขนาดเทากันคือ 800 x 800 พิกเซล แสดงผลลัพธดังภาพที่ 3 และ

ภาพที่ 3 การตัดพื้นที่มิเตอรไฟฟา
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2.2 การแปลงภาพเปนภาพระดับสีเทา
ภาพถายมิเตอรไฟฟาที่ไดจะถูกแปลงจากภาพสี RGB ไปเปนภาพระดับสีเทาซึ่งประกอบดวยความเขมของแสง
0 – 255 เพื่อดึงเฉพาะคาความสวางของภาพไปใชในกระบวนการแบงสวนเพื่อใหไดพื้นที่ของตัวเลขการใขไฟฟา โดยใชสมการ
ที่ 1 ซึ่งผลลัพธแสดงดังภาพที่ 4
Gray Level = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B

(1)

โดยที่ Gray Level คือ คาระดับสีเทา
R คือ คาสีแดง
G คือ คาสีเขียว
B คือ คาสีน้ําเงิน

ภาพที่4 การแปลงภาพเปนภาพระดับสีเทา
2.3 การลบสิ่งรบกวนภายในภาพ
ภาพถายหลังจากแปลงเปนภาพขาวดําอาจจะมีสวนที่เปนสิ่งรบกวนได ดังนั้นเพื่อใหสามารถตัดสวนที่เปน
ตัวเลขไดแมนยําจึงจําเปนตองลบสิ่งรบกวนออก ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดประยุกตใชตัวกรองแบบเกาส (Gaussian filter) (Uzun,
S., & AkgÜn, D. ,2018). และ Morphological operations (Rai, A., Shivhare, E., & Mandloi, D.,2018) สําหรับลบ
บริเวณที่เปนสิ่งรบกวน แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การลบสิ่งรบกวนภายในภาพ
2.4 การแปลงภาพระดับสีเทาเปนภาพขาวดํา
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ภาพระดับสีเทาจะถูกแปลงเปนภาพขาวดําโดยใช Adaptive gaussian thresholding (Kohli, P., & Chadha,
A. ,2019, March). ซึ่งคํานวณคา threshold โดยใชผลรวมถวงน้ําหนัก (weight) ของพื้นที่ใกลเคียงแบบเกาสเซียน ซึ่งชวย
แกปญหาภาพถายที่แสงสวางไมสม่ําเสมอ แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การแปลงภาพระดับสีเทาเปนภาพขาวดํา
2.5 การตัดสวนพื้นที่สําหรับตัวเลขการใชไฟฟา
ภาพขาวดําที่ตัดสิ่งรบกวนจะถูกนํามาหาเสนขอบโดยใชวิธี canny แสดงดังภาพที่ 7 แลวจึงนํามาหาพื้นที่
สําหรับตัวเลขการใชไฟฟาโดยใชฮิสโตแกรมของการนับจํานวนสีขาวของเสนขอบในแนวตั้งหรือแลวพิกัดแกน y แสดง ดังภาพ
ที่ 8 โดยเลือกพิกัดแกน y โดยใชหลักการของ Local Maxima ซึ่งจะเลือกจุดในแนวแกน y ที่เปน Local Maxima จุดที่ 2 และ
จุดที่ 4 จากกึ่งกลางของแกน y ของภาพ ซึ่งจะไดผลลัพธดังภาพที่ 9

ภาพที่ 7 หาเสนขอบโดยใชวิธี canny
30000

Local Maxima

25000
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กึ่งกลางภาพในแนวแกน y
ภาพที่ 8 ฮิสโตแกรมของการนับจํานวนสีขาวของเสนขอบในแนวตั้งหรือแลวพิกัดแกน y
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ภาพที่ 9 การตัดสวนพื้นที่สําหรับตัวเลขการใชไฟฟา
3. การรูจําตัวเลขของการใชไฟฟา
ในการรูจําตัวเลขจากพื้นที่ของตัวเลขการใชไฟฟาไดประยุกตใหกระบวนการของ Template matching เปน
เทคนิคในการคนหาพื้นที่ของรูปภาพที่คลายกับ template โดยจะมี template ของตัวเลขทั้ง 10 ตัว แสดงดังภาพที่ 10 และ
ผลลัพธของการแสดงภาพรูจําไดแสดงภาพในภาพรูปที่ 11

ภาพที่ 10 template ของตัวเลขทั้ง 10 ตัว
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ภาพที่ 11 ผลลัพธของการแสดงภาพรูจํา
ผลการวิจัย
จากผลการทดลองไดใชหลักการ image processing ในการหาตําแหนงพื้นที่ของตัวเลขการใชไฟฟาบนหนาปด
มิเตอรไฟฟา และไดประยุกตใชเทคนิค Template matching เพื่อแปลความรูปภาพที่มีภาพตัวเลขปรากฎอยูแปลงใหเปน
ตัวเลขเพื่อนําไปใชจริงได ดังตารางที่ 1 จากการทดลองกับภาพทั้งหมด 1000 ภาพ ไดความถูกตองเทากับ 91% ดังภาพที่ 12
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ภาพที่ 12 ผลแสดงเปอรเซ็นตความถูกตองจากการอานคา 1,000 ภาพ
ซึ่งตารางที่ 1 แสดงผลลัพธของตัวเลขที่ไดจากระบบ

ตารางที่ 1 แสดงผลลัพธของตัวเลขที่ไดจากระบบ
แสดงภาพรูจ ํา

แสดงผล
8756.9
6869.8
1375.9
1568.0
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4895.3

อภิปรายผล
ในการทดลองการระบบอานตัวเลขของมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถาย Image processing มีการตรวจจับ
บริเวณที่เปนตัวเลขของการใชไฟฟาโดยการตัดพื้นที่มิเตอรไฟฟาใชอัลกอริทึมของ Douglas-Peucker และแปลงภาพขาวดํา
ที่ตัดสิ่งรบกวนจะถูกนํามาหาเสนขอบโดยใชวิธี canny เมื่อผานกระบวนการทาง image processing จะไดพื้นที่เฉพาะสวนที่
มีภาพตัวเลขการใชงานไฟฟาจากนั้นจึง ใชกระบวนการของ Template matching ในการเปรียบเทียบภาพตัวเลขเพื่อให
แปลงใหเปนตัวเลขและนําไปใชงานซึ่งจากการทดลองไดคาเฉลี่ยอยูที่ 91% จากการพิจารณาความผิดพลาดที่เกิดจากการ
เปรียบเทียบสามารถสรุปความผิดพลาดคือ เกิดจากมุมของตัวเลขบางมุมที่มีความคลายกันเชนตัวเลข 0 , 3 , 6 , 8 ในบาง
กรณีเกิดจากในตําแหนงสุดทายของตัวเลขบนหนาปดมิเตอรไฟฟาที่ตัวเลขมีการหมุนแสดงการใชไฟฟา ในขณะที่ถายภาพถา
ตัวเลขยังแสดงไมสมบูรณภาพเลขที่ไดจะมีบางสวนที่หายไปอันสงผลถึงการคาดเดาเพื่อแปลงเปนตัวเลขไดเชนกัน
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยไดพัฒนาระบบอานตัวเลขของมิเตอรไฟฟาโดยการวิเคราะหภาพถายงาน เพื่อลดเวลาและความผิดพลาดใน
การจดบันทึก โดยอาศัยกระบวนการของการประมวลผลภาพในการดึงสวนที่เปนพื้นที่ตัวเลขคาไฟฟาและการรูจําตัวเลข ซึ่งมี
ความถูกตองของระบบเทากับ 91 % โดยระบบนี้สามารถพัฒนาตอเพื่อใหมีความถูกตองมากขึ้นและสามารถนําไปประยุกตใช
งานกับการอานตัวเลขของมิเตอรตางๆ ได
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความชวยเหลือของผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญชา ศรีสมบัติ อาจารยให
คําปรึกษาวิจัย ซึ่งทานไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิจัย อีกทั้งยังชวยแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานอีกดวย ขอขอบคุณ เพื่อน ๆ สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการจัดการสารสนเทศ
สําหรับขอแนะนําและความชวยเหลือในทุก ๆ ดานในการทําวิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ใหโอกาสใน
การนําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้
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การวิเคราะหคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ดวยวิธกี ารแบงกลุมเชิงลําดับขั้น
AVERAGE MONTHLY EXPENDITURE PER HOUSEHOLD DATA ANALYSIS USING THE
HIERARCHICAL CLUSTERING
ศริญณา มาปลูก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
corresponding author e-mail : sarinna.joy@gmail.com
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการแบงกลุมจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด โดยแบงตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของ
ครัวเรือนในดานตาง ๆ ดวยวิธีการแบงกลุมเชิงลําดับขั้น ขอมูลที่ใชคือขอมูลทุติยภูมิของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
ป พ.ศ. 2561 โดยแบงตามรายจังหวัด จํานวนทั้งหมด 77 จังหวัด จากสํานักสถิติแหงชาติ ซึ่งมีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร
ไดแก คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา คาใชจาย
ดานที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา ผลการศึกษา พบวา จังหวัดปทุมธานี
เปนจังหวัดที่มีคาใชจายสูงที่สุดในทุก ๆ ดาน ซึ่งแตกตางจากจังหวัดอื่น โดยการแบงกลุมจังหวัดที่มีคาใชจายใกลเคียงกันเขา
กลุมเดียวกัน สามารถแบงกลุมคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนได 4 กลุม คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค แบงกลุมได 3
กลุม คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา แบงกลุมได 4 กลุม คาใชจายดานที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน แบงกลุมได 3
กลุม คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา แบงกลุมได 5 กลุม
คําสําคัญ : คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน ครัวเรือน การวิเคราะหแบงกลุมเชิงลําดับขั้น
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 ใชโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น ทําใหมี
ชองทางในการใชจายที่มากขึ้นและยังเปนชองทางที่รวดเร็วในการใชจายอีกดวย อีกทั้งยังมีคาใชจายที่ไมจําเปน เชน คาใชจาย
ในกลุมสุราซึ่งมีสัดสวนสูง อีกทั้งยังมีการออมที่ใหผลตอบแทนและการปองกันความเสี่ยงในระดับต่ํา ซึ่งครัวเรือนในแตละ
จังหวัดในประเทศไทยจะมีพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนดานอุปโภคและบริโภค ดานที่อยูอาศัย
เปนตน ทําใหคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ ก็แตกตางกันดวย งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การแบงกลุมจังหวัดทั้งหมด 77 จังหวัด โดยแบงตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ ดวยวิธีการแบงกลุม
เชิงลําดับขั้น แบงกลุมขอมูลที่มีลักษณะใกลเคียงกันใหอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อทําใหทราบวาจังหวัดใดที่มีคาใชจายในครัวเรือน
ที่ใกลเคียงกัน และใหผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปวิเคราะหถึงปญหาและวางแผนหาแนวทางแกไขเกี่ยวกับคาใชจายที่เกิดขึ้น
หรือธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถวางแผนเกี่ยวกับการตลาดในแตละกลุมไดอยางถูกตอง
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ใชขอมูลสําหรับทําการวิจัย คือขอมูลทุติยภูมิของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ป พ.ศ.
2561 โดยแบงตามรายจังหวัด จํานวนทั้งหมด 77 จังหวัด จากสํานักสถิติแหงชาติ ซึ่งตัวแปรที่ใชในการวิจัย มีทั้งหมด 5 ตัว
แปร ไดแก คาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา
คาใชจายดานที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา โดยใชการวิเคราะหผลจาก
โปรแกรม R โดยทําการแบงกลุมเชิงลําดับขั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกตัวแปรที่คาดวาจะทําใหกลุมตางกัน
2. ทําการปรับขอมูล โดยการ standardized ตัวแปรทุกตัว เนื่องจากตองการกําจัดหนวยของตัวแปร
3. เลือกวิธีการวัดความคลายหรือความตางระหวางกรณีศึกษาแตละคู
4. เลือกวิธีการรวมกลุม ซึ่งในที่นี้ใชหลักเกณฑในการรวมกลุมคือ Between-Group
หลักจากที่ไดจังหวัดตามการแบงกลุมของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ แลว นํามาทําแผนที่
เพื่อแสดงจังหวัดในการแบงกลุมไดอยางชัดเจน
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในการวิเคราะหคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน ดวยวิธีการแบงกลุมเชิงลําดับขั้น ทั้งหมด 77
จังหวัด ไดผลการวิจัย ดังนี้
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1. ดานคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
กลุมที่

จํานวนจังหวัด

รอยละ

1
2
3
4
รวม

3
9
1
64
77

3.9
11.7
1.3
83.1
100.0

คาต่ําสุด
(บาท)
30,992.50
22,790.08
43,300.51
11,213.48
11,213.48

คาสูงสุด
(บาท)
34,127.44
27,581.38
43,300.51
21,135.24
43,300.51

คาเฉลี่ย
32,976.30
24,419.28
43,300.51
16,919.31
18,764.14

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1,725.39
1,547.08
2,658.23
5,360.56

จากตารางที่ 1 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน สามารถแบงออกไดเปน 4
กลุม จังหวัดที่อยูในกลุมที่ 3 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 43,300.51 บาท
รองลงมาคือจังหวัดที่อยูในกลุมที่ 1 คือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และภูเก็ต มีคาเฉลี่ยเทากับ 32,976.30 บาท
2. ดานคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตารางที่ 2 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
กลุมที่

จํานวนจังหวัด

รอยละ

1
2
3
รวม

5
71
1
77

6.5
92.2
1.3
100.0

คาต่ําสุด
(บาท)
23,025.76
9,681.98
36,678.76
9,681.98

คาสูงสุด
(บาท)
29,509.28
21,180.49
36,678.76
36,678.76

คาเฉลี่ย
26,302.11
15,318.99
36,678.76
16,309.59

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2,911.40
2,775.33
4,526.10

จากตารางที่ 2 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอเดือน
สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม จังหวัดที่อยูในกลุมที่ 3 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีดานคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอ
เดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 36,678.76 บาท รองลงมาคือจังหวัดที่อยูในกลุมที่ 1 คือกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ภูเก็ต
สระบุรี และนครปฐม มีคาเฉลี่ยเทากับ 26,302.11 บาท
3. ดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทา
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
กลุมที่

จํานวนจังหวัด

รอยละ

1
2
3
4
รวม

4
35
37
1
77

5.2
45.5
48.1
1.3
100.0

คาต่ําสุด
(บาท)
661.62
135.23
347.85
1,033.59
135.23

คาสูงสุด
(บาท)
730.80
335.05
594.88
1,033.59
1,033.59
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คาเฉลี่ย
709.39
261.81
453.88
1,033.59
387.38

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
32.32
54.90
75.19
156.32
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จากตารางที่ 3 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทาเฉลี่ยตอ
เดือน สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม จังหวัดที่อยูในกลุมที่ 4 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีดานคาใชจายเพื่อเครื่องนุงหมและ
รองเทาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 1,033.59 บาท รองลงมาคือจังหวัดที่อยูในกลุมที่ 1 คือกรุงเทพมหานคร
สระบุรี นครศรีธรรมราช และพังงา มีคาเฉลี่ยเทากับ 730.80 บาท
4. ดานคาใชจายที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน
ตารางที่ 4 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือน
กลุมที่

จํานวนจังหวัด

รอยละ

1
2
3
รวม

4
4
69
77

5.2
5.2
89.6
100.0

คาต่ําสุด
(บาท)
6,365.48
4,622.64
2,056.82
2,056.82

คาสูงสุด
(บาท)
8,074.50
5,462.84
4,346.12
8,074.50

คาเฉลี่ย
7,245.07
5,031.61
3,177.47
3,485.09

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
815.62
378.60
572.44
1131.81

จากตารางที่ 4 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ย
ตอเดือน สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม จังหวัดที่อยูในกลุมที่ 1 ซึ่งคือจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และภูเก็ต
มีดานคาใชจายเพื่อที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 7,245.07 บาท รองลงมาคือ
จังหวัดที่อยูในกลุมที่ 2 คือสมุทรปราการ สระบุรี ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 5,031.61 บาท
5. ดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายา
ตารางที่ 5 แสดงขอมูลของการแบงกลุมจังหวัดตามดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายาเฉลี่ยตอเดือนของ
ครัวเรือน
กลุมที่

จํานวนจังหวัด

รอยละ

1
2
3
4
5
รวม

1
32
23
1
20
77

1.3
41.6
29.9
1.3
26.0
100.0

คาต่ําสุด
(บาท)
662.05
174.12
296.31
898.26
63.09
63.09

คาสูงสุด
(บาท)
662.05
280.18
454.31
898.26
165.96
898.26

คาเฉลี่ย
662.05
223.97
373.03
898.26
117.09
255.18

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
31.32
44.90
31.64
135.96

จากตารางที่ 5 พบวา เมื่อทําการแบงกลุมดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายา
เฉลี่ยตอเดือน สามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม จังหวัดที่อยูในกลุมที่ 4 ซึ่งคือจังหวัดปทุมธานี มีดานคาใชจายเพื่อการตรวจ
รักษาพยาบาลและคายาเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนสูงสุด เทากับ 898.26 บาท รองลงมาคือจังหวัดที่อยูในกลุมที่ 1 คือ
กรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 662.05 บาท
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จากการแบงกลุมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนในดานตาง ๆ
สามารถแสดงผลการวิจัยได ดังรูป

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4
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ภาพที่ 5
ภาพที่ 1 แสดงแผนทีแ่ บงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน
ภาพที่ 2 แสดงแผนทีแ่ บงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยตอเดือน
ภาพที่ 3 แสดงแผนทีแ่ บงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายเครื่องนุงหมและรองเทาเฉลี่ยตอเดือน
ภาพที่ 4 แสดงแผนทีแ่ บงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบานเฉลี่ยตอเดือน
ภาพที่ 5 แสดงแผนทีแ่ บงกลุมจังหวัดดวยวิธีเชิงลําดับขั้นของดานคาใชจายการตรวจรักษาพยาบาลและคายาเฉลี่ยตอเดือน
อภิปรายผล
ผลการวิจัยนี้ พบวา การแบงกลุมจังหวัดที่มีคาใชจายใกลเคียงกันเขากลุมเดียวกัน สามารถแบงกลุมคาใชจายเฉลี่ย
ตอเดือนของครัวเรือนได 4 กลุม คาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค แบงกลุมได 3 กลุม คาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา
แบงกลุมได 4 กลุม คาใชจายดานที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน แบงกลุมได 3 กลุม คาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาล
และคายา แบงกลุมได 5 กลุม แตถามองในภาพรวมจะเห็นวา จังหวัดปทุมธานี เปนจังหวัดที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอครัวเรือนมาก
เปนอันดับที่ 1 ในทุก ๆ ดาน ซึ่งเปนที่แตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ อยางชัดเจน จากรายงานการวิเคราะหสภาะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ของสํานักอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ไดกลาวถึงจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว โครงสรางทางดานเศรษฐกิจขึ้นอยูกับดานอุตสาหกรรม ดานบริการเปนหลัก เปนแหลงรองรับการเขา
มาหางานทําจากคนในทุก ภูมิภาคของประเทศ อีกทั้ งยังเป นแหลงสถาบันการศึกษาทุ กระดับชั้ น จึงทํา ใหเกิดรายไดต อ
ครัวเรือนเปนจํานวนมาก และคาใชจายก็สูงมากเชนกัน รองลงมาอีก 1 กลุมที่จะอยูดวยกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นนทบุรี ภูเก็ต เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก และมีสิ่งอํานวนความสะดวกตาง ๆ มากมาย ทําให
คาครองชีพสูง จึงทําใหเกิดคาใชจายตอครัวเรือนที่สูงขึ้นเชนกัน สวนกลุมสวนใหญของจังหวัดในประเทศ จะมีคาใชจายตอ

693

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ครัวเรือนที่นอยในทุก ๆ ดาน เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนดวยวิธีการแบงกลุมและหาความสัมพันธสําหรับการทําเหมืองขอมูล ชฏารัตน พิพัฒนนันท และสิริธร
เจริญรัตน ซึ่งสามารถแบงกลุมครัวเรือนได 3 กลุม คือ ลักษณะของกลุมที่ 1 เปนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง
ปานกลาง และมีคาใชจายอยูในชวงปานกลางดวย กลุมที่ 2 ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดเปนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และมี
คาใชจายอยูในชวงนอยที่สุด กลุมที่ 3 เปนครัวเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน และมีคาใชจายอยูในชวงสูงที่สุด ซึ่งจะเห็นวาผล
การศึกษาสอดคลองกันคือประชากรในจังหวัดตาง ๆ สวนใหญจะมีคาใชจายอยูในชวงที่นอย
ในการทําวิจัยครั้งตอไป อาจใชวิธีการแบงกลุมแบบตาง ๆ เชน การใชวิธีเคมีน และนํามาเปรียบเทียบกับการ
แบงกลุมเชิงลําดับขั้น เพื่อหาประสิทธิภาพของวิธีการแบงกลุม หรืออาจเพิ่มตัวแปรที่สนใจ เชน รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
หนี้สินของครัวเรือน เปนตน เพื่อที่จะเห็นภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้ พบวา ในการแบงกลุมจังหวัดที่มีคาใชจายใกลเคียงกันเขากลุมเดียวกัน สามารถแบงกลุมจังหวัดได
4 กลุม ตามคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนและคาใชจายดานเครื่องนุงหมและรองเทา ถัดมาสามารถแบงกลุมจังหวัดได
3 กลุม ตามคาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคและคาใชจายดานที่อยูอาศัยและเครื่องใชในบาน และสามารถแบงกลุมจังหวัดได
5 กลุม ตามคาใชจายดานการตรวจรักษาพยาบาลและคายา สวนในภาพรวม จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่มีคาใชจายเฉลี่ย
ตอครัวเรือนมากเปนอันดับที่ 1 ในทุก ๆ ดาน ซึ่งเปนที่แตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ อยางชัดเจน รองลงมาอีก 1 กลุมที่จะอยู
ดวยกัน คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ภูเก็ต สวนกลุมสวนใหญของจังหวัดในประเทศ จะมีคาใชจายตอครัวเรือนที่ต่ํา
ในทุก ๆ ดาน เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ซึ่งในการแบงกลุมจังหวัดนี้ ผูที่สนใจในงานวิจัยหรือนักวางแผนการตลาด
สามารถกําหนดทิศทางของการตลาดในแตละกลุมไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น เชน การจัดโปรโมชั่นสินคาในแตละกลุมอาจแตกตาง
กัน เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ในการสนับสนุน
งานวิจัยนี้
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเมื่อใช กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบเปนวัสดุปลูก
GROWTH AND YIELD OF CHINESE KALE USING TEA WASTE, GROUND COFFEE BEANS
WASTE AND TOBACCO DUST WASTE AS PLANTING MATERIAL
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักคะนาเมือ่ ใชกากชา 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 การใชดินที่ไมเติมอินทรียวัตถุหรือปุยเคมี และการใชดิน : ปุยคอก ใน
อัตราสวน 6:1 และใสปุยเคมีในอัตราสวนตามคําแนะนําของกรมสงเสริมการเกษตร ผลการวิจัยพบวา การใชดิน : ปุยคอก :
กากชา ในอัตราสวน 6:1:1 เปนวัสดุปลูก ใหผลการเจริญเติบโตของคะนา ในดานความสูงตน ความกวางใบ และความยาวใบ
สูงที่สุด และใหผลผลิตดานน้ําหนักสดกอนและหลังตัดแตงสูงที่สุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองอื่นๆ
(p<.01) ดังนั้นจึงสรุปไดวา กากชาสามารถใชเปนวัสดุทดแทนวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ 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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ปจจุบันคนไทยนิยมดื่มชาและกาแฟเพื่อความสดชื่นใหกับรางกาย ประกอบกับมีงานวิจัยจํานวนมากรายงานถึง
คุณประโยชนของชาและกาแฟวาสามารถลดความเสี่ยงการเปนโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ทําใหคนไทยหันมาดื่มชาและกาแฟกันเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีการรายงานวาอัตราเฉลี่ยในการบริโภคกาแฟของคนไทยอยูที่ปละ 300 แกวตอคนตอป (เสนทางเศรษฐีออนไลน,
2561) ทําใหมีวัสดุเหลือใชคือกากชาและกากกาแฟที่เหลือจากการชงชาและกาแฟเปนจํานวนมากถูกทิ้งโดยเปลาประโยชน
นอกจากนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดใกลเคียงพิษณุโลกเชน สุโขทัยยังเปนแหลงปลูกและที่ตั้งโรงงานยาสูบที่สําคัญของภาคเหนือ ทํา
ใหมีเศษเหลือจากกระบวนการผลิตยาสูบ ที่มีคุณสมบัติในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชได เรียกวาเศษผงใบยาสูบ ซึ่งกากชา
และกากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบ ดังกลาวจัดเปนอินทรียวัตถุชนิดหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงโครงสรางของดินได โดย
ชวยใหดินรวนซุย รากพืชชอนไชเพื่อการดูดน้ํา ธาตุอาหารไดมากขึ้น การนํากากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบ ซึ่งเปน
อินทรียวัตถุมาใชประโยชนในการปลูกพืช จึงนาจะเกิดผลดีมากกวาการทิ้งโดยไมเกิดประโยชน
การวิจัยในครั้งนี้จึงไดศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเมื่อใช กากชา กากกาแฟ และเศษผงใบยาสูบมา
เปนวัสดุปลูก โดยทําการเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี เพื่อเปนแนวทางใหกับผูประกอบการธุรกิจรานชาและกาแฟ รวมถึง
เกษตรกรนําไปประยุกตใชในการเพิ่มผลผลิตของคะนาหรือพืชผักตระกูลกะหล่ําใหดียิ่งขึ้น และเปนการนําเศษวัสดุเหลือใชมา
ใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตพืชตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวม กากชาจากรานขายเครื่องดื่มน้ําปนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กากกาแฟที่ไดจากรานขาย
กาแฟโบราณในตลาดไผทาโพ จังหวัดพิจิตร และเศษผงใบยาสูบ ที่ไดจากโรงงานผลิตยาสูบ จังหวัดสุโขทัย แลวนํากากชา
และกากกาแฟมาตากแดด 2 วัน จนกากชาและกากกาแฟแหง
2. นําวัสดุ กากชา กากกาแฟ เศษผงใบยาสูบ และอินทรียวัตถุ แตละสิ่งทดลอง มาคลุกเคลาใหเขากันตามอัตราสวน
ตางๆ ที่กําหนดในแผนการทดลอง หลังจากคลุกผสมวัสดุปลูก 7 วัน ทําการวัดคา pH ของแตละสิ่งทดลอง
3. กรอกวัสดุปลูกใสถุงดําขนาด 5 x 12 นิ้ว ในปริมาณที่เทากัน 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 นําตนกลาคะนายายปลูกในถุงปลูกตามที่กําหนดในแผนการ
ทดลอง
6. ดูแล รดน้ํา เปนประจําทุกวัน วันละ 2 เวลา เชา-เย็น โดยใชบัวรดน้ํา เพื่อสามารถควบคุมปริมาณการใหน้ําแตละ
สิ่งทดลองไดอยางเหมาะสม
7. การบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของคะนา ดังนี้
7.1 ความสูงของตน วัดจากตําแหนงใบเลี้ยงแตกออกมา จนถึงปลายใบที่ยาวที่สุดเมื่อทําการรวบใบ
7.2 จํานวนใบตอตน โดยนับเฉพาะจํานวนใบที่แผรับแสงเต็มที่แลว
7.3 ความกวางใบ วัดใบจริง ใบที่ 6 ในสวนที่กวางที่สุดของแผนใบ
7.4 ความยาวใบ วัดจากโคนกานใบ ใบที่ 6 ไปจนถึงสวนปลายใบ
8. เก็บบันทึกขอมูลผลผลิต โดยชั่งน้ําหนักคะนาทุกตนเมื่ออายุครบ 50 วัน โดยตัดตนที่ตําแหนงใบเลี้ยงแตกออกมา
จะไดน้ําหนักผลผลิตทั้งหมดกอนตัดแตง จากนั้นทําการตัดแตงใบแก ใบที่เสียหายออก ใหมีลักษณะพรอมจําหนาย แลวทําการ
ชั่งน้ําหนักเปนน้ําหนักหลังตัดแตง
9. ทําการวัดคา pH ของวัสดุปลูกแตละสิ่งทดลอง
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา ที่อายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชกากชา กากกาแฟ และเศษผงใบ
ยาสูบ เปนวัสดุปลูกเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี และอินทรียวัตถุ มีผลการวิจัยดังนี้
1. ดานการเจริญเติบโต
1.1 ความสูงของตนคะนา
การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหความสูงตนคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) พบวา
ปุยเคมี ใหความสูงตนมากที่สุด เทากับ 44.79 เซนติเมตร รองลงมาเปนกากชา สวนกากกาแฟ ใหความสูงตนนอยที่สุดเทากับ
39.12 เซนติเมตร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
1.2 ความกวางใบของคะนา
การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหความกวางใบของตนคะนา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยเมื่อคะนามี
อายุ 50 วัน พบวาการใชกากชาสวนผสมในเปนวัสดุปลูกมีแนวโนมใหความกวางใบมากที่สุด เทากับ 12.78 เซนติเมตร
รองลงมาเปนอินทรียวัตถุ เทากับ 12.52 เซนติเมตร สวนกากกาแฟมีแนวโนมใหความกวางใบนอยที่ สุดเทากับ 11.01
เซนติเมตร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
1.3 ความยาวใบของคะนา
การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหความยาวใบคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) โดย
เมื่อคะนามีอายุ 50 วัน พบวาปุยเคมีใหความยาวใบมากที่สุด เทากับ 26.13 เซนติเมตร แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกากชา
ที่ใหความยาวใบ เทากับ 25.97 เซนติเมตร สวนกากกาแฟใหความยาวใบนอยที่สุด เทากับ 22.64 เซนติเมตร (ตารางที่ 1
และภาพที่ 1)
1.4 จํานวนใบของตนคะนา
การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหจํานวนใบคะนา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) พบวา
การใชเศษผงใบยาสูบเปนสวนผสมในวัสดุปลูก ใหจํานวนใบมากที่สุด เทากับ 8.38 ใบ รองลงมาเปนกากกาแฟ เทากับ 8.18
ใบ สวนปุยเคมี ใหจํานวนใบนอยที่สุดเทากับ 7.61 ใบ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของคะนาที่อายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน
วัสดุปลูก
ดิน
ดิน : ปุยคอก : ปุยเคมี
ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ
ดิน : ปุยคอก : กากชา
ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ
ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบ
ยาสูบ
เฉลี่ย

ความสูงตน
(เซนติเมตร)
43.84a1/ + 2.33
44.79a + 1.25
42.55a + 1.60
44.56a + 1.18
39.12b + 0.70
43.07a + 1.66

การเจริญเติบโตของคะนา (xˉ + SD)
ความกวางใบ
ความยาวใบ
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
11.87 + 1.25 25.96a + 1.81
12.38 + 1.47 26.13a + 1.96
12.52 + 1.17 24.91a + 1.28
12.78 + 0.28 25.97a + 0.51
11.01 + 0.79 22.64b + 0.47
24.38ab + 0.79
11.16 + 0.19

42.99

11.95
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25.00

จํานวนใบ
8.05ab + 0.31
7.61c + 0.47
8.00ab + 0.82
7.83bc + 0.96
8.18b + 0.96
8.38a + 0.05
8.01
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C.V. (%)
F-test

3.58
**

5.13
**

8.25
ns

2.98
**

1/

ตัวเลขในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05)
ns คาเฉลี่ยไมมคี วามแตกตางทางสถิติ (p>.05)
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต (p<.01)
50
40

ดิน
ปุยเคมี
อินทรียวัตถุ
กากชา
กากกาแฟ

30
20
10
0
ความสูงตนคะนา (ซม.) ความยาวใบ (ซม.)

ความกวางใบ (ซม.)

จํานวนใบ

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของคะนาที่อายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน
2. ดานผลผลิต
2.1 น้ําหนักกอนตัดแตง
การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําใหน้ําหนักกอนตัดแตงของตนคะนา ที่อายุ 50 วัน มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) โดยพบวาดิน ใหน้ําหนักกอนตัดแตงตอตนมากที่สุด เทากับ 66 กรัม รองลงมาเปนกากชาให
น้ําหนักกอนตัดแตงเทากับ 63 กรัม สวนกากกาแฟใหน้ําหนักกอนตัดแตงตอตนนอยที่สุดเทากับ 42 กรัม (ตารางที่ 2 และ
ภาพที่ 2)
2.2. น้ําหนักหลังตัดแตง
จากการชั่งน้ําหนักหลังตัดแตงของตนคะนาที่ไมมีการหมักวัสดุปลูก พบวา การใชวัสดุปลูกตางชนิดกันทําให
น้ําหนักหลังตัดของแตงตนคะนาที่อายุ 50 วัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยพบวาดินและกากชา ให
น้ําหนักหลังตัดแตงตอตนมากที่สุดเทากัน คือ 43 กรัม สวนกากกาแฟใหน้ําหนักหลังตัดแตงตอตนนอยที่สุดเทากับ 28 กรัม
(ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 น้ําหนักตอตนกอนและหลังตัดแตงของคะนาที่อายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน
วัสดุปลูก
ดิน
ดิน : ปุยคอก : ปุยเคมี
ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ
ดิน : ปุยคอก : กากชา

น้ําหนักกอนตัดแตง (กรัม)
(xˉ + SD)
66a1/ + 0.10
58ab + 0.04
55bc + 0.07
63ab + 0.04
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น้ําหนักหลังตัดแตง (กรัม)
(xˉ + SD)
43a + 0.14
37ab + 0.04
37ab + 0.05
43a + 0.02
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ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ
ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบยาสูบ
เฉลี่ย
C.V. (%)
F-test

42d + 0.05
48cd + 0.05
55
11.5
**

28b + 0.04
33ab + 0.02
37
17.09
*

1/

ตัวเลขในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05)
* คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (p<.05)
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต (p<.01)
70
60
น้ําหนัก (กรัม)

50
ดิน
ปุยเคมี
อินทรียวัตถุ
กากชา
กากกาแฟ
เศษผงใบยาสูบ

40
30
20
10
0
กอนตัดแตง

หลังตัดแตง

ภาพที่ 2 น้ําหนักตอตนกอนและหลังตัดแตงตนคะนาที่อายุ 50 วันหลังปลูก เมื่อใชวัสดุปลูกตางชนิดกัน
3. ความเปนกรดดางของวัสดุปลูก
จากการวัดความกรดดาง (pH) ของวัสดุปลูกชนิดตางๆ พบวาการไมหมักวัสดุปลูก คา pH กอนปลูกคะนาอยู
ในชวง 6.13-6.92 โดยการใชดินเพียงอยางเดียว มีคา pH มากที่สุด การใชเศษผงใบยาสูบ มีคา pH นอยที่สุด หลังจากการปลูก
คะนา พบวาคา pH อยูในชวง 7.05-7.78 โดยการใชกากกาแฟมีคา pH มากที่สุด การใชเศษผงใบยาสูบ มีคา pH นอยที่สุด
ตารางที่ 3 คา pH ของวัสดุปลูกชนิดตางๆ กอนและหลังการปลูกคะนา
คา pH

วัสดุปลูก

กอนปลูก
6.92
6.87
6.61
6.45
6.37

ดิน
ดิน : ปุยคอก : ปุยเคมี
ดิน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ
ดิน : ปุยคอก : กากชา
ดิน : ปุยคอก : กากกาแฟ
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หลังปลูก
7.12
7.37
7.49
7.29
7.78
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ดิน : ปุยคอก : เศษผงใบยาสูบ

6.13

7.05

อภิปรายผล
การปลูกคะนาในวัสดุปลูกชนิดตางกัน จากผลการวิจัยพบวา การใชกากชารวมกับดินและปุยคอกเปนวัสดุปลูก
ใหผลการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา ดานความสูง ความยาวใบ น้ําหนักกอนและหลังตัดแตง มากที่สุด เนื่องจากวัสดุ
ปลูกที่มีกากชาเปนสวนผสม เมื่อเทียบกับการใชวัสดุปลูกชนิดตางๆ พบวามีคา pH เทากับ 6.45 สอดคลองกับบทความ
ของ SMART GARDEN (2560) ที่ระบุวาคา pH ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกคะนาอยูที่ 6.0-6.5 จะทําใหคะนาเจริญเติบโต
ไดดี ใหผลผลิตสูง นอกจากนั้นยังพบวากากชามีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบในปริมาณที่สูง (MGR Online, 2557) จึงมีผล
ทําใหคะนาซึ่งเปนพืชผักกินใบสามารถเจริญเติบโตไดดีกวาวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ ในขณะที่การใชกากกาแฟเปนสวนผสมในวัสดุ
ปลูก พบวาใหผลการเจริญเติบโตและผลผลิตที่นอยที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของปริยานุช และคณะ (2557) ไดรายงานวา
การเพิ่มสัดสวนของกากกาแฟในวัสดุปลูกมีผลทําใหการเจริญเติบโตของตนกลามะเขือเทศลดลง ดังนั้น การใชกากกาแฟเปน
วัสดุปลูกในอัตราสวนในการวิจัยนี้ อาจไมมีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของคะนา จึงทําใหการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของคะนานอยที่สุด สวนการใชเศษผงใบยาสูบเปนวัสดุปลูกนั้น พบวาใหผลผลิตของคะนาต่ํากวาการใชกากชา
ถึงแมวา ในงานวิจัยของ ณัฐกานต (2560) จะมีการรายงานผลการวิเคราะหองคประกอบในเศษผงใบยาสูบ พบธาตุอาหาร
ไนโตรเจนเทากับ 7,368 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ธาตุอาหารฟอสฟอรัสเท ากับ 235 มิลลิกรัมตอกิ โลกรัม และธาตุอาหาร
โพแทสเซียมเทากับ 60,085 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แตเมื่อวัดคา pH ในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของเศษใบยาสูบแลว พบวามีคา
เทากับ 6.13 ซึ่งไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของคะนา
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาเมื่อวัสดุปลูกตางชนิดกัน เมื่อคะนาอายุครบ 50 วัน พบวา ให
การเจริญเติบโตและผลผลิต ของคะนา มีค วามแตกตางอยา งมีนัย สํา คัญทางสถิติ (p<.01) โดยวัส ดุป ลูกที่มีกากชาเปน
สวนผสม ใหความความสูงตน ความยาวใบ และน้ําหนักตอตนหลังตัดแตงมากที่สุด เทากับ 44.56, 25.97 เซนติเมตร และ
43 กรัม ตามลําดับ ดังนั้น การใชกากชาและเศษผงใบยาสูบเปนวัสดุปลูกสามารถใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา
ดีกวาการใชวัสดุปลูกชนิดอื่นๆ ซึ่งเปนแนวทางการใชวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนตอการปลูกพืชไดอยางดี
กิตติกรรมประกาศ
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พหุนาม x ( ax + λ ) + y ( by + λ ) + z ( cz + λ )
On polynomial x ( ax + λ ) + y ( by + λ ) + z ( cz + λ )
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บทคัดยอ

ในบทความนี้ไดทําการพิสูจนถา ρ ∉ E ( x ( ax + λ ) + y ( by + λ ) + z ( cz + λ ) ) สําหรับบาง λ ∈ {2,3}
เมื่อ ( a, b, c ) = ( ρ , ρ , 2 ρ ) โดยที่ a ≤ b ≤ c
คําสําคัญ: พหุนาม, เอกภพสัมพัทธเหนือ  , จํานวนเต็ม
Abstract

In this paper, we prove that if ρ ∉ E ( x ( ax + λ ) + y ( by + λ ) + z ( cz + λ ) ) for some λ ∈ {2,3} ,
then ( a, b, c ) = ( ρ , ρ , 2 ρ ) where a ≤ b ≤ c.
keywords: polynomial, universal over  , integer
บทนํา
ในป ค.ศ. 2007; Sun ( Sun, 2007) ไดทําการพิสูจนวาจํานวนเต็มบวกสามารถเขียนในรูปแบบ api ( x ) + bpi ( y )
+cpi ( z ) เมื่อ x, y, z ∈ z และแสดงผลลั พธ ใหม ในรูปแบบ x 2 + 3 y 2 + 24 z 2 เมื่อ x, y, z ∈ z ตอมาในป ค.ศ.

2009, Chan และ Oh (Chan และ Oh, 2009) ไดหาจํานวนเต็ม α , β และ γ ซึ่งผลบวกของจํานวนเต็ม
α Tx + β Ty + γ Tz แทนจํานวนเต็มบวกทั้งหมด และในป ค.ศ. 2013, Cooper และ Lam (Cooper and Lam, 2013)
ไดศึกษาสมบัติและคาดเดาพฤติกรรมสมการ n 2 = x 2 + y 2 + 2 z 2 , n 2 =x 2 + 2 y 2 + 2 z 2 , n 2 = x 2 + y 2 + 3z 2
และ n 2 =x 2 + 3 y 2 + 3z 2 เมื่อ x, y, z ∈ z ในป ค.ศ. 2014, Tanakan (Tanakan, 2014) ไดพิสูจนวาสมการไดโอแฟน
z 2 มีผลเฉลยเพียงผลเฉลยเดียวคือ 0 และ 3 นอกจากนี้ในป ค.ศ. 2015, Sun (Sun, 2015) ไดพิสูจน
ไทน 19 x + 2 y =

วาจํานวนเต็มใด ๆ ที่มีคามากกวา −1 สามารถเขียนในรูปแบบ ( api ( x ) , bp ( y ) j , cpk ( z ) ) เมื่อ x, y, z ∈  ยิ่งไป
กวานั้นในป ค.ศ. 2016, Sun (Sun, 2016) ไดทําการพิสูจนวาสําหรับทุกจํานวนเต็มบวกสามารถเขียนอยูในรูปแบบของ
p8 ( w ) + bp8 ( x ) + cp8 ( y ) + dp8 ( z ) เมื่อ w, x, y, z ∈  สุดทายนี้, Sornchansri (Sornchansri, 2562) ไดทํา
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การหาคาของจํานวนเต็มบวก a, b และ c ที่ทําให x ( ax + k ) + y ( ay + k ) + z ( az + k ) ในกรณีที่ k = 2,3 เปน
ผลรวมสัมพัทธเหนือเซตของจํานวน ในป ค.ศ. 2019
ในบทความนี้ไดขยายแนวความคิดของ 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 ที่
x, y, z ∈ z น อ ก จ า ก นี้ จึ งทํ า กา ร พิ สู จ น ถ า ρ ∉ E ( x ( ax + λ ) + y ( by + λ ) + z ( cz + λ ) )

( a, b, c ) = ( ρ , ρ , 2 ρ ) โดยที่

แ ล ว

a≤b≤c

ความรูพื้นฐาน
ในหัวขอนี้เปนความรูพื้นฐานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง การหารลงตัว คาสมบูรณ และสมบัติของจํานวนจริง โดยความรู
พื้นฐานดังกลาวไดนํามาจากหนังสือทฤษฎีจํานวนและระบบจํานวนของชัยวัฒน นามนาค ไพโรจน เยียระยง และอําพล ธรรม
เจริญ ตามลําดับ โดยมีเนื้อหา ดังนี้
บทนิยามที่ 2.1 ให a และ b เปนจํานวนเต็ม โดยที่ b ≠ 0 จะกลาววา b หาร a ลงตัวก็ตอเมื่อมีจํานวนเต็ม c ซึ่ง
a = bc เขียนแทนดวย a | b นั่นคือ 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
บทนิยามที่ 2.2 ให x เปนจํานวนจริงใด ๆ คาสัมบูรณของ x เขียนแทนดวย x มีความหมาย ดังนี้
 x;
x =
− x;

ทฤษฎีบทที่ 2.3 ให x, y, a ∈  จะไดวาสมบัติตอไปนีเ้ ปนจริง
1. x ≥ 0
2. x = − x
3. xy = x y
4. x = x 2
2

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. x ≥ 0
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11. x = 0 ก็ตอเมื่อ x ≥ 0
12. ( x =
) x=2 x 2
2

13. x ≥ x และ x ≥ − x
ทฤษฎีบทที่ 2.4 ให a, b และ c เปนจํานวนจริงใด ๆ สมบัติตอไปนี้เปนจริง
1.ถา a + c = b + c แลว a = b
0
2. a ⋅ 0 =
3. (−1)a =
−a
4. ab = 0 ก็ตอเมื่อ a = 0 หรือ b = 0
5. ถา a > 0 แลว b > 0 แลว a + b > 0
6. ถา a > 0 แลว b > 0 แลว a ⋅ b > 0
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 c > 0 แลว ac < bc
12. ถา a < b และ c < 0 แลว ac > bc
ผลการวิจัย
ในสวนนี้เปนผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาและขยายแนวความคิด Sun (Sun, 2017) โดยเริ่มตนจากการพิสูจนบทตั้ง
ดังตอนี้
บทตั้งที่ 3.1 ถา a, b ∈  + แลว ab ≥ b และ ab ≥ a
การพิสูจน สมมติให a, b ∈  + จะพิสูจนโดยการหาขอขัดแยง ให ab < b
ab − b < 0

( a − 1) b < 0 (1)
จะแบงการพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณี 1 a < 2 จะได a = 1 จาก (1) ทําใหไดวา (1 − 1) b < 0 นั่นคือ 0 < 0 ซึ่งเกิดขอขัดแยง
กรณี 2 2 < a ทําใหไดวา 1 < a − 1 จาก (1) ดังนั้น b < 0 ซึ่งเกิดขอขัดแยง จากทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปไดวา
ab ≥ b ในการแสดง ab ≥ a สามารถทําการพิสูจนไดในทํานองเดียวกันกับ ab ≥ b

บทตั้งที่ 3.2 ถา a ∈  + และ x ∈  − {0} แลว ax 2 + 2 ≥ a − 2
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การพิสูจน สมมติให x ∈  − {0} โดยทฤษฎีบทที่ 2.3 (13) จะไดวา x ≥ x นั่นคือ 2 x ≥ 2 x จากทฤษฎีบทที่ 2.4 (9)
ไดวา ax 2 + 2 x ≥ ax 2 + 2 x= a x + 2 x จะแบงกรณีพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังนี้
2

กรณี 1 x > 0 จะได a x + 2 x = ax 2 + 2 x
2

= x ( ax + 2 )
≥ ax + 2
≥ ax
≥a
≥ a−2

ดังนั้น ax 2 + 2 ≥ a − 2
กรณี 2 x < 0 ทําใหไดวา a x + 2 x = a ( − x ) + 2 x
2

2

= a ( − x ) + 2 ( − ( − x ))
2

=( − x ) ( a ( − x ) − 2 )
≥ a (−x) − 2
≥ a−2

ดังนั้น ax + 2 ≥ a − 2 จากทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปไดวา ax 2 + 2 ≥ a − 2
2

□

บทตั้งที่ 3.3 ถา a ∈  + และ x ∈  − {0} แลว x ( a x − 2 ) ≥ a − 2
การพิสูจน จากบทตั้งที่ 3.1 จะไดวา x ( a x − 2 ) ≥ a x − 2
จะสามารถแบงการพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณี 1 x > 0 จะได้วา่ a x − 2 = ax − 2 จากบทตัง้ ที่ 3.1 ax > a ได้วา่ ax − 2 ≥ a − 2
กรณี 2 x < 0 แล้ว − x > 0 จะได้วา่ a x − 2 = a ( − x ) − 2 จากบทตัง้ ที่ 3.1 ได้ว่า a ( − x ) ≥ a ทําให้ได้ว่า
a ( − x ) − 2 ≥ a − 2 จึงสามารถสรุปได้วา่ x ( a x − 2 ) ≥ a x − 2 ดังนั้น x ( a x − 2 ) ≥ a − 2

□

บทตั้งที่ 3.4 ถา a ∈  + และ x ∈  − {0} แลว x ( ax + 2 ) ≥ x ( a x − 2 )
การพิสูจน พิสูจนโดยการหาขอขัดแยง สมมติให x(ax + 2) < x (a x − 2)
x (a x − 2) − ( x ( ax + 2 ) ) > 0

a x − 2 x − ax 2 − 2 x > 0
ax 2 − 2 x − ax 2 − 2 x > 0
− 2 x − 2x > 0
− 2x > 2 x
−x > x
2

□

ดังนั้น x(ax + 2) ≥ x (a x − 2)
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บทตั้งที่ 3.5 ถา a ∈  + และ x ∈  - {0} แลว x ( ax + 2 ) ≥ a − 2
การพิสูจน จากบทตั้งที่ 3.3 และบทตั้งที่ 3.4 ดังนั้น x ( ax + 2 ) ≥ a − 2

□

บทตั้งที่ 3.6 ถา a ∈  + และ x ∈  - {0} แลว ax 2 + 3 ≥ a − 3
การพิสูจน สมมติให x ∈  - {0} โดยทฤษฎีบทที่ 2.3 (13) จะไดวา x ≥ x นั่นคือ 3 x ≥ 3x จากทฤษฎีบทที่ 2.4 (9)
ทําใหไดวา ax 2 + 3 x ≥ ax 2 + 3x= a x + 3x เราจะแบงกรณีพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังนี้
2

กรณี 1 x > 0 จะได a x + 3x = ax 2 + 3x
2

= x ( ax + 3)
≥ ax + 3
≥ ax + 2
≥ ax
≥ a −3

ดังนั้น ax2 + 3 ≥ a − 3
กรณี 2 x < 0 ทําใหไดวา a x + 3x = a ( − x ) + 3x
2

2

= a ( − x ) + 3( − ( − x ))
2

=( − x ) ( a ( − x ) − 3)
≥ a (−x) − 3
≥ a −3

ดังนั้น ax + 3 ≥ a − 3 จากทั้ง 2 กรณี สามารถสรุปไดวา ax 2 + 3 ≥ a − 3
2

□

บทตั้งที่ 3.7 ถา a ∈  + และ x ∈  - {0} แลว x(ax + 3) ≥ x(ax − 3)
การพิสูจน จากบทตั้งที่ 3.1 จะไดวา x ( a x − 3) ≥ a x − 3
จะสามารถแบงการพิสูจนออกเปน 2 กรณี ดังนี้
กรณี 1 x > 0 จะได้วา่ a x − 3 = ax − 3 จากบทตัง้ ที่ 3.1 ax > a ได้วา่ ax − 3 ≥ a − 3
กรณี 2 x < 0 แล้ว − x > 0 จะได้ว่า a x − 3 = a ( − x ) − 3 จากบทตัง้ ที่ 3.1 ได้ว่า a ( − x ) ≥ a ทําให้ได้ว่า
a ( − x ) − 3 ≥ a − 3 จึงสามารถสรุปได้วา่ x ( a x − 3) ≥ a x − 3 ดังนั้น x ( a x − 3) ≥ a − 3

บทตั้งที่ 3.8 ถา a ∈  + และ x ∈  - {0} แลว x(ax + 3) ≥ x (a x − 3)
การพิสูจน พิสูจนโดยการหาขอขัดแยง สมมติให x(ax + 3) < x (a x − 3)
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x (a x − 3) − ( x ( ax + 3) ) > 0
a x − 3 x − ax 2 − 3 x > 0
ax 2 − 3 x − ax 2 − 3 x > 0
− 3 x − 3x > 0
− 3x > 3 x
−x > x
2

□

ดังนั้น x(ax + 3) ≥ x (a x − 3)
บทตั้งที่ 3.8 ถา a ∈  + และ x ∈  - {0} แลว x (a x − 3) ≥ a − 3
การพิสูจน จากบทตั้งที่ 3.6 และบทตั้งที่ 3.7 ดังนั้น x ( ax + 3) ≥ a − 3

□

ตอไปนี้ให a, b, c ∈  + โดยที่ a ≤ b ≤ c และพหุนาม f ( x, y, z ) หมายถึง x ( ax + λ ) + y ( by + λ )
+ z ( cz + λ ) เมื่อ λ ∈ {2,3} ทฤษฎีตอไปนี้จะหาจํานวนเต็ม a, b และ c ที่ทําให ρ ∉ E ( f ( x, y, z ) ) เมื่อ

ρ ∈ {2,3} และ a = b

ทฤษฎีบท 3.17 ถา 2 ∉ E ( f ( x, y, z ) ) ซึ่ง 2 ≤ a ≤ b ≤ c แลว ( a, b, c ) = ( 2, 2, 4 )

เนื่องจาก 2 ∉ E ( f ( x, y, z ) ) ไดวา 2= x ( ax + 2 ) + y (by + 2) + z (cz + 2) สําหรับบาง x, y, z ∈ z − {0}

ถ า 2 ∈ { x ( 2 x + 2 ) + y ( 2 y + 2 ) x, y ∈  − {0}} แ ล ว 2= x ( 2 x + 2 ) + y ( 2 y + 2 )

ดั งนั้ น ใ ห

x ( 2x + 2) =
α และ y ( 2 y + 2 ) =
β สําหรับบาง α , β ∈ {0,1, 2} และ α ≠ β =
2

กรณี 1

α =0 และ β =2 จะได ว า x ( 2 x + 2 ) =
0 และ y ( 2 y + 2 ) =
2 ดั ง นั้ น y = α1 และ

2 y + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถา α1 =−2 และ α 2 =−1 แลว y = −2 และ 2 y + 2 =−1 นั่นคือ y = −

3
2

เกิดขอขัดแยงกับ y = −2 ถา α1 =−1 และ α 2 =−2 แลว y = −1 และ 2 y + 2 =−2 นั่นคือ y = −2 เกิดขอ
2 นั่นคือ y = 0 เกิดขอขัดแยงกับ y = 1
ขัดแยงกับ y = −1 ถา α1 =1 และ α 2 =2 แลว y = 1 และ 2 y + 2 =

ถา α1 =2 และ α 2 =1 แลว y = 2 และ 2 y + 2 =
1 นั่นคือ y = −

1
เกิดขอขัดแยงกับ y = 2 จากที่กลาวมา
2

ขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
กรณี 2

α =2 และ β =0 จะได ว า x ( 2 x + 2 ) =
2 และ y ( 2 y + 2 ) =
0 ดั ง นั้ น x = α1 และ

2 x + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถา α1 =−2 และ α 2 =−1 แลว x = −2 และ 2 x + 2 =−1 นั่นคือ x = −

3
2

เกิดขอขัดแยงกับ x = −2 ถา α1 =−1 และ α 2 =−2 แลว x = −1 และ 2 x + 2 =−2 นั่นคือ y = −2 เกิดขอ
2 นั่นคือ x = 0 เกิดขอขัดแยงกับ x = 1
ขัดแยงกับ x = −1 ถา α1 =1 และ α 2 =2 แลว x = 1 และ 2 x + 2 =
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1 นั่นคือ x = −
ถา α1 =2 และ α 2 =1 แลว x = 2 และ 2 x + 2 =

1
เกิดขอขัดแยงกับ x = 2 จากที่กลาวมา
2

ขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
กรณี 3

α =1 และ β =1 จะได ว า x ( 2 x + 2 ) =
1 และ y ( 2 y + 2 ) =
1 ดั ง นั้ น x = α1 และ

1 นั่นคือ x = −
2 x + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถา α1 =1 และ α 2 =
1 แลว x = 1 และ 2 x + 2 =

ขัดแยงกับ x = 1 ถา α1 =−1 และ α 2 =−1 แลว x = −1 และ 2 x + 2 =−1 นั่นคือ y = −

1
เกิดขอ
2

3
เกิดขอขัดแยงกับ
2

1 แลว
1 ดังนั้น y = α1 และ 2 y + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถา α1 =1 และ α 2 =
x = −1 จาก y ( 2 y + 2 ) =

1 นั่นคือ y = −
y = 1 และ 2 y + 2 =
2 y + 2 =−1 นั่นคือ y = −

กรณี

1.1.1.-1.1.3

1
เกิดขอขัดแยงกับ y = 1 ถา α1 =−1 และ α 2 =−1 แลว y = −1 และ
2

3
เกิดขอขัดแยงกับ y = −1 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง ดังนั้น จาก
2

จึ ง สรุ ป ได ว า 2 ∉ { x ( 2 x + 2 ) + y (2 y + 2) x, y ∈  − {0}}

{
}
1 ∉ { x ( 2 x + 2 ) + y (2 y + 2) x, y ∈  − {0}}

ในการพิ สู จ น

1 ∈ x ( 2 x + 2 ) + y (2 y + 2) x, y ∈  − {0} ใหพิสูจนทํานองเดียวกัน ดังนั้น จากกรณี 1.1.1.-1.1.2 จึงสรุปไดวา

จากที่ ก ล า วจึ ง ได ว า 2 ∈ { z ( cz + 2 ) z ∈  − {0}} นั่ น คื อ

=
2 z ( cz + 2 ) สมมติให c > 4 จะไดวา z ( cz + 2 ) ≥ c − 2 > 2 และไดวา z ( cz + 2 ) > 2 ดังนั้น 2 > 2 เกิดขอ

ขัดแยง จึงไดวา c ≤ 4
สมมติใ ห c = 3

จะได ว=
า 2 z ( 3z + 2 )

ดั ง นั้น z = α1 และ 3z + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถ า

α1 =−2 และ α 2 =−1 แล ว z = −2 และ 3 z + 2 =−1 นั่ น คื อ z = −1 เกิ ด ข อ ขั ด แย ง กั บ z = −2 ถ า
α1 =−1 และ α 2 =−2 แลว z = −1 และ 3 z + 2 =−2 นั่นคือ z = −2 เกิดขอขัดแยงกับ z = −1 ถา α1 =1

2 นั่นคือ z = 0 เกิดขอขัดแยงกับ z = 1 ถา α1 =2 และ α 2 =
และ α 2 =2 แลว z = 1 และ 3z + 2 =
1 แลว
z=2

1
3

1 นั่นคือ x = − เกิดขอขัดแยงกับ z = 2 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
และ 3z + 2 =

า 2 z ( 2z + 2)
สมมติ ใ ห c = 2 จะได ว=

ดั ง นั้ น z = α1 และ 2 z + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถ า

3
เกิ ด ข อ ขั ด แย ง กั บ z = −2 ถ า
2
α1 =−1 และ α 2 =−2 แลว z = −1 และ 2 z + 2 =−2 นั่นคือ z = −2 เกิดขอขัดแยงกับ z = −1 ถา α1 =1

α1 =−2 และ α 2 =−1 แล ว z = −2 และ 2 z + 2 =−1 นั่ น คื อ z = −

2 นั่นคือ z = 0 เกิดขอขัดแยงกับ z = 1 ถา α1 =2 และ α 2 =
และ α 2 =2 แลว z = 1 และ 2 z + 2 =
1 แลว
z=2

1 นั่นคือ x = −
และ 2 z + 2 =

1
เกิดขอขัดแยงกับ z = 2 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
2

า 2 z ( 4z + 2)
สมมติ ใ ห c = 4 จะได ว=

ดั ง นั้ น z = α1 และ 4 z + 2 =α 2 โดยที่ α1α 2 =2 ถ า

α1 =−2 และ α 2 =−1 แล ว z = −2 และ 4 z + 2 =−1 นั่ น คื อ z = −
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α1 =−1 และ α 2 =−2 แลว z = −1 และ 4 z + 2 =−2 นั่นคือ z = −1 เป นจริ ง จึงสรุ ปได วา c = 4

( a, b, c ) = ( 2, 2, 4 )

ดังนั้น
□

ทฤษฎีบท 3.18 ถา 3 ∉ E ( f ( x, y, z ) ) ซึ่ง 3 ≤ a ≤ b ≤ c แลว ( a, b, c ) = ( 3,3,6 )

การพิ สู จ น เนื่ อ งจาก 3 ∉ Ε ( f ( x, y,z ) ) จะได ว า 3 = x ( ax + 3) + y ( by + 3) + z ( cz + 3) สํ า หรั บ บาง
x, y, z∈{ - {0} ถ า 3 ∈ { x ( 3 x + 3) + y ( 3 y + 3) x, y ∈  - {0}} แ ล ว 3= x ( 3 x + 3) + y ( 3 y + 3)

α และ y ( 3 y + 3) =
β สําหรับบาง α , β ∈ {0,1, 2,3} และ α ≠ β
กําหนดให x ( 3x + 3) =

กรณี 1 α = 0 และ β = 3 จาก y = α1 และ 3 y + 3 =
α 2 โดยที่ α1α 2 = 3 ถา α = 1 และ α 2 = 3
1

แลว y = 1 และ 3 y + 3 =
3 จะได y = 0 ซึ่งขัดแยงกับ y = 1 ถา α1 = − 1 และ α 2 = − 3 แลว y = − 1 และ
3 y + 3 =− 3

จะได y = − 2 ซึ่งขัดแยงกับ y = − 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว y = 3 และ 3 y + 3 =
1 จะได

2
4
ซึ่งขัดแยงกับ y = 3 ถา α1 = − 3 และ α 2 = − 1 แลว y = − 3 และ 3 y + 3 =− 1 จะได y = − ซึ่ง
3
3
ขัดแยงกับ y = − 3 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
y= −

กรณี 2 α = 3 และ β = 0 จาก x = α1 และ 3x + 3 =
α 2 โดยที่ α1α 2 = 3 ถา α = 1 และ α 2 = 3
1

ซึ่ ง ขั ด แย ง กั บ x = 1 ถ า α1 = 3 และ α 2 = 1 แล ว x = 3 และ

แล ว x = 1 และ 3x + 3 =
3 จะได x = 0
3x + 3 =
1 จะได x = −

จะได x = −
y= −

3
2

2
ซึ่งขัดแยงกับ x = 3 ถา α1 = − 3 และ α 2 = − 1 แลว x = − 3 และ 3x + 3 =− 1
3

ซึ่ ง ขั ด แย ง กั บ x = − 3 ถ า α1 = − 1 และ α 2 = − 3 แล ว x = − 1 และ 3x + 3 =− 3 จะได

4
ซึ่งขัดแยงกับ x = − 3 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
3
กรณี 3 α = 1 และ β = 2 จาก x = α1 และ 3x + 3 =
α 2 โดยที่ α1α 2 = 3 ถา α1 = 1 และ α 2 = 3

แลว x = 1 และ 3x + 3 =
3 จะได x = −
3x + 3 =
1 จะได x = −

จะได x = −
y= −

3
2

2
3

ซึ่ งขัดแยงกับ x = 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว x = 3 และ

2
ซึ่งขัดแยงกับ x = 3 ถา α1 = − 3 และ α 2 = − 1 แลว x = − 3 และ 3x + 3 =− 1
3

ซึ่ ง ขั ด แย ง กั บ x = − 3 ถ า α1 = − 1 และ α 2 = − 3 แล ว x = − 1 และ 3x + 3 =− 3 จะได

4
ซึ่งขัดแยงกับ x = − 3 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง
3
กรณี 4 α = 2 และ β = 1 จาก y = α1 และ 3 y + 3 =
α 2 โดยที่ α1α 2 = 3 ถา α1 = 1 และ α 2 = 3

แลว y = 1 และ 3 y + 3 =
3 จะได y = 0 ซึ่งขัดแยงกับ y = 1 ถา α1 = − 1 และ α 2 = − 3 แลว y = − 1 และ
3 y + 3 =− 3

จะได y = − 2 ซึ่งขัดแยงกับ y = − 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว y = 3 และ 3 y + 3 =
1 จะได

2
4
ซึ่งขัดแยงกับ y = 3 ถา α1 = − 3 และ α 2 = − 1 แลว y = − 3 และ 3 y + 3 =− 1 จะได y = − ซึ่ง
3
3
ขัดแยงกับ y = − 3 จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง จากที่กลาวมาขางตนจึงสรุปไดวากรณีนี้ไมจริง ดังนั้น
y= −
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จากกรณี

ส รุ ป ไ ด ว า 3 ∉ { x ( 3x + 3) + y (3 y + 3) x, y ∈  − {0}} ใน ก า ร พิ สู จ น

1-4

{

}

1, 2 ∉ x ( 3 x + 3) + y ( 3 y + 3) x, y ∈  - {0}

{

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

า 3 z ( cz + 3) สมมติให c > 6 จะได z ( cz + 3) ≥ c − 3 > 3 ซึ่งเกิด
} ทําใหไดว=

3 ∈ z ( cz + 3) z ∈ z - {0}

ขอขัดแยง จึงไดวา c ≤ 6 และไดวา c ∈ {3, 4,5, 6}
สมม ติ ใ ห c = 5 ทํ า ให ได ว=
า 3 z ( 5 z + 3) จ ะได ว า z = α1 แ ละ ( 5 z + 3) =
α 2 สํ า ห รั บ บา ง
3 จะได z = 0 ซึ่ง
α1 , α 2 ∈ {− 1, − 3,1,3} และ α1α 2 = 3 ถา α1 = 1 และ α 2 = 3 แลว z = 1 และ 5 z + 3 =
1 จะได z = −
ขัดแยงกับ z = 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว z = 3 และ 5 z + 3 =

ρ = − 1 และ ω = − 3 แล ว z = − 1 และ 5 z + 3 =− 3 จะได z = −

และ α 2 = − 1 แลว z = − 3 และ 5 z + 3 =− 1 จะได z = −

2
ซึ่งขัดแยงกับ z = 3 ถา
5

6
ซึ่ ง ขั ด แย ง กั บ z = − 1 ถ า α1 = − 3
5

4
ซึ่งขัดแยงกับ z = − 3 จึงไดวา c ≠ 5
5

α 2 สํ า หรั บ บา ง
สมมติ ใ ห c = 4 ทํ า ให ไ ด ว=
 า 3 z ( 4 z + 3) จะได ว า z = α1 และ ( 4 z + 3) =
3 จะได z = 0 ซึ่ง
α1 , α 2 ∈ {− 1, − 3,1,3} และ α1α 2 = 3 ถา α1 = 1 และ α 2 = 3 แลว z = 1 และ 4 z + 3 =
1 จะได z = −
ขัดแยงกับ z = 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว z = 3 และ 4 z + 3 =

2
ซึ่งขัดแยงกับ z = 3 ถา
4

6
ซึ่งขัดแยงกับ z = − 1 ถา α1 = − 3
4
และ α 2 = − 1 แลว z = − 3 และ 4 z + 3 =− 1 จะได z = − 1 ซึ่งขัดแยงกับ z = − 3 จึงไดวา c ≠ 4
α1 = − 1 และ α 2 = − 3 แลว z = − 1 และ 4 z + 3 =− 3 จะได z = −

α 2 สํ า ห รั บ บา ง
า 3 z ( 3z + 3) จ ะได ว า z = α1 แ ละ ( 3z + 3) =
สมม ติ ใ ห c = 3 ทํ า ให ได ว=
3 จะได z = 0 ซึ่ง
α1 , α 2 ∈ {− 1, − 3,1,3} และ α1α 2 = 3 ถา α1 = 1 และ α 2 = 3 แลว z = 1 และ 3z + 3 =

2
ซึ่งขัดแยงกับ z = 3 ถา
3
α1 = − 1 และ α 2 = − 3 แลว z = − 1 และ 3z + 3 =− 3 จะได z = − 2 ซึ่งขัด แยงกับ z = − 1 ถา α1 = − 3

1 จะได z = −
ขัดแยงกับ z = 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว z = 3 และ 3z + 3 =

และ α 2 = − 1 แลว z = − 3 และ 3z + 3 =− 1 จะได z = −

4
ซึ่งขัดแยงกับ z = − 3 จึงไดวา c ≠ 3
3

 า 3 z ( 6 z + 3) จะได ว า z = α1 และ ( 6 z + 3) =
α 2 สํ า หรั บ บา ง
สมมติ ใ ห c = 6 ทํ า ให ไ ด ว=
3 จะได z = 0 ซึ่ง
α1 , α 2 ∈ {− 1, − 3,1,3} และ α1α 2 = 3 ถา α1 = 1 และ α 2 = 3 แลว z = 1 และ 6 z + 3 =
1 จะได z = −
ขัดแยงกับ z = 1 ถา α1 = 3 และ α 2 = 1 แลว z = 3 และ 6 z + 3 =
α1 = − 3 และ α 2 = − 1 แลว z = − 3 และ 6 z + 3 =− 1 จะได z = −

1
ซึ่งขัดแยงกับ z = 3 ถา
3

2
ซึ่งขัดแยงกับ z = − 3 ถา α1 = − 1
3

แ ล ะ α 2 = − 3 แ ล ว z = − 1 แ ล ะ 6 z + 3 =− 3 จ ะ ไ ด z = − 1 เ ป น จ ริ ง จึ ง ไ ด ว า c = 6 ดั ง นั้ น

( a, b, c ) = ( 3,3,6 )

□
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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 + λ ) + y (by + λ) + z (cz + λ) ) ในกรณี ที่ λ ∈ {2,3}

ซึ่ ง

λ ≤ a ≤ b ≤ c แล ว

( a, b, c ) = ( 2, 2, 4 ) , ( 3,3, 6 ) ตามลําดับซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Sun (Sun, 2017)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพหุนาม x ( ax + 1) + y ( by + 1) + z ( cz + 1)

(Sun, 2017) เมื่อ a, b, c ∈  +

ได้ขยายแนวคิด

พหุนามของ Sun มาเป็ น x ( ax + 2 ) + y ( by + 2 ) + z ( cz + 2 ) และ x ( ax + 3) + y ( by + 3) + z ( cz + 3) ยิ่ง

ไปกว่านั้น ได้แ สดงว่า ถ า 2,3 ∉ E ( f ( x ( ax + λ ) + y (by + λ) + z (cz + λ) ) ) สํ า หรับ บาง λ ∈ {2,3}

ซึ่ ง

λ ≤ a ≤ b ≤ c แล ว ( a, b, c ) = ( 2, 2, 4 ) และ ( 3,3, 6 ) ตามลํ า ดั บ นอกจากนี้ ยั ง สามารถทํ า การพิ สู จ น

(

)

λ ∉ E f ( x ( ax + λ ) + y (by + λ) + z (cz + λ) ) โดยที่ λ ∈ {4,5} ในทํานองเดียวกันกับ λ ∈ {2,3}
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สุขภาพที่ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เปนสวนประกอบ
Valuation of Antioxidation properties of virgin coconut oil supplemented functional
foods products during preservative
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บทคัดยอ
การตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS และ
กรดไขมันอิสระของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์สกัดเย็นและผลิตภัณฑอาหารที่มีน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เปนสวนประกอบ ไดแก
น้ําสลัดใสสูตร 1 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์) น้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม) และน้าํ สลัดครีม
พบวาผลิตภัณฑอาหารทีม่ ีน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เปนสวนประกอบมีคากรดไขมันอิสระสูงกวาน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ โดย
น้ําสลัดใสสูตร 2 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดในสัปดาหที่ 6 เทากับ 23.70 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิ
กตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม สวนน้ําสลัดครีมมีฤทธิก์ ารตานอนุมลู DPPH• สูงสุดในสัปดาหที่ 1 เทากับ
0.089 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม และมีฤทธิ์การตานอนุมลู ABTS•+ สูงสุดใน
สัปดาหที่ 0 เทากับ 0.938 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม
คําสําคัญ : น้ํามันมะพราวสกัดเย็น 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
ในสังคมปจจุบันการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสุขภาพไดรับความนิยมเปนอยางสูง โดยเฉพาะอาหารที่มาจาก
วัตถุดิบที่ไดรับการยืนยันจากรายงานการวิจัยในการเปนสวนชวยดูแลสุขภาพ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ (virgin coconut
oil) ที่ไดจากกรรมวิธีการสกัดเย็นโดยไมผา นความรอน ไดกลับเขามามีบทบาททั้งในการประกอบอาหาร เพื่อการดูแล
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สุขภาพและความงาม ตลอดจนเพื่อการปองกันโรค ((Mandal, and Mandal, 2011) ทั้งนี้เนื่องจากน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์ที่ไมผานการเคี่ยวรอนจะไดรับความนิยมจากผูบริโภคมากกวา มีคุณสมบัติที่ดีกวา มีสีใสเหมือนน้ํา มีวิตามินอีสูง
จึงเปนสารตานอนุมลู อิสระที่ดี อีกทั้งมีกรดลอริกอยูประมาณรอยละ 50 สงผลดีตอสุขภาพคือ สรางภูมิคุมกัน ฆาเชื้อโรค
โดยเมื่อรางกายไดรับน้าํ มันมะพราวบริสุทธิ์เขาไป กรดลอริกจะเปลี่ยนเปนโมโนลอรินที่ชวยสรางภูมิคุมกันและเปนสาร
ปฏิชีวนะอีกดวย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ ณรงค โฉมเฉลา, 2551, (Mandal, and Mandal, 2011) ทั้งนี้สาร
ปฏิชีวนะในน้ํามันมะพราวไมเปนพิษตอมนุษย โดยจะถูกสรางขึ้นไดในรางกายของมนุษยเมื่อรับประทานอาหารที่มีกรดล
อริก อีกทั้งไมสงผลเสียตอแบคทีเรียที่มีประโยชนในลําไส มีรายงานการนําน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์มาใชในการรักษาคน
ปวยที่มีปญหาการยอยไขมันและการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียม ใชรักษาโรคผิวหนังและโรคติดเชื้อ รวมทั้งใชเปน
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) งานวิจัยนี้จึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการใชประโยชนจากน้ํามันมะพราวมาสรางเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ ในรูปของน้ํามัน น้ําสลัดใส
น้ําสลัดครีม เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูรักสุขภาพ โดยเปรียบเทียบกับสินคาที่ขายในทองตลาดในรูปผลิตภัณฑน้ํามัน
สุขภาพคือน้ํามันรําขาวผสมกระเทียม โดยทําการตรวจสอบคุณสมบัติของสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระ คากรดไขมันอิสระในน้ํามันมะพราว ในผลิตภัณฑอาหารที่พัฒนา ขึ้นโดยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระหวาง
การเก็บรักษาเปนเวลาหกสัปดาห ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
วิธดี ําเนินการวิจัย
1.วัตถุดิบ
1.1 น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ผานกรรมวิธีการผลิตโดยการบีบเย็น ไดรับความอนุเคราะหมาจากหางหุนสวน
จํากัด สมายเวย คอรโพเรชั่น (2008) ตําบลหวยกะป อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1.2 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่มสี ว นประกอบของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่ผานกรรมวิธีการผลิตโดยการบีบเย็น
1.3 น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม ไดรับความอนุเคราะหมาจากบริษทั อัลฟาวัน ประเทศนิวซีแลนด
2.การเตรียมผลิตภัณฑอาหาร
2.1 การผลิตน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
การเตรียมน้ํามันมะพราวบริสุทธผสมกระเทียม มีสวนประกอบดังนี้ คือ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ และ
กระเทียมโทนหั่น โดยนํากระเทียมโทนหั่นแชทิ้งไวในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ 24 ชั่วโมง แลวกรองเอากระเทียมโทนออก
บรรจุในขวดแกวแลวเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการนําไปวิเคราะห
สัปดาหที่ 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง
2.2 การผลิตน้ําสลัดใสจากน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
เปนการดัดแปลงสูตรจากขอมูลทางอินเตอรเน็ตจากเว็ปไซต http://www.kapruka.co.za /2010/03/09/
oranic-coconut-oil-salad-dressing/ โดยใชสวนประกอบดังนีค้ ือ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้าํ มันมะกอก และ
น้ําสมสายชูหมักจากขาวเหนียวดํา ใชชื่อเรียกวาสลัดน้ําใสสูตร 1 บรรจุในขวดแกวเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไว
ในตูเ ย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการนําไปวิเคราะหสัปดาหที่ 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือน
ครึ่ง
2.3 การผลิตน้ําสลัดใสจากน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
เปนการดัดแปลงสูตรของการพัฒนาผลิตภัณฑในขอ 2.2 ซึ่งมีสวนประกอบดังนี้คือ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
ผสมกระเทียม น้ํามันมะกอก และน้ําสมสายชูหมักจากขาวเหนียวดํา ใชชื่อเรียกวาสลัดน้ําใสสูตร 2 บรรจุในขวดแกวเก็บ
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รักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรอการนําไปวิเคราะหสัปดาหที่ 0, 1, 2, 4 และ
6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง
2.4 การผลิตน้ําสลัดครีม
เปนสูตรที่ไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีสวนประกอบดังนี้ คือ น้ําสมสายชูกลั่น
น้ําตาลทราย นมขนหวาน พริกไทยปน เกลือ มัสตารด เตาหูถั่วเหลือง และน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ โดยนําสวนประกอบ
ดังกลาวผสมใหเขากัน บรรจุในขวดแกว แลวเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
เพื่อรอการนําไปวิเคราะหสัปดาหที่ 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง
3. การวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (ดัดแปลงจาก Kapila และคณะ, 2009)
นําตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 5.0 กรัม มาสกัดโดยการเติมเมทานอลรอยละ 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดปนเหวี่ยงแลวนําไปเขยา จากนั้นนําไปปนเหวีย่ งที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที แลวปเปต
สารละลายเมทานอลแยกเก็บไว สวนตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเดิมใหเติมเมทานอลและทําตามขั้นตอนดังกลาวซ้ํา 3 ครั้ง
เพื่อดึงสารฟนอลิกในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารออกใหหมด จากนั้นใสลงในหลอดปนเหวี่ยงแลวเก็บในที่มืด เพื่อนําไป
วิเคราะหหาสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (ดัดแปลงจาก Marina และคณะ, 2009) ทําโดยนําสารสกัดตัวอยางผลิตภัณฑ
อาหารโฟลินซิโอแคลตูรเี อเจนต ความเขมขนรอยละ 10 จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตอิ่มตัวที่ความเขมขน
รอยละ 7.5 ผสมใหเขากัน จากนั้นนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
725 นาโนเมตร โดยใชสารละลายกรดแกลลิกเปนสารมาตรฐาน สารประกอบฟนอลิกทั้งหมดแสดงอยูในรูปสมมูลของ
กรดแกลลิก (gallic acid equivalents; GAE) ตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม
4. การทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH assay (Marina, et al., 2009)
ทําการเติมสารละลาย DPPH ความเขมขน 0.2 มิลลิโมลาร ที่ละลายอยูในเมทานอลความเขมขนรอยละ 80
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ผสมใหเขากันเปนเวลา 5 นาที หลังจากนั้นนําไปเก็บที่อุณหภูมิหอง
ในที่มืด เปนเวลา 30 นาที นํามาวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร และประเมินฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระโดยการคํานวณคารอยละการยับยั้งอนุมูล DPPH ที่เทียบเปนปริมาณสมมูลกับสารมาตรฐานโทรลอกซในระดับมิลลิ
โมลารของโทรล็อกซตอน้ํามัน 100 กรัม (mMTrolox/ 100 g oil)
5. การวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS (ดัดแปลงจาก Chaitana และคณะ, 2009)
การทดสอบความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธี ABTS ดําเนินการโดยเตรียมสารละลาย ABTS•+ เจือ
จาง ใหมีคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร เทากับ 0.90 - 1.0 จากนั้นเติมสารสกัดตัวอยางผลิตภัณฑ
อาหารลงในสารละลาย ABTS•+ เจือจาง ผสมใหเขากันหลังจากนั้นนําไปเก็บที่อุณหภูมหิ องในที่มืดเปนเวลา 45 วินาที
แลววัดคาการดูด กลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร โดยใชสารโทรลอกซเปนสารมาตรฐาน โดยฤทธิ์การตาน
อนุมูลอิสระจะแสดงอยูในรูปมิลลิโมลารสมมูลของโทรลอกซตอ ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม (mM Trolox/ 100
g oil)
6. การวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid, FFA) (ดัดแปลงจาก นิธิยา รัตนาปนนท, 2548)
ในการวิเคราะหปริมาณกรดไขมันอิสระไดใชเทคนิคการตรวจสอบการสลายตัวและการหืนของไขมันและน้ํามัน
โดยเตรียมตัวทําละลายผสมที่เปนกลางที่ไดจากเอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95 ปริมาตร 50 มิลลิลติ ร เติมสารละลายฟ
นอลฟทาลีน ความเขมขนรอยละ 1 ปริมาตร 0.5 มิลลิลติ ร และไตเตรตใหเปนกลางดวยสารละลายโพตัสเซียมไฮดรอก
ไซดความเขมขน 0.1 โมลาร ในการวิเคราะหตัวอยางไดละลายตัวอยางน้ํามันปริมาณ 2 กรัม ในตัวทําละลายผสมทีเ่ ปน
กลาง และไตเตรตดวยสารละลายโพตัสเซียมไฮดรอกไซดความเขมขน 0.1 โมลาร จนกระทั่งไดสารละลายสีชมพู ซึ่งคงตัว
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ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด
(มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยาง
ผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม)

นานกวา 15 วินาที โดยทําการวิเคราะหตัวอยางน้ํามันที่เวลา 0, 48, 96 และ 192 ชั่วโมง โดยใชน้ํามันถั่วเหลืองและ
น้ํามันปาลมเปนตัวควบคุมเชิงบวก
ผลการวิจัย
ทําการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และปริมาณกรดไขมันอิสระ จาก
ตัวอยางผลิตภัณฑ 2 กลุม จํานวน 6 ตัวอยางไดแก กลุมน้ํามัน (น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสม
กระเทียม น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม) และกลุมน้ําสลัด (น้ําสลัดใสสูตร 1 น้ําสลัดใสสูตร 2 และน้ําสลัดครีม) ตั้งแต
เริ่มตนและผานการเก็บรักษาที่ระยะเวลาตาง ๆ คือ สัปดาหที่ 0, 1, 2, 4 และ 6 รวมเปนระยะเวลาหกสัปดาห
1. ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร
จากการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดตั้งแตสัปดาหที่ 0 จนถึงสัปดาหที่ 6 ของกลุมน้ํามัน
พบวาน้ํามันมะพราวบริสุทธิผ์ สมกระเทียมใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงที่สดุ คิดเปน 2.87 - 4.25 มิลลิกรัม
สมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม สวนปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของน้ํามันมะพราว
บริสุทธิ์และน้ํามันรําขาวผสมกระเทียม ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดอยูในชวง 1.35 – 1.52 และ 0.98 – 1.68
มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมน้ํามันจะมีปริมาณสารประ
กอบฟนอลิกทั้งหมดต่ํากวากลุมน้าํ สลัดอยางมีนัยสําคัญ โดยพบวาจากการตรวจสอบในสัปดาหที่ 2 จนถึงสัปดาหที่ 6
น้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม) ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาน้ําสลัดใสสูตร 1
(ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์) โดยมีคาเทากับ 10.89 – 23.70 และ 9.51 – 22.75 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอ
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม ตามลําดับ สําหรับการตรวจสอบในน้ําสลัดครีม พบวาในสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 1
ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่นํามาวิเคราะห โดยมีคาเทากับ 11.84
และ 11.72 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม สวนปริมาณสารประกอบฟนอลิก
ทั้งหมดของตัวอยางผลิตภัณฑอาหารชนิดอื่นจะมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในสัปดาหที่ 0 และสัปดาหที่ 1 อยู
ในชวง 1.21 – 2.87 และ 0.80 – 4.63 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม ตามลําดับ
ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
น้ําสลัดใสสูตร 1 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์)
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
น้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม)
น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม
น้ําสลัดครีม
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2. ความสามารถในการตานอนุมลู อิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร
2.1 การตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระและรอยละของกิจกรรมการยับยั้งดวยวิธี DPPH
จากการตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทั้ง 6 ตัวอยาง สามารถจัดได
เปน 2 กลุมที่ใหผลแตกตางกันอยางชัดเจน พบวากลุมน้ํามันมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH ลดลงในสัปดาหที่ 1 จาก
เริ่มตน (สัปดาหที่ 0 ) มีคาเริ่มตน 0.038 - 0.051 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม ลดลง
เหลือ 0.008 - 0.012 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม หลังจากนั้นฤทธิ์การตานอนุมูล
อิสระ DPPH เริ่มคงที่จนถึงสัปดาหที่ 6 สวนกลุมน้ําสลัดพบวามีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH แปรผันตามกับ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีคาไมแตกตางกัน โดยในสัปดาหที่ 0 อยูในชวง 0.029 0.033 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม และมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH สูงสุดใน
สัปดาหที่ 2 ซึ่งใหคาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH อยูในชวง 0.070 - 0.089 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยาง
ผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม โดยตั้งแตสัปดาหที่ 2 เปนตนไปมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH เริ่มคงที่จนถึงสัปดาหที่ 6
จากการคํานวนเปนรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH จะใหผลสรุปเชนเดียวกับภาพที่ 2 โดยกลุมน้ํามันมี
รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH แปรผกผันกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่
เพิ่มขึ้น โดยใหคาไมแตกตางคือในสัปดาหที่ 0 คิดเปนรอยละ 36 - 49 และมีคาลดลงในสัปดาหที่ 1 เหลือรอยละ 11 15 โดยตั้งแตสัปดาหที่ 1 เปนตนไปมีรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH เริ่มคงที่จนถึงสัปดาหที่ 6 สวน
การตรวจสอบกลุมน้ําสลัด พบวามีรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ไมแตกตางกัน โดยมีคาแปรผันตาม
ระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่เพิ่มขึ้น ในสัปดาหที่ 0 อยูในชวงรอยละ 27 - 31 และมีคาสูงสุดใน
สัปดาหที่ 2 ซึ่งใหคารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH คิดเปนรอยละ 68 - 87 โดยตั้งแตสัปดาหที่ 2 – 6
เริ่มมีคาคงที่ ภาพที่ 2

รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูล
อิสระ DPPH
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เวลา (สัปดาห)
ภาพที่ 2 รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร เก็บรักษาทีอ่ ุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
น้ําสลัดใสสูตร 1 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์)
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
น้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม)
น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม
น้ําสลัดครีม
2.2 การตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งดวยวิธี ABTS
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จากการตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทั้ง 6 ตัวอยาง พบวาในกลุม
น้ํามันมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS ไมแตกตางกัน โดยน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม น้ํา ใหคาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS ในสัปดาหที่ 0 จนถึงสัปดาหที่ 6 อยูในชวง 0.387
– 0.397, 0.452 – 0.635 และ 0.387 - 0.433 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม
ตามลําดับ สวนการตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS ในกลุมน้ําสลัด พบวา น้ําสลัดน้ําใสทั้ง 2 สูตร มีฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระ ABTS ไมแตกตางกัน โดยมีคาแปรผันตามกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่
เพิ่มขึ้น โดยมีคาเริ่มตนในสัปดาหที่ 0 อยูในชวง 0.446 - 0.449 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร
100 กรัม และมีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS เริ่มเพิ่มขึ้นจนถึงในสัปดาหที่ 6 ซึ่งใหคาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS
อยูในชวง 0.604 - 0.622 มิลลิโมลารของโทรลอกซตอตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 100 กรัม สวนน้ําสลัดครีมมีฤทธิ์การ
ตานอนุมูลอิสระ ABTS สูงกวาฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ ABTS ของตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่นํามาวิเคราะห
จากการคํานวนรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของกลุมน้ํามันมีคาไมแตกตางกัน ซึ่งใหคารอยละของ
กิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ในสัปดาหที่ 0 จนถึงสัปดาหท่ี 6 อยูในชวงรอยละ 2 – 6, 2 - 16 และ 2 - 6
ตามลําดับ สวนการคํานวนรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของน้ําสลัดใส ไมแตกตางกัน พบวามีคาแปร
ผันตามระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งใหคารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ
ABTS ในสัปดาหที่ 0 มีคารอยละ 7 เทากันและมีรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS เริ่มเพิ่มขึ้นจนถึงใน
สัปดาหที่ 6 ซึ่งใหคารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS อยูในชวงรอยละ 15 - 16 สวนน้ําสลัดเขมขน มี
รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS สูงกวารอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ของตัวอยาง

รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูล
อิสระ ABTS

ผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่นํามาวิเคราะห ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 รอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ในตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเก็บรักษาที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส
น้ําสลัดใสสูตร 1 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์)
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม

น้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม)
น้ําสลัดครีม

4. คารอยละกรดไขมันอิสระของตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร
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จากการศึกษาตรวจสอบรอยละชองกรดไขมันอิสระในตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร ทั้ง 6 ตัวอยาง พบวากลุม
น้ํามันมีคารอยละกรดไขมันอิสระไมแตกตางกัน โดยมีคาเริ่มตนในสัปดาหที่ 0 คิดเปนรอยละ 0.10 – 0.30 และมีคา
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจนถึงสัปดาหที่ 6 คิดเปนรอยละ 0.48 – 0.53 สวนรอยละกรดไขมันอิสระของน้ําสลัดใสทั้งสองชนิดใหผล
ไมแตกตางกัน โดยในสัปดาหที่ 0 อยูในชวงรอยละ 3.17 – 3.20 และเพิ่มขึ้นเล็กนอยจนถึงสัปดาหที่ 6 ที่คิดเปนรอยละ
3.42 – 3.52 สําหรับน้ําสลัดเขมขน พบวาตั้งแตสัปดาหที่ 0 ถึงสัปดาหที่ 4 น้ําสลัดครีมมีรอยละกรดไขมันอิสระเพิ่ม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 3.46 – 4.01 และหลังจากสัปดาหที่ 4 จนถึงสัปดาหที่ 6 น้ําสลัดครีมมีรอยละกรด
ไขมันอิสระเพิ่มขึ้นเล็กนอย คิดเปนรอยละ 4.01 – 4.03 ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 รอยละกรดไขมันอิสระของตัวอยางผลิตภัณฑอาหารเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
น้ําสลัดใสสูตร 1 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์)
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม
น้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียม)
น้ํามันรําขาวผสมกระเทียม
น้ําสลัดครีม
อภิปรายผล
จากการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทีใ่ ชน้ํามันมะพราวสกัดเย็นเปนองคประกอบ พบวาปริมาณสารประกอบฟ
นอลิกทั้งหมดในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ผสมกระเทียมใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
และน้ํามันรําขาวผสมกระเทียมซึ่งเปนผลิตภัณฑที่วางขายในตลาด เปนผลจากการผสมกันของสารสกัดกระเทียมทีม่ ีสาร
ประกอบกํามะถันปริมาณมากกับน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ที่มีกรดคาปริลิคเปนองคประกอบ
จะไดกรดอัลฟาไลโปอิกที่
ละลายไดทั้งในน้ําและน้ํามัน (ณรงค โฉมเฉลา, 2550) และจากการตรวจสอบน้ําสลัดใสสูตร 2 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
ผสมกระเทียม) พบวา ใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงกวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของน้ําสลัดใส
สูตร 1 (ใชน้ํามันมะพราวบริสุทธิ)์ เปนเพราะสวนประกอบในผลิตภัณฑ ไดแก กระเทียมและน้ําสมสายชูหมักจากขาว
เหนียวดํามีสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดปริมาณสูง
สวนน้ําสลัดครีมใหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงสุด
เนื่องจากมีสวนประกอบหลายชนิด ที่มีสารพฤกษเคมีปริมาณมาก จากการตรวจสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ พบวามีคา
รอยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ของกลุมน้ํามันมีคาไมแตกตางกัน โดยมี รอยละของกิจกรรมการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ DPPH ลดลงและเริ่มคงที่ตั้งแตสปั ดาหที่ 1 เปนตนไป แสดงวาการผสมกันระหวางกระเทียมกับน้ํามัน
มะพราวบริสุทธิ์ไมมผี ลตอฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไมสอดคลองกับขอมูลที่กลาววาน้าํ มันมะพราวบริสุทธิ์
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ผสมกระเทียมแลวจะเปนซุปเปอรแอนติออกซิแดนท จะชวยสงเสริมฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระใหเพิ่มขึ้น (ณรงค โฉมเฉลา
, 2550) เชนเดียวกับกลุมน้าํ สลัดใส มีฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH
และ ABTS ไมแตกตางกัน โดยมีคาแปรผันตามกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยมี
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ที่เพิ่มขึ้นในสัปดาหที่ 2 และคงที่จนถึง
สัปดาหที่ 6 ทั้งนี้ อาจเปนผลมาจากสวนประกอบในการเตรียมน้าํ สลัดมีสวนประกอบหลายชนิด เชน น้ําสมสายชูหมัก
จากขาวเหนียวดํา น้ํามันกระเทียม เปนตน ซึ่งมีสารพฤกษเคมีที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ จึงมีผลชวยสงเสริมการทํางาน
ในการออกฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ DPPH สวนน้ําสลัดครีมพบวามีฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระ และรอยละของกิจกรรม
การยับยั้งอนุมลู อิสระ ABTS สูงกวาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่นํามาวิเคราะห เนือ่ งจากน้ําสลัดครีมมี
สวนประกอบหลายชนิด ซึ่งมีสารพฤกษเคมีที่เปนสารตานอนุมลู อิสระปริมาณมาก เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษาน้ําสลัด
ครีมเพิ่มขึ้นอาจจะทําใหเกิดการรวมกันของสารพฤกษเคมีของสวนประกอบตาง ๆ จึงมีผลชวยสงเสริมการทํางานในการ
ออกฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ และรอยละของกิจกรรมการยับยั้งอนุมูลอิสระ ในการตรวจสอบคากรดไขมันอิสระใน
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทั้ง 6 ตัวอยาง ในสัปดาหที่ 0, 1, 2, 4 และ 6 เพื่อตรวจสอบหาคาความหืน ซึ่งสาเหตุที่ทําให
เกิดความหืนในน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส จากปฏิกิริยาเกิดสารคีโตน และ
จากการปฏิกริ ิยาออกซิเดชัน พบวาคากรดไขมันอิสระและรอยละกรดไขมันอิสระของตัวอยางผลิตภัณฑอาหารแปรผัน
ตามกับระยะเวลาในการเก็บรักษาตัวอยางผลิตภัณฑอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยในกลุมน้ํามันมีมีคากรดไขมันอิสระไมแตกตาง
กัน ซึ่งแสดงวากระเทียมไมมผี ลชวยลดคากรดไขมันอิสระของน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ แตอาจจะชวยชะลอความหืนของ
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ไดเมื่อเปรียบ เทียบอัตราสวนของคากรดไขมันที่เกิดขึ้นในแตละสัปดาหของการวิเคราะห สวนคา
กรดไขมันอิสระของน้ําสลัดใสมีคาไมแตก ตางกัน ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดคากรดไขมันอิสระ อาจมาจากน้ําสมสายชู
หมักจากขาวเหนียวดําซึ่งเปนน้ําและกรดที่เปนตัวเรงปฏิกิรยิ าไฮโดรไลซิส สวนน้ําสลัดครีมมีคากรดไขมันอิสระสูงกวา
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดที่นํามาวิเคราะห ตั้งแตสัปดาหแรกจนถึงสัปดาหสุดทายของการเก็บรักษา เนื่องจากมี
สวนประกอบหลายชนิดและการเตรียมน้าํ สลัดครีมใชเวลานานกวาตัวอยางผลิตภัณฑอื่น ๆ (สุคนธชื่น ศรีงาม และ ศิ
ริวรรณ เนติวรานนท, 2532)
สรุปผลการวิจัย
ในการตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระดวยวิธี DPPH และ ABTS
ของผลิตภัณฑ น้ําสลัดที่ใชน้ํามันมะพราวสกัดเย็นเปนสวนประกอบในทุกผลิตภัณฑ คือ น้ําสลัดสูตร 1 และสูตร 2 และ
น้ําสลัด ครีม และน้าํ มันมะพราวผสมกระเทียม มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การตานอนุมลู อิสระสูง
กวาน้ํามันมะพราวบริสุทธิ์ และเมื่อนํามาตรวจสอบกรดไขมันอิสระเพื่อตรวจสอบความหืนในระหวางการเก็บรักษาเปน
ระยะ พบวาผลิตภัณฑทั้งหมดมีคา คงที่ตั้งแตสัปดาหที่ 2 จนสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 6 สรุปไดวาการนําน้ํามัน
มะพราวสกัดเย็นสามารถนํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑอาหารทีด่ ีตอสุขภาพ ในรูปของน้ํามันมะพราวผสมกระเทียม และน้ํา
สลัด ทําใหไดผลิตภัณฑอาหารทีด่ ีตอสุขภาพและเก็บรักษาไวไดนานกวา เปนการเพิ่มมูลคาในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
อาหารของผูรักสุขภาพไดอีกทางหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการใชสารกระตุนตางชนิดกันที่มีผลตอการแตกยอดของชะอม
ดําเนินการวิจัยบริเวณฟารมเกษตรพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก ระหวาง สิงหาคม ถึง ธันวาคม 2562 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design :
CRD) ประกอบไปดวย 4 สิ่งทดลอง ดังนี้ 1) ไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) 2) พน GA 3 15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พนน้ําหมัก
หัวปลีกลวย 1 มิลลิลิตร/ลิตร 4) พนน้ํามะพราว 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร บันทึกจํานวนยอดที่แตกใหมตอตนภายหลังพนสาร
กระตุนตางชนิดกันที่ 4 และ 7 วัน และความยาวยอดภายหลังพนสารกระตุนตางชนิดกันทุกวันเปนเวลา 14 วัน จากผลการ
ทดลอง พบวา การพน GA 3 และน้ํามะพราวใหจํานวนยอดออนมากที่สุด โดยมีจํานวนยอดออนเฉลี่ยเทากัน คือ 2.3 ยอด
รองลงมาคือการพนดวยน้ําหมักหัวปลีกลวย สวนความยาวยอดเฉลี่ยตอวัน พบวา การพนดวย GA 3 มีความยาวมากที่สุด
เทากับ 21.60 มิลลิเมตร รองลงมาคือการพนดวยน้ํามะพราวและน้ําหมักหัวปลีกลวยเทากับ 13.10 และ 12.70 มิลลิเมตร
ตามลําดับ ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาน้ํามะพราวและน้ําหมักหัวปลีกลวยสามารถเรงการเจริญเติบโตของยอดออนของ
ชะอมไดระดับหนึ่งรองจากการใช GA 3
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) GA 3 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 GA 3 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 GA 3 , coconut water and bioextract from banana, respectively.

722

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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) เปนพืชตระกูลถั่ว (FABACEAE) ชื่อวิทยาศาสตร Acacia pennata L. จัดเปนผัก
พื้นบานอีกหนึ่งชนิดที่คนไทยรูจักและนิยมรับประทาน ปจจุบันความตองการบริโภคชะอมมีอยางตอเนื่อง ชะอมจึงเปนพืช
เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดที่เกษตรกรนิยมนํามาปลูกในเชิงพาณิชย การปลูกชะอมเพื่อจําหนายจะใชสวนยอดออนซึ่งเกษตรกร
ตองตัดแตงกิ่งเกาออกและรอใหแตกกิ่งใหมซึ่งใชเวลาประมาณ 7 วัน วิธีการเรงการแตกยอดใหมของชะอมมีหลายวิธีไดแก
การฉีดพนฮอรโมนจิบเบอเรลลิน (GA 3 ) บริเวณที่ตัด (วรากร, 2558) เนื่องจากจิบเบอเรลลินจะชวยสงเสริมการแบงเซลลและ
การเจริญเติบโตของพืชได (พีรเดช, 2529) หรือการพนดวยน้ําหมักจากปลีกลวย ซึ่งมีรายงานวาในน้ําหมักปลีกลวยมีสารคลาย
GA 3 (ศูนยรวมความรูการเกษตร, 2560) โดยมีการนํามาพนที่ยอดและใบของ ผักหวานปา มะเขือ และพริก หลังตัดแตงเพื่อ
กระตุนการแตกยอดใหม (นงนุช, 2561) นอกจากนี้ยังพบวาการพนดวยน้ํามะพราว สามารถกระตุนการแตกยอดของชะอมได
และเรงระยะเวลาการเกิดยอดออนใหมได โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับ ถั่วเหลืองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีอัตราสวนของน้ํา
มะพราว 100 เปอรเซ็นต พบวามีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตทางลําตนและใบดีที่สุด (อภิญญ, 2554) โดยมีรายงานวาน้ํา
มะพราวออนมีแรธาตุหลายชนิดรวมถึงฮอรโมนที่มีผลในการกระตุนและขยายตัวของเซลลพืช อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาการ
แตกตาขางของพืช (อุดมลักษณ, 2557) ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงไดศึกษาเทคนิคการกระตุนการแตกยอดของชะอม โดยการใช
สาร 3 ชนิด คือ GA 3 น้ํามะพราว และน้ําหมักหัวปลีกลวยตอการแตกยอดของชะอม เพื่อเปนแนวทางในการผลิตชะอมซึ่งเปน
พืชที่สามารถทํารายได อยางตอเนื่อง และเปนประโยชนกับเกษตรกรที่สามารถนําองคความรูไปใช เพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
รายไดของเกษตรกร
วิธีดําเนินการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) จํานวน 4 สิ่งทดลอง
จํานวน 4 ซ้ํา ดังนี้ 1) ไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) 2) พน GA 3 15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พนน้ําหมักหัวปลีกลวย 1 มิลลิลิตร/
ลิตร 4) พนน้ํามะพราว 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร
1. การเตรียมตนชะอม โดยคัดเลือกตนชะอมที่มีอายุประมาณ 4 ป ความสูงจากพื้นดินประมาณ 90 เซนติเมตร และ
ขนาดตนใกลเคียงกัน จากนั้นทําการตัดแตงใหตนมีความสูงเทากันทุกตน
2. การเตรียมสารกระตุน 2.1) GA 3 (Gibberellins) ใชผลิตภัณฑท่ีจําหนายในทองตลาดชื่อทางการคา มอนิเตอร
ตรา โพธิ์ทอง ประกอบดวยสารสําคัญคือ GA 3 2 % อัตรา 15 มิลลิลิตร/ลิตร 2.2) น้ํามะพราว โดยเลือกผลมะพราวที่มีอายุไม
ออนและไมแกจนเกินไป อัตรา 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร 2.3) น้ําหมักหัวปลีกลวย โดยนําปลีกลวยที่เพิ่งแทงปลี (ยังไมติดผล)
จํานวน 1 หัว มาสับใหละเอียด นําไปคลุกเคลาใหเขากับแอลกอฮอล 500 มิลลิลิตร และกากน้ําตาล 1 กิโลกรัม ผสมรวม
กันลงในถังหมักพรอมปดฝา โดยหมักทิ้งไวเปนเวลา 2 สัปดาห จากนั้นคั้นเอากากออก ใชอัตรา 1 มิลลิลิตร/ลิตร
3. การพนสารกระตุน กอนจะทําการพนสารกระตุน เลือกเพียง 1 ยอดตอ 1 ตน และทําการตัดแตงกานใบยอย
ชะอม ½ ของใบยอย เปนจํานวน 2 กานใบยอยตอยอด และทําการพนสารกระตุนทันทีหลังตัดแตง จากนั้นภายหลังจากพน
เปน เวลา 4 และ 7 วัน ทําการบันทึกขอทึกขอมูล ดานจํานวนยอดออน โดยการนับจํานวนยอดออน และความยาวยอดออน
โดยวัดความยาวตั้งแตจุดเริม่ ตนที่มีการแตกยอดจนถึงปลายสุดของยอดภายหลังไดรับสารกระตุน ทุกวันเปนเวลา 14 วัน นําผล
มาวิเคราะหความแปรปรวน และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของสารกระตุนตางชนิดกันที่มีผลตอการแตกยอดของชะอม โดยใชสารกระตุนตางชนิดกัน
ประกอบดวย 1) ไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) 2) พน GA 3 15 มิลลิลิตร/ลิตร 3) พนน้ําหมักหัวปลีกลวย 1 มิลลิลิตร/ลิตร
4) พนน้ํามะพราว 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร ทําการบันทึกขอมูล ไดแก จํานวนยอดตอตนภายหลังไดรับสารกระตุนไปแลว 4 และ 7
วัน และความยาวยอดตอตนทุกวันเปนเวลา 14 วัน หลังพนสารกระตุน ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. จํานวนยอด
ผลของสารกระตุนตางชนิดกันที่มีผลตอการแตกยอดของชะอมใหจํานวนยอด มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
หลังพน 4 วัน จากการวิจัยพบวา การกระตุนการแตกยอดของชะอมดวยสารตางชนิดกัน ใหจํานวนยอดของชะอม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.05) โดยการพนดวย GA 3 ใหจํานวนยอดมากที่สุด เฉลี่ยเทากับ 1.5 ยอด หรือคิดเปน
รอยละ 38.46 แตกตางทางสถิติกับ การพนดวยน้ํามะพราว เฉลี่ยเทากับ 1.0 ยอด (รอยละ 25.64) และน้ําหมักหัวปลีกลวย
เฉลี่ยเทากับ 0.8 ยอด (รอยละ 20.51) และไมพนสาร (เปรียบเทียบ) ใหจํานวนยอดนอยที่สุดเฉลี่ย 0.6 ยอด (รอยละ 15.38)
หลังพน 7 วัน จากการวิจัยพบวา การกระตุนการแตกยอดของชะอมดวยสารตางชนิดกัน มีจํานวนยอดออนของ
ชะอม แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.05) โดยการพนดวย GA 3 และน้ํามะพราว ใหจํานวนยอดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเทากัน คือ
2.3 ยอด หรือคิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมาคือ การพนดวยน้ําหมักหัวปลีกลวย เฉลี่ยเทากับ 2.2 ยอด (รอยละ 27.50) และ
ไมพนสาร (เปรียบเทียบ) ใหจํานวนยอดนอยที่สุดเฉลี่ย 1.2 ยอด (รอยละ 15.00)
ตารางที่ 1 จํานวนยอดที่แตกใหมตอตนภายหลังพนสารกระตุนตางชนิดกัน 4 และ 7 วัน
จํานวนและรอยละของยอดที่แตกใหม
4 วัน
7 วัน
สิ่งทดลอง
จํานวนยอด
จํานวนยอด
รอยละ
(x̄ ± S.D.)
(x̄ ± S.D.)
b1/
ไมพนสาร (เปรียบเทียบ)
15.38
0.6 ± 0.25
1.2b1/ ± 0.29
พน GA 3
38.46
1.5a ± 0.00
2.3a ± 0.75
พนน้ําหมักหัวปลีกลวย
20.51
0.8b ± 0.48
2.2a ± 0.50
พนน้ํามะพราว
25.64
1.0b ± 0.00
2.3a ± 0.25
เฉลี่ย
1.00
25.00
2.06
F-test
*
*
C.V. (%)
27.02
23.75
1/

ตัวเลขในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05)
* คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p≤.05)

2. ความยาวยอดออน
ผลของสารกระตุนตางชนิดกันที่มีผลตอความยาวยอดของชะอม มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
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รอยละ
15.00
28.75
27.50
28.75
25.00
-
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วัดความยาวยอดหลังพนสารทุกวันเปนเวลา 14 วัน จากผลการวิจัยพบวา การกระตุนการแตกยอดของชะอมดวย
สารตางชนิดกัน ใหความยาวยอดของชะอมเฉลี่ยตอวัน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) โดยการพนดวย GA 3 ให
ความยาวยอดมากที่สุด เฉลี่ยเทากับ 21.60 มิลลิเมตร แตกตางทางสถิติกับ การพนดวยน้ํามะพราวและน้ําหมักหัวปลีกลวยมี
ความยาวยอด เฉลี่ยเทากับ 13.10 มิลลิเมตร และ 12.70 มิลลิเมตร ตามลําดับ ขณะที่การไมพนสาร (เปรียบเทียบ) ใหความ
ยาวยอดสั้นที่สุด 11.60 มิลลิเมตร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความยาวยอดที่แตกใหมเฉลีย่ ตอวันภายหลังการพนสารกระตุนตางชนิดกัน
สิ่งทดลอง
ความยาวยอดเฉลีย่ ตอวัน (มิลลิเมตร)
(x̄ ± S.D.)
ไมพนสาร (เปรียบเทียบ)
11.60b1/± 0.95
พน GA 3
21.60a ± 5.62
พนน้ําหมักหัวปลีกลวย
12.70b ± 1.45
พนน้ํามะพราว
13.10b ± 1.16
เฉลี่ย
14.70
F-test
**
C.V. (%)
14.38
1/

ตัวเลขในแนวตั้งที่มีตัวอักษรกํากับเหมือนกัน ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p>.05)
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p≤.01)

อภิปรายผล
จากการศึกษาการพนสารกระตุนการแตกยอดของชะอมพบวา การพนดวย GA 3 กระตุนการแตกยอดของชะอมไดดี
ที่สุด เนื่องจากจิบเบอเรลลินสามารถกระตุนการเจริญเติบโตของพืชทั้งตนไดโดยทําใหเกิดการยืดตัวของเซลล การเรงการแตก
ยอดออนใหม (ดนัย, 2544) การวิจัยครั้งนี้ใหผลเชนเดียวกับงานวิจัยของธนกร และคณะ (2557) ที่ศึกษาการใชสาร GA 3
รวมกับปุย 16:16:16 กับตนกลามังคุด สามารถเรงการเจริญเติบโตดานความสูงและจํานวนใบของตนกลามังคุดที่เพาะดวย
เมล็ดได และทําใหตนกลามังคุดมีปริมาณสารคลายจิบเบอเรลลินเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบวาการพนดวยน้ํา
มะพราว สามารถกระตุนการแตกยอดของชะอมไดเชนเดียวกับการพนดวย GA 3 อาจเนื่องจาก น้ํามะพราวประกอบดวยสารที่
มีผลกระตุนการแบงเซลลของพืช เรียกวา ไซโตไคนิน (Cytokinin) ซึ่งเปนสารหนึ่งในกลุมของสารควบคุมการเจริญของพืช
หรือ ฮอรโมนพืช มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการขยายตัว เปลี่ยนแปลงของเซลลพืช และควบคุมกระบวนการสําคัญในการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาและการแตกตาขางของพืช (คํานูณ, 2542) โดยนอกจากนี้ยังมี
รายงานวาไซโตไคนินเปนฮอรโมนที่มีอิทธิพลตอการสังเคราะหโปรตีน จึงสงเสริมการแบงเซลลทําใหสวนตางๆ ของพืช เชนใบ
และลําตนมีการแบงเซลลเพิ่มขึ้น (สมบุญ, 2538) มีการวิจัยเกี่ยวกับการใชน้ํามะพราวออนในปริมาณ 8 ลิตร หมักรวมกับ
ฟกทองแก กลวยน้ําวาสุก มะละกอสุก และ สับปะรดสุกอยางละ 1 กิโลกรัม มีผลทําใหดาวเรืองพันซอฟเวอร
ธ
เรน มีการ
เจริญเติบโตมากที่สุด ในดานจํานวนกิ่งที่แตกออกจากตนแม เมื่อเทียบกับการใชน้ํา ซึ่งใหจํานวนกิ่งที่แตกออกจากตนแมนอย
ที่สุด (อุ ดมลักษณ , 2557) และไดมีการวิจัยเกี่ ยวกับ ถั่วเหลือ งที่ไดรับ น้ําสกัด ชีวภาพที่ มีอัตราส วนของน้ํามะพร าว 100
เปอรเซ็นต พบวามีประสิทธิภาพตอการเจริญเติบโตทางลําตนและใบดีที่สุด (อภิญญ, 2554) จากการวิจัยจะเห็นไดวาการใชนํ้า
3

3
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มะพราว สามารถใชกระตุนการแตกยอด และการเรงการเจริญเติบโตของยอดออนของชะอมไดระดับหนึ่ง รองจากการใช GA3 ซึ่ง
เปนแนวทางในการนํามาใชกระตุนการแตกยอดของชะอมได
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสารกระตุนการแตกยอดของชะอมดวยการพน พบวา จํานวนยอด และความยาวยอด การพนดวย GA 3
อัตรา 15 มิลลิลิตร/ลิตร และการพนดวยน้ํามะพราว อัตรา 1.5 มิลลิลิตร/ลิตร ใหจํานวนยอดที่แตกใหมมากที่สุด เฉลี่ย 2.3
ยอด เทากัน สวนความยาวยอด พบวาการพนดวย GA 3 ใหคามากที่สุด เทากับ 21.60 มิลลิเมตร รองลงมาคือ การพนดวย
น้ํามะพราว และน้ําหมักหัวปลีกลวย ขณะทีก่ ารไมพนสารกระตุน (เปรียบเทียบ) ใหจํานวนยอดที่แตกใหม และความยาวยอด
นอยที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนายีสตทนรอนของเชื้อ Saccharomyces cerevesiae เพื่อการผลิตเอทานอล
Development of Thermotolerant Yeast Saccharomyces cerevesiae
for Ethanol Production
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการพัฒนายีสต Saccharomyces cerevesiae ATCC 4015 ใหทนรอนดวยการฉายรังสีเหนือมวง
ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ที่ระยะเวลาตางกัน คัดเลือกโคโลนีที่มีขนาดใหญที่สุดไดจากการฉายรังสีเหนือมวงเปนเวลา
270 วินาที มาฉายรังสีตอเนื่องอีก 2 ครั้ง ไดไอโซเลสใหม เรียกวา MT3 กอนจะนํามาทดสอบความทนตอความรอนดวยการ
เลี้ยงที่อุณหภูมิ 34 37 40 43 และ 45 องศาเซลเซียส พบวา เชื้อ MT3 สามารถเจริญไดที่อุณหภูมิการเลี้ยงสูงสุด คือ 40
องศาเซลเซียส และเมื่อนําเชื้อที่ไดมาทดสอบความสามารถในการผลิตเอทานอล พบวา ยีสต MT3 ใหผลผลผลิตเอทานอล
38.48 ± 0.98 กรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวายีสต MT3 ที่คัดเลือกไดจากการเลี้ยงทดสอบความทนรอนที่อุณหภูมิ 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
ในกระบวนการผลิตเอทานอลโดยอาศัยกระบวนการหมักทางชีวภาพโดยจุลินทรียที่ไดรับความนิยม คือ การใชยีสต
Saccharomyces cereviaise โดยยีสตจะเปลี่ยนน้ําตาลเปนเอทานอลและแกสคารบอนไดออกไซค ดังนั้นความสามารถใน
การผลิตเอทานอลของยีสตมปี จจัยสําคัญคือ สายพันธุยสี ต สภาวะที่เหมาะสมอื่น ๆ ไดแก ชนิดของวัตถุดิบ ปริมาณ
สารอาหาร อุณหภูมิ และความเปนกรดดาง เปนตน พบวามีปจจัยสําคัญทีส่ งผลหยุดชะงักการทํางานของยีสต คือ ความรอน
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก ทําใหการเจริญของยีสตลดลง รวมทั้งการผลิตเอทานอลลดลงซึ่งสงผลทําใหปริมาณผลผลิตเอทา
21
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นอลโดยรวมลดลง ดังนั้นการหมักในระดับอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองใชระบบหลอเย็นเพื่อชวยควบคุมอุณหภูมิใหอยูในระดับ
ที่เหมาะสม ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่สงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึน้ แนวทางหนึ่งที่จะชวยแกปญหานี้คือ การหมักเอทานอล
โดยใชยีสตทนรอน (thermotolerant yeast) ซึ่งมีขอดีคือ ลดปญหาตางๆ ที่มผี ลตอการผลิตเอทานอลของยีสต เชน อัตรา
การผลิตเอทานอลสูง ทําใหระยะเวลาในการหมักสั้นลง ชวยลดปญหาการปนเปอนของจุลินทรียทไี่ มตองการ ลดปญหาเรื่อง
แรงดันออสโมซิสและประหยัดคาใชจายของระบบหลอเย็นจึงเปนการลดตนทุนการผลิตโดยรวม ดังนั้นจึงเห็นไดวาการเลือก
การหมักที่อุณหภูมสิ ูง (High temperature fermentation, HTF) ในการหมักเอทานอลมีขอดีมากมาย งานวิจัยนี้มุงเนน
การปรับปรุงสายพันธุยสี ตใหทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมระหวางการหมัก เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตเอ
ทานอล โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุยีสตที่ทนตออุณหภูมสิ ูง ทนตอเอทานอลและทนตอแรงดันออสโมติก ทั้งนี้จะคัดเลือก
สายพันธุยีสตที่สามารถทนรอนไดสูงและปรับปรุงสายพันธุยีสตใหทนทานตอสภาวะแวดลอมในการหมักดวยเทคนิคการชักนํา
ใหเกิดการกลายดวยการฉายรังสีเหนือมวง รวมกับเทคนิคการกลายซ้ําดวยวิธีการเดิม
วิธดี ําเนินการวิจัย
1. จุลินทรีย
ยีสต S. cerevisiae ATCC 4015 ไดรับความอนุเคราะหจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีแ หง ประเทศไทย
โดยเก็บรักษาบนอาหารวุนเอียง และกอนนํามาใชงานจะทําการถายเชื้อยลงบนอาหารวุนเอียงทุกครั้ง
2. การเตรียมยีสตเพื่อฉายรังสีเหนือมวง
ทําการถายเชื้อยีสตลงในอาหาร YPD ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลีย้ งบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว 150 รอบตอนาที เปนเวลา 8
ชั่วโมง จากนั้นถายเชื้อลงในหลอดปนเหวี่ยงขนาด 50 มิลลิลิตร และนับเซลลเริม่ ตน จากนั้นนําเซลลแขวนลอยไปปนเหวี่ยงที่
ความเร็ว 6,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เทสวนใสทิ้ง และนําไปปรับความเขมขนของเซลล
เริ่มตนเทากับ 106 เซลลตอมิลลิลติ ร เพื่อนําไปฉายรังสีเหนือมวงตอไป
3. การศึกษาการรอดชีวิตของยีสตทที่ ี่ผานรังสีเหนือมวง
นํายีสตที่เตรียมไวมาปเปตเชือ้ ลงในจานเพาะเชื้อเปลา ปริมาตร 1 มิลลิลิตร นําไปฉายรังสีเหนือมวงที่ความยาวคลื่น 254
นาโนเมตร มีระยะหางจากหลอดรังสีจนถึงวัตถุที่ตองการฉายรังสี 14 เซนติเมตร ที่เวลา 90, 180, 270, 360 และ 450 วินาที
จากนั้นปเปตเชื้อที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงลงในอาหารเลีย้ งเชื้อ ปริมาตร 5 ไมโครลิตร โดยใชเทคนิคกระจายเชื้อ (spread
plate) นําไปบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 24 - 48 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีทไี่ ด คัดเลือกโคโลนีทมี่ ขี นาดใหญและทําการแยก
โคโลนีโดยใชเทคนิคเกลี่ยเชื้อเพื่อใหไดโคโลนีเดี่ยว สังเกตุลักษณะของโคโลนีที่เกิดขึ้น จากนั้นนําไปเพิ่มปริมาณดวยการเตรียม
ยีสตเพื่อกลายซ้ําอีกครั้งดวยการฉายรังสีเหนือมวงอีกครั้ง โดยทําการทดลองเชนเดียวกันกับครั้งแรก
4. การศึกษาการทนตออุณหภูมิสูงของยีสต
เตรียมหัวเชื้อเริ่มตนจากไอโซเลทที่ผานการฉายรังสีเหนือมวง มาเลี้ยงในอาหาร YPD บนเครื่องเชยาที่อุณหภูมิหอง เปน
เวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นถายหัวเชื้อเริ่มตน 106 เซลลตอมิลลิลิตร ลงในอาหารสําหรับการเจริญ เลี้ยงบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว
150 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทําการปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเปน 37, 40, 43, และ
45 องศาเซลเซียส ทุก ๆ 24 ชั่วโมง โดยจะเก็บตัวอยางกอนการเปลี่ยนอุณหภูมิทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความมีชีวิต โดยใช
เทคนิคการกระจายเชื้อ เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําโคโลนีที่รอดชีวิตไปทําการทดสอบการทนรอนตอ
อีกครั้งที่อุณหภูมิ 40, 43, และ 45 องศาเซลเซียส โดยในเลี้ยงเชื้อเปนเวลา 48 ชั่วโมง
5. การเปรียบเทียบการเจริญและการผลิตเอทานอลของยีสตที่ผานการฉายรังสี และใหความรอน
เตรียมหัวเชื้อเริ่มตน โดยแบงเปน เชื้อดั้งเดิม เชื้อที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงและการผานความรอน และเชื้อที่ผานการ
ฉายรังสีเหนือมวงอยางเดียว ลงในอาหารสําหรับการเจริญของเชื้อ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ยงบนเครื่องเขยาที่ความเร็ว 150
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รอบตอนาที เปนเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นถายเชื้อลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YPD ที่ดัดแปลงกลูโคสเปน 100 กรัมตอลิตร ปริมาตร
200 มิลลิลิตร หมักที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7 วัน ทําการเก็บตัวอยางทุกๆ 2 วัน จากนั้นจะทําการกลั่นเปนครั้งสุดทายของ
การเก็บตัวอยาง นํามาตรวจสอบการเจริญและความเปนกรดดาง
ผลการวิจัย
1. ลักษณะและอัตราการรอดชีวิตของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวง
จากการเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายของยีสต S. cerevesiae ATCC 4015 โดยฉายรังสีเหนือมวงที่ความยาวคลื่น 254 นา
โนเมตร ระยะหางจากหลอดรังสีจนถึงวัตถุที่ตองการฉายรังสี 14 เซนติเมตร ใชระยะเวลาในการฉายรังสีที่ 90, 180, 270,
360 และ 450 วินาที ซึ่งเปนอิสระตอกัน พบวายีสตท่ีผานการฉายรังสีเหนือมวงที่ระยะเวลา 90 และ 150 วินาที มีจํานวน
โคโลนีที่รอดชีวิตสูงกวาที่ระยะเวลา 270 วินาที สวนที่ระยะเวลา 360และ 450 นาที ไมมีโคโลนีเหลือรอดชีวิต สําหรับยีสตที่
ผานการฉายรังสี ระะยะเวลา 270 วินาที ซึ่งมีอัตราการรอดชีวิตต่ําสุด โดยในการฉายรังสีครั้งที่ 1 มีการเหลือรอดชีวิตจํานวน
10 โคโลนี คิดเปนอัตราการรอดชีวิตรอยละ 0.0018 จากนั้นนํามาทําการเลี้ยงและฉายรังสีซ้ําครั้งที่ 2 และคัดเลือกจากโคโลนี
ที่มีขนาดใหญสุด เสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร มาทําการฉายซ้ําครั้งที่ 3 พบวามีรอยละของการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นและ
ลักษณะโคโลนีมีขนาดใหญกวา ดังแสดงในภาพที่ 1
ตารางที่ 1 ยีสต S.cerevisiae ATCC 4015 ที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงระยะเวลา 270 วินาที

1

ยีสตเริ่มตน
(เซลลตอมิลลิลิตร)
1 x 106

2
3

0.2 x 103
0.2 x 103

ครั้งที่

โคโลนีรอดชีวิต

รอยละทีร่ อดชีวิต

รหัส

18

0.0018

MT1

16
21

8
10.5

MT2
MT3

MT1

MT2

MT3

ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงที่เวลา 270 วินาที ของยีสต S. cerevisiae ATCC 4015
หมายเหตุ MT1 = ลักษณะโคโลนีของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงรอบที่ 1
MT2 = ลักษณะโคโลนีของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงรอบที่ 2 โดยใชยีสต MT1
MT3 = ลักษณะโคโลนีของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงรอบที่ 3 โดยใชยีสต MT2
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จากการสังเกตโคโลนีของยีสตที่รหัส MT1 , MT2 และ MT3 พบวายีสตมีสิ่งที่นาสนใจคือ ยีสตที่ไดรับการฉายรังสี
เหนือมวงโคโลนีจะมีขนาดใหญขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยเมื่อนํามาสองดูภายใตกลองจุลทรรศน พบวาขนาดของเซลลยีสตมี
ลักษณะใหญขึ้นและมีรูปรางกลมกวาปกติเมื่อเทียบกับเซลลดั้งเดิม จากนั้นจึงคัดเลือกโคโลนีที่มีขนาดใหญที่สุดที่ไดจากการ
กลายซ้ํา 2 ครั้ง ซื่งมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 มิลลิเมตร มาใชในการทดลองตอไป
2. การทนตออุณหภูมิของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวง
จากการศึกษาไดทําเลือกยีสตรหัส MT3 ซึ่งมีโคโลนีขนาดใหญ มาทําการทดสอบการทนรอนที่โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 34,
37, 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียส จากนั้นเก็บตัวอยางทุกๆ 24 ชั่วโมง มาทําการเจือจางตัวอยางใหไดเทากับ 1 x 103 เซลล
ตอมิลลิลติ ร (ทําเชนเดียวกันในทุกๆการทดสอบของแตละอุณหภูมิ) นําตัวอยางที่ไดมากระจายเชื้อเลี้ยงบนอาหารวุน YPD
เพื่อตรวจสอบการเจริญ พบวา เชื้อยีสตสามารถทนตออุณหภูมิไดทุกระดับ ยกเวนที่อุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส ซึ่งไมพบ
การรอดชีวิตเชื้อยีสต ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งจะไดวายีสตสามารถทนตออุณหภูมิ 34 37 40 และ 43 องศาเซลเซียส ได โดย
ลักษณะของโคโลนีทไี่ ดจะมีขนาดใหญขึ้นเมื่อยีสตถูกทดสอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นตามลําดับ แตมจี ะมีการรอดชีวิตลดลง ตามลําดับ

a

b

c

d

ภาพที่ 2 ลักษณะโคโลนีของยีสต S. cerevisiae ATCC 4015 รหัส MT 3 ที่ผานการทรีตดวยความรอนที่อุณหภูมิแตกตางกัน
โดย a) 34 องศาเซลเซียส b) 37 องศาเซลเซียส c) 40 องศาเซลเซียส และ d) 43 องศาเซลเซียส
จากนั้นคัดเลือกโคโลนีของเชื้อยีสตที่เลี้ยงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี 1
มิลลิเมตร มาทดสอบการทนรอนอีกครั้ง โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียส เก็บตัวอยางทุกๆ 48 ชั่วโมง มา
เจือจางตัวอยางใหมีความเขมขนเริ่มตนเทากับ 1 x 103 เซลลตอมิลลิลตร นํามากระจายเชื้อลงบนอาหารวุน YPD พบวาเชื้อ
ยีสตทนตออุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียส ได แตที่อุณหภูมิ 43 และ 45 องศาเซลเซียสไมพบการเจริญ โดยมีลักษณะโคโลนีดัง
แสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ลักษณะโคโลนียสี ตรหัส MT3 ที่สามารถทนตอความรอนอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลาการบม 48 ชั่วโมง
4. การตรวจสอบการผลิตเอทานอลของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงและการทรีตความรอน
จากการนํายีสตที่ผา นการฉายรังสีเหนือมวงและการทรีตความรอน ยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงซ้ํา 3 ครั้ง
และสายพันธุเดิม มาทําการเลี้ยงในอาหาร YPD ดัดแปลงโดยการเพิม่ น้ําตาลกลูโคสเปน 100 กรัมตอลิตร โดยเลีย้ งเปนเวลา 7
วัน เก็บตัวอยางทุกๆ 2 วัน พบวาปริมาณของเซลลยีสตในระยะคงที่ (stationary phase) ที่ระยะเวลา 7 วัน โดยยีสต S.
cerevisiae ATCC 4015 ที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงมีปริมาณของเซลลสูงสุด ซึ่งเทากับ 6.01 x 107 เซลลตอมิลลิลิตร และ
ในสวนของยีสต S. cerevisiae Burgundy ที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงเทากับ 4.67 x 107 ซึ่งยีสตทั้งสองสายพันธุมีปริมาณ
เซลลมากกวาชุดควบคุมและยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวงและผานการทรีทความรอนตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 4
7

ปริมาณเซลลยีสต
107 เซลลตอมิลลิลิตร

6
5
4
3
2
1
0

ภาพที่ 4 การเจริญของยีสตS. cerevisiae ATCC 4015 เพื่อผลิตเอทานอลเปนเวลา 7 วัน โดย
ยีสตถูกเหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวง (MT3)

ยีสตสายพันธุเดิม

ยีสตถูกเหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวงและทรีตดวยความรอน

จากการตรวจสอบการผลิตของเอทานอลของยีสต ในอาหาร YPD ดัดแปลง พบวา ยีสตทั้งหมดมีคา ความเปนกรด
ดางอยูในชวงที่ยีสตสามารถเจริญไดดไี มแตกตางกัน

แตยีสตที่ผา นการฉายรังสีเหนือมวงรหัส MT3 ผลิตเอทานอลสูงสุด

เทากับรอยละ 4.875 ± 0.24 โดยปริมาตรหรือเทากับ 38.46 ± 0.98 กรัมเอทานอลตอลิตร ซึ่งมีสูงกวายีสตสายพันธุเดิมและ
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ยีสตทผี่ านการฉายรังสีเหนือมวงและทรีตดวยความรอน โดยใหคาผลตางคิดเปนรอยละ 1.25 หรือ 9.86 กรัมเอทานอลตอลิตร
และรอยละ 0.62 หรือ 4.89 กรัมเอทานอลตอลิตร ดังแสดงในภาพที่ 5

ปริมาณเอทานอล (กรัมตอลิตร)

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ATCC 4015

ภาพที่ 5 การผลิตเอทานอลของยีสต โดยที่
ยีสตสายพันธุเดิม ยีสตถกู เหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวง
ยีสตถูกเหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวงและผานการทรีตดวยความรอน
อภิปรายผล
ในการศึกษาการเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายดวยการเลือกใชรังสีเหนือมวงความยาวคลื่น 254 นาโนเมตรในการศึกษา
เพื่อใหเกิดการกลายพันธุของยีสต S. cerevisiae ATCC 4015 พบวาเชื้อมีการเหลือรอดชีวิตที่ที่ระยะเวลาการฉายรังสีเทากับ
90, 180 และ 270 วินาที สวนที่ 360 และ 450 วินาที เชื้อตายทั้งหมด ดังนั้นไดคดั เลือกเชื้อที่โคโลนีขนาดใหญ ที่เหลือรอด
ชีวิตที่การฉายเปนเวลา 270 วินาที่ มาทําการกลายซ้ําทั้งนี้เนื่องจากรังสีเหนือมวงที่ความยาวคลื่นสัน้ (short-wavelength
ultraviolet) 255 นาโนเมตร เปนความยาวคลื่นที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดการกลายเปนผลมาจากเปนคาความยาวคลื่นที่ดี
เอ็นเอดูดกลืนสูงสุด สงผลทําใหไพริมิดีนไดเมอร ซึ่งอาจเกิดได 3 แบบคือ ระหวางไทมีนกับไทมีน ไทมีนกับไซโทซีน ไพริมิดีน
ไดเมอรเหลานี้อาจเกิดระหวางไพริมิดีนที่อยูตดิ กันบนดีเอ็นเอสายเดียวกันหรือคนละสาย สําหรับในยีสต S. cerevisiae จะมี
องคประกอบของกัวนีนและไซโทซีน (G+C content) รอยละ 35 และมีไดเมอรระหวางไทมีนสูงสุด รังสีเหนือมวงความยาว
คลื่นสั้นอาจจะเหนีย่ วนําใหลําดับเบสเกิดการทรานซิชันของ G:C ไปเปน A:T เกิดการกลายพันธุแบบกรอบเลื่อน และการขาด
หาย (สาวิตรี ลิ่มทอง, 2549) หลังจากการศีกษาการกลายซ้ํา ไดคัดเลือกโคโลนีที่มีขนาดใหญ มาทรีตดวยความรอน เพื่อ
คัดเลือกความสามารถในการทนรอนของยีสตที่อุณหภูมิ 34, 37, 40, 43 และ 45 พบวายีสตสามารถมีชีวิตเหลือรอดเจริญไดดี
ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เมือ่ นําโคโลนีที่คดั เลือกไดมีขนาดเสนผานศูนยกลางของโคโลนี 1 มิลลิเมตร ไปทําการทรีตดวย
ความรอนอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียส ใหผลเชนเดียวกับครั้งแรกคือเชื้อยีสตทนตออุณหภูมิที่ 40 องศา
เซลเซียส ได แตที่อุณหภูมิ 43 และ 45 องศาเซลเซียสไมพบการเจริญ โดยผลที่ไดเปนเชนเดียวกับรายงานของ Edgardo และ
คณะ (2008) ซึ่งพบวามียีสตที่ผานการปรับปรุงสายพันธุบางสายพันธุที่นํามาทดสอบการทนตออุณหภูมิสูงของยีสต มีจํานวน
ของโคโลนีที่รอดชีวิตหลังจากใหความรอนเปนเวลานานที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สวนที่อุณหภูมิ 43 และ 45 องศา
เซลเซียส ไมพบการรอดชีวิตของยีสต ซึ่งแตกตางกับรายงานของ Kiran Sree และคณะ (2000) ซึ่งพบวายีสตที่ทดสอบความ
รอนสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 42 ถึง 44 องศาเซลเซียส จากการศึกษาการทนตออุณหภูมิของยีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือ
มวง มีสิ่งที่นาสนใจคือ ยีสตที่ผานการทรีตดวยความรอนที่เพิ่มขึ้น จะมีลักษณะของโคโลนีใหญขึ้นที่ระยะเวลาบม 24 ชั่วโมง
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และยีสตที่ระยะเวลาบม 48 ชั่วโมงจะใชระยะเวลาการเจริญที่นานกวาระยะเวลาการบม 24 ชั่วโมง แตอยางไรก็ตามใน
การศึกษาพบวายีสตสามารถเลี้ยงไดที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียส เมื่อนํามาทําการเพาะเลี้ยงที่ความเขมขนน้ําตาลที่แตกตาง
กันพบวา ที่ความเขมขนกลูโคส 350 กรัมตอลิตร และเลีย้ งทีอ่ ุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส สายพันธุ VS 3 ก็ยังมีการผลิตเอทา
นอลไดดีกวาทุกไอโซเลท ซี่งใหผลเชนเดียวกับการศึกษาครั้งนี้ สําหรับการตรวจสอบการเจริญและการผลิตเอทานอล พบวา
ยีสตทผี่ านการฉายรังสีเหนือมวงสามารถผลิตเอทานอลไดในปริมาณเพิ่มขึ้น แตเมื่อนํายีสตไปทําการทดลองเพื่อทําใหมีการทน
ตออุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทําใหผลผลิตเอทานอลของยีสตมีปริมาณลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sridhar และคณะ (2002)
ซึ่งพบวายีสตที่ผา นการฉายรังสีเหนือมวงมีผลตอการผลิตเอทานอลและทําใหปริมาณของเซลลยีสตเพิม่ ขึ้น
เชนเดียวกับ
Edgardo และคณะ (2008) รายงานการวิจัยการคัดเลือกยีสตทนรอนสายพันธุ Saccharomyces cerevisiae เพื่อผลิตเอทา
นอล สรุปวา ความรอนที่ทรีตเชื้อยีสตไมมผี ลตอการสรางเอทานอล และปริมาณของเซลล และรายงานของ Sridhar และคณะ
(2002) พบวาผลกระทบของรังสีเหนือมวง ที่มีผลทําใหเกิดการทนตอความรอน การทนตอความเขมขนของเอทานอล และการ
ทนตอความเขมขนน้ําตาลของยีสต Saccharomyces cerevisiae โดยทําการคัดเลือกเชื้อยีสตสายพันธุ VS 1 และ VS 3 มา
ทําฉายรังเหนือมวง และทําการคัดเลือกเชื้อที่รอดชีวิต พบวาในสายพันธุ VS 1 มีโคโลนีที่รอด 40 โคโลนี และสายพันธุ VS 3 มี
โคโลนีทรี่ อด 100 โคโลนี จากนั้นนํามาทําการเลี้ยงที่ความเขมขนของน้ําตาลตั้งแต 150 – 350 กรัมตอลิตร และที่อณ
ุ หภูมิ 30
และ 40 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจปริมาณของเชื้อพบวา สายพันธุท ี่ถูกฉายรังสีจะมีปริมาณเซลลมากกวาสายพันธุดั้งเดิม เมื่อ
นําเชื้อยีสตมาเลีย้ งที่ความเขมขนน้ําตาลกลูโคส 250 และ 350 กรัมตอลิตร และที่อณ
ุ หภูมิ 30 และ 40 องศาเซลเซียส เพื่อ
ศึกษาปริมาณเอทานอลที่เชื้อผลิตได จากการทดลองพบวาสายพันธุที่ถูกฉายรังสีเหนือมวงมีอัตราการผลิตเอทานอลสูงกวา
สายพันธุดั้งเดิม ทั้งนี้เนื่องจากการฉายรังสีเหนือมวง มีผลทําใหยีสตมีปริมาณของเซลลและความสามารถในการการผลิตเอทา
นอลทีส่ ูงกวาสายพันธุด ั้งเดิมทีไ่ มถกู ฉายรังสีเหนือมวง และในการศึกษาของ Takashi และคณะ (2011) รายงานการทรีตรังสี
เหนือมวง ของ Pichia stipitis พบวาการกลายพันธุของยีสต Pichia stipitis หลังจากไดรับรังสีเหนือมวง ในไอโซเลท PXF 58
สามารถผลิตเอทานอลไดรอยละ 4.3 จากการใชน้ําตาลไซโลสรอยละ 11.4 ในขณะที่สายพันธุดั้งเดิมผลิตไดเพียงรอยละ 3.1
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาพันธุยีสตใหมีความสามารถทนรอนไดสูงขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปสูการเลี้ยงใน
ระดับอุตสาหกรรม ดวยการเหนี่ยวนํายีสตใหเกิดการกลายดวยการใชรังสีเหนือมวง ที่ระยะเวลาการฉายรังสีเทากับ 90, 180,
270 360 และ 450 วินาที พบวาที่ 90 และ 180 วินาทีมีอัตราการรอดชีวิตสูง สวนที่ 360 และ 450 วินาที ไมมีการรอดชีวิต
จากการศึกษาไดคัดเลือกโคโลนีไดจากฉายรังสีเปนเวลา 270 วินาที ที่มีขนาดใหญสุดซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร
มาทํากลายซ้ําอีกสองครั้ง โดยจะเรียกรหัสเชื้อใหมวา MT3 มี มีอัตราการรอดชีวิตอยูที่รอยละ 10.5 โดยลักษณะของโคโลนี
ของยีสตที่ผานการเหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวงจะมีขนาดใหญ จึงไดคัดเลือกโคโลนีของยีสตที่มีขนาดใหญที่สุด มาศึกษาการ
ทนรอนโดยการทรีตดวยความรอนที่อุณหภูมิสูง 34, 37, 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียสระยะเวลาการบม 24 ชั่วโมง พบวา
ยีสตสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 34, 37, 40 และ 43 องศาเซลเซียส โดยไมพบการเจริญที่อุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส และ
คัดเลือกเลือกโคโลนีของยีสตที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางใหญสุด ที่เจริญที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มาเลี้ยงและทรีตดวย
ความรอนซ้ําที่อุณหภูมิสูงขึ้นเปน 40, 43 และ 45 องศาเซลเซียส พบวายีสตสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
โดยไมพบการเจริญที่อุณหภูมิ 43 และ 45 องศาเซลเซียส พบวายีสตทั้งสองสายพันธุมีระยะเวลาการเจริญที่ชากวายีสตที่ผาน
การเหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวงและยีสตสายพันธุดั้งเดิม ในการตรวจสอบความสามารถในการผลิตเอทานอลหลังจากการ
เหนี่ยวนําดวยรังสีเหนือมวงและการทนตออุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยเลี้ยงในอาหารสูตร YPD ที่ปรับความเขมขนของน้ําตาลกลูโคส
เปน 100 กรัมตอลิตร พบวายีสตที่ผานการฉายรังสีเหนือมวง มีการเจริญของเซลลยีสตและสามารถผลิตเอทานอลสูงสุด
กิตติกรรมประกาศ
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งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายไดจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา และขอขอบคุณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาที่เอื้อเฟอสถานที่ในการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนอง (Responsive Web Design) สาหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย
TOPSIS วิภัชนัย ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้สาหรับการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อมีหลักเกณฑ์ที่หลากหลายและผู้มอี านาจการตัดสินใจหลาย
คน โดยใช้หลักการหาระยะทางแบบยุคลิดจากค่าอุดมคติ ปัญหาการตัดสินใจเช่น ห่วงโซอุปธานโลจิสติกส์ การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการการตลาด การจัดการการเกษตร เป็นต้น แม้จะมีการใช้วิธีนี้อย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ ส
สาหรับ TOPSIS วิภัชนัย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะทาการสร้างการออกแบบเว็บไซต์ตอบสนองสาหรับ TOPSIS วิภัชนัย สาหรับ
การแก้ปัญหาการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่าเว็บไซต์ที่ตอบสนองสามารถระบุลาดับของทางเลือกได้จาก
ข้อมูลตั้งต้น และสามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์การแสดงผล
คาสาคัญ : 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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บทนา
ปัญหาการตัดสินใจเป็นกระบวนที่ใช้สาหรับการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ทั้งหมด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีลักษณะ
ที่ซับซ้อนโดยมีตัวเลือกหลายตัวเลือก การใช้เกณฑ์สาหรับการเลือกที่หลากหลายและผู้ที่มอี านาจการตัดสินใจหลายคน ในการ
แก้ปัญหาลักษณะนี้จะเรียกว่า การแก้ปัญหาด้วยการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Decision Making:
MCDM) ซึ่งเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบของการใช้เมทริกซ์ในการคานวณ โดยวิธีการของ MCDM มีการพัฒนา
สาหรับการจัดอันดับทางเลือก ในปี 2015 Mardani และคณะ ได้ศึกษาและรวมงานเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ระหว่างปี 2000 ถึง 2017 และในปี 2016 Zavadskas และคณะ ได้ทาการศึกษารวมรวมวิธีที่
ผสมผสานกับการตัดสินใจ เช่น กระบวนการลาดับชั้นการวิเคราะห์ (analytic hierarchy process : AHP) โมเดลผลรวมถ่วง
น้าหนัก (weighted sum model: WSM) น้าหนักเพิ่มแบบง่าย (simple additive weighting : SAW) เทคนิคโปรแกรมเชิง
เส้นสาหรับการวิเคราะห์หลายมิติของอุดมคติ (linear programming technique for multidimensional analysis of
preference : LINMAP), และเทคนิคการเรียงลาดับเชิงอุดมคติ (Technique for Order Preference by Similarity to
Ideal Solution: TOPSIS)
ในปี 1965 Zadeh ได้ ส ร้ า งทฤษฏี เ ซตวิ ภั ช นั ย ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นคณิ ต ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางธุรกิจ เป็นต้น และได้ทาการประยุกต์ใช้ร่วมกับการแก้ปัญ หาด้วยการตัดสินใจแบบ
หลายหลักเกณฑ์ โดยวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมด้วยการนาทางเลือกที่ตรงตามหลักเกณฑ์มาเรียงลาดับโดยใช้เทคนิค
เรียงลาดับตามอุดมคติวิภัชนัย (FUZZY TOPSIS) มีนักวิจัยนาวิธีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เช่น Rohmah D.U.M
และคณะ (2015) ได้ศึกษาการวัดความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานของผลผลิตข้าวอินทรีย์ โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบรูปแบบ
ความล้มเหลววิภัชนัย ในการระบุสาเหตุของปัญหาหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยคานึงถึงเกณฑ์ความรุนแรง ( severity)
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (occurrence) และตรวจสอบป้องกัน (detection) Yazdi M. (2018) ได้ทาการประเมินความเสี่ยงโดยใช้
แนวทาง TOPSIS แบบฟัซซี่ไฮบริด ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญและมีประสิทธิภาพในการระบุสาเหตุ การประเมินความเสี่ยง การ
จัดการข้อจากัดของความเสี่ยง และความไม่แน่นอนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของ
บริษัท Deepa N. และคณะ (2019) ได้ใช้เทคนิควิภัชนัยเรียงลาดับตามอุดมคติวิภัชนัย (C-TOPSIS) เพื่อพยากรณ์หาทาง
เลือกที่ดีที่สุดจากชุดของทางเลือกที่กาหนดจากเกณฑ์หลายเกณฑ์โดยใช้ชุดข้อมูลทางการเกษตรของข้าวเปลือก เพื่อแสดงและ
ยืนยันรูปแบบของโมเดลในการแก้ปัญหาทางเลือกที่ดีที่สุด
จากปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ได้ถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายสาขา จึงได้มีการพั ฒนาชุดคาสั่ง
ซอร์ฟแวร์สาหรับการแก้ปัญหาสาหรับ MCDM ตัวอย่างเช่น ในปี 2015 Yatsalo และคณะ ได้สร้างเฟรมเวอร์คชื่อว่า
Decerns เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา MCDM ปี 2018 Hana และคณะ ได้สร้างซอฟต์แวร์สาหรับการประเมินการขนส่งเชิง
พาณิชย์ เพื่อประเมินความพึงพอใจลูกค้า ความเสี่ยงในการใช้งาน และควบคุมคุณภาพ Yadav ได้พัฒนา PyTOPS โดยใช้
Python เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบสาหรับวิธี TOPSIS ในปี 2019 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บไซต์แบบที่
ตอบสนองสาหรับในการคานวณ TOPSIS วิภัชนัยบนเว็บไซต์ให้รับรองการใช้งานในทุกอุปกรณ์ และการวิเคราะห์รองรับการ
ใช้งานสาหรับการแก้ปัญหาแบบหลายเกณฑ์ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองสาหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย
วิธีดาเนินงานวิจัย
ในการวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ เซตวิภัชนัย TOPSIS วิภัชนัย และ
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนอง มีรายละเอียดดังนี้
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1. เซตวิภัชนัย (Fuzzy Sets)
เซตวิภัชนัยเป็นรูปแบบหนึ่งของตรรกศาสตร์ที่นาเอาบูลีนลอจิก (Boolean logic) มาใช้ในการนิยามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและใช้ฟังก์ชันความเป็นสมาชิก (Membership function) เป็นฟังก์ชันที่
กาหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปร ที่เป็นตัวแทนระหว่างเซตวิภัชนัย (fuzzy set) กับเซตชัดเจน (crisp set) ดังนั้น
สามารถเขียนจานวนวิภัชนัย เป็นสับเซตของเส้นจานวนจริง ด้วยฟังก์ชันสมาชิก

และมีขอบเขตความเป็นวิภัชนัยของ

เซตเอกภพสัมพันธ์ (Universal set) อยู่ในช่วง
นิยาม 1 เซตวิภัชนัย ของเอกภพสัมพันธ์ กาหนดฟังก์ชันความเป็นสมาชิกซึ่งในแต่ละสมาชิก
ในช่วงปิด

ค่าฟังก์ชัน

เป็นจานวนจริง

จะถูกเรียกว่าระดับของความเป็นสมาชิกของ ใน

นิยาม 2 เซตวิภัชนัย ของเอกภพสัมพันธ์ จะถูกเรียกว่าเซตวิภัชนัยปกตินั้นคือสาหรับบาง

จะได้ว่า

1

ฟังก์ชันความเป็นสมาชิกเป็นฟังก์ชันที่มีการกาหนดระดับความเป็นสมาชิกของตัวแปรที่ต้องการใช้งาน โดยเริ่มจาก
การแทนที่ข้อมูลที่มีความไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน และคลุมเครือ จึงเป็นส่วนที่สาคัญต่อคุณสมบัติหรือการดาเนินการของวิภัชนัย
เพราะรูปร่างของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกมีความสาคัญต่อกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา โดยฟังก์ชันความเป็นสมาชิกจะไม่
สมมาตรกันหรือสมมาตรกันทุกประการก็ได้ ซึ่งชนิดของฟังก์ชันความเป็นสมาชิกที่ใช้งานทั่วไปมีหลายชนิดแต่ในที่นี้จะใช้
ฟังก์ชันสามเหลี่ยม (triangular membership function)
นิยาม 3 จานวนวิภัชนัยสามเหลีย่ ม

สามารถเขียนโดยคู่อันดับสาม

กาหนดฟังก์ชนั ความเป็นสมาชิก แทนด้วย

โดย
 0
xa


A   b  a
c  x
c b
 0


xa
a xb
b xc
xc

ต่อไปจะแนะนาเกี่ยวกับเลขคณิต (arithmetic) ของสองจานวนวิภัชนัย กาหนดให้
(binary operator)
กับ

, และ

และ

ระหว่างจานวนวิภัชนัย

แล้วฟังก์ชันความเป็นสมาชิกของ

นิยาม 4 กาหนดให้

และ

เป็นการดาเนินการเชิงทวิภาค

เมื่อการดาเนินการเชิงทวิภาคสอดคล้อง

กาหนดโดยนิยาม 4 ดังนี้

และ

เป็นจานวนวิภัชนัยสามเหลี่ยมแล้วการดาเนินการ

ด้วยจานวนวิภัชนัยกาหนดได้ดังนี้
A1    A2   a1 , b1 , c1    a2 , b2 , c2    a1  a2 , b1  b2 , c1  c2 
A1    A2   a1 , b1 , c1    a2 , b2 , c2    a1  c2 , b1  b2 , c1  a2 
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A1  A2   a1 , b1 , c1  a2 , b2 , c2    a1  a2 , b1  b2 , c1  c2 
A1   A2   a1 , b1 , c1   a2 , b2 , c2    a1  c2 , b1  b2 , c1  a2  0  A2
,
1 1 1
1
A11   a1 , b1 , c1    , , 
 c2 b2 a2  , 0 A1

kA1  k  a1 , b1 , c1    ka1 , kb1 , kc1 

นิยาม 5 กาหนดให้

และ

เป็นจานวนวิภัชนัยสามเหลี่ยม แล้วระยะทาง

ระหว่างจานวนวิภัชนัยสามารถคานวณได้โดย





d A1 , A2 

1
2
2
2
 a1  a2   b1  b2    c1  c2  

3

2. TOPSIS วิภัชนัย
TOPSIS วิภัชนัยเป็นเทคนิคที่เน้นลักษณะของการใช้เกณฑ์ซึ่งเหมาะสาหรับการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางในการ
ประเมินผลของทางเลือก ดังนั้นรูปแบบของการตัดสินใจต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ตามข้อกาหนดของผู้เชี่ยวชาญจากหัวข้อต่าง ๆ สามารถทาได้โดยการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ เพื่อให้ได้
รูปแบบการตัดสินใจที่หลากหลายนาไปสูค่ วามคิดเห็นและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน โดยจะได้รูปแบบผลลัพธ์ของความน่าจะเป็น
ที่สูงขึ้นในการเลือก และสามารถจัดลาดับของการเลือกได้ โดยมีขั้นตอนของ TOPSIS วิภัชนัยแสดงไว้ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหาสาหรับการตัดสินใจและลักษณะของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ โดยทาการกาหนดสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
(i) กาหนดเซต

เมื่อ

เป็นจานวนทางเลือกที่เป็นไปได้

(ii) กาหนดเซต

เมื่อ

เป็นจานวนผู้ตัดสินใจ

(iii) กาหนดเซต

เมื่อ

เป็นจานวนเกณฑ์การตัดสินใจ

ขั้นที่ 2 สร้างเมตริกการตัดสินใจของแต่ละ ผู้ตัดสินใจสาหรับ MCDM ดังต่อไปนี้
C1

D   Aij 
mn

 al , a m , au
A1   11 11 11 

A  al , a m , au 
 2  21 21 21


Am  l m u
 am1 , am1 , a1m 

C2

a
a

l
12

, a12m , a12u 

l
22

m
u
, a22
, a22


l
m2

, amm2 , amu 2 

a
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Cn

a
a

, a1mn , a1un  


l
m
u
2 n , a2 n , a2 n  


l
m
u
 amn amn , amn  
l
1n

mn
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เมื่อ

;

และ

;

เป็นตัวแปรเชิงภาษา เป็นตัวบงชี้สาหรับคะแนน

ประสิทธิภาพของแต่ละทางเลือกของปัญหา และ เป็นเกณฑ์ในในการตัดสินใจ
ในขั้นตอนต่อไป ผู้ตัดสินใจทาการกาหนดระดับของตัวแปรเชิงภาษาโดยตัวแปรเชิงภาษาถูกแปลงเป็นจานวนวิภัช
นัยสามเหลี่ยม แสดงตัวอย่างการกาหนดตัวแปรเชิงภาษาในตารางที่ 1 และฟังก์ชันความเป็นสมาชิกวิภัชนัยสามเหลี่ยมจาก
นิยาม 3
ตารางที่ 1 ตัวแปรเชิงภาษาสาหรับการให้คะแนน
ตัวแปรเชิงภาษา

สัญญลักษณ์

จานวนวิภชั นัยสามเหลี่ยม

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)

ขั้นที่ 3 คานวณค่าปกติมาตรฐานโดย

เมื่อ

โดยที่

สามารถคานวณค่าความสัมพันธ์โดย

เป็นค่ามาตรฐานของ

;

เมื่อ

ถ้า เป็นเกณฑ์สาหรับข้อดีทไี่ ด้รบั

เมื่อ

ถ้า เป็นเกณฑ์สาหรับความผันผวน
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ขั้นที่ 4 ในขั้นตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบความสาคัญของแต่ละเกณฑ์โดยการกาหนดน้าหนักเมทริซ์การตัดสินใจปกติของแต่
ละ

ผู้ตัดสินใจดังนี้
V  vij  k  1, 2,..., K ; i  1, 2,..., m; j  1, 2,..., n
mn

เมื่อ

และ

เป็นจานวนวิภัชนัยสามเหลีย่ ม

ตัวอย่างการกาหนดน้าหนักของการตัดสินใจโดยตัวแปรเชิงภาษาแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวแปรเชิงภาษาสาหรับการกาหนดน้าหนักความสาคัญของแต่ละเกณฑ์
ตัวแปรเชิงภาษา

สัญญลักษณ์

จานวนวิภชั นัยสามเหลี่ยม

ต่ามาก (Very low)

VL

(0,0,0.1)

ต่า (Low)

L

(0,0.1,0.3)

ปานกลางต่า (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)

ขั้นที่ 5 คานวณการวัดของค่าอุดมคติเชิงบวกวิภัชนัย (fuzzy positive ideal solution: FPIS)
นัย (fuzzy negative-ideal solution: FNIS)

ดังนี้
และ

เมื่อ

และ

และคานวณระยะทางของแต่ละทางเลือกจาก

,
และ

;

ดังต่อไปนี้
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∑

โดยที่

และ

เมื่อ ;

∑

;

เป็นการคานวณของการวัดของระยะทางระหว่างการดาเนินการวิภัชนัย

ขั้นที่ 6 จากความสัมพันธ์ในการเลือก

จะให้แนวคิดจาก FPIS ดังนี้
̅

เมื่อ

โดยที่ ̅ เป็นค่าความเป็นสมาชิกระหว่าง [0,1] เมื่อ

และพิจารณาค่าของ ̅ ทีใ่ ห้ค่าสูงสุดเป็นทางเลือกที่

ดีที่ที่สุด
3. การพัฒนาเว็บไซต์ตอบสนองสาหรับ TOPSIS วิภัชนัย
การออกแบบเว็ บไซต์ตอบสนอง เป็นเว็บไซต์ที่ สามารถรองรั บการแสดงผลบนหน้าจอทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็ น
หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอมือถือ หรือหน้าจอแท็บเล็ต ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยในการออกแบบเว็บไซต์แบบที่ตอบสนอง ใช้การกาหนดขนาดของเว็บไซต์ด้วย HTML, CSS3 และ JavaScript ซึ่งสามารถ
ปรับขนาดของเว็บไซต์ได้อัตโนมัติตามขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผล หากเป็นคอมพิวเตอร์เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างเต็ม
จอสวยงาม แต่หากเป็นแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ ขนาดของเว็บไซต์จะลดขนาดการแสดงผลให้พอดีกับความกว้างของจอ
ซึ่งทาให้ไม่จาเป็นต้องเลื่อนซ้ายขวาแบบเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ตอบสนอง ทาให้สะดวกต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากต่อการใช้
งานเว็บไซต์ และภาพการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ตอบสนอง ทาให้เห็นการทางานทุกส่วนบนหน้าจอดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าจอการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

รูปการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือผ่านเว็บไซต์ตอบสนอง ที่ทาให้เห็นการทางานทุกส่วนโดยใช้การเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแทนดังรูป
ที่ 2
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รูปที่ 2 หน้าจอการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ http://topsis.pigmoo.com/
ผลการวิจัย
การใช้โปรแกรม TOPSIS วิภัชนัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สมมุติให้ บริษัทซอฟต์แวร์ต้องการว่าจ้างวิศวกรวิเคราะห์
ระบบ หลังจากคัดกรองเบื้องต้น พบว่ามีผู้สมัครสามคน ได้แก่
ประเมินผลได้แก่

และ

และ

คณะกรรมการผูม้ ีอานาจตัดสินใจสาหรับการ

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการสัมภาษณ์ และเพื่อเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ์

การพิจารณาคือ ความมั่นคงทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสารด้วยวาจา บุคลิกภาพ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และความมั่นใจ โดย
การคานวณ TOPSIS วิภัชนัย มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การทางานของเว็บไซต์เป็นการคานวณ TOPSIS วิภัชนัย เริ่มต้นจากการกรอกข้อมูลจานวนเกณฑ์
จานวนกรรมการ และจานวนทางเลือกที่ได้มีการกาหนดค่า ตามรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงจานวนเกณฑ์ จานวนกรรมการ และจานวนทางเลือก
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เมื่อใส่ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะทาในขั้นตอนที่ 2 คือการกาหนดค่าน้าหนัก ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การกาหนดค่าน้าหนัก
จากรู ป ที่ 4 ในการก าหนดค่ า น้าหนั ก สามารถกาหนดได้ 2 แบบ คื อ ให้ ค่ า น้าหนั ก ทุ ก เกณฑ์ มีค่ า เป็ น 1 และ
กาหนดค่าน้าหนักตามที่ต้องการผ่านการอัพโหลดไฟล์ csv (shorturl.at/xGNOQ) โดยรูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการกาหนดค่า
น้าหนักตามที่ต้องการ ดังตารางที่ 1 ซึ่งแสดงรูปแบบไฟล์ ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ตัวอย่างการกาหนดค่าน้าหนักตามที่ต้องการ
เมื่อกาหนดค่าน้าหนักในขั้นตอนที่ 2 เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะทางานอัพโหลดไฟล์ข้อมูลตั้งต้นในส่วนที่ 3 ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 การอัพโหลดไฟล์ข้อมูลตั้งต้น
โดยไฟล์ csv ตัวอย่างที่ใช้ในการอัพโหลดดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างข้อมูลตั้งต้น (shorturl.at/cBCL8)
ในข้อมูลตัวอย่างจะมี
ต้องการ ส่วนในช่องสุดท้ายเป็นกรรมการ

และ

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก

และ
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หลังจากอัพโหลดข้อมูลตั้งต้นในส่วนที่ 3 หลังจากนั้นจะทาการตั้งค่า ปกติมาตรฐาน

ตามเงื่อนไขของแต่ละ

เกณฑ์ที่พิจารณา โดยใส่ข้อมูลของจานวนเกณฑ์ในส่วนที่ 1 เรี ยบร้อยแล้วจะมีค่าตั้งต้นของการกาหนดมาให้มีค่าเป็น 1
ทั้งหมด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการได้

รูปที่ 7 การกาหนดค่าปกติมาตรฐาน
เมื่อกาหนดค่าทั้ง 4 ส่วนเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการคลิกปุม่ ตกลง เพือ่ ให้เว็บไซต์ทาการคานวณและแสดงผลลัพธ์
ของแต่ละทางเลือกจะได้ผล ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาเว็บไซต์ที่ตอบสนองสาหรับปัญหาการตัดสินใจด้วย TOPSIS วิภัชนัย ให้รับรองการใช้งานใน
ทุกอุปกรณ์การแสดงผลสาหรับการแก้ปัญหาแบบหลายเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hana, Yatsalo และ Yadav ในการ
พัฒนารูปแบบของซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการคานวณในการหาลาดับทางเลือกที่ดีที่สุด จะเห็นได้จากในกรณี
งานวิจัยของ Rohmah D.U.M, Yazdi M. และDeepa N. พบว่าเกณฑ์ในการตัดสินใจ และผู้มีอานาจในการการตัดสินใจ มี
จานวนมาก ทาให้ข้อมูลในการคานวณมีขนาดใหญ่ ถ้ามีการคานวณด้วยบุคคลอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือล่าช้า ดังนั้น
เว็บไซต์ที่ตอบสนองเป็นแนวทางในการใช้งานในรูปแบบของปัญหาแบบหลายหลักเกณฑ์ ให้มีการพัฒนาการคานวณที่รวดเร็ว
ถูกต้อง และรับรองทุกอุปกรณ์การแสดงผล
เอกสารอ้างอิง
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เสถียรภาพของแบบจําลองผูลา – เหยื่อ โดยมีอัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผูลาและเหยื่อ
STABILITY OF PREY-PREDATOR MODEL WITH CONSTANT HARVESTING OF PREY-PREDATOR

*
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บทคัดยอ

การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาประยุกตรวมกันของ ผูลาและเหยื่อ เพื่อใชในการแกไขปญหาสหวิทยาการ
บทความนี้ไดรายงานความกาวหนาในเชิงวิเคราะหของแบบจําลองของผูลาและเหยื่อตามสัดสวนกับขนาดประชากรของกลุม
ตัวอยางและศึกษาเสถียรภาพของแบบจําลองโดยเพิ่มอัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของผูลาและเหยื่อ ซึ่งในบทความนี้ไดพิจารณา
แบบจําลองการลาเหยื่อสองชนิด โดยใชจาโคเบียนเมทริกซสําหรับใชวัดเสถียรภาพในการทดลอง โดยผลลัพธแสดงใหเห็นวา
ประชากรของเหยื่อและผูลาจะมาบรรจบกันพอดี ณ จุดสมดุลที่มีเสถียรภาพ ซึ่งผลลัพธที่ออกมาแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของ
เหยื่ อ และผู ล า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น จากการวิ เ คราะห เ บื้ อ งต น บ ง บอกว า การประยุ ก ต ใ ช จ าโคเบี ย นเมทริ ก ซ ช ว ยให เ ข า ใจ
ความสามารถในการอยูรวมกันของผูลาและเหยื่อในระบบนิเวศ
คําสําคัญ: เสถียรภาพเชิงเสนกํากับ แบบจําลองผูลาและเหยื่อ จาโคเบียนเมทริกซ
อัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของผูลา อัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของเหยื่อ

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 ofprey, Constant rate of Harvesting rate of predator
บทนํา
การใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาประยุกตรวมกันของผูลาและเหยื่อ เพื่อใชในการแกไขปญหาสหวิทยาการ โดย
แบบจําลองผูลาและเหยื่อถูกสรางขึ้นครั้งแรก โดย ล็อตกา (Lotka) ซึ่งเขาไดสรางใหอยูในรูปของสมการอนุพันธไมเชิงเสนอันดับ
หนึ่ง ที่ใชในการอธิบายพลศาสตรของระบบชีวภาพ ซึ่งทั้งสองชนิดมีปฏิสัมพันธหนึ่งเปนนักลา และอื่น ๆ เปนเหยื่อ โดยรูปแบบ
ของแบบจําลองล็อตกานั้นไดถูกอธิบายโดย อัลเฟรด ล็อตกา (Alfred J. Lotka) ในป ค.ศ.1910 ในทฤษฎีของตัวเรงปฏิกิริยาทาง
เคมี นั่นคือ สมการโลจิสติก ตอมาใน ป ค.ศ.1920 ล็อตกาไดขยายแบบจําลองโดยใชทฤษฎีของ แอนครีย โคโมกอรอม
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(Andrey Kolmogorov) ก็คือ ระบบอินทรีย ที่ใชพันธุพืชและสัตวที่กินพืชมาเปนตัวอยาง ตอมา ใน ค.ศ.1926 วิโต วอเทอลา
(Vito Volterra) ผูซึ่ง สนใจชีววิท ยาทางดานคณิตศาสตรไดเริ่มสัง เกตการตกปลาในทะเลและนํามาปรับใชกับ แบบจําลอง
ของล็อ ตก า โดยวิ โ ต วอเทอลา ไดป รั บ และพัฒ นาแบบจํ าลองของล็อ ตก าจนมีรู ป แบบที่ แ ตกต างจากของล็อ ตกา และในป
ค.ศ. 2017 Plawan Kumar Jha ไดทําการศึกษาเสถียรภาพโดยแบบจําลองของล็อตกาและวิโต วอเทอลา กับฟงกชันโฮลลิ่ง
ในบทความนี้ผูวิจัยไดพิจารณาแบบจําลองสองแบบโดยนําแบบจําลองแบบที่หนึ่งของ Plawan Kumar Jha มาปรับ
ใชโดยการเพิ่มอัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของผูลาและเหยื่อ และทําการหาจุดสมดุลเพื่อวัดเสถียรภาพของจุดสมดุลนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ
ของบทความในครั้งนี้ทําใหเราเขาใจกลไกการทํางานรวมกันของผูลาและเหยื่อในทางชีวภาพ และบทความนี้ไดนําเสนอวิธีการ
คํานวณสําหรับการนําไปประยุกตใชกับแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อ
ใชในการวิเคราะหทางชีวภาพ
วิธีดําเนินการวิจัย
1)แบบจําลองของผูลาและเหยื่อ
1.1 แบบจําลองที่ I: พิจารณาระบบของเหยื่อและผูลา โดยใชแบบจําลองผูลา และเหยื่อ กับสัดสวนการปลนสะดม ความหนาแน
และอัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของเหยื่อ
𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛼𝛼 �1 − � 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 − ℎ1
𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −Υ𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.1)
(3.2)

1.2 แบบจําลองที่ II: พิจารณาระบบของเหยื่อและผูลา โดยใชแบบจําลองผูลา และเหยื่อ กับสัดสวนการปลนสะดม ความหนาแน
และอัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของผูล า
𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝛼𝛼 �1 − � 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
= −Υ𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 − ℎ2
𝑑𝑑𝑑𝑑

(3.3)
(3.4)

โดยที่
α แทน อัตราการเติบโตที่แทจริงของเหยื่อ
Υ แทน อัตราการตายของผูลา
β แทน อัตราการปลนสะดมของเหยื่อ
ℎ1 แทน อัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของเหยื่อ
ℎ2 แทน อัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผูลา
𝛿𝛿 แทน การแปลงของผูลา
𝑘𝑘 แทน คาคงที่ใด ๆ
โดยที่ 𝛼𝛼, Υ, 𝛽𝛽, 𝛿𝛿, ℎ1 , ℎ2 , 𝑘𝑘 เปนคาบวก
2) จุดสมดุลของแบบจําลอง
เสถียรภาพเชิงเสนกํากับของแบบจําลองผูลา และเหยื่อขึ้นอยูกับจุดสมดุล ดังนั้นเราจะทําการหาจุดสมดุลของแบบจําลองทั้งสอง
ชนิดที่กลาวมา
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2.1 แบบจําลองที่ I: จากสมการที่ (3.1) และ (3.2) จะไดจดุ สมดุล ดังนี้

𝑥𝑥
𝛼𝛼 �1 − � 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 − ℎ1 = 0
𝑘𝑘

(3.5)

−Υ𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 = 0

(3.6)

จากสมการ (3.5) และ (3.6) จะไดจุดสมดุลของแบบจําลองที่ I: คือ �𝑥𝑥 ʹ , 0�, (𝑥𝑥 ʹʹ , 0) และ (𝑥𝑥 ∗ , 𝑦𝑦 ∗ )
𝑘𝑘
2

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
−
2𝛼𝛼

𝑘𝑘
2

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
+
2𝛼𝛼

โดยที่ 𝑥𝑥 =
, 𝑥𝑥 =
,
2.2 แบบจําลองที่ II: จากสมการที่ (3.3) และ (3.4) จะไดจดุ สมดุล ดังนี้
ʹ

ʹʹ

∗

𝑥𝑥 =

𝑥𝑥
𝛼𝛼 �1 − � 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 = 0
𝑘𝑘

Υ
𝛿𝛿

และ

∗

𝑦𝑦 =

(3.7)
(3.8)

−Υ𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 − ℎ2 = 0

จากสมการ (3.7) และ (3.8) จะไดจุดสมดุลของแบบจําลองที่ II: คือ �0, 𝑦𝑦 ʹ �, (𝑥𝑥 ʹ , 𝑦𝑦 ∗ ) และ (𝑥𝑥 ʹʹ, 𝑦𝑦 ∗ )

โดยที่
และ

ʹ

𝑥𝑥 =
∗

𝑦𝑦 =

1
�𝑘𝑘
2

−

𝛼𝛼𝛿𝛿

𝑥𝑥∗
𝑘𝑘

𝛼𝛼�1− �
𝛽𝛽

Υ
𝛿𝛿

�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �

ʹʹ

� , 𝑥𝑥 =

1
�𝑘𝑘
2

+

Υ
𝛿𝛿

�(𝛼𝛼𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛼𝛼𝛿𝛿

3) การตรวจสอบเสถียรภาพ
เสถียรภาพของแบบจําลองทั้งสองชนิดจะถูกทดสอบดวยจาโคเบียนเมทริกซ
3.1แบบจําลองที่ I: จากสมการที่ (3.1) และ (3.2) จะไดจาโคเบียนเมทริกซ คือ

โดยที่
ดังนั้น

𝑥𝑥
𝑘𝑘

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝛼𝛼 �1 − � 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽 − ℎ1

ทฤษฎีบทที่ 3.1.1 ถา

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎡
⎤
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥
⎢
𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ⎢
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎥
⎢
⎥
⎣ 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎦
และ 𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = −Υ𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿

2𝑥𝑥
𝛼𝛼 �1 − � − 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = �
𝑘𝑘
𝛿𝛿𝛿𝛿

−𝛽𝛽𝛽𝛽

−Υ + 𝛿𝛿𝛿𝛿

δ𝑑𝑑1 > Υ แลวแบบจําลองที่ I ณ จุดสมดุล �𝑥𝑥 ʹ , 0� จะไมเสถียร
𝑉𝑉(𝑥𝑥 ʹ , 0) = �

𝛼𝛼 �1 −

�

2𝑥𝑥 ʹ
−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹ
� − 𝛽𝛽(0)
𝑘𝑘
�
ʹ
𝛿𝛿(0)
−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥
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𝑥𝑥∗
𝑘𝑘
𝛽𝛽𝑥𝑥 ∗

𝛼𝛼𝑥𝑥 ∗ �1− �−ℎ1

� , 𝑦𝑦 ʹ = −

ℎ2
Υ
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�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 − 4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
=�
𝑘𝑘
0

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ

จะได

det�𝑉𝑉�𝑥𝑥 ʹ , 0� − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = �

ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �−𝛶𝛶 + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ +

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �−𝛶𝛶 + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ + �𝛼𝛼

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 − 4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
− 𝜆𝜆
𝑘𝑘
0

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ
𝑘𝑘

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹ �

1

2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ

𝑘𝑘

−𝛶𝛶 + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ − 𝜆𝜆

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ

� 𝜆𝜆 + ��𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ � �

1

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹ

𝑘𝑘

1

�−

�=0

Υ�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
�
𝑘𝑘

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
Υ�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
�−
�
𝑘𝑘
𝑘𝑘

� 𝜆𝜆 + ��𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ � �

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากที่เปนบวกสองคําตอบ
ดังนั้น แบบจําลองที่ I ณ จุดสมดุล �𝑥𝑥 ʹ , 0� ไมเสถียร เมื่อ δ𝑑𝑑 ′ > Υ
ทฤษฎีบทที่ 3.1.2 ถา

Υ > δ𝑑𝑑 ′

2𝑥𝑥 ʹʹ
−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹʹ
𝛼𝛼
−
� − 𝛽𝛽(0)
�1
𝑉𝑉(𝑥𝑥 ʹʹ , 0) = �
𝑘𝑘
�
ʹʹ
𝛿𝛿(0)
−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥
= �−

det�𝑉𝑉�𝑥𝑥 , 0� − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = �−
ʹʹ

ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �𝛶𝛶 − 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ +

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
𝑘𝑘

2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ

𝑘𝑘

1

0

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹʹ �
−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹʹ

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 − 4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
− 𝜆𝜆
𝑘𝑘
0

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
� 𝜆𝜆
𝑘𝑘

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �𝛶𝛶 − 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ + �𝛼𝛼

+

Υ�𝛼𝛼2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
�
𝑘𝑘

� 𝜆𝜆 + �

Υ�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
𝑘𝑘

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹʹ
ʹʹ

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 − 𝜆𝜆

𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘

>

𝛿𝛿ℎ1
Υ

�

�𝛼𝛼 2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
��
𝑘𝑘

− �𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ � �

− �𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ � �

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากที่เปนลบสองคําตอบ
ดังนั้น แบบจําลองที่ I ณ จุดสมดุล �𝑥𝑥 ʹʹ, 0� มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ เมื่อ 𝛶𝛶 > 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ
ทฤษฎีบทที่ 3.1.3 ถา
เสนกํากับ

=0

แลวแบบจําลองที่ I ณ จุดสมดุล (𝑥𝑥 ʹʹ, 0) จะมีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ

จะได

=0

�𝛼𝛼2 𝑘𝑘 2 −4𝛼𝛼𝛼𝛼ℎ1
��
𝑘𝑘

=0

=0

และ 𝛼𝛼Υ �1 − Υ𝑘𝑘� > 𝛿𝛿ℎ1 แลวแบบจําลองที่ I ณ จุดสมดุล (𝑥𝑥 ∗ , 𝑦𝑦 ∗ ) จะมีเสถียรภาพเชิง
2𝑥𝑥 ∗
𝛼𝛼 �1 −
� − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ∗
𝑉𝑉(𝑥𝑥 , 𝑦𝑦 ) = �
𝑘𝑘
𝛿𝛿𝑦𝑦 ∗
∗

∗
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−𝛽𝛽𝑥𝑥 ∗

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ∗

�
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= �𝛼𝛼 �1 −

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ

𝑥𝑥∗

𝛼𝛼𝛼𝛼�1− �−ℎ1
2𝑥𝑥 ∗
𝑘𝑘
�
−
𝑘𝑘
𝑥𝑥 ∗
∗

𝛿𝛿𝑦𝑦

𝛿𝛿ℎ1 𝛼𝛼Υ
−
− 𝜆𝜆
det(𝑉𝑉(𝑥𝑥 , 𝑦𝑦 − 𝜆𝜆𝜆𝜆) = � Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘
∗
𝛿𝛿𝑦𝑦
𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿ℎ1
Υ
2
จะได ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆 + � − Υ � 𝜆𝜆 + �𝛼𝛼𝛼𝛼Υ �1 − � − 𝛿𝛿𝛽𝛽ℎ1 �
∗

∗)

𝛿𝛿𝑘𝑘

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ∗ �
0

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ∗

𝑘𝑘

−𝜆𝜆

�

𝛿𝛿ℎ
Υ
และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �𝛼𝛼Υ
− 1 � 𝜆𝜆 + �𝛼𝛼𝛼𝛼Υ �1 − � − 𝛿𝛿𝛽𝛽ℎ1 �
Υ
𝛿𝛿𝑘𝑘
𝑘𝑘
จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากที่เปนลบสองคําตอบ
𝛿𝛿ℎ
Υ
ดังนั้น แบบจําลองที่ I ณ จุดสมดุล (𝑥𝑥 ∗ , 𝑦𝑦 ∗ ) มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ เมื่อ 𝛼𝛼Υ
> Υ 1 และ 𝛼𝛼Υ �1 − � > 𝛿𝛿ℎ1
𝛿𝛿𝑘𝑘
𝑘𝑘
3.2 แบบจําลองที่ II: จากสมการที่ (3.3) และ (3.4) จะไดจาโคเบียนเมทริกซ คือ

โดยที่
ดังนั้น

𝑥𝑥
𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
⎡
⎤
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥
⎢
𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = ⎢
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎥
⎢
⎥
⎣ 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕⎦
𝑔𝑔(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = −Υ𝑦𝑦 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 − ℎ2

และ

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝛼𝛼 �1 − � 𝑥𝑥 − 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽

2𝑥𝑥
𝛼𝛼 �1 − � − 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝑉𝑉(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = �
𝑘𝑘
𝛿𝛿𝛿𝛿

−𝛽𝛽𝛽𝛽

−Υ + 𝛿𝛿𝛿𝛿

�

ทฤษฎีบทที่ 3.2.1 ถา 𝜆𝜆1 > 0 และ 𝜆𝜆2 < 0 แลวแบบจําลองที่ II ณ จุดสมดุล �𝛽𝛽 ʹ , 0� จะไมเสถียร
2(0)
� − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ʹ
𝑉𝑉�0, 𝑦𝑦 � = �
𝑘𝑘
𝛿𝛿𝑦𝑦 ʹ
ʹ
0
𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑦𝑦
=�
�
ʹ
𝛿𝛿𝑦𝑦
−Υ
𝛼𝛼 �1 −

ʹ

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ

−𝛽𝛽(0)

�
−Υ + 𝛿𝛿(0)

0
𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ʹ − 𝜆𝜆
det�𝑉𝑉�0, 𝑦𝑦 ʹ � − 𝜆𝜆𝜆𝜆� = �
�
ʹ
𝛿𝛿𝑦𝑦
−Υ − λ
= �𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ʹ − 𝜆𝜆�(−Υ − λ)
จะได 𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ʹ − 𝜆𝜆 = 0 และ −Υ − λ = 0

และ

𝛼𝛼 − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ʹ = 𝜆𝜆1

𝛼𝛼 +

ℎ
𝛽𝛽 Υ2

,

= 𝜆𝜆1 , 𝜆𝜆1 > 0

ทฤษฎีบทที่ 3.2.2 ถา Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑 ′ +
Υ
𝛿𝛿

4𝛿𝛿𝑥𝑥 ′ �(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

−Υ = 𝜆𝜆2

จะมีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ

+

𝜆𝜆2 < 0

Υ
𝛿𝛿

3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �

𝛼𝛼
2

>

2𝛿𝛿𝑘𝑘

−

𝛼𝛼
2
Υ
𝛿𝛿

4Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘
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และ
แลวแบบจําลองที่ II ณ จุดสมดุล (𝑥𝑥 ʹ , 𝑦𝑦 ∗ )
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2𝑥𝑥 ʹ
𝛼𝛼
−
�1
� − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ∗
𝑉𝑉(𝑥𝑥 ʹ , 𝑦𝑦 ∗ ) = �
𝑘𝑘
𝛿𝛿𝑦𝑦 ∗

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹ

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥

ʹ

�

⎡3�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ�
⎤
𝛼𝛼
𝛿𝛿
⎢
−
−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹ ⎥
⎢
⎥
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
=⎢
⎥
⎢𝛼𝛼𝛼𝛼 �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ�
⎥
𝛿𝛿
⎢ +
−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ ⎥
⎣2𝛽𝛽
2𝛿𝛿𝛿𝛿
⎦

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ

det�𝑉𝑉�𝑥𝑥 ʹ , 𝑦𝑦 ∗ � − 𝜆𝜆𝜆𝜆� =

Υ
3�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + � 𝛼𝛼
𝛿𝛿
�
− − 𝜆𝜆
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
Υ
� 𝛼𝛼𝛼𝛼 �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿
+
2𝛽𝛽
2𝛿𝛿𝛿𝛿

จะได ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �Υ − 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ −
+�

Υ
𝛿𝛿

3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

Υ
𝛿𝛿

4𝛿𝛿𝑥𝑥1 �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝛿𝛿

และ ℎ(−𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 − �Υ − 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ −
+�

−

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 ʹ − 𝜆𝜆

Υ
𝛿𝛿

2𝛿𝛿𝛿𝛿

Υ
𝛿𝛿

Υ
𝛿𝛿

4𝛿𝛿𝑥𝑥1 �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �

−

เมื่อ

Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑 +

Υ
𝛿𝛿

3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

−

𝛼𝛼
2

และ

𝛼𝛼
2

+ �

𝛼𝛼
2

+ � 𝜆𝜆
Υ
𝛿𝛿

3Υ�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝛿𝛿

จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากที่เปนลบสองคําตอบ
ดังนั้น แบบจําลองที่ II ณ จุดสมดุล �x ʹ , y ∗ � มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ
′

�

𝛼𝛼
2

3Υ�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �

2𝛿𝛿𝑘𝑘

�

+ � 𝜆𝜆

3�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �

2𝛿𝛿𝛿𝛿

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹ

𝛼𝛼

+ 2�

Υ
Υ
4𝛿𝛿𝑥𝑥 ′ �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + � 𝛼𝛼 4Υ�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿
𝛿𝛿
+ >
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
2𝛿𝛿𝛿𝛿
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ทฤษฎีบทที่ 3.2.3 ถา Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑
Υ
𝑥𝑥 ′′ �(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿

2𝛿𝛿𝑘𝑘

จะมีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ

′′

<

−

Υ
𝛿𝛿

�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

Υ
Υ�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿

2𝛿𝛿𝑘𝑘

2𝑥𝑥 ʹʹ
𝛼𝛼
−
�1
� − 𝛽𝛽𝑦𝑦 ∗
𝑉𝑉(𝑥𝑥 ′′ , 𝑦𝑦 ∗ ) = �
𝑘𝑘
𝛿𝛿𝑦𝑦 ∗

−

+

𝛼𝛼
2

𝛼𝛼Υ
2

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹʹ

และ
แลวแบบจําลองที่ II ณ จุมสมดุล (𝑥𝑥 ′′ , 𝑦𝑦 ∗ )

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥

ʹʹ

�

⎡ 3�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ�
𝛼𝛼
𝛿𝛿
⎢−
−
⎢
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
=⎢
⎢ 𝛼𝛼𝛼𝛼 �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ�
𝛿𝛿
⎢
−
⎣ 2𝛽𝛽
2𝛿𝛿𝛿𝛿

จะไดสมการลักษณะเฉพาะ คือ
′′

det(𝑉𝑉(𝑥𝑥 , 𝑦𝑦

∗)

− 𝜆𝜆𝜆𝜆) =

⎤
−𝛽𝛽𝑥𝑥 ′′ ⎥
⎥
⎥
⎥
′′ ⎥
−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥
⎦

�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + Υ� 𝛼𝛼
𝛿𝛿
�−
− − 𝜆𝜆
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
Υ
� 𝛼𝛼𝛼𝛼 �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼 �𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿
−
2𝛽𝛽
2𝛿𝛿𝛿𝛿

จะได ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆2 + �Υ − 𝛿𝛿𝑥𝑥 ′′ + −

Υ
𝛿𝛿

�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

−𝛽𝛽𝑥𝑥 ʹʹ
ʹʹ

−Υ + 𝛿𝛿𝑥𝑥 − 𝜆𝜆

�
�

𝛼𝛼
2

− � 𝜆𝜆

Υ
Υ
Υ�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + � 𝛼𝛼Υ 𝑥𝑥 ′′ �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿
𝛿𝛿 ⎞
+⎛
+
−
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
2𝛿𝛿𝛿𝛿
⎝
⎠

และ ℎ(𝜆𝜆) = 𝜆𝜆

2

′′

+ �Υ − 𝛿𝛿𝑥𝑥 + −

Υ
𝛿𝛿

�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛿𝛿𝛼𝛼�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

𝛼𝛼
2

− � 𝜆𝜆

Υ
Υ
Υ�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + � 𝛼𝛼Υ 𝑥𝑥 ′′ �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + �
𝛿𝛿
𝛿𝛿 ⎞
+⎛
+
−
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2
2𝛿𝛿𝛿𝛿
⎝
⎠
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จากกฎการเปลี่ยนเครื่องหมายของดิสการด ทําใหทราบวา มีคารากที่เปนลบสองคําตอบ
ดังนั้น แบบจําลองที่ II ณ จุดสมดุล (𝑥𝑥 ′′ , 𝑦𝑦 ∗ ) มีเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ
เมื่อ Υ > 𝛿𝛿𝑑𝑑

′′

−

Υ
𝛿𝛿

�(𝛿𝛿𝛼𝛼)2 𝑘𝑘 2 −4𝑘𝑘𝛼𝛼𝛿𝛿�𝛽𝛽ℎ2 + �
2𝛿𝛿𝑘𝑘

−

𝛼𝛼
2

และ

Υ
Υ
𝑥𝑥 ′′ �(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + � Υ�(𝛿𝛿𝛿𝛿)2 𝑘𝑘 2 − 4𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 �𝛽𝛽ℎ2 + � 𝛼𝛼Υ
𝛿𝛿
𝛿𝛿
<
+
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2𝛿𝛿𝛿𝛿
2

สรุปผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแบบจําลองผูลาและเหยื่อโดยเพิ่มอัตราคงที่การเก็บเกี่ยวของผูลาและเหยื่อ และทําการวัด
เสถียรภาพโดยใชเมทริกซจาโคเบียนซึ่งผลลัพธที่ไดออกมานั้นปรากฎวาแบบจําลองที่ I นั้นเสถียร 2 จุดสมดุลโดยมีเงื่อนไขที่จะทํา
ใหจุด ๆ นั้นเสถียรภาพเชิงเสนกํากับ ในสวนของแบบจําลองที่ II นั่นคลายกับแบบจําลองที่ I ที่เสถียรภาพเชิงเสนกํากับสองจุด
สมดุลและมีเงื่อนไขที่ทําใหแตละจุดสมดุลนั้นเสถียรภาพ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวไดทั้งหมด โดยไดรับ
ความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวย
ความเอาใจใสอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุมเทของอาจารย สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา
มารดา ที่ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษาใน ทุ ก ๆ ด า นและเป น กํ า ลั ง ใจแก ผู วิ จั ย ตลอดจนคณาจารย ทุ ก ท า น และสาขาวิ ช า
คณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ไดใหการสนับสนุนผูวิจัยดวยดีเสมอมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นอง ๆ นักศึกษาปริญญาตรี
ทุกคน ที่ใหกําลังใจและความชวยเหลือที่ดีมาโดยตลอด
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ผลของวัสดุเพาะที่ตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกรา
EFFECT OF DIFFERENT SUBSTRATES ON GROWTH AND YIELD OF INKY CAP MUSHROOM
PLANTING IN THE BASKET
สุรัสวดี ทุมมา อรพิน เสละคร และอารยา บุญศักดิ์ *
1
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวัสดุเพาะที่ตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยใน
ตะกรา ดําเนินงานวิจัย ณ ฟารมเกษตรพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก ระหวาง เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized
design : CRD) มี 9 กรรมวิธี ๆ ละ 3 ซ้ํา ประกอบดวย 1) ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด 2) ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสม
กากสาโท 3) ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว 4) ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด 5) ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสม
กากสาโท 6) ชานออย+หั วเชื้อเห็ ดผสมแปงขาวเหนียว 7) กากมั นสําปะหลัง+หัว เชื้อเห็ด ผสมรําละเอียด 8) กากมั น
สําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท และ 9) กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว โดยทําการเก็บดอกเห็ด
ติดตอกันเปนเวลา 21 วัน ผลการทดลองพบวา ดานจํานวนดอกเห็ดและน้ําหนักดอกเห็ดตอตะกรา มีความแตกตางกันทาง
สถิติ (p≤.01) โดยการใชฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียดใหจํานวนดอกเห็ดและน้ําหนักดอกเห็ดสดตอตะกรามากที่สุด
เฉลี่ย 150.16 ดอกตอตะกรา และ 594.83 กรัมตอตะกรา และกากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียวใหจํานวน
ดอกเห็ดและน้ําหนักดอกเห็ดสดนอยที่สุด 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
เห็ดโคนนอยมีชื่อวิทยาศาสตร Coprinopsis radiata จัดเปนราชั้นสูง มีชื่อเรียกแตกตางกันไปเนื่องจากมีการ
กระจายพันธุทั่วทุกภาคของประเทศไทย เชน ในภาคเหนือเรียก เห็ดถั่ว หรือเห็ดถั่วเหลือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก เห็ด
คราม เห็ดปลวกนอย และภาคกลางเรียกวา เห็ดโคนเพาะ (อานนท, 2541) เห็ดโคนนอยมีคุณคาทางโภชนาการสูงสามารถ
นําไปประกอบอาหารไดหลายประเภท เห็ดโคนนอยเปนเห็ดที่เพาะงายสามารถสรางรายไดในระยะสั้น มีการลงทุนไมสูงมาก
จึงเริ่มเปนที่นิยมในวงกวางมากขึ้นซึ่งการเพาะเห็ดโคนนอยมีหลายวิธีไดแก การเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะแบบในโรงเรือน
และการเพาะแบบในตะกรา (เจษฎา, 2554) ซึ่งเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรผูเพาะเห็ดโคนนอยที่มีความสนใจและสามารถหา
วัสดุไดงาย ที่นิยมกันมากคือฟางขาว แตในปจจุบันมีการนําฟางขาวมาใชประโยชนกันมาก ทําใหฟางขาวมีราคาสูงขึ้นการนํา
ฟางขาวมาเพาะเห็ดโคนนอยจึงมีตนทุนที่สูงขึ้นดวย จึงสงผลใหเกษตรกรมีกําไรลดนอยลง ซึ่งในปจจุบันมีวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรที่มีอยูมากในทองถิ่น สามารถนํามาใชเปนวัสดุเพาะแทนฟางขาวได เชน ซังขาวโพด ชานออย เปลือกถั่ว ผักตบชวา
และกากมันสําปะหลัง เปนตน ซึ่งมีความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ดโคนนอยแตกตางกันไป เห็ดโคนนอยสามารถ
เจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 30 – 35 องศาเซลเซียส ความชื้นประมาณ 80-90 % และใหผลผลิตของดอกเห็ดภายในระยะเวลา
5-7 วัน หลังจากเพาะก็สามารถเก็บผลผลิตได เห็ดโคนนอยจําหนายไดราคาดี กิโลกรัมละ 100 – 200 บาท การเก็บเห็ดโคน
นอยจะเก็บชวงบายถึงเย็น วิธีเก็บใชมือสอดไปที่ฐานของกานดอกแลวบิดไปมา ซายขวา ดอกเห็ดมีขนาดเล็กสามารถหลุดได
งาย เมื่อเก็บดอกเห็ดแลวควรนําไปใสภาชนะที่สะอาด เชน ตะกราหรือกะละมัง และไมควรใสมากเกินไป จะทําใหดอกเห็ดทับ
กันทําใหช้ําไดงาย ดอกเห็ดจะบานและเปนสีดําอยางรวดเร็ว ภายในเวลา 3-5 ชั่วโมง การยืดเวลาไมใหเห็ดเกิดความเสียหาย
ไดงาย จึงควรเก็บไวในที่เย็น ที่อุณหภูมิประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส และเก็บในลักษณะสูญญากาศ (ปริญญา, 2547)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของวัสดุเพาะที่ตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอย
ในตะกรา โดยการเพาะเห็ดโคนนอยจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาใหเกษตรกรและผูสนใจ
ทั่วไปสามารถนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัสดุสําหรับเพาะเห็ดโคนนอย
นําวัสดุเพาะ ไดแก ฟางขาว ชานออย กากมันสําปะหลัง แชน้ําทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปผึ่ง
แดดใหมีความชื้นระหวาง 65-70% แตชานออยตองนําไปตากแดดใหแหงสนิทเปนระยะเวลา 3 วัน กอนนํามาแชน้ํา
2. การเตรียมหัวเชื้อเห็ดและอาหารกระตุนหัวเชื้อ
นําหัวเชื้อเห็ดโคนนอยมาฉีกเปนชิ้นเล็กๆ จากนั้นนําไปผสมดวยอาหารกระตุนหัวเชื้อ จํานวน 3 ชนิด คือ รํา
ละเอียด กากสาโท และแปงขาวเหนียว โดยผสมอาหารกระตุนหัวเชื้อปริมาณ 45 กรัมตอหัวเชื้อเห็ดโคนนอย 1 กอน โดย
คลุกเคลาอาหารกระตุนหัวเชื้อใหเขากับหัวเชื้อเห็ด จะไดหัวเชื้อเห็ดทั้งหมด 3 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1 หัวเชื้อเห็ดโคนนอย + รําละเอียด
สูตรที่ 2 หัวเชื้อเห็ดโคนนอย + กากสาโท
สูตรที่ 3 หัวเชื้อเห็ดโคนนอย + แปงขาวเหนียว
3. ขั้นตอนการเพาะเห็ดโคนนอยในตะกรา
3.1 นําวัสดุเพาะแตละชนิด ที่เตรียมไวจากขอที่ 1 ใสในตะกราพลาสติกขนาด 43 x 30 เซนติเมตรจากนั้น
กดวัสดุเพาะในตะกราใหแนน สูงจากกนตะกราประมาณ 15 เซนติเมตร และนําหัวชื้อแตละสูตร 250 กรัม มาโรยบริเวณ
รอบๆ ขอบตะกรา กวาง 1-2 นิว้ (โดยเวนตรงกลางตะกราไมตองโรย)
3.2 ทํา ชั้นที่ 2 ปฏิบัติเ หมือนขอ 3.1 โดยนําหั วเชื้อแตละสูตรอีก 250 กรัม มาโรยใหทั่วหน าตะกร า
จากนั้นคลุมผิวหนาดวยวัสดุเพาะใหหนา 2 เซนติเมตร และรดน้ําใหชุม จะไดตะกราเพาะเห็ดทั้งหมด 9 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ํา
ดังนี้
กรรมวิธีที่1 ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
กรรมวิธที ี่2 ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
กรรมวิธที ี่3 ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
กรรมวิธที ี่4 ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
กรรมวิธที ี่5 ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
กรรมวิธที ี่6 ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
กรรมวิธที ี่7 กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
กรรมวิธที ี่8 กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
กรรมวิธที ี่9 กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
3.3 นําตะกราที่เพาะเห็ดแลวทั้ง 9 กรรมวิธี ไปบมเชื้อเห็ดในที่มืด โรงเรือนพลาสติกสําหรับเพาะเห็ดที่
อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุนการสรางเสนใยเปนเวลา 3 วัน โดยเวนระยะหางระหวางตะกรา 30 เซนติเมตร
หลังจากบม เชื้อ 3 วัน จะเห็นเส นใยเห็ดเจริญ จากนั้ นใชกระบอกฉีดน้ําพน บริเวณเสน ใยเห็ดเพื่ อกระจายการออกดอก
ประมาณ 1 - 2 วัน เสนใยเห็ดจะรวมตัวเปนตุมดอกเล็กๆ และจะเจริญไปเปนดอกเห็ดที่สามารถเก็บผลผลิตได นับจํานวนดอก
เห็ดและชั่งน้ําหนักสดของดอกเห็ดโดยบันทึกผลทุกวันเปนเวลา 21 วัน
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4. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดจากขอ 3.3 วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช analysis of variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple-range test (DMRT) (p≤.01)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของวัสดุเพาะที่ตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกรา ทั้งหมด 9
กรรมวิธี ไดแก 1) ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด 2) ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท 3) ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมแปง
ขาวเหนียว 4) ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด 5) ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท 6) ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมแปง
ขาวเหนียว 7) กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด 8) กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท และ 9) กากมัน
สําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว พบวาหลังจากการบันทึกขอมูล จํานวนดอกเห็ด และน้ําหนักของดอกเห็ด ตอเนื่อง
เปนเวลา 21 วัน ในวัสดุเพาะที่ตางชนิดกัน ผลผลิตที่ไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) หลังจากเก็บ
ผลผลิตของเห็ดโคนนอยที่เพาะในวัสดุตางชนิดกัน พบวา จํานวนดอกของเห็ดโคนนอยและน้ําหนักสด มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤.01) โดยการใชฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียดใหจํานวนดอกเห็ดและน้ําหนักสดมากที่สุด
เฉลี่ย 150.16 ดอกตอตะกรา และ 594.83 กรัมตอตะกรา สวนการใชกากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียวให
จํานวนดอกเห็ดและน้ําหนักสดนอยที่สุด เฉลี่ย 4.63 ดอกตอตะกรา และ 15.00 กรัมตอตะกรา แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ดานลักษณะของดอกของเห็ดสด พบวาลักษณะของดอกเห็ดทั้ง 9 กรรมวิธี มีลักษณะคลายคลึงกัน โดยดอกเห็ดเมื่อเจริญ
จนถึงระยะเก็บเกี่ยวมีลักษณะคลายรมพับปลายดอกแหลมมน กานดอกมีลักษณะอวบ
ตารางที่ 1 จํานวนดอกเห็ดโคนนอยและน้ําหนักสด หลังจากเพาะในวัสดุที่แตกตางกันโดยเก็บผลผลิตเปนเวลา 21 วัน
ผลผลิตเห็ดโคนนอย

กรรมวิธี
ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
เฉลี่ย
F-test
C.V. (%)

น้ําหนักดอก (กรัมตอตะกรา)
156.16a ± 9.28
123.50c ± 8.71
135.66b ± 0.28
98.33d ± 9.56
76.00e ± 10.03
39.56f ± 1.88
7.00g ± 0.50
32.33f ± 3.21
4.83g ± 0.76
74.15
**
8.66

** คาเฉลีย่ มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p≤.01)
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จําวนวนดอก (ดอกตอตะกรา)
594.83a ± 14.96
386.16c ± 2.33
508.00b ± 12.32
422.66c ± 7.22
294.16d ± 11.51
126.33e ± 7.78
18.66f ± 2.30
96.33e ± 5.08
15.00f ± 3.04
273.57
**
11.82
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

ภาพที่ 1 ลักษณะดอกเห็ดโคนนอยที่เพาะในวัสดุแตกตางกัน
1.1 ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียด
1.2 ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
1.3 ฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
1.4 ชานออย+หัวเชื้อเห็ดรําละเอียด
1.5 ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
1.6 ชานออย+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว
1.7 กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมรําลเอียด
1.8 กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมกากสาโท
1.9 กากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดแปงขาวเหนียว
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3.9
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อภิปรายผล
จาการศึกษาผลของวัสดุเพาะที่ตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกรา โดยเก็บ
ผลผลิตเปนเวลา 21 วัน พบวา การใชฟางขาว+หัวเชื้อเห็ดผสมรําละเอียดใหผลในดานจํานวนดอกและน้ําหนักดอกเห็ดดีที่สุด
เนื่องจากฟางขาวมี ไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตของดอกเห็ด อีกทั้งใน
รําละเอียดยังมีคุณคาทางอาหารประกอบดวย โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแรตางๆ (อานนท, 2544) ที่ชวย
สงเสริมเสนใยเห็ดใหออกดอกดียิ่งขึ้นจึงสงผลใหจํานวนดอกและน้ําหนักดอกมากที่สุดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิรศักดิ์
(2547) ที่ไดศึกษาปริมาณของรํา, แปงชนิดตางๆ และขาวโพดปน ที่เหมาะสมตอการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน พบวา การใช
อาหารเสริมประเภทขี้ฝาย+รําละเอียดเพิ่มแปงขาวจาว 1.5 ก.ก ใหจํานวนน้ําหนักรวมมากที่สุด เฉลี่ย 19.38 กรัม นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวินัย (2544) ทีไ่ ดศึกษาการเพาะเห็ดฟางในกลองโดยใชวัสดุเพาะตางกันเปรียบเทียบผลผลิตของ
เห็ดฟางโดยใชฟางขาว ผักตบชวาแหง เปลือกถั่วเขียว และโสนสับแหง พบวา ฟางขาวใหจํานวนดอกและน้ําหนักเห็ดดีที่สุด
เฉลี่ย 9.80 ดอก และ 115.90 กรัม สวนการใชกากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียวใหผลผลิตนอยที่สุด
เนื่องจากเห็ดตองการน้ําตาลในการเจริญเติบโตแตหากน้ําตาลสูงเกินไปจะสงผลใหเกิดการบูดเนาเนื่องจากความรอนไมพอ
ดังนั้นการเลือกใชวัสดุเพาะเห็ดจึงตองเนนวัสดุที่มีเซลลูโลสสูงโดยจุลินทรียจะทําการยอยเซลลูโลสใหอยูในรูปของน้ําตาลที่เชื้อ
เห็ดสามารถนําไปใชไดและในระหวางการยอยนั้นจะเกิดพลังงานความรอนขึ้นที่จะไปกระตุนและสงเสริมการเจริญเติบโตของ
เสนใยเห็ดอีกทางหนึ่ง ดังนั้นวัสดุที่มีเซลลูโลสสูงจึงสงเสริมการเจริญเติบโตของเห็ดประเภทนี้ไดดี (อานนท, 2530)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของวัสดุเพาะที่ตางชนิดกันตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนนอยในตะกราพบวา จํานวน
ดอกเห็ดและน้ําหนักดอกเห็ดตอตะกรา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p≤.01) โดยการใชฟางขาว+หัวเชื้อเห็ด
ผสมรําละเอียดใหจํานวนดอกเห็ดและน้ําหนักมากที่สุด และการใชกากมันสําปะหลัง+หัวเชื้อเห็ดผสมแปงขาวเหนียว ให
จํานวนดอกเห็ดและน้ําหนักดอกเห็ดนอยที่สุด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให
ความอนุเคราะหสถานที่ในการทําวิจัย
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การศึกษาสวนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม
STUDY OF 150 KILOGRAMS OF ORGANIC VEGETABLE MATERIAL
ธารีรัตน นอยบุตรศรี สายธาร โถแกว กิตติพงษ ซื้อผาสุก
ณัฐวุฒิ ซอมขุนทด และชัยรัตน หงษทอง
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
*corresponding author e-mail : thareenat112@gmail.com

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาสวนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิคปริมาณ 150
กิโลกรัม โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ คือ สวนประกอบหลัก ๆ ดวยกัน 2 สวน คือ สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลกลุม
เกษตรอินทรียสวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ผสมดินที่ใชในการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิค 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 สวนที่ 2 สวนในการ
ทดลองผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษหาประสิทธิภาพ โดยมีผลการทดลองจะใชเวลาเฉลี่ยที่ 52.89 นาทีและผลการ
ทดลองนีจ้ ะถูกนําไปใชในการออกแบบและสรางเครื่องผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษขนาด 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
ปจจุบันประชากรในประเทศไทยมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาชีพหนึ่งที่ถือเปนอาชีพของคนไทย คือ
อาชีพเกษตรกรรม ชาวสวนและชาวไร โดยอาชีพเกษตรกรรม เปนอาชีพในเรื่องของการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การ
ทําเสนใย การทําเชื้อเพลิงชีวภาพ การทํายารักษาโรค รวมถึงเปนอาหาและผลิตภัณฑอื่น ๆ เพื่อความยั่งยืนและเพิ่ม
สมรรถนะชีวิตมนุษย ในการทําเกษตรกรรมโดยทั่วไปสวนใหญพบวาเกษตรกรใชวิธีทําการเกษตรแบบใชสารเคมี เชน
ปุยและยาฆาแมลง เพื่อทําใหไดผลผลิตตอบแทนอยางรวดเร็วจากการเพาะปลูกแตในเวลาเดียวกันการทําเกษตรแบบ
ใชสารเคมีไดทําใหเกิดความเสียหายของระบบนิเวศอยางกวางขวางและสงผลตอสุขภาพของมนุษยในเชิงลบ ไดเพิ่ม
ความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิการของผูบริโภคและผลกระทบที่มีตอสุขภาพของยาปฏิชีวนะ จากความเสียหายนี้สงผลใหใน
เกษตรกรหันมาสนใจการทําการเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรีย เปนการเพาะปลูกพืช แบบปลอดสารพิษหรือที่มีชื่อ
เรียกอีกอยางหนึ่งคือ ออรแกนิค (Organic)
ออรแกนิค มาจากคําวา “organic” ในภาษาอังกฤษ แปลวา “อินทรีย” หมายถึงสารที่ไดจากพืชหรือสัตว
และสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement (IFOAM))
ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา “ระบบการผลิตที่ใหความสําคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ
และผูคน เกษตรอินทรียพึ่งพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยา มีความหลากหลายทางชีวภาพและวงจรธรรมชาติที่มี
ลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ ใชปจจัยการผลิตที่มีผลกระทบทางลบ เกษตรอินทรียผสมผสานองคความรูพื้นบาน
นวัตกรรม ความรูทางวิทยาศาสตรในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและสงเสริมความสัมพันธที่เปนธรรม คุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับทุกคนและกับสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ” (IFOAM, 2008) ในปจจุบันทําใหผลผลิตจากเกษตรอินทรียเปนที่
ตองการของตลาด ดังนั้นเกษตรกรมีแนวคิดในการรวมตัวของกลุมเกษตรกรขึ้นมาเพื่อสรางกลุมเกษตรอินทรีย

ภาพที่ 1 ผักปลอดสารพิษ
ปจจุบันจังหวัดปทุมธานีไดมีกลุมเกษตรกรที่ทําการเพราะปลูกผักออรแกนิคหนึ่งในนั้นคือ กลุมเกษตรอินทรีย
สวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปนกลุมเกษตรอินทรียที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของชาวบานตําบลบึงบา โดยกลุมสวนเราเกษตรอินทรียเปนการเพราะปลูกแบบเกษตรอินทรียทั้งหมด ผลผลิตของ
เกษตรกรสวนใหญจะเปนผักปลอดสารพิษหรือที่มีชื่ออีกอยางหนึ่งวา ผักออรแกนิค จากการลงพื้นที่เกษตรกรกลุมสวน
เราเกษตรอินทรียพบวาการผสมดินที่ใชสําหรับปลูกผักออรแกนิค ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญในการปลูกผักออร
แกนิค โดยในการผสมดินใหเขากับสวนผสมที่กําหนดโดยใชวิธีการตีลงบนกระบะพื้นและใชอุปกรณคลุกเคลาใหดินเขา
กัน ทางคณะผูดําเนินวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่หาประสิทธิภาพสวนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษโดยปริมาณการผสม
150 กิโลกรัมตอครั้งโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสวนผสมของวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัม
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วิธีการวิจัย
เนื่องจากวิจัยเรื่องการศึกษาสวนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ปริมาณ 150 กิโลกรัมไดศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของกับการผสมดินที่ใชในการปลูกผักปลอดสารพิษหรือผักออรแกนิค
1. การศึกษาขอมูลกลุมเกษตรอินทรียสวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โดยศึก ษาขอ มูลที่เกี่ ยวขอ งกับการผสมดินที่ใ ชในการปลูก ผักปลอดสารพิษหรือ ผักออรแกนิ ค
และพบวามีสวนประกอบในการผสมคือดิน 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

ภาพที่ 2 สวนผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ
2. อุปกรณที่ใชในการทดสอบ
2.1 จอบ
2.2 พลั่ว
2.3 ถังตวง
2.4 ตราชั่ง
3. วิธีการทดสอบ
เตรียมวัสดุการผสมในอัตราสวนคือ 1:1:1:1:3 โดยมี โดยดิน 1 สวน ปุยหมัก 1 สวน กาบมะพราว
1 สวน แกลบดํา 1 สวน แกลบดิบ 3 สวน

ภาพที่ 3 การผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ
โดยปริม าณการผสมดิน 150 กิ โลกรั ม จะประกอบไปดว ย ดิน 21.5 กิโ ลกรัม ปุ ยหมัก 21.5
กิโลกรัม กาบมะพราว 21.5 กิโลกรัม แกลบดํา 21.5 กิโลกรัม แกลบดิบ 64.3 กิโลกรัมนําวัสดุในแตละกลุม
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มาผสมโดยทอลองหาประสิทธิภาพเปนจํานวน 5 ครั้ง พรอมทั้งบันทึกเวลาการทดสอบในแตละครั้งและจด
บันทึกลงตารางการทดสอบ
ผลการวิจัย
การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของคนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัม โดยการทํา
ตามขั้นตอนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ จากการทดลองแบงออกเปนการผสมทั้งหมด 3 ครั้งและแตละครั้งมี
ปริ ม าณการผสมที่ เ ท า กั น คื อ 150 กิ โ ลกรั ม โดยการจั บ เวลาเวลาในวั ส ดุ ป ลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ตามตารางที่ 1
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่อง

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของคนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัม
ครั้งที่
เวลาที่ใชในการผสม (นาที)
1
51.84
2
52.06
3
53.01
4
53.46
5
54.08
คาเฉลี่ย
52.89
จากขอมูลเวลาตารางที่ 1 สามารถนําผลการทดลองมาเขียนเปนกราฟผลการทดลองการผสมวัสดุปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัมไดดังนี้
กราฟที่ 1 ผลการทดลองการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150 กิโลกรัม
55
54
53
52
51
50
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4
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สรุปผลการวิจัย
จากที่ไดศึกษาผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของคนการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษ ขนาด 150
กิโลกรัมตอครั้ง พบวาโดยมีผลการทดลองจะใชเวลาในการผสมวัสดุปลูกผักปลอดสารพิษเฉลี่ยได 52.89 นาที จากผล
การทดลองทั้งสามครั้งพบวาในการผสมแตละครั้งมีอัตราการเพิ่มของเวลาในการผสมเนื่องจากพบวาการใชแรงของคน
ในการผสมในแตละครั้งทําใหเกิดความเหนื่อยลาสะสมเกิดขึ้นในรางกายของคนผสมจึงทําใหเวลาผสมเพิ่มมากขึ้นและ
ผลการทดลองนี้เปนผลการทดลองขั้นตนเพื่อที่จะนําผลการทดลองไปออกแบบและสรางเครื่องผสมวัสดุปลูกผักปลอด
สารพิษขนาด 150 กิโลกรัมในตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สวนเราเกษตรอินทรีย ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ที่ไดเอื้อเฟออุปกรณ
เครื่องมือ วัสดุและสถานที่ในการจัดทําวิจัยนี้จนสําเร็จลงดวยดี

เอกสารอางอิง
โช โอกะ (Sho Oga). (2557). ORGANIC FARM สิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นที่ไร. NANMEEBOOKS, กรุงเทพ ฯ
มูลนิธสายใยแผนดิน. เกษตรอินทรีย. (16 พฤษภาคม 2561) สืบคนจาก
http://www.greennet.or.th/

767

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ความเขมขนของโลหะหนักในฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 10 ) บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN FINE PARTICULATE MATTER (PM 10 ) IN AREA OF
PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY, PHITSANULOK
สนธยา เอมโคกสลุด,* ผัลยศุภา ศรีระวงศ และธันวดี ศรีธาวิรัตน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*corresponding authoremail : sontaya.e@psru.ac.th
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขมขนของโลหะหนักในฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10 )
บริ เวณมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงคราม จั งหวัด พิษ ณุโ ลก รวมทั้ง ศึก ษาทัศ นคติใ นการปอ งกั นตนเองจากฝุ นละอองของ
บุคคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย วิธีการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือสวนแรกเก็บตัวอยางฝุนละออง PM 10 ดวย
เครื่องเก็บตัวอยางชนิดไฮโวลุม (High volume air sample) ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง และวิเคราะหความเขมขนของโลหะหนักใน
PM 10 สวนที่สองศึกษาลักษณะของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลทั่วไป ความรูและทัศคติในการ
ปองกันตนเองจากฝุนละอองจากนักศึกษาจํานวน 400 คน และ บุคลากร จํานวน 285 คนผลการวิจัยพบวา PM 10 อยูในชวง
0.59- 3.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กําหนดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร การวิเคราะหโลหะใน PM 10 พบวาสังกะสีมีคาสูงสุด รองลงมาคือ เหล็กตะกั่วทองแดง
และแคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 101.65±44.21, 30.85±19.34, 2.31±1.61 และ 0.24±0.17 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร
ผลจากการเก็บแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีอาการของโรคภูมิแพเกี่ยวกับฝุนละออง (61.5%) และมี
ความคิดเห็นวาแหลงกําเนิดฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากยานพาหนะ (47%) รองลงมาคือ การกอสราง
(33%)และการสูบบุหรี่ (30%) ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหเกิดอาการแสบจมูก แสบคอ (33%) แสบตา คันตา (33%) และคันตาม
รางกาย (28%) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติการปองกันฝุนละอองมากที่สุดสามอันดับแรก คือ หากตองเรียนหรือทํางานใน
สถานที่มีฝุนละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดประจําทุกป (46.9%) และควรตรวจสอบสภาพเครื่องยนตเพื่อควบคุมมลพิษที่
ปลอยออกมา (46.7%) และหลีกเลี่ยงการเรียน/ทํางานในบริเวณที่มีฝุน 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 (PM 10 ) 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, PM 10 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 PM 10 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 :PM 10 , Heavy metal, Dust prevention

บทนํา
มลพิษทางอากาศเปนปญหาทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญ โดยมีตัวอยางของแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ ไดแก การ
คมนาคมขนสง ที่เ กิดจากการใช ยานพาหนะ และการเผาไหมวั สดุ ทางการเกษตร ซึ่ง เปน ปญ หาในทุ กพื้ นที่ คือ ฝุน ละออง
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใชยานพาหนะตลอดทั้งวัน รวมทั้งกิจกรรมการเผาไหมวัสดุทางการเกษตร ซึ่งทําใหเกิดมลพิษทาง
อากาศ เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิง ควันจากทอไอเสีย และควันจากการเผาวัสดุทางการเกษตร ทําใหฝุนละอองที่มีกระจายตัว
อยูในบรรยากาศทั่วไปมากขึ้นตามไปดวย (จักรกฤษณ ศิวะเดชาเทพ, 2555) ปจจุบันฝุนละอองเปนปญหาที่มีความสําคัญปญหา
หนึ่ง ฝุนละอองในบรรยากาศกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัยของมนุษย โดยผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไดแก บดบังทัศนะวิสัย ทําใหความสามารถในการมองเห็นลดลง ทําใหเกิดความสกปรกแกวัตถุ ทําลายผิวหนาของสิ่งปลูกสราง
เปนตน สวนผลกระทบตอสุขภาพอนามัยเมื่อไดรับสัมผัสสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพไดหลายระบบ เชน ระบบ
ทางเดินหายใจ (การไอและอาการของระบบทางเดินหายใจสวนลาง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัว
ใจเตนไมสม่ําเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุนที่มีขนาดเล็กยังเพิ่มความเสี่ยงของอันตรายจากภาวะเสนเลือดอุดตัน
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ในสมอง และใหน้ําหนักของทารกในครรภลดลงอีกดวย ทําใหปวยและอัตราการตายดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบ
หัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และอัตราดังกลาวจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเขมขนของฝุนละอองในอากาศ (กรมควบคุมมลพิษ,
2558) ทั้งนี้ความเปนอันตรายยังขึ้นอยูกับองคประกอบของฝุนละอองอีกดวย โดยในฝุนละอองอาจมีการสะสมของโลหะหนัก
หลายประเภท เชน แคดเมียม(Cd) เหล็ก(Fe) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) และทองแดง(Cu) ซึ่งสวนใหญมาจากการเผาไหมของ
เชื้ อ เพลิ ง ประเภทต า งๆ (วนิ ด า จี น ศาสตร , 2551) ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพของประชาชนที่ ใ ช เ ส น ทางการจราจร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการใชยานพาหนะเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษา รวมทั้งมีการกอสรางและเผาไหมวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรรอบๆ มหาวิทยาลัย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความเขมขนของโละหนักในฝุนละอองขนาดไมเกิน 10
ไมครอน ที่คาดวาจะมีการสะสมในฝุนละอองในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใหทราบถึงคุณภาพอากาศบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมทั้งสํารวจความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปองกันฝุนละอองของบุคลากรและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยผลการศึกษาจะเปนขอมูลพื้นฐานตอการพัฒนาแนวทางการลดความเสี่ยงตอสุขภาพ อีกทั้งยัง
เปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขและปองกันปญหามลภาวะทางอากาศบริเวณมหาวิทยาลัย
วิธีการดําเนินการวิจัย
การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10 )
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ดวยการประเมินปริมาณความเขมขนของฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10 ) ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว จุดเก็บตัวอยาง คือ
อาคารวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (16.828114, 100.214865) (ภาพที่ 1) ซึ่งเปนพื้นที่ติดกับประตู 3
นักศึกษาใชเปนเสนทางการสัญจรอยางหนาแนน จึงเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอแพรกระจายของฝุนละออง จึงเลือกพื้นที่บริเวณ
เพียงจุดเดียวในการศึกษานี้ โดยทําการเก็บตัวอยาง PM 10 ดวยเครื่องเก็บตัวอยางชนิดไฮโวลุม (High volume air sampler)
ECOTECH รุน Hivol3000 ที่อัตราการไหล 1.13 นาทีตอลูกบาศกเมตร และถูกรวบรวมไวบนกระดาษกรองใยหินตลอดชวงเวลา
การเก็บตัวอยาง 24 ชั่วโมง โดยทําการเก็บตัวอยางในชวงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน2562 โดยทําการเก็บตัวอยาง เดือนละ 7
วัน รวมทั้งสิ้น 20 ตัวอยางการคํานวณความเขมขนของ PM 10 โดยการชั่งน้ําหนักกระดาษกรอง (หลังการอบกระดาษกรองเพื่อไล
ความชื้นแลว) ทัง้ กอนและหลังเก็บตัวอยางเพื่อหาน้ําหนักสุทธิ (มวล) ของฝุน ละอองที่เก็บรวบรวมไดโดยปริมาตรอากาศทั้งหมด
การวิเคราะหโลหะหนัก
นํากระดาษกรองที่ไดจากการเก็บตัวอยางฝุนละอองที่เก็บในโถดูดความชื้น 24 ชั่วโมงแลวนํามาตัด 1 ใน 4 สวน แลว
นํ า ไปย อ ยด ว ยกรดไนตริ ก (HNO 3 ) ปริ ม าตร 8 มิ ล ลิ ลิ ต ร และกรดซั ล ฟ ว ริ ก (H 2 SO 4 ) ปริ ม าตร 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยเครื่ อ ง
Microwave Digestion รุน ETHOS UP ที่อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส กําลังไฟ 1800 วัตต เวลา 30 นาที แลวนําไปวิเคราะห
หาปริ ม าณโลหะหนั ก ได แ ก ตะกั่ ว (Pb) ทองแดง(Cu) เหล็ ก (Fe) สั ง กะสี ( Zn) และแคดเมี ย ม(Cd) ด ว ยเครื่ อ ง Atomic
Absorption Spectrophotometer (AAS) รุน Shimadzu AA-6200
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ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอยาง

การสํารวจความรู ทัศนคติดานผลกระทบและการปองกันฝุนละออง
การสํารวจความรู ทัศนคติดานผลกระทบและการปองกันฝุนละอองของบุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) โดยใชแบบสอบถามซึ่งผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ คาดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาเทากับ 0.96 แบบสอบถามแบงเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและสุขภาพ สวนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับฝุนละออง สวนที่ 3 ผลกระทบจากฝุนละออง และสวนที่ 4 การปองกันตนเองโดยกลุมตัวอยางเปนบุคคลากรและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยการสุมตัวอยางดวยวิธีของทาโรยามาเน ซึ่งแบงเปน นักศึกษาจํานวน
400 คน และบุคลากรจํานวน 285 คน
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดมาทั้งหมดตองนํามาตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นใหมํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาที่วิเคราะหได
ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ความเขมขนของฝุนละออง PM 10 และโลหะหนักในฝุนละออง PM 10
ผลการวิจัยพบวา PM 10 อยูในชวง 0.59-3.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปที่กําหนดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร การวิเคราะหโลหะใน PM 10 พบวา
สังกะสีมีคาสูงสุด รองลงมาคือ เหล็กตะกั่วทองแดงและแคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 101.65±44.21, 30.85±19.34,
2.31±1.61 และ 0.24±0.17 นาโนกรัมตอลูกบาศกเมตร (ดังตารางที่ 1) โดยในประเทศไทยไดกําหนดคามาตรฐานโลหะหนักใน
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บรรยากาศไวเพียงชนิดเดียวคือ ตะกั่ว มีมาตรฐานเฉลี่ยรายเดือนเทากับ 1.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยที่ไม
เกินมาตรฐาน
ตารางที่ 1 ความเขมขนของฝุนละออง PM 10 และ โลหะหนักในฝุนละออง PM 10 (N=20)
PM 10
(mg/m3)

Cd
(ng/m3)

Fe
(ng/m3)

Zn
(ng/m3)

Pb
(ng/m3)

Cu
(ng/m3)

คาต่ําสุด

0.59

ND

65

62

1.10

ND

คาสูงสุด

3.55

0.55

235

225

87

4.80

1.51±0.71

0.24±0.17

30.85±19.34

2.31±1.61

คาเฉลี่ย± S.D.

101.65±44.21 175.95±40.07

หมายเหตุ ND: Non detectableไมสามารถตรวจพบได
ความรู และทัศนคติ ดานผลกระทบและการปองกันฝุนละอองของบุคคลากรและนักศึกษา
ขอมูลทั่วไป พบวาบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) เปนเพศหญิง
รอยละ 66 และเพศชาย รอยละ 35 สวนใหญมีอายุอยูที่ 16-20 ป รอยละ 37 ไมมีโรคภูมิแพเกี่ยวกับฝุนละออง รอยละ 62 ไม
เคยไดรับการรักษา รอยละ 73 ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 76 ไมมีโรคภูมิแพ รอยละ 75
ความรูเกี่ยวกับฝุนละออง พบวาบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) มี
ความรูในระดับปานกลาง (ดังตารางที่ 2) โดยขอที่ตอบใชมากที่สุดคือฝุนละอองกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
รอยละ 99 รองลงมาคือถาจําเปนตองอยูในสถานที่ที่มีฝุนละอองหรือหมอกควันควรมีหนากากอนามัยปดปากปดจมูกเพื่อสุขภาพ
ตอผูที่มีโรคประจําตัว รอยละ 96 นอกจากนั้นแหลงกําเนิดฝุนละออง PM 2.5 มาจากการคมนาคมขนสง การผลิตไฟฟา การผลิต
ของภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมจากแหลงที่อยูอาศัยและธุรกิจการคา และการเผาในที่โลง รอยละ 96 แตอยางไรก็ตามยังพบวา
พนักงานตอบไมใชมากที่สุดคือฝุนละอองที่มีขนาดเล็กที่ไมเกิน 10 ไมครอน (PM 10 ) มีขนาดใหญ จึงไมสามารถเขาสูระบบ
ทางเดินหายใจของมนุษยได รอยละ 53 รองลงมาคือฝุนละอองขนาดใหญ ไมสามารถเขาผานทางจมูกได เนื่องจากจมูกมีขนจมูก
ที่ดักจับสิ่งสกปรก รอยละ 52 นอกจากนั้นเมื่อไดรับฝุนละอองเขาสูรางกายในระยะเวลานาน อวัยวะสามารถขับออกมาใน
รูปแบบของเสียได จึงไมเปนอันตราย รอยละ 33 โดยบุคลากรและนักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาแหลงกําเนิดฝุนละออง
ภายในมหาวิทยาลัยมาจาก ยานพาหนะ รอยละ 47 รองลงมาการกอสราง รอยละ 33 และการสูบบุหรี่ รอยละ 30 อีกทั้งยังคิด
วาฝุนละอองอาจมาจากการประกอบอาหาร การกวาดขยะหรือเศษใบไมอีกดวย
ผลกระทบของฝุนละออง พบวาบุคลากรและนักศึกษาไดรับผลกระทบจากปญหาฝุนละอองในระดับปานกลาง (ดัง
ตารางที่ 2) ซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดคือแสบจมูก แสบคอ รอยละ 33 รองลงมาแสบตา คันตา รอยละ 33 และคันตามรางกาย
รอยละ 28 อีกทั้งยังพบวาบุคลากรและนักศึกษายังมีอาการเวียนหัว แนนหนาอก และมองภาพไมชัดเจน
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ทัศนคติการปองกันตนเองจากฝุนละออง พบวาบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(สวนทะเลแกว) มีทัศนคติการในการปองกันฝุนละอองดวยตนเองที่เหมาะสมในระดับปานกลางซึ่งมีทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่งและ
เห็นดวยเทากัน มากที่สุดคือ หากทํางานในสถานที่มีฝุนละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดและเอกซเรยเปนประจําทุกป รอยละ
46.9 รองลงมาการตรวจสอบสภาพและปรับแตงเครื่องยนตประจําทุกป เพื่อควบคุมมลพิษที่ปลอยออกมา รอยละ 46.7 และ
การหลีกเหลี่ยงการเผาไหมในที่โลงแจง เพื่อลดปญหาฝุนละออง รอยละ 44.5 อีกทั้งยังพบวาบุคลากรและนักศึกษายังมีความ
คิดเห็นวาการพนหรือฉีดน้ําใหเปนละอองชวยลดการฟุงกระจายของฝุนละอองภายในบริเวณมหาวิทยาลัยได รอยละ 26.6
รองลงมาการตรวจสอบสภาพและปรับแตงเครื่องยนตประจําทุกป เพื่อควบคุมมลพิษที่ปลอยออกมา รอยละ 20 และการลดใช
ยานพาหนะสวนตัว ชวยลดปญหามลพิษทางอากาศ รอยละ 19
ตารางที่ 2 ทัศนคติในการปฏิบัติตนเอง
ขอมูล
1.หองทํางาน/หองเรียน หากใชเครื่องปรับอากาศ
จะมีฝุนที่เปนอันตรายสะสมอยู ควรถอดแผนกรอง
หลังเครื่องปรับอากาศออกมาทําความสะอาดเปน
ประจํา
2. การหลีกเหลี่ยงการเผาไหมในที่โลงแจง เพื่อลด
ปญหาฝุนละออง
3. การลดใช ย านพาหนะส ว นตั ว ช ว ยลดป ญ หา
มลพิษทางอากาศ
4. การตรวจสอบสภาพและปรั บ แต ง เครื่ อ งยนต
ประจําทุกป เพื่อควบคุมมลพิษที่ปลอยออกมา
5. การชวยกันเก็บกวาดรักษาหองทํางาน/หองเรียน
ให ส ะอาด ปราศจากฝุ น ละอองเป น การช ว ยลด
ปญหาดานสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากฝุนละออง
6. การพนหรือฉีดน้ําให เปนละอองช วยลดการฟุ ง
กระจายของฝุนละอองภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ได
7. การตรวจสุขภาพทุกป ทําใหทราบเกี่ยวกับอาการ
ผิดปกติของปอดได
8. การปลูกตนไมทรงสูงเปนแนวสลับฟนปลาอยาง
นอย 2-3 แถวจะชวยดูดจับฝุนละอองได
9. หากทํางานในสถานที่มีฝุนละอองควรมีตรวจปอด
และเอกซเรยเปนประจําทุกป

จํานวนรอยละ
มาก
ปานกลาง
43.3
11.2

นอย
1.0

นอยที่สุด
0.5

44.5

38.2

16.4

0.9

0

39.3

40.5

19.1

0.7

0.4

46.7

31.2

20.0

2.1

0

44.6

37.2

16.9

1.3

0

34.9

35.2

26.6

0

3.3

43.6

39.1

34.4

3.3

0.1

40.3

39.6

17.3

2.8

0

46.9

35.4

14.3

2.8

0.6

มากที่สุด
44.0
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10. การหลีกเลี่ยงการทํางานในบริเวณที่มีฝุน หิน
ทราย ชวยปองกันการเกิดโรคปอดฝุนหินทรายได

46.3

33.0

17.0

3.1

0.6

การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับฝุนละออง ผลกระทบของฝุนละอองและทัศนคติในการปองกันตนเอง
จากฝุนละออง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สวนทะเลแกว) วิเคราะหโดยใชคาไคสแควร (Chi-Square Test) พบวา
ความรูเกี่ยวกับฝุนละออง และผลกระทบของฝุนละออง มีความสัมพันธกับทัศนคติในการปองกันตนเองจากฝุนละอองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.01)
อภิปรายผล
การศึกษาความเขมขนของฝุนละออง PM 10 มีความเขมขนเฉลี่ย 1.51±0.71 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินที่
มาตรฐานกําหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใชยานพาหนะที่หนาแนนหรือจากการพัดพาของกระแสลม และกิจกรรมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การกอสรางอาคารภายในมหาวิทยาลัย และการเผาวัสดุจากการทําการเกษตรกรรมจึงทําใหมี
การแพรกระจายของปริมาณ PM 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝุนละออง PM 10 ของการศึกษานี้กับงานวิจัยของ วรวุฒิ คะมนตรี
(2560) ที่ ทํ า การประเมิ น ค า การปนเป อ นของฝุ น ละออง (PM 10 ) พบว า ปริ ม าณฝุ น ละออง PM 10 มี ค า ความเข ม ข น เฉลี่ ย
0.25±0.18 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร สวนใหญมีแหลงกําเนิดฝุนละอองที่คลายกัน เชน สภาพแวดลอม ปริมาณการจราจรของ
ยานพาหนะ การแพรกระจายของฝุนละอองหรือการพัดพา และสวนประกอบของอนุภาคแขวนลอยอยูในอากาศ ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษานี้
การวิเคราะหโลหะหนักในฝุนละออง PM 10 พบวาสังกะสีมีปริมาณสูงสุดเชนเดียวกันกับการศึกษาของ ธนาพร มณีรัตน
และคณะ (2560) ซึ่งพบวาความเขมขนของสังกะสีไมมีการกําหนดในบรรยากาศทั่วไป แตเมื่อนําความเขมขน ดังกลาวไป
เปรี ย บเที ย บกั บ การกํ า หนดค า อ า งอิ ง โดย หน ว ยงานระดั บ สากลของการกํ า หนดความปลอดภั ย เพื่ อ การประกอบอาชี พ
(ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มีการกําหนดฟูมของสั งกะสีออกไซดต ามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) 2515 และ ACGIH (American Conference of Governmental
Industrial Hygienists) กําหนดใหฟูม (Fume) ของสารประกอบออกไซดของสังกะสี (Zinc Oxide) TLV -TWA 5 มิลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร ทั้งนี้การกําหนดคาอางอิงโดยหนวยงานทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กําหนดไวที่ความเขมขนของฟูม
สังกะสีในบรรยากาศการที่ระยะเวลาการสัมผัส 8 ชั่วโมง ซึ่งการกําหนดความเขมขนดังกลาวมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
ในการทํางานสําหรับกลุมคนงานหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจอาจมีความไวตอ การไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพจากฝุนละอองที่มีการสะสมของสังกะสีในประเทศไทยไดกําหนดคามาตรฐานโลหะหนักในบรรยากาศไว
เพียงชนิดเดียวคือ ตะกั่ว มีมาตรฐานเฉลี่ยรายเดือนเทากับ 1.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งพบวามีคาเฉลี่ยในการศึกษาครั้งนี้
ไมเกินมาตรฐาน ซึ่งโลหะหนักที่ปนเปอนในฝุนละอองอาจมีแหลงกําเนิดมาจาก ตะกั่วที่เกิดจากมลภาวะจาก ทอไอเสียของ
ยานพาหนะซึ่ง เปนอันตรายตอระบบประสาท แคดเมีย มที่ปนเปอนมากับฝุนละอองทําใหเกิดโรคพิษเรื้อรังที่ ไต มักใชเป น
สวนประกอบของรถยนต อุปกรณไฟฟา ผลิตแบตเตอรี่หมอน้ํารถยนต สังกะสีพบในธรรมชาติไมพบในรูปของธาตุอิสระ มี
อันตรายตอระบบทางเดินหายใจจะทําใหระบบทางเดินหายใจอุดตัน ทองแดง พบทั้งในรูปไอและเกลือของทองแดง เมื่อสะสมใน
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รางกายทําใหเกิดการระคายเคืองและอักเสบตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และประสาทรสสัมผัสเสีย (สาวิตี จําปาหอม
,2559)
จากการศึกษาพบวาความรูและทัศนคติในการปองกันฝุนละอองของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (สวนทะเลแกว) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยมีการจราจรตลอดเวลา โดยแหลงกําเนิด
ของฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาจากการใชยานพาหนะหนาแนน การสัมผัสฝุนละอองในปริมาณมากๆ
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดมลพิษดานฝุนละออง หากไดรับการสัมผัสฝุนละอองในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
บัวชุม ริดสันเทียะ (2542) พบวาขาราชการทหารประจําการ กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 มีความรูเกี่ยวกับภาวะ
มลพิษทางอากาศในระดับมากและมีความตระหนักเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางอากาศและเสียงมากที่สุดดวย เชนเดียวกับงานวิจัย
ของ ณัฐชยา อุนทองดี (2556) ที่ทําการศึ กษาการมีสว นรวมในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศของพนักงานในเขตนิค ม
อุตสาหกรรมนวนคร อําเภอคลองหวง จังหวัดปทุมธานี และเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
ของพนักงาน โดยพบวาการมีสวนรวมของพนักงานโรงงานตอการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง โดยดานการใชประโยชนจากการลดมลพิษจัดเปนดานที่ พนักงานมีสวนรวมในการแกไขปญหามากที่สุด หากเปรียบเทียบ
ระดับการมีสวนรวมในการแกไข ปญหามลพิษทางอากาศของพนักงานโดยจําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา
ชวงอายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ทํางานและจํานวนพนักงานที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวม ในการแกไขปญหามลพิษทาง
อากาศอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา PM 10 อยูในชวง 0.59- 3.55 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปที่กําหนดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร การวิเคราะหโลหะใน PM 10 พบวา
สังกะสีมีคาสูงสุด รองลงมาคือ เหล็กตะกั่วทองแดงและแคดเมียม และพบวานักศึกษาและบุคลากรสวนใหญไมมีอาการของโรค
ภูมิแพเกี่ยวกับฝุนละออง (61.5%) และมีความคิดเห็นวาแหลงกําเนิดฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัยสวนใหญมาจากยานพาหนะ
(47%) รองลงมาคือ การกอสราง (33%) และการสูบบุหรี่ (30%) ตามลําดับ ซึ่งสงผลใหเกิดอาการแสบจมูก แสบคอ (33%)
แสบตา คันตา (33%) และคันตามรางกาย (28%) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติการปองกันฝุนละอองมากที่สุดสามอันดับแรก
คือ หากตองเรียนหรือทํางานในสถานที่มีฝุนละอองควรมีตรวจสมรรถภาพปอดประจําทุกป (46.9%) และควรตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนตเพื่อควบคุมมลพิษที่ปลอยออกมา (46.7%) และหลีกเลี่ยงการเรียน/ทํางานในบริเวณที่มีฝุน หรือสวมหนากากปองกัน
ฝุนละออง (46.3%) ดังนั้นควรมีมาตรการในการลดฝุนละอองภายในมหาวิทยาลัย และมีการอบรมใหความรูในการปฏิบัติการ
ปองกันฝุนละอองที่ดีใหกับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อชวยใหบุคลกรและนักศึกษาสามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตองในการปองกัน
ฝุนละออง
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ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโต
ของเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน
EFFECTS OF NUTRIENT SOLUTION AND MICRO-NANO BUBBLE ON GROWTH AND
DEVELOPMENT OF MELON IN SOILLESS CULTURE
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บทคัดยอ
การทดลองในครั้งนี้เพื่อศึกษา ผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของผลเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน ทดลองในเดือนกรกฏาคม 2562 ถึง ตุลาคม 2562 ดําเนินการที่ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดลําปาง วางแผนการทดลองแบบสุม สมบูรณ (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 โดยกรรมวิธีที่ 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 มีคาความเขียวของใบต่ําที่สุด ไมมีผลตอการเจริญเติบโตทางดานความสูงของตน 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
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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.) เปนผลไมที่นิยมปลูกมากในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยมีแนวโนมการขยาย
พื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค การปลูกเมลอนมีหลากหลายรูปแบบ (อภิชาตและสุทธิพงศ,
2558) การเมลอนปลูกลงดิน มักพบปญหา โรคและแมลงที่สะสมในดิน คุณภาพผลผลิตต่ํา จึงตองใชสารเคมีเพื่อปองโรค
และแมลง มีผลใหสารเคมีตกคางในผลผลิต มีตนทุนผลผลิตสูงเปนอันตรายตอผูผลิตและผูบริโภค จึงมีการพัฒนาวิธีการปลูก
โดยใชวัสดุปลูกที่ไมใชดิน (Substrate culture) โดยปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติกโดยวัสดุที่นิยมใชคือ กาบมะพราวสับ
ขุยมะพราว แกลบดํา และทราย ซึ่งทําหนาที่ค้ําจุนตนพืชและใหรากเกาะยึด การปลูกแบบนี้จะใหสารละลายผานระบบน้ํา
หยด (ชิต,ิ 2556) ปญหาที่จะเกิดขึ้นกับการปลูกเมลอนแบบใชวัสดุปลูกที่ไมใชดิน เชน วัสดุปลูกมีราคาสูง คาแรงงานที่ใชใน
การเตรียมวัสดุปลูก และมีเชื้อโรคที่มากับวัสดุปลูก ไมสามารถปลูกซ้ําในวัสดุปลูกได และการปลูกโดยใชระบบไฮโดรโปนิกส
หรือการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหาร มีหลากหลายวิธี เชน Nutrient Film Technique (NFT), Deep Flow
Technique (DFT),Dynamic Root Floating Technique (DRFT) และ Aeroponics (มนูญ, 2556) วิธีนี้เปนการปลูกพืช
แบบรากแชในสารละลาย วิธีการปลูกเมลอนโดยใชระบบไฮโดรโปนิกส เปนวิธีการปลูกแบบใหมและเปนที่สนใจของเกษตรกร
ที่ปลูกเมลอน ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกและสามารถปลูกไดตลอดป ไมตองรอการพักหนาดิน หรือตากวัสดุปลูกเพื่อฆาเชื้อโรค ไมเปน
แหลงสะสมของเชือ้ โรคและแมลง ดูแลรักษาความสะอาดไดงาย (ณัฐกิตติ์, 2561) นอกจากนี้ยังเปนลดตนทุนและควบคุมการ
จัดการธาตุอาหารไดงาย ซึ่งเปนนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม (ปฎิวัติและคณะ 2561) เพื่อมาใชในทางการเกษตร คือ
ไมโครนาโนบับเบิล (Micro/nano bubbles.MNB)เปนการนําเทคโนโลยีฟองอากาศที่มีขนาดตั้งแต 0.1-200 นาโนเมตร ที่
พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อเพิ่มจํานวนออกซิเจนที่ละลายในน้ําไดเปนเวลานาน พบวา ฟองอากาศที่ผสมแลวลอยตัวอยูในน้ํามี
ปริมาณออกซิเจนมหาศาลและยังมีโครงสรางของอิเล็กตรอน (ประจุลบ) ลอมรอบฟองอากาศอยูจํานวนมาก แลวยังสามารถ
เขาแทรกซึมอยูในน้ําไดเปนเวลานาน (ณัฐชัยและคณะ, 2555) ซึ่งปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตการของเมลอน ไดแก แสง
น้ํา ธาตุอาหารพืช อุณหภูมิ ความเปนกรด ดาง ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด โดยเฉพาะการปลูกในระบบโดยไมใชดิน
ซึ่งผลของไมโครนาโนบับเบิลมีผลในการกระตุน การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชสงผลทําใหเมลอนมีการเจริญเติบโตที่ดีและ
สามารถเพิ่มคุณภาพของผลได โดยการปลูกเมลอนมีขอมูลคอนขางมากในการปลูกในวัสดุปลูกแตการปลูกในสารละลายธาตุ
อาหารนั้นยังมีขอจํากัดในดานการควบคุมปริมาณความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและปริมาณออกซิเจนในสารละลาย
เพื่อลดการใชสารเคมีอันตรายในเมลอนทําใหมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนการสรางนวัตกรรมใหม เพื่อพัฒนา
กระบวนการสรางผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนและเกษตรกรยุคใหม จากรายงานการศึกษาที่
ผานมามีการนําไมโครนาโนบับเบิลสมาใชประโยชนที่หลากหลายเชนการทําใหน้ําเสียเปนน้ําบริสุทธิ์ การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
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การฆาเชื้อ การทําน้ําใหใส การทําความสะอาดของน้ําที่ปนเปอน การกระตุนการงอกของเมล็ดและการสงเสริมกิจกรรมทาง
สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต อื่นๆ (Oshita and Liu, 2013) และชวยลดการสารกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ
เกี่ยวตลอดจนถึงการขนสง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนา
โนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน
วิธีดําเนินการวิจัย
พันธเมลอนที่ปลูก คือ พันธุพอทออเร็นจ (Port Orange) เปนพันธุแตงเทศ กลุม Cantalupensis Group นําเมล็ด
แชน้ําอุนประมาณ 50 องศาเซลเซียสในแกวพลาสติกแชไว 12 ชั่วโมง แลวนําเมล็ดมาหอดวยผารดน้ําใหชุมนํามาใสกลองปด
มิดชิด เพื่อเปนการรักษาอุณภูมิและความชื้นทิ้งไวประมาณ 12 ชั่วโมง นําเมล็ดที่บมเริ่มออกรากทําการเพาะเมล็ดในถาดเพาะ
ขนาด 104 หลุมที่ใสพีทมอสในถาดเพาะใสเมล็ดรดน้ําใหชุม หลังจากนั้นรดน้ําทุกวัน จนตนกลามีอายุได 14 วันแลวทําการ
ยายปลูกในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 โดยนําตนกลาที่เพาะไววางตรงกลางฟองน้ําขนาด 1 นิ้ว ที่ชุมน้ําแลว และนําไปปลูกลง
บนฟองน้ําแผนโฟมปลูกขนาด 30X30 เซนติเมตร เจาะรูขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 หลุมตอตนกลาเมลอน 1 ตนตอ 1 กระถาง
พลาสติกตนกลาเมลอน 1 ตนตอกระถางพลาสติกที่มีขนาด 30X30X30 เซนติเมตร ปริมาตรน้ําที่ใชสารละลายธาตุอาหารใน
กระถางปลูก 10 ลิตร มีระบบน้ําไหลเวียน (Dynamic Root Floating Technique) โดยมีถังสารละลายธาตุอาหารขนาด 60
ลิตร โดยการปมไมโครนาโนบับเบิลส 3 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 10 นาที ตามกรรมวิธีการทดลอง ในการทดลองครั้งนี้ใช
เครื่องไมโครนาโนบับเบิลสรุน KVM25 อัตราการไหลของน้ํา 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 เพื่อการเกษตรและการประมงขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
(Thonglek, 2017; Yoshikawa and Thonglek., 2017) (รูปที่ 1)
การใชไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลเมลอนในการปลูกโดยไมใชดิน วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) ทําการทดลอง 4 ซ้ํา กรรมวิธีในการทดลองทั้งหมด 4 กรรมวิธไี ดแก 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 ซึ่งใหสารละลายธาตุอาหารสูตรดัดแปลง (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) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ภาพที่ 1 เครื่องไมโครนาโนบับเบิลรุน KVM 25

ภาพที่ 2 การปลูกเมลอนในสารละลายที่มรี ะบบน้ําไหลเวียน
ผลการวิจัย
จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตดานความสูงของเมลอน พบวาการใหสารละลายความ
เขมขนทั้ง 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 (ตารางที่ 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 (ตารางที่ 2)
จากการทดลองผลไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของเมลอนดานจํานวนใบ พบวาการใหสารละลาย
ในชวงวันที่ 28-35 วัน พบวา การใหสารละลาย EC 4.0 mS/cm X+MNB มีจํานวนใบมากที่สุด รองลงมาคือสารละลาย
EC 2.0 mS/cm และการใหสารละลาย EC 4.0 mS/cm และการใหสารละลาย EC 2.0 mS/cm +MNB มีจํานวนใบต่ําที่สุด
(ตารางที่ 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 (ตารางที่ 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 (ตารางที่ 5)
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การเปลีย่ นแปลงในดานความเขียวของใบ 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 มีคาความเขียวของใบสูงที่สุด 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 (ตารางที่ 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 (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 1 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตในดานความสูงของตน
เมลอน
ความสูงของลําตน (ซม.)

กรรมวิธี
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
EC 4.0 mS/cm

16.44
13.20

63.30
50.90

157.40
138.40

249.20
244.60

EC 4.0 mS/cm +MNB

17.56

63.20

153.60

255.40

NS

NS

NS

NS

F-test

ตารางที่ 2 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนในดานความ
ยาวราก
กรรมวิธี
7 วัน
43.58 b
57.00 a
43.22 b
54.08 a
*

EC 2.0 mS/cm
EC 2.0 mS/cm +MNB
EC 4.0 mS/cm
EC 4.0 mS/cm +MNB
F-test

ความยาวราก (ซม.)
14 วัน
91.60
106.00
93.60
107.40
NS

21 วัน
117.00b
144.00ab
137.00a
159.52a
**

ตารางที่ 3 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอน
ดานจํานวนใบ
กรรมวิธี

การเจริญเติบโตในดานจํานวนใบ (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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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

หมายเหตุ (ตารางที่ 1 – 3 )
** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ตารางที่ 4 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนดาน
ความกวางของใบ
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
EC 4.0 mS/cm

7.58
7.30

10.36
9.20

17.30
15.52

17.00
16.60

18.30
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

ตารางที่ 5 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนดานความ
ยาวของใบ
กรรมวิธี

การเจริญเติบโตในดานความยาวของใบ (ซม.)
7 วัน

14 วัน

21 วัน

28 วัน

35 วัน

10.10
10.24

14.24
14.74

12.60
11.60

11.74
12.20

12.60
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

EC 2.0 mS/cm
EC 2.0 mS/cm +MNB
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ตารางที่ 6 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเปลี่ยนแปลงดานความเขียวของใบ
กรรมวิธี

ความเขียวของใบ (SPAD)
7 วัน

14 วัน

21 วัน

28 วัน

35 วัน

42 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
EC 4.0 mS/cm

27.50 b
31.50 a

32.58 b
34.86 ab

35.02 b
38.52 a

37.40 bc
38.46 b

39.44b 41.92a
41.22ab 42.24a

42.58a
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

49 วัน

หมายเหตุ (ตารางที่ 5 – 7 )
** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ตารางที่ 7 ผลของความเขมขนของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลสตอการเจริญเติบโตของเมลอนในดาน
จํานวนตัวผูและตัวเมีย
กรรมวิธี

ดอกตัวผู (ดอก)

ดอกตัวเมีย (ดอก)

2X

14.20

4.55

2X+MNB
4X

14.60
12.00

5.40
3.60

4X+MNB

15.40

5.00

NS

NS

F-test
หมายเหตุ

** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.01)
* มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (P<0.05)
NS ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
อภิปรายผล
การทดลองสารละลายธาตุอาหารและหารใหไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของเมลอนพบวาการให 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 มีคาความเขียวของใบต่ําที่สุด ซึ่งการใช
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ไมโครนาดนบับเบิลสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชไดโดยเฉพาะการเจริญเติบโตของราก โดยชิติ และคณะ (2561)
รายงานวาไมโครนาโนบับเบิลมีตอการกระตุนการงอกของเมล็ดคะนาไดมากกวาการใชน้ําเปลา และสงเสริมการเจริญเติบโของ
ลําตนและราก สามารถการกระตุนการงอกของขาวโพดหวานทําใหงอกไดเร็วกวาการรดดวยน้ําเปลา (Sritontip et. al.,
2017) และจากรายงานของ เพ็ญผกาและคณะ (2562) พบวา การใหสารละลายความเขม 1X +MNB และสารละลายความ
เขมขน 1x มีผลทําใหจาํ นวนใบ ความกวางของใบ ความยาวของใบและความเขียวของใบมากกวาที่สารละลายความเขมขน
0.5X+MNB สวนการใหสารละลายความเขมขน 0.5x มีคาต่ําทีส่ ุด ซึ่งในการทดลองการใหไมโครนาโนบับเบิลสามารถชวย
เพิ่มการเจริญเติบโตของตนขึ้นฉายไดโดยการใหสารละลายธาตุอาหารรวมกับไมโครนาโนบับเบิลมีผลทําใหมีการเจริญเติบโต
ทางลําตนและเจริญเติบโตของรากมากกวากรรมวิธีที่ไมใหไมโครนาโนบับเบิล
เนื่องจากในการทดลองจะมีผลในการเพิ่มมี
ปริมาณออกซิเจนในน้ําเพิ่มขึ้น (Oshita and Liu, 2013) โดยจากผลการทดลองจะเห็นไดวาปริมาณออกซิเจนในสารละลาย
ธาตุอาหารพืชมีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีคามากกวาสารละลายทีไ่ มมีการใชไมโครนาโนบับเบิล

นอกจากนี้จากงานทดลองของ

Ebina et al (2013) พบวาผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกสที่ใชนาโนบับเบิลในสารละลายเปรียบเทียบกับไมใชพบวาการ
ใหฟองอากาศนาโนชวยกระตุนความสูงของตน ความยาวใบและน้าํ หนักสดมากกวาการปลูกในสารละลายและใหอากาศอยาง
เดียว

โดยการศึกษาในพริกหวานและเมลอนพบวาการเจริญเติบโตทางลําตนไมแตกตางกัน

แตในเมลอนที่ปลูกใน

Roockwool พบวาสามารถเพิม่ คุณภาพผลผลิตทางการตลาดไดเพิ่มขึ้น 7 เปอรเซ็นต และชวยเพิ่มจํานวนผลตอตน
(Bonachela et al., 2010) และ Park and Kurata (2009) รายงานวาการใหไมโครบับเบิลกับผักสลัดสามารถทําใหมีการ
เจริญเติบโตไดดีกวาการการปลูกในสารละลายที่ไมใชไมโครบับเบิล และนอกจากนี้งานทดลองของ เพ็ญผกา (2561) พบวาตน
ขึ้นฉายที่มีการใหไมโครนาโนบับเบิ้ลมีการเจริญเติบโตที่มเี นื่องจาการใหใหไมโครนาโนบับเบิล้ มีผลทําใหคา DO ในสารละลาย
ธาตุอาหารสูงกวาไมใหไมโครนาโนบับเบิล
ดังนั้นการใชไมโคร/นาโนบับเบิลมีประโยชนในการกระตุนการเจริญเติบโตของเมลอนละพืชชนิดอื่นได จึงนาจะตอง
มีการศึกษาการใชประโยชนกับพืชอื่นๆ ตอไป
สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองในครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของสารละลายธาตุอาหารและไมโครนาโนบับเบิลตอการเจริญเติบโตของ
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 ที่ EC 4.0 mS/cm และ EC 2.0 mS/cm มีความ
ยาวของรากมากกวา EC 4.0 mS/cm และ EC 2.0 mS/cm ที่ไมให 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 มีคาความเขียวของใบต่ําที่สุด แตการให MNB ไมมีผลตอความสูงของตน
จํานวนใบ ความกวางของใบ และจํานวนดอกตัวผูและดอกตัวเมีย
กิตติกรรมประกาศ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการประยุกตใชไฟฟาแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตร
และการประมงขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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การวิเคราะหภาพถายจากมิเตอรวัดน้ําเพื่ออานตัวเลขปริมาณการใชน้ําประปา
An analysis of water meter pictures to reading water usage values via the Template
Matching method.
พงษพิชญ เลิศเจริญวุฒา1*ภวัต ฉิมเล็ก1และ กฤติกา สังขวดี2
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*corresponding author E-mail : phongphit@psru.ac.th
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้นําเสนอการวิเคราะหภาพถายที่ไดจากการเก็บการถายภาพตัวเลขมิเตอรวัดน้ําประปาเพื่อทดแทนการจด
บันทึกโดยพนักงานตรวจมิเตอร ซึ่งระบบนี้ทําใหลดความผิดพลาดในการบันทึกขอมูลการใชงานของผูใชน้ําประปาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการจดบันทึกคามิเตอรแบบดั้งเดิม ในงานวิจัยนี้ใชหลักการของ Template Matching มาเปรียบเทียบภาพ
ตัวเลขของมิเตอรน้ําที่ไดจากการประมวลผลภาพ จากการทดลองกับภาพถายมิเตอรน้ําจํานวน 1000 ภาพ ผลการทดลอง
พบวามีความถูกตองในการอานตัวเลขอยูที่ 92.2% งานวิจัยนี้เปนแนวทางในการพัฒนาการเก็บขอมูลมิเตอรน้ําดวยการ
ถายภาพและพัฒนาความแมนยําของความถูกตองในการอานใหมากขึ้นในอนาคต.
คําสําคัญ : การประมวลผลภาพ ,มิเตอรวัดน้ํา ,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

787

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

บทนํา
จากการใชน้ําประปาในปจจุบันโดยเฉพาะประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองถือเปนปจจัยสําคัญของการดํารงชีวิต
เพราะประชากรในเขตเมืองมักใชน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค โดยผูอยูอาศัยสามารถขอใชบริการจากหนวยงานประปาของรัฐ
เปนหลัก ดังนั้นอัตราการใชน้ําประปาในเขตเมืองจึงมีปริมาณสูงและมีความถี่ในการใชงานมาก ปญหาหนึ่งที่ตามมาคือการ
ตรวจสอบปริมาณการใชน้ํา การตรวจสอบบันทึกขอมูลจะตรวจสอบผานมิเตอรน้ําที่หนวยงานมาติดตั้งตามที่อยูอาศัย จํานวน
มิเตอรจะแปรผันตามจํานวนครัวเรือน จากการเก็บขอมูลแบบดั้งเดิมมักประสบปญหาจากพนักงานตรวจบันทึกที่มักลงบันทึก
การใชงานผิดพลาดและใชเวลานานในการบันทึก
คณะวิจัยจึงมีแนวคิดหาวิธีการเพื่อลดขอผิดพลาดจากการบันทึกและลดเวลาในการบันทึกลง คณะวิจัยพบวา
เทคโนโลยีดาน การประมวลผลภาพ และ การจับคูภาพ เปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน และเปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแกปญหาการลงบันทึกและเวลาที่ใชในการตรวจบันทึก วัตถุประสงควิจัยเพื่อนําหลักการดานการประมวลผล
ภาพและหลักการดานการจับคูภาพมาทํางานรวมกัน โดยในสวนการประมวลผลภาพ คณะวิจัยไดนํางานวิจัยของ N Jawas,
and Indrianto (2018) เพื่อดึงสวนที่มีหมายเลขปริมาณการใชน้ําจากมิเตอรน้ําออกมาในรูปแบบภาพ และนํามาเปรียบเทียบ
ภาพตัวเลขวาเปนเลขจํานวนใดโดยใชหลักการ การจับคูภาพ สําหรับการอานภาพใหเปนตัวเลขไดนํางานวิจัยของ กาญดา
ทรัพยเย็น (2016) มาใชในงานวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินวิจัยแบงออกไดเปน 2 สวน คือ 1. การประมวลผลภาพมิเตอรน้ํา 2. การรูจําเลขจากการใชน้ําประปา
1. การประมวลผลภาพมิเตอรนา้ํ
1.1 การรับขอมูลภาพถายมิเตอรวัดน้ํา โดยการนําภาพถายจํานวน 1000 ภาพและนํามาปรับขนาดเหลือ
800 x 800 พิกเซล

(a)

(b)

ภาพที่ 1 ภาพตัวอยางมิเตอรน้ํา (a) สําหรับบานขนาดกลางหรือใหญ (b) สําหรับบานขนาดเล็ก
1.2 การตัดพื้นที่มิเตอรน้ํา เนื่องจากภาพมีขนาดไมเทากันและตองการเฉพาะสวนตัวมิเตอรโดยการเปลี่ยนภาพ
เปนสีเทาเพื่อลดการประมวลผลภาพโดยสมการที่ (1) และใชหลักการของ Average filter เพื่อใหลดสวนของภาพที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงกระทั นหัน และเพื่ อจั ดกลุ มความสว างของรูปภาพที่ ใกลเคี ยงกันใหอ ยูกลุ มเดียวกัน ใช หลั กการ DouglasPeucker เพื่อแปลงภาพเปนขาวดําและเลือกหาพื้นที่กลุมที่ตองการโดยปรับขนาดเปน 512 x 512 พิกเซล
Gray Level = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B
R แทนคาความเขมของสีแดงในพิกเซลที่ตองการหา มีคาระหวาง 0-255
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G แทนคาความเขมของสีเขียวในพิกเซลที่ตองการหา มีคาระหวาง 0-255
B แทนคาความเขมของสีน้ําเงินในพิกเซลที่ตองการหา มีคาระหวาง 0-255
ตนฉบับ

เปลี่ยนเปนเทา

เบลอ

แปลงภาพขาว-ดํา

เลือกกลุมขาว

ภาพที่ 2 การแปลงภาพเพื่อเลือกสวนที่ตองการ

ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางการตัดเพื่อเลือกเฉพาะตัวมิเตอรวัดน้ํา
1.3 ขบวนการคัดกรองภาพเพื่อแยกสวนที่มีตัวเลขในหนาปดมิเตอรน้ํา
1.3.1 แปลงภาพเปนสีเทา ดังภาพที่ 4 และใชหลักการ Homomorphic filter เพื่อกรองภาพเทคนิคการ
กรองภาพนีเ้ พื่อทําใหมีระดับสีเรียบทั่วทั้งภาพ ใชรวมกับการเปลี่ยนโครงรางภาพโดยวิธี Top Hat ชวยใหภาพที่ไดมีการเนน
ความเขมในแนวนอน ดังภาพที่ 5 แตกอนจะผานเทคนิคทั้งสองวิธีจะตองมีการกรองคลื่นความถี่ที่ไมตองการออกจากภาพโดย
วิธี Butterworth filter ดังสมการที่ (2)
(2)

𝑥, 𝑦 แทนคาพิกัดเชิงพื้นที่ในแกน x และแกน y

𝑔𝐻 และ 𝑔𝐿 แทนคาตัวแปรปรับคาสูงและต่ําของฟลเตอร
𝑤 และ ℎ คือความกวางและสูงของฟลเตอร
𝐷 0 คือระยะทางการตัดจากศูนยกลาง
R

𝑛 คือจํานวนที่ตองการกรองความถี่
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ภาพที่ 4 แปลงภาพเปนสีเทา

ภาพที่ 5 ภาพที่ผานขั้นตอน Homonorphic filter และ
ปรับปรุงโครงรางดวย Top Hat

1.3.2 เมื่อผานขั้นตอนในหัวขอ 1.3.1 ในขั้นตอนนี้จะใชหลักการของ Otsu Binarization เพื่อเรงความ
สวางใหมากขึ้นโดยพื้นสีที่ไมไดถูกเลือกคาความสวางจะไมเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 6 จากนั้นใชวิธีการ morphology
close เพื่อทําใหพื้นที่ขาวและดํามีขนาดที่ชัดเจนและมีพื้นที่ภายในเพิ่มขึ้นเนื่องมีการกัดกลอนสวนเกินของภาพออก
จุดประสงคเพื่อหาตําแหนงของหมายเลขในหนาปดมิเตอรดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 ผลลัพทจากวิธีการ Otsu Binarization

ภาพที่ 7 ผลลัพทจากวิธีการ morphology close

1.3.3 ขั้นตอนการหาตําแหนงตัวเลข มี 3 เงื่อนใขเพื่อกําหนดตําแหนงที่เลือก คือ พื้นที่สีขาวหรือดําที่
ตองการมีขนาดใหญกวา 500 พิกเซล และมีพื้นที่ใหญที่สุด , ตองมีลักษณะเปนกลองสีเหลี่ยมเพื่อยืนยันวาเปนแถบตัวเลขบน
หนาปดมิเตอร , จากสวนที่เลือกขนาดของแนวนอนตองมากกวาเปน 2 เทาของความสูง หลังจากนั้นจึงใชวิธีการกรองแบบ
Homomorphic filter เพื่อลบสวนที่ไมเขาเงื่อนใขออกไปดังภาพที่ 8 จากนั้นจึงใชวิธีการ otsu binarization เพื่อทําให
ตัวเลขมีความสวางมากขึ้นดังภาพที่ 9

ภาพที่ 8 ผลลัพธจากวิธีการ Homomorphic filter

ภาพที่ 9 ผลลัพธ พื้นที่หมายเลขมิเตอรน้ํา

2. การรูจําเลขจากการใชน้ําประปา
หลักการของ Template Matching เปนการนําภาพทั่วไปที่ตองการทดลอง (source image) มาเปรียบเทียบกับ
ภาพแมแบบ (template image) และพิจารณาคาของพิกเซลของทั้งสองแหลงไลเปนลําดับอนุกรมจากซายไปขวาจากบนลง
ลาง งานวิจัยนี้ไดใชสมการ Correlation Coefficient Normalized ในการตีคาวาแมแบบใดมีคาสัมประสิทธิ์สูงสุด คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธสามารถหาไดจากสมการที่ (3)
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(3)

𝐶 คือ คา Correlation coefficient

𝑁 คือ คอลัมนของพิกเซล

𝑓 คือ ความเขมของสีแตละจุดสีบนภาพแมแบบ

𝐻 คือ เมทริกซของตารางพิกเซล

𝑤 คือ ความเขมของสีแตละจุดสีบนเทมเพลต

< 𝑓 > และ < 𝑤 > คือคาเฉลี่ยสีของภาพเทมเพลต

𝑀 คือ แถวของพิกเซล

เมื่อนําภาพที่ตองการทดลองมาเปรียบเทียบกับภาพแมแบบตามสมการที่ (3) จะไดคาสัมประสิทธิ์ของภาพแมแบบ
ออกมาสามารถนําคาสัมประสิทธิ์ มาเปรียบเทียบกับตารางที่ 1 เพื่อทราบวาภาพที่นํามาทดลองมีความเหมือนกับภาพแมแบบ
เพียงใด โดยแบงระดับได 5 ระดับ คาสัมประสิทธิ์ในระดับ 1.00 คือคาสูงสุด อีกนัยยะคือภาพที่นํามาทดลองเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาพแมแบบแลวไดคาสัมประสิทธิ์เทากับ 1.00 แปลวามีความถูกตองในระดับสูงมาก
ตารางที่ 1 ระดับความสัมพันธของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
คะแนนระดับ คาตัวแปร 𝑪
0.90-1.00
0.70-0.90
0.50-0.70
0.30-0.50
0.00-0.30

ความสัมพันธ
ระดับสูงมาก
ระดับสูง
ระดับปานกลาง
ระดับต่ํา
ระดับต่ํามาก

2.1 ในการทดลองวิจัยกําหนดขนาดภาพตัวเลขตั้ง 0 – 9 มีขนาด 160 x 240 พิกเซลเพื่อใชเปนภาพแมแบบ
ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ภาพแมแบบเพื่อใชตรวจสอบในขบวนการ Template Matching
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2.2 นําเอาผลลัพธภาพที่ 9 เปนขอมูลทดสอบไดผลดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 การนําสวนหมายเลขจากมิเตอรน้ํามาหาหมายเลขโดยใชขบวนการ Template Matching
ผลการวิจัย
จากผลการทดลองวิจัยโดยนําหลักการ Image Processing เพื่อหาตําแหนงหมายเลขการใชน้ําบนภาพ และ
หลักการ Template Matching เพื่อหาความถูกตองของการแปลความหมายภาพเปนตัวเลข จากขอมูล 1000 ชุดเพื่อใชใน
การทดสอบความถูกตองมีอัตราความถูกตองของการตรวจจับหมายเลข 92.2% ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 ผลความถูกตองในการอานตัวเลขของชุดขอมูล 1000 ชุด
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บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการผลิตถ่านกั มมันต์จากเปลือกทุเรี ยนที่ถูกเผาคาร์บอไนเซชั่นด้วยการเผาแบบอับอากาศ
ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส นาผงถ่านที่ได้มาทาการกระตุ้นด้วยไอน้า ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ
90 นาที พบว่า ค่าร้อยละความชื้น และค่าร้อยละผลผลิตมีค่าอยู่ในช่วง 6.96 – 6.99 และ 86.03 – 86.06 ตามลาดับ ค่าการ
ดูดซับโลหะหนักของผงถ่านมีค่าอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.83 – 73.40 มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น อยู่ในช่วง 531 – 612 m2/g ผงถ่านที่ผ่าน
การกระตุ้นมีค่าการดูดซับโลหะหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผงถ่านที่ยังไม่ได้ผ่านการกระตุ้น ดังนั้น กระบวนการผลิตถ่านกัม
มันต์จากเปลือกทุเรียนด้วยวิธีกระตุ้นด้วยไอน้าสามารถผลิตถ่านกัมมันต์ที่ มีค่าการดูดซับเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. 900-2547
ค้าส้าคัญ : ถ่านกัมมันต์ เปลือกทุเรียน การกระตุ้นด้วยไอน้า
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
ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอาหารและที่อยู่อาศั ยก็มากขึ้น
ก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมประเทศอื่น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นั้น เองน าพาซึ่งสารพิษ และของเสี ยมากมาย เช่ น อุต สาหกรรมสิ่งทอจะปล่อ ยน้าเสี ยที่ มี ความเข้ ม ของสี และปริม าณ
สารอินทรีย์ในปริมาณสูง รวมถึงสีและกลิ่นที่ ไม่พึงปรารถนาอีกด้วย ส่วนอุตสาหกรรมชุบโลหะ อุตสาหกรรมเคลือบผิว
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ก่อให้เกิดสารพิษจาพวกโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ร่างกายทั้งระบบหายใจ ระบบประสาท และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นการบาบัดสารพิษ เหล่านี้ จึงจาเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย
การดูดติดผิวหรือการดูดซับ เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญมากอย่างหนึ่ง และมีการนาไปประยุกต์ใช้งานด้าน
ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
การปิโตรเลียม และปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร และยา อุตสาหกรรมการผลิตถ่านกัมมันต์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง
กรองน้าดื่ม และใช้ในกระบวนการผลิตน้าประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค (ปัญญา มณีจักร์ , 2554) โดยถ่านกัมมันต์
(Activated carbon) เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ังเคราะห์ขึ้นโดยผ่านกระบวนการคาร์บอไนเซชั่น โดยการเผา และอัดแรงดันที่อุณหภูมิ
สูง ๆ ภายใต้การควบคุมปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทาให้ผิวของคาร์บอนเกิดการจัดเรียงตัว
ใหม่ในโครงสร้าง เกิดร่างแหรูพรุนภายใน และร่างหมู่ฟังก์ชั่นบนพื้นผิวในแต่ละส่วน ทาให้ถ่านกัมมันต์มีลักษณะพิเศษ คือ มี
พื้นที่ผิวสัมผัสมาก ประมาณ 600-2,000 ตารางเมตรต่อกรัม จึงมีสมบัติหรืออานาจในการดูดซับสูง เนื่องจากมีรูพรุนขนาด
เล็กเกิดขึ้นจานวนมากและขนาดรูพรุนก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการผลิตและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิ ต ถ่ า นกั ม มั น ต์ มี ห ลายชนิ ด เช่ น ไม้ ย างพารา ไม้ ไ ผ่ เศษไม้ เ หลื อ ทิ้ งและวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ งทางการเกษตร เช่ น แกลบ
กะลามะพร้าว ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด เป็นต้น (กาชัย นุ้ยธิติกุล, 2548)
ปัจจุบันผู้ประกอบการผลิตถ่ านกัมมันต์มีก ารนาเสนอรู ปแบบการใช้ ง านได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การท า
ผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศจากถ่านกัมมันต์ ในรูปแบบที่สวยงามใช้ในรถยนต์ ในตู้เย็น อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
เกษตรกรรม เช่น การดูดซับก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบ การดูดซับก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์ หรือประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม
เช่น ดูดซับของเสียมีเทนที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่แก๊สมีเทนที่ดูดซับได้จากถ่านกัมมันต์ยังสามารถนาไปพัฒนา
หรือใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย (จินดารันต์ นิ่มพานิช และคณะ, 2546)
ดังนั้นเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรน่าจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก ควรที่จะ
นามาใช้ประโยชน์ในการผลิตถ่านกัมมันต์ เพื่อเป็นตัวดูดซับที่ดีได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุ และเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกในการผลิตถ่านกัมมันต์ โดยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไอน้า จะถูกวิเคราะห์หาค่าร้อยละผลผลิต ค่าความชื้น
ค่าการดูดซับโลหะหนัก และสรุปผลต่อไป
วิธีด้าเนินการวิจัย
นาเปลือกทุเรียนมาชั่งน้าหนักก่อนการอบไล่ความชื้นแล้วทาการบันทึกน้าหนักไว้ นาเปลือกทุเรียนเข้าในเตาอบที่
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นคานวณหาค่าร้อยละความชื้น และร้อยละผลผลิตสามารถ
คานวณได้จากสมการ (2) และทาการกระตุ้นโดยทาการคาร์บอนไนเซชั่นแบบอับอากาศ ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็น
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เวลา 1 ชั่วโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น ทาการชั่งน้าหนักก่อน และหลังการคาร์บอนไนเซชั่น เพื่อหาค่าความชื้น
ค่าร้อยละผลผลิต และค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนัก จากนั้นนาถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่ได้มาบดด้วยโกร่งบดยา และ
คัดขนาดด้วยตะแกรง 80 mesh นาผงถ่านที่ได้มากระตุ้นด้วยไอน้าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 90
นาที นามาเข้าโถดูดความชื้น 10 นาที และนาเข้าตู้อบ ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ชั่งน้าหนักทุก 1 ชั่วโมงจนน้าหนักคงที่
เพื่อทาการหาค่าร้อยละความชื้น และร้อยละผลผลิต นาถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการอบแล้วมาชั่งใส่ในขวดชมพู่จานวน 1 กรัม
หลังจากนั้นเติมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 100 ppm ลงไปในขวดชมพู่ 50 มิลลิลิตร นาไปเขย่า 150 รอบ/นาที เป็น
เวลา 30 นาที เมื่อครบกาหนดแล้วนาไปกรองเพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลว เก็บใส่ขวดเก็บตัวอย่างแล้วปิดฝาให้สนิท
แล้วนาสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนักด้วยเครื่อง Thermo Scientific Genesys 20 โดยค่าร้อย
ละการดูดซับโลหะหนักของถ่านกัมมันต์สามารถคานวณได้จากสมการ (1)
ร้อยละของการดูดซับ = ผลต่างของความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นที่เหลือจากการดูดซับ x 100 %
ค่าความเข้มข้นเริ่มต้น

ข

ก

ภาพที่ 1 เปลือกทุเรียนก่อนเผา (ก) และ หลังการเผาแบบอับอากาศ (ข)

ภาพที่ 2 การทดสอบการดูดซับโลหะหนัก
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วิเคราะห์หาค่าความชืน
เพื่อต้องการคานวณหาความชื้นของเปลือกทุเรียนก่อน และหลังเผา หาความชื้นหลังจากทาการกระตุน้ ทาง
กายภาพด้วยไอน้า
ปริมาณความชื้น = ผลต่างของน้าหนักเปลือกทุเรียนก่อนเผาและหลังเผา (g) x 100 %
(เปอร์เซ็นต์ต่อน้าหนัก)
น้าหนักเปลือกทุเรียนเริ่มต้น (g)

(2)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ค่าความชื้น ค่าร้อยละของผลผลิต และค่าร้อยละของการดูดซับ โลหะหนักของถ่านกัมมันต์จาก
เปลือกทุเรียน พบว่า ค่าร้อยละความชื้นเฉลี่ยของเปลือกทุเรียนก่อนเผาคาร์บอไนเซชั่น มีค่าเท่ากับ 24.16 เมื่อทาการ
คาร์บอไนเซชั่นด้วยการเผาแบบอับอากาศที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส และทาการกระตุ้น ถ่านกัมมันต์ที่ได้ด้วยไอน้าที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที พบว่าค่าร้อยละความชื้นของถ่านกัมมันต์มีค่าอยู่ในช่วง 6.96 – 6.99
ค่าร้อยละของผลผลิตของถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่เผาแบบอับอากาศ มีค่าร้อยละผลผลิตอยู่ในช่วง 75.92 – 75.96
และมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อทากระตุ้นด้วยไอน้า 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 ค่าการดูดซับโลหะหนักของถ่านจากเปลือกทุเรียนที่เผาแบบอับอากาศ
โลหะหนัก

ร้อยละการดูดซับ

Hg

0.76

Cu
Cd

0.23
12.87

Pb

3.10

Fe

2.67

เมื่อนาผงถ่านกัมมันต์มาบด และคัดขนาดด้วยตะแกรง และทาการกระตุ้นด้วยไอน้าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที พบว่า ค่าร้อยละการดูดซับโลหะหนัก แคดเมียม (Cd) มีค่าการดูดซับสูงสุด และพื้นที่ผิวของ
ถ่านกัมมันต์มีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 612 m2/g จึงสรุปได้ว่าระยะเวลาในการกระตุ้นที่ 60 นาที สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูดซับแคดเมียม (Cd) ได้ดีทสี่ ุด ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การดูดซับโลหะหนัก ค่า pH และพื้นที่ผิว BET ของถ่านกัมมันต์ที่ผา่ นกระตุ้นด้วยไอน้า

7.31

พื้นที่ผิว
(m2/g)
531

60

7.24

90

7.34

เวลาในการกระตุ้น
(นาที)
30

pH

Hg
0.83

ร้อยละการดูดซับโลหะหนัก
Cu
Cd
Pb
1.93
43.20
3.81

Fe
5.00

612

1.20

1.37

73.40

6.07

5.50

571

3.67

1.67

67.12

3.73

5.00

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรมกับคุณสมบัติถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน
กระบวนการ

มาตรฐาน
อุตสาหกรรม

เผาแบบอับ
อากาศ

ค่าความชื้น
ค่า pH
ค่า BET
(Hg)
(Cu)
(Cd)
(Pb)
(Fe)

ไม่เกิน 8
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

24.16
9.94
215
0.76
0.23
12.87
3.10
2.67

กระตุ้นด้วยไอน้า
30 นาที
6.99
7.31
531
0.83
1.93
43.20
3.81
5.00

60 นาที
6.98
7.24
612
1.20
1.37
73.40
6.07
5.50

90 นาที
6.96
7.34
571
3.67
1.67
67.12
3.73
5.00

ผลของถ่านกัมมันต์
จากเปลือกทุเรียน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อทาการคาร์บอไนเซชั่นด้วยการเผาแบบอับอากาศที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีค่าร้อยละ
ความชื้นเท่ากับ 24.16 และเมื่อทาการกระตุ้นด้วยไอน้าที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที ค่า
ร้อยละของความชื้นมีค่าลดลง อยู่ในช่วง 6.96 – 6.99 ซึ่งค่าความชื้นของถ่านกัมมันต์ที่ได้มีค่าไม่เกินร้อยละ 8 ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 900-2547 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) โดยค่าความชื้นเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถการดูด
ซับ ถ้ามีค่าความชื้นสูงจะส่งผลให้การดูดซับสารละลายหรือก๊าซลดลง (Silgado KJ, Marrugo GD, Puello J, 2014)
และเมื่อวิเคราะห์ค่าร้อยละการดูด ซับโลหะหนัก พบว่า ถ่านเปลือกทุเรียนที่ถูกกระตุ้นด้วยไอน้า สามารถดูดซับ
โลหะหนัก ได้แก่ ปรอท (Hg) ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) และ เหล็ก (Fe) เพิ่มขึ้น โดยมีค่าร้อยละการดูดซับ
โลหะแคดเมี่ยม สูงถึง ร้อยละ 73.40 และเมื่อทาการวิเคราะห์มีค่า pH พบว่า ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไอน้า มีค่า
pH ลดลง จาก 9.94 เป็น 7.24 – 7.34 นอกจากนี้ เมื่อทาการวิเคราะห์ พื้นที่ผิวจาเพาะ (BET) ยังพบว่า ค่าพื้นที่ผิว (BET)
ของถ่านกัมมันต์ที่กระตุ้นด้วยไอน้าเป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที มีค่าเพิ่มขึ้น จาก 215 ตารางเมตรต่อกรั ม เป็น 531 612
และ 571 ตารางเมตรต่อกรัม โดยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการกระตุ้นด้วยไอน้าเป็นเวลา 60 นาที มีค่าพื้นที่ผิว (BET) สูงที่สุด อาจ
กล่าวได้ว่า ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมได้นี้มีค่าพื้นทีผ่ ิวสูงขึ้น จึงทาให้มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถ่านที่ผลิต
ได้ มีค่า pH เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 900-2547 ดังแสดงในตารางที่ 3
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบค่าร้อยละความชื้ น ค่าร้อยละผลผลิต ค่าการดูดซับโลหะหนัก พบว่า กระบวนการกระตุ้ น
ถ่านกัมมั นต์ด้ วยไอน้ าเป็ นเวลา 30 60 และ 90 นาที สามารถผลิ ตถ่ านกั มมัน ต์จากเปลือ กทุเ รียนที่ผ่ านตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 900-2547 ทุกเงื่อนไข กล่าวคือ การกระตุ้นด้วยไอน้าส่งผลให้เกิดรูพรุนขนาดเล็ก และมีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นภายใน
ผงถ่าน จึงมีค่าการดูดซับโลหะหนักที่มีค่าเพิ่มขึ้นได้แก่ แคดเมียม (Cd) จาก 12.87 เป็น 73.40 ภายหลังจากการกระตุ้น
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียนที่กระตุ้นด้วยไอน้า สามารถนาไปใช้ในการดูดซับโลหะหนัก
ประเภท แคดเมียม ตามแหล่งน้าทิ้งที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้
กิตติกรรมประกาศ
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การประเมินคุณสมบัติและการปนเปอนโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลก
Assessment of soil properties and heavy metal contamination of
safe rice paddy field soils in Phitsanulok
กลวัชร ปพาด* และ ปยะดา วชิระวงศกร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Faculty of Science and Technology Pibulsongkram Rajabhat University
*corresponding author email: konlawat.p@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาคุณสมบัติและประเมินการปนเปอนโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัยของจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งทําการสุมเก็บตัวอยางดินจากนาขาวปลอดภัยจํานวน 22 แปลงตัวอยาง โดยโลหะหนักที่ปนเปอนในดินถูก
วิเคราะหดวยเครื่องเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร จากการศึกษาพบวาดินสวนใหญมีสีน้ําตาลแดง
เขมถึงสีดําเมื่อเปรียบเทียบกับสมุดคูมือเทียบสีแบบระบบมัลเซลล เนื้อดินเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของรอยละอนุภาคของ
ทราย ทรายแปง และดินเหนียว พบวาสวนใหญเปนดินรวนทราย ความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 5.6±0.08 อินทรียวัตถุเฉลี่ย
รอยละ 2.25±0.90 และพบวาเหล็กมีการปนเปอนในดินมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 366.90±186.41 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
รองลงมา ไดแก สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 59.93±28.19, 31.89±10.89, 13.23±9.87
และ 1.52±0.74 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินที่
กําหนดไว จะเห็นไดวาความเขมขนของโลหะหนักเกือบทั้งหมดไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวยกเวนปริมาณเหล็ก
คําสําคัญ : โลหะหนัก การปนเปอ น 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
ขาวเปนอาหารจําพวกคาโบไฮเดรตที่ใหพลังงานแกรางกายและมีกรดอมิโนไลซีนซึ่งเปนกรดอะมิโนที่จําเปนตอ
การดํารงชีวิต ประชากรกวาครึ่งโลกบริโภคขาวเปนอาหารหลัก โดยประเทศไทยเปนแหลงปลูกขาวที่ผลิตออกสูตลาดโลก
มากที่สุด และเปนศูนยกลางของการศึกษาวิจัยพันธุขาว (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2561) ในปจจุบันประชากร
ทั่วโลกหันมาใหความสําคัญตอสุขภาพมากขึ้น การทํานาขาวปลอดภัยจึงเปนประโยชนแกผูผลิตและผูบริโภค การทํานา
ขาวปลอดภัยเปนวิธีการปลูกขาวที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชเคมีในการปลูก
ขาวนอกจากจะสามารถชวยลดภาระคาใชจายของประเทศที่สูญเสียไปกับการนําเขาสารเคมีทางการเกษตร ยังทําใหเกิด
ประโยชนอยางยิ่งกับเกษตรกร คือ ชวยลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น เปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ดานราคาในตลาดขาวโลก รวมไปถึงสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงขึ้นทั้งแกเกษตรกรและผูบริโภคเอง (องคความรูเรื่องขาว,
2562)
จังหวัดพิษณุโลกนับวาเปนแหลงผลิตขาวที่ใหญที่สุดในภาคเหนือตอนลาง ซึ่งมีการจําหนายทั้งในประเทศและ
สงออกตางประเทศ (กรมการขาว, 2552) ซึ่งจากการสัมภาษณคุณนิพล สุเยาว ผูนําเกษตรกลุมวิสาหกิจคนมีดีพิษณุโลก
ซึ่งเปนกลุมของ เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer: YSF) ที่หันมาใชหลักการทําการเกษตรปลอดภัย ในวันที่ 8
สิงหาคม 2561 ภายใตหัวขอ “การผลิตขาวปลอดภัย” พบวาปจจุบันหนวยงานเกษตรไดมีการสงเสริมเกษตรกรรุนใหมให
มีการทําเกษตรปลอดภัย ทําใหมีกลุมเกษตรปลอดภัยเกิดขึ้นหลายกลุม แตละกลุมจะเปนกลุมขนาดเล็กซึ่งมีการเพาะปลูก
ตามแนวของเกษตรปลอดภัยในระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) การปลูกขาวปลอดภัยสวน
ใหญจะเปนการปลูกขาวแบบนาปแทนการทํานาแบบหลายรอบที่ตองใชสารเคมีในปริมาณมาก พันธุขาวสวนใหญที่ปลูกจะ
เปนขาวหอมมะลิที่มีราคาสูง ซึ่งพันธุขาวที่นิยมปลูกและเปนที่ตองการของตลาดจํานวนมากในปจจุบันนี้มี 6 ชนิด ไดแก
ขาวทับทิมชุมแพ ขาวสินเหล็ก ขาวหอมมะลิ105 ขาวธรรมศาสตร ขาวกข67 และขาวไรซเบอรรี่ตนดํา (นิพล, 2561)ซึ่ง
การทํานาขาวปลอดภัยยังมีการใชสารเคมี ผลผลิตจากระบบเกษตรที่ใชสารเคมีแตควบคุมปริมาณสารเคมีตกคางใหอยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดวาปลอดภัยตอการบริโภค ซึ่งสวนใหญจะพิจารณาและประเมินจากปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชและแมลง
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2562; กรมการขาว, 2561) อยางไรก็ตาม ในการทํานาขาวปลอดภัยยังคงใชแปลงนาขาวเดิมที่อาจจะมี
การใชปุยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตอเนื่องเปนระยะเวลายาวนาน รวมถึงการที่อาจจะยังคงมีการใชสารเคมีทาง
การเกษตรอยูบาง ซึ่งอาจจะสงผลทําใหยังคงมีการสะสมโลหะหนักในดิน สามารถสงผลทําใหดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรม
และแพรกระจายสูสิ่งแวดลอมตอไปได รวมถึงยังสามารถสะสมในเมล็ดขาว และถายทอดไปตามระบบหวงโซอาหาร ซึ่ง
สวนใหญในการประเมินคุณภาพขาวในการจําหนายจะไมไดใหความสําคัญกับการตรวจประเมินในปจจัยนี้เพื่อการรับซื้อ
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงศึกษาคุณสมบัติและปริมาณโลหะหนักที่ปนเปอนในดินที่มีการทํานาขาวปลอดภัยในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดินเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและ
การใชสารเคมีทางการเกษตรใหเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตขาวที่มีคุณภาพ ชวยลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ให
สูงขึ้น เปนการเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานราคาในตลาดขาวไดอยางยั่งยืน
วิธดี ําเนินงานวิจัย
การเก็บตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดินในแปลงขาวปลอดภัยจากเกษตรกรที่ปลูกขาวปลอดภัยภายในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้นจํานวน
22 แปลงตัวอยาง โดยทําการเก็บตัวอยางดินโดยสุมเก็บตัวดินใหทั่วแปลง แปลงละประมาณ 15 จุดที่ความลึกประมาณ
15 เซนติเมตร ผสมดินแตละจุดที่เก็บมาใหเขากันแลวถือวาเปนตัวอยางดินที่เปนตัวแทนของแปลงนั้นโดยเก็บดินประมาณ
1 กิโลกรัมตอแปลง ทั้งนี้ไดดําเนินการเก็บตัวอยางดินเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2562
การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหดิน
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นําตัวอยางดินมาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง บดดินดวยครกหิน แลวรอนดิน
ผานตะแกรงขนาด 2 mesh นําไปวิเคราะหคุณสมบัติของดินในหองปฏิบัติการ ไดแก เนื้อดิน ความเปนกรด-ดาง
อินทรียวัตถุ และวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในดิน ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ทั้งนี้สําหรับสีดิน
ไดทําการตรวจวัดที่ภาคสนาม โดยวิธีที่ใชในการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของดินและวิธีการวิเคราะห
คุณสมบัติของดิน
สีดิน (Soil color)
เนื้อดิน (Soil Texture)
ความเปนกรด-ดาง (pH)
อินทรียวัตถุ (Organic Matter)
โลหะหนัก (Cd, Cu, Fe, Pb, Zn)

วิธีการวิเคราะห
เปรียบเทียบกับ Munsell Soil Color Charts
วิธี Hydrometer
ตรวจวัดดวยเครื่อง pH Meter
วิธี Walkley and Black
ตรวจวัดดวย Atomic Absorption Spectrophotometer

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ทําการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใชในการวิจัย
เชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
คุณสมบัติของดินนาขาวปลอดภัย
จากการศึกษาคุณสมบัติของดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 22 แปลง พบวาดินสวนใหญมีสี
น้ําตาลแดงเขมถึงสีดํา เนื้อดินสวนใหญที่พบเปนดินรวนทราย 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 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก
แปลงตัวอยางดินนาขาว
สีดิน
แปลงตัวอยางที่ 1 (นาขาว กข29)
น้ําตาลอมเทา (10 YR 4/2)
แปลงตัวอยางที่ 2 (นาขาว กข29)
น้ําตาล (7.5 YR 4/2)
แปลงตัวอยางที่ 3 (นาขาว กข29)
น้ําตาลเขม (10 YR 3/3)
แปลงตัวอยางที่ 4 (นาขาว ชัยนาท1)
สีเทาเขม (10 YR 4/1)
แปลงตัวอยางที่ 5 (นาขาว พิษณุโลก2)
น้ําตาลเขม (7.5 YR 3/2)
แปลงตัวอยางที่ 6 (นาขาว พิษณุโลก2)
น้ําตาลเขม (7.5 YR 4/6)
แปลงตัวอยางที่ 7 (นาขาว พิษณุโลก2)
น้ําตาลอมเทาเขม (10 YR 3/2)
แปลงตัวอยางที่ 8 (นาขาว พิษณุโลก2)
น้ําตาลอมเทา (10 YR 3/2)
แปลงตัวอยางที่ 9 (นาขาว ดอกมะลิ105)
ดํา (2.5/1 YR)
แปลงตัวอยางที่ 10 (นาขาว ดอกมะลิ105)
น้ําตาลแดงเขม (2.5 YR 3/4)
แปลงตัวอยางที่ 11 (นาขาว ดอกมะลิ105)
น้ําตาลแดงเขม (5 YR 3/2)
แปลงตัวอยางที่ 12 (นาขาว กข49)
น้ําตาลเขม (10 YR 3/3)
แปลงตัวอยางที่ 13 (นาขาว กข49)
น้ําตาลเขม (7.5 YR 3/3)
แปลงตัวอยางที่ 14 (นาขาว กข49)
น้ําตาลอมเทาเขม (10 YR 3/2)
แปลงตัวอยางที่ 15 (นาขาว กข41)
น้ําตาลเขม (10 YR 2/2)
แปลงตัวอยางที่ 16 (นาขาว กข59)
น้ําตาลเขม (7.5 YR 3/4)
แปลงตัวอยางที่ 17 (นาขาว พิษณุโลก80)
สีเทาเขม (7.5 YR 3/1)
แปลงตัวอยางที่ 18 (นาขาว หอมมะลิ)
น้ําตาลเขม (7.5 YR 3/3)
แปลงตัวอยางที่ 19 (นาขาว หอมประทุม)
น้ําตาลเขม (7.5 YR 2.5/3)
แปลงตัวอยางที่ 20 (นาขาว ไรซเบอรี)่
น้ําตาลเขม (7.5 YR 3/4)
แปลงตัวอยางที่ 21 (นาขาว ไรซเบอรี)่
ดํา (5 Y2.5/2)
แปลงตัวอยางที่ 22 (นาขาว ขาวเหนียวแดง)
น้ําตาลแดง (5 YR 4/3)
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เนื้อดิน
ดินรวนทราย
ดินรวนทราย
ดินรวนทราย
ดินรวนทราย
ดินทรายรวน
ดินทรายรวน
ดินเหนียวปนทราย
ดินรวนเหนียวปนทราย
ดินเหนียวปนทราย
ดินทรายรวน
ดินทรายรวน
ดินรวนทราย
ดินเหนียวปนทราย
ดินทรายรวน
ดินรวนเหนียวปนทราย
ดินรวนทราย
ดินรวนทราย
ดินทรายรวน
ดินรวนทราย
ดินรวนเหนียวปนทราย
ดินรวนเหนียวปนทราย
ดินทรายรวน

PH
5.3±0.11
5.4±0.06
5.2±0.02
4.7±0.04
5.3±0.01
4.5±0.03
5.0±0.08
5.5±0.04
5.7±0.02
6.7±0.05
5.7±0.03
5.0±0.04
6.8±0.19
6.9±0.11
5.9±0.60
5.0±0.02
6.6±0.09
4.7±0.04
6.4±0.06
5.0±0.04
5.3±0.01
6.1±0.07

%OM
0.56±0.39
1.79±0.19
1.90±0.39
1.79±3.23
1.57±0.51
1.68±0.58
3.58±0.51
2.35±0.34
3.47±1.85
1.68±1.87
2.35±0.89
1.34±0.58
3.36±0.67
1.85±3.59
5.04±0.34
1.34±0.34
2.02±0.58
1.12±0.51
2.24±0.19
5.37±0.58
0.34±1.54
2.80±0.19
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ปริมาณโลหะหนักในดิน
จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัย ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก
พบวามีปริมาณเหล็ก>สังกะสี>ตะกั่ว>ทองแดง>แคดเมียม เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนา
ที่ดินสําหรับการเพาะปลูก พบวาดินในนาขาวปลอดภัยยังมีการปนเปอนเหล็ก ในปริมาณที่เกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
(ตารางที่ 3)
เหล็กเปนโลหะหนักที่พบมากที่สุดในดินในนาขาวปลอดภัย โดยเหล็กมีคาอยูในชวง 128.40-722.48 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 366.90±372.52 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาที่เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรม
พัฒนาที่ดินกําหนดไววาไมเกิน ≥300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เมื่อพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวที่มีการปนเปอน
เหล็กในปริมาณสูงเกินเกณฑมาตรฐานรอยละ 59
สํ า หรั บ สั ง กะสี ที่ พ บในดิ น นาข า วมี ค า อยู ใ นช ว ง 22.17-109.70 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ กิ โ ลกรั ม มี ค า เฉลี่ ย เท า กั บ
59.93±28.19 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกําหนดไววาไมเกิน 90
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวที่เกินเกณฑมาตรฐานรอยละ 22
ตะกั่วที่พบในดินนาขาวมีคาอยูในชวง 13.48-54.66 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.89±10.89
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกําหนดไววาไมเกิน 55 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม โดยพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวทุกแปลงอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน
กําหนดไวทุกแปลง คิดเปนรอยละ 100
สวนทองแดงที่พบในดินนาขาวมีคาอยูในชวง 2.38-33.04 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เฉลี่ยเทากับ 13.23±9.87
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกําหนดไววาไมเกิน 41 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ทั้งหมดทุกแปลง คิดเปนรอยละ 100
แคดเมียมที่พบในดินนาขาวมีคาอยูในชวง ND-3.31 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เฉลี่ยเทากับ 1.52±0.74 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม เมื่อพิจารณาแลวพบแปลงตัวอยางดินนาขาวทุกแปลงอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน
กําหนดไววาไมเกิน 1.70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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ตารางที่ 3 ปริมาณความเขมขนของโลหะหนักในนาขาวปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก
แปลงตัวอยางดินนาขาว
Cu
แปลงตัวอยางที่ 1 (นาขาว กข29)
10.08±0.83
แปลงตัวอยางที่ 2 (นาขาว กข29)
2.38±3.67
แปลงตัวอยางที่ 3 (นาขาว กข29)
7.13±2.65
แปลงตัวอยางที่ 4 (นาขาว ชัยนาท1)
6.91±4.62
แปลงตัวอยางที่ 5 (นาขาว พิษณุโลก2)
2.58±0.57
แปลงตัวอยางที่ 6 (นาขาว พิษณุโลก2)
13.75±0.32
แปลงตัวอยางที่ 7 (นาขาว พิษณุโลก2)
29.58±4.76
แปลงตัวอยางที่ 8 (นาขาว พิษณุโลก2)
14.83±1.79
แปลงตัวอยางที่ 9 (นาขาว ดอกมะลิ105 (1)
28.00±1.40
แปลงตัวอยางที่ 10 (นาขาว ดอกมะลิ105)
10.80±4.78
แปลงตัวอยางที่ 11 (นาขาว ดอกมะลิ105)
9.65±2.43
แปลงตัวอยางที่ 12 (นาขาว กข49)
2.58±0.94
แปลงตัวอยางที่ 13 (นาขาว กข49)
22.16±1.19
แปลงตัวอยางที่ 14 (นาขาว กข49)
6.91±1.08
แปลงตัวอยางที่ 15 (นาขาว กข41)
33.04±2.82
แปลงตัวอยางที่ 16 (นาขาว กข59)
3.25±3.37
แปลงตัวอยางที่ 17 (นาขาว พิษณุโลก80)
14.9±2.48
แปลงตัวอยางที่ 18 (นาขาว หอมมะลิ)
2.38±1.86
แปลงตัวอยางที่ 19 (นาขาว หอมประทุม)
15.12±2.65
แปลงตัวอยางที่ 20 (นาขาว ไรซเบอรี่)
30.52±2.66

คาเฉลี่ยการปนเปอนโลหะหนัก (มก./กก.±SD.)
Pb
Cd
Fe
33.45±5.71
1.43±1.75
248.74±1.97
29.66±8.57
0.56±0.44
173.06±9.71
30.93±0.64
1.25±1.61
203.18±44.86
33.45±10.04
1.53±2.98
197.68±13.26
24.80±4.92
1.53±1.25
140.90±29.63
38.95±4.63
1.73±0.43
362.85±18.44
25.88±2.08
1.13±0.60
621.90±56.10
38.47±6.58
1.30±1.14
448.72±110.37
33.45±4.49
0.88±1.47
699.35±114.10
23.36±13.01
2.15±1.46
374.84±21.23
19.96±9.04
2.46±0.47
128.40±5.94
33.81±2.24
1.26±2.16
149.88±16.76
54.66±3.31
0.70±0.95
478.20±18.77
23.72±1.87
2.18±1.95
203.94±13.61
44.78±11.95
2.23±1.45
722.48±39.37
45.66±1.65
2.15±1.90
496.07±16.47
25.90±10.80
ND±1.91
310.00±9.86
23.73±9.99
0.70±0.82
229.72±2.99
49.63±6.85
1.73±0.71
425.62±16.88
39.91±4.32
1.76±0.75
635.05±8.27
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Zn
39.05±16.36
39.95±6.04
37.58±3.19
34.68±11.15
23.63±4.22
79.30±0.87
106.03±4.53
67.48±3.38
102.97±4.83
47.75±3.37
57.65±3.64
23.14±1.40
49.01±10.44
44.96±5.55
109.70±3.09
57.96±2.55
51.80±4.04
22.17±1.34
100.08±5.68
94.14±3.33
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ตารางที่ 3 ปริมาณความเขมขนของโลหะหนักในนาขาวปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (ตอ)
แปลงตัวอยางดินนาขาว
แปลงตัวอยางที่ 21 (นาขาว ไรซเบอรี)่
แปลงตัวอยางที่ 22 (นาขาว ขาวเหนียวแดง)
เฉลี่ย±SD
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คามาตรฐาน*
ไมผา นเกณฑ (รอยละ)

Cu
18.21±0.24
6.22±1.64
13.23±9.87
2.38
33.04
41
-

คาเฉลี่ยการปนเปอนโลหะหนัก (มก./กก.±SD.)
Pb
Cd
Fe
13.48±11.63
0.03±1.66
443.26±38.14
14.03±9.30
3.31±2.92
377.88±85.98
31.89±10.89
1.52±0.74
366.90±186.41
13.48
ND
128.4
54.66
3.31
722.48
55
1.70
≥300
41
59

หมายเหตุ : *(กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ; ND หมายถึง ตรวจไมพบ
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Zn
77.80±3.15
51.62±4.99
59.93±28.19
22.17
109.70
90
22
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อภิปรายผล
จากการศึกษาคุณสมบัติและการปนเปอนโลหะหนักของดินนาขาวปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบวาดิน
สวนใหญเปนสีน้ําตาลเขมถึงสีดํา เนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ความเปนกรด-ดางเฉลี่ย 5.6±0.08 อินทรียวัตถุ
รอยละ 2.25±0.90 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวมีความเหมาะสมในการปลูกขาว เนื่องจากดินรวนปนทรายที่
มีการระบายน้ําไดดี และดินดังกลาวมีความเปนกรด-ดางอยูระหวาง 4.5-6.9 ซึ่งอยูในชวงที่เหมาะสมที่ขาวตองการ ซึ่งคา
pH ของดินเปนดัชนีที่สําคัญสามารถบงบอกถึงสมบัติทางเคมีและความอุดมสมบูรณของดินไดทั้งนี้เนื่องจากคา pH มี
อิทธิพลตอกระบวนการทางเคมีและชีวเคมีในดิน เชน กิจกรรมของจุลินทรีย ความสามารถในการละลาย ตกตะกอน
ตลอดจนการเคลื่อนยายสูญหายของสารประกอบและไอออนตาง ๆ จึงทําใหมีอิทธิพลตอความเปนประโยชนและความเปน
พิษของธาตุอาหารตาง ๆ ของพืช (เพื่อนจิต, 2548) ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาอยูระหวาง 0.33-5.37 ซึ่งอยูในระดับที่
คอนขางสูง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ทําใหรากพืชไชชอนไดงาย ทนตอการชะลางและการกรอน เพิ่มความสามารถในการ
อุมน้ํา การซึมซับน้ําและการถายเทอากาศของดินไดดีขึ้น (ยงยุทธ, อรรถศิษฐ และชวลิต, 2554)
จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดินนาขาวปลอดภัย ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก
พบวามีปริมาณเหล็ก>สังกะสี>ตะกั่ว>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
ของกรมพัฒนาที่ดินสําหรับการเพาะปลูก พบวาดินในนาขาวปลอดภัยยังมีการปนเปอนเหล็กในปริมาณที่เกินเกณฑ
มาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินกําหนดไว ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพดินนาขาวที่ วรรธนศักดิ์ และคณะ (2556) ไดศึกษา
คุณสมบัติของดินในนาขาว ในอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง จะเห็นไดวาดินในนาขาวที่ศึกษามีปริมาณเหล็กและทองแดง
นอยกว าโดยดิน ในนาข าวอํา เภอป าพะยอม จัง หวั ดพั ทลุ งที่ มีคา อยู ระหว าง 3,276.00-3,772.00 และ 7.60-10.80
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ในขณะที่การปนเปอนตะกั่วในดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกมีคาใกลเคียงกับดิน
ในนาขาวอําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุงซึ่งมีคาอยูระหวาง 21.17-54.00 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนปริมาณแคดเมียมที่
ศึกษามีคามากกวาดินในนาขาวของอําเภอปาพยอม แตอยางไรก็ตามยังอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
ดินนาขาวอินทรียที่ นันทนา และคณะ (2551) ไดศึกษาการสะสมโลหะหนักในดินปลูกขาวอินทรีย จังหวัดประทุมธานี โดย
พบวา เหล็ก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว 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
ปลอดภัยที่ทําการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก อยางไรก็ตาม นาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกโดยสวนใหญก็ยังคงมี
ปริมาณโลหะหนักที่อยูในเกณฑมาตรฐาน สําหรับกรณีแปลงนาขาวปลอดภัยที่มีคาการปนเปอนโลหะหนักที่เกินเกณฑคา
มาตรฐาน ควรมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตขาวที่จะสามารถลดการปนเปอนของโลหะหนักในดินเพื่อไมใหเกิด
การสะสมโลหะหนักในเมล็ดขาวที่เกินเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะเปนการสงเสริมการผลิตขาวปลอดภัยที่มีคุณภาพและ
ผูบริโภคไดรับประทานขาวที่ปลอดภัย ไมเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพ
สรุปผลการวิจัย
ดินนาขาวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญเปนสีน้ําตาลเขม เนื้อดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย ความเปน
กรด-ดางเฉลี่ย 5.6±0.08 อินทรียวัตถุรอยละ 2.25±0.90 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับปริมาณโลหะหนัก ไดแก เหล็ก
สังกะสี ตะกั่ว 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 ซึ่งมีเพียงเหล็กมีปริมาณปนเปอนเฉลี่ยที่เกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน
ของกรมพัฒนาที่ดินกําหนดไว (≥300) มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึ ก ษาสมรรถนะการผสมในลั ก ษณะผลผลิ ต และความต้ า นทานต่ อโรคราน้ าค้ า ง
ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู ทาโดยนาแตงกวาสายพันธุ์ล้านนาจานวน 8 สายพันธุ์ มาผสมพันธุ์แบบพบกันหมดแล้ววิเคราะห์
ค่าสมรรถนะการผสมตามวิธี Griffing วิธีที่ 1 ร่วมกับพันธุ์การค้า 1 พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
(Randomized Complete Block Design : RCBD) จานวน 2 ซ้า 3 ฤดู ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 ทาการวิเคราะห์
ความเป็นเอกภาพของทั้งสามฤดู พบว่าทุกลักษณะที่ศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพ จึงทาการวิเคราะห์สมรรถนะการผสมทั่วไป
และสมรรถนะการผสมเฉพาะแยกรายฤดู พบว่าสมรรถนะการผสมของลั กษณะผลผลิ ต สายพันธุ์ ล้านนา 4, ล้านนา 5
และล้านนา 2 มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกทั้ง 3 ฤดู เหมาะสาหรับการนาไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่เพื่อผลิตลูกผสม
ให้มีผลผลิตสูง ส่วนในลักษณะความต้านทานต่อโรคราน้าค้าง พบว่า ล้านนา 6 เป็นสายพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป
เป็นลบทั้ง 3 ฤดู เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่จะให้ลูกผสมที่มีระดับโรคราน้าค้างต่า พันธุ์ลูกผสมล้านนา4/ล้านนา5 เป็นพันธุ์
ที่มีผลผลิตสูงถึง 6.9 ตันต่อไร่ ในฤดูที่ 3 ซึ่ง เป็นผลมาจากล้านนา 4 และล้านนา 5 มีสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง และพันธุ์
ลู ก ผสมล้ า นนา6/ล้ า นนา2 เป็ น พั น ธุ์ ที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต สู ง ในฤดู ที่ 2 และ ฤดู ที่ 3 และยั ง มี ร ะดั บ โรคราน้ าค้ า งต่ า ในระดั บ
ความต้านทานปานกลางทั้ง 3 ฤดู นอกจากนี้พันธุ์ลูกผสมทั้ง 2 ยังมีศักยภาพในการให้จานวนผลต่อต้นที่สูงด้วย
ค้าส้าคัญ : สมรรถนะการผสม ผลผลิต ความต้านทานต่อโรคราน้าค้าง 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.) เป็นพืชผักที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ นิยมทั้งการบริโภคสดและแปรรูป
ในประเทศไทยจัดเป็นพืชผักที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากปลูกง่ายและสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายในเวลา 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 ตามลาดับ โดยประเทศไทยอยู่อันดับที่ 25 ซึ่งมีผลผลิตอยู่ที่ 2 แสนตัน ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกเมล็ดแตงกวาอยู่ที่ 88.7 ตัน มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 247.6 ล้านบาท (สานักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร, 2561)
แตงกวามี การปลู กทั้ งในสภาพโรงเรื อ นและแปลง และเป็ นพื ชวงศ์แ ตงที่ ได้ รั บการศึก ษาและพั ฒนาพั น ธุ์เ ป็น อย่า งมาก
(จานุลักษณ์ ขนบดี , 2550) ถึงแม้ประเทศไทยจะสามารถปลูกแตงกวาได้ตลอดทั้งปี แต่เมื่อปลูกในฤดูฝนถึงฤดูหนาว
มักพบปัญหาการทาลายของโรคราน้าค้าง (Downy mildew) ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis ระบาด
มากในแปลงปลูก (กฤษฎา สัมพันธารักษ์ , 2547) สร้างความเสียหายมากที่สุดในเขตร้อนและกึ่งร้อน เป็นโรคที่สร้างความ
เสียหายรุนแรงให้กับแตงกวา แตงเทศ และพืช อื่น ๆ ในวงศ์แตง (AVRDC, 2001) กรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงนั้น
จะทาให้ใ บแห้ง ใบร่วงก่อนก าหนด ต้ นโทรม ส่ งผลทาให้ คุณภาพและปริมาณผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 40 โรคราน้าค้า ง
ได้กลายเป็นปัญหาสาคัญ และจาเป็นต้องมีการใช้สารเคมีกาจัดเชื้อราร่วมกับพันธุ์ต้านทานโรคราน้าค้าง (Call et al., 2012)
แตงกวาสายพันธุ์ล้านนา เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองพันธุ์ ซึ่งถูกพัฒนาโดยหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรม
ผักวงศ์แตง สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการ “การสร้างประชากรพื้นฐานของแตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้าค้าง”
และ “หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมผักวงศ์แตง” ทาการคัดเลือกจนได้สายพันธุ์แท้ 8 สายพันธุ์ ได้แก่ ล้านนา 1- 8
แล้วทาการขอรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และได้รับการ
จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีลักษณะ
ประจาพันธุ์ ดังนี้
- ล้านนา 1 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 1.5 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน
- ล้านนา 2 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีขาว มีผลผลิตต่อไร่ 2.5 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน
- ล้านนา 3 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.1 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับต้านทานปาน
กลาง
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- ล้านนา 4 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.8 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับต้านทานปาน
กลาง
- ล้านนา 5 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.8 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน
- ล้านนา 6 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีขาว มีผลผลิตต่อไร่ 2.5 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับต้านทานสูงสุด
- ล้านนา 7 เป็นแตงกวาผลสั้น ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 2.6 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับค่อนข้างต้านทาน
ล้ า น
นา 8
เ ป็ น
แตง
ขนา
ด
กลาง
หรือแตงท่อน ผลสีเขียว มีผลผลิตต่อไร่ 1.3 ตัน ความต้านทานต่อโรคราน้าค้างอยู่ในระดับอ่อนแอสูงสุด ดังแสดงในภาพที่ 1
(สานักคุ้มครองพันธุ์พืช, 2557)
ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้เมล็ดพันธุ์แตงกวาพันธุ์ลูกผสม เนื่องจากให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์ผสมปล่อย โดยการสร้าง
พั น ธุ์ ลู ก ผสมต้ อ งมี ก ารทดสอบสมรรถนะการผสม ซึ่ ง เป็ น การประเมิ น สายพั น ธุ์ แ ละพั น ธุ์ สายพั น ธุ์ ที่ น ามาทดสอบ
ควรมี ฐ านพั น ธุ ก รรมกว้ า ง ซึ่ ง จะท าให้ ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ สภาพแวดล้ อ มดี ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากประกอบด้ ว ยหลายจี โ นไทป์
และมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง ในการทดสอบสมรรถนะการผสม ถ้าสายพันธุ์มีสมรรถนะการผสมแบบทั่วไปสูง
นิยมนาไปใช้เป็นสายพันธุ์ทดสอบหรือสร้างพันธุ์สังเคราะห์ และพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสมแบบเฉพาะสูงจะถูกคัดเลือกเป็น
ลูกผสมเดี่ยวต่อไป (ประวิตร พุทธานนท์, 2548)
Gad Alla et al. (2019) ทาการศึกษาสมรรถนะการผสมในลักษณะทางลาต้นและผลผลิต โดยการผสมแบบพบกัน
หมดของแตงกวาสายพันธุ์แท้ 5 สายพันธุ์ พบว่า P1 และ P2 มีค่าสมรรถนะการผสมสูง เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสาหรับนาไป
ผสมกับสายพันธุ์อื่นเพื่อพัฒนาพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง Ene et al. (2019) ศึกษาความดีเด่นเหนือพ่อแม่และสมรรถนะการผสม
ของแตงกวา 4 สายพันธุ์ในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่าสายพันธุ์ Beit alpha และ Straight8 มีสมรรถนะ
การผสมทั่วไปสูงที่สุด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์แตงกวาให้มีผลผลิตสูง ในขณะที่ลูกผสม BA x Capso
และ Capso x Straight8 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะที่สูงที่สุดในลักษณะผลผลิตรวม
การวิจัยนี้จึงได้ทดสอบสมรรถนะการผสมของแตงกวาล้านนาในลักษณะผลผลิต และความต้านทานต่อโรคราน้าค้าง
เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์พ่อแม่และพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตและมีความต้านทานต่อโรคราน้าค้างสูง
ภาพที่ 1 ลักษณะผลของแตงกวาสายพันธุ์ล้านนา 1- ล้านนา 8
วิธีด้าเนินการวิจัย
น าเมล็ ด สายพั น ธุ์ แ ตงกวาล้ า นนาจ านวน 8 สายพั น ธุ์ ได้ แ ก่ ล้ า นนา 1 – ล้ า นนา 8 มาสร้ า งพั น ธุ์ ลู ก ผสม
โดยการผสมข้ า มแบบพบกั น หมด และท าการปลู ก ประเมิ น ระดั บ โรคราน้ าค้ า ง ผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบผลผลิ ต
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ 2 บล็อค ร่วมกับพันธุ์ การค้า 1 พันธุ์ ศึกษาใน 3 ฤดู ฤดูที่ 1 ระหว่า ง
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มิถุนายน – กันยายน 2560 ฤดูที่ 2 ระหว่าง ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ฤดูที่ 3 ระหว่าง กันยายน-ธันวาคม 2561
ปลูกจานวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย
ทาการเพาะเมล็ ด โดยน าเมล็ ด พั น ธุ์ แ ตงกวามาเพาะในถาดเพาะขนาด 104 หลุ ม โดยใช้ วั ส ดุ เ พาะกล้ า
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ขุ ย มะพร้ า ว แกลบเผา และปุ๋ ย หมั ก สั ด ส่ ว น 3:2:1 ให้ น้ าวั น ละ 1-2 ครั้ ง การเตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก
โดยการไถพรวนดิน และตากดินก่อนเตรียมพื้นที่ 1 สัปดาห์ เตรียมแปลงกว้าง 1.2 เมตร สูง 0.3 เมตร ร่องน้ากว้าง 0.5 เมตร
ใส่ปุ๋ยหมักรองพื้น อัตรา 1 ตันต่อไร่ คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลงสีดาเงิน เจาะหลุมปลูกโดยให้ระยะระหว่างต้น
0.4 เมตร ระยะระหว่ า งแถว 1 เมตร ย้ า ยปลู ก เมื่ อ ต้ น กล้ า อายุ 7 – 10 วั น หลั ง เพาะเมล็ ด จากนั้ น ท าการปั ก ค้ า ง
เมื่อต้นแตงกวาอายุ 10-14 วันหลังย้ายปลูก ทาค้างโดยใช้ไม้รวกปักเป็นกระโจม และด้านข้างขึงด้วยตาข่าย หลังย้ายปลูก 10
และ 20 วัน ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ใช้ปุ๋ยมูลไก่ผสมน้า สัดส่วน 1:10 อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ทาการบันทึกข้อมูล ดังนี้
1. การประเมินอัตราการเกิดโรคราน้าค้างในสภาพแปลง โดยคิดเป็นร้อยละการเกิดโรคราน้าค้างโดยรวมทั้งต้น
(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 าข้อ มูลมาจัด ระดั บ และจั ดกลุ่ม ความต้า นทานโรคราน้าค้ างตามวิธี การของ Jenkins and Wehner, (1983)
ทาการประเมินทีร่ ะยะผลเริ่มแก่ หรือที่อายุ 45 วัน หลังย้ายปลูก
2. การประเมินผลผลิต โดยทาการเก็บผลผลิต, ชั่งน้าหนักรวมเพื่อคานวณผลผลิต (ตันต่อไร่) , คานวณจานวนผล
ต่อต้น บันทึกอายุเก็บเกี่ยวโดยคานวณจากวันที่ย้ายปลูกจนถึงวันแรกที่เก็บเกี่ยว บันทึกช่วงเวลาเก็บเกี่ยวโดยคานวณจาก
วันแรกที่เก็บเกี่ยวจนวันสุดท้ายที่เก็บเกี่ยว
การวิเคราะห์ข้อมูล
ท าการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของแต่ ล ะการทดลองโดยใช้ แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์
(Random Complete Block Design : RCBD) แล้วทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Duncan’s new
multiple range test) จากนั้นทาการทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน (Homogeneity of variance) ข้อมูลที่
มีความเป็นเอกภาพนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (Combined Analysis) และค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป ค่าสมรรถนะ
การผสมเฉพาะ และสมรรถนะการผสมสลับตามวิธีการของ Griffing (1956) วิธีที่ 1
ผลการวิจัย
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของการทดลอง ฤดู ที่ 1 พบว่ า พั น ธุ์ มี ค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ในลักษณะจานวนผลต่อต้น (p<0.05) และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ ยิ่ง (p<0.01) ในลักษณะอายุเก็บเกี่ยว
และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ฤดูที่ 2 พันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) ในลักษณะระดับโรคราน้าค้าง
และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ฤดูที่ 3 พันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง ในทุกลักษณะ (p<0.01) ยกเว้นระดับโรค
ราน้าค้าง การทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน พบว่า ทุกลักษณะที่ศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพ (ตาราง 1)
จึงทาการวิเคราะห์สมรรถนะการผสมแยกรายฤดูในแต่ละลักษณะ
ตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนแยกรายฤดู และค่ า ความเป็ น เอกภาพของลั ก ษณะระดั บ โรคราน้ าค้ า ง
ผลผลิตต่อไร่ และองค์ประกอบผลผลิต
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ฤดูปลูก แหล่งของความแปรปรวน

องศา ระดับโรค ผลผลิตต่อไร่ จ้านวนผล ช่วงเวลา
อิสระ รานา้ ค้าง
(ตัน)
ต่อต้น
เก็บเกี่ยว
ฤดูที่ 1 Replication
1
5.0 ** 3.5 **
9.8 ** 0.2 ns
2560 Genotype
63
0.2 ns 0.3 ns
1.0 * 13.9 **
Error
62
0.1
0.2
0.6
8.0
C.V. (%)
7.7
20.0
21.5
7.8
ฤดูที่ 2 Replication
1
0.2 ns 0.3 *
30.0 ** 0.9 ns
2560 Genotype
63
0.1 ** 0.1 ns
0.4 ns 3.6 **
Error
63
0.1
0.1
0.3
1.8
C.V. (%)
5.4
13.5
14.6
4.0
ฤดูที่ 3 Replication
1
1.7 *
0.0 ns
0.3 ns 4.6 ns
2561 Genotype
63
0.5 ns 0.2 **
0.8 ** 11.8 **
Error
62
0.4
0.1
0.4
2.4
C.V. (%)
11.3
14.5
18.0
5.0
ค่าความเป็นเอกภาพ
**
**
**
**
ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ

อายุเก็บ
เกี่ยว
3.0 ns
19.5 **
7.4
11.7
6.1 ns
9.0 ns
7.1
10.6
0.5 ns
14.6 **
2.7
8.5
**

การจัดลาดับผลผลิตต่อไร่ตามฤดูที่ 3 ที่มีผลผลิตมากว่า 4.5 ตันต่อไร่ จานวน 5 คู่ผสม และระดับความต้านทาน
ต่อโรคราน้าค้างในระดับปานกลางตามฤดูที่ 2 จานวน 5 คู่ผสม ร่วมกับสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่าในลักษณะผลผลิตต่อไร่ ฤดูที่ 3
ทั้ง 5 คู่ผสม ได้แก่ ล้านนา4/ล้านนา5 ล้านนา6/ล้านนา2 ล้านนา8/ล้านนา7 ล้านนา5/ล้านนา4 และล้านนา2/ล้านนา8
มี ผ ลิ ต มากกว่ า 4.5 ตั น มี อ ายุ เ ก็ บ เกี่ ย วเร็ ว อยู่ ที่ 32 วั น และช่ ว งเวลาเก็ บ เกี่ ย วที่ น านคื อ มากกว่ า 19 วั น โดยคู่ ผ สม
ล้า นนา4/ล้ า นนา5 มี ผลผลิต ต่ อไร่ สูงที่ สุด เท่ า กับ 6.9 ตั น ทั้ งยังมี จานวนผลต่ อ ต้น สู งสุ ด เท่ ากั บ 24 ผล รองลงมาคื อ
ล้า นนา6/ล้ านนา2 ซึ่งมีผ ลผลิ ตอยู่ที่ 5.4 ตั น และยั งให้ผ ลผลิ ตสู งสุ ดในฤดูที่ 2 คื อ 3.4 ตั นต่ อไร่ ในลัก ษณะระดั บโรค
ราน้ าค้ า ง ฤดู ที่ 2 ซึ่ ง เป็ น ฤดู ที่ มี ก ารระบาดของโรครุ น แรงที่ สุ ด พบความแตกต่ า งทางสถิ ติ ข องพั น ธุ์ โดยพบว่ า
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 ลาดับค่าเฉลี่ยของลักษณะผลผลิต และโรคราน้าค้าง อย่างละ 5 ลาดับ ของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู
ล้าดับ พันธุ์/
สายพันธุ์
1 ล4/ล5
2 ล6/ล2
3 ล8/ล7
4 ล5/ล4
5 ล2/ล8
1 ล8/ล3
2 ล1/ล6
3 ล6/ล7
4 ล1/ล5
5 ล6/ล3
1 ล1
2 ล2
3 ล3
4 ล4
5 ล5
6 ล6
7 ล7
8 ล8
ค่าเฉลี่ยพันธุ์ลูกผสม
ค่าเฉลี่ยพ่อแม่

ระดับโรคราน้าค้าง
1 2(2)
3
4.7 4.7 a-c 5.6
4.6 4.3 c 5.2
4.8 4.8 a-c 5.3
4.8 4.7 a-c 5.2
4.8 4.7 a-c 5.9
5.2 4.2 c 5.3
4.6 4.2 c 5.2
4.9 4.2 c 5.2
4.7 4.2 c 5.2
4.7 4.2 c 5.1
4.6 4.2 c 6.7
4.6 4.3 c 5.8
4.8 4.4 bc 5.2
4.7 4.7 a-c 6.5
4.1 4.3 c 7.1
4.6 4.3 c 5.2
5.2 4.3 c 5.2
4.8 5.1 a 5.9
4.7 4.5
5.6
4.7 4.6
5.8
(1)

ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
1
2
3
1
3.6 2.1 6.9 a
13
4.0 3.4 5.4 b-d 12
3.0 1.8 4.9 b-i
9
1.8 2.5 4.9 b-i
6
1.8 1.7 4.7 b-h
6
5.6 0.8 2.8 b-g
14
0.9 1.7 2.3 b-k
3
5.1 1.2 2.2 h-k
14
3.3 1.6 3.0 b-i
10
1.1 1.6 3.2 b-i
4
4.7 1.4 0.3 j--l
13
5.5 1.2 2.6 b-j
16
2.0 1.9 1.6 b-j
7
3.5 1.7 2.6 b-i
13
6.3 1.8 2.1 b-j
42
3.1 1.8 1.4 i-l
10
3.4 1.3 0.1 l
12
1.8 1.8 0.5 kl
6
2.9 1.8 3.0
9.3
3.8 1.6 1.9
14.7

จ้านวนผล/ต้น
2
3
b-h 14 24
b-h 14 18
b-h 9
15
b-h 15 17
b-h 9
11
b-h 6
7
h
10 9
b-d 9
8
b-h 10 10
b-h 8
10
b-h 8
3
b-h 10 8
b-h 12 6
b-f 10 11
a
8
10
b-h 9
5
b-e 7
1
b-h 6
4
10 10
9
7
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a
b-e
b-h
b-h
b-i
b-i
b-j
g-j
b-i
b-j
c-j
b-j
b-i
b-e
b-h
hij
j
ij

1
35
36
35
34
34
34
43
33
37
39
40
37
37
34
34
36
34
34
37
35

b-f
b-f
b-f
c-f
c-f
d-f
a
ef
a-f
a-e
a-e
a-f
a-f
c-f
d-f
b-f
d-f
c-f

อายุเก็บเกี่ยว
2
3
32 e 28
32 e 31
32 e 31
32 e 32
32 e 29
37 ab 31
33 de 32
34 b-e 33
37 ab 34
33 c-e 32
35 a-e 37
35 a-e 32
34 b-e 34
32 e 29
33 de 31
34 b-e 32
34 a-e 37
33 de 35
33
31
33
32

1
k-q 25
g-q 25
h-q 25
f-q 26
n-q 26
f-q 25
d-n 17
d-m 27
b-h 23
d-n 21
a
20
d-p 22
a-g 23
i-q 26
e-q 26
e-q 25
a
27
a-e 26
23
25

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
2
3
a-e 26 22
a-f 27 20
a-f 27 20
a-e 27 19
a-e 27 23
a-f 17 21
h
27 18
ab 25 18
a-h 22 17
b-h 26 19
c-h 25 14
a-h 23 20
a-h 26 18
a-e 27 22
a-c 27 20
a-f 26 20
a-c 24 8
a-e 26 15
25 20
26 18

a-e
a-p
a-m
a-p
a
a-o
f-r
h-r
n-s
a-p
s
a-p
j-s
a-i
a-p
a-p
t
q-s
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ค่าเฉลี่ยพันธุ์การค้า 4.6 5.1
5.2 4.5 1.9 4.4
F-test
ns **
ns ns ns **
C.V. (%)
7.7 5.4
11.3 20.0 13.5 14.5
(1)
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรชนิดเดียวกันไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับ 0.05

12.8
11 13
34
32
*
ns **
**
**
21.5
14.6 18.0
7.8
4.0
(2)
1, 2, 3 หมายถึง ฤดูที่ 1, ฤดูที่ 2 และฤดูที่ 3 ตามลาดับ
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**
5.0

25
**
11.7

27 22
Ns **
10.6 8.5
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เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะการผสม ในลักษณะผลผลิตต่อไร่ รายฤดู ได้ผลดังนี้
ฤดูที่ 1 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง 3) แต่พบว่าสายพันธุ์พ่อแม่ ล้านนา 5
ล้านนา 2 และล้านนา 4 มีค่าเฉลี่ยสูง เท่ากับ 6.3 5.5 และ 3.5 ตันต่อไร่ ตามลาดับ (ตาราง 2) และค่าสมรรถนะการผสม
ทั่วไปเป็นบวก ทาให้เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อหรือสายพันธุ์แม่แล้ว จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะผลผลิตสูง ส่วนความแปรปรวนของ
สมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมสลับ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยพบว่าลูกผสม
ล้ า นนา6/ล้ า นนา7 มี ค่ า สมรรถนะการผสมเฉาะแตกต่ า งจาก 0 อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (p<0.05) ลู ก ผสมสลั บ พบว่ า
ล้านนา8/ล้านนา2 และล้านนา8/ล้านนา3 มีสมรรถนะการผสมสลับแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (ตาราง 4)
ฤดูที่ 2 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ มีความแตกต่ างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) ส่วนสมรรถนะ
การผสมทั่วไปและสมรรถนะการผสมสลับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง 3) แต่พบว่าล้านนา 5 ล้านนา 1 และล้านนา 4
มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวก ในส่วนของลูกผสมพบว่า ล้านนา2/ล้านนา6 มีค่าสมรรถนะการผสมเฉาะแตกต่างจาก 0
อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) และลูกผสมล้านนา6/ล้านนา2 มีสมรรถนะการผสมสลับแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) (ตาราง 5)
ฤดู ที่ 3 พบว่ า ค่ า สมรรถนะการผสมทั่ วไปและค่ าสมรรถนะการผสมเฉพาะ มีค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
(p<0.05) แต่ ไ ม่ พ บอิ ท ธิ พ ลของการผสมสลั บ คื อ สายพั น ธุ์ แ ม่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลควบคุ ม ลั ก ษณะผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ในฤดู ที่ 3
พบอิทธิพลของยีนแบบข่มมากกว่ายีนแบบบวก ซึ่งมีค่ า GCA/SCA เท่ากับ 0.1 (ตาราง 3) ในส่วนของสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่า
ล้านนา 4 มีค่ าสมรรถนะการผสมทั่ วไปสูง มีความแตกต่ างทางสถิติอย่ างมีนัย สาคัญยิ่ ง (p<0.01) เท่ากับ 2.6 ตั นต่อไร่
และล้านนา 5 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวก (ตาราง 6) ทาให้เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อหรือ
สายพันธุ์แม่แล้ว จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะผลผลิตสูง เมื่อพิจารณาค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะและสมรรถนะการผสมสลับ
พบว่าล้านนา4/ล้านนา5 และล้านนา2/ล้านนา6 เป็นคู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) คือเท่ากับ 2.0 และ 1.3 ตามลาดับ คู่ผสม ล้านนา7/ล้านนา1 ล้านนา6/ล้านนา2 และล้านนา8/ล้านนา7 เป็น
คู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมสลับแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) คือเท่ากับ 1.4 1.3 และ 1.6 ตามลาดับ
(ตาราง 6)
จากข้อมูลทั้ง 3 ฤดู พบว่า สามารถระบุสายพันธุ์ที่มี ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปสูงในลักษณะผลผลิต ทั้ง 3 ฤดูได้
ซึ่งได้แก่ ล้านนา 4 ล้านนา 5 และล้านนา 2 เป็นสายพันธุ์ทเี่ หมาะสมนาไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ เพื่อผลิตลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง
ทั้ง 3 ฤดู ส่วนลูกผสมพบว่ า ล้านนา2/ล้านนา6 ล้านนา6/ล้านนา2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะและสลับสูงทั้งฤดูที่ 2 และ
ฤดูที่ 3 และ ล้านนา4/ล้านนา5 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะสูงในฤดูที่ 3 ซึ่งลูกผสมทั้ง 3 นี้เป็นพันธุ์ที่เหมาะสาหรับคัดเลือก
เป็นลูกผสมเดี่ยว หรือใช้เป็นพันธุ์การค้า
เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะการผสม ในลักษณะระดับโรคราน้าค้าง รายฤดู ได้ผลดังนี้
ฤดูที่ 1 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปและสมรรถนะการผสมเฉพาะ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง 3)
แต่พบว่าสายพันธุ์พ่อแม่ ล้านนา 5 มีค่าเฉลี่ยต่า เท่ากับ 4.1 ในระดับต้านทานปานกลาง มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ
(ตารางที่ 2) นอกจากนี้ยั งพบว่ า ล้านนา 1 ล้านนา 2 และล้า นนา 6 มีค่า สมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ ทาให้ เมื่อใช้
เป็นสายพันธุ์พ่อหรือสายพันธุ์แม่แล้ว จะให้ลูกผสมที่มีลักษณะระดับโรคราน้าค้างต่า ส่วนความแปรปรวนของสมรรถนะ
การผสมสลับ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) โดยพบว่าลูกผสม ล้านนา7/ล้านนา4 ล้านนา7/ล้านนา1
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ล้านนา5/ล้านนา2 และล้านนา3/ล้านนา1 มีสมรรถนะการผสมสลับ เป็น ลบแตกต่างจาก 0 อย่ างมีนัยส าคัญ (p<0.05)
(ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) สมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) และสมรรถนะการผสมสลับ (RCA) ตามวิธี Griffing วิธีที่ 1
โรคราน้าค้าง
ผลผลิตต่อไร่(ตัน)
จ้านวนผลต่อต้น
อายุเก็บเกี่ยว
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
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
(1)
ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
1, 2, 3 หมายถึง ฤดูที่ 1, ฤดูที่ 2 และฤดูที่ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(ค่าเหนือแนวเส้นทแยงมุม)
และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมุม) 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
Source

df

(1)
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ns, *, ** ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ, แตกต่างทางสถิติในระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
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(ค่าเหนือแนวเส้นทแยงมุม)
และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมุม) 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(ค่าเหนือแนวเส้นทแยงมุม)
และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมุม) 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(ค่าเหนือแนวเส้นทแยงมุม)
และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมุม) ในลักษณะระดับโรคราน้าค้าง 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 ตามลาดับ
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 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) แต่ไม่พบอิทธิพลของการผสมสลับ คือสายพันธุ์แม่ไม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะโรคราน้าค้างในฤดูที่ 2 พบอิทธิพล
ของยีนแบบบวกมากกว่ายีนแบบข่ม ซึ่งมีค่า GCA/SCA เท่ากับ 1.2 (ตารางที่ 3) ในส่วนของสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่า ล้านนา 1
และล้านนา 6 มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) (ตาราง 8) เท่ากับ 4.2
และ 4.3 ตามล าดับ (ตาราง 2) ในขณะที่ ล้า นนา 4 และล้ า นนา 8 มี ค่า สมรรถนะการผสมทั่ ว ไปเป็น บวก (ตาราง 8)
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) เท่ากับ 4.7 และ 5.1 (ตาราง 2) เมื่อพิจารณาค่าสมรรถนะการผสม
เฉพาะ พบว่า ล้านนา2/ล้านนา4 และล้านนา3/ล้านนา8 เป็นคู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะเป็นลบแตกต่างจาก 0
อย่างมีนัยสาคัญยิ่ง (p<0.01) คือเท่ากับ -0.3 (ตารางที่ 8)
ฤดูที่ 3 พบว่าค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปและค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
(p<0.05) แต่ไม่พบอิทธิพลของการผสมสลับ คือสายพันธุ์แม่ไม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะโรคราน้าค้างในฤดูที่ 3 พบอิทธิพล
ของยีนแบบข่มมากกว่ายีนแบบบวก ซึ่งมีค่า GCA/SCA เท่ากับ 0.2 (ตารางที่ 3) ในส่วนของสายพันธุ์พ่อแม่ พบว่า ล้านนา 6
มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (ตาราง 9) เท่ากับ 5.2 (ตาราง 2) เมื่อพิจารณา
ค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบว่าล้านนา4/ล้านนา5 เป็นคู่ผสมที่มีค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะเป็นลบแตกต่างจาก 0 อย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) คือเท่ากับ -0.7 (ตาราง 9)
จากข้อมูลทั้ง 3 ฤดู พบว่า สามารถระบุสายพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นลบสูงในลักษณะระดับโรค
ราน้าค้าง ทั้ง 3 ฤดูได้ นั่นคือ ล้านนา 6 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสาหรับนาไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ เพื่อผลิตลูกผสมที่ให้ระดับ
โรคราน้าค้างต่าทั้ง 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 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสาหรับคัดเลือกเป็นลูกผสมเดี่ยว หรือ
ใช้เป็นพันธุ์การค้าที่ระดับโรคราน้าค้างต่าในแต่ละฤดู
ตารางที่ 8 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(ค่าเหนือแนวเส้นทแยงมุม)
และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมุม) ในลักษณะระดับโรคราน้าค้าง 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
ล้านนา 8
0.2
-0.2
-0.1
0.0
0.0
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

-0.1
0.2**

ตารางที่ 9 ผลของสมรรถนะการผสมทั่วไป(ค่าขีดเส้นใต้ในแนวทแยงมุม) สมรรถนะการผสมเฉพาะ(ค่าเหนือแนวเส้นทแยงมุม)
และสมรรถนะการผสมสลับ(ค่าใต้แนวเส้นทแยงมุม) ในลักษณะระดับโรคราน้าค้าง 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
การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้าค้างของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู
พบอิทธิพลการผสมสลับในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้าค้างในฤดูที่ 1 คือสายพันธุ์แม่มีอิทธิพลควบคุมทั้ง 2
ลักษณะในฤดูที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Molabadi, Golkar & Eghtedary (2015) ที่ศึกษาสมรรถนะการผสมของ
ผลผลิตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแตงกวาในโรงเรือน จานวน 9 สายพันธุ์ พบว่าสายพันธุ์แม่มีอิทธิพลควบคุมลักษณะ
ผลผลิต เช่นเดียวกับ Gad Alla และคณะ (2019) ทาการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่มีผลต่อลักษณะทางลาต้น
และผลผลิตในการผสมแบบพบกันหมดในแตงกวาสายพันธุ์แท้ 5 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่า สายพันธุ์แม่มีอิทธิพลในการควบคุม
ลักษณะผลผลิตและลักษณะอื่น ๆ
สรุปผลการวิจัย
การทดสอบสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้าค้างของแตงกวาล้านนา 3 ฤดู
พบว่าข้อมูลทั้ง 3 ฤดู มีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่สามารถระบุสายพันธุ์และพันธุ์ที่มี
ความเหมือนกันได้บางส่วน โดยค่าสมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิตพบว่า สายพันธุ์ล้านนา 4, ล้านนา 5 และล้านนา 2
มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกทั้ง 3 ฤดู เหมาะสาหรับการนาไปเป็นสายพันธุ์พ่อแม่เพื่ อผลิตลูกผสมที่ให้ ผลผลิตสูง
ส่วนสมรรถนะการผสมในลักษณะความต้านทานต่อโรคราน้าค้าง พบว่าล้านนา 6 เป็นสายพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป
เป็นลบทั้ง 3 ฤดู เมื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อแม่จะให้ลูกผสมที่มีระดับโรคราน้าค้างต่า นอกจากนี้ยังสามารถระบุพันธุ์ลูกผสมที่ มี
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ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในแต่ละฤดู ซึ่งพันธุ์ล้านนา6/ล้านนา2 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง 2 ฤดู และยังมีระดับโรคราน้าค้าง
ต่า ในระดับความต้านทานปานกลางทั้ง 3 ฤดู และล้านนา4/ล้านนา5 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และระดับโรคราน้าค้างต่าในฤดู
ที่ 3 จากผลการวิจัยสามารถระบุสายพันธุ์พ่อแม่ และพันธุ์ลูกผสมของแตงกวาล้านนาที่เหมาะสาหรับนาไปผลิตลูกผสม หรือ
พันธุ์สังเคราะห์ที่ให้ผลผลิตและความต้านทานต่อโรคราน้าค้างสูง ซึ่งมีประโยชน์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ให้มีผลผลิตและ
ต้านทานต่อโรคราน้าค้างต่อไป รวมทั้งเป็นพันธุ์แนะนาให้บริษัทหรือเกษตรกรที่หาพันธุแ์ ตงกวาที่มีผลผลิตสูง และต้านทานต่อ
โรคราน้าค้างไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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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
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยหมักจากเปลือกกลวยน้ําวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
ผักกวางตุง เมื่อใชปุยหมักในอัตราที่แตกตางกัน 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 ผักกวางตุงที่ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน มีผลทําให
การเจริญเติบโตทางดานความสูง ความยาวแผนใบ ความกวางใบ ความยาวกานใบ ความยาวราก ผลผลิตดานน้ําหนักสดกอน
ตัดแตง น้ําหนักสดหลังตัดแตง และน้ําหนักแหงมากที่สุด รองลงมาคือการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน โดยมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) เมื่อเทียบกับการไมใสปุย ซึ่งใหการเจริญเติบโต และผลผลิตทุกดานนอยที่สุด
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
เปลือกกลวยเปนวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปกลวย เมื่อมีการแปรรูปจํานวนมากทําใหเกิดเปลือกกลวย
เหลือทิ้งจํานวนมาก เมื่อมีจํานวนมากทับถมกันจะทําใหยอยสลายในธรรมชาติไดนอย และชากอใหเกิดปญหาขยะตามมา เชน
ในพื้นที่ อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก และ อําเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลิตภัณฑกลวยตากและกลวยอบเนย
เปนสินคาสําคัญของพื้นที่ การผลิตกลวยในชุมชนจะมีเปลือกกลวยเหลือทิ้งในฤดูกาลปกติประมาณ 5 ตัน/วัน หากในฤดูแลง
การผลิตกลวยตากจะผลิตไดเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดเปลือกกลวยเหลือทิ้งมากถึง 10 ตัน/วัน หรือคิดเปน 300 ตัน/เดือน (ภูมิศักดิ์
และคณะ, 2555) จึงจําเปนตองมีการศึกษาเพื่อนําเปลือกกลวยที่เหลือทิ้งนํามาใชประโยชนใหมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทย
เปนประเทศที่ทําการเกษตรเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียจากรัฐบาลตามแผนพัฒนาเกษตร
อินทรียแหงชาติ 20 ป เพื่อเปนการสงเสริมแหลงอาหารปลอดภัยใหมีปริมาณมากขึ้นภายในประเทศ ลดปญหาสิ่งแวดลอม
และทําใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น การทําเกษตรอินทรียนั้นจําเปนตองพึ่งพาปจจัยหลายอยาง เพื่อใหพืชที่ปลูกมีความอุดม
สมบูรณ มีคุณภาพที่ดี ซึ่งหมายถึงรายไดของเกษตรกรที่มากขึ้น ปุยอินทรียเปนปจจัยการผลิตสําคัญสวนหนึ่งในการผลิตพืชใน
ระบบเกษตรอินทรีย ปุยหมักเปนปุยอินทรียชนิดนึงที่สามารถใชในระบบเกษตรอินทรียได ในการวิจัยนี้จึงศึกษาการนําเปลือก
กล ว ย ซึ่ ง เป น ของเหลื อ ทิ้ ง จากการแปรรู ป กล ว ยมาผลิ ต ปุ ย หมั ก เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะเหลื อ ทิ้ ง อั น เป น การแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอม และเปนทางเลือกของปุยหมักในระบบเกษตรอินทรียอีกชนิดหนึ่ง โดยมีการศึกษาผลของปุยหมักจากเปลือกกลวย
น้ําวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุง เมื่อใชปุยหมักจากเปลือกกลวยน้ําวาที่อัตราแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) โดยปลูกในกระถาง วางกระถาง
ไว ใ นแปลงทดลอง และกํ า หนดใหมี ป ริ ม าณการใส ปุย หมั ก ในอั ต ราที่แ ตกต า งกั น จํ า นวน 5 สิ่ ง ทดลอง ได แ ก ไม ใ ส ปุ ย
(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
ปุยหมักชนิดอื่นที่ใหผลการเจริญเติบโตของผักกวางตุงไดดี
การเตรียมปุยหมัก
นําเปลือกกลวยจากแหลงแปรรูปกลวยอําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเหลือทิ้งในชุมชน เปลือกกลวยที่
นํามาใชทําการทดลองเปนเปลือกกลวยสุกที่เหลือจากการแปรรูปกลวยตาก เกลี่ยเปลือกกลวยไมสับเปนแปลงขนาด 1x2
เมตร หนาประมาณ 15 เซนติเมตร จากนั้นนํามูลวัวโรยใหทั่วหนาประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร เมื่อโรยมูลวัวทับทั่วแลวนํา
เปลือกกลวยมาวางทับอีกชั้นดวยความหนาเทาเดิม ทําซ้ํา 3 ชั้น แตละชั้นรดดวย สารละลายซุปเปอร พ.ด. 1 ของกรมพัฒนา
ที่ดิน อัตรา 1 ซองตอน้ํา 20 ลิตร พลิกกองปุยทุกๆ 10 วัน เมื่อหมักได 30 วัน รดกองปุยดวยสารละลายซุปเปอร พ.ด. 3 ของ
กรมพัฒนาที่ดิน อัตรา 1 ซองตอรําขาว 1 กิโลกรัมผสมน้ํา 5 ลิตร หมักทิ้งไวจนปุยหมักมีลักษณะละเอียดรวน ยอยสลายดีแลว
จึงนําไปพักไวในที่รมเพื่อใหจุลินทรียหยุดกิจกรรมยอยสลายภายในกองปุย จึงสามารถนําไปใชในการทดลอง
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วิธีการทดลอง
การเตรียมวัสดุปลูก โดยการนําดินผสมแกลบดําใหเขากันในอัตรา 2:1 จากนั้นผสมปุยหมักจากเปลือกกลวยอัตราที่
กําหนด อัตรา 22 45 100 150 กรัมตอถุง นําดินผสมปุยกรอกใสถุงดําแยกไวในแตละสิ่งทดลอง ทําการเพาะเมล็ดผักกวางตุง
ในถาดเพาะกลาหลุมละ 2 เมล็ด หลังจากงอก 15 วันนําไปยายปลูกลงถุงดําที่เตรียมไว โดยการคัดใหเหลือตนที่มีความ
แข็งแรง และมีขนาดสม่ําเสมอกัน ทําการรดน้ําทุกวันเชาเย็น เมื่อผักกวางตุงโตได 30 วันหลังจากงอก ใหใสปุยหมักจากเปลือก
กลวยในอัตราที่กําหนดตามแผนการทดลอง ทําการบันทึกขอมูลดานการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง ความยาวใบ ความกวาง
ใบ ความยาวกานใบ ทุกๆ 7 วัน และทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผักกวางตุงอายุได 45 วัน วัดคา ความยาวราก ผลผลิตของ
ผักกวางตุง ไดแก น้ําหนักสดกอนตัดแตง น้ําหนักสดหลังตัดแตง และน้ําหนักแหง หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมา
วิเคราะหผลทางสถิติ ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดี่ยว (one-way analysis of
variation) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ Duncan multiple ranges test ที่ความเชื่อมั่น 99%
ผลการวิจัย
ผลการทดลองเกี่ยวกับอัตราการใสปุยหมักจากเปลือกกลวยน้ําวาตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกวางตุง
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01)
จากผลการทดลองพบวาอัตราการใชปุยหมักจากเปลือกกลวยที่แตกตางกัน สิ่งทดลองที่ใหปุยหมักอัตรา 100 กรัม
ตอตน ใหความสูงมากที่สุด รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มี
คาความสูงเฉลี่ยเทากับ 14.04, 13.51, 13.27, 11.77 และ 11.45 เซนติเมตร ตามลําดับ สิ่งทดลองที่ใสปุยหมักจากเปลือก
กลวย 45 100 และ 150 กรัมตอตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
สิ่งทดลองไมใสปุย และใสปุยหมักจากเปลือกกลวย 22 กรัมตอตน (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตดานความสูงของผักกวางตุงที่ใชอัตราปุยหมักจากเปลือกกลวยแตกตางกัน
สิ่งทดลอง

7 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×

ความสูง (เซนติเมตร)
14 วันหลังยายกลา
21 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
� ± S.D.)
(×
(×

ไมใสปุย
3.86b1/ ± 0.22
5.72b ± 0.68
ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม
3.88b ± 0.43
6.90a ± 0.21
ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม
3.91b ± 0.33
7.31a ± 0.36
ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม
4.51a ± 0.29
7.43a ± 0.12
ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม
4.56a ± 0.27
7.39a ± 0.24
เฉลี่ย
4.14
6.95
F-test
**
**
C.V. (%)
7.63
5.38
1/ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<.01)
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7.97c ± 1.02
9.30b ± 0.20
10.62a ± 0.49
10.73a ± 0.68
10.67a ± 0.54
9.86
**
6.57

28 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×
11.45b ± 0.64
11.77b ± 0.61
13.27a ± 0.65
14.04a ± 1.04
13.51a ± 0.58
12.81
**
5.68
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ภาพที่ 1 อัตราการเจริญเติบโตดานความสูงของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราแตกตางกัน
ดานความยาวใบของผักกวางตุง สิ่งทดลองที่ใชปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหความยาวมากที่สุด รองลงมาไดแก
การใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 7.80, 7.77, 7.65,
6.96 และ 5.52 เซนติเมตร ตามลําดับ ทุกสิ่งทดลองที่ใสปุยหมักจากเปลือกกกลวยไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ไมใสปุย (ตารางที่ 2 และภาพที่ 2)
ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวใบของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
สิ่งทดลอง

7 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×

ความยาวใบ (เซนติเมตร)
14 วันหลังยายกลา
21 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
� ± S.D.)
(×
(×

ไมใสปุย
1.56b1/ ± 0.22
2.44b ± 0.43
ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม
1.75ab ± 0.11
3.42a ± 0.21
ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม
1.76ab ± 0.15
3.59a ± 0.28
ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม
1.93a ± 0.20
3.60a ± 0.43
ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม
1.96a ± 0.12
3.59a ± 0.15
เฉลี่ย
1.79
3.33
F-test
**
**
C.V. (%)
7.90
9.49
1/ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01)
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4.13b ± 0.91
5.57a ± 0.72
5.96a ± 0.69
6.58a ± 1.12
6.21a ± 1.24
5.69
**
14.91

28 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×
5.52b ± 0.40
6.96a ± 1.00
7.65a ± 0.34
7.80a ± 0.93
7.77a ± 1.23
7.14
**
11.96
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ภาพที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวใบของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
เมื่อเปรียบเทียบความกวางใบของผักกวางตุงสิ่งทดลองที่ใชปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหความกวางใบมากที่สุด
รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ
5.82, 5.61, 5.54, 4.61 และ 4.09 เซนติเมตร ตามลําดับ การใสปุยหมักจากเปลือกกลวยที่อัตรา 45 100 และ 150 กรัมตอ
ตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3 และภาพที่ 3)
ตารางที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตดานความกวางใบของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
สิ่งทดลอง

7 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×

ความกวางใบ (เซนติเมตร)
14 วันหลังยายกลา
21 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
� ± S.D.)
(×
(×

ไมใสปุย
0.94c1/ ± 0.05
1.57d ± 0.13
ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม
0.98bc ± 0.05
1.77cd ± 0.06
ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม
1.01bc ± 0.05
1.89bc ± 0.23
ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม
1.07b ± 0.10
2.16a ± 0.16
ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม
1.20a ± 0.10
2.10ab ± 0.14
เฉลี่ย
1.04
1.89
F-test
**
**
C.V. (%)
7.44
7.48
1/ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01)
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3.04c ± 0.05
3.40c ± 0.28
4.11b ± 0.26
4.64a ± 0.28
4.24b ± 0.24
3.88
**
5.76

28 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×
4.09c ± 0.64
4.61bc ± 0.60
5.54ab ± 0.46
5.82a ± 0.25
5.61ab ± 1.04
5.13
**
12.78
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ภาพที่ 3 อัตราการเจริญเติบโตดานความกวางใบของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
เมื่อทําการทดลองใชปยุ หมักจากเปลือกกลวยในอัตราตางๆ พบวาการใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหความยาว
กานใบมากที่สุด รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูง
เฉลี่ยเทากับ 12.07, 11.83, 11.65, 10.49 และ 8.69 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยที่การใสปุยหมักจากเปลือกกลวยที่อัตรา 45
100 และ 150 กรัมตอตน ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4 และภาพที่ 4)
ตารางที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวกานใบของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
สิ่งทดลอง

7 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×

ความยาวกานใบ (เซนติเมตร)
14 วันหลังยายกลา
21 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
� ± S.D.)
(×
(×

ไมใสปุย
2.77c1/ ± 0.38
4.16b ± 0.50
ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม
2.98c ± 0.24
5.35a ± 0.17
ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม
3.07bc ± 0.18
5.46a ± 0.59
ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม
3.45ab ± 0.36
5.52a ± 0.61
ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม
3.55a ± 0.24
5.52a ± 0.29
เฉลี่ย
3.16
5.20
F-test
**
**
C.V. (%)
8.95
8.81
1/ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01)
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6.56b ± 0.76
8.28ab ± 1.15
9.34a ± 0.70
9.69a ± 1.23
9.43a ± 1.64
8.66
**
13.31

28 วันหลังยายกลา
� ± S.D.)
(×
8.69b ± 0.64
10.49ab ± 1.76
11.65a ± 0.36
12.07a ± 1.60
11.83a ± 1.05
10.94
**
11.08
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ภาพที่ 4 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวกานใบของผักกวางตุงที่ใชอัตราปุยหมักจากเปลือกกลวยแตกตางกัน
เมื่อทําการทดลองการใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราตางๆ ในดานความยาวรากพบวาการใชปุยหมักอัตรา 100
กรัมตอตน ใหความยาวรากมากที่สุด รองลงมาไดแกการใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และ
ไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 12.07, 11.83, 11.65, 10.49 และ 8.69 เซนติเมตร ตามลําดับ การใชปุยหมักจากเปลือก
กลวยที่อัตรา 100 และ 150 กรัมตอตน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดานความยาวราก (ตารางที่ 5 และภาพที่
5) ดานผลผลิตของผักกวางตุงพบวา การใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ใหน้ําหนักกอนตัดแตงมากที่สุด รองลงมาไดแกใส
ปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 6.37, 5.08, 4.81, 3.26
และ 2.77 กรัมตอตน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 6) การใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน ให
น้ําหนักหลังตัดแตงมากที่สุด รองลงมาไดแกใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45 กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคา
ความสูงเฉลี่ยเทากับ 4.48, 3.84, 3.50, 2.33 และ 2.15 กรัมตอตน ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5 และ
ภาพที่ 7) การใหปุยหมักอัตรา 100 กรัมตอตน มีน้ําหนักแหงมากที่สุด รองลงมาไดแกใสปุยหมักอัตรา 150 กรัมตอตน 45
กรัมตอตน 22 กรัมตอตน และไมใสปุย มีคาความสูงเฉลี่ยเทากับ 0.65, 0.49, 0.41, 0.26 และ 0.19 กรัมตอตน ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5 และภาพที่ 8)
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ตารางที่ 5 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวรากของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
สิ่งทดลอง

ความยาวราก
(เซนติเมตร)
� ± S.D.)
(×

น้ําหนักกอนตัดแตง
(กรัม/ตน)
� ± S.D.)
(×

ไมใสปุย
9.12d1/ ± 0.71
2.77c ± 0.28
ใสปุยหมักอัตรา 22 กรัม 10.07cd ± 0.76
3.26c ± 0.13
ใสปุยหมักอัตรา 45 กรัม 10.24bc ± 0.33
4.81b ± 0.80
ใสปุยหมักอัตรา 100 กรัม 12.08a ± 0.94
6.37a ± 0.78
ใสปุยหมักอัตรา 150 กรัม 11.11ab ± 0.18
5.08b ± 0.69
เฉลี่ย
10.52
4.46
F-test
**
**
C.V. (%)
6.16
13.45
1/ ตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
** คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (p<0.01)

น้ําหนักหลังตัดแตง
(กรัม/ตน)
� ± S.D.)
(×
2.15c ± 0.09
2.33c ± 0.06
3.50b ± 0.37
4.48a ± 0.16
3.84b ± 0.50
3.26
**
8.67

น้ําหนักแหง
(กรัม/ตน)
� ± S.D.)
(×

0.19e ± 0.01
0.26d ± 0.03
0.41c ± 0.03
0.65a ± 0.02
0.49b ± 0.06
0.40
**
11.06

ภาพที่ 5 อัตราการเจริญเติบโตดานความยาวรากของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน

833

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ภาพที่ 6 อัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักสดกอนตัดแตงของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน

ภาพที่ 7 อัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักสดหลังตัดแตงของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน

ภาพที่ 8 อัตราการเจริญเติบโตดานน้ําหนักแหงของผักกวางตุงที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่แตกตางกัน
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อภิปรายผล
จากการทดลองจะเห็นการใหปุยหมักจากเปลือกกลวยที่อัตรา 100 กรัมตอตน ใหผลการทดลองดีวาการใหอัตราปุย
หมักจากเปลือกกลวย 150 กรัมตอตน เนื่องจากในเปลือกกลวยมีสารแทนนินประมาณ 0.25 – 6.84% ไนโตรเจน 47.89 –
62.65% ฟอสฟอรัส 0.22 – 0.28% แคลเซียม 0.35 – 0.60% (สุญาณี, 2555) และสารแทนนินนี้เปนสารอัลลิโลพาธีมีผล
ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช (เบญจมาศ, 2547) ใหผลเชนเดียวกับการทดลองของ Ronald et. Al. (1983) ไดรายงานวา
แทนนินจากเปลือกตนสน Engelmann เปนสารยับยั้งการเจริญเติบโต มีผลตอการงอกของเมล็ดตนสน Conifers ดังนั้นหาก
ใสปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตราที่สูงก็จะทําใหพืชไดรับสารแทนนินจํานวนมากสงผลตอการเจริญเติบโตของพืชแมวาจะมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชที่มากกวาก็ตาม สอดคลองกับงานวิจัยของ ประยูร (2547) ไดรายงานวาการใชปุยหมักอัดเม็ดที่ทําจาก
เปลือกกลวยชวยใหคุณภาพของดินดีขึ้น และนาขาวที่ใชปุยหมักอัดเม็ดที่ทําจากเปลือกกลวยใหผลผลิตใกลเคียงกับการใช
ปุยเคมี ปุยหมักอัดเม็ดที่ทําจากเปลือกกลวยมีรอยละของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในปุยหมักอัดเม็ดนี้เทากับ
2.5 2.0 และ 2.0 ตามลําดับ ดังนั้นหากจะใชปุยหมักจากเปลือกกลวยควรใหอยูในปริมาณที่พอเหมาะ เชนการใหปุยหมักจาก
เปลือกกลวยที่ 45 กรัมตอตนแมจะไมไดใหผลการทดลองดีที่สุดแตก็ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใหปุยหมักจาก
เปลือกกลวยที่อัตรา 100 กรัมตอตนในหลายตัวชี้วัด ซึ่งจะเปนการลดตนทุน และสงผลดีตอพืชที่ปลูก การศึกษาในอนาคตควร
หาอัตราการใสปุยหมักจากเปลือกกลวยที่เหมาะสมกับแตละชนิดพืช เพราะพืชแตละชนิดมีความทนทานตอแทนนินแตก
ตางกัน
สรุปผลการวิจัย
การใหปุยหมักจากเปลือกกลวยอัตรา 100 กรัมตอตน ใหผลการทดลองดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p<0.01)
ในทุกดาน ไดแก ดานความสูง ความยาวใบ ความกวางใบ ความยาวกานใบ ความยาวราก ผลผลิตดานน้ําหนักสดกอน ตัดแตง
น้ําหนักสดหลังตัดแตง และน้ําหนักแหง รองลงมาไดแก การใหปุยหมักจากเปลือกกลวยที่อัตรา 150 กรัมตอตน สิ่งทดลองที่
ไมใหปุยใหผลการทดลองที่นอยที่สุดในทุกดาน แตในดานความสูงตน ความยาวใบ ความกวางใบ และ ความยาวกานใบพบวา
ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ใชปุยหมักจากเปลือกกลวยในอัตรา 45 100 และ 150 กรัมตอตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณหนวยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารใหการสันบสนุนพื้นที่ทําการทดลอง รวมทั้งเครื่องมือ
วิทยาศาสตรในการวัดผลการทดลอง
เอกสารอางอิง
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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 คาขาว นฤมล เถื่อนกูล ปณิธาน สุระยศ กาญจนา ธนนพคุณ และ พัทวัฒน์ สีขาว*
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
*corresponding author. e-mail: pattawat_apsc@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของสารสกัดจากใบตะขบป่าแห้งที่สกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอล
โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีในการเกิดสี ตะกอน พบสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้แก่ ฟีนอลิก แทนนิน แอลคาลอยด์
และคาร์โบไฮเดรต การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu colorimetric มีปริมาณเท่ากับ
0.317 ± 0.015 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี
DPPH, ABTS และ FRAP พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยรายงานเป็น ค่า IC50 เท่ากับ 0.040 ± 0.001, 0.075 ± 0.001
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ และมีค่า FRAP value เท่ากับ 3.255 ± 0.048 มิลลิกรัมเฟอรัสซัลเฟตต่อน้าหนักตัวอย่าง
แห้ง 1 กรัม ตามลาดับ นอกจากนี้ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion พบว่าสารสกัดหยาบ
เอทานอลของใบตะขบป่าที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจานวน 6 ชนิด คือ Bacillus
subtilis, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, และ
Streptococcus faecalis แต่ไม่ต้าน Proteus vulgaris, Serratia marcescens และ Pseudomonas aeruginosa
การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าใบของตะขบป่าจัดเป็นแหล่ งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่อาจนาไปพัฒนาเพื่อให้เกิด
มูลค่าในทางด้านเวชกรรม หรือด้านอื่นต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ : 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 FolinCiocalture 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
บทนา
ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นภูมิประเทศ
เขตร้อนชื้น ส่งผลทาให้มีพืชพรรณนานาชนิดที่มีประโยชน์โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการแพทย์ และใน
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับการศึกษาคุณประโยชน์ทางยาจากพืชสมุนไพรมากขึ้น เนื่องจากสมุนไพรเป็น
แหล่งสารพฤกษเคมี (Phytochemicals) จากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการป้องกันหรือรักษาโรคหลายชนิด เช่น
สารกลุ่มแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ต้านการอักเสบ และเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้กับร่างกาย สารกลุ่มแอลคาลอยด์มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็ง เป็นต้น ข้อมูลในการศึกษาองค์ประกอบทาง
พฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรจึงมีความสาคัญ อย่างยิ่ง เป็นการยืนยันและรับรองว่าสาร
องค์ประกอบที่มีในสมุนไพรชนิดนั้นมีศักยภาพได้จริงเท็จอย่างไร และนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชสมุนไพร
ชนิดนั้นๆ อีกด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่า สารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ จัดเป็นกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่มี
บทบาทสาคัญในกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถไปช่วย
ยับยั้งอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรง เช่นโรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นต้น
(บุหรัน, 2556)
ตะขบป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. อยู่ในวงศ์ Flacourtiaceae เป็นไม้ยืนต้น
มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า, (ภาคเหนือ), หมากเบน (หนองคาย) (เต็ม, 2557) เบนโคก
(อุบลราชธานี) พบเจริญในพื้นที่ป่าเต็งรัง ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าผสมผลัดใบ และบริเวณริมน้าผล
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
ติดที่ปลายผลตะขบป่าเป็ นพืชสมุนไพรอีกชนิดที่มีมาอย่างยาวนานในไทย โดยมีรายงานการใช้ประโยชน์และสรรพคุณ
มากมาย เช่น แก่น ต้มน้าดื่ม แก้ผิดสาแดง (อุบลราชธานี) แก่นหรือรากต้มน้าดื่ม แก้ไตพิการ (อีสาน) แก่น แก้ท้องร่วง ขับ
เหงื่อ ขับพยาธิ ทั้งต้น แก้โรคผิวหนัง ใบสด ลดไข้ในเด็ก แก้โรคปอดอักเสบ แก้ไอ แก้บิดและท้องเสีย เป็นต้น (ตารายา
ไทย) (สุดารัตน์ และคณะ, 2553) ตะขบป่ามีสารเคมีที่หลากหลายสารประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นยา มีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ, hepatoprotective, antiasthmatic, ยาต้านมาลาเรีย เป็นต้น (Kaou et al, 2010; Kumar et al., 2018)
ปัจจุบันตะขบป่าเริ่มมีการเพาะปลูกในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น เนื่องจากผลของต้น ตะขบป่ามีรสชาติอร่อย นิยมรับประทาน
อีกทั้งส่วนต่างๆ ยังมีสรรพคุณทางการรักษาโรค ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP และการศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ด้วยวิธี Paper disc diffusion จากสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า
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วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือและสารเคมี
เครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 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)-striazine) บริษัท Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างใบตะขบป่า (Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.) จากพื้นที่ตาบลวังสาโรงหว้า อาเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิงไว้ ณ ห้องเก็บรวบรวบตัวอย่างพรรณไม้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม voucher specimen no. PSRU 1011
การเตรียมสารสกัดหยาบของใบตะขบป่า
นาใบตะขบป่ามาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนามาปั่นให้ละเอียดชั่ง
ตัวอย่างใบตะขบป่า 300 กรัม แช่สกัดด้วยเอทานอลปริมาตร 600 มิลลิลิตร แช่สกัดเป็นเวลา 7 วัน กรองสารละลาย
(ทาซ้ากัน 2 ครั้ง) นาสารละลายที่กรองได้ไประเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบสุญญากาศ จะได้สารสกัด
หยาบเอทานอลที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้มหนัก 3.280 กรัม (1.06%)
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical screening)
ตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (สุชาดา และคณะ, 2558) โดยทาการ
ทดสอบสารพฤกษเคมีประกอบด้วยสาร 9 กลุ่มได้แก่ ซาโปนิน สารประกอบฟีนอลิก แทนนิน ฟลาโวนอยด์ แอลคาลอยด์
แอนทราควิโนน ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และคาร์โบไฮเดรตดังนี้
การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่นจานวน 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้ง
ไว้ให้เย็นแล้วกรองสารละลาย เขย่าแรงๆ หากเกิดฟอง และคงอยู่ประมาณ 10 นาที แสดงว่าพบซาโปนิน
การตรวจสอบสารประกอบฟีนอลิก (Phenolic test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที
ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น และกรอง จากนั้ น หยด 2% เฟอริ ก คลอไรด์ ถ้ า หากสารละลายให้ สี น้ าเงิ น เข้ ม หรื อ สี ด าแสดงว่ า พบ
สารประกอบฟีนอลิก
การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้ น 1 มิลลิลิตร
ใส่ลวดแมกนีเซียมลงไป 2 ชิ้นเล็กๆ ถ้าฟองที่เกิดเป็นสีส้มแดงหรือชมพู แสดงว่าพบสารประกอบฟลาโวนอยด์
การตรวจสอบแทนนิน (Tannins test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น
และกรองสารละลาย จากนั้นนาสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย 2 วิธีดังนี้
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1. หยด 1% เจลาติน ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน
2. หยด 10% เลดอะซิเตด ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน
การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้
ให้เย็นและกรองสารละลาย ทดสอบด้วย Wangner’s reagent หากเกิดตะกอนสีน้าตาลแสดงว่าพบสารแอลคาลอยด์
การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthraquinones test) ทาการทดสอบด้วย Borntrager’s test โดยชั่งสารสกัด
จานวน 0.1 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าและกรองจากนั้นเติม 10% แอมโมเนีย 2 มิลลิลิตร ถ้าชั้นแอมโมเนียมี
สีส้ม แดง ชมพู เหลืองส้ม แสดงว่าพบอนุพันธ์แอนทราซิน
การตรวจสอบไดเทอร์พีน (Diterpenes test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้
ให้เย็นกรองสารละลาย หยด 10% คอปเปอร์อะซิเตด ถ้าสารละลายเกิดสีเขียวมรกต แสดงว่าพบไดเทอร์พีน
การตรวจสอบไตรเทอร์พีน (Triterpenes test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าแล้ว
กรอง จากนั้นเติมกรดซัลฟิวริกเข้ มข้น 2 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ ทิ้งไว้สัก 2-3 นาที สังเกตสีของสารละลายชั้นล่างที่เกิดขึ้น
หากปรากฏสีน้าตาลแดงแสดงว่าพบไตรเทอร์พีน
การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates test) ทาการทดสอบ 2 วิธีคือ
1. ทดสอบแป้ง ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 5 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง หยดสารละลาย
ไอโอดีน ถ้าหากสาระลายเป็นสีน้าเงินหรือดา แสดงว่าพบแป้ง
2. ทดสอบน้าตาล ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นเติม
สารละลายเบเนดิกต์ 1 มิลลิลิตร ต้มในน้าเดือด 5 นาที สังเกตตะกอนที่เกิดขึ้น หากมีตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าพบน้าตาล
การหาปริมาณฟีนอลิกรวม (Total phenolic content)
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent (Sreejitha et al., 2013) โดยใช้กรดแกลลิก
(Gallic acid) เป็นสารมาตรฐานเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบของใบตะขบป่า ที่ความเข้มข้น 1.00 และ 0.50
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง) โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 12.5 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลทตามด้วยน้ากลั่น
(Distilled water) และโฟลิน-ซิโอแคลทู รีเอเจนต์ (Folin-Ciocalteu reagent) 12.5 ไมโครลิตร ตามด้วยน้ากลั่น
(Distilled water) 100 ไมโครลิตร เขย่าตั้งทิ้งไว้ 90 นาที จากนั้นทาการวัดค่า การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 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 (ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง) โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ลงใน ไมโครเพลท
ตามด้วยสารละลาย 0.2 มิลลิโมลาร์ DPPH 100 ไมโครลิตร เขย่าและตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทาการวัด
ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay
การทดสอบฤทธิ์ ต้า นอนุ มู ลอิ ส ระด้ วยวิ ธี 2,2-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
diammonium salt (ABTS) (Hutterc et al., 2010) โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัด หยาบจากใบตะขบป่าที่
ความเข้มข้น 0.150, 0.075, 0.038, 0.019, และ 0.009 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรในเอทานอล (ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง)
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โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ลงในไมโครเพลทตามด้วยสารละลาย ABTS 180 ไมโครลิตร เขย่าตั้งทิ้งไว้ 6 นาที
จากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร
การทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion
การทดสอบฤทธิต์ ้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion (Bhargava et al, 2012; สุนิษา และคณะ, 2558)
โดยทาการเพาะเลี้ย งแบคที เรีย ทดสอบจานวน 9 ชนิด ได้ แก่ Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis,
Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus vulgaris,
Pseudomonas aeruginosa และ Serratia marcescens ลงในอาหาร Nutrient broth (NB) แล้วนาไปบ่มด้วยตู้บ่ม
เพาะเชื้อแบบเขย่า (Shaking Incubator) ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบในการเขย่า 120 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 24 ชั่วโมง ปรับความเข้มข้นของเชื้อเทียบเท่ากับความขุ่นของ McFarland Standard scale No.5 จากนั้นใช้ก้าน
พันสาลี (cotton swab) ปลอดเชื้อจุ่มลงไปในสารแขวนลอยเชื้อ แล้วกวาดเชื้อ (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) เป็นตัวทาละลายและตัวควบคุมลบ (negative control) บ่มที่อุณหภูมิ
30-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการเกิดบริเวณใส (clear zone) หากเกิดบริเวณใสแสดงว่าสารสกัดมี
การต้านแบคทีเรียทดสอบ
ผลการวิจัย
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นโดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสี หรือตะกอน พบสารพฤกษเคมีจากสารสกัด
หยาบเอทานอลของใบตะขบป่า 4 กลุ่ม ได้แก่ ฟีนอลิก แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์โบไฮเดรต แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า
สารพฤกษเคมี

สารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า
+
-

ซาโปนิน
ฟีนอลิก
ฟลาโวนอยด์
แทนนิน
- เจลาติน
- เลดอะซิเตด
แอลคาลอยด์
- Wagner’s reagant
แอนทราควิโนน
- Borntrager’s test
ไดเทอร์พีน
ไตรเทอร์พีน

+
+
+
-
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คาร์โบไฮเดรต
- สารละลายไอโอดีน (ทดสอบแป้ง)
- สารละลายเบเนดิกต์ (ทดสอบน้าตาล)

+
-

หมายเหตุ : + หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี, - หมายถึง ไม่พบสารพฤกษเคมี
ผลการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดเอทานอลของใบตะขบป่าที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถ
คานวณได้จากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (สมการเส้นตรงที่ได้คือ y = 43.748 + 0.204 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.999) มีปริมาณเท่ากับ 0.317 ± 0.015 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้าหนัก
ตัวอย่างแห้ง 1 กรัม
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลของใบตะขบป่า ด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้ง 3 วิธี คือ
DPPH, ABTS และ FRAP พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระแสดงผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า

DPPH
IC50 (mg/ml)

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
ABTS
IC50 (mg/ml)

0.040 ± 0.001

0.075 ± 0.001

สารสกัด

ใบตะขบป่า

FRAP Value
(mg FeSO2/ gram dry
sample)
3.255 ± 0.048

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธี Paper disc diffusion ของสารสกัดหยาบเอทานอลที่ความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร พบว่าสารสกัดออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจานวน 6 ชนิด คือ Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, และ
Streptococcus faecalis แต่ไม่ต้าน Proteus vulgaris, Serratia marcescens และ Pseudomonas aeruginosa ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า
Bacteria

ใบตะขบป่า (50 mg/ml)
+
+
+
+

Bacillus subtilis
Escherichia coli
Micrococcus luteus
Protues vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurium
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Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Streptococcus faecalis

+
+

หมายเหตุ : + หมายถึง ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, - หมายถึง ไม่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
อภิปรายผล
จากการสกัดใบตะขบป่าที่แห้งและบดละเอียด สกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอลได้สารสกัดหยาบที่มี
ลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีเขียวเข้ม ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีด้วยปฏิกิริยาของการเกิดสี หรือ
ตะกอน พบสาร 4 กลุ่มคือ ฟีนอลิก แทนนิน แอลคาลอยด์ และคาร์โบไฮเดรต จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบ
สารพฤกษเคมีที่สาคัญคือ สารประกอบฟีนอลิก จึงได้ทาการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี FolinCiocalteu colorimetry พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 0.317 ± 0.015 มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกต่อน้าหนัก ตัวอย่างแห้ง 1 กรัม ทาการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี ได้แก่ วิธี
DPPH, ABTS และ FRAP การเลือกทดสอบคุณสมบัติในการเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิ เดชันด้วยวิธี DPPH และ
ABTS เป็นวิธีที่ทาได้งา่ ย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจาก DPPH และ ABTS เป็นอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างจะเสถียร โดย
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH และ ABTS รายงานเป็นค่า IC50 หมายถึงความเข้มข้นของสาร
ต้านออกซิเดชัน (ตัวอย่าง) ที่ทาให้ความเข้ มข้นของอนุมูลอิสระลดลงร้อยละ 50 พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอล
ของใบตะขบป่ามีค่า IC50 เท่า กับ 0.040 ± 0.001 และ 0.075 ± 0.001 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนการศึกษา
คุณสมบัตใิ นการเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่า
มีความสามารถในการให้อิเล็ กตรอนกั บอนุมู ลอิสระเพื่อให้อ ยู่ใ นสภาวะเสถีย ร มีค่ าเท่า กั บ 3.255 ± 0.048
มิลลิกรัมสมมูลเฟอรัสซัลเฟตต่อน้าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม จากผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของใบ
ตะขบป่าจัดเป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ทาหน้าที่ในการเป็นตัวขจัดอนุมูลอิสระ และเป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่
อนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียร (Pengkumsir et al., 2011) นอกจากนี้ยังนาสารสกัดเอทานอลของใบตะขบป่า
มาทดสอบฤทธิ์การต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Paper disc diffusion พบว่าสารสกัดที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
สามารถออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียจานวน 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
รายงานอื่นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับตะขบป่า ของ (Eramma et al., 2013) ซึ่งรายงานว่ารากของตะขบป่าเป็นแหล่งของ
สารสาคัญ เช่น ฟลาโวนอยด์ เทอร์พีนอยด์ และน้าตาล นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ในขณะที่ (Kubola et al.,
2011) พบว่าผลสุกของตะขบป่าเป็นแหล่งของวิตามิน ซี สารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และ (Alakolanga et al., 2014) ยังพบว่าผลตะขบป่ามีสารประกอบฟีนอลิกถึง 35 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการรายงานว่า ไม่
ว่าจะเป็นใบ เปลือกลาต้น ราก ผล แม้กระทั่งส่วนทั้งหมดของพืชจากตะขบป่ามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่หลากหลาย ได้แก่
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (Kota et al., 2012) รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าส่วน
ต่างๆ ของตะขบป่าเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพ
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลของใบตะขบป่าเป็นแหล่งของสารพฤกษเคมีที่มีฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระที่ดี ทาหน้าที่ในการเป็นทั้งตัวขจัดอนุมูลอิสระและตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียร
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การประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวในอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
EVALUATION OF HEAVY METAL CONTAMINATION IN PADDY FIELD SOIL IN
BANG RAKAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินนาข้าว ได้แก่ ข้าวพันธุ์ A1 กข41 กข43 กข49 กข61
พิษณุโลก2 กข81 กข19 กข13 กข29 และกข51 ในอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก จานวน 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±19.41มิลลิกรัมต่อกิโลกรั ม (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) ตามลาดับ ซึ่งปริมาณการปนเปื้อน ตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพดินสาหรับทาการเกษตรของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดไว้ ในขณะที่ปริมาณเหล็ก
และสังกะสีเกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว
คาสาคัญ : 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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บทนา
พิษณุโลกมีการทาการเกษตรจานวนมากและนับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลผลิตทางการเกษตรติดอันดับที่ 4 ของ
ประเทศในการจัดลาดับ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2552– 2554) โดยแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สาคัญของพิษณุโลกที่
สาคัญๆ ประกอบไปด้วย อาเภอบางระกา อาเภอพรมพิราม อาเภอเมือง อาเภอวังทอง และอาเภอบางกระทุ่ม พืชเศรษฐกิจที่
สาคัญของจังหวัดพิษณุโลกที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว พบว่าข้าวเป็นสินค้าเกษตรสาคัญอันดับ 1 ที่มีพื้นที่ปลูกและมี
มูลค่าผลผลิตมากที่สุด (สานักงานจังหวัดพิษณุโลก, 2552) สาหรับพันธุ์ข้าวที่นิยมใช้ทาการเพาะปลูก ได้แก่ ข้าวพันธุ์
พิษณุโลก2 กข61 กข41 กข43 และกข49 เป็นข้าวที่อายุสั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และให้ผลผลิตดี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้วางแผนในการจัดการผลผลิตข้าวในพื้นที่บางระกา โดยการรวบรวมและกระจายผลผลิตข้าวสู่ตลาดผ่านก ลไก
สหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทาแผนการตลาดนาการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้เริ่มดาเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะขยายพื้นที่การ
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาด จึงเป็นโอกาสที่จะช่วยทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
(คมชัดลึก, 2561) ในขณะเดียวกันการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทาการเกษตรกรรมที่มากขึ้นนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาการเสื่อม
โทรมของคุณภาพดินและการสะสมของการสะสมโลหะหนักในดินได้ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรได้มีการทานาและใช้ผลิตภัณฑ์
ทางเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตและป้องกันแมลงศัตรูพืชเป็นจานวนมากและมีผลกระทบโดยตรงต่อดินทาให้มีการสะสมโลหะหนักใน
ดิน การปนเปื้อนในดินอาจมีผลกระทบโดยทาให้ผลผลิตพืชลดลงและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคอีกด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์ทาง
เคมีบางชนิดเมื่อคลุกเคล้าลงในดินแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นและสูญหายไปจากดิน แต่บางชนิดคงทนต่อการสลายตัวและ
สะสมอยู่ในดินเป็นเวลานานๆ เช่น ประเภทที่มีตะกั่ว ทองแดง แคดเมียม เหล็ก และสังกะสีผสมอยู่ในดิน ซึ่งถ้าโลหะหนักมี
ระดับความเข้มข้นสูงก็อาจเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์ และพืช โลหะหนักบางชนิดสามารถให้ทั้งคุณและโทษต่อสิ่งมีชีวิต ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของสิ่งมีชีวิตและปริมาณที่ได้รับเข้าไป อย่างไรก็ตาม ปริมาณโลหะที่มากเกินไปในดินจะก่อให้เกิดดินเป็นพิษ ส่งผลให้
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ (เบญจมาศ, 2558) การปนเปื้อนสารโลหะหนักในดินจากการทาการเกษตรกรรม
มี 2 อย่าง คือ 1) การปนเปื้อนจากปุ๋ยเคมี อธิบายว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยฟอสเฟตส่วนใหญ่ได้มาจากการนาหินฟอสเฟตมาแปรรูป หิน
ฟอสเฟตที่ใช้เป็นวัตถุดิบมักมีธาตุโลหะหนัก เช่น แคดเมียมและปรอท อาร์เซนิกอยู่เป็นปริมาณสูง ก็จะทาให้มีธาตุโลหะหนัก
ปะปนมากับปุ๋ยและสะสมอยู่ในดิน เมื่อใช้ปุ๋ยติดต่อเป็นระยะยาว อาจทาให้ดินมีโลหะหนักสูงถึงขั้นที่ทาให้พืชดูดขึ้นไปสะสมไว้
มากจนเป็นอันตรายแก่มนุษย์และสัตว์ที่กินพืชนั้นได้ ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมส่วนใหญ่จะไม่มีธาตุโลหะหนักเจือปน
2) การปนเปื้อนจากปุ๋ยอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ซากพืช วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและปุ๋ยหมักจาก
ขยะและตะกอนน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากครัวเรือน อาจจะมีธาตุโลหะหนักหรือสารพิษอื่นๆ ติดมา ตัวอย่างเช่น
ปุ๋ยหมักที่ทาจากขยะที่ไม่มีการแยกวัตถุที่มีธาตุโลหะหนัก หมึกพิมพ์ที่มีโลหะหนัก ซึ่งหลังจากทิ้งรวมกับวัสดุอื่นในถังขยะจะ
เกิดการเน่าเปื่อยบางส่วนทาให้เกิดกรดออกมาละลายธาตุพิษไปปะปนกับวัสดุที่ไม่มีธาตุพิษ ทาให้ยังมีธาตุพิษติดไปกับวัสดุที่
นาไปหมักเป็นปุ๋ยแม้มีการแยกขยะก่อนนาไปหมักทาปุ๋ย จึงทาให้ปุ๋ยหมักที่ทาจากขยะมีโอกาสที่จะมีธาตุโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว
ปรอท และแคดเมียม ติดมาเป็นจานวนมากได้ (อานาจ, 2553) ดังนั้น ในการทาวิจัยในครั้งนี้จึงได้มีการศึกษาปริมาณการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในดิน นาข้าวในอาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากการเพิ่มปริมาณสารประกอบที่เป็นพิษในดิน
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เช่น โลหะหนัก มีผลกระทบทั้งต่อชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยการปนเปื้อนโลหะหนักในดินอาจจะทาให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลงและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ซึ่งผลจากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและหลีกเลี่ยง
การใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีทางการเกษตรที่สะสมอยู่ในดินและการลดการใช้ผลิตภัณ ฑ์ของสารเคมีทางการเกษตรต่อไปใน
อนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บตัวอย่าง
เก็บตัวอย่างดินในนาข้าวพันธุ์ A1 กข41 กข43 กข49 กข61 พิษณุโลก2 กข81 กข19 กข13 กข29 กข51 จานวน
30 แปลง อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทาการสุ่มเก็บตัวอย่างดินนาข้าวแต่ละแปลงตัวอย่างจานวน 15-20 จุด นามา
ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นเกลี่ยตัวอย่างดินแผ่ให้เป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งผ่ากลางออกเป็น 4 ส่วนเท่ากันเก็บดินมาเพียง 1
ส่วน ประมาณครึ่งกิโลกรัมเป็นตัวแทนของดินแต่ละแปลงตัวอย่างเพื่อนาไปวิเคราะห์ โดยดาเนินการเก็บตัวอย่างดินในช่วง
เดือนมิถุนายน พ.ศ 2562
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์
นาตัวอย่างดินมาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บดดินด้วยครกกระเบื้อ ง และร่อน
ดินผ่านตะแกรงขนาด 2 mesh นาไปวิเคราะห์สมบัติของดินในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ
และโลหะหนัก ทั้งนี้สาหรับสีดินได้ทาการตรวจวัดที่ภาคสนาม โดยวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และวิธีการวิเคราะห์ดิน
พารามิเตอร์
สีดิน (Soil Color)
เนื้อดิน (Soil Textuer)
ความชื้น (Soil Moisture)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
อินทรียวัตถุ (organic matter)
โลหะหนัก (Heary metal)

วิธีวิเคราะห์
เทียบจาก สมุดเทียบสีดิน (Munsell Color)
ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer)
วิธีหาเปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก (% by weight)
วัดค่าจาก เครื่องวัดพีเอช (pH meter)
วิธW
ี alkley and Black
ตรวจวัดด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอมิเตอร์ (ASS)

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทาการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงพรรณาได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Analysis of varian (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (p<0.05) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดข้อมูลตามสมมุติฐาน

848

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

ผลการวิจัย
คุณสมบัติของดิน
น้าตาลอมเหลือง (Yellowish Brown) ถึงสีดา (Black) เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายแป้ง (Sandy loam)
ความชื้นเฉลี่ยร้อยละ 32.24±3.25 ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 5.55±0.06 อินทรียวัตถุเฉลี่ยร้อยละ 3.79±0.54 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินในนาข้าวในพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ดินในแปลงนาข้าว

สีดิน

เนื้อดิน

pH

A1

เทาเข้ม

ดินร่วนปนทรายแป้ง

กข41

น้าตาล-ดา

ดินร่วนทราย-ดินร่วน

กข43

น้าตาลเข้ม

ดินเหนียวร่วนปนทราย

กข49
กข61

น้าตาลอมเหลือง
-น้าตาลเข้ม
น้าตาลเข้ม-ดา

MG

น้าตาล-ดา

พิษณุโลก2

เทาเข้ม-ดา

กข81

เทาเข้ม-ดา

ดินเหนียวร่วนปนทราย
-ดินร่วนปนทรายแป้ง
ดินเหนียวร่วนปนทรายแป้งดินร่วนปนทรายแป้ง
ดินเหนียวร่วนปนทรายแป้งดินร่วนปนทรายแป้ง
ดินร่วนปนทรายแป้งดินเหนียวร่วนปนทรายแป้ง
ดินร่วนปนทรายแป้ง

กข19

น้าตาลอมเหลืองเข้ม

ดินร่วนปนทรายแป้ง

กข13

น้าตาลอมเทาเข้ม

ดินร่วนปนทรายแป้ง

กข29

น้าตาลเข้ม

ดินร่วนปนทรายแป้ง

กข51

เทาเข้ม

ดินร่วนปนทรายแป้ง

5.05±0.02
(5.04-5.69)
5.60±0.05
(2.73-6.32)
5.65±0.04
(4.89-6.10)
5.98±0.06
(5.4-6.89)
5.34±0.13
(5.05-5.73)
5.65±0.02
(5.18-6.02)
5.01±0.03
(4.97-5.09)
5.87±0.04
(4.97-5.09)
5.42±0.05
(5.38-5.47)
5.25±0.05
(5.22-5.30)
6.58±0.03
(6.55-6.60)
5.53±0
(5.53)
*4.5-5.4

ค่าที่เหมาะสมสาหรับการเกษตร
หมายเหตุ : * (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2554) ; **(เกษตรศรี, 2541) ***(ภัคภณ, 2558)

ความชื้น
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
23.46±2.55
(18.18-28.29)
28.78±5.741
(12.02-43.20)
45.19±3.31
(32.19-60.09)
28.84±5.99
(9.23-43.94)
54.81±7.34
(37.57-82.32)
39.77±2.27
(23.89-58.69)
31.12±1.93
(16.12-52.86)
25.06±7.60
(18.11-39.26)
27.75±4.31
(22.90-31.16)
14.22±5.54
(7.82-17.50)
20.48±2.82
(17.34-22.81)
12.34±4.00
(7.73-14.87)
**33.5

อินทรียวัตถุ
(ร้อยละ)
4.57±0.77
(3.62-6.03)
2.72±1.07
(1.04-4.65)
4.56±0.53
(3.62-5.34)
4.52±0.94
(1.44-9.47)
5.03±1.08
(2.93-7.75
3.96±0.66
(2.58-4.99)
2.20±0.75
(0.86-3.27)
2.36±0.79
(0.70-5.15)
3.55±0.40
(3.10-3.78)
3.44±1.57
(1.73-4.81)
3.10±1.03
(2.07-4.12)
5.95±1.10
(5.15±7.21)
***1-2

ปริมาณโลหะหนักในดิน
จากการศึกษาปริมาณโลหะหนัก ในดิ น นาข้า วพื้น ที่อ าเภอบางระกา จังหวั ดพิษ ณุโลก ได้แ ก่ ตะกั่ ว แคดเมีย ม
ทองแดง สั งกะสี และเหล็ ก พบว่ า ดิ น นาข้ า วมี ป ริ ม าณการปนเปื้ อ น เหล็ ก >สังกะสี >ตะกั่ ว >ทองแดง>แคดเมีย ม เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าโลหะหนักทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ยกเว้น
ปริมาณสังกะสีและเหล็ก ดังแสดงในตารางที่ 3
ดินนาข้าวมีการปนเปื้อนเหล็ก โดยมีค่าอยู่ในช่วง 229.33-792.93 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เฉลี่ยเท่ากั บ 420.51±
89.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥300 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข29 มีปริมาณเหล็กในดินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 472.98 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
รองลงมา คือ ดินแปลงนาข้าว กข51 มีค่าเท่ากับ 403.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และดินแปลงนาข้าว กข19 มีค่าเท่ากับ 385.95
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวร้อยละ 76.67 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 23.33
ปริ ม าณการปนเปื้ อ นสั ง กะสี ใ นนาข้ า ว มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 59.3-153.85 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
96.54±17.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥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
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 40
และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60
สาหรับปริมาณตะกั่วในดินนาข้าวมีค่าอยู่ในช่วง ND-77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.72±19.41
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข43 มีปริมาณตะกั่วเฉลี่ยในดินมากที่สุด คือ 66.88±64.98 มิลลิกรัม/กิโลกรัม รองลงมา คือ
ดินแปลงนาข้า ว กข29 มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 51.75 มิลลิ กรั ม/กิ โลกรั ม และดินแปลงนาข้า ว พิษณุ โลก2 มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากั บ
49.44±24.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 90 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 10
ปริ มาณทองแดงในดิน นาข้ าวมี ค่า อยู่ ใ นช่ ว ง 8.75-43.35 มิ ลลิ ก รัม ต่อ กิ โลกรัม มี ค่ าเฉลี่ย เท่ า กับ 27.87±9.65
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
โดยดินนาของแปลงพันธุ์ข้าว กข61 มีปริมาณทองแดงในดินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.18±5.59 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
รองลงมา คือ ดินแปลงนาข้าว กข13 มีค่าทองแดงเฉลี่ย เท่ากับ 34.95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และดินแปลงนาข้าว MG มีค่า
ทองแดงเฉลี่ยเท่ากับ 31.73±9.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ เมื่อพิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็น ได้ว่ามีการ
ปนเปื้อนตะกั่วทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 96.67 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3.33
และแคดเมียมที่ปนเปื้อนในนาข้าวมีค่าอยู่ในช่วง ND-3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.33±3.56
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥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 ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาแปลงนาข้าวตัวอย่างทั้งหมดจะเห็น ได้ว่ามีการปนเปื้อนตะกั่วที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวร้อยละ 60 และไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 40
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ตารางที่ 3 ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในดินนาข้าวในพื้นที่อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ดินในแปลงนาข้าว
A1
กข41
กข43
กข49
กข61
MG
พิษณุโลก2
กข81
กข19
กข13
กข29
กข51

ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มิลลิกรัม./กิโลกรัม.±S.D)
Fe

Zn

Pb

Cu

437.72±197.60
118±32.00
28.57±18.76 25.03±7.28
(257.7-647.9) (91.15-153.85) (16.15-50.15) (17.8-32.35)
389.60±115.87 88.20±15.50
35.06±9.32 24.41±9.05
(252.33-551.70) (74.15-110.15) (27.50-50.75) (14.90-36.60)
471.37±66.10
95.70±9.97
66.88±64.98 27.43±11.47
(399.10-528.76) (84.55-103.75) (9.70-137.55) (16.85-40.50)
430.43±104.98 90.40±17.79
29.58±8.43 22.43±11.47
(325.43-575.83) (71.10-16.44) (17.95-37.20) (8.75-32.40)
292.37±11.84
84.34±16.44 38.83±36.04 36.18±5.59
(282.56-305.53) (72.20-103.05)
(0-71.ND) (29.18-40.20)
533.46±92.61 117.04±17.86 34.26±17.11 31.73±9.35
(427.30-597.63) (104.83-137.53) (16.15-50.15) (21.70-40.20)
495.17±283.15 99.74±38.28 49.44±24.44 26.85±12.95
(229.33-792.93) (59.30-135.40) (34.56-77.65) (12.60-37.90)
336.73±75.00
79.37±18.48
21.03±2.30 28.80±20.58
(283.70-389.76) (66.30-92.43) (19.40-22.65) (14.25-43.35)
385.95
88.36
43.70
24.00
328.86
110.05
36.78
34.95
472.98
68.60
51.75
28.55
403.10
122.73
39.72
27.85

Cd
2.35±7.28
(ND-5.2)
1.69±1.70
(ND-3.95)
ND
ND
0.54±1.08
(0-2.16)
0.55±0.95
(0-1.65)
ND
ND
2.08±1.87
(0.00-3.63)
1.66±0.71
(1.15-2.16)
3.75
3.25
2.50
1.55

ค่ามาตรฐาน

**300

*90

*55

*41

*1.7

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน

76.67%
23.33%

40%
60%

90%
10%

96.67%
3.33%

60%
40%

หมายเหตุ : *(กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) ; **(กรมการข้าว, 2563)
ค่าที่อยู่ในช่วง ( ) คือ ค่าต่าสุด-สูงสุด ; ND หมายถึง ตรวจไม่พบ
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อภิปรายผล
พื้นที่ปลูกนาข้าว อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 แปลง พบว่าดินในนาข้าว มีสภาพเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้ง เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่ม แต่ถ้าในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ และในสภาพดินชื้น
จะยืดหยุ่นได้บ้าง เป็นดินที่มีการระบายน้าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก แต่ถ้าหากใน
การใช้ปลูกข้าว ดินที่เหมาะสมควรจะเป็นดินเหนียว เนื่องจากดินเหนียวเป็นดินที่มีการระบายน้าและอากาศไม่ดี แต่สามารถ
อุ้มน้า ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี เหมาะที่จะใช้ทานาปลูกข้าวเพราะเก็บน้าได้นาน เมื่อพิจารณาความเป็นกรดด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 4.89-6.77 อยู่ในระดับที่ข้าวต้องการ (กรมวิชาการเกษตร, 2554) ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่าง
0.93±8.90 ซึ่งมีค่าจัดอยู่ในระดับสูงมาก (กรมการข้าว, 2563) ซึ่งการที่ดินมีอินทรียวัตถุในดินมากจะส่งผลดี เนื่องจาก
อินทรียวัตถุในดิน ทาให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น เช่นดินร่วนซุย และทาให้ดินเกาะจับตัวกันได้ดีส่งผลให้โครงสร้ างของ
ดินดีขนึ้ ทาให้รากพืชดูดธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น (กันยารัตน์ และนวรัตน์, 2555) ในขณะที่การปนเปื้อนของเหล็กในพื้นที่ดินนา
ข้าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 420.51±89.57 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน
กาหนดไว้ (≥300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งส่งผลให้ดินเป็นพิษ และข้าวที่ปลูกในดินที่มีเหล็กปริมาณสูงจะทาให้ข้าวขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและแมกนีเซียมได้ เพราะในสารละลายดินที่มีความเข้มข้นของเหล็กสูง ทาให้การเจริญของรากเป็นไป
อย่างจากัด และผิวรากจะถูกเคลือบด้วยออกไซด์ของferrous ทาให้ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารพืชลดลง (สานักวิจัย
และพัฒนาข้าวและกรมการข้าว, 2563) สังกะสีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.54±17.79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดได้ว่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึ่งสังกะสีเป็นธาตุอาหารที่ขาดไม่ได้ในพืช แต่
ก็ต้องการในปริมาณน้อยมาก ถ้าหากมีสังกะสีปริมาณมากเกินไป อาจจะทาให้ใบพืชเป็นสีน้าตาลหรือเป็นจุดสีน้าตาลขึ้น
(เอราวัณเคมีเกษตร จากัด, 2563) ตะกั่วในพื้นที่ดินนาข้าวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 38.72±19.41, 27.87± 9.65 และ 1.33±3.56
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ซึ่งจัดได้ว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดิ นของกรมพัฒนาที่ดินกาหนดไว้ (≥55, ≥41 และ
≥1.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ตามลาดับ การปนเปื้อนของโลหะหนักในดินขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เกิดจากธาตุโลหะ
หนักปะปนมากับปุ๋ยเคมีที่มีวัตถุดินเป็นหินฟอสเฟต อินทรียวัตถุมีปริมาณมากจะทาให้ในดินมีโลหะหนักตามไปด้วย เนื่องจาก
อินทรียวัตถุสามารถยึดจับโลหะหนักให้สะสมอยู่ในดิน และสภาพความเป็นกรด-ด่าง เมื่อดินอยู่ในสภาพเป็นด่าง จะมีผลทาให้
การดูดซับโลหะหนักของพืชลดลง เนื่องจากโลหะหนักอยู่ในสภาพที่ไม่ละลายหรืออยู่ในรูปที่พืชนาไปใช้ไม่ได้ และจะทาให้ดิน
มีการสะสมของโลหะหนักมากขึ้น (ณัฐพล และสรัตนา, 2558) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าดินในนาข้าวจะมีปริมาณตะกั่ว ทองแดง และ
แคดเมียม ที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยของ (Yulis, Tri, and Sudarno, 2017) ที่ศึกษาปริมาณโลหะ
หนักในนาข้าวขั้นบันไดที่ Sruwen Tengaran Semarang ประเทศอินโดนีเซีย พบว่าปริมาณโลหะหนักของ ตะกั่ว แคดเมียม
และทองแดง มีอยู่ในทุกระดับความสูง แต่ยังต่ากว่ามาตรฐานโลหะหนักที่กาหนดโดยสหภาพยุโรปและอินเดีย และยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรธนศักดิ์ และคณะ (2556) พบว่าปริมาณโลหะหนักในดินนาข้าว มีปริมาณทองแดง อยู่ในช่วง
7.60-10.80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณสังกะสี อยู่ในช่วง 0-19.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณตะกั่วอยู่ในช่วง 21.2054.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีปริมาณเหล็กอยู่ในช่วง 3,276.00–3,772.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าปริมาณ
ทองแดง สังกะสี และตะกั่วมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ปริมาณ
เหล็กมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Fides, Kelvin and Martin (2016) ซึ่งทาการศึกษาการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในดินและข้าวทางการเกษตรในแทนซาเนีย มีข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินเกษตรของ
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แทนซาเนีย โดยKibassa et al. ได้ทาการรายงานผลพบว่าค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของสังกะสี ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม และ
ทองแดง ในดินการเกษตร คือ 33.18 , 14.32, 7.68, 0.22 และ 5.62 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ โดยสานักงานส่งเสริม
การเกษตรแทนซาเนีย (TBS) กาหนดมาตรฐาน สูงสุดที่ยอมรับได้สาหรับโลหะหนักในดิน โครเมียม, ทองแดง, สังกะสี, ตะกั่ว,
นิกเกิล, สารหนู และแคดเมียม คือ 100, 200, 150, 200, 100, 1 และ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังต่า
กว่ามาตรฐานโลหะหนักที่กาหนดของการเกษตร
สรุป
ดินในพื้นที่นาข้าว อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็นดินร่วนปนทรายแป้งเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก แต่ยัง
ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว เนื่องจากดินไม่มีความอุ้มน้า อาจจะทาให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือการ
ใช้ประโยชน์ของดินยังไม่เหมาะสม ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 4.89-6.77 อยู่ในระดับที่ข้าวต้องการ และมี
อินทรียวัตถุ อยู่ระหว่าง 0.93-8.90 ซึ่งมีค่าจัดอยู่ในระดับสูงมาก ทาให้ทาให้ดินมีการถ่ายเทอากาศ สาหรับปริมาณตะกั่ว
แคดเมียม ทองแดง ในดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน ยกเว้น เหล็กและสังกะสี จึงต้องมีการควบคุม
การใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิต ข้าวจาหน่ายหรือส่งออกของจังหวัด
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สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองจากป่ากกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
PHYTOCHEMICAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF BOESENBERGIA ROTUNDA (L.)
MANSF. FROM KOK SATHON FOREST, DAN SAI DISTRICT, LOEI PROVINCE
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองซึ่งเก็บมาจากพื้นที่ป่า
กกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ที่แตกต่างกัน 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 ตามลาดับ พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด คือ
104.100 ± 2.125 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิ กต่อน้าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม และสารสกัดหยาบเมทานอลมีปริมาณ
ฟลาโวนอยด์สูงที่สุด คือ 53.776 ± 2.284 มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อน้าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม ผลการทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH และ ABTS รายงานผลเป็นค่า IC50 พบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดี
ที่สุด คือ 0.385 ± 0.001 และ 0.096 ± 0.013 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ส่วนวิธี FRAP พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะ
ซิเตตมีความสามารถในการให้อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระเพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรดีที่สุด คือ 31.033 ± 0.212 มิลลิกรัมของ
เฟอรัสซัลเฟตต่อน้าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สารสกัดหยาบกระชายเหลืองเป็นสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิดด้วยกันและยังเป็นแหล่งที่ดีของสารต้านอนุมูลอิสระ
คาสาคัญ : 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 FolinCiocalteu 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
บทนา
ปัจจุบันทั่วโลกหันกลับมาให้ความสาคัญต่อการใช้พืชสมุนไพรเพื่อป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ มากมาย เนื่องจาก
เริ่ มประจัก ษ์ถึ งอั นตรายจากฤทธิ์ข้ างเคี ยงของยาแผนปัจ จุบั นซึ่ งมาปรากฏในระยะหลั งๆ ประกอบกั บมี การ ศึ กษาวิ จั ย
ตลอดจนพัฒนาประโยชน์จากสมุนไพรจนเป็นที่ยอมรับ อีกทั้ งยังมีความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค สาเหตุและกลไกการเกิดโรค
รวมถึงความแก่ชราเป็น ผลอันเนื่องมาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกาย โดยปฏิกิริยาดังกล่าวมีสาเหตุสาคัญจาก
อนุมูลอิสระในร่างกาย ดังนั้นการศึกษาสารที่มีบทบาทในการยับยั้งอนุมูลอิสระจึงเป็นสิ่งสาคัญ กลุ่มสารที่มีคุณสมบัติในการ
ต้านอนุมูลอิสระ เช่น สารกลุ่ม ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะจากพืชผักสมุนไพร
รวมถึงผลไม้ จากการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การป้องกันหรือรักษาโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากการ
ท าลายของอนุ มู ล อิ ส ระได้ ห ลายชนิ ด เช่ น โรคชรา โรคหลอดเลื อ ดและหั ว ใจขาดเลื อ ด ผนั ง หลอดเลื อ ดแข็ ง ตั ว
(Atherosclerosis) โรคเสื่อมของระบบต่างๆในร่างกาย รวมถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของเซลล์ ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็น
เซลล์มะเร็งได้ เป็นต้น (บุหรัน, 2556)
กระชายเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. เป็นพืชสมุนไพรที่สาคัญของไทย นิยมนา
ส่วนเหง้าหรือรากมาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภค และปรุงอาหาร รวมถึงใช้ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น กลากเกลื้อน แก้ใจสั่น
ขับปัสสาวะ บารุงกาลัง และเพิ่มสมรรถนะทางเพศ เป็นต้น กระชายเป็นพืชล้มลุก อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เช่นเดียวกับขิง
และข่ามีลาต้นใต้ดินเรียกว่า เหง้า (Rhizome) มีรากรูปทรงกระบอกอวบน้าใช้เก็บสะสมอาหารมีผิวสีน้าตาลอ่อนเนื้อในสี
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) ยังพบว่าน้ากระชายคั้นไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงด้วยเทคนิคการ
ประเมินไมโครนิวเคลียสในหนูขาวเพศผู้
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนับได้ว่า กระชายเหลืองจัดว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลายที่มีประโยชน์
รวมถึงมีการนามาใช้เป็นอาหารของคนไทยมาช้านาน ซึ่งมีแหล่งปลูกที่หลากหลายในพื้นที่ประเทศไทย ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากกระชายเหลืองที่เก็บ มาจากป่ากกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่
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นิยมนามาใช้ประกอบอาหาร ที่สาคัญเหง้ามีขนาดใหญ่ ปรุงอาหารมีรสชาติดี กลิ่นหอมแรง ประกอบกับยังไม่เคยมีการศึกษา
กระชายในพื้นที่นี้มาก่อนหน้านี้ โดยทาการสกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ที่ ขั้วต่างกัน ตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมี
โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระชายเหลืองในพื้นที่นี้
วิธดี าเนินการวิจัย
เครื่องมือและสารเคมี
เครื่องมือสาคัญที่ใช้ในการศึกษา 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 จากัด ประเทศไทย สารเคมี เช่น 2,2-ไดฟีนิล-1-พิคริลไฮดราซิล, (2,2-Diphenyl-1picrylhydrazyl,) (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 SigmaAldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,4,6-ทริส (2-ไพริดริล)-เอส-ไตรอะซีน, (2,4,6-Tris (2-pyridrl)-s-triazine, บริษัท SigmaAldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุดิบ
กระชายเหลือง (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) เก็บมาจากป่ากกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ใน
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เก็บรักษาตัวอย่างไว้ ณ ห้องเก็บรวบรวบตัวอย่างพรรณไม้ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (voucher specimen no. PSRU 1010)
การเตรียมสารสกัดหยาบของกระชายเหลือง
นากระชายเหลืองสดจานวน 4 กิโลกรัม มาทาความสะอาดโดยการล้างน้า หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นาไปสกัดด้วยตัวทา
ละลายเฮกเซน ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน และกรองสารละลายโดยใช้กรวยแก้วและสาลี นา
สารละลายที่กรองได้ไประเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator) จะได้
สารสกัดหยาบเฮกเซนลักษณะเป็นของเหลวสีน้าตาลและตะกอนขุ่นสีน้าตาลเหลือง 3.02 กรัม (0.08%) จากนั้นสกัดต่อโดย
เปลี่ยนตัวทาละลายเป็นเอทิลอะซิเตต และเมทานอล ตามลาดับ จะได้สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตลักษณะเป็นของแข็งสี
น้าตาลเข้ม 12.14 กรัม (0.30%) และสารสกัดหยาบเมทานอลลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้าตาล 9.00 กรัม (0.23%)
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น (Phytochemical screening)
ตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้น โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอน (สุชาดา และคณะ, 2558; โชติกา และ
ปกิต, 2559) โดยทาการทดสอบสารพฤกษเคมีประกอบด้วยสาร 9 กลุ่มได้แก่ ซาโปนิน ฟีนอลิก แทนนิน ฟลาโวนอยด์ แอลคา
ลอยด์ แอนทราควิโนน ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และคาร์โบไฮเดรต ดังนี้
การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่นจานวน 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นแล้วกรองสารละลาย เขย่าแรงๆหากเกิดฟอง และคงอยู่ประมาณ 10 นาที แสดงว่าพบซาโปนิน
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การตรวจสอบฟีนอลิก (Phenolic test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและ
กรอง จากนั้นหยด 2% เฟอริกคลอไรด์ ถ้าหากสารละลายให้สีน้าเงินเข้มหรือสีดาแสดงว่าพบสารประกอบฟีนอลิก
การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoids test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1 มิลลิลิตร ใส่
ลวดแมกนีเซียมลงไป 2 ชิ้นเล็กๆ ถ้าฟองที่เกิดเป็นสีส้มแดงหรือชมพู แสดงว่าพบสารประกอบฟลาโวนอยด์
การตรวจสอบแทนนิน (Tannins test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและ
กรองสารละลาย จากนั้นนาสารละลายที่ได้ทดสอบด้วย 2 วิธีดังนี้
1. หยด 1% เจลลาติน ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน
2. หยด 10% เลดอะซิเตด ถ้าเกิดตะกอนสีขาวขุ่นแสดงว่าพบสารกลุ่มแทนนิน
การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นและกรองสารละลาย ทดสอบด้วย Wangner’s reagent หากเกิดตะกอนสีน้าตาลแสดงว่าพบสารแอลคาลอยด์
การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Anthraquinones test) ด้วยวิธี Borntrager’s test โดยชั่งสารสกัดจานวน 0.1
กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าและกรองจากนั้นเติม 10% แอมโมเนีย 2 มิลลิลิตร ถ้าชั้นแอมโมเนียมีสีส้ม แดง ชมพู
เหลืองส้ม แสดงว่าพบอนุพันธ์แอนทราซิน
การตรวจสอบไดเทอร์พีน (Diterpenes test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้
เย็นกรองสารละลาย หยด 10% คอปเปอร์อะซิเตด ถ้าสารละลายเกิดสีเขียวมรกต แสดงว่าพบไดเทอร์พีน
การตรวจสอบไตรเทอร์พีน (Triterpenes test) ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมคลอโรฟอร์ม 5 มิลลิลิตร เขย่าแล้วกรอง
จากนั้นเติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 มิลลิลิตร เขย่าเบาๆ ทิ้งไว้สัก 2-3 นาที สังเกตสีของสารละลายชั้นล่างที่เกิดขึ้นหากปรากฏ
สีน้าตาลแดงแสดงว่าพบไตรเทอร์พีน
การตรวจสอบคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates test) ทาการทดสอบ 2 วิธีคือ
1. ทดสอบแป้ง ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 5 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง หยดสารละลาย
ไอโอดีน ถ้าหากสาระลายเป็นสีน้าเงินหรือดา แสดงว่าพบแป้ง
2. ทดสอบน้าตาล ชั่งสารสกัด 0.1 กรัม เติมน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นเติม
สารละลายเบเนดิกต์ 1 มิลลิลิตร อุ่น 10 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นและกรอง จากนั้นเติมสาระลายเบเนดิกต์ 1 มิลลิลิตร ต้มในน้าเดือด
5 นาที สังเกตตะกอนที่เกิดขึ้น หากมีตะกอนสีแดงอิฐแสดงว่าพบน้าตาล
การหาปริมาณฟีนอลิกรวม (Total phenolic content)
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมด้วยวิธี Folin-Ciocalteu reagent เป็นวิธีที่ดัดแปลงจาก Sreejitha et al,
(2013) โดยใช้กรดแกลลิก (Gallic acid) เป็นสารมาตรฐาน เตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และ
เมทานอล ที่ความเข้มข้น 1-0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากนั้นปิเปตสารตัวอย่างปริมาตร 12.5 ไมโครลิตร ลงในเพลทตามด้วย
น้ากลั่น (Distilled water) 12.5 ไมโครลิตร และโฟลิน-ซิโอแคลทู รีเอเจนต์ (Folin-Ciocalteu reagent) 12.5 ไมโครลิตร ตั้ง
ทิ้งไว้ 6 นาที จากนั้นเติมน้ากลั่น 100 ไมโครลิตร ตามด้วย 7.5 เปอร์เซ็นต์โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) 125 ไมโครลิตร
เขย่าตั้งทิ้งไว้ 90 นาที จากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า และ
หาปริมาณฟีนอลิกรวมของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิกในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้าหนัก 100
กรัมของสารตัวอย่างสด

การหาปริมาณฟลาโวนอยล์รวม (Total flavonoid content)
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การหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมด้วยวิ ธี 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 จากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ทาการทดลองทั้งหมด 3
ซ้า และหาปริมาณฟลาโวนอยด์รวมของสารตัวอย่างจากกราฟมาตรฐานเคอร์ซิตินในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อ
น้าหนัก 100 กรัมของสารตัวอย่างสด
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging เป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจาก Alakolangaa et al,
(2014) โดยเตรียมความเข้มข้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ที่ความเข้มข้น 2-0.063, 0.7500.023 และ 0.750-0.023 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 100 ไมโครลิตร ลงในเพลทตามด้วย
สารละลาย 0.2 มิลลิโมลาร์ DPPH 100 ไมโครลิตร เขย่าทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาทีจากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร และคานวณหาค่าร้อยละของสารต้านอนุมูลอิสระ (%DPPH radical inhibition) ดังนี้
% radical scavenging = [(Ac – As)/Ac] × 100
A control = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH
A sample = ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH หลังเติมลงในสารละลายตัวอย่าง
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS assay
การทดสอบฤทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี 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
ตามลาดับ โดยใส่สารสกัดตัวอย่าง 20 ไมโครลิตร ลงในเพลทตามด้วยสารละลาย ABTS 180 ไมโครลิตร เขย่าทิ้งไว้ 6 นาที
จากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร ทาการทดลอง 3 ซ้า และคานวณหาค่าร้อยละของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ (%ABTS radical inhibition) ดังนี้
% 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 จากนั้นทาการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 593 นาโน
เมตร ท าการทดลองทั้ งหมด 3 ซ้ า และค านวณหาปริ ม าณสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของสารตั ว อย่ า งจากกราฟมาตรฐาน
เฟอรัสซัลเฟตในหน่วยมิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
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ผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชาย
เหลือง
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอล ของกระชายเหลือง
พบสารพฤกษเคมีจานวน 7 กลุ่ม คือ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทนนิน แอลคาลอยด์ ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน และ
คาร์โบไฮเดรต แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นในสารสกัดหยาบเฮกเซน, เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชายเหลือง
สารพฤกษเคมี
ซาโปนิน
ฟีนอลิก
ฟลาโวนอยด์
แทนนิน
แอลคาลอยด์
แอนทราควิโนน
ไดเทอร์พีน
ไตรเทอร์พีน
คาร์โบไฮเดรต

เฮกเซน
+
+

เจลาติน
เลด อะซิเตต
Wagner’s reagant
Mayer’s reagent
Borntrager’s test

+
+
+
+

สารละลายเบเนดิกต์
สารละลายไอโอดีน

-

ตัวทาละลาย
เอทิล อะซิเตต
+
+
+
+
+
+
-

เมทานอล
+
+
+
+
+
+
+
-

+ หมายถึง ตรวจพบสารพฤกษเคมี, - หมายถึงไม่พบสาร
ผลการศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวม
การหาปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมของสารสกัด หยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของ
กระชายเหลืองที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถคานวณได้จากสมการเส้นตรงของกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก
(สมการเส้นตรงที่ได้คือ y= 7.7585x + 0.0734 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9982 และสมการเส้นตรงของกราฟ
มาตรฐานเคอร์ซิติน (สมการเส้นตรงที่ได้คือ y= 8.0251x + 0.0431 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่า กับ 0.997) ตามลาดับ
แสดงผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์รวมจากสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชาย
เหลือง
สารสกัดหยาบของ
กระชายเหลือง

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม
(mg GAE/100 gram fresh sample)

ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
(mg QE/100 gram fresh sample)

เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต

0.139 ± 0.221
104.100 ± 2.125

0.642 ± 0.098
8.872 ± 1.782

เมทานอล

51.301 ± 0.900

53.776 ± 2.284

ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลด้วยวิธีที่แตกต่างกันทั้ง 3 วิธี
คือ DPPH, ABTS และ FRAP พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระแสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ฤทธิ์ต้านอนมูลอิสระของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตต และเมทานอลของกระชายเหลือง
สารสกัดหยาบของ
กระชายเหลือง
เฮกเซน
เอทิลอะซิเตต
เมทานอล

DPPH
IC50 (mg/ml)
0.904 ± 0.015
1.150 ± 0.002
0.385 ± 0.001

ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระ
ABTS
FRAP Value
IC50 (mg/ml)
(mg FeSO4/ 100 gram fresh sample)
0.201 ± 0.009
0.384 ± 0.040
0.298 ± 0.020
31.033 ± 0.212
0.096 ± 0.013
10.400 ± 0.110

อภิปรายผล
การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกระชายเหลืองสดจากป่ากกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยนาไปสกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ที่มีขั้วต่างกัน (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 ตามลาดับ พบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตตมีปริมาณฟีนอลิก
มากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดหยาบเมทานอล และสารสกัดหยาบเฮกเซน (104.100 ± 2.125, 51.301 ± 0.900 และ
0.139 ± 0.221 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อน้าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม) ผลการหาปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
รวม พบว่าสารสกัดเมทานอลมีปริมาณฟลาโวนอยด์มากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเอทิลอะซิเตต และสารสกัดเฮกเซน
(53.776 ± 2.284, 8.872 ± 1.782 และ0.642 ± 0.098 มิลลิกรัมสมมูลของเคอร์ซิตินต่อน้าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม) ผล
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี DPPH, ABTS และ FRAP พบว่าสารสกัดหยาบแต่ละสารสกัดมีฤทธิ์
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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 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ตามลาดับ ส่วนวิธี FRAP ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลมีความสามารถในการให้
อิเล็กตรอนกับอนุมูลอิสระ เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรดีที่สุด (31.033 ± 0.212, 10.400 ± 0.110 และ 0.384 ± 0.040
มิลลิกรัมของเฟอรัสซัลเฟตต่อน้าหนักตัวอย่างสด 100 กรัม) จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าสารสกัดหยาบของกระชายเหลืองทั้งหมด
จัดได้ว่าเป็นแหล่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สาคัญ โดยเฉพาะสารกลุ่มฟีนอลลิกและฟลาโวนอยด์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่า เป็น
สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ และจากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเบื้องต้นด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 3 วิธี พบว่าข้อมูล
โดยรวมสารสกัดทั้งหมดมีฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระที่ดีซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นทั้งตัวขจัดอนุมูลอิสระ (free radical scavenger)
และตัวให้อิเล็กตรอนแก่อนุมูลอิสระเพื่ออยู่ในสภาวะเสถียรได้แตกต่างกัน ทั้งนีเ้ นื่องจากสารสกัดของกระชายที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้งนี้เป็นสารสกัดหยาบประกอบด้วยสารหลายชนิดที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรวมอยู่ จึงไม่สามารถระบุข้อมูล กลไกหรือสาร
ออกฤทธิ์ตัวใดตัวหนึ่งได้ชัดเจน ถึงกระนั้นจากการศึกษาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสารสกัดของกระชายเหลืองในพื้นที่นี้จัดได้ว่า
เป็นแหล่งสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่สาคัญ
สรุป
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า กระชายเหลืองที่เก็บมาจากพื้นที่ป่า ตาบลกกสะทอน อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
จัดเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่มีศักยภาพ เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในอาหารหรือนาไปพัฒนาต่อยอดในการ
ประโยชน์ทางด้านเภสัชและทางการแพทย์ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาเบื้องต้นนี้ ยังไม่สามารถระบุชนิดและอธิบาย
กลไกการออกฤทธิ์ทั้งหมดได้ ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาองค์ประกอบสารบริสุทธิ์และกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกต่อไป
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การประเมินโลหะหนักในดินนาของจังหวัดพิษณุโลก

Assessment of heavy metals in paddy soils of Phisanulok Province
ประไณย รวบรวม* และ ปิยะดา วชิระวงศกร
Pranai Ruabruam* and Piyada Wachirawongsakorn
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินและประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักของดินนาข้าวบริเวณพื้นที่
อาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินนาข้าวจานวน 30 แปลงตัวอย่าง โลหะ
หนักในดินวิเคราะห์ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ผลการศึกษาพบว่าดินนาข้าวมีการ
ปนเปื้อนเหล็กเฉลี่ยปริมาณสูงที่สุด คือ 222.42±71.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว และ
แคดเมี ย ม ซึ่ งมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 100.90±34.64, 29.49±20.37, 14.03±18.03 และ0.68±2.59 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม
ปริมาณเฉลี่ยโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเกือบทั้งหมดมีค่าไม่เกินเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินสาหรับทาการเกษตรของ
กรมพัฒนาที่ดิน พบว่าโลหะหนักเกือบทั้งหมดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ยกเว้นสังกะสี
คาสาคัญ : โลหะหนัก การปนเปือ้ น 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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บทนา
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม ประชาชนในประเทศ
ไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก เนื่องจากข้าวมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ชนิดต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก
ทองแดง เป็นต้น และจานวนประชากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ชาวนาจึงต้องพยายามปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการของประชากร (ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย, 2555) วิธีหนึ่งที่ชาวนาได้
พยายามเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของข้าว ได้แก่ การใส่ปุ๋ยเคมี การฉีดยาฆ่าแมลง และสารกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้ได้ผลผลิตข้าวมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นเมื่อมีการใช้สารเคมีใน
การปลูกข้าวต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทาให้ดินสะสมสารเคมีไว้ได้ซึ่งอาจส่งผลคุณภาพของดินและสามารถทาให้ข้าว
เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักบางชนิดจากการเพาะปลูกได้ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว เหล็ก เป็นต้น (อรุณศรี และคณะ ,
2554) ซึ่งโลหะหนัก ได้แก่ เป็นสารอาหารที่มนุษย์ต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ถ้ามนุษย์ได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น แคดเมียมส่งผลการกลืนกินจะทาให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน เกิดอาการเวียนศรีษะ คลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้อรุนแรง มีอาการถ่ายเหลว และอาจมีภาวะเลือดปนออกมา เนื่ องจากการระคายเคือง และอักเสบของ
อวัยวะระบบทางเดินอาหาร อาการรุนแรงอาจเกิดการช็อกเนื่องจากขาดน้า และไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตได้ง่ายจังหวัด
พิษณุโลกเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นจานวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณการปลูกข้าว
ทั้งหมด 54,104 ครัวเรือน โดย นวพรรษ (2552) รายงานว่า ชาวนาส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ข้าวร้อยละ
82.75 ของครัวเรือนทั้งหมด จึงทาให้เกิดปัญหาข้าวมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตมีจานวนลดน้อยลง
ทาให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติของดิน ได้แก่ สีดิน เนื้อดิน pH และอินทรีย์วัตถุ และศึกษาปริมาณ
การปนเปื้อนโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในดินแปลงนาข้าวจังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
นาไปสู่การหาแนวทางการควบคุมและป้องกันปัญหาข้าวมีสารเคมีปนเปื้อนเกินมาตรฐานในแปลงปลูกข้าว
วิธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่างดิน
เก็บตัวอย่างดินนาข้าวในบริเวณพื้นที่ทาการเพาะปลูกข้าวในอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกจานวน 15
แปลงตัวอย่าง และอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จานวน 15 แปลงตัวอย่าง โดยทาการเก็บตัวอย่างดินเป็นรูปลิ่มที่
ระดับความลึก 15 เซนติเมตร บริเวณแปลงข้าวที่ทาการเพาะปลูกหลังการเก็บเกี่ยวโดยเก็บตัวอย่างจานวน 15 จุด
กระจายซิกแซกให้ทั่วบริเวณแปลงเพาะปลูก แล้วนาตัวอย่างมาผสมกันเป็น 1 ตัวแทนของ 1 แปลงตัวอย่าง (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2561) ทั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562
การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ดิน
อบดินให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง บดดินด้วยครก แล้วร่อนดินผ่านตะแกรงขนาด
2 mesh นาไปวิเคราะห์สมบัติของดินโดยวิเคราะห์ดินตัวอย่างแปลงละ 3 ซ้า ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็น
กรด-ด่าง อินทรียวัตถุ และวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดิน ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และเหล็ก ทั้งนี้
สาหรับสีดินได้ทาการตรวจวัดที่ภาคสนาม โดยวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิธีการเคราะห์คุณสมบัติของดินในแปลงนาข้าวจังหวัดพิษณุโลก
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คุณสมบัติของดิน
สีดิน (Soil color)
เนื้อดิน (Soil Texture)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
อินทรียวัตถุ (Organic Matter)
โลหะหนัก (Cd, Cu, Fe, Pb, Zn)

วิธีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบสีกับ Munsell Soil Color Charts
ตรวจวัดด้วยเครื่อง Hydrometer
ตรวจวัดด้วยเครื่อง pH Meter
วิธี Walkley and Black
ตรวจวัดด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทาการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัย
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน Analysis of variance (ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (p≤0.05) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุด
ข้อมูลตามสมมุตฐาน
การวิจัยและอภิปรายผล
คุณสมบัติของดิน
จากการวิเคราะห์สมบัติของดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าวในอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 30 แปลง พบว่าดินส่วนใหญ่มีสีน้าตาลเข้ม เนื้อดินนส่วนใหญ่พบเป็นดินร่วนทราย ความเป็นกรด-ด่าง
อยู่ในช่วง 5.0-8.0 เฉลี่ยเท่ากับ 6.3±0.1 1 ซึ่งอยู่ในระดับด่างปานกลางถึงด่างจัด (กรมวิชาการเกษตร, 2552) อินทรียวัตถุ
อยู่ในช่วง 1.84-4.92 เฉลี่ย เท่ากับ 3.11±0.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (กรมพัฒนาที่ดิน ,
2545) ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินนาข้าวในอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
แปลงตัวอย่างดินนาข้าว
แปลงนาข้าวอาเภอพรหมพิราม
แปลงตัวอย่างที่ 1 (นาข้าว กข 43)
แปลงตัวอย่างที่ 2 (นาข้าว กข 43)
แปลงตัวอย่างที่ 3 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 4 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 5 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 6 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 7 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 8 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 9 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 10 (นาข้าว กข 57)
แปลงตัวอย่างที่ 11 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 12 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 13 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 14 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 15 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงนาข้าวเอาเภอนครไทย
แปลงตัวอย่างที่ 16 (นาข้าว กข 43)
แปลงตัวอย่างที่ 17 (นาข้าว กข6)
แปลงตัวอย่างที่ 18 (นาข้าว กข6)
แปลงตัวอย่างที่ 19 (นาข้าว พิษณุโลก 2)

สี

เนื้อดิน

pH

ความชื้น%

อินทรียวัตถุ%

น้าตาล (7.5YR3/4)
สีน้าตาลแดงเข้ม (5YR3/2)
น้าตาล (7.5YR4/3)
น้าตาล (7.5YR4/3)
สีน้าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4)
สีน้าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4)
สีน้าตาล (7.5YR4/3)
สีน้าตาลเข้ม (7.5YR3/4)
สีน้าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4)
สีน้าตาล (7.5YR4/3)
สีน้าตาล (10YR4/3)
สีน้าตาลเข้ม (10YR3/3)
สีน้าตาลเข้ม (10YR3/3)
สีน้าตาลเข้ม (7.5YR3/2)
สีน้าตาลเข้ม (7.5YR3/4)

ดินทรายร่วน
ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย
ดินเหนียวปนทราย
ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย
ดินเหนียวปนทราย
ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย
ดินทรายร่วน
ดินร่วนทราย
ดินเหนียวปนทราย
ดินทรายร่วน

5.3±0.03
5.8±0.10
6.7±2.80
6.5±0.13
5.5±0.13
6.6±0.16
5.6±0.10
6.0±0.13
6.2±0.10
5.5±0.16
6.1±0.46
6.9±0.11
5.1±0.08
5.7±0.01
5.6±0.02

27.81±2.71
44.15±14.16
22.61±0.93
29.20±1.87
128.16±117.58
48.59±25.09
51.66±12.36
132.27±152.47
28.68±25.42
153.35±171.28
28.51±2.20
60.02±17.29
46.25±1.42
60.37±42.70
33.04±4.57

3.36±2.46
2.91±0.51
2.24±1.08
1.90±1.39
2.46±0.51
4.36±0.67
2.01±1.21
2.91±1.27
4.92±0.84
2.01±1.21
2.01±1.00
4.25±1.27
3.58±0.51
3.92±0.84
2.91±0.51

น้าตาลเข้ม (7.5YR3/4)
น้าตาลเข้ม (7.5YR3/4)
สีน้าตาลเข้มมาก (10YR2/2)
น้าตาลเข้ม (7.5YR3/2)

ดินร่วนทราย
ดินทรายร่วน
ดินร่วนทราย
ดินทรายร่วน

5.1±0.03
5.0±0.02
5.4±0.2
8.0±0.01

53.34±28.38
13.80±0.87
27.40±7.96
25.78±1.03

3.91±0.38
4.03±0.88
4.47±0.38
3.02±0.51
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แปลงตัวอย่างที่ 20 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 21 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 22 (นาข้าว พิษณุโลก 2)

น้าตาลเข้ม (7.5YR3/4)
สีน้าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4)
สีน้าตาลอมเทาเข้มมาก (10YR3/2)

ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย
ดินทรายร่วน

6.7±0.12
5.4±0.04
5.0±0

37.34±5.85
20.39±2.10
8.16±60.47

1.84±0.19
3.80±0.19
3.58±0.84

สี

เนื้อดิน

pH

ความชื้น

อินทรียวัตถุ

น้าตาลเข้ม (7.5YR3/4)
สีน้าตาลเข้มมาก (7.5YR2.5/2)
น้าตาลเข้ม (10YR3/3)
สีน้าตาลอมเทาเข้ม (10YR3/2)
สีน้าตาลอมเทาเข้มมาก (10YR4/2)
น้าตาลเข้ม (7.5YR3/2)
สีน้าตาลอมเหลืองเข้ม (10YR3/4)
น้าตาลเข้ม (7.5YR3/2)

ดินร่วนเหนียวปนทราย
ดินร่วนเหนียวปนทราย
ดินทรายร่วน
ดินทรายร่วน
ดินร่วนเหนีบวปนทราย
ดินร่วนเหนียวปนทราย
ดินร่วนทราย
ดินร่วนทราย

6.2±0.50
7.4±0.15
8.1±0.12
8.2±0.01
6.5±0.01
8.1±0.08
8.0±0.04
8.0±0.11

21.24±0.84
26.86±2.28
21.5±0.84
23.74±0.41
23.50±1.27
23.15±1.67
37.75±5.85
25.78±1.03

3.02±0.51
2.24±0.69
2.69±0.38
3.69±1.00
4.14±1.65
2.23±0.69
2.23±0.69
2.68±0.67

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินนาข้าวในอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)
แปลงตัวอย่างดินนาข้าว
แปลงนาข้าวอาเภอนครไทย
แปลงตัวอย่างที่ 23 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 24 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 25 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 26 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 27 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 28 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 29 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงตัวอย่างที่ 30 (นาข้าว หอมมะลิ)
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ปริมาณโลหะหนักในดิน
ปริมาณโลหะหนักในดินในแปลงนาข้าว ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในพื้นทีอ่ าเภอพรหม
พิ ร ามและอ าเภอนครไทย จั งหวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ดิ น มี ก ารปนเปื้ อ น เหล็ ก >สั ง กะสี >แคดเมี ย ม>ตะกั่ ว >ทองแดง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินสาหรับการเพาะปลูก พบว่าเหล็ก สังกะสี และแคดเมียมที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
เหล็กเป็นโลหะหนักที่พบมากที่สุดในดินนาข้าว อาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีค่าอยู่
ในช่วง 40.75-314.43 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 222.42±71.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าที่เกินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน กาหนดไว้ว่าไม่เกิน ≥300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมร้อยละ 10
สาหรับ สังกะสีที่พบในดินนาข้าว มีค่า อยู่ในช่วง 37.18-173.41 มิลลิก รัมต่อ กิโลกรัม และมีค่า เฉลี่ย เท่ากั บ
104.20±29.88 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินที่กาหนดไว้ว่าไม่เกิน 90
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 66.66
แคดเมียมมีปริมาณปนเปื้อนในดิน นาข้าว มีค่าอยู่ในช่วง ND-4.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
0.53±2.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน กาหนดไว้ว่าไม่เกิน 1.7
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 46.66
ดินนาข้าวในอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกยังพบว่ามีตะกั่ วปนเปื้อนอยู่ในช่วง ND54.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.37±18.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดินที่กาหนดให้ไม่เกิน 55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทั้งหมดทุกแปลง
ส่วนทองแดงที่ตรวจพบในดินนาข้าว มีค่าอยู่ในช่วง 18.73-39.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
26.60±5.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งทุกแปลงมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน กาหนดไว้ว่าไม่
เกิน 41 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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ตารางที่ 3 ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในนาข้าวอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
แปลงตัวอย่างดินนาข้าว
แปลงนาข้าวอาเภอพรหมพิราม
แปลงตัวอย่างที่ 1 (นาข้าว กข 43)
แปลงตัวอย่างที่ 2 (นาข้าว กข 43)
แปลงตัวอย่างที่ 3 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 4 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 5 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 6 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 7 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 8 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 9 (นาข้าว กข 49)
แปลงตัวอย่างที่ 10 (นาข้าว กข 57)
แปลงตัวอย่างที่ 11 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 12 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 13 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 14 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
แปลงตัวอย่างที่ 15 (นาข้าว หอมมะลิ)
แปลงนาข้าวอาเภอนครไทย
แปลงตัวอย่างที่ 16 (นาข้าว กข 43)
แปลงตัวอย่างที่ 17 (นาข้าว กข6)
แปลงตัวอย่างที่ 18 (นาข้าว กข6)

ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มก.กก±SD)
Cd
Fe

Cu

Pb

25.90±1.25
32.81±6.58
28.33±1.75
23.56±1.24
22.58±1.65
23.83±6.54
27.76±4.56
30.95±4.54
24.70±13.47
20.73±2.99
27.53±3.16
33.58±0.57
39.15±22.13
24.08±12.16
29.03±1.08

19.55±10.68
21.07±11.4
43.55±4.06
ND
37.38±13.32
10.03±7.24
23.76±8.54
27.37±21.92
29.53±20.4
37.48±5.06
54.42±24.22
27.20±19.17
21.93±2.04
25.90±11.10
11.55±7.85

2.42±1.68
ND
3.90±0.78
4.52±2.3
1.85±0.58
ND
4.30±1.81
ND
1.32±0.56
1.35±0.55
3.02±0.46
4.45±3.23
3.52±0.76
ND
ND

246.58±27.27
299.46±22.77
289.47±33.42
146.26±126.67
192.73±4.3
259.11±1.48
226.25±32.34
243.06±16.1
306.66±43.57
234.78±19.28
227.45±21.13
266.38±35.25
288.88±24.16
248.71±17.09
298.30±21.57

128.75±15.77
100.70±20.93
126.10±13.91
120.92±8.89
112.03±2.36
117.70±10.72
102.40±15.31
131.25±11.32
173.41±15.12
81.01±14.5
122.56±8.58
139.05±18.85
108.50±5.29
129.90±7.23
123.53±2.65

31.48±3.87
28.21±6.68
35.26±9.66

13.85±7.49
2.15±1.73
8.71±11.63

ND
1.10±0.64
0.30±0.21

307.01±44.23
263.10±19.34
273.85±23.88

119.26±23.29
87.66±7.41
117.43±22.79

870

Zn

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

แปลงตัวอย่างที่ 19 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
22.45±4
22.60±9.26
2.17±1.17
แปลงตัวอย่างที่ 20 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
23.08±4.31
2.20±0.28
ND
แปลงตัวอย่างที่ 21 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
25.31±3.75
19.80±0.35
ND
ตารางที่ 3 ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในนาข้าวอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)
แปลงตัวอย่างดินนาข้าว

Cu

แปลงนาข้าวอาเภอนครไทย
แปลงตัวอย่างที่ 22 (นาข้าว พิษณุโลก 2)
35.36±10.12
แปลงตัวอย่างที่ 23 (นาข้าว หอมมะลิ)
18.73±7.33
แปลงตัวอย่างที่ 24 (นาข้าว หอมมะลิ)
26.48±2.45
แปลงตัวอย่างที่ 25 (นาข้าว หอมมะลิ)
19.76±4.4
แปลงตัวอย่างที่ 26 (นาข้าว หอมมะลิ)
22.51±6.57
แปลงตัวอย่างที่ 27 (นาข้าว หอมมะลิ)
22.21±1.38
แปลงตัวอย่างที่ 28 (นาข้าว หอมมะลิ)
24.41±7.95
แปลงตัวอย่างที่ 29 (นาข้าว หอมมะลิ)
22.70±8.4
แปลงตัวอย่างที่ 30 (นาข้าว หอมมะลิ)
25.68±2.12
เฉลี่ย
26.60±5.01
ค่าต่าสุด
18.73
ค่าสูงสุด
39.13
ค่ามาตรฐาน*
41
เปอร์เซ็นต์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
หมายเหตุ : *(กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ; ND หมายถึง ตรวจไม่พบ

174.65±36.05
64.43±8.13
314.43±11.76

ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มก.กก.)
Cd

Pb
14.01±11.24
6.20±1.77
4.60±1.27
15.43±9.83
ND
35.50±18.53
9.95±4.07
22.60±11.66
16.46±4.81
19.91±9.03
ND
54.42
55
-
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3.90±1.37
3.15±2.67
0.63±0.78
ND
3.05±1.99
ND
1.21±1.03
2.28±0.11
2.05±1.31
1.66±1.10
ND
4.3
1.7
46.66

87.80±11.13
41.65±4.09
98.05±6.43

Fe

Zn

289.47±36.19
131.65±56.87
191.93±18.11
172.35±28.8
228.13±30.54
159.13±30.95
188.41±14.52
40.75±8.27
90.31±18.42
222.42±71.50
40.75
314.43
≥300
10

140.16±12.73
56.81±9.46
88.86±6.78
91.60±7.37
106.20±2.58
74.95±11.55
92.41±4.45
37.18±11.3
68.15±3.15
104.20±29.88
37.18
173.41
90
66.66
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อภิปรายผล
จากการศึกษาคุณสมบัติของดินและการปนเปื้อนโลหะหนัก ในพื้นที่ อาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อทาการสุ่มเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างดินจานวน 30 แปลง พบว่าดินส่วนใหญ่มีสีน้าตาลเข้ม
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 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) เมื่อเทียบกับเกณพ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีเหมาะสมแก่การเพราะปลูกพืช ทาให้ดินทนต่อ
การชะล้างและการกร่อน เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้า การซึมซับน้าและการถ่ายเทอากาศของดินดีขึ้น (ยงยุทร และ
คณะ, 2554)
โลหะหนักในดินในนาข้าว พบว่ามีปริมาณการปนเปื้อน เหล็ก>สังกะสี>แคดเมียม>ทองแดง>ตะกั่ว โดยเหล็กมี
ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 222.42±71.50 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อกิ โ ลกรั ม สั งกะสี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 104.20±29.88 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม
แคดเมียมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ND-4.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.37±18.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
ทองแดงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.60±5.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน พบว่าปริมาณเหล็ก สังกะสี และแคดเมียมที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพดินนา
ข้าวแปลงตัวอย่างดินนาข้าวบริเวณคลอง 6 อาเภอธัญญบุรี และคลอง 11 อาเภอลาลูกกาจังหวัดปทมธานี (นันทนา และ
คณะ, 2557) ได้ศึกษาตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก จะเห็นได้ว่าดินในนาข้าวที่ศึกษามีปริมาณเหล็กและสังกะสีมากกว่า โดย
ดินนาข้าวบริเวณดังกล่าวพบเหล็ก 362.11-422.38 และ สังกะสี 11.27-14.37 ขณะที่การปนเปื้อนสังกะสีในดินนาข้าว
อาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกมีค่าใกล้เคียงกับดินในนาข้าว บริเวณคลอง 6 อาเภอธัญญบุรี และ
คลอง 11 อาเภอลาลูกกาจังหวัดปทมธานี ค่าอยู่ระหว่าง 40.75-314.43
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์สมบัติของดินในพื้นที่แปลงเพาะปลูกข้าวในอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก จานวน 30 แปลง พบว่าดินส่วนใหญ่มีสีน้าตาลเข้ม 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
ขอขอบคุณเกษตรกรแปลงนาข้าวอาเภอพรหมพิรามและอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บตัวอย่างดินและขอขอบพระคุณหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาคร์และเทคโนโลยี ที่
สนับสนุนสารเคมีและเครื่องมือการตรวจวิเคราห์สาเร็จรุล่วงไปด้วยดี
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ระดับความดังเสียงจากโรงสีขาวขนาดเล็กในตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ
NOISE LEVELS FROMA SMALL RICE MILL IN BAN MO SUBDISTRICT, PHICHAI DISTRICT,
UTTARADIT PROVINCE
ภัทรชัย กรแกว*และ อรชร ฉิมจารย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
*corresponding author: pattarachai.k@psru.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความดังเสียงของโรงสีขาวขนาดเล็กและเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ
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 พบวาคาความดังเฉลี่ยบริเวณจุดตรวจวัดที่ 1 จุดตรวจวัดที่ 2 และจุดตรวจวัดที่ 3 มีคาเทากับ 95.3±0.2 dB(A)
99.4±0.2 dB(A) และ 90.3±0.1 dB(A) ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวันของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม พบวาจุดตรวจวัดทั้ง 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 สภาวะที่มีระดับเสียงที่ดังและยาวนานจนกอใหเกิดทั้งความรําคาญ และอันตรายตอสุขภาพของ
มนุษย โดยความรุนแรงขึ้นอยูกับระดับความดังจากแหลงกําเนิดเสียง ระยะทางระหวางแหลงกําเนิดเสียงกับผูไดรับเสียง และ
ระยะเวลาในการไดรับเสียงนั้น ผลกระทบของมลพิษทางเสียง โดยทั่วไปแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ ผลกระทบตอสุขภาพ
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กายและสุขภาพจิต ถามนุษยไดยินเสียงรบกวนอันไมพึงประสงคที่ดังและยาวนานพอ อาจทําใหความดันโลหิตสูง อัตราการเตน
ของหัวใจเพิ่มขึ้น เกิดความเครียด หงุดหงิด รําคาญ ซึ่งสงผลเสียตอการใชชีวิตประจําวันและการทํางานได (กรมควบคุมมลพิษ,
2555; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2559) ซึ่งการอยูในที่ทํางานหรือสถานประกอบการที่มีแหลงกําเนิดเสียงดังอาจจะ
สงผลกระทบตอลูกจางหรือพนักงานที่ตองทํางานในทุกๆ วันได เชน โรงงานโมหิน โรงงานผลิตชิ้นสวนโลหะประกอบรถยนต
โรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป โรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ปริญญา และคณะ, 2557; สวรสและ ปรารถนา, 2559; รัตนาภรณ
และคณะ, 2560) ดังนั้นทางหนวยงานที่เกี่ยวของจึงมีความหวงกังวลตอสวัสดิภาพของลูกจางหรือพนักงานที่ทํางานในสถาน
ประกอบการตางๆ ไดกําหนดคามาตรฐานระดับเสียงเพื่อใชในการคุมครองแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กําหนดมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยในสภาพแวดลอมที่ลูกจางหรือพนักงานทํางานในแตละวัน ตองไมเกิน 85
dB (A) (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2561) ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดคามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ยตอง
ไมเกิน 90 dB (A) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546)โรงสีขาวถือเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่มีความสําคัญ ซึ่งมีพนักงานเทขาว มี
พนักงานบรรจุขาว ดูแลการทํางานของเครื่อง แหลงกําเนิดเสียงมีความดังมาจากตัวเครื่องเพราะในการสีขาวตองมีการกะเทาะ
เปลือก แยกแกลบ คัดขาว และแยกขนาดสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานที่ตองอยูในพื้นที่ท่ีมีเสียงดังตลอดเวลา ซึ่งอาจสงผลให
พนักงานในโรงสีขาวมีอาการหูอื้อหูตึงและสงผลกระกระทบตอการไดยินของพนักงาน
ตําบลบานหมอ ตั้งอยูในอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถมีพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะสมแกการทําเกษตรกรรม เนื่องจากเปน
ชุมชนที่มีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ทุกครัวเรือนปลูกขาวเปนอาชีพหลัก ตําบลบานหมอมีน้ําใชตลอดป
ประชากรจึงปลูกได 2-3ครั้งตอป เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวบางสวนจะเก็บไวเพื่อบริโภค และบางสวนจะนําไปจําหนายให
พอคา ในสวนที่เก็บไวบริโภคจะนําขาวเปลือกไปตากแดดเพื่อลดความชื้นของเมล็ดขาวประมาณ1วันแลวบรรจุในถุงปุยหรือ
กระสอบเก็บไวในยุงขาว หากตองการบริโภคจึงนําขาวไปสีในโรงสีขาวขนาดเล็กประจําหมูบานโดยรถของโรงสีขาวจะรับ
ขาวเปลือกตามบานที่ตองการสีขาว แลวจึงนํามาแปรสภาพจากขาวเปลือกเปนขาวสารโดยใชเครื่องสีขาวของโรงสีซึ่งในตําบล
บานหมอมีโรงสีขาว 1 แหง ซึ่งเปนโรงสีขาวขนาดเล็กมีอัตราการผลิตเฉลี่ย 60 กระสอบตอวัน ดําเนินกิจการโดยสมาชิกใน
ครอบครัวโดยไมมีวันหยุด ซึ่งจะพบปญหาเสียงดังจากสภาพแวดลอมภายในโรงสีขาวสงผลกระทบสุขภาพตอพนักงาน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับเสียงในโรงสีขาวขนาดเล็ก ในตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถแลว
นําผลมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อใหพนักงานไดรับรูระดับความดัง
เสียงในพื้นที่ในการทํางานแตละวัน และเปนขอมูลพื้นฐานใหโรงสีขาว ใชในการจัดการปองกันและควบคุมมลพิษทางเสียงที่
เกิดขึ้นตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ทําการศึกษาระดับความดังเสียงจากโรงสีขาวขนาดเล็ก ตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถมีอัตราการผลิต
เฉลี่ยในแตละวัน 60 กระสอบตอวันโดยใชเครื่องมือวัดเสียง(Sound Level meter)ยี่หอ TESรุน1357ทําการตรวจวัดระดับ
ความดังของเสียงภายในพื้นที่โรงงาน โดยกําหนดจุดการตรวจวัดจํานวน 3 จุด ไดแก1) บริเวณพนักงานเทขาว 2) บริเวณ
เครื่องสีขาว และ 3) บริเวณพนักงานบรรจุขาว(ภาพที่1) ซึ่งตรวจวัดในชวงเวลา08.30-16.30 น. จํานวน 3 ครั้ง/ 1 เดือน
ระหวางชวงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน เปนเวลา 3เดือนกอนการตรวจวัดเสียตองนําเครื่องวัดเสียงมาสอบเทียบดวย
Sound Level Calibrator เพื่อดูความเที่ยงตรงของเครื่องมือหลังจากนั้นนําเครื่องมือมาทําการวัดความดังเสียงในโรงงานโดย
ตั้งเครื่องวัดเสียงใหไมโครโฟนสูงประมาณ 1.2-1.5 เมตร หางจากผนัง อาคารหรือกําแพงประมาณ 3.5 เมตร ทําการตรวจวัด
คาและบันทึกผล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาทางสถิติ ไดแค คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงบนมาตรฐาน นํามาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานของกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 1 แผนผังจุดตรวจวัดความดังเสียงในโรงสีขาวขนาดเล็ก จุดที1่ ) บริเวณพนักงานเทขาว จุดที่ 2) บริเวณเครื่องสีขาว
และ จุดที่ 3) บริเวณพนักงานบรรจุขาว
ผลการวิจัย
จากการตรวจวัดระดับสียงในชวงเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในพื้นที่โรงสีขาวขนาดเล็ก ตําบลบาน
หมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถตั้งแตเวลา08:30- 16:30 น.พบวา จุดที่ 1 บริเวณพนักงานเทขาวมีคาระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ
95.3±0.2 dB(A)โดยในเดื อ นกั น ยายนมี ร ะดั บ เสี ย งเฉลี่ ย เท า กั บ 95.5±0.11dB(A)เดื อ นตุ ล าคมมี ร ะดั บ เสี ย งเฉลี่ ย เท า กั บ
95.1±0.24dB(A) และเดือนพฤศจิกายนมีระดับเสียงเฉลี่ยเทากับ95.4±0.22dB(A) ซึ่งจากการตรวจวัดจะพบระดับเสียงเฉลี่ย
สูงสุดมีคาเทากับ 95.8±0.10dB(A) และระดับเสียงเฉลี่ยต่ําสุดมีคาเทากับ 94.4±0.75dB(A)(ภาพที่ 2)
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96.0

dB(A)

95.5
95.0
94.5
94.0
93.5
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30
เวลา

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ภาพที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ยภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก ของจุดที่ 1 บริเวณพนักงานเทขาว
จากการตรวจวัดระดับเสียง ณ จุดที่2 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) (ภาพที่ 3)
100.5
100.0

dB(A)

99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30

กันยายน

เวลา
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ภาพที่ 3 ระดับเสียงเฉลี่ยภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก ของจุดที่ 2 บริเวณเครื่องสีขาว
จากการตรวจวัดระดับสียง ณ จุดที่3บริเวณพนักงานบรรจุขาว 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) (ภาพที่4)
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91.0

dB(A)

90.5
90.0
89.5
89.0
88.5
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30

กันยายน

เวลา
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ภาพที่ 4 ระดับเสียงเฉลี่ยภายในโรงสีขาวขนาดเล็ก ของจุดที3่ บริเวณพนักงานบรรจุขาว
เมื่อนําผลการศึกษาคาเฉลี่ยระดับเสียงของทั้ง3 จุด ที่ทําการตรวจวัดเปนเวลา3 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
มาตรฐานกําหนดไวที่ 85 และ 90 dB (A) ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ยในตรวจวัดของโรงงานประเภทตางๆ
ประเภทโรงงาน
โรงสีขาวขนาดเล็ก

โรงงานซอยหินแกรนิต

โรงงานผลิตเบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
โรงงานผลิตชิ้นสวนโลหะประกอบ
รถยนต

จุดตรวจวัด
บริเวณพนักงานเทขาว
บริเวณเครื่องสีขาว
บริเวณพนักงานบรรจุขาว
พนักงานตัดซอย
พนักงานรับ, จัดเก็บ
พนักงานสงหิน
พนักงานตัดขอบ
พนักงานขนสง
บริเวณผลิตเครื่องปรุง
แผนกกะเทาะชิ้นงาน (Mold)
- ระดับเสียงเฉลี่ยดังมากทีส่ ุด
- ระดับเสียงเฉลี่ยที่ตองเฝาระวัง
- ระดับเสียงเฉลี่ยที่ดังนอยที่สดุ
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ระดับเสียงเฉลี่ย dB(A)
95.3
99.4
90.3
102.0
100.0
100.0
96.6
86.7
87.6-88.6

90.0
80.0-84.0
72.0

อางอิง
การศึกษานี้

บัญจรัตน และคณะ
(2549)

ปริญญา และคณะ
(2557)
สวรสและ ปรารถนา
(2559)
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ประเภทโรงงาน
โรงงานโมหิน

จุดตรวจวัด
โรงงานโมหินขนาดเล็ก
โรงงานโมหินขนาดใหญ

ระดับเสียงเฉลี่ย dB(A)
95.0-105.4
87.3-107.7

อางอิง
รัตนาภรณและคณะ
(2560)

อภิปรายผล
จากการตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงสีขาวขนาดเล็กทั้ง 3 จุด ซึ่งเปนจุดที่มีพนักงานเขาไปทํางาน ไมวาจะเปนการเท
ขาวเปลือกเขาไปในเครื่องสีขาว การเขาไปตรวจสอบการทํางานของเครื่องสีขาว และการบรรจุขาวสารที่สีเสร็จ พบวาบริเวณ
เครื่องสีขาวมีระดับเสียงสูงสุดเนื่องจากเปนแหลงกําเนิดเสียงของโรงสีขาวจึงมีระดับเสียงดัง รองลงมาคือบริเวณพนักงานเท
ขาวเนื่องจากอยูใกลจุดกําเนิดเสียงมากที่สุด และบริเวณพนักงานบรรจุขาวมีระดับเสียงดังนอยที่สุดเนื่องจากเปนจุดที่อยูหาง
จากเครื่องกําเนิดเสียงมากที่สุด เมื่อนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง มาตรฐานคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน (พ.ศ. 2546) ซึ่ง
กําหนดไหการทํางาน 8 ชั่วโมง ตองมีคาระดับเสียงเฉลี่ยไมเกิน 90.0 dB(A) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546) และเมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับ
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแตละวัน ที่กําหนดใหการทํางาน 8 ชั่วโมง ตองมีคาระดับเสียงไมเกิน 85.0 dB(A) (กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2561) จะเห็นไดวาระดับเสียงจากผลการศึกษามีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 90.3-99.4 dB(A) ซึ่งเกิน
เกณฑมาตรฐานของทั้ง 2 หนวยงาน เมื่อนําผลการศึกษาเปรียบเทียบกับระดับเสียงเฉลี่ยที่ทําการตรวจวัดในโรงงานประเภท
ตาง ๆ (ตารางที่ 1) จะพบวา โรงงานซอยหินแกรนิตมีคาระดับเสียงเฉลี่ยอยูในชวง 86.7-102 dB(A) โดยสวนใหญมีระดับเสียง
ที่เฉลี่ยที่สูงกวาการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงงานไดกําหนดมาตรการในการปองกันมลพิษทางเสียงคือการใชเครื่องปองกันสวน
บุคคล และทางโรงงานไดมีมาตรการในการบํารุงรักษาเครื่องจักรใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนการปองกัน
ความเสียหายของเครื่องจักรขณะทํางาน และถือเปนแนวทางในการใหความคุมครองตอการไดยินของผูปฏิบัติงาน รวมทั้งเปน
การควบคุมมลพิษทางเสียงอีกทางหนึ่ง (บัญจรัตน และคณะ, 2549) ในขณะที่โรงงานผลิตบะหมีก่ ึ่งสําเร็จรูปนั้นทําการตรวจวัด
ในบริเวณผลิตเครื่องปรุง พบวามีคาระดับเสียงเฉลี่ยอยูในชวง 87.6-88.6 dB(A) ซึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องปรุงและบรรจุ
เครื่องปรุงลงซองนั้นเปนบริเวณที่มีเครื่องจักรอยูในพื้นที่มากจึงทําใหเกิดเสียงดังขณะทําการผลิต ซึ่งมาตรการที่ชวยปองกัน
มลพิษทางเสียงใหกับผูปฏิบัติงานในโรงงาน ไดแก ใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงที่เกินมาตรฐานตองใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
และในชวงเวลาพักพนักงานควรมีสถานที่ที่ปลอดจากเสียงเครื่องจักรเพื่อใหพนักงานไมตองสัมผัสเสียงตลอดเวลา(ปริญญา
และคณะ, 2557) สําหรับโรงงานผลิตชิ้นสวนโลหะประกอบรถยนตแผนกกะเทาะชิ้นงาน (Mold) จะมีระดับเสียงเฉลี่ย 72.090.0 dB(A) ซี่งไดนํามาจัดทําแผนที่เสียง และทําปายเตือนสําหรับพนักงานที่จะตองทํางานในบริเวณพื้นที่อันตราย (ระดับเสียง
เกิน 85.0 dB(A)) จะตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลและทางโรงงานควรมีการอบรมใหความรูแกพนักงาน และออก
ขอบังคับและบทลงโทษในการปฏิบัติตนสําหรับการทํางานในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง โดยเฉพาะในพื้นที่อันตราย (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 ดังนั้นทางโรงงานควรจัดโครงการอนุรักษการไดยินขึ้นเพื่อปองกันการสูญเสียสมรรถภาพการไดยินและจัดให
กลุมพนักงานที่มีระดับการไดยินผิดปกติอยูในกลุมเฝาระวัง ควรมีการติดตามสมรรถนะการไดยินของพนักงาน (รัตนาภรณและ
คณะ, 2560)
สําหรับการศึ กษาในโรงสี ขาวขนาดเล็กในครั้งนี้จ ากการสัมภาษณพนักงานในโรงสีขา ว พบวาระดั บเสียงที่ดังมี
ผลกระทบตอการไดยินของพนักงาน ตองพูดคุยเสียงดัง หูอื้อ ไมคอยไดยิน ในบางครั้งการอยูในเสียงดังนานๆ ทําใหเกิด
ความเครียดและมีผลตอจิตใจ โดยพนักงานที่ทํางานในโรงสีขาวจะทําเปนประจําเพราะเปนกิจการโรงสีขาวของครอบครัว โดย
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เปดดําเนินการมามากกวา 20 ป จึงไดรับเสียงดังสะสมมาเปนระยะเวลานาน ดังนั้นมาตรการในการปองกันมลพิษทางเสียงที่
เกิดขึ้นจึงควรปองกันตั้งแตแหลงกําเนิด คือ ควรมีการดูแลซอมแซมเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอใหมีสภาพที่เหมาะสมตอการใช
งาน และควรตรวจการทํางานของเครื่องจักรในทุกวัน สําหรับการปองกันที่ตัวผูรับเสียง คือ กําหนดใหพนักงานสวมใสอุปกรณ
ปองกันเสียงในระหวางการทํางานตลอดวันเพื่อปองกันสุขภาพของพนักงานในการปฏิบัติงาน และไมควรใหพนักงานนั่งทํางาน
อยูในที่บริเวณที่มีเสียงดังตลอดทั้งวัน ควรกําหนดเวลาพัก เพื่อใหพนักงานไดออกไปอยูในสถานที่ที่ปลอดจากเสียงดัง
สรุปผลการวิจัย
จากการตรวจวัดระดับเสียงจุดที่การศึกษาระดับเสียงภายในพื้นที่โรงสีขาวขนาดเล็ก 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)เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานพบวาระดับเสียงเฉลี่ยทั้ง 3 จุด มีคาเกินมาตรฐานของกระทรวง
แรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดไว จากการที่พนักงานไดรับเสียงดังตลอดระยะเวลาการทํางานมีผลกระทบตอการได
ยินของพนักงาน ตองพูดคุยเสียงดัง หูอื้อ ไมคอยไดยิน ซึ่งพนักงานควรดูแลซอมแซมเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ และพนักงาน
ควรใสอุปกรณปองกันเสียงในการทํางาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการลดระดับเสียงได
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณเจาของกิจการโรงสีขาวขนาดเล็กตําบลบานหมอ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถที่ใหความอนุเคราะห
สถานที่และอํานวยความสะดวกสําหรับการทําวิจัยในครั้งนี้
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การศึกษาในครั้งนีเ้ พื่อศึกษารูปแบบความเหมาะสมของการใช้ต้นกล้วยสับแห้งเป็นวัสดุรองพื้นเปรียบเทียบกับแกลบ
เพิ่มทางเลือกใหม่ในการใช้วัสดุลองพื้นไก่โดยการในการทดลองนี้ใช้ไก่เนื้อคละเพศ จานวน 120 ตัว แบ่งเป็น 3 ทรีทเม้นท์
4 ซ้า ซ้า ละ 10 ตัวทรีทเม้นท์ ที่1 แกลบ 2 ต้นกล้วยสับแห้ง 3แกลบ และ กล้วย (50:50) โดยการวัดค่าความชื้น ค่า
อุณหภูมิ ค่ากรด-ด่าง ทุก7 วัน (p>0.05)ไม่ส่งต่อสมรรถภาพการผลิต ตลอดการทดลองการเลี้ยงไก่เนื้อ 1-42วัน (6สัปดาห์)
โดยการเลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมดในโรงเรือนเปิดบันทึกน้าหนักไก่ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ7วัน มีความแตกต่างบันทึกปริมาณการไห้อาหาร
ปริมาณอาหารที่เหลือและจานวนไก่ตาย เพื่อคานวณหาน้าหนักตัว ที่เพิ่มขึ้น ปริมาณอาหารที่กินต่อตัว อัตราการแลกเนื้อและ
อัตราการตาย จากผลการทดลอง พบว่าวัสดุลองพื้นที่แตกต่างกันใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อ 1-42 วันไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการ
ผลิต อัตราการเจริญเติบโต อัตราการแลกเนื้อ อัตราการกินได้ และ อัตราการรอด(p>0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มแกลบอย่างไรก็
ตามการใช้วัสดุลองพื้นที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตของ ไก่เนื้อที่อายุ 1-42 วัน ทุกกลุ่ม(p>0.05)
คาสาคัญ: 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
บทนา
ปัจจุบันมีการเลี้ยงไก่เนื้ออย่างแพร่หลายเนื่องจากไก่เนื้ออายุสั้น ให้ผลตอบแทนในการเลี้ยงกลับคืนสู่เกษตรกร
รวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นธุรกิจที่นิยมในท้องถิ่น และระดับอุสาหกรรม การเลี้ยงไก่เนื้อนิยมเลี้ยงบนพื้นคอนกรีต(สุชาติ และคณะ.,
2553) ดังนั้นจึงต้องมีวัสดุรองพื้น ซึ่งแกลบเป็นวัสดุรองพื้นที่นิยมใช้มากที่สุด Sharma, G. et,at., (2015) แต่เนื่องด้วยในบาง
ฤดูกาลทานาข้าวบางปี ได้ผลผลิตข้าวน้อย เพราะประสบปัญหาภัยแล้ง จนทาให้ในบางปีเกิดปัญหาแกลบไม่เพียงพอ และยังมี
ราคาสูงขึ้น ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงสนใจหาวัสดุทางเลือกที่มาใช้ทดแทนแกลบ โดยพบว่าต้นกล้วยหอมทองเป็นพืชที่น่าสนใจ
เพราะในจังหวั ดเพชรบุ รีนิยมปลูก กล้ว ยเป็น จานวนมาก โดยพบว่าเมื่อปลูกกล้วยหอมทองถึงกาหนดเก็บผลผลิต กล้ว ย
เกษตรกรจะตัดต้นทิ้งเพื่อเตรียมแปลงปลูกกล้วยใหม่ หรือบางรายจะนิยมไถ่ทิ้ง หรือไถ่กบ ซึ่งการนาเศษที่เหลือเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ และหาได้ง่ายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัสดุรองพื้นไก่เนื้อที่มีราคาไม่แน่นอนอย่าง
แกลบได้ อีกทั้งช่วยกาจัดต้นกล้วยที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งต้นกล้วยมีคุณสมบัติโปร่ง และมีรูพรุนภายใน ทาให้มีคุณสมบัติใน
การดูดซับน้าได้ดี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในการศึกษาต้นกล้วยสับแห้งมาเป็นวัสดุรองพื้นทดแทนสาหรับเลี้ยงไก่เนื้อได้ใน
อนาคต และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ
อุปกรณ์และวิธีการ
การในการทดลองนี้ใช้ไก่เนื้อคละเพศ อายุแรกเกิด จานวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์
(Completely Randomized Design: CRD) โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มทดลองๆ ละ 4 ซ้า ซ้า 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% ปูพื้นคอกด้วยแกลบความหนาประมาณ 1.5
นิ้ว เลี้ยงในโรงเรือนระบบเปิดหลังคาจั่วชั้นเดียว ขนาดคอก 1x1.5 เมตร เลี้ยงไก่ 10 ตัวภายในคอกประกอบด้วยถังอาหาร
จานวน 1 ถัง และกระปุกน้าขนาด 8 ลิตร จานวน 1 กระปุก ไก่ทุกตัวได้รับน้าสะอาดและอาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) โดย
อาหารมื้อเช้าให้เวลา 8.00น. และมื้อเย็นเวลา 16.00 น. การทดลองนี้ใช้ต้นกล้วยหอมทองสดภายหลังการเก็บเกี่ยวมาทาการ
บดละเอียดจากนั้นนาไปตากแดดจนแห้งสนิทโดยประมาณ 3-4 วัน และแกลบที่หาได้ในพื้ นอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
จากนั้นนาไปเก็บเพื่อนาไปใช้เป็นวัสดุรองพื้นคอก สถานที่ทาการทดลอง คอกสัตว์ทดลองไก่เนื้อ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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การเก็บบันทึกข้อมูล
บันทึกน้าหนักเริ่มต้น และชั่งน้าหนักทุกๆ 7 วันจดบันทึกปริมาณอาหารที่ไก่กินในแต่ละวัน เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูล
ในการคานวณหาปริมาณอาหารที่กินได้ น้าหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราแลกเนื้อ และจดบันทึกการตาย
สุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุรองพื้น 3 จุดในแต่ละหน่วยทดลองทุกๆสัปดาห์ เพื่อมาวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ความชื้นตามวิธีการ AOAC
(1980) ค่าอุณหภูมิวัสดุรองพื้นโดยใช้เทอโมมิเตอร์ และค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้ pH meter ตามวิธีการของ Bureenok et
al.(2007)
การวิเคราะห์ข้อมูล
วาง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design; CRD) โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม
ทดลองโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป SAS Version 9

ผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ โดยผลการทดลอง พบว่าเปอร์เซ็นต์
ความชื้นของวัสดุรองพื้นกลุ่มที่ 1 แกลบ (16.60%) กลุ่มที่ 2 ต้นกล้วยสับแห้ง (14.66%) และกลุ่มที่ 3 แกลบผสมต้นกล้วย
(19.10%) มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.58) ส่วนอุณหภูมิวัสดุรองพื้นตลอดการทดลอง พบว่าอุณหภูมิวัสดุ
รองพื้นกลุ่มต้นกล้วยสับแห้ง (29.95๐C) มีอุณหภูมิที่เย็นกว่ากลุ่มวัสดุรองพื้น กลุ่ม 1 แกลบ (30.16 ๐C) และ กลุ่ม 3 แกลบ
ผสมกับต้นกล้วยสับ (30.36๐C) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.09) และค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ
พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพื้น กลุ่ม 1 แกลบ (7.99) มีค่าต่ากว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับ
แห้ง (8.10) และกลุ่ม 3 แกลบผสมกับต้นกล้วยสับแห้ง (9.62) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=0.05)

ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ เช่น เปอร์เซ็นต์ความชื้น, อุณหภูมิ และค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ
ค่าพารามิเตอร์
เปอร์เซ็นต์ความชื้น %±SD
อุณหภูมิวสั ดุรองพื้น ๐C ±SD
ค่าความเป็นกรด-ด่าง pH±SD
หมายเหตุ

แกลบ

ชนิดของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ
ต้นกล้วยสับแห้ง
แกลบ/ต้นกล้วย

(100%)

(100%)

(50%:50%)

16.60±9.43
30.16±0.44a
7.99±1.46 b

14.66±5.37
29.95±0.16b
8.10±0.90 b

19.10±6.49
30.36±0.21a
9.62±1.03 a

P-value
0.58
0.09
0.05

จากตารางที่ 2 พบว่าการใช้วัสดุรองพื้นที่แตกต่างกันในการเลี้ยงไก่เนื้อ 1-42 วัน (6สัปดาห์) ต่อผลของสมรรถภาพ
การผลิตตลอดการทดลองเลี้ยงไก่เนื้อ ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (ADG) และอัตราการรอดชีวิตของไก่เนื้อที่เลี้ยงบน
วัสดุรองพื้นในกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้ง และกลุ่ม 3 แกลบผสมกับต้นกล้วยสับแห้งมีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ
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เทียบกับกลุ่ม 1แกลบ (p>0.05) ส่วนอัตราแลกเนื้อ (FCR) อัตราการกินได้ต่อวัน (FI) พบว่าในช่วง1-6 สัปดาห์ อัตราการกินได้
ต่อวันของไก่เนื้อที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นทั้ง 3 ชนิด มีค่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ มีเพียงอัตราแลกเนื้อของไก่เนื้อที่
เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้งจะมีอัตราแลกเนื้อสูงกว่าอีก 2 กลุ่มที่เหลืออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 6
(p<0.01)

ตารางที่ 2 แสดงสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อที่เลี้ยงบนวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกัน
พารามิเตอร์

อัตราการเจริญเติบโต

อัตราการแลกเนื้อ

อัตราการกิน

อัตราการรอด

สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6

แกลบ100%
20.36±3.77
30.18±3.21
37.5±4.42
64.46±2.69
64.11±6.39
72.5±3.16
แกลบ100%
1.21±0.27
1.25±0.14
1.8±0.25
1.37±0.05
1.64±0.18
2.03±0.08b
แกลบ100%
23.78±0.47
37.4±0.91
65.98±1.06
87.95±1.61
104.07±0.34
146.85±0.12
แกลบ100%
100
100
100
100
100
100

ต้นกล้วย100% แกลบ/ต้นกล้วย50%:50%
20.25±3.82
21.89±2.29
31.86±3.19
28.86±3.39
36±1.94
35.71±1.30
64.11±4.67
59.29±2.25
71.61±6.45
69.64±9.34
70.71±1.16
73.39±2.56
ต้นกล้วย100%
แกลบ/ต้นกล้วย50:50
1.25±0.21
1.14±0.09
1.2±0.13
1.35±0.15
1.86±0.10
1.89±0.06
1.45±0.12
1.52±0.11
1.46±0.13
1.51±0.19
a
2.1±0.07
2.01±0.07 b
ต้นกล้วย100%
แกลบ/ต้นกล้วย50:50
24.62±0.77
24.86±1.18
37.94±1.03
38.68±1.00
66.18±0.17
66.64±0.30
90.36±1.81
89.84±3.23
104.07±0.08
103.79±0.14
148.62±3.17
147.18±0.65
ต้นกล้วย100%
แกลบ/ต้นกล้วย50:50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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p-value
0.75
0.46
0.66
0.28
0.38
0.33
p-value
0.79
0.36
0.82
0.19
0.38
0.01

p-value
0.23
0.24
0.38
0.35
0.16
0.40
p-value
-

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

อภิปรายผล
ชัชวาล (2551) รายงานว่าวัสดุรองพื้นไก่เปียกชื้นไม่เหมาะสม จะเสีย และเน่าเหม็นจะก่อให้เกิดปัญหาในการผลิต
แก๊สแอมโมเนียเพิ่มตามมา และอาจเกิดการเหนียวนาให้ฝ่าเท้าไก่อักเสบและเน่าเหม็นได้ แต่ในการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าลักษณะทางกายภาพของวัสดุรองพื้นไก่เนื้อกลุ่ม 1 แกลบมีลักษณะทางกายภาพ เช่นความชื้นในวัสดุรองพื้นแตกต่างอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับวัสดุรองพื้นไก่เนื้อกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้ง และกลุ่ม 3 ต้นกล้วยผสมกับแกลบ โดยวัสดุ
รองพื้นทั้ง 3 กลุ่มที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มีค่าความชื้นอยู่ในช่วง 16.6-19.1 ซึ่งต่ากว่าช่วงที่เหมาะสมคือ 20-25% casey et
al, (2015) ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะจานวนไก่ที่เลี้ยงมีความหนาแน่นไม่มากนัก โดยพื้นที่ที่ใช้ในการทดลองมีความหนาแน่นของ
ไก่ 6.6 ตัวต่อตารางเมตร โดยเมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มพบว่า วัสดุรองพื้นไก่เนื้อกลุ่ม 2 ต้นกล้วยสับแห้งมีความชื้นน้อยที่สุด ทั้ง
อาจะเนื่องมาจากต้นกล้วยสับแห้งมีลาต้นที่โปร่ง มีอากาศ หากนานาต้นกล้วยสับแห้งมาเป็นวัสดุรองพื้นทับกัน จะยิ่งมีอากาศ
มากขึ้นทาให้อาจส่งผลให้เกิดการระบายความของร้อนพื้นวัสดุได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับค่าอุณหภูมิวัสดุรองพื้นของต้นกล้วยสับ
แห้งที่มีอณ
ุ หภูมิต่ากว่าทั้งวัสดุรองพื้นกลุ่มแกลบ และกลุ่มแกลบผสมกับต้นกล้วยสับแห้งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P=0.09)
ซึ่งสุวิทย์ (2539) กล่าวว่าวัสดุรองพื้นที่ดีควรมีความสามารถดูดความชื้นจากมูลไก่ และทาหน้าที่คายความชื้นออกจากพื้นคอก
ไปสู่อากาศที่ผ่านเข้ามาในคอกได้ดีด้วย ในส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง พบว่าวัสดุรองพื้นของกลุ่มกล้วยสับแห้ง และกลุ่มแกลบ
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าต้นกล้วยสับแห้งสามารถนามาใช้ทดแทนแกลบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะใน
ฤดูกาลที่การปลูกข้าวประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้าปลูกข้าวส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งรวมไปถึงแกลบที่เป็นผลพลอยได้จาก
การสีข้าวด้วย ซึ่งหากผู้เลี้ยงไก่ เนื้อประสบปัญหาแกลบหาซื้อยาก หรื อมีราคาสูงต้นกล้วยสับแห้งจึงมีความเหมาะสมที่จะ
นามาใช้เป็นวัสดุรองพื้นไก่เนื้อ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ สมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อ ดังนั้นวัสดุรองพื้น
ทางเลือก โดยใช้ต้นกล้วยสับแห้งจึงสามารถนามาใช้เป็นวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไก่เนื้อแทนการใช้แกลบที่มีราคาสูงขึ้นและ
เหลือน้อยในปัจจุบัน อาจเป็นการลดต้นทุนวัสดุรองพื้น และเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงไก่แล้วยังสามารถนาไปทาเป็นปุ๋ยสาหรับพืชได้
อีกด้วย
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งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏพิบู ลสงคราม และศึก ษาความคิดเห็ นต่อ ผู้ใช้ ฐานข้ อมูล สารสนเทศบุค ลากรคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การดาเนินวิจัย โดยเริ่มจากการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา และ
การติดตั้ งระบบ โดยผู้วิ จัย ได้ด าเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลกับ กลุ่ม ตัว อย่า ง 2 กลุ่ม 1) กลุ่ม ผู้เ ชี่ยวชาญด้า นเทคโนโลยี
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
พึงพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดั บมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบมีความ
รวดเร็วต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.72) รองลงมาระบบมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.63) และระบบจัดระดับ
ความปลอดภัยหรือกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.60)
คาสาคัญ : 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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บทนา
การดาเนินงานขององค์กรในปัจจุบันไม่ว่าองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ จาเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนและช่วยเหลือการทางาน ระบบสารสนเทศเป็นการรวบรวมและเก็บข้อมูลเพื่อมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทางานและการตัดสินใจด้านต่างๆ ของผู้บริหารเพื่อให้ดาเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ หรื อ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร ( Management
Information System) (กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ สุจิตรา ถึงโภค, 2558)
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคือข้อมู ลพื้นฐานที่สาคัญ สามารถนาไปใช้กับระบบสารสนเทศด้านอื่นๆ ได้
เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยเริ่มจากการวางแผน การวิเคราะห์
การออกแบบ การพัฒนา และการติดตั้ง ระบบ และระบบมีความสามารถในบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การลบข้อมูล
การแก้ไขข้อมูล การสืบค้นฐานข้อมูล การสร้างรายงาน
ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการนาระบบเทคโนโลยีสนเทศเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ข้อมูล อย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธดี าเนินการวิจัย
การศึ ก ษาการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามครั้งนี้ ภาพที่ 1 ดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรสารสนเทศ
ขั้นตอนการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
(1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่งานบุคคลของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม และจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทาการศึกษาถึงรูปแบบของ
เว็บไซต์ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์จัดการข้อมูลบุคลากร ทาการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการ
สัมภาษณ์ ได้ข้อมูลสารสนเทศ ดังนี้
(2) สารวจปัญหา หรือสอบถามผู้ใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันว่าสามารถสนองตอบ
ความต้องการได้มากน้อยเพียงใด และผู้ใช้มีปัญหาอะไรบ้าง และฝ่ายที่ให้บริการสารสนเทศ ได้แก้ไขปัญหา จากนั้นจะนาเอา
ข้อมูลเหล่านี้ไปเสนอให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ดาเนินการขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน
(1) ทาการวิเคราะห์ระบบ โดยนาข้อมูลจากการสารวจปัญหามาเป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อศึกษา
สภาพของระบบเพื่อค้นหาปัญหา และแนวทางแก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้ามาช่วยดาเนินการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
(2) นาผลจากการวิเคราะห์ระบบ กระบวนการสังเคราะห์การทางานโดยการนาเอาทรัพยากรที่มีคุณค่า
นามาใช้ในระบบ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ใช้ระบบ และได้ระบบที่ทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายในองค์กร
(3) สร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการสารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุง
(1) ผลการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และนาผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ และทาการปรับปรุง
ในจุดที่ยังมีข้อบกพร่องต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การเผยแพร่
(1) หลังจากทาการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
(2) แล้วทาการเผยแพร่โดยนาขึ้นบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม
(3) ทาการประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ผ่านทางเพจเฟซบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(4) สารวจและศึกษาถึงปัญหา ข้อควรปรับปรุง และความต้องการของผู้ใช้ระบบจากแบบสารวจความ
พึงพอใจ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามต่อไป

890

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถแบ่งออกได้ตามคาถามวิจัยดังต่อไปนี้
(1) แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
(2) แบบสารวจความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สารวจสภาพ ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลฐานข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่ มผู้เชี่ ยวชาญด้านข้ อมูลสารสนเทศต่างๆเป็น บุคลากรของคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ได้แก่ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่งานบุคคล และผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไป
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ สร้าง และประเมิน
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ไ ด้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ ร ายการข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาจัดระเบียบข้อมูล และกาหนดรายการสาหรับการออกแบบ
เว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและปรับปรุง
ผู้วิจัยนาปัญหาการใช้งาน ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะจากกลุ่มทดลองมาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดียิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การเผยแพร่
(1)

ผู้ วิ จั ย น าฐานข้ อ มู ล สารสนเทศบุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย

ราชภัฏ พิบู ลสงครามเผยแพร่บ นเว็บ ไซต์คณะวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏพิ บูล สงคราม และทาง
เพจเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้บุคลากรได้ขอใช้ข้อมูล
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(2) ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงความพึงพอใจในการใช้งาน โดยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบประเมิน
ความคิดเห็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
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(1) แบบสัมภาษณ์รายการข้อมูลฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการอ่านข้อความจากแบบสัมภาษณ์รายการทั้งหมด จากนั้น
ค้นหาประเด็นหลัก และทาการจัดกลุ่มเป็นรายการต่าง ๆ
(2) เว็บไซต์ฐานข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการอ่านข้อความจากแบบสารวจความคิดเห็นเพื่อ
ค้นหาประเด็นหลัก จากนั้นทาการจัดกลุ่มประเด็นต่าง ๆ และวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามกรอบการประเมินที่ผู้วิจัยได้กาหนดไว้
ผลการวิจัย
ผลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาระบบการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. เมื่อเปิดโปรแกรมจะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล โดยระบบกาหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้ 3 ส่วน คือ
(1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป (2) ส่วนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) ส่วนเจ้าหน้าที่บุคคลคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(1) ส่วนของผู้ใช้ทั่วไปทีม่ ีความประสงค์จะสืบค้นข้อมูลบุคลากร จะเข้าที่เมนูสืบค้นข้อมูลและค้นหาด้วย
ชื่อ หรือนามสกุล ระบบจะประมวลรายงานข้อมูล แสดงดังภาพที่ 2

ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลบุคลากร อาทิเช่นข้อมูลความเชี่ยวชาญ ข้อมูลงานวิจัย และประวัติการศึกษาของ
บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้
ภาพที่ 2 การสืบค้นข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(2) ส่วนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเข้าใช้โดยมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้
งานดูข้อมูลส่วนตัว และสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลความเชี่ยวชาญผ่านระบบได้ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การเข้าสู่ระบบในส่วนของบุคลากร
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถดูข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลบุคคล (ข้อมูลของตนเอง)
ข้อมูลการศึกษา และความเชี่ยวชาญของตนเองได้
(3) ส่วนเจ้าหน้าที่บุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถค้นหาและเพิ่มเติมข้อมูลบุคลากร และรายงานข้อมูลสารสนเทศของคณะให้บุคลากรสามารถ
ค้นหาได้ แสดงดังภาพที่ 4

เจ้าหน้าที่งานบุคคล สามารถกรอกข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังส่วนต่างๆของ
ระบบ
ภาพที่ 4 ข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลบุคลากร
ผลการทดสอบระบบและอภิปรายผล
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จากผลการทดสอบระบบโดยประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 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) ดังนั้นการประเมินด้านการรักษาความปลอดภั ย ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (กฤชสุวัชร์ ประโยชน์,2554) จึงเป็นส่วนสาคัญในระบบ 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
ทางานต่อเนื่อง ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาทาให้ระบบหยุดการทางาน และกลุ่มผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระบบมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
(4.72) รองลงมาระบบมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.63) และระบบจัดระดับความปลอดภัยหรือกาหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.60) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ดีมาก เพราะการกาหนดสิทธิ์และรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลเป็นความสาคัญซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจรและคณะ,2559)
สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาระบบจากการระบบฐานข้อมู ลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม พบว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามขอบเขตและแผนงานได้กาหนดไว้เป็นสามส่วน ประกอบด้วย คือ (1) ส่วน
ของผู้ใช้ทั่วไป (2) ส่วนของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) ส่วนเจ้าหน้าที่บุคคลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อเข้าสู่ระบบ บุคลากรภายนอก สามารถค้นหาข้อมูลบุคลากร และดูข้อมูลบุคลากรได้ อีกทั้งยังสามารถพิมพ์รายงานออก
ทางเครื่องพิมพ์ได้ตามต้องการ ส่วนข้อมูลบุคลากรในคณะ สามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลของตนเองได้ และดูรายงานข้อมูล
สารสนเทศของคณะได้ และพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้ และส่วนการเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ ซึ่งคือผู้ปฏิบัติงาน
บุคคลที่ดูแลข้อมูลบุคลากรของคณะ สามารถบันทึก เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไข ลบข้อมูล ค้นหาข้อมูลบุคลากรตามต้องการ และ
การทารายงานสารสนเทศพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้องอีกทั้งระบบยังช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมู ล ทาให้
ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวกขึ้น และใช้ฐานข้อมูลแหล่งเดียวกันสามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้ โดยเรียกใช้งานผ่าน
ระบบอินทราเน็ตของคณะ หากคณะผู้บริหารต้องการเรียกดูข้อมูลก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที ทาให้ระบบสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อมูลบุคลากรของคณะเป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญ ซึ่งผลจากการศึกษาและพัฒนาระบบสามารถ
ใช้งานได้ถูกต้อง ดังนั้นจากผล ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การออกแบบระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกลุ่มผู้ใช้ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ ระบบมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน รองลงมาระบบมี
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ความทันสมัย และระบบจัดระดับความปลอดภัยหรือกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ครั้งนี้ สามารถนาไปสู่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการบริหารและตัดสินใจได้สะดวกมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย ฉบั บนี้ สาเร็ จได้ ด้ว ยความกรุณ า จึง ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่ องลัก ษม์ จิ ตต์ การุญ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุ เจริญวงศ์ระยับ ที่ได้ให้คาแนะนา แนวคิด มุมมองและข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้กาลังใจในการทา
วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้
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ระบบตรวจจับการรั่วไหลของกาซและปองกันอัคคีภัยอัตโนมัตผิ านสมารทโฟน
A Smart Gas Leak Detection and Fire Prevention Protection Systems via Smartphone
ณัฐภรณ ออนพรหม1 ธิติภัทร ดวงชู1 เมธาสิทธิ์ ใสยิ่ง1 และเดือนแรม แพงเกี่ยว1*
1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ออกแบบและสรางระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร โดยประยุกตใชเทคโนโลยี IoT
รวมกับเทคโนโลยีการตรวจวัดจากเซนเซอร มีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวัง แจงเตือนและระงับเหตุอัคคีภัยภายในอาคารไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรชนิด NodeMCU ESP8266 สําหรับรับสัญญาณและคาขอมูลจากอุปกรณ
เซนเซอรตรวจจับการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว (MQ5 Gas Sensor) คารบอนไดออกไซด (MQ7 Gas Sensor) และ
เปลวไฟ (Infrared IR Flame Detector Sensor) เพื่อประมวลผลขอมูลและสงการแจงเตือนไปยังอยูที่เกี่ยวของผาน
แอพพลิเคชั่นไลน (Line Application) และสั่งงานอุปกรณปองกันอัคคีภัยตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยทดสอบระยะและ
ตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอร ซึ่งจําลองการเกิดการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟทั้งหมด 12 จุด และทดสอบความแมนยํา
ของระบบแจงเตือนภัยและปองกันอัคคีภัยผานแอพพลิเคชั่นไลน ผลการทดสอบพบวา ระยะที่เหมาะสมในการติดตั้งโมดูล
ตรวจจับการรั่วไหลของกาซและเกิดเปลวไฟ คือ ระยะ 30 เซนติเมตร จากเพดาน (ใกลจุดที่เกิดการรั่วไหลที่สุด) และตําแหนง
กึ่งกลางหองเหมาะสมที่สุดสําหรับการติดตั้งชุดโมดูลดังกลาว และผลการทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภัยผาน
แอพพลิเคชั่นไลนและปองกันอัคคีภัย พบวา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยาง
ถูกตองแมนยําตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด อีกทั้งสามารถสงการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลนไปยังผูใชงานและกลุมผูชวยเหลือ
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 การเกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ อาทิ
ความประมาทในการใชอุปกรณไฟฟา ความเสื่อมของอุปกรณไฟฟา หรือการติดไฟจากปฏิกิริยาเคมี เปนตน ซึ่งสงผลกระทบ
และสรางความเสียหายอยางรุนแรงตอทรัพยสินและความปลอดภัยในชีวิต ในแตละปปญหาเกี่ยวกับอัคคีภัยสรางความ
เสียหายใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ประเทศไทย 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 ในรูปแบบที่เปนไปตามการ
ออกแบบและการติดตั้งระบบแจงเตือนเหตุอัคคีภัย (ลือชัย ทองนิล, 2554) และอางอิงตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐาน
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (ตอตระกูล ยมนาค, 2551) ซึ่งในปจจุบันการเชื่อมตออุปกรณตางๆ
กับระบบเครือขายไรสายไดเขามามีบทบาทและถูกนํามาประยุกตใชอยางแพรหลาย เพื่อชวยในการควบคุม 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 นํ า เสนอเครื่ อ งตรวจจั บ การรั่ ว ไหลของก า ซและระบบจํ า ลองการอพยพ ซึ่ ง ใช
ไมโครคอนโทรลเลอร สํ า หรั บ ประมวลผลและสั่ ง งานเมื่ อ ตรวจพบการรั่ ว ไหลของก า ซและใช ก ารแจ ง เตื อ นผ า น SMS
(Aderibigbe I. A., Victor O. M., and Olayinka O., 2018) นอกจากนั้น Abhishek G. นําเสนอการพัฒนาระบบที่สามารถ
ตรวจจับการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลวดวยไมโครคอนโทรลเลอรชนิด Uno ATmega328 (Abhishek G.., 2017)
เชนเดียวกับ Sriwati และคณะ ออกแบบระบบปองกันผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ดวย
ไมโครคอนโทรลเลอรชนิด ATmega16 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดระดับการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลวและปดแหลงจาย
เมื่อมีกาซรั่วไหล (Sriwati, Nur I., 2018) นอกจากการตรวจจับการรั่วไหลกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งเปนการตรวจสอบเบื้องตน
กอนการเกิดเหตุอัคคีภัยยังมีการตรวจจับเปลวไฟและกาซคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) เพื่อระงับเหตุ ซึ่งสามารถสงขอมูลไปยัง
ผูเกี่ยวของผานระบบไรสาย (Pritam G., Palash K. D., 2019) ประสิทธิภาพการตรวจจับกาซแตละชนิดนั้นขึ้นอยูกับความไว
ตอการตอบสนอง ความไวในการวัด การจัดวางตําแหนงของเซ็นเซอร จึงจําเปนตองมีการใชเซนเซอรที่แตกตางกันอยาง
เหมาะสม เนื่องจากความสามารถในการตรวจจับของเซนเซอรแตละชนิดมีความแมนยําและความเร็วในการตรวจจับคา
แตกตางกัน เชน เซนเซอรตรวจจับกาซ MQ5 ใชสําหรับตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว เซนเซอรตรวจจับกาซ MQ7 ใชสําหรับ
ตรวจจับกาซคารบอนไดออกไซด
จากขอมูลขางตนจึงเกิดแนวคิดในการประยุกตใชเทคโนโลยี IoT รวมกับเทคโนโลยีการตรวจวัดจากเซนเซอร เพื่อ
เฝาระวังเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร โดยใชไมโครคอนโทรลเลอรชนิด NodeMCU ESP8266 สําหรับรับสัญญาณและคาขอมูล
จากอุปกรณเซนเซอรตรวจจับการรัว่ ไหลของกาซปโตรเลียมเหลว กาซคารบอนไดออกไซด และเปลวไฟ เพื่อประมวลผลขอมูล
ตามเงื่อนไขที่กําหนดและสงการแจงเตือนไปยังอยูที่เกี่ยวของผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line Application)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การออกแบบระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน
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งานวิจัยนี้ออกแบบระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟนสําหรับติดตั้งภายในบานเรือนหรืออาคาร
ดวยไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว กาซคารบอนไดออกไซด และตรวจจับเปลวไฟ
อยางความแมนยํา อีกทั้งสามารถแจงเตือนผานสมารทโฟนไปยังผูใชงานได โดยการทํางานของระบบดังกลาวแบงเปน 3 สวน
ไดแก สวนอินพุต (Input) สวนประมวลผลการทํางาน (Processer) และสวนเอาตพุต (Output) โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
ชนิ ด NodeMCU ESP8266 ทํ า หน า ที่ รั บ ข อ มู ล จากเซนเซอร ต รวจจั บ ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว (MQ5 Gas Sensor)
คารบอนไดออกไซด (MQ7 Gas Sensor) และเปลวไฟ (Infrared IR Flame Detector Sensor) และสงขอมูลไปยังผูใชงาน
หรื อ ผู ช ว ยเหลื อ ผ า นแอพพลิ เ คชั่ น ไลน ระบบจะทํ า การแจ ง เตื อ นเมื่ อ ตรวจพบปริ ม าณก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว ก า ซ
คารบอนไดออกไซดเกินกวาคาที่กําหนด และเมื่อตรวจพบเปลวไฟในพื้นที่ที่ติดตั้งระบบ และหากปริมาณอยูในชวงที่เกิด
อัคคีภัยระบบจะสั่งงานอุปกรณระงับเหตุ ไดแก พัดลมระบายอากาศและปมน้ําเพื่อระงับเหตุเบื้องตน แสดงภาพการทํางาน
ของระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ระบบควบคุมแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน
แสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน ดังรูปที่ 2 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอรรับคาจากเซนเซอรทั้งหมด 3 ตัว ไดแก เซนเซอร MQ-5, MQ7 และ Infrared IR
Flame Detector
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเงื่อนไขของเซนเซอรแตละชนิด ดังนี้
- 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!! และสั่งใหปมน้ําทํางานและกริ่งไฟฟาทํางาน
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน
2. คุณลักษณะความไวของเซนเซอรและตําแหนงการติดตั้งโมดูลตรวจสอบการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟ
2.1 คุณลักษณะความไวของเซนเซอร
ในงานวิจัยนี้ใชเซ็นเซอรในการตรวจจับเปลวไฟและการรั่วไหลของกาซ โดยเซนเซอรตรวจจับเปลวไฟ คือ
Infrared IR Flame Detector เปนโมดูลเชนเซอรวัดระยะแบบอินฟาเรท ทํางานในระยะ 2 ถึง 30 เซนติเมตร ใชไฟเลี้ง 3.3
ถึง 5 โวลต และใหเอาตพุตเปนแบบดิจิตอล (Digital 0-1) และตรวจการรั่วไหลของกาซ 2 ชนิดที่เปนสาเหตุการเกิดอัคคีภัย
(กาซปโตรเลียมเหลว) และกาซที่พบเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย (คารบอนมอนนอกไซด) ไดแก เซนเซอร MQ5 และเซนเซอร MQ7
ตามลําดับ ซึ่งเซนเซอร MQ-5 เปนโมดูลตรวจวัดกาซไวไฟกลุมกาซปโตรเลียมเหลว (LGP) กาซมีเทน (CH4) กาซธรรมชาติ
(Natural Gas) และไฮโดรเจน (Hydrogen) สามารนํามาประยุคใชงานในการตรวจจับการรั่วของกาซตาง ๆ เพื่อปองกัน
อันตรายจากการรั่วไหล โดยที่มีจุดเดนที่มีความไวตอการระเหยของแอลกอฮอล สามารนําไปติดตั้งบริเวณที่อาจมีควันได และ
MQ-7 เปนโมดูลเซนเซอรตรวจจับกาซคารบอนมอนนอกไซด วัดระดับความเขมขนของกาซตั่งแต 200 ถึง 10000ppm มี
ความไวในการตรวจจับสูง แสดงคุณลักษณะความไวของเซนเซอรดังตารางที่ 1 และกราฟคุณลักษณะความไวของเซนเซอร
MQ5 และ MQ7 ดังรูปที่ 3(ก) และรูปที่ 3(ข) ตามลําดับ ซึ่งคาดังกลาวนําไปใชสําหรับเปนขอบเขตการอานคากาซชนิดตาง ๆ
ของโปรแกรม เพื่อใหเกิดความแมนยําในการตรวจจับการรั่วไหลของกาซ
ตารางที่ 1 คุณลักษณะความไวของเซนเซอร MQ5 และ MQ7 (Hanwel Electronics, 2019)
Sensor
MQ5

Symbol
Rs

Technical
Remarks
parameter
10KΩ- 60KΩ
Detecting concentration
(5000ppm methane ) scope: 200-10000ppm

Parameter name
Sensing Resistance
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MQ7

a (5000/1000 ppm Concentration slope rate ≤0.6
CH4)
Standard detecting Temp:
20oC±2oC
condition
Vc:
5V±0.
1
Humidity: 65%±5% Vh:
5V±0.1
Preheat time
Over 24 hour
Rs
Surface resistance Of
2KΩ- 20KΩ
sensitive body
a (300ppm/100 Concentration slope rate Less than 0.5
ppm)
Standard detecting Temp: -20 oC±2oC
condition
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

LPG,LNG Natural gas, isobutane, propane Town
gas

In 100ppm Carbon
Monoxide
Detecting range: 20ppm2000ppm
carbon
monoxide

(ก)
(ข)
รูปที่ 3 กราฟคุณลักษณะความไวของเซนเซอร (Hanwel Electronics, 2019)
(ก) เซนเซอร MQ5
(ข) เซนเซอร MQ7
2.2 ตําแหนงการติดตั้งโมดูลตรวจสอบการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟ
การทดสอบตําแหนงการติดตั้งโมดูลตรวจสอบการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟ การออกแบบโครงสรางตนแบบ
หองขนาด 3 x 3.5 เมตร โดยใชอัตราสวน 1 : 3 แบงออกเปน 3 สวน ไดแก สวน 1 ระบบดับเพลิงแบบสปริงเกอร (ปมน้ํา)
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ติดตั้งดานบน (ฝาหรือเพดาน) ในอาคารและบานเรือนซึ่งหองจําลองติดตั้งทั้งหมด 4 จุด ทํางานอัตโนมัติเมื่อเซนเซอรตรวจจับ
เปลวไฟตรวจจับไดวามีเปลวไฟในบริเวณพื้นที่จําลอง (เกิดเหตุอัคคีภัย) สวนที่ 2 ระบบจําลองการเกิดกาซรั่วไหลของกาซและ
การเกิดเปลวไฟ ไดแก คารบอนมอนอกไซด (CO) และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และตรวจจับเปลวไฟ ระบบจําลองการเกิด
กาซรั่วไหลของกาซและการเกิดเปลวไฟออกแบบและติดตั้งบริเวณพื้นหองซึ่งมีทั้งหมด 12 จุด ครอบคลุมพื้นที่หอง ทดสอบ
โดยการปลอยกาซทีละจุดเพื่อหาระยะหางของชุดตรวจจับกาซที่สามารถตรวจจับกาซแตละชนิดไดอยางแมนยํา สวนที่ 3
ระบบระบายอากาศและกริ่งไฟฟา ระบบระบายอากาศใชพัดลมสําหรับระบายอากาศ และใชกริ่งไฟฟาเพื่อแจงเตือน ทํางาน
เมื่อคากาซที่รับจากเซ็นเซอรที่ทดสอบมีคามากเกินกวาคาที่กําหนดไว แสดงแบบหองทดสอบการทํางานของระบบแจงเตือน
และปองกันอัคคีภัยดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ตนแบบหองทดสอบการทํางานของระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัย
การทดสอบตําแหนงการติดตั้งโมดูลตรวจสอบการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟ ทั้งหมด 12 จุด ทําการทดสอบใน
แนวระนาบ (แกน X) ตําแหนง ซาย กลาง และขวา และแนวตั้ง (แกน Y) ระยะ 20 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร แสดง
ตําแหนงและระยะติดตั้งโมดูลดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ตําแหนงและระยะการติดตั้งโมดูลระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
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จากการออกแบบระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟนที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งชุดตรวจจับกาซ
ภายในหองจําลองโดยแบงผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ไดแก ผลการทดสอบระยะตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอร และผลการการ
ทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภัยและปองกันอัคคีภัย แสดงโมดูลตรวจวัดการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 โมดูลตรวจวัดการรั่วไหลของกาซปโตรเลียมเหลว กาซคารบอนมอนอกไซด และเปลวไฟ
3.1 ผลการทดสอบระยะตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอร
การออกแบบการทดสอบระยะตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอรที่ตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) และเปลวไฟ ทั้งหมด 12 จุด โดยใชเซนเซอร 3 เซต ทดสอบในแนวระนาบ โดยติดตั้งที่ตําแหนง
ซาย กลาง และขวา เมื่อทดลองปลอยกาซปโตรเลียมเหลวความดันขนาด 15 บาร ปลอยควันไฟ และเปลวไฟ ดังรูปที่ 5 เมื่อ
ทดสอบในตําแหนงดังกลาวผลการทดสอบพบวา จุดที่เหมาะสมที่ทําการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยภายในครัวเรือนควรติดตั้ง
ไว ณ จุดตรงกลางของหอง เนื่องจากเปนจุดที่เซนเซอรสามารถตรวจจับการรั่วไหลของกาซไดดีกวาตรงซายและตรงขวาของ
หอง ซึ่งผลการตรวจจับกาซปโตรเลียมเหลวสามารถตรวจจับไดทั้งหมด 12 จุด คิดเปน 100% ผลการตรวจจับปริมาณกาซ
คารบอนมอนอกไซดสามารถตรวจวัดไดทั้งหมด 12 จุดและมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน และผลการตรวจจับเปลวไฟสามารถ
ตรวจจับไดทั้งหมด 12 จุด คิดเปน 100% แสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบปริมาณของกาซกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และการตรวจสอบ
เปลวไฟของเซตเซนเซอรที่ 2 (แนวแกน X)
เซตเซนเซอรตําแหนงที่ 2 (กลาง)
ปริมาณกาซ
ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
คารบอนมอนอกไซด (CO)
ตรวจสอบเปลวไฟ
(PPM)
จุด
(PPM)
ที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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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จุด
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12

เซตเซนเซอรตําแหนงที่ 2 (กลาง)
ปริมาณกาซ
ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
คารบอนมอนอกไซด (CO)
(PPM)
(PPM)
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
1
2
3
1
2
3
√
√
√
100%
101 106 102 103.00
√
√
√
100%
109 106 117 110.67
√
√
√
100%
112 118 115 115.00
√
√
√
100%
105 112 99 105.33
√
√
√
100%
104 107 109 106.67
√
√
√
100%
104 115 104 107.67
√
√
√
100%
118 113 106 112.33
√
√
√
100%
107 107 121 111.67

ตรวจสอบเปลวไฟ
ครั้งที่
1
√
√
√
√
√
√
√
√

ครั้งที่
2
√
√
√
√
√
√
√
√

ครั้งที่
3
√
√
√
√
√
√
√
√

คาเฉลี่ย
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

และผลการทดสอบในแนวตั้ง (แกน Y) ที่ระยะ 20 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร พบวา การติดตั้งเซนเซอรระยะ
30 เซนติเมตร สามารถตรวจจับการรั่วไหลของกาซและเปลวไฟไดดีกวาระยะ 20 เซนติเมตร เนื่องจากระยะ 20 เซนติเมตร
ใกลจุดปลอยกาซเกินไปเปนสาเหตุทําใหเซนเซอรเกิดความรอนจึงเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบปริมาณของกาซกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) และการตรวจสอบ
เปลวไฟแนวแกนตั้ง (แนวแกน Y) ระยะ 30 เซนติเมตร
ทดสอบระยะ 30 เซนติเมตร
ปริมาณกาซ
ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
คารบอนมอนอกไซด (CO)
(PPM)
จุด
(PPM)
ที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
1
2
3
1
2
3
1
1
√
√
√
100%
251 256 241 249.33 √
2
√
√
√
100%
289 282 270 280.33 √
3
√
√
√
100%
276 281 283 280.00 √
4
√
√
67%
291 295 289 291.67 √
5
√
√
√
100%
271 282 261 271.33 √
6
√
√
√
100%
260 279 269 269.33 √
7
√
√
√
100%
301 298 269 289.33 √
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ตรวจสอบเปลวไฟ
ครั้งที่
2
√
√
√
√
√
√
√

ครั้งที่
3
√
√
√
√
√
√
√

คาเฉลี่ย
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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ทดสอบระยะ 30 เซนติเมตร
ปริมาณกาซ
ปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
คารบอนมอนอกไซด (CO)
ตรวจสอบเปลวไฟ
(PPM)
จุด
(PPM)
ที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
1
2
3
1
2
3
1
2
3
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 ตามเงื่อนไขที่กําหนด แสดงผลการ
ทดสอบดังตารางที่ 4 และรูปที่ 7 และผลการทดสอบงานทํางานของระบบปองกันอัคคีภัย โดยทําการทดสอบการทํางานของ
อุปกรณระงับเหตุอัคคีภัยตามเงื่อนไขการทํางานที่หนด ผลการทดสอบพบวา ระบบปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยาง
ถูกตองแมนยําในทุกอุปกรณแสดงผลการทดสอบดังตารางที่ 5
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการแจงเตือนภัยผานสมารทโฟน
ครั้งที่ ครั้งที่
การแจงเตือน
เงื่อนไข
1
2
ถา MQ5iPPm_LPG == 0
√
√
เจาของบาน
หรือ iPPM > 10
ถา MQ5iPPm_LPG == 0 ห
√
√
พนักงานดับเพลิง
หรือ iPPM > 35
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบงานทํางานของระบบปองกันอัคคีภัย
ครั้งที่
อุปกรณ
เงื่อนไข
1
พัดลมระบาย
ถา MQ5iPPm_LPG == 0
√
อากาศ
ถา MQ5iPPm_LPG == 0
√
กริ่งไฟฟา
และ IRval == 0
ถา iPPm_CO > 35 PPM
ปมน้ํา
√
และ IRval == 0
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ครั้งที่
3

ครั้งที่ ครั้งที่
4
5

เปอรเซ็นตความ
แมนยํา

√

√

√

100%

√

√

√

100%

ครั้งที่

ครั้งที่

ครั้งที่

2

3

4

√

√

√

√

100%

√

√

√

√

100%

√

√

√

√

100%

ครั้งที่ เปอรเซ็นตความ
แมนยํา
5
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รูปที่ 7 ตัวอยางการแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน
ระบบปองกันอัคคีภัยมีอินพุตของระบบทั้งหมด 3 อินพุต ไดแก ปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ตรวจจับกาซ
ปโตรเลียมเหลว (LPG) และการตรวจจับเปลวไฟ ในการทดสอบการทํางานของระบบเตือนภัยผานสมารทโฟนนี้ ทําการ
ทดลองโดยใชกาซ LPG แบบถังและกาซจากไฟแช็กสําหรับทดสอบการทํางานของระบบเบื้องตน จากผลการทดสอบระยะ
ตําแหนงของการติดตั้งเซนเซอรสามารถสรุปไดวา ตําแหนงที่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของกาซ LPG, CO และเปลวไฟ ได
แมนยําที่สุดคือ ตําแหนงกึ่งกลางหอง และจากดานบนระยะ 30 เซนติเมตร เนื่องจากสามารถตรวจจับกาซ LPG ได 9 จุด จาก
ทั้งหมด 12 จุด คิดเปน 75% โดยที่สามารถตรวจวัดปริมาณกาซคารบอนมอนอกไซดและการเกิดเปลวไฟไดทุกจุด คิดเปน
100% และผลการทดสอบความแมนยําของระบบแจงเตือนภัยและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน พบวา สามารถแจงเตือนไป
ยังกลุมไลนของผูใชงานไดอยางถูกตองแมนยําตามเงื่อนไขที่กําหนด และอุปกีณปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
แมนยํา
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ทําการออกแบบและสรางระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภัยผานสมารทโฟน เพื่อนําไปใชสําหรับติดตั้ง
ระบบแจงเตือนและปองกันอัคคีภยั ผานสมารทโฟนในบานเรือน โดยการทดสอบการทํางานของระบบเตือนภัยผานสมารทโฟน
นี้ ทําการทดลองโดยใชกาซปโตรเลียมเหลวแแบบถังและกาซจากไฟแซก เพื่อทดสอบการทํางานของระบบเบื้องตน ซึ่งจําลอง
การเกิดกาซรั่วไหล และเพลิงไหมในหองทดสอบ ซึ่งทําการทดสอบทั้งหมด 12 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั่วหอง จากผลการทดสอบ
พบวา ระยะที่สามารถตรวจพบกาซและเปลวไฟไดอยางแมนยําคือตําแหนงใกลจุดรั่วไหลของกาซหรือเปลวไฟ และควรติดตั้ง
ชุดโมดูลบริเวณกึ่งกลางหอง และผลการทดสอบการแจงเตือนภัยผานแอพพลิเคชั่นไลน พบวา สามารถแจงเตือนไปยังผูใชงาน
และกลุมผูชวยเหลือหรือระงับเหตุไดอยางถูกตองแมนยํา อีกทั้งระบบปองกันอัคคีภัยสามารถทํางานไดอยางถูกตองแมนยําตรง
ตามเงื่อนไขที่กําหนด
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
พิษ ณุโ ลก ทุก ท านที่ใ ห คํา ปรึ ก ษา คํ า ชี้แ นะ และช ว ยเหลื อ ในการสืบ คน ข อมู ลตลอดจนการแลกเปลี่ย นความคิ ดในการ
ดําเนินงานวิจัยนี้มาโดยตลอด
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ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาล
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูปวยโรคเบาหวาน กลุมตัวอยางคือ ผูปวยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน
จํานวน 60 คน การคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยเทคนิคการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอนแบงเปนกลุมทดลอง 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
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 ที่เกิดจากระบบที่เกี่ยวของกับการเผาผลาญระดับน้ําตาลในเลือด โดยสามารถ
ทําใหเกิดความเสียหายในระยะยาวตอหัวใจ หลอดเลือด ตา ไต และระบบประสาท โดยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบไดมากในวัย
ผูใหญ และความชุกของโรค เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกประเทศทั่วโลก จากรายงานขององคกรอนามัยโลก พบประชากรที่มี
อายุ 18 ปขึ้นไป ทั่วโลกปวยดวยโรคเบาหวาน มีจํานวน 108 ลานคน คิดเปนรอยละ 4.7 ในป ค.ศ. 1980 เพิ่มขึ้นเปน 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 ตามลําดับเห็นไดวาอัตราตายดวยโรคเบาหวานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2562) สาเหตุของการเกิดจากหลากหลายปจจัย ทั้งปจจัยที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน
พันธุกรรม และปจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได เชน การควบคุมน้ําหนัก, การควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด ,
การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกําลังกาย (ADA, 2019) โดยการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเปน
จุดประสงคสําคัญ ในการรักษาโรคเบาหวาน เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ ทั้งภาวะแบบเฉียบพลัน เชน ระดับ
น้ําตาลในเลือดสูงหรือต่ํามากจนอาจเสียชีวิต และภาวะแทรกซอนแบบเรื้อรัง ซึ่งระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงตอเนื่องจะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิของเสนเลือด สงผลตอการเกิดโรคแทรกซอนเปนภาวะเบาหวานขึ้นตา ทําใหตามัวจนกระทั่งตา
บอด เสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ เสนเลือดไปเลี้ยงสมองตีบตัน เสนเลือดไปเลี้ยงสวนปลายตีบ ทําใหเทาขาดเลือดไปเลี้ยง ทํา
ใหเกิดแผลบริเวณเทาไดงาย เปนตน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2561)
จากรายงานสถิติสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พบอัตราผูปวยโรคเบาหวานตอประชากรแสนคนสูงขึ้นตั้งแตป 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 มีรายงานดังนี้ ในป พ.ศ. 2558 พบผูปวยโรคเบาหวาน 7.5
ต อ แสนประชากร ในป พ.ศ. 2559 พบผู ป ว ยโรคเบาหวาน 9.93 ต อ แสนประชากร และในป พ.ศ. 2560 พบผู ป ว ย
โรคเบาหวาน 9.96 ตอแสนประชากร และในสวนการรายงานของอําเภอสามงามพบวามีผูปวยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นตามลําดับ
เชนกัน ในป พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตําบลหนองโสนมีรายงานวาพบผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานชนิดที่
ไมพึ่งอินซูลินที่ไมมีภาวะแทรกซอนจํานวน 3 ราย และพบผูปวยที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซอนไตวายเฉียบพลันจํานวน 3 ราย
(ศูนยขอมูลสารสนเทศดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร, 2561) จากสถิติขางตนผูวิจัยจึงไดจัดโปรแกรม
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยเนนใหไดมีโอกาส ตัดสินใจ คิด วิเคราะห ตระหนักถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาจะเห็นได
วาพื้นฐานความรอบรูดานสุขภาพเปนทักษะสวนบุคคลในการเขาถึงขอมูล เขาใจขอมูลและใชขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ตามแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพของ ยุวดี รอดจากภัย (2561)
และมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองใหสอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน รวมถึงควบคุม
ปจจัยที่อาจกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงตอการดูแลสุขภาพตนเองดังนั้นจึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, Taylor, & Renpenning 2001) ใหความหมายของการดูแล
ตนเองไววาการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเองเพื่อดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุก ซึ่งบุคคลที่
กระทําการดูแลตนเองนั้น เปนผูที่ตองใชความสามารถหรือพลังในการกระทําที่มีความตั้งใจ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของ
ผูใหญ ของ มัลคัม โนลส (Knowles, 1984)
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) แบบ 2 กลุม โดยมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม วัดผลกอนและหลังการทดลอง (two group pre-test and post-test design) โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง สวนกลุมควบคุมใหเปนไปตามปกติ จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบกอนและ
หลังการทดลองในกลุมทดลอง และระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยใชเทคนิคการสุมแบบ
สองขั้นตอน (Two-Stage sampling) ตามลําดับดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีสุมตัวอยางงายโดยการจับฉลาก เพื่อเลือกหมูบานในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลหนองโสน เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมซึ่งหมูบานในเขตรับผิดชอบมี 10 หมูบาน สุมมา 2 หมูบานเพื่อเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยจับฉลากไดหมูที่ 14 เปนกลุมทดลอง และหมูที่ 5 เปนกลุมควบคุม
ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบมีระบบ โดยจากหมูบานที่สุมไดจากขั้นตอนที่ 1 หมูบานละ 30 คน โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
เกณฑในการคัดเขา
1.เปนผูปวยโรคเบาหวานที่มารับการรักษาตามนัดอยางสม่ําเสมอ
2.เปนผูปวยเบาหวานที่สามารถสื่อความหมายเขาใจ
3.มีความสมัครใจเขารวมโปรแกรมและยินดีเขารวมกิจกรรมจนครบตามโปรแกรม
เกณฑในการคัดออก
1.เขารวมกิจกรรมไมถึงรอยละ 80
2.อยูในสภาวะการเจ็บปวยที่เปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรม
3.ยายออกจากพื้นที่ที่ทําการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและ
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
สวนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร
และวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะขอคําถามเปนแบบปลายปด จํานวน 62 ขอคําถาม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีความเที่ยงตรง 0.67 – 1 คาความเชื่อมั่น (Reliability) จากการทดลอง
ใชกับกลุมที่ลักษณะคลายกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน มีสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach ’s alpha coefficent)
เทากับ 0.943 คาอํานาจจําแนก มีคา 1.60-4.73
แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน จํานวน 62 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
Rating scale โดยแบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา
หมายถึง ปฏิบัติ 7 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห
ปฏิบัติบอยครั้ง
หมายถึง ปฏิบัติ 5-6 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห
ปฏิบัตินานๆครั้ง
หมายถึง ปฏิบัติ 3-4 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห
ปฏิบัติบางครั้ง
หมายถึง ปฏิบัติ 1-2 ครั้งขึ้นไปตอสัปดาห
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
การแบงเกณฑคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปลผลและอธิบายตัวแปรใชเกณฑ โดยแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับนอย
หมายถึง คะแนน 62-145 คะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง
หมายถึง คะแนน 146-227 คะแนน
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับมาก
หมายถึง คะแนน 228-310 คะแนน
การวิจัยนี้ไดผานการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(PSRU-EC) No : 2019/006 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผูวิจัยไดทําการพิทักษสิทธิ์ของผูเขารวมวิจัยโดยชี้แจงวัตถุประสงค
ของการวิจัย ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยอยางละเอียดจนเขาใจแลวจึงใหลงชื่อในใบยินยอมเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ
ขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับและนําเสนอขอมูลในภาพรวมเทานั้น
ผลการวิจัย
ตาราง 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
จํานวน (n=30)
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 จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคล(ตอ)

ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง
มัธยม
ปริญญาตรีขึ้นไป
อาชีพ
รับจาง
คาขาย
เกษตรกรรม
รายไดตอเดือน
500-3,400 บาท
3,401-6,300 บาท
6,301-9,200 บาท
9,201-12,100 บาท
12,101-15,000 บาท

กลุมทดลอง
จํานวน (n=30)
จํานวน
รอยละ
5
16.0
1
3.3

กลุมควบคุม
จํานวน (n=30)
จํานวน
รอยละ
9
30.0
1
3.3

5
7
18

16.7
23.3
60.0

9
6
15

30.0
20.0
50.0

13
13
2
2

43.3
43.3
6.7
6.7

12
11
2
3
2

39.9
36.7
6.7
10.0
6.7

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 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากทีส่ ุดอยูในชวง 5003,400 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 รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดอยูในชวง 500-3,400 บาท/เดือน จํานวน
12 คน คิดเปนรอยละ 39.9
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานกอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n=30)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
t
P-value
ตัวแปรที่ศึกษา
SD
SD
�
�
𝒙
𝒙
พฤติกรรมการดูแล 165.0667 19.86062
168.7000
19.26610
-0.720
0.474
ตนเอง
จากตาราง 2 พบวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานกอนไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน
ตาราง 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานหลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม (n=30)
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
t
P-value
ตัวแปรที่ศึกษา
SD
SD
�
�
𝒙
𝒙
พฤติกรรมการดูแล 263.000
7.69684
168.6000
19.47518
24.691
0.000
ตนเอง
จากตาราง 3 พบวาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน หลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูปวยโรคเบาหวาน
กลุมทดลองไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองจึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมควบคุมซึ่งไมไดรับ
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวาภายในกลุมทดลองระหวางกอนและหลังไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา กลุมทดลองเมื่อไดรับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งผูวิจัยเปดโอกาสให
กลุมทดลองไดแลกเปลี่ยนประสบการณ การดูแลสุขภาพตนเองทั้งที่ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ ไดชี้แนะ
แนวทางแกไข ใหกําลังใจผูที่ประสบปญหาคลายคลึงกัน ผูวิจัยไดเสริมความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยเนนใหกลุม
ทดลองไดมีโอกาส ตัดสินใจ คิด วิเคราะห ตระหนักถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาจะเห็นไดวาพื้นฐานความรอบรูดานสุขภาพ
เปนทักษะสวนบุคคลในการเขาถึงขอมูล เขาใจขอมูลและใชขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไดอยางมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น ตามแนวคิดความรอบรูดานสุขภาพของ ยุวดี รอดจากภัย (2561) และมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองใหสอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน รวมถึงควบคุมปจจัยที่อาจกอใหเกิด
พฤติกรรมเสี่ยงตอการดูแลสุขภาพตนเองดังนั้นจึงทําใหกลุมทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งเปนไปตาม
แนวคิดทฤษฏีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, Taylor, & Renpenning 2001) ใหความหมายของการดูแลตนเองไววาการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มและกระทําดวยตนเองเพื่อดํารงไวซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุก ซึ่งบุคคลที่กระทําการดูแล
ตนเองนั้น เปนผูที่ตองใชความสามารถหรือพลังในการกระทําที่มีความตั้งใจ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ ของ
มัลคัม โนลส (Knowles, 1984) ใหความหมายไววาเปนการเรียนรูของผูใหญแตกตางจากการเรียนรูของเด็ก เพราะผูใหญมี
ประสบการณมากกวา ดังนั้นการเรียนการสอนตองยึดหลักใหตอบสนองตอธรรมชาติของผูใหญ นั่นคือตองรู 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 ชนิดที่ 2 แบบเขม ตอความรู พฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับน้ําตาลในเลือด ของ
ผูปวยเบาหวานใน PCU อําเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาหลังใหโปรแกรมกลุมทดลองมีคาเฉลี่ย
คะแนนความรู และคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองสูงกวากอนใหโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001
สอดคลองกับการศึกษาของ วชิรา สุทธิธรรม ยุวดี วิทยพันธ และสุรินธร กลัมพากร (2559) ไดศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเอง ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 หลังเขา
รวมโปรแกรม ฯ กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม การดูแลตนเองสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมฯ คาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบิน
เอวันซีในเลือดต่ํากวา กอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) และมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม การดูแล
ตนเองเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยระดับฮีโมโกลบินเอวันซีลดลงต่ํากวา กลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.
01) และสอดคลองกับการศึกษาของ กิ่งแกว สํารวยรื่น และนิธิพงศ ศรีเบญจมาศ (2562) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรม
ความรอบรูดานสุขภาพเรื่องการใชยาตอพฤติกรรมการใชยาของผูปวยความดันโลหิตสูง ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลโพธิ์ไทรงาม ผลการวิจัยพบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรมความรอบรูดาน
สุขภาพเรื่องการใชยา มีพฤติกรรมการใชยาสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001
สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
จากการศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด 60 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 30 คน และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน
พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (กลุมทดลอง รอยละ 60 และกลุมควบคุม รอยละ 66.70 ) อายุมากที่สุด (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)
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวาน
2.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกอนกับหลังการทดลอง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของกลุมทดลอง กอนการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานเทากับ 165.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.86 หลังการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานหลังการทดลองเทากับ 263.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.69 พบวา
ภายในกลุมทดลองหลังการทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานสูงกวากอนการทดลองโดยมีคา t เทากับ
0.47 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานของกลุมควบคุม กอนการทดลอง คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
ตนเองเทากับ 168.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.26 หลังการทดลองพบวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง
เทากับ 168.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.47 พบวาภายในกลุมควบคุมระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลองมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานที่ไมแตกตางกัน
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2.2 สรุปผลวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ทั้ง
กอนและหลังการทดลอง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลองพบวากลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง เทากับ 165.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.86 กลุมควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 168.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.26 เมื่อนําพฤติกรรมการดูแลตนเองกอน
การทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมาเปรียบเทียบกัน พบวามีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไมแตกตางกัน
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยโรคเบาหวานระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการทดลอง พบวากลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 263.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.69 กลุมควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเทากับ 168.60 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 19.47 เมื่อนําพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาเปรียบเทียบกัน พบวากลุมทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
โรคเบาหวานสูงกวากลุมควบคุมโดยมีคา t เทากับ 0.00 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.00
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผูปวยโรคเบาหวาน หมูบานแหลมเจดีย ตําบลหนองโสน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ในความ
รวมมือในการวิจัย และขอขอบคุณผูอํานายการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองโสน ที่ใหขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ จน
งานวิจัยดําเนินไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุมอาสาสมัคร คือ ผูสูงอายุที่เคยเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 100 คน รวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันและสหสัมพันธอีตา ผลการวิจัย
พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุอยูในระดับสูง (𝑥̅ = 3.88, S.D. = 0.412) ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก การรับรูประโยชนของการเขารวม
โรงเรียน (r= 0.396) ทัศนคติที่มีตอโรงเรียนผูสูงอายุ (r = 0.264) การเขาถึงสถานบริการของโรงเรียน (r = 0.206) การไดรับ
แรงจูงใจจากบุคคลอื่น (r = 0.727)
คําสําคัญ : ตําบลพลายชุมพล ผูสงู อายุ การเขารวมโรงเรียนผูส ูงอายุ
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 (𝑥̅ = 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
หลายประเทศทั่วโลกกําลังกาวเขาสูสงั คมผูสงู อายุอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมกลายเปนสังคมผูสงู อายุอยางสมบูรณ
ในอีกไมชา นอกจากนี้ยังพบวา ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุเปนอันดับ 3 ของแถบประเทศในเอเชีย
(มูล นิธิส ถาบั นวิจั ยและพั ฒนาผูสูง อายุไทย, 2560) ซึ่งคาดการณวา ประเทศไทยจะกาวไปสู สังคมสู งวัย อยา งสมบูร ณ
(Complete Aged Society) ที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากถึงระดับรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ.2564
และคาดวาจะเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ที่มีสัดสวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 28
ของประชากรทั้งหมด ในป พ.ศ.2574 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2559) จากแนวโนมของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
มาก จึงนํามาซึ่งความเสี่ยงของปญหาดานสุขภาพกายและปญหาดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ อาจทําใหผูสูงอายุรูสึกไรคุณคา
ไรแรงจูงใจ มีความกระตือรือรนลดลง และหมดความภาคภูมิใจในตนเอง (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2561) สงผล
ใหผูสูงอายุทีคุณภาพชีวิตที่ลดลง จากการศึกษาที่ผานมา พบวา การสรางพื้นที่สงเสริมการเรียนรู การสงเสริมการรวมกลุม
และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ในรูปแบบของชมรมผูสูงอายุ ศูนยบริการผูสูงอายุ หรือโรงเรียนผูสูงอายุ ชวยในการสงเสริมให
ผูสูงอายุเกิดการเรียนรู เตรียมความพรอม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
(อรุณพร พิทักษ และณรงค ศรีสวัสดิ์, 2553 และ จามรี พระสุนิล, 2561)
ในป พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในพื้นที่ได
จัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (โรงเรียนผูสูงอายุ) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ ในดานตาง ๆ ที่ครอบคลุมถึงการศึกษา ศาสนา การสรางเสริมสุขภาวะ การรับรูขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพหรือการฝกอาชีพที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคมที่จัดขึ้น โดยโรงเรียนผูสูงอายุ ไดเปดรับผูสูงอายุใหเขารวมกิจกรรม ผานมาแลว 3 รุน นับตั้งแตป พ.ศ. 2560 – พ.ศ.
2562 ผลจากการดําเนินงาน พบวา จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ จากรุนที่ 1 ถึง รุนที่ 3 คิดเปนรอยละ 6.65,
6.16, 7.33 ตามลําดับ (กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลพลายชุมพล, 2562) จะเห็นไดวา จํานวนผูสูงอายุที่เขารวมโรงเรียน
ผูสูงอายุในแตละรุนมีสัดสวนนอยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับประชากรผูสูงอายุที่อยูในชุมชนตําบลพลายชุมพลทั้งหมด
จากเหตุ ผ ลข า งต น ผู วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเข า ร ว มโรงเรี ย นผู สู ง อายุ ตํ า บล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสนับสนุน สงเสริมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุใน
ชุมชนเทศบาลพลายชุมพลตอไปในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่เคยเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุม
พล อําเภอเมือง จั งหวั ดพิษ ณุโลก มีจํา นวนทั้งหมด 119 คน กํ าหนดขนาดตัวอยางโดยใช สูตรของเครจซี่ และมอร แกน
(Krejcie and Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จํานวน 91 คน เพื่อปองกันการสูญหายจากการเก็บขอมูล จึง
เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางเปน 100 คน สุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
แบบไมใสคืน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire Form) ประกอบดวย ขอคําถามปลายปด
เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสงู อายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวย
แบบสอบถาม 6 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได ขอคําถามเปน
แบบมีตัวเลือกใหเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูประโยชนของการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ทั้งหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบ
จํานวน 10 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
นอยที่สุด
สวนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติที่มีตอโรงเรียนผูสูงอายุ ทั้งหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบจํานวน 10 ขอ โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็น
ดวยนอยที่สุดนอย นอยที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเขาถึงสถานบริการโรงเรียน ผูสูงอายุ ทั้งหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบ
จํานวน 10 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบานและกลุมบุคคลที่อยูใน
โรงเรียนทั้งหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบ 15 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
สวนที่ 6 แบบสอบถามการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุท้ังหมดเปนขอคําถามใหเลือกตอบจํานวน 15 ขอ
โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นผานการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวยการพิจารณาความตรงดานเนื้อหา
(Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เมื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลวนําไปทดลองใชกับอาสาสมัคร จํานวน
30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง ตรวจสอบระดับความเชื่อมั่นในการวัดขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหขอมูลหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาระดับความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
จริยธรรมการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม เอกสารรับรองที่ PSRU-EC : 2019/11
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
1. ผูวิจัยดําเนินการขออนุมัติหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม แลวประสานนายกเทศบาลตําบลพลายชุมพลขอความอนุเคราะหในการดําเนินการวิจัย
2. เมื่อไดรับอนุญาตแลวผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล ตามจํานวนที่สุมกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยเขาพบอาสาสมัคร
แนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค และขอความรวมมือในการทําแบบสอบถาม
3. ผูวิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามตามเวลาที่กําหนด ในกรณีที่อาสาสมัครตองการใหผูวิจัยอานใหฟง ผูวิจัยจะทํา
หนาที่อาน แลวตอบแบบสอบถามตามที่อาสาสมัครเลือก
4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและขอมูลทุกฉบับ
5. นําแบบสอบถามที่รวบรวมดังกลาวมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ กับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation
Coefficient)
ผลการวิจยั
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได (n=100)
ขอมูลสวนบุคคล

จํานวนคน
(n=100)

1. เพศ
ชาย
21
หญิง
79
2. อายุ
60-73ป
63
74-86ป
31
3. ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
19
ประถมศึกษา
66
มัธยมศึกษา
10
อาชีวศึกษา
0
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
5
4. สถานภาพสมรส
โสด
12
สมรส
51
หมาย
28
หยาหรือแยกกันอยู
9
5. รายไดที่ไดรับตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ1,000 บาท/เดือน
52
1,001 – 8,000 บาท/เดือน
43
มากกวา 8000 บาท/เดือน ขึน้ ไป
5
จากตารางที่ 1 พบวา ตัวอยางที่ใชในการศึกษา สวนมากเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 79

รอยละ
21
79
63
31
19
66
10
0
5
12
51
28
9
52
43
5
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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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะห การรับรูประโยชน ทัศนคติ การเขาถึงบริการโรงเรียนผูสูงอายุ การไดรับแรงจูงใจ
จากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน และบุคคลในโรงเรียน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูประโยชน ทัศนคติ การเขาถึงบริการโรงเรียนผูสูงอายุ การไดรับ
แรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน และบุคคลในโรงเรียน
S.D

การแปลผล

การรับรูป ระโยชน

�
𝒙

4.22

0.367

สูง

ทัศนคติ

3.97

0.325

สูง

การเขาถึงบริการโรงเรียน

3.85

0.379

สูง

การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว
เพื่อนบาน และบุคคลในโรงเรียน
การเขารวมกิจกรรม

5.59

0.936

สูง

3.88

0.412

สูง

ตัวแปร

จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูประโยชนของการเขารวมโรงเรียน อยูในระดับสูง (𝑥̅ = 4.22, S.D =
0.367) ทัศนคติที่มีตอโรงเรียนอยูในระดับสูง (𝑥̅ = 3.97, S.D = 0.325) การเขาถึงสถานบริการโรงเรียนอยูในระดับสูง
(𝑥̅ = 3.85, S.D =0.379) และการไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน และกลุมบุคคลที่อยูในโรงเรียนกับการเขา
รวมโรงเรียนผูสูงอายุ อยูในระดับสูง (𝑥̅ = 5.59, S.D =0.936)
สวนที่ 3 ผลการวิเคราะห พฤติกรรมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุมพล
ตารางที่ 3 ระดับพฤติกรรมการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุมพล

จํานวนเขารวมโรงเรียนผูส ูงอายุ

ระดับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล
ปานกลาง
สูง
S.D
𝑥̅
n
%
n
%
3.88
0.412
28
28
72
72

จากตารางที่ 3 พบวาระดับพฤติกรรมการเขารวม ในโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก อยูในระดับสูง (𝑥̅ = 3.88, S.D= 0.412)
สวนที่ 4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุในตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ในตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient) และสหสัมพันธอีตา (ETA Correlation)
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ปจจัยสวนบุคคลสัมป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. รายไดทไี่ ดรับตอเดือน
6. การรับรูประโยชน
7. ทัศนคติ
8. การเขาถึงบริการโรงเรียน
9. การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลใน
ครอบครัวเพื่อนบานและบุคคลในโรงเรียน
*p < 0.05

การเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
𝑝–value
(r)
0.192

Eta
0.557

𝑝–value

0.191

0.055
0.587
0.543

0.082
0.396*
0.264*
0.206*
0.727*

0.138
0.170

0.418
0.001
0.008
0.040
0.000

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ในตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีการอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได
กับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ
เพศ จากการศึกษาพบวา เพศไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ลักษณะสังคมไทยในปจจุบันใหคานิยมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนวาทั้งเพศชายและเพศ
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 สามารถเขารวมกิจกรรมไดแตนอกจากผูสูงอายุวัยตนที่จะเขารวมไดแลว ผูสูงอายุตอนปลายก็ยังสามารถเขารวม
โรงเรียนได สอดคลองกับการศึกษาของ เบญจมาศ นาควิจิตร (2551) ไดศึกษา ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองและความสุขของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดสํานัก การแพทยกรุงเทพมหานคร
พบวา อายุที่ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่ไมแตกตางกัน ความแตกตางกันขึ้นอยูกับภูมิหลังของตนเองวาตอนวัย
หนุมชอบทํากิจกรรมทางสังคมมาก เมื่อเขาสูวัยสูงอายุก็จะเขารวมกิจกรรมเหมือนตอนวัยหนุมสาว
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รายได จากการศึ ก ษาพบว า รายได ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเข า ร ว มโรงเรี ย นผู สู ง อายุ ตํ า บลพลายชุ ม พล
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุของตําบลพลายชุมพลสวนใหญ มีรายไดมา
จากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่รัฐบาลแจกและสวนนอยมีรายไดจากการมีอาชีพ และเปนคนที่เกษียณอายุ จึงทําใหเห็นวาไมวาจะ
รายไดเทาไหรก็ไมมีอิทธิพลตอการเขารวมการทํากิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับการศึกษาของ นุชเนตร บุญมั่น (2555) ได
ศึกษา การรับรูความสามารถตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรม การดูแลตนเองดานการรับรูการบริโภคอาหารและ
การออกกําลังกายของสมาชิกชมรมผูสูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี พบวา รายไดที่แตกตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ
ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ปจจุบันสังคมไทยมีสื่อโทรทัศน และอินเตอรเน็ตในการรับ
ขอมูลขาวสาร ไดจากการดูและฟงจึงทําใหมีความรู ความตองการ ไมตางจากคนที่ไดรับการศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ
อรุณพร พิทักษ (2553) ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุในศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง
กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ
สถานภาพสมรส จากการศึกษาพบวา สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุโรงเรียนตําบลพลายชุมพลสวนมากมีชีวิตคูทําใหมีคน
ชวยเหลืองานในครอบครัว แตถึงคนที่อยูเปนโสด หมาย และหยา ก็ยังมีลูกหลานคอยดูแลใหเงินทองไวใชจาย ชวยเหลืองาน
ภายในบาน ทําใหไมมีภาระตางๆ จึงมีเวลาไปรวมกิจกรรมทางสังคม สอดคลองกับการศึกษาของอรุณพร พิทักษ (2553) ได
ศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุในศูนยบริการผูสูงอายุดินแดงกรุงเทพมหานคร พบวา
ความสัมพันธในครอบครัวไมมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ
สมมติฐานที่2 ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ไดแก การรับรูประโยชน และทัศนคติกับการเขารวมโรงเรียน
ผูสูงอายุ จากการศึกษาพบวา การรับรูประโยชน มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r =0.396) สามารถอธิบายได
วา การที่บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใด ๆ มักจะคํานึงถึงประโยชนที่จะไดรับจากผลการกระทํานั้น สอดคลองกับการศึกษาของ
ชนะ สมัครการ และสุพัฒนา คําสอน (2561) ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุของ
ผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานหนองยาง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบวา ผูสูงอายุมีการรับรูประโยชน
ของการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ นั้นคือ ผูสูงอายุจะมีการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุมากขึ้น เมื่อมีการรับรูประโยชนของ
การเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุมากขึ้น สวนทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา (r = 0.264) กับการเขารวมโรงเรียน
ผูสูงอายุของผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา ทัศนคติเปนความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ ซึ่งอาจสนับสนุนและคัดคานก็ได ดังนั้นผูสูงอายุมีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนผูสูงอายุก็จะมีการรวมมากขึ้น
สอดคลองกับการศึกษาของ ชนะ สมัครการ (2560) ไดศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
ของผูสูงอายุโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบานหนองยาง อําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบวา ทัศนคติตอชมรม
ผูสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับการเขารวมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุนั่นคือ ผูสูงอายุที่มีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนผูสูงอายุ จะมี
การเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
สมมติฐานที่3 ความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงสถานบริการโรงเรียนกับการเขารวมโรงเรียน
ผูสูงอายุ จากการศึกษาพบวา การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ํา (r = 0.206) กับการเขา
รวมโรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน
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เปนความยากงายในการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุซึ่งการเขาถึงสถานบริการไดงายจะทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการเขารวม
โรงเรียนผูสูงอายุมากขึ้น ในทางตรงกันขามหากบุคคลมีการเขาถึงสถานบริการโรงเรียนไดยาก ก็อาจจะทําใหบุคคลนั้น ๆ มี
พฤติกรรมการเขารวมที่ลดลงเชนกัน สอดคลองกับการศึกษาของมนฑิญา กงลา และจรวย กงลา (2558) ไดศึกษาพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาไฮ อําเภอศรัทธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบวา
การเขาถึงสถานบริการในการสงเสริมสุขภาพ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ นั่นคือ
ผูสูงอายุที่สามารถเขาถึงสถานบริการโรงเรียนไดดี จะมีการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวย
สมมติฐานที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยเสริม ไดแก การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัวเพื่อนบานและ
บุคคลในโรงเรียน จากการศึกษาพบวา การไดรับแรงจูงใจ มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูง (r = 0.727) กับการเขารวม
โรงเรียนผูสูงอายุ ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายไดวา การที่บุคคลจะเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมไดนั้น จําเปนไดรับการสนับสนุนและการใหกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว คนใกลชิด และเพื่อน ๆ การดํารงชีวิตอยูใน
สังคม ตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน และการที่มีกลุมเพื่อนที่ไดเขารวมโรงเรียน
ผูสูงอายุอยูแลว ก็อาจจะถูกชักชวนใหเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุไดงายมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ มนฑิญา กงลา,
จรวย กงลา (2558) ไดศึกษา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลทาไฮ
อําเภอศรัทธาตุ จังหวัดอุดรธานี พบวา การไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคล มีความสัมพันธตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ นั่นคือ ผูสูงอายุที่ไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัวเพื่อนบานและบุคคลในโรงเรียนที่ดีจะมีการเขารวม
โรงเรียนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวย
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหผลวิจัยหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได ปจจัยนํา ไดแก การรับรูประโยชน และทัศนคติ ปจจัยเอื้อ ไดแก การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน ปจจัยเสริม ไดแก
การไดรับแรงจูงใจจากบุคคลในครอบครัวเพื่อนบานและบุคคลในโรงเรียนกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ
เมื่อคํานวณหาความสัมพันธ พบวา การรับรูประโยชน ทัศนคติ การเขาถึงสถานบริการโรงเรียน การไดรับแรงจูงใจ
จากบุคคลในครอบครัวเพื่อนบาน และบุคคลในโรงเรียนมีความสัมพันธกับการเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายกเทศบาลตําบลพลายชุมพลและบุคลากร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหความอนุเคราะหอนุญาตใหเปนพื้นที่สําหรับศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลใน
การทําวิจัยครั้งนี้ และที่สําคัญอยางยิ่งตองขอขอบพระคุณผูสูงอายุที่เคยเขารวมโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพลายชุมพล อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
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ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
Factors affecting to the mental health of Elderly Caregivers with Bedridden
in Wat Bot District, Phisanulok Province
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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสํารวจนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรทีศ่ ึกษาเปนผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติด
เตียงในอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจํานวน 65 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ประกอบดวย
4 สวน (1) ปจจัยสวนบุคคล (2) การเผชิญความเครียด (3) การเห็นคุณคาในตนเอง (4) สุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอางอิงในการวิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา ผูดูแลผูสูงอายุมีสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป รอยละ
50.8 มีสุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป รอยละ 38.5 มีการเผชิญความเครียดในระดับปานกลาง รอยละ 52.3 มีการเห็นคุณคาในตนเองใน
ระดับปานกลาง รอยละ 60 และในระดับสูง รอยละ 40 ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ไดแก
สถานภาพสมรส และประสบการณในการดูแลผูส งู อายุที่มีภาวะติดเตียง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขอเสนอแนะ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรจัดอบรมใหความรูกับ
ประชาชนที่เปนผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง เกี่ยวกับการดูแลผูปวยที่มีภาวะติดเตียงอยางถูกวิธี
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผล 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
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรที่สําคัญในปจจุบันคือการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ซึ่งหลายประเทศ
ทั่วโลกกําลังเผชิญกับการเติบโตอยางรวดเร็วของจํานวนผูสูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปจจัย เชน อัตราการเกิดของประชากรทั่ว
โลกมีแนวโนมลดลง ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นเนื่องจากการเขาถึงบริการดานสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และประชากรที่เกิดในยุค Baby Boomers ไดกาวเขาสูวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว เชน ฝรั่งเศส สวีเดน
ญี่ปุน สิงคโปร ฯลฯ จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีการคาดการณวาจํานวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ตอป ซึ่งในป พ.ศ. 2560 จํานวนผูสูงอายุทั่วโลกมีจํานวนประมาณ 963 ลานคน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 13 ของประชากรทั่วโลก โดยในป พ.ศ. 2573 คาดวาจะมีจํานวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันลานคน
และจะเพิ่มขึ้นเปน 2 พันลานคนในป พ.ศ. 2593 สําหรับจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวถือ
ว
า
มีอัตราการเติบโตเปนอันดับสามในทวีปเอเชียรองมาจากเกาหลีใต และญี่ปุน โดยประเทศไทยนั้นไดเขาใกลสังคมสูงวัยตั้งแตป
พ.ศ. 2548 ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ (2559) ระบุวา ในป พ.ศ. 2559 ผูสูงอายุไทยมีมากถึง 11.3 ลานคนจาก
ประชากรทั้งหมด 67.6 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมดและจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัวในป
พ.ศ. 2565 และในป พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีสัดสวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอยูท่ีรอยละ 26.9 ของประชากรไทยทั้งหมด
(สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2562)
ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีความเปลี่ยนแปลงมากกวาบุคคลในวัยอื่น เชน รางกายออนแอ ผิวแหง
ผมหงอก ความจําสั้น หงุดหงิดงาย เจ็บปวยงาย ผูสูงอายุยังแบงออกไดอีก 3 ประเภท ไดแก 1) ผูสูงอายุติดสังคม เปนผูสูงวัย
ที่สามารถชวยเหลือตนเองไดดี สุขภาพดี สามารถใชชีวิตในสังคมไดโดยอิสระ และมีศักยภาพในการชวยเหลือผูอื่น 2) ผูสูงอายุ
ติดบาน เปนผูสูงวัยที่สามารถชวยเหลือตนเองได หรือตองการความชวยเหลือบางสวน มีปญหาสุขภาพ ไมชอบออกสังคม
ติดภาระทางบาน และ 3) ผูสูงอายุติดเตียง เปนผูสูงวัยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตองการความชวยเหลือจากผูอื่น
มีการเจ็บปวยเรื้อรังมายาวนาน มีภาวะแทรกซอน ซึ่งผูสูงอายุที่มีปญหามากที่สุดคือ ผูสูงอายุติดเตียงเนื่องจากไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได ตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น ไมวาจะเปน ญาติพี่นองหรือเจาหนาที่สาธารณสุข เมื่อมีการใหความชวยเหลือ
ทางด านการดู แลก็จ ะมี ป ญหาอี กด านหนึ่ งตามมาคื อ ดา นความเครี ยดของผูดู แล เนื่อ งจากผูดู แ ลจะไมส ามารถออกไป
ทํากิจกรรมอื่น ๆ นอกบานได เพราะต องดูแลผูสูงอายุติดเตียง ซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนทานอนของผูสูงอายุติดเตียงทุก ๆ
2 ชั่วโมง อาจสงผลใหสุขภาพจิตของผูดูแลตกอยูในภาวะซึมเศราหรืออาจจะเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นจนเปนเหตุใหเกิดการ
ฆาตัวตายหรือหนีปญหาดวยวิธีอื่น ๆ (ไพฑูรย พัชรอาภา, 2559)
จากการที่ ค ณะผู วิจั ย ได ส อบถามผูดู แ ลผู สู งอายุ ติ ด เตี ย งใน อํ า เภอวั ด โบสถ จั ง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก เกี่ ย วกั บ ป ญ หา
ของสุข ภาพจิต ของผูดู แลผู สูง อายุ ติด เตี ยงส วนใหญ มีป ญหาเกี่ ยวกั บการประกอบอาชีพ เนื่ องจากในบางรายไม มีอ าชี พ
ที่แนนอน สวนใหญจะใชเวลาดูแลผูสูงอายุติดเตียงเปนหลักจึงทําใหมีรายไดไมเพียงพอตอการใชจาย หรืออาจจะมีปญหา
ทางดานการเขาสังคมอาจจะไมไดเขารวมกิจกรรมของหมูบานขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยน
ความรู สงผลใหเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความไมเชื่อมั่นในตนเอง สงผลเสียตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
ติดเตียง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงและปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของ
ผูดูแลผูสู งอายุที่มี ภาวะติด เตียง ข อมูลที่ได สามารถนําไปเป นแนวทางในการสงเสริม ใหผูดูแลผูสูงอายุ ที่มีภาวะติดเตีย ง
มีสุขภาพจิตที่ดี ทั้งในดานรางกาย จิตใจ เพื่อพรอมตอการดูแลผูสูงอายุติดเตียงตอไป
วิธีการดําเนินการวิจัย
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วิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาเปนผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงในอําเภอวัดโบสถ
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจํานวน 65 คน ระยะเวลาในการเก็บขอมูลอยูระหวาง เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2562
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามโดยกําหนดใหครอบคลุมและสอดคลองกับวัตถุประสงค
ตลอดจนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาซึ่งประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป จํานวน 16 ขอ สวนที่ 2
แบบสอบถามการเผชิญความเครียดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 20 ขอ (ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
เทากับ 0.935) (กรมสุขภาพจิต, 2550) สวนที่ 3 แบบสอบถามการเห็นคุณคาในตนเอง จํานวน 15 ขอ (ไดคาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเทากับ 0.787) และสวนที่ 4 แบบสอบถามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ขอ (ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเทากับ 0.873) (กรมสุขภาพจิต, 2550) ตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ไดความตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) คาเฉลี่ย 0.67 – 1.00 สามารถใชไดทุกขอ แลวนําไปทดลองใชกับประชากรที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับ
ประชากรที่ศึกษาในตางอําเภอ จํานวน 30 ตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือรวมทุกฉบับ เทากับ 0.919
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยประสานงานกับอาสาสมัครประจําหมูบานของแตละหมูบานเพื่อเขาพบ
ผูเขารวมวิจัย พรอมทั้งแจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เมื่อผูเขารวมวิจัยสมัครใจ
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงแจกแบบสอบถาม พรอมทั้งอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอยางละเอียด
สําหรับผูที่ไมสามารถอานหรือเขียนได ผูวิจัยจะเปนผูอานแบบสอบถามใหกลุม ตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถาม รวบรวมขอมูล
ที่ไดมา ตรวจสอบความครบถวนถูกตอง และความสมบูรณของขอมูล แลวจึงนําไปวิเคราะหขอมูล
จริยธรรมในการวิจยั
การวิจัยนี้ ไดรับการอนุมัติใหทํ าวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ล
สงคราม เลขที่ 2019/14 นักวิจัยไดทําการชี้แจงวัตถุประสงคในการวิจัยใหกับผูเขารวมวิจัย รวมทั้งอธิบายสิทธิ ความเสี่ยง
และประโยชนจากการวิจัยครั้งนี้ใหกับผูเขารวมวิจัย ผูวิจัยไดเปดโอกาสใหผูเขารวมวิจัยไดสอบถามถึงขอสงสัยจนเกิดความ
เขาใจ แลวใหผูเขารวมวิจัยลงนามใหเอกสารตอไป
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการ
วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด - สูงสุด วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงอางอิง (Inferential statistics) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง โดยใช
สถิติ Independent t-test เพื่อวิเคราะหตัวแปร ซึ่งไดแก เพศ อายุ รายได โรคประจําตัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ความ
เพียงพอของรายได การมีหนี้สิน สัมพันธภาพตอบุคคลอื่น จํานวนผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ความรูดานการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะติดเตียง ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง และใชสถิติ ONEWAY ANOVA เพื่อวิเคราะหตัวแปร
ซึ่งไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การเผชิญความเครียด และการเห็นคุณคาในตนเอง
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด-สูงสุด ของประชากรที่ศึกษา (N = 65)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
หญิง
47
72.3
ชาย
18
27.7
อายุ
นอยกวา 60 ป
37
56.9
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป
28
43.1
𝐱� = 54.63 S.D. = 14.856 Min = 17 Max = 85
อาชีพ
วางงาน
10
15.4
แมบาน
6
9.2
รับจาง
13
20.0
เกษตรกร (ทําสวน ทํานา ทําไร)
26
40.0
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1
1.5
ทําธุรกิจสวนตัว
8
12.3
นักเรียน/นักศึกษา
1
1.5
รายได
นอยกวาหรือเทากับ 9,000 บาท/เดือน
58
89.2
มากกวา 9,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
7
10.8
𝐱� = 4,842.72 S.D. = 4,423.429 Min = 300 Max =19,000
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
2
3.1
ประถมศึกษา
40
61.5
มัธยมศึกษาตอนตน
15
23.1
มัธยมศึกษาตอนปลาย
6
9.2
ปริญญาตรี
2
3.1
สถานภาพสมรส
โสด
9
13.8
อยูดวยกัน
43
66.2
แยกกันอยู
2
3.1
หยา/ราง
4
6.2
หมาย
7
10.8
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โรคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
ไมมีโรคประจําตัว

45
20

69.2
30.8

จํานวน (คน)

รอยละ

46
19

70.8
29.2

26
39

40.0
60.0

45
20

69.2
30.8

64
1

98.5
1.5

65
0

100.0
0.0

3
52
10

4.6
80.0
15.4

3
53
9

4.6
81.5
13.8

26
39

40.0
60.0

22
43

33.8
66.2

ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
นอยกวาหรือเทากับ 4 คน
มากกวาหรือเทากับ 5 คนขึ้นไป
𝐱� = 4.13 S.D. = 1.582 Min = 2 Max = 10
ความเพียงพอของรายได
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
การมีหนี้สิน
มีหนี้สิน
ไมมีหนี้สิน
จํานวนผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
นอยกวาหรือเทากับ 3 คน
มากกวาหรือเทากับ 4 คนขึ้นไป
𝐱� = 1.54 S.D. = 0.885 Min = 1 Max = 6
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นดี
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไมดี
การดื่มสุรา
ดื่มสุรา
ไมดื่มสุรา
เคยดื่มสุราแตเลิกแลว
การสูบบุหรี่
สูบบุหรี่
ไมสูบบุหรี่
เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว
ความรูดานการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
มี
ไมมี
ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
มี
ไมมี
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จากตารางที่ 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 ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงสวนใหญมีโรคประจําตัว รอยละ 69.2 มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว นอยกวาหรือเทากับ 4 คน รอยละ 70.8 สวนใหญรายไดไมเพียงพอ รอยละ 60.0 มีหนี้สิน รอยละ 69.2
จํานวนผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง นอยกวาหรือเทากับ 3 คน รอยละ 98.5 และผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงสวนใหญ
มีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นดี รอยละ 100.0 ไมดื่มสุรา รอยละ 80.0 ไมสูบบุหรี่ รอยละ 81.5 ผูดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง
ส ว นใหญ ไ ม มี ค วามรู ด า นการดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะติ ด เตี ย ง ร อ ยละ 60.0 และมี ป ระสบการณ ใ นการดู แ ลผู ป ว ยที่ มี
ภาวะติดเตียง รอยละ 66.2
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละ ของสุขภาพจิต (N = 65)
สุขภาพจิต
สุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป (ไดคะแนนในชวง 51 – 60 คะแนน)
สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป (ไดคะแนนในชวง 44 – 50 คะแนน)
สุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป (ไดคะแนนในชวง 43 คะแนน)
x� = 45.6 S.D. = 4.943 Min = 36 Max = 56

จํานวน (คน)
7
33
25

รอยละ
10.8
50.8
38.5

จากตารางที่ 2 พบวา สุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงมีสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป รอยละ 50.8
รองลงมาคือ สุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป รอยละ 38.5 และสุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป รอยละ 10.8 ตามลําดับ โดยมีคาเฉลี่ย
สุขภาพจิต เทากับ 2.28 คะแนนมากที่สุด คือ 56 คะแนน และคะแนนนอยที่สุดคือ 36 คะแนน

ตารางที่ 3 การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนสุขภาพจิตกับสถานภาพสมรส
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
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่สถานภาพสมรสตางกันสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นตองทําการเปรียบเทียบรายคูวาสถานภาพสมรสใดที่มีสุขภาพจิตที่แตกตางกันโดยใชสถิติ
LSD ในการเปรียบเทียบรายคู
ตารางที่ 4 ผลความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสุขภาพจิตกับสถานภาพสมรส (LSD)
โสด
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
คาเฉลี่ย
SD
(1)
(2)
(3)
(1)
42.67
5.895
(2)
45.77
4.358
3.101
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(5)
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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
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบรายคู พบวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่สถานภาพสมรสโสดกับแยกกันอยู มีคะแนน
สุขภาพจิตตางกันที่ 10.333 คะแนน โสดกับหยา/ราง มีคะแนนสุขภาพจิตตางกันที่ 6.083 คะแนน อยูดวยกันกับแยกกันอยู
มีคะแนนสุขภาพจิตตางกันที่ 7.233 คะแนน และแยกกันอยูกับหมาย มีคะแนนสุขภาพจิตตางกันที่ 8.571 คะแนน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนสุขภาพจิตกับประสบการณในการดูแลผูส ูงอายุที่มีภาวะติดเตียง (N = 65)
ประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง

N

คาเฉลี่ย

SD

t

Sig.

มี
22
47.45
5.88
2.230
.029*
ไมมี
43
44.65
4.15
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t-test พบวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ
ที่มีภาวะติดเตียงตางกัน มีคะแนนสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยตางกันที่
2.8 คะแนน
ตารางที่ 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
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยสถิติ ONEWAY ANOVA พบวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่มี
การเผชิญความเครียดที่ตางกันสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองกับสุขภาพจิต (N = 65)
การเห็นคุณคาในตนเอง
N
คาเฉลี่ย
SD
t
Sig.
เห็นคุณคาในตนเองระดับสูง
26
46.42
5.32
1.098
.276
เห็นคุณคาในตนเองระดับปานกลาง
39
45.05
4.66
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการเปรียบเทียบโดยใชสถิติ t-test พบวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงมีคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองกับ
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
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จากผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสที่แตกตางกันสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงแตกตางกัน
อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่ศึกษามีสถานภาพสมรสแยกกันอยู มีอายุ 45 และ 63 ป อายุเฉลี่ยเทากับ 53.0 ป
มี สุ ข ภาพจิ ต ดี ก ว า สถานภาพสมรสอื่ น อาจเนื่ อ งจากผู ดู แ ลผู สู ง อายุ ท่ี มี ภ าวะติ ด เตี ย งที่ มี ส ถานภาพสมรสแยกกั น อยู
มีอายุอยูในชวงที่สามารถตัดสินใจหรือปรับตัวได เมื่อพบเจอเหตุการณที่ยากลําบากในชีวิต และผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
ติดเตียงอาจจะมีครอบครัวที่อบอุนและมีสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงทําใหผูดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงไมมีความเครียดในการดูแลผูสูงอายุ จึงมีสุขภาพจิตแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ เกสร
มุยจีน (2558) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ที่พบวาสถานภาพสมรสโสดมีคะแนนสุขภาพจิตดีกวาสถานภาพ
สมรสอื่น สําหรับดานผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียงที่แตกตางกันสงผล
ตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงแตกตางกัน อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงสวนใหญ ไมมี
ประสบการณในการดูแลผู สูงอายุที่ มีภาวะติ ดเตียง รอยละ 66.2 มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุ ที่มีภาวะติดเตีย ง
รอยละ 33.8 จึงพบวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ที่ไมมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อาจไมสามารถ
ดูแลผูสูงอายุไดอยางถูกวิธี ทําใหเกิดอันตราย และอาจเปนเหตุผลทําใหผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงเกิดความเครียด
ความวิตกกังวล สงผลทําใหสุขภาพจิตแยลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เพ็ญวิภา แกวพิภพ และคณะ (2561) พบวา
ผูดูแลสวนใหญไมมปี ระสบการณจึงตองมีการเรียนรูและปรับตัวในดานตาง ๆ และผูดูแลตองดูแลผูป วยตลอดทั้งวัน จึงสงผลให
เกิด ความเหนื่อ ยล า ความเครี ยด และมี สุข ภาพจิ ตที่ แย ลง สํา หรั บด านการเผชิญ ความเครีย ดที่ แตกตา งกั นไมส งผลต อ
สุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง มีความเครียดอยูในระดับนอย
รอยละ 1.5 มีความเครียดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.3 มีความเครียดอยูในระดับสูง รอยละ 41.5 และมีความเครียดอยู
ในระดับรุนแรง รอยละ 4.6 พบวา สวนใหญผูดูแลมีความเครียดอยูในระดับปานกลาง รอยละ 52.3 เนื่องจากผูดูแลมีวิธีในการ
จัดการปญหาและความเครียดไดดีทําใหความเครียดไมไดสงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแล ดังนั้นผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
จึงมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของสุวิมลรัตน รอบรูเจน (2559) ที่พบวา เนื่องจากผูดูแลสวมบทบาท
ตาง ๆ ในการดูแลผูสูงอายุทําใหเกิดความเครียดคับของใจขึ้นในการดูแลผูสูงอายุและการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกันไม
สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสงู อายุที่มีภาวะติดเตียง อธิบายไดวา ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง มีการเห็นคุณคาในตนเอง
ในระดับปานกลาง รอยละ 60.0 และมีการเห็นคุณคาในตนเองในระดับสูง รอยละ 40.0 เมื่อนําไปเปรียบเทียบคะแนนการเห็น
คุณคาในตนเองกับสุขภาพจิต พบวา การเห็นคุณคาในตนเองในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 46.42 และการเห็นคุณคาใน
ตนเองในระดับสูง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 45.05 จะเห็นไดวาทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยแตกตางกันเล็กนอย จึงทําใหการเห็นคุณคาใน
ตนเองไมสงผลตอสุขภาพจิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวรินทร ธุสาวัน (2549) ศึกษาสุขภาพจิตของลูกจางในโรงพยาบาล
สมเด็จพระปนเกลา พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของลูกจางประจําไมมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของลูกจางประจํา
ขอเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบวา ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่มีสถานภาพสมรสแยกกันอยู มีคะแนนสุขภาพจิตดีกวา
สถานภาพสมรสอื่น ดัง นั้น หน วยงานที่เกี่ ยวข อง เช น โรงพยาบาลสง เสริมสุ ขภาพตํ าบล สํ านัก งานสาธารณสุ ขอํา เภอ
และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต ควรจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับขอดีของการมีชีวิตคู การชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันภายในครอบครัว และเปดโอกาสใหแตละสถานภาพสมรสไดพูดคุยแลกเปลี่ยนการใชชีวิตเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับตัวใหแกแตละสถานภาพสมรสตอไป
2. จากผลการวิจัยพบวา ผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่มีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
มีสุขภาพจิตดีกวาผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียงที่ไมมีประสบการณในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะติดเตียง ดังนั้น หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตของ
ประชาชน ควรจัดอบรมใหความรูใหกับอาสาสมัครประจําหมูบาน ประชาชนที่เปนผูดูแลผูปวยที่มีภาวะติดเตียงและประชาชน
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ทั่วไปที่สนใจ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผูปวยที่มีภาวะติดเตียงอยางถูกวิธีและวิธีการผอนคลายความเครียดที่อาจจะเกิดจากการ
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นตอไป
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การวิจัยครั้งนี้สรุปผลไดวา ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของผูดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ไดแก สถานภาพสมรส
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สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป รอยละ 50.8
กิตติกรรมประกาศ
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จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ ในการตอบข อ มู ล จากแบบสอบถาม จนทํ า ให ง านวิ จั ย ฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก
FACTORS AFFECTING TO BREAST CANCER SCREENING FOR BREAST SELF-EXAMINATION
AMONG WOMEN IN PHITSANULOKE PROVINCE.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และการทานายของปัจจัย

(คุณลักษณะส่วนบุคคล

ความรู้ การรับรูด้ ้านสุขภาพ) ที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ประชากรคือ ผู้หญิงอายุ 35-60 ปี
จานวน 16,202 คน โดยใช้สูตรการคานวณกลุ่มตัวอย่างของ Daniel จานวน 250 ราย ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บ
ข้อมูลโดยแบบสอบถามที่มคี ่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.962 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตสิ ัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สันและการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้า
นมด้วยตนเองของผู้หญิง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้โรคมะเร็งเต้านม (r=0.263, P-value<0.001) การรับรู้ดา้ น
สุขภาพ (r=0.208, P-value=0.002) ตามลาดับ ปัจจัยทีส่ ามารถทานายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของ
ผู้หญิง ได้แก่ ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value<0.001), การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม. (Pvalue<0.001), การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด (P-value=0.002), การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ (Pvalue=0.001), การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value=0.006) ตามลาดับ สามารถทานายได้ร้อยละ
25.9 (R2 = 0.259)
คาสาคัญ : 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 (Pvalue<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
บทนา
โรคมะเร็งเต้านมเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สาคัญทีเ่ กิดขึ้นกับผูห้ ญิงทุกประเทศในโลก โดยในปี พ.ศ.2545 โรคมะเร็ง
เต้านมกลายเป็นสาเหตุการป่วยอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งทั้งหมดในเพศหญิงทั่วโลก หรือโดยประมาณ 1.15 ล้านคนที่เป็น
ผู้ป่วยรายใหม่ คิดเป็น 23% ของสาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในเพศหญิง โดยพบอัตราอุบตั ิการณ์ของโรคมะเร็งเต้า
นม เท่ากับ 17.9 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี (Parkin et al., 2002) จากรายงานของ International Agency of
Research on Cancer (IARC) สถิติปี พ.ศ.2561 ทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 18.1 ล้านคน และมีผเู้ สียชีวิตจากโรคมะเร็ง
9.6 ล้านคน ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเป็นประชากรในประเทศกาลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ร้อยละ 60 และมีอัตราตายสูงถึงร้อยละ
57.3 (Bray F, et al., 2019) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ.2583 จะมีประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคมะเร็ง
รายใหม่ 29.3 ล้านคน และอัตราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 16.3 ล้านคน (World Health Organization, 2019) ใน
ประเทศที่กาลังพัฒนาปัญหาของโรคมะเร็งเต้านมถือว่าเป็นปัญหาทีจ่ าเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะประเทศที่มีอัตราของอุบัติการณ์
ของโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ต่อปี ถือว่าเป็นปัญหาที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการแก้ไข (Jemal et al.,
2005) สาหรับประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยลาดับหนึ่ง โดยพบมากในสตรีมากกว่าร้อยละ 26.4 ของ
โรคมะเร็งทั้งหมดในสตรีไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในผู้หญิงต่อเนื่องกันมา มากกว่า 10 ปี (Khuhaprema et al.,
2013) สถิติข้อมูลทะเบียนมะเร็งของประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 14,804 ราย (อัตรา
อุบัติการณ์ 31 ต่อแสนประชากร) และยังมีแนวโน้มของอุบัติการณ์การเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Imsamran et al., 2019)
โดยร้อยละ 56 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการศึกษาของ Angsusingh พบว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในเพศหญิงจะมารับการรักษาเมื่อมีการลุกลาม
ของโรคมะเร็งแล้ว
ซึ่งโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามแล้วจะส่งผลให้อตั ราตายของโรคมะเร็งเต้านมมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะผู้หญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปี จะพบอัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงกลุ่มอายุอื่นๆ โดยผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเมื่อโรคมะเร็งเข้าสูร่ ะยะลุกลาม (ร้อยละ 59.2) ถือว่า
เป็นระยะที่มะเร็งมีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ (Angsusingh, 2004) กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดตัวชี้วัดของการ
ดาเนินงานตรวจคัดกรองและนโยบายการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมในประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยการค้นหาโรคมะเร็งเต้านมใน
ระยะเริ่มแรกเช่นเดียวกับต่างประเทศ วิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริม่ แรกซึ่งเป็นทีน่ ิยมในปัจจุบันมี 3 วิธี
คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Breast Self-Examination: BSE) การตรวจเต้านมบุคลากรทางการแพทย์ (Clinical Breast
Examination: CBE) และการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม หรือ Mammography โดยวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
(BSE) เป็นวิธีการค้นหาโรคในระยะเริม่ แรก สามารถตรวจพบอาการผิดปกติหรือพบข้อบ่งชี้ของอาการของโรคมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง ประมาณ 80-90% ส่งผลให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะสามารถรักษาโรคให้หายขาดหรือ
เกือบหายขาดได้ ซึ่งเป็นการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านม (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2556) จากข้อมูลของ
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American Cancer Society (2005) พบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกจะมี
อัตราการรอดชีพ ร้อยละ 98 แต่ถ้าผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเข้ามารับการรักษาล่าช้า จะได้รับการวินจิ ฉัยและรักษาโรคมะเร็งใน
ระยะลุกลามจะมีอัตราการรอดชีพเพียง ร้อยละ 26 (American Cancer Society, 2006)
จังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลโปรแกรมระบบทะเบียนมะเร็ง
Thai Cancer Base ในปี พ.ศ.2561 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ จานวน 70 ราย โดยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเกินครึ่งหนึ่งอาศัย
อยู่ในอาเภอนครไทย 37 ราย และมีผู้ที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 4 ราย (อัตราตาย 4.71 ต่อแสนประชากร) ซึ่งสูงที่สุดใน
จังหวัดพิษณุโลก (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2561) จากการสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนครไทย อัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560
มีอุบัติการณ์ค่อนข้างสูง เท่ากับ 6.57, 12.75 และ 213.06 ต่อแสนประชากร ถึงแม้ว่าสถานบริการสาธารณสุขเขตอาเภอนคร
ไทยจะมีการจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริม่ แรกโดยวิธีการให้ความรู้วิธกี ารตรวจเต้านม
ด้วยตนเองแก่ผู้หญิงอายุ 35-60 ปี แต่ยังพบว่าร้อยละของผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่
ถูกต้องยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 91.89%, 93.32% และ 65.13% ตามลาดับ (สานักงานสาธารณสุขอาเภอนครไทย,
2561)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วย

ตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลกโดยเลือกพื้นที่อาเภอนครไทยเป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พบ
อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายของผู้บริหาร
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์หรือสร้างความตระหนักในผู้หญิงกลุ่มอายุ
35-60 ปี ให้เห็นความสาคัญในการตรวจเต้านมด้วยตนเองในระยะเริ่มแรกอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคมะเร็งเต้านมต่อไป
วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research study) ทาการวิจัยเดือนมกราคม – สิงหาคม พ.ศ.
2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ ผู้หญิงอายุ 35-60 ปี ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จานวน
16,202 ราย โดยมีเกณฑ์การคัดเข้าศึกษาคือ มีภมู ิลาเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอาเภอนครไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่มี
ประวัตไิ ด้รบั การวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งชนิดอืน่ มาก่อน เกณฑ์การคัดออกคือ เจ็บป่วยในช่วงเก็บข้อมูล
จนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Daniel (2010) กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่า
ความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 250 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ประวัติการมีประจาเดือน ประวัติการมีบุตร ประวัติการคุมกาเนิด การตรวจสุขภาพประจาปี
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ประวัติการเป็นโรคมะเร็งของคนในครอบครัว การไม่สูบบุหรี่ การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบและเติม
ข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 ความรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย ความรูเ้ รื่องโรคมะเร็งเต้านม และความรู้เรื่องการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีข้อคาถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ถูก ผิด และไม่
แน่ใจ โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom (1975) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูงสุด (คะแนน ≥80%) ระดับปานกลาง
(คะแนน 61%-79%) ระดับต่า (คะแนน ≤60%)
ส่วนที่ 3 การรับรู้เกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ด้านสุขภาพของ
Rosenstock (1974) ประกอบด้วย การรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
การรับรูป้ ระโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ความเชื่อมั่นในการตรวจ
เต้านมด้วยตนเอง มีข้อคาถามทั้งด้านบวกและด้านลบ ลักษณะคาถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประกอบด้วย อายุที่เริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเอง ความถี่ใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจเต้านม เทคนิคและขั้นตอนในการตรวจเต้านม ทักษะและความมั่นใจใน
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ลักษณะคาถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
แบบสอบถามส่วนที่ 3-4 ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ Best (1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ความ
คิดเห็นระดับสูง (คะแนน 3.67–5.00) ระดับปานกลาง (คะแนน 2.34–3.66) และระดับต่า (คะแนน 1.00–2.33)
แบบสอบถามนีส้ ร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องและนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหานาแบบสอบถามไปทดลองใช้คานวณค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
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/อยู่ด้ วยกัน (88.10%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (79%) มีเพียงร้อยละ 7.10 ที่ไม่ได้ศึกษา
ประกอบอาชีพเกษตรกร (ทานา ทาสวน ทาไร่) (77.60%) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 3,591.74 บาท ( ̅=3,591.74, S.D.=
5,698.212, Min=0, Max=50,000) ผู้หญิงที่ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยใช้ผลการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองครั้งหลังสุดในรอบ 1 เดือนที่ผ่าน พบว่า ผู้หญิงที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอเดือนละ
ครั้ง (61%) และผู้หญิงที่ไม่ได้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (39%) โดยเคยพบความผิดปกติที่บริเวณเต้านมหรือใต้รักแร้
(17.10%) หลังจากที่ผู้หญิงตรวจพบอาการผิดปกติแล้วจะไปปรึกษากับบุคลากรสาธารณสุขที่สถานีอนามั ย/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (72.22%) ไปโรงพยาบาล (41.67%) และไปปรึกษาญาติ/เพื่อน (11.11%) ช่องทางการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ สามี/ ญาติ/คนใกล้ชิด (60.50%) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้า น
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(67.60%) บุคลากรทางการแพทย์ (50%) ผู้หญิงที่มีประวัติการสูบบุหรี่เป็นประจา (0.50%) และมีประวัติการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นประจา (11.40%) (ตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้หญิงอายุ 35-60 ปี (n=210)
คุณลักษณะส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
อายุ (ปี)
< 30
3
1.40
30 – 50
141
67.10
66
31.40
 50
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
สูงกว่าปริญญาตรี
2
10.00
ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ
ไม่ได้ทางาน
22
10.40
พนักงานบริษัท
1
0.50
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4
1.90
ค้าขายทั่วไป/นักธุรกิจ
2
1.00
รับจ้างทั่วไป
18
8.60
เกษตรกร (ทานา ทาสวน ทาไร่)
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
ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจาหรือไม่
ไม่เคย
186
88.60
เคย
24
11.40
ท่านได้รับข้อมูลโรคมะเร็งเต้านมจาก ญาติ/คนใกล้ชิด
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ไม่เคย
เคย
ท่านได้รับข้อมูลโรคมะเร็งเต้านมจาก อสม.
ไม่เคย
เคย
พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE)
ตรวจ
ไม่ตรวจ

166
44

79.00
21.00

68
142

32.40
67.60

128
82

61.00
39.00

ระดับความรู้ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (41.90%) (̅=2.18, S.D.= 0.792) เมื่อพิจารณาระดับความรู้
จาแนกรายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (61%) และความรู้โรคมะเร็ง
เต้านม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (51.90%) ตามลาดับ การรับรู้ด้านสุขภาพ ในภาพรวมมีคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง (53.80%) ( ̅=2.46, S.D.= 0.499) เมื่อพิจารณาการรับรู้ด้านสุขภาพรายด้าน ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม (93.30%) การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม (58.60%) การ
รับ รู้ ป ระโยชน์ข องการตรวจเต้ า นมด้ ว ยตนเอง (71.40%) การรั บ รู้ อุ ปสรรคของการตรวจเต้ า นมด้ว ยตนเอง (71.40%)
ตามลาดับ และความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (60.50%) (ตาราง 2)
ตาราง 2 ระดับคะแนนของความรู้และการรับรู้ด้านสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง (n=210)
ตัวแปรอิสระ
1. ความรู้
- ความรู้โรคมะเร็งเต้านม
- ความรู้การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
2. การรับรู้ด้านสุขภาพ
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านม
- การรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม
- การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
- ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ระดับของตัวแปร (%)
สูง
41.90
28.10
61.00
46.20
93.30
58.60
83.30
71.40
38.60

ปานกลาง
34.30
51.90
19.00
53.80
6.70
40.00
16.70
24.30
60.50

ต่า
23.80
20.00
20.00
1.40
4.30
1.00

Mean

SD

2.18
1.91
2.41
2.46
2.06
2.57
2.83
2.67
2.37

0.792
0.691
0.803
0.499
0.250
0.524
0.373
0.554
0.504

จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้โรคมะเร็งเต้านมและการรับรู้ด้านสุขภาพที่
มีความสัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล
ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การประกอบอาชีพ (r =0.147, P-value=0.034) การได้รับข้อมูลข่าวสาร
โรคมะเร็งทางวิทยุ (r=0.180, P-value=0.009) การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด (r=0.244, Pvalue<0.001) การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งจาก อสม. (r=0.260, P-value<0.001) การไม่ดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
(r=0.195, P-value=0.004) ตามลาดับ ความรู้ ที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ความรู้เรื่องการตรวจเต้า
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นมด้วยตนเอง (r=0.263, P-value<0.001) การรับรูด้ ้านสุขภาพที่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r=0.297, P-value<0.001) การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
(r=0.195, P-value=0.005) ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (r=0.365, P-value<0.001) (ตาราง 3)
ตาราง 3 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้โรคมะเร็งเต้านม การรับรูด้ ้านสุขภาพที่มี
ความสัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ตัวแปรต้น
Correlation (r)
P-value
คุณลักษณะส่วนบุคคล
- อายุ
0.052
0.454
- สถานภาพสมรส
0.019
0.789
- ระดับการศึกษา
0.107
0.122
- การประกอบอาชีพ
0.147
0.034*
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
-0.043
0.533
- อายุเมื่อเริ่มมีประจาเดือน
0.041
0.552
- การได้รบั ข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด
0.244
0.000**
- การได้รบั ข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งจาก อสม.
0.260
0.000**
- การไม่สูบบุหรี่
0.055
0.425
- การไม่ดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
0.195
0.004**
ความรู้โรคมะเร็งเต้านม
0.208
0.002**
- ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม
-0.052
0.457
- ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
0.263
0.000**
การรับรู้ด้านสุขภาพ
0.174
0.012*
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านม
-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
จากการวิเคราะห์ปจั จัยทานายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิง พบว่า ตัวแปรที่ศึกษา
สามารถทานายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผูห้ ญิงเขตจังหวัดพิษณุโลกได้ถูกต้อง 25.9% (R2 = 0.259)
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value<0.001) การได้รบั ข้อมูลข่าวสารจากอสม.
(P-value<0.001) การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชดิ (P-value=0.002) การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ (Pvalue=0.001) การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (P-value=0.006) ตามลาดับ โดยเขียนเป็นสมการทานาย
ได้ดังนี้
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Y = 1.078+ [0.248* ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง]+ [0.199* การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.]+
[0.195* การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด ]+ [0.259* การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ]+ [0.209* การรับรู้
ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง] (ตาราง 4)
ตาราง 4 ค่าสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนที่มผี ลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิง
ตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์)
B
S.E.
Beta
t
P-value
1. ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
0.248
0.253
-4.265
0.000
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม.
0.199
0.063 0.256
3.957
0.000
3. การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด
0.195
0.065 0.191
3.066
0.002
4. การไม่ดมื่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
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
2
ค่าคงที่ = 1.078, F = 14.267, P-value<0.001, R = 0.509, R = 0.259
อภิปรายผล
การทานายการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงเขตจังหวัดพิษณุโลก มีอานาจการทานายได้
ถูกต้อง 25.9% โดยตัวแปรที่ถูกเลือกเข้าสมการนั้นมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์
ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง, การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม., การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด, การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงกลุ่ม
ตัวอย่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value=0.006) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของ Health Belief Model ของเบคเกอร์ ในเรื่อง
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันและรักษาโรค (Perceived benefits) กล่าวว่า หากบุคคลทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การปฏิบัติ ก็จะมีการปฏิบัติพฤติกรรมตามคาแนะนาเพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยง หรือลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดขึ้น
(Becker, 1975) เมื่อผู้หญิงรับรู้ถึงประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองว่าเป็นวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็วในระยะ
แรกเริ่ม ผู้หญิงจะเกิดพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอ และเนื่องจากการที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้
หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้น ต้องมีความเชื่อว่าเป็นการกระทาที่ดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะทา
ให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดังนั้น การตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของ
พฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย Rosenstock (1974) การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองของผู้หญิงเพื่อค้นหาอาการผิดปกติของบริเวณเต้านมเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้หญิงที่จะทาการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอเดือนละครั้ง ในส่วนของการรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองของผู้หญิงจะ
ทาให้ผู้หญิงรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่า 1) การตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกวิธีจะสามารถค้นหาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้
ตั้งแต่ระยะแรก เช่น ก้อนเนื้อ อาการบวมแดงของเต้านม ลักษณะสีผิวที่ผิดปกติของเต้านมหรือของเหลวที่ไหลออกมาจากเต้า
นม และ 2) ลดความวิตกกังวลหรือความกลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งเต้านมของผู้หญิงลงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีกร ถิร
ตันตยาภรณ์ (2561) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นปัจจัยทานายผลการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
เต้านมของผู้หญิงเขตอาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถทานายผลได้ร้อยละ 10.4
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ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Confidence in BSE) เป็นความมั่นใจในตนเองของผู้หญิงที่สามารถ
ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิควิธีการตรวจเต้านมในแต่ละวิธีและการตัดสินใจบ่งบอกว่าอาการผิดปกติที่พบที่บริเวณเต้านมนั้นมี
ลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Bandura ที่มีความเชื่อว่า การรับรู้ในความสามารถของตนเองนั้นจะทาให้เกิด
ความเชื่อมมั่นในการปฏิบัติและจะส่งผลถึงการกระทาของบุคคลนั้นๆ (Lelliott, 2018)
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้า
นมด้วยตนเอง โดยเฉพาะสื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (Mass media) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้ผู้หญิงได้รับทราบข้อมูลของ
โรคมะเร็งเต้านม และเทคนิควิธีการในตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็ง ในการศึกษาแบ่ง
ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมเป็น 10 แหล่งได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าวสาร หนังสือพิมพ์
แผ่นพับ/โปสเตอร์ จากญาติหรือคนใกล้ชิด บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หนังสือ/
วารสารและจากการเข้าร่วมประชุม แต่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะข้อมูลในด้านเทคนิคการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้หญิงต้องการทราบถึงเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ชัดเจนเพื่อทาให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ (Dundar
et al., 2006) เพราะการได้รับข้อมูลเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ไม่เพียงพอจะทาให้ผู้หญิงไม่ทราบถึงเทคนิคการตรวจ
เต้านมว่าจะต้องมีการตรวจแบบไหนบ้างส่งผลให้ไม่เกิดการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก อสม. และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด ผู้หญิงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองจากอสม. และจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด คิดเป็นร้อยละ 67.60 และ
42.90 ตามลาดับ แสดงว่า อสม.และสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด มีส่วนสาคัญในการแสดงบทบาทของการให้ความรู้แก่ผู้หญิงที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก อสม. ถือว่าเป็นตัวแทนด้านสาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนและมีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
พื้นที่มากที่สุด บุคคลเหล่านี้มีความสาคัญและเป็นที่ยอมรับในการที่จะให้ข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง นอกจากนี้ อสม.ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้และจะเป็นตัวกระตุ้นให้สตรีกลุ่ มเป้าหมายมีการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองและมีทักษะการตรวจอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น อสม. ยังเป็นแกนนาในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการ
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมไปสู่ผู้หญิงในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ
ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่าเสมอเดือนละครั้ง
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยต่างๆที่สนับสนุนว่าปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประกอบด้วย การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จากรายงานการวิจัยของ AL-Naggar
และคณะ (2011) พบว่า ผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์เป็นประจา ไม่พบความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สรุปได้ว่า ปัจจัย ที่มีผลต่อการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เต้านมด้ วยตนเองของผู้หญิง เขตจังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ความเชื่อมั่นในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การได้รับข้อมูลข่าวสารจาก อสม. การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสามี/ญาติ/คนใกล้ชิด การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ การรับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง ซึ่งผู้วิจัยจะนามาพัฒนาเป็นโปรแกรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงมีการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างถูกต้องและสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้ง
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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครอบคลุม ของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่าย
สุขภาพระดับอาเภอ โดยใช้กรณีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นตัวแทนระบบ ข้อมูลทุติยภูมิที่นามาวิเคราะห์ได้จากฐานข้อมูล
ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 76 จังหวัด ของปีงบประมาณ 2557-2558
จานวน 838 เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ ตัวแปรที่ใช้ศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิคือ การคัด
กรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปี ในผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การตรวจ
น้าตาลสะสม ไมโครอัลบูมิน ระดับไขมัน การตรวจตา และการตรวจเท้า ซึ่งสะท้อนถึงการจัดบริการด้านการป้องกันโรคใน
ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
แต่ละแห่งยังไม่สามารถจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนของการคัดกรองเบาหวาน และการตรวจ
ติดตามภาวะแทรกซ้อ นตามแนวทางเวชปฏิ บัติร ายปี ให้ ได้ต ามแนวทางเวชปฏิบัติ สาหรับโรคเบาหวานและตามเกณฑ์
เป้าหมายของตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
คาสาคัญ : 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
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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
บทนา
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ถือเป็นเครื่องมือหลักในการให้บริการสุขภาพของหลายประเทศทั่วโลก ได้รับการ
ยอมรับว่าหากมีระบบและการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่ดี ประชาชนจะมีสภาวะสุขภาพที่ดี สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จาเป็น (Shi, 2012; Starfield, Shi, & Macinko, 2005) ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบ
สุขภาพปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น การยกระดับสถานีอนามัยเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ในเขตชนบท การตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนหรือเครือข่ายปฐมภูมิเพื่อลดความแออัดใน
โรงพยาบาลในเขตเมือง (ทัศนีย์ ญานะ, 2553; สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2550) นโยบายการจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและ
ผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework; QOF) (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558) การ
ประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย (Primary Care Award; PCA) (สานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2552) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ (District Health
System; DHS) ถือเป็นหนึ่งนโยบายและกลไกที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยเน้นการทางาน
ร่ ว มกั น เป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยระดั บ อ าเภอ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพในพื้ น ที่ (ส านั ก บริ ห ารการสาธารณสุ ข ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) และภายหลังกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้มี
คลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster; PCC) ซึ่งเป็นการจัดแพทย์ลงสู่ระดับตาบล เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนด้วยทีม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
การให้ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในระดับอาเภอของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในเขตชนบท เนื่องจากการมีทรัพยากรที่จากัด จึงมีการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาล
และหน่วยบริการปฐมภูมิในลักษณะของเครือข่ายบริการ ในการให้บริการทั้ง ในส่วนของการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งถือเป็นบทบาทหลักของการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่
(สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์, 2552) จากลักษณะการให้บริการแบบเครือข่ายบริการดังกล่าว การดาเนินการเพื่อติดตาม ประเมินผล
ภาพรวมของระดับอาเภอ จึงจาเป็นต้องประเมินการจัดบริการผู้ป่วยนอกทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในพื้นที่ สาหรับเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอเป็นระบบการทางานทีท่ ุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของ
พื้นที่ร่วมกัน ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยมีเป้าหมายสูงสุด ร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่ง
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในเชิงการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตามแต่ละพื้นที่ยังมี
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ความพยายามในการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมและมี
คุณภาพ (สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
การให้บริการสุขภาพปฐมภูมินั้นมีค่อนข้างหลากหลาย เป็นไปได้ยากที่จะประเมินบริการทุกประเภทเปรียบเทียบกัน
ระหว่างเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ และเพื่อให้สามารถประเมินบริการที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ได้ในระดับอาเภอ ในการศึกษานี้จึงใช้ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นกรณีศึกษาการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในระดับอาเภอ เพื่อสะท้อนความครอบคลุมของการจัดบริการให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งกระบวนการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานต้องอาศัยการประสานงานร่วมกันในส่วนของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเบาหวานยังเป็นปัญหาที่เป็นภาระมากในทุกพื้นที่ (Deerochanawong & Ferrario, 2013) ในแต่ละ
พื้นที่ย่อมมีการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความครอบคลุมของการจัดบริการ
สุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอในประเทศไทย โดยในการศึกษานี้ศึกษาความครอบคลุมของการคัดกรอง
เบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อ
สะท้ อ นถึ ง ความครอบคลุ ม ของการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพเพื่ อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยในด้ า นการป้ อ งกั น โรคในระดั บ ปฐมภู มิ (Primary
prevention) และระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) ตามลาดับ
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของหน่วยบริการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทาการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปีงบประมาณ 2557-2558 เฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ หน่วยบริการของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
ปีงบประมาณ 2557-2558 ในพื้นที่ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ หน่วยบริการของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2557-2558 ในพื้นที่ 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ที่มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก
(จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสุขภาพ) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือแบ่งพื้นที่อาเภอในช่วงที่ทาการ
วิเคราะห์ ทั้งหมดจานวน 838 เครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ตัวแปรและการวัดตัวแปร ในการศึกษานี้ศึกษาความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปี
ขึ้นไป และความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อสะท้อนถึงความครอบคลุมของ
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเพื่อดูแลผู้ป่วยในด้านการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิ ตามลาดับ
ความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป วัดเป็นค่าร้อยละความครอบคลุมในการคัด
กรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ส่วนความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติ
รายปี ได้แก่ การตรวจ HbA1c Microalbuminuria ระดับไขมันในเลือด (Triglyceride: TG, Total-Cholesterol: TC, HDLCholesterol, LDL-Cholesterol) การตรวจตา และการตรวจเท้า โดยวัดเป็นร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจติดตามในแต่
ละรายการ
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ทั้งนีแ้ นวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน ได้กาหนดแนวทางการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ อายุ 35 ปี
ขึ้นไป ควรได้การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานทุกราย และกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้แต่ละพื้นที่คัดกรองโรคเบาหวานใน
ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 90 (เกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM,HT) สาหรับการตรวจ
ติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีได้กาหนดให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายได้รับการตรวจระดับ HbA1c Microalbuminuria ระดับ
ไขมันในเลือด การตรวจตา และการตรวจเท้า ปีละ 1 ครั้ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2563; สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทย, 2561)
ฐานข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) ซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ โดยได้รับข้อมูลจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยบริการ
แต่ละแห่งเป็นผู้ส่งข้อมูลเข้าไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล ภายหลังได้รับอนุมัติจริยธรรมในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยประสานงานเพื่อขออนุมัติการใช้ข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นทาการประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล เพื่อชี้แจงรายละเอียดของข้อมูล ที่ต้องการ
เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน ทาการตรวจสอบยืนยันข้อมูลเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ หลังจากนั้นดาเนินการจัดการกับ
ฐานข้อมูลก่อนการวิเคราะห์โดยทาการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก
ฐานข้อมูลเป็นข้อมูลในระดับบุคคล (Individual) จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลในระดับเครือข่ายระบบสุขภาพ
ระดับอาเภอซึ่งเป็นหน่วยการวิเคราะห์ในการศึกษานี้
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา แสดงเป็นค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุด-ค่าสูงสุด
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม การศึกษาวิจัยนี้ทาการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทุติยภูมิเป็นหลักและไม่มีการติดต่อเพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้ป่วยเพิ่มเติม แต่ในการดาเนินการได้คานึงหลักจริยธรรมการวิจัยในคน โดยข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานได้ทาการ
แปลงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ให้เป็นรหัสอื่น (Encryption) เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยแต่ละ
ราย ทั้ งนี้ ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลและรายงานผลการวิ จั ย จะน าเสนอในภาพรวมเท่ า นั้ น และโครงการวิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IRB no. 156/59)
ผลการวิจัย
ความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป พบว่าโดยเฉลี่ยมีการคัดกรองเพิ่มมาก
ขึ้นจาก ร้อยละ 62.3 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 88.5 ในปีงบประมาณ 2558 สาหรับในปีงบประมาณ 2558 มี
อาเภอประมาณร้อยละ 50 ของอาเภอทั้งหมด ที่มีผลการดาเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด (มากกว่า
ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
ร้อยละของประชากรอายุ 35
ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง
เบาหวานอย่างครอบคลุม1
<ร้อยละ 60.0
ร้อยละ 60.0-69.9
ร้อยละ 70.0-79.9
ร้อยละ 80.0-89.9
>ร้อยละ 90.02
รวม

ปีงบประมาณ 2557 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
346 (41.3)
ค่าเฉลี่ย: 62.3
178 (21.2)
SD: 18.83
195 (23.3)
ค่าต่าสุด: 7.3
74 (8.8)
ค่าสูงสุด: 128.8
45 (5.4)
838 (100.0)

ปีงบประมาณ 2558 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
99 (11.8)
ค่าเฉลี่ย: 88.5
68 (8.1)
SD: 24.62
90 (10.8)
ค่าต่าสุด: 1.1
151 (18.0)
ค่าสูงสุด: 218.9
430 (51.3)
838 (100.0)

1

นับรวมกรณีที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาและเจาะน้าตาลในเลือด หรือกรณีที่ได้รับการคัดกรองด้วยวาจาแต่หากไม่พบปัจจัยเสี่ยงจึงไม่ได้รับการเจาะน้าตาลในเลือด ทั้งวิธีเจาะ
เลือดจากเส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดา ทั้งอดอาหารและไม่ได้อดอาหาร โดยตัวหารคือ จานวนประชากรสิทธิ UC อายุ 35 ปี ขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยบริการในแต่ละอาเภอ,
2
เป้าหมายตัวชี้วัดตาม Service plan สาขา DM, HT คือ ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับ
อาเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์

สาหรับความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีพบว่า ในภาพรวมมีผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณ
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจ HbA1c ทั้งนี้ในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอสามารถตรวจระดับ
HbA1c ได้ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่น้อยกว่าร้อยละ 20 จนถึงมากกว่าร้อยละ 80 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความครอบคลุมของการตรวจตรวจ HbA1c ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการตรวจ HbA1c
<ร้อยละ 20.0
ร้อยละ 20.0-39.9
ร้อยละ 40.0-59.9
ร้อยละ 60.0-79.9
>ร้อยละ 80.0
รวม

ปีงบประมาณ 2557 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
209 (24.9)
ค่าเฉลี่ย: 39.3
203 (24.2)
SD: 22.46
229 (27.4)
ค่าต่าสุด: 0.1
191 (22.8)
ค่าสูงสุด: 83.6
6 (0.7)
838 (100.0)

ปีงบประมาณ 2558 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
179 (21.4)
ค่าเฉลี่ย: 44.1
178 (21.2)
SD: 23.97
199 (23.8)
ค่าต่าสุด: 0.3
259 (30.9)
ค่าสูงสุด: 88.8
23 (2.7)
838 (100.0)

*เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์

ในส่วนของการตรวจระดับ Microalbuminuria พบว่า โดยภาพรวมผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจเพิ่มขึ้นจากปี
2557 (ร้อยละ 5.4 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 7.5 ในปี 2558) และเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70
ของอาเภอทั้งหมด ตรวจระดับ Microalbuminuria ได้น้อยกว่าร้อยละ 3 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ความครอบคลุมของการตรวจ Microalbuminuria ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
การตรวจ Microalbuminuria
<ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0-4.9
ร้อยละ 5.0-9.9
ร้อยละ 10.0-19.9
ร้อยละ 20.0-29.9
>ร้อยละ 30.0
รวม

ปีงบประมาณ 2557 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
568 (67.8)
ค่าเฉลี่ย: 5.4
50 (6.0)
SD: 10.01
81 (9.7)
ค่าต่าสุด: 0.0
60 (7.1)
ค่าสูงสุด: 62.3
38 (4.5)
40 (4.9)
838 (100.0)

ปีงบประมาณ 2558 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
522 (62.3)
ค่าเฉลี่ย: 7.5
47 (5.6)
SD: 13.25
82 (9.8)
ค่าต่าสุด: 0.0
72 (8.6)
ค่าสูงสุด: 84.66
47 (5.6)
68 (8.1)
838 (100.0)

*เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์

สาหรับความครอบคลุมของการตรวจระดับไขมันในเลือดทั้ง 4 รายการ ได้แก่ TG, TC, HDL, LDL พบว่า มีเพียง
ประมาณร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด ที่ได้รับการตรวจระดับไขมันในเลือดทั้ง 4 รายการ และมีเครือข่ายสุขภาพ
ระดับอาเภอประมาณร้อยละ 10 ของอาเภอทั้งหมด ที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจระดับไขมันครบทุกรายการ มากกว่าร้อย
ละ 80 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความครอบคลุมของการตรวจระดับไขมันในเลือดครบ 4 รายการ1 ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่
ได้รับการตรวจไขมันในเลือดครบ
4 รายการ1
<ร้อยละ 20.0
ร้อยละ 20.0-39.9
ร้อยละ 40.0-59.9
ร้อยละ 60.0-79.9
>ร้อยละ 80.0
รวม
1

ปีงบประมาณ 2557 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
304 (36.3)
ค่าเฉลี่ย: 37.6
172 (20.5)
SD: 28.23
124 (14.8)
ค่าต่าสุด: 0.2
171 (20.4)
ค่าสูงสุด: 94.6
67 (8.0)
838 (100.0)

ปีงบประมาณ 2558 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
314 (37.5)
ค่าเฉลี่ย: 37.5
156 (18.6)
SD: 29.03
121 (14.4)
ค่าต่าสุด: 0.1
170 (20.3)
ค่าสูงสุด:93.8
77 (9.2)
838 (100.0)

ได้แก่ TG, TC, HDL, และ LDL, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์

สาหรับความครอบคลุมของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้า พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 ประมาณร้อย
ละ 40 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดได้รับการตรวจตาและเท้า ทั้งนี้มีเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอเพียงร้อยละ 30 และร้อยละ
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20ของอาเภอทั้งหมด ที่มีการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าได้ตามเป้าหมาย (มากกว่าร้อยละ 60) ตามลาดับ (ตารางที่
5 และตารางที่ 6)
ตารางที่ 5 ความครอบคลุมของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา1 ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ได้รับการตรวจจอ
ประสาทตา1
<ร้อยละ 20.0
ร้อยละ 20.0-39.9
ร้อยละ 40.0-59.9
ร้อยละ 60.02-79.9
>ร้อยละ 80.0
รวม
1

ปีงบประมาณ 2557 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
269 (32.1)
ค่าเฉลี่ย: 33.1
267 (31.9)
SD: 21.42
203 (24.2)
ค่าต่าสุด: 0.0
74 (8.8)
ค่าสูงสุด: 99.5
25 (3.0)
838 (100.0)

ปีงบประมาณ 2558 (N=838)
จานวนอาเภอ (ร้อย
ภาพรวม*
ละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
238 (28.4)
ค่าเฉลี่ย: 37.0
230 (27.4)
SD: 22.93
214 (25.5)
ค่าต่าสุด: 0
132 (15.8)
ค่าสูงสุด: 95.7
24 (2.9)
838 (100.0)

2

นับรวมทั้งวิธีการตรวจโดยใช้ opthalmoscope หรือ fundus camera, เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM,HT คือ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ
ภาวะแทรกซ้อนทางตา >ร้อยละ 60, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์

ตารางที่ 6 ความครอบคลุมของการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ปีงบประมาณ 2557 (N=838)
ร้อยละของผู้ป่วย
จานวนอาเภอ (ร้อยละ)
ภาพรวม*
เบาหวานที่ได้รับการ
ค่าเฉลี่ย SD
ตรวจเท้า
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
<ร้อยละ 20.0
158 (18.8)
ค่าเฉลี่ย: 39.9
ร้อยละ 20.0-39.9
274 (32.7)
SD: 20.7
ร้อยละ 40.0-59.9
265 (31.6)
ค่าต่าสุด: 0.0
1
ร้อยละ 60.0 -79.9
117 (14.0)
ค่าสูงสุด: 98.8
>ร้อยละ 80.0
24 (2.9)
รวม
838 (100.0)

ปีงบประมาณ 2558 (N=838)
จานวนอาเภอ
ภาพรวม*
(ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย SD
ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
171 (20.4)
ค่าเฉลี่ย: 40.4
240 (28.6)
SD: 21.74
257 (30.7)
ค่าต่าสุด: 0.0
143 (17.1)
ค่าสูงสุด: 97.78
27 (3.2)
838 (100.0)

1

เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM,HT คือ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า >ร้อยละ 60, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ
ทั้งหมดที่วิเคราะห์, *เป็นค่าเฉลี่ยของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอทั้งหมดที่วิเคราะห์

อภิปรายผล
ในการศึกษานี้ศึกษาถึงความครอบคลุมของการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป และความ
ครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปีในผู้ป่วยเบาหวาน มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนถึงความครอบคลุมของการ
จั ด บริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ซึ่ ง เป็ น การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพขั้ น พื้ น ฐานกั บ ประชาชนที่ ยั ง ไม่ เ กิ ด โรคและเพื่ อ ชลอการเกิ ด
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่เกิดโรคแล้ว (Primary and secondary prevention) ผลการศึกษาพบว่าในแต่ละเครือข่ายสุขภาพ
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ระดับอาเภอยังไม่สามารถจัดบริการสุขภาพดังกล่าวได้ครอบคลุมและระดับความครอบคลุม ของแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างมาก
จากผลการศึกษาพบว่า ความครอบคลุมของการคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอมีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น (> ร้อยละ 90 ของประชากรอายุ 35 ปีขึ้น
ไป ต้องได้รับการคัดกรองเบาหวาน) จากร้อยละ 5.4 ในปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 51.3 ในปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดสาคัญตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดผลงานของ
พื้นที่จึงทาให้ในแต่ละพื้นที่จัดบริการให้ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพซึ่งเป็นข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกนั้น มีการปรับเพิ่มจานวนแฟ้มมาตรฐานในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
การให้รหัสหรือการลงข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 อาจส่งผลต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557 ทาให้การรายงานผลการ
ดาเนินงานของหน่วยบริการต่ากว่าความเป็นจริง
สาหรับความครอบคลุมของการตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อนรายปี ซึ่งตามแนวทางเวชปฏิบัติสาหรับโรคเบาหวาน
หน่วยบริการควรตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อน ทั้งในส่วนของการตรวจ HbA1c Microalbuminuria ระดับไขมันในเลือด
ภาวะแทรกซ้ อ นทางตาและเท้ า อย่ า งน้ อ ย 1

ครั้ งต่ อ ปี ซึ่ งจากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความครอบคลุ ม ของการตรวจ

Microalbuminuria มีร้อยละของความครอบคลุมโดยภาพรวมต่ากว่าการตรวจภาวะแทรกซ้อนรายการอื่นๆ อาจเป็นเพราะการ
ตรวจ Microalbuminuria มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการตรวจติดตามรายการอื่น จึงอาจทาให้หน่วยบริการเลือกตรวจ
เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติของไต (Nephropathy) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการให้บริการ สาหรับ
การตรวจระดับ HbA1c นั้นพบว่า มี แนวโน้มการตรวจที่เพิ่ มขึ้น อาจเป็นเพราะปั จจุบันตามแนวทางเวชปฏิบัติ สาหรั บ
โรคเบาหวานของไทยได้กาหนดเป้าหมายของการรักษาโดยใช้ระดับของ HbA1c เป็นหลัก (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทย, 2561) จึงอาจส่งผลให้แพทย์ผู้ทาการรักษามีการตรวจระดับ HbA1c เพื่อประเมินผลการรักษาในผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้น
แทนการใช้ระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting blood sugar) เพียงอย่างเดียว สาหรับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทาง
ตาและเท้านั้นพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและโดยภาพรวมพบว่าผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจประมาณร้อยละ 35-40 ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะผลการดาเนินงานในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอนั้น เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดหนึ่งของ Service plan สาขา
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของกระทรวงสาธารณสุข (> ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยเบาหวานต้องได้รับการตรวจ) ซึ่งอาจมีผล
ทาให้แต่ละพื้นทีม่ ีการตรวจติดตามเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
ความไม่ครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพโดยเฉพาะการให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น และเป็นปัญหา
สุขภาพที่สาคัญในพื้นที่ นั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ตามมา จากการรวบรวม
การศึกษาอย่างเป็นระบบ พบว่าความครอบคลุมในการให้บริการในด้านส่งเสริมป้องกันมีความคุ้มค่าหากให้บริการในระดับ
ปฐมภูมิ การค้นหาผู้ป่วยในระยะแรก (Early detection) และการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค ช่วยลดการความ
รุนแรงของโรคและเกิดผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้น (Kringos et al., 2010) สาหรับความครอบคลุมของการตรวจประเมิน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานในแต่ละปีเพื่อค้นหาภาวะแทรกซ้อนในระยะเริ่มต้นและให้การส่งเสริมด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือการให้ยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการดาเนินไปของโรคเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้นทั้งใน
แง่คุณภาพชีวิตและการมีชีวิตที่ยืนยาว (Trikkalinou, Papazafiropoulou, & Melidonis, 2017) นอกจากนี้ยังพบว่าการมี
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ภาวะแทรกซ้ อนเรื้ อรั งในผู้ ป่ว ยเบาหวานมี ความสัม พัน ธ์กั บการเพิ่ มขึ้ นของการนอนรพ.และการนอนรพ.ที่ย าวนานขึ้ น
(Comino et al., 2015)
ความแตกต่างของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ นอกจากปัจจัยในเชิงเทคนิค
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดจากหลายๆ ประการในแง่ของนโยบายและการจัดการเชิงระบบในแต่ละพื้นที่ ประการแรก
หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินนโยบายการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ โดยมีเป้าหมายสาคัญคื อการทาให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ดี โดยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่
ซึ่งตามหลักการจะมีนายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ ผู้แทน รพ.สต. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย แต่การทางานที่ผ่านมาพบว่า การ
ดาเนินงานเป็นไปในลักษณะแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีอานาจเชิงบริหารที่ชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
สถานการณ์ ปัจจุ บันแต่ ละพื้น ที่มีค วามแตกต่า งกัน ในเชิ งการจัดการร่ว มกัน ค่อนข้ างมาก (ส านักบริหารการสาธารณสุ ข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557) จากประเด็นดังกล่าวอาจส่งผลให้การจัดบริการในพื้นที่มีความแตกต่างกัน
การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระดับอาเภอ แม้ว่ารพ.แม่ข่ายจะมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ โดยเป็นผู้สนับสนุนด้านการแพทย์ องค์ความรู้ งบประมาณและกาลังคนด้านสุขภาพที่มาปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิในลักษณะประจาหรือหมุนเวียน แต่ในการดาเนินงานจริงมักขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นาหรือผู้บริหาร
รวมทั้งสัมพันธภาพระหว่างรพ.แม่ข่าย กับสานักงานสาธาณสุขอาเภอและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ ทาให้การบริหารงาน
การดาเนินงาน และรูปแบบการสนับสนุนทรัพยากรในเครือข่ายแต่ละแห่งแตกต่างกัน (สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์, 2553) ซึ่งอาจ
เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ความครอบคลุมของการให้บริการในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญที่น่าจะส่งผลต่อระดับความสามารถของการจัดบริการสุขภาพของแต่ละพื้นที่คือ
สถานการณ์ด้านกาลังคนในหน่วยบริการปฐมภูมิ แม้ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการสนับสนุนบุคลากรระดับวิชาชีพทั้ง
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และในส่วนของแพทย์ เภสัชกร ทันตบุคลากร มีการบริการในหน่วยปฐม
ภูมิเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันจานวนกาลังคนที่ไม่เพียงพอและการกระจายตัวที่ไม่เหมาะสม ยังเป็นปัญหาสาหรับ
การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ฑิณกร โนรี และคณะ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการปฐมภูมิและหน่วยบริการประจาของ สปสช. ในปี พ.ศ. 2552-2558 พบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือ
ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขนั้น มีสาเหตุจากความไม่เพียงพอของกาลังคนที่ปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ที่ตั้งของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอที่แตกต่างกัน ได้แก่ ในเขตเมืองหรือในเขตชนบท อาจส่งผลทา
ให้ผลผลิตของการดาเนินงานด้านสาธารณสุขมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสังคมเมืองยากต่อการทางานสาธารณสุข
เชิงรุก เนื่องจากมักอยู่เป็นหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะต่างคนต่างอยู่ การขอความรวมมือมักได้ผลน้อยกว่าชุมชนในเขตชนบท
รวมทั้งลักษณะการใช้ชีวิตของคนมักรีบเร่ง ประกอบกับมีทางเลือกในการใช้บริการค่อนข้างหลากหลาย เช่น คลินิกเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน จึงทาให้การดาเนินงานด้านส่งเสริมป้องกันโรคที่เข้าถึงชุมชนหรือติดตามให้เกิดความครอบคลุมทาได้ยาก
(สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 2550)
ในการศึ ก ษานี้ มี ข้ อ จ ากั ด อยู่ บ างประการ ได้ แ ก่ ท าการศึ ก ษาเฉพาะในหน่ ว ยบริ ก ารภายใต้ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ผลการศึกษาที่ได้อาจแตกต่างจากการศึกษานี้หากทาการศึกษาในทุกหน่วยบริการทั้งภาครัฐ
และเอกชน หรื อ รวมทุ กหน่ว ยบริ การของภาครั ฐส่ วนอื่น ๆ เข้า มาในการวิ เคราะห์ นอกจากนี้ ในการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ใช้
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ฐานข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ได้อาจพบความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เนื่องจากเป็นการรายงานของหน่วยบริการซึ่งแต่ละแห่งอาจมี
ข้อจากัดด้านบุคลากรทั้งจานวนและความชานาญในการบันทึกข้อมูล อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในปัจจุบันและเป็นข้อมูลการให้บริการกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การนามาใช้ในการวิเคราะห์สามารถลด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการประเมินผลเชิงระบบเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
ในการศึกษาต่อไปอาจทาการศึกษาถึงปัจจัยด้านโครงสร้าง ด้านกาลังคน ด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ที่อาจ
ส่งผลต่อความครอบคลุมของการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรืออาจทาการศึกษาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยใช้ระบบ
การดูแลในโรคอื่น เช่น ระบบการดูแลแม่และเด็ก เพื่อสะท้อนถึงบริการที่ ประชาชนยังไม่มีภาวะเจ็บป่วยโดยเน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพรายบุคคลและครอบครัว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งสะท้อนการบริการแก่ผู้ที่มี
ภาวะเจ็บป่วยแล้ว
จากผลการศึกษาพบว่าในแต่ละเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอ ยังไม่สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จของกระทรวงสาธารณสุขได้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ Service plan สาขา DM, HT อย่างไรก็ตามยังพบว่า
มีเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถทาได้ตามเป้าหมาย แม้จะเป็นจานวนที่น้อยก็ตาม นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่
ดังกล่าวมีแนวทางบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้ เป็นอย่างดี ควรมีการศึกษาถึงบริบทเชิงพื้นที่ตามหลักการดาเนินงานของระบบ
สุขภาพระดับอาเภอ ได้แก่ การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน การทางานจนเกิดคุณค่า
ทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น
(Essential care) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่ที่จัดบริการได้ครอบคลุมต่ากว่าเป้าหมาย
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในแต่ละพื้นที่ ของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอยังไม่
สามารถจัดบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของกระบวนการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ Primary และ Secondary prevention ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาคัญ
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ อนุเคราะห์ข้อมูล ทุนวิจัยจาก “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์
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บทคัดยอ
การวิจัยประเมินผล มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัด
แยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ใชรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L.
Stufflebeam กลุมตัวอยางเปนตัวแทนครัวเรือน 145 คน สุมตัวอยางแบบเปนระบบ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ paired t-test ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง
รอยละ 69.97 สถานภาพสมรสรอยละ 54.48 มีอายุเฉลี่ย 58.07 ป จบประถมศึกษารอยละ 59.31% โดยมีรายไดตอเดือน
เฉลี่ย 6,178.02 บาท ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปรอยละ 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 ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรและสภาพ
ความเปนเมืองที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (วารุณี ระเบียบดี, 2561) ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนที่ทําใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจนเกินศักยภาพและความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ซึ่งสงผลใหเกิดปญหา
มลพิษเพิ่มขึ้น ไดแก ปญหาดานมลพิษอากาศ น้ําเสีย ขยะ และของเสียอันตราย (กรมอนามัย, 2561) และจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหสถานการณปญหาการจัดการขยะมีความรุนแรงมากขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ,
2561) ขยะเปนปญหาสําคัญในระดับโลกที่หลายประเทศตางประสบปญหา (ณิชชา บูรณสิงห, 2558)
จากรายงานสถานการณขยะมูลฝอยในประเทศไทย พบวา ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2560 ประมาณ
27.40 ลานตัน หรือ 75,046 ตันตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.26 จากป พ.ศ.2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัว
ของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการทองเที่ยว (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) จังหวัดสุโขทัยป พ.ศ.
2560 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งปเทากับ 209,097.59 ตัน ในป พ.ศ. 2561 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งป เทากับ
212,152.60 ตัน เพิ่มขึ้น 3,055.01 ตันตอป เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 30.55 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
สุโขทัย, 2561)
ในเขตเทศบาลตําบลเมืองเกา มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในป พ.ศ.2559 จํานวน 1,347.064 ตัน ปพ.ศ. 2560 จํานวน
1,557.38 ตัน และปพ.ศ. 2561 จํานวน 1,722.89 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 375.83 ตัน และมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ และนํา
ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไปกําจัดที่บอ กําจัดขยะของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 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 ในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน พบวาประชาชนบางสวน
ขาดจิตสํานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย และไมมีตัวชี้วัดใดที่แสดงใหเห็นวาประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะ
กับเทศบาลตําบลเมืองเกาในทุกขั้นตอนอยางแทจริง (ทัศนวรรณ สุพรรณสาย, 2562) จากเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึง
ศึกษาประเมินผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยขึ้น เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของโครงการฯ ใหบรรลุเปาหมายการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนแมบทของจังหวัดสุโขทัยและแผนแมบทของประเทศตอไป โดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อ
ประเมินผลของโปรแกรมการใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะของตัวแทนหลังคาเรือนที่เขารวมอบรมทั้งกอนและหลังการ
อบรม 2) เพื่อศึกษาระดับทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนที่เปนตัวแทนหลังคาเรือนในชุมชนที่เขารวม
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง 3) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ การเก็บ
รวบรวม การกําจัดหรือการนําขยะไปใชประโยชน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจ และประโยชนของโครงการสงเสริมการ
มีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางฯ ตอชุมชน
วิธีดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยนี้เปนการวิจัยประเมินผล (Evaluation research) ใชรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L.
Stufflebeam (1971) เปนแนวทางในการประเมินโครงการ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยระหวาง 1 พฤศจิกายน
2558 – 30 เมษายน 2560
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ประชากร และกลุม ตัวอยาง
1) ประชากรเปนหัวหนาครัวเรือนทีท่ ําหนาที่จัดการขยะของครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 3 ชุมชนไดแก ชุมชนสุโขทัยนคร 1 ชุมชนสุโขทัยนคร 3 และชุมชนบานเหนือ จํานวน 842
ครัวเรือน โดยมีเกณฑคัดเขาคือเปนหัวหนาครัวเรือนที่ทําหนาที่จัดการขยะ อาศัยอยูพื้นที่วิจัยไมนอยกวา 1 ป และยินดีเขา
รวมโครงการวิจัย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑคัดเขา มีจํานวนประชากรเทากับ 220 คน
2) กลุมตัวอยาง
2.1) การกําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง ใชหลักเกณฑของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan)
(1970) กําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 140 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 5
เพื่อปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยางหรือการไดขอมูลไมสมบูรณ การวิจัยครั้งนี้ไดแบบสัมภาษณทมี่ ีความสมบูรณ
ครบถวน จํานวน 145 ตัวอยาง
2.2) การสุม ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systemic Random Sampling) โดยสํารวจ
รายชื่อประชากรเปนหัวหนาครัวเรือนที่ทําหนาที่จัดการขยะของครัวเรือนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ และยินดีตอบแบบสอบถาม
โดยมีเกณฑการคัดเขา คือหัวหนาครัวเรือนที่ทําหนาที่จดั การขยะของครัวเรือน อาศัยอยูพื้นที่วิจัยไมนอยกวา 1 ป และยินดีให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และอาศัยอยูในพื้นที่วิจัยระหวางการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถามทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 6 สวน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ จํานวน 15 ขอ ทัศนคติการจัดการขยะ จํานวน 10 ขอ พฤติกรรมการจัดการขยะ จํานวน 5 ขอ การมีสวนรวมใน
การคัดแยกขยะ จํานวน 8 ขอ และความพึงพอใจตอโครงการคัดแยกขยะ จํานวน 3 ขอ
เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล
1. ความรูการจัดการขยะ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ตอบถูก ใหคะแนน 1 คะแนน ตอบผิด ใหคะแนน 0
คะแนน ตอบไมแนใจ ใหคะแนน 0 คะแนน เกณฑการแปลผล แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
ซึ่งใชเกณฑการแปลผลของ Bloom(1971) โดยนําผลรวมของคะแนนทั้งหมดของแตละขอมารวมกัน แลวพิจารณาการแบง
ระดับความรูจากคาคะแนน ดังนี้
ระดับสูงสุด คะแนนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 (12-15 คะแนน)
ระดับปานกลาง คะแนนระหวางรอยละ 60-79 (9-11 คะแนน)
ระดับต่ํา คะแนนนอยกวารอยละ 60 (0-8 คะแนน)
2. ทัศนคติการจัดการขยะ พฤติกรรมการจัดการขยะ การมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ และความพึงพอใจตอ
โครงการคัดแยกขยะใชเกณฑการใหคะแนนรายขอ ดังนี้
ขอความเชิงบวก
ขอความเชิงลบ
เห็นดวย/ปฏิบัตมิ าก
3
1
เห็นดวย/ปฏิบัตปิ านกลาง
2
2
เห็นดวย/ปฏิบัตินอย
1
3
เกณฑการแปลผลภาพรวม แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ซึ่งใชคาคะแนนสูงสุด
ลบ ดวยคะแนนต่ําสุด แลวนําไปหารดวยระดับการวัดที่ตองการตามแนวคิดของ เบสท (Best John W, 1977) ดังนี้
ระดับสูงสุด
=
คาคะแนะเฉลี่ย 2.34 – 3.00
ระดับปานกลาง =
คาคะแนะเฉลี่ย 1.67 – 2.33
=
คาคะแนะเฉลี่ย 1.00 – 1.66
ระดับต่ํา
21
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุงแกไข
กอนนําไปทดสอบกับหัวหนาครัวเรือนที่ทําหนาที่จัดการขยะของครัวเรือน ในเขตเทศบาลลานหอย อําเภอบานดานลานหอย
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 คน นํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.82
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล โดยนักวิจัยและผูชวยนักวิจัยทําการสอบถามกลุมตัวอยางใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม
คนละประมาณ 15 นาที
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 1) สถิติ
เชิงพรรณนา วิเคราะหดวยสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมานวิเคราะหดวยสถิติ paired
t-test
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป พบวา เพศหญิง (รอยละ 69.97) มีอายุเฉลี่ยเทากับ 58.07 ± 13.736 ป โดยมีชวงอายุมากกวา 60 ป
มากที่สุด (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) มีอาชีพรับจางทั่วไป (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 คนขึ้นไป (รอยละ
56.55)
ความรูการจัดการขยะ พบวา กอนการอบรม ผูเขารวมอบรมสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะอยูในระดับปาน
กลาง (รอยละ 52.72) รองลงมาคือ ระดับต่าํ (รอยละ 28.96) และระดับสูง (รอยละ 19.32) ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยคะแนน
เทากับ 9.35 ± 2.648 คะแนน) มีคะแนนต่ําสุด คือ 0 คะแนนและสูงสุดคือ 13 คะแนน และหลังการอบรม พบวา ผูเขารวม
อบรมสวนใหญมีความรูการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 53.79) รองลงมาคือ ระดับสูง (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
จัดการขยะมากกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับความรู และการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูการจัดการขยะกอนและหลังการอบรม (n = 145)
กอนการอบรม
หลังการอบรม
ผลตาง
t
df p -value
ระดับความรูการจัดการขยะ
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
ต่ํา (0-8 คะแนน)
42
28.96 15
10.34
ปานกลาง (9-11 คะแนน)
75
52.72 78
53.79
1.383
3.961 72 0.001*
สูง (12-15 คะแนน)
28
19.32 52
35.87
คาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติการจัดการขยะอยูในระดับสูงมากที่สุด (รอยละ 59.31)
รองลงมาคือ ระดับปานกลางและระดับต่ํา (รอยละ 40.00 และ 0.69 ตามลําดับ) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับทัศนคติการจัดการขยะ (n = 145)
ระดับทัศนคติ

เกณฑของระดับคะแนนเฉลี่ย

ต่ํา
(1.00-1.66 คะแนน)
ปานกลาง
(1.67-2.33 คะแนน)
สูง
(2.34-3.00 คะแนน)
Mean = 2.44, S.D. = 0.350, Min = 1.60, Max = 3.00

จํานวน (คน)

รอยละ

1
58
86

0.69
40.00
59.31

พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนอยูใน
ระดับสูงมากที่สุด (รอยละ 66.15) รองลงมาคือ ระดับปานกลางและระดับต่ํา (รอยละ 32.81 และ 1.04 ตามลําดับ) (ตารางที่
3)
ตารางที่ 3 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน (n = 145)
ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะ

เกณฑของระดับคะแนนเฉลี่ย

ต่ํา
(1.00-1.66 คะแนน)
ปานกลาง
(1.67-2.33 คะแนน)
สูง
(2.34-3.00 คะแนน)
Mean = 2.57, S.D. = 0.351, Min = 1.60, Max = 3.00

จํานวน(คน)

รอยละ

1
47
97

0.69
32.42
66.89

ดานการมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ พบวา การเขารวมกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนทุกครั้ง (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) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกอนการจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของ
เทศบาลตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หัวหนาครัวเรือนไมไดรับความรูเพิ่มเติมในการจัดการขยะ มีการจัดการ
ขยะตามประสบการณเดิมที่มีอยูคือทิ้งขยะรวมกันโดยไมมีการแยกขยะ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วรรณี ศรีสุข (2562)
ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของหัวหนาครัวเรือนใน เขตเทศบาลตําบลสามโคก อําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี พบวาความรูการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 70.99) ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ
วันวิสาข คงพิรุณและคณะ (2560) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะในหมูบานโปงปะตําบลแกงโสภา อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวากลุมตัวอยางมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับสูง (รอยละ 60.83)
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ทัศนคติการจัดการขยะ พบวา อยูในระดับสูงมากที่สุด (รอยละ 59.3) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (รอยละ 40.00)
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลังจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หัวหนาครัวเรือนมีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับครัวเรือนเพราะเปนนโยบายที่
รัฐบาล และเทศบาลตําบลเมืองเกาใหความสําคัญกับการจัดการขยะเพื่อใหบานเมืองสะอาดสวยงาม และเทศบาลเมืองเกา
เปนที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย มีนักทองเที่ยวเขามาทองเทียวจํานวนมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุภาวดี
ศรีนวลใย (2561) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของหัวหนาครัวเรือนในเขตองคการ
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) ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากหลังจัดทําโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทางของเทศบาลตําบลเมืองเกา
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หัวหนาครัวเรือน มีทักษะเพิ่มขึ้นในการคัดแยกขยะ การนําขยะไปใชประโยชน เชน การนําไปหมัก
ทําปุย การนําขยะไปขายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว 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 พฤติกรรมและการมีสวนรวมในการจัดการขยะอยูในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้ น การดํ าเนิ นงานจั ดการขยะในชุม ชน ควรให ความสํา คัญกั บการสรางความรูใ นการจั ดการขยะ มีการแลกเปลี่ย น
ประสบการณเพื่อใหมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการขยะ รวมถึงการฝกปฏิบัติการแยกขยะในครัวเรือนเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการ
จัดการขยะที่ถูกตองรวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวม และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการนําขยะไปใชประโยชน เชน การนําไปหมักทําปุย การนําขยะไปขายเพื่อสรางรายไดใหกับ
ครอบครัว
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย ฉบั บ นี้ ไดรั บ ทุน อุ ดหนุ นการวิ จั ยจากมหาวิ ท ยาลั ยรามคํ า แหง ประจํ า ปง บประมาณ 2561 คณะผูวิ จั ย
ขอขอบคุณคณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนจนงานวิจัยสําเร็จลงได
อยางสมบูรณ คณะผูวิจัยขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และเสียสละเวลาในการใหขอมูลแกคณะผูวิจัย
เปนอยางดี
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บทคัดยอ
การวิจัยแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน จังหวัดสุโขทัย กลุม
ตัวอยาง 420 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เก็บขอมูลระหวาง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 โดยใชแบบ
สัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยไคสแควร Odds ratios และ confidence intervals พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพศชาย
(100%) อายุเฉลี่ย 23.32 ป สถานภาพโสด (88.89%) อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เทากับ 16.46 ป สาเหตุท่ีสูบบุหรี่คือตองการ
ทดลองสูบบุหรี่ (62.50%) สวนกลุมที่ไมสูบบุหรี่ เพศชาย (45.40%) อายุเฉลี่ย 23.40 สถานภาพโสด (90.80%) และพบวา
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ ไดรับผลกระทบทางสุขภาพมิติทางกายมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ไดแก การรับรูกลิ่น 2.218 เทา
การรับรูรส 3.252 เทา การระคายเคืองตอจมูก ตา คอ แสบตา น้ําตาไหล 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 ทะเลาะวิวาทกับเพื่อน 1.893 เทา และมีผลการ
เรียนลดลง 2.339 เทา จากผลการวิจัย ควรใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อจํากัดการเขาถึงบุหรี่ของวัยรุนและสรางการรับรูพิษ
ภัยบุหรี่ในวัยรุนอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ : บุหรี่, ผลกระทบทางสุขภาพ, 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 เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตที่สามารถปองกันได บุหรี่เปนสิ่งเสพติดที่สามารถเสพไดโดยไมตองรับโทษ
ทางกฎหมาย บุหรี่มีสารประกอบที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (อนุกูล มะโนทน, 2556) กระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริการะบุ
วา บุหรี่เปนสาเหตุของการเกิดโรคตางๆ 36 ชนิด คือ โรคมะเร็ง 10 ชนิด โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด 4 ชนิด โรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 11 ชนิด โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ 4 ชนิด และโรคอื่นๆ อีก 6 ชนิด การสูบบุหรี่ทําใหคนทั่วโลก 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 พบวามีผูปวยที่มี
สาเหตุเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ ไดแก โรคมะเร็งปอด 5,299 ราย โรคหัวใจ 52,605 ราย และโรคถุงลมโปงพอง 624,309 ราย
และพบวาในป พ.ศ.2547 มีผูเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวของกับการสูบบุหรี่ จํานวน 41,002 คนตอป (ศูนยวิจัยและการจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ, 2553)
ผูสูบบุหรี่จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 10 – 30 ในหญิงมีครรภและทารกทําใหเกิดความ
เสี่ยง โดยทารกแรกคลอดจะมีน้ําหนักตัวต่ํากวาปกติ ทารกมีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตระหวางคลอดหรือเกิดความพิการแต
กําเนิดเพิ่มขึ้น เด็กที่ไดรับควันบุหรี่พัฒนาการของปอดจะนอยกวา และพัฒนาการทางสมองจะชากวาเด็กที่ไมไดรับควันบุหรี่
ในผูใหญพบวาการไดรับควันบุหรี่ที่ผูอื่นสูบทําใหเกิดโรคมะเร็งในปอดได โดยผูหญิงที่ไดรับควันบุหรี่วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไปจะมี
อัตราเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งที่ลําคอมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่ 3 เทา และมีโอกาสเปนโรคมะเร็งในสวนอื่นๆ มากกวาคน
ปกติ 2 เทา ผูที่ไดรับควันบุหรี่จะมีโอกาสเปนโรคหัวใจขาดเลือดสูงกวาคนทั่วๆ ไป ผูหญิงที่สามีสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะมี
อาการหัวใจขาดเลือดสูงกวาผูหญิงที่สามีไมสูบบุหรี่ 3-4 เทา และจะตายเร็วกวาผูหญิงที่สามีไมสูบบุหรี่โดยเฉลี่ย 4 ป (ประกิต
วาทีสาธกกิจ และกรองจิต วาทีสาธกกิจ, 2554)
ประเทศไทยพบวาในป พ.ศ.2560 จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ลานคน เปนผูที่สูบบุหรี่ 10.7 ลานคน
รอยละ 19.1แยกเปนผูที่สูบเปนประจํา 9.4 ลานคน รอยละ 16.8 และเปนผูที่สูบนานๆ ครั้ง 1.3 ลานคน รอยละ 2.2 กลุม
อายุ 25-44 ปมีอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 21.9 กลุมอายุ 45-59 ป รอยละ 19.1 และ 20-24 ป รอยละ 20.7 สําหรับกลุมผูสูง
วัย อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 14.4 กลุมเยาวชน อายุ 15-19 ป มีอัตราการสูบบุหรี่ รอยละ 9.7 ผูชายสูบบุหรี่มากกวาผูหญิง
22 เทา รอยละ 37.7และ 1.7 ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลสูงกวาในเขตเทศบาล
รอยละ 20.9 และ 17.0 ตามลําดับ อัตราการสูบบุหรี่ในภาคใตมากที่สุด รอยละ 24.5 รองลงมาไดแก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.1 ภาคกลางและภาคเหนือมีอัตราการสูบใกลเคียงกัน รอยละ 17.6 และรอยละ 17.1
ตามลําดับ สําหรับกรุงเทพมหานครมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ําสุด รอยละ 15.4 (สํานักสถิติแหงชาติ, 2560)
สําหรับจังหวัดสุโขทัย เปนจังหวัดที่มีการเพาะปลูกยาสูบพันธุดี สงขายใหกับบริษัทที่ผลิตยาสูบเพื่อผลิตเปนบุหรีซ่ อง
นอกจากนี้มีบางสวนที่ผลิตเปนยาเสน สงขายภายในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียงซึ่งเปนเหตุใหประชาชนในจังหวัดสุโขทัยเขาถึง
บุหรี่ไดงายขึ้น ซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในเขตจังหวัดสุโขทัย พบวา ป พ.ศ. 2554 มีอัตราการสูบ
บุหรี่เทากับรอยละ 22.36 โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2550 รอยละ 3.45 และพบวามีอัตราการสูบบุหรี่สูงกวาภาพรวมทั้ง
ประเทศ โดยภาพรวมทั้งประเทศมีอัตราการสูบบุหรี่รอยละ 21.36 (ศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ,
2553) ป พ.ศ. 2560 มีอัตราการสูบบุหรี่เทากับรอยละ 18.3 และพบวามีอัตราการสูบบุหรี่ต่ํากวาภาพรวมทั้งประเทศ โดย
อัตราการสูบบุหรี่ภาพรวมทั้งประเทศรอยละ 19.1 (สํานักสถิติแหงชาติ,2560) จากขอมูลดังกลาว จะพบวาการสูบบุหรี่มี
ผลกระทบและเปนอันตรายตอสุขภาพของผูสูบบุหรี่และบุคคลที่อยูรอบขางของผูสูบดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาผลกระทบ
ทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ของ
วัยรุนจังหวัดสุโขทัย และนําผลการวิจัย สารสนเทศที่ไดมาใชในการวางแผนในการควบคุม รณรงค การลด ละเลิกสูบบุหรี่ตาม
โครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตรปลอดบุหรี่ ตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional research) มีวัตถุประสงคศึกษา ผลกระทบทางสุขภาพ
จากการสูบบุหรี่ของวัยรุน จังหวัดสุโขทัย เก็บขอมูลระหวาง 1 มกราคม 2562- 30 มีนาคม 2562
ประชากร เปนวัยรุนอายุระหวาง 15-24 ป ในจังหวัดสุโขทัย จํานวน 49,821 คน ในเขตจังหวัดสุโขทัย
กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชหลักเกณฑของแดเนียล (Daniel, 1995) กําหนดระดับความเชื่อมั่น
95% ไดจํานวน 382 คน และเพิ่มรอยละ 20 เพื่อปองกันการสูญหายและความไมครบถวนของขอมูล ไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 420 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นแรกสุมอําเภอ ขั้นที่สองสุมตําบล โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงายดวยการจับสลาก ขั้นที่สามสํารวจรายชื่อวัยรุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ และสมัครใจเขารวมตอบแบบสัมภาษณ
จากนั้นสุมเลือกตัวอยางเพื่อตอบแบบสัมภาษณ โดยการสุมแบบเปนระบบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แหลงรายได ความเพียงพอของรายได
ระยะเวลาการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ชนิดของบุหรี่ จํานวน 11 ขอ
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการไดรับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ เปนแบบสัมภาษณที่ผูวจิ ัยสรางขึ้น ประกอบดวย
ผลกระทบทางสุขภาพมิติทางกาย มิติทางจิตใจและมิติทางสังคม การวัดเปนแบบมาตรวัด 2 ระดับ คือ ไดรับผลกระทบ และ
ไมไดรับผลกระทบ จํานวน 24 ขอ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
แบบสัมภาษณไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน และนํามาปรับปรุงแกไข
กอนนําไปทดสอบกับวัยรุนที่ไมใชกลุมตัวอยาง ในเขตตําบลทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 30 คน นํามา
วิเคราะหหาคาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา
ความเที่ยงเทากับ 0.85
การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูล นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางใชเวลาในการตอบแบบสัมภาษณคนละ
ประมาณ 15 นาที
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลดวยเครือ่ งคอมพิวเตอร และกําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้ 1) สถิติเชิง
พรรณนา ไดแกรอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมานวิเคราะหดวยสถิติไคสแควร odds ratios (OR)
และ confidence intervals (CI)
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่เพศชายรอยละ 100 อายุเฉลี่ย 23.32 ± 0.74 ป สถานภาพโสดรอยละ
88.89 นับถือศาสนาพุทธรอยละ 100 ระดับการศึกษาสูงสุดในปจจุบันคือระดับมัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ 48.61 ประกอบ
อาชีพรับจางมากที่สุดรอยละ 61.11 รองลงมาคือไมไดประกอบอาชีพ (กําลังศึกษา) รอยละ 25.00 มีโรคประจําตัว รอยละ
6.94 ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 97.22
สวนกลุมที่ไมสูบบุหรี่ เพศชาย รอยละ 45.40 อายุเฉลี่ย 23.40 ± 0.75 ป สถานภาพโสดรอยละ 90.80 นับถือศาสนา
พุทธรอยละ 98.56 ระดับการศึกษาสูงสุดในปจจุบันคือระดับมัธยมศึกษามากที่สุดรอยละ 69.54 ไมไดประกอบอาชีพ (กําลัง
ศึกษา)มากที่สุด รอยละ 45.98 รองลงมาคือประกอบอาชีพรับจางรอยละ 20.70 โรคประจําตัว รอยละ 10.34 ดื่มสุรา/
เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 34.20 (ตารางที่ 1)
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ตาราง 1 แสดงจํานวน และรอยละจําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล

สูบบุหรี่ (n=72)
จํานวน
รอยละ

ไมสูบบุหรี่ (n=348)
จํานวน
รอยละ

72
0

158
190

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
คาเฉลี่ย (คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
มัธยฐาน (คาต่ําสุด - คาสูงสุด)
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย/อยา/แยก
ศาสนา
พุทธ
คริสต
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
อาชีพ
ไมไดประกอบอาชีพ
รับจาง
คาขาย
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกรรม
โรคประจําตัวที่วินิจฉัยโดยแพทย
ไมมโี รคประจําตัว
มีโรคประจําตัว
ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ดื่ม
ไมดมื่
ใชสารเสพติด
ใช
ไมใช

(100)
(0)

23.32 (0.74)
23 (16-24)
64

(45.40)
(54.60)

23.40 (0.75)
24 (15 - 24)
(88.89)
(11.11)
(0)

316
27
5

(90.80)
(7.76)
(1.44)

72
0

(100)

343
5

(98.56)
(1.44)

27
35
10
0

(37.50)
(48.61)
(13.89)
0

10
242
49
47

(2.87)
(69.54)
(14.08)
(13.51)

18
44
0
0
10

(25.00)
(61.11)
(25.00)

160
79
24
65
20

(45.98)
(22.70)
(6.90)
(18.68)
(5.75)

67
5

(93.06)
(6.94)

312
36

(89.66)
(10.34)

70
2

(97.22)
(2.78)

119
229

(34.20)
(65.80)

0
72

(0)
(100)

0
348

(0)
(100)

8
0
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การวิ เ คราะห ผ ลกระทบทางสุ ข ภาพมิ ติ ท างกายจากการสู บ บุ ห รี่ ข องวั ย รุ น พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ สู บ บุ ห รี่ ไ ด รั บ
ผลกระทบทางสุขภาพดานประสาทสัมผัสของจมูก การรับรูกลิ่น ทําหนาที่ลดลง มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 2.218 เทา
(OR= 2.218, 95% CI= 1.32-7.71) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานประสาทสัมผัสของลิ้น รับรูรสชาติ
อาหารลดลงทําหนาที่ลดลง มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 3.252 เทา (OR= 3.252, 95% CI= 1.93-5.48) กลุมตัวอยางที่
สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดการระคายเคืองตอจมูก ตา คอ แสบตา น้ําตาไหล มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบ
บุหรี่ 3.353 เทา (OR= 3.353, 95% CI= 1.98-5.65) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดอาการไอ
บอยครั้ง มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 2.244 เทา (OR= 2.244, 95% CI= 1.31-3.82) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับ
ผลกระทบทางสุขภาพดานเปนโรคภูมิแพ มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 1.837 เทา (OR= 1.837, 95% CI= 1.09-3.07)
กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานลําตัว เสื้อผา ผมมีกลิ่นเหม็นมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 5.058
เทา (OR= 5.058, 95% CI= 2.62-9.73) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานฟนเหลือง มากกวากลุม
ตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 4.535 เทา (OR= 4.535, 95% CI= 1.77-11.61) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดาน
ฟนเหลือง มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 4.535 เทา (OR= 4.535, 95% CI= 1.77-11.61) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับ
ผลกระทบทางสุขภาพดานมีกลิ่นปากมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 5.296 เทา (OR= 5.296, 95% CI= 2.69-10.40) กลุม
ตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานริมฝปากคล้ํามากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 4.429 เทา (OR= 4.429,
95% CI= 2.19-8.92) สวน อาการไอเรื้อรัง การเปนหวัดบอย รอยตีนกาขึ้นเร็ว นิ้วมือ เล็บมีสีเหลือง โรคในชองปาก ปริทันต
ฟนผุและโรคระบบทางเดินอาหาร เชน กระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลยอน กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่กับกลุมตัวอยางที่ไมสูบ
บุหรี่ ไดรับผลกระทบทางสุขภาพทางกายไมแตกตางกัน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงผลกระทบทางสุขภาพมิติทางกายจากการสูบบุหรีข่ องวัยรุน
ผลกระทบทางสุขภาพ
สูบบุหรี่ n (%) ไมสูบบุหรีn่ (%)
𝑥2
มิติทางกาย
(n=72)
(n=348)
1.จมูก รับรูกลิ่นลดลง
41/72 (56.94) 130/348(37.36) 9.483*
2. ลิ้น รับรูรสชาติอาหารลดลง 38/72(52.78) 89/348 (25.57) 20.928*
3. เกิดการระคายเคืองตอจมูก
38/72 (52.78) 78/348 (22.41) 22.020*
ตา คอ แสบตา น้ําตาไหล
4. ไอบอยครั้ง
48/72 (66.67) 164/348 (47.13) 9.112*
5. ไอเรื้อรัง
33/72 (45.83) 156/348 (44.83) 0.024
6. เปนหวัดบอย
31/72(43.06) 154/348(44.25) 0.035
7. เปนโรคภูมิแพ
34/72(47.22) 114/348(32.76) 5.469*
8. ลําตัว เสื้อผา ผมมีกลิ่นเหม็น 60/72(83.33) 173/348(49.71) 27.301*
9. รอยตีนกาขึ้นเร็ว
35/72(48.61) 159/348(45.69) 0.205
10. ฟนเหลือง
67/72(93.06) 260/348(74.71) 11.643*
11. นิ้วมือ เล็บมีสีเหลือง
29/72(40.28) 162/348(46.55) 0.947
12. มีกลิ่นปาก
61/72(84.72) 178/348(51.15) 27.420*
13. ริมฝปากคล้ํา
62/72(86.11) 203/348(58.33) 19.769*
14. โรคในชองปากปริทันตฟนผุ 40/72(55.56) 228/348(65.52) 2.569
15. โรคระบบทางเดินอาหาร
16/72(22.22) 114/348(32.76) 3.099
* p-value <0.05
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p-value

OR (95% CI)

0.002
<0.001

2.218 (1.32-7.71)
3.252 (1.93-5.48)

<0.001

3.353 (1.98-5.65)

0.003
0.897
0.897
0.022
<0.001
0.698
<0.001
0.364
<0.001
<0.001
0.138
0.093

2.244 (1.31-3.82)
1.041 (0.62-1.73)
0.952(0.51-1.59)
1.837(1.09-3.07)
5.058(2.62-9.73)
1.124(0.67-1.86)
4.535(1.77-11.61)
0.774(0.46-1.29)
5.296(2.69-10.40)
4.429(2.19-8.92)
0.658(0.39-1.10)
0.586(0.32-1.06)
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การวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพมิติทางจิตใจจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่กับกลุม
ตัวอยางที่ไมสบู บุหรี่ ไดรับผลกระทบทางสุขภาพมิติทางจิตใจไมแตกตางกัน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงผลกระทบทางสุขภาพมิติทางจิตใจจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ผลกระทบทางสุขภาพ
มิติทางจิตใจ
1.อาการหงุดหงิด กระวน
กระวาย โกรธงาย
2. วิตกกังวล ไมมสี มาธิ
3. ซึมเศรา
4. นอนไมหลับ

สูบบุหรี่ n (%)
(n=72)

ไมสูบบุหรีn่ (%)
(n=348)

10/72 (56.94)
18/72(52.78)
6/72 (52.78)
19/72 (66.67)

p-value

OR (95% CI)

75/348(37.36)

𝑥2

2.170

0.151

0.587 (0.28-1.20)

104/348 (25.57)
48/348 (22.41)
80/348 (47.13)

0.691
1.587
0.383

0.477
0.249
0.544

0.782 (0.43-1.39)
0.566 (0.23-1.38)
1.201 (0.67-2.14)

การวิ เคราะห ผลกระทบทางสุขภาพมิ ติทางสัง คมจากการสูบ บุหรี่ ของวัยรุ น พบวา กลุม ตัวอยางที่สูบ บุหรี่ ไดรั บ
ผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดขัดแยงกับคนในครอบครับมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 3.141 เทา (OR= 3.141, 95%
CI= 1.87-5.29) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานทะเลาวิวาทหรือขัดแยงกับเพื่อนมากกวากลุมตัวอยาง
ที่ไมสูบบุหรี่ 1.893 เทา (OR= 1.893, 95% CI= 1.01-3.25) กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานมีผลการ
เรียนลดลงมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 2.339 เทา (OR= 2.339, 95% CI= 1.38-3.96) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงผลกระทบทางสุขภาพมิติทางสังคมจากการสูบบุหรี่ของวัยรุน
ผลกระทบทางสุขภาพ
มิติทางสังคม
1.เกิดขัดแยงกับคนในครอบครับ
2.ทะเลาะวิวาทหรือขัดแยงกับ
เพื่อน
3.มีผลการเรียนลดลง
4.ขาดเขียน มาสายเปนประจํา
* p-value <0.05

สูบบุหรี่ n (%)
(n=72)
41/103 (56.94)
26/72 (36.11)

ไมสูบบุหรี่ n (%)
p-value
𝑥2
(n=348)
103/348 (29.60) 19.802* <0.001
80/348 (22.99) 5.448* 0.025

3.141 (1.87-5.29)
1.893 (1.01-3.25)

31/72 (43.06)
25/72 (34.72)

85/348 (24.43)
91/348 (26.15)

2.339(1.38-3.96)
1.502(0.87-2.58)

10.358*
2.193

0.002
0.149

OR (95% CI)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบวาอายุที่เริ่มสูบบุหรี่นอยที่สุดเทากับ 8 ป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของศูนยวิจัยและจัดการ
ความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (2554) พบผูที่เริ่มสูบบุหรี่อายุนอยที่สุดอายุ 6 ป สอดคลองกับการศึกษา ศศิธร ชิดนายี และวรา
ภรณ ยศทวี (2561) พบวาอายุที่เริ่มลองสูบบุหรี่อายุ 8 ป
จากผลการวิจัย พบวา สาเหตุที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือตองการทดลองสูบรอยละ 62.50 ลงมาคือเพื่อนชักชวน รอยละ
37.50 สอดคลอ งกับการศึกษาของจุรีย อุสาหะ และคณะ (2558) พบวา ปจจัยที่เ กี่ยวของกับการสู บบุหรี่ของนักเรีย น
ประกอบดวยปจจัยภายในของตัวเด็ก ไดแกการเห็นเพื่อนสูบแลวอยากสูบตาม ตองการใหเพื่อนยอมรับเขากลุมและไมมีทักษะ
การปฏิเสธเมื่อเพื่อนชวนใหสูบบุหรี่ ความอยากรูอยากลอง และพบวาความสัมพันธที่แข็งแกรงมากที่สุดตอพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ปจจัยสําคัญที่ทําใหเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ คือเพื่อน และพบวาเยาวชนมากกวารอยละ 98 มีเพื่อนที่สูบบุหรี่
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จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดการระคายเคืองตอจมูก ตา คอ
แสบตา น้ําตาไหล มากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 3.353 เทา (OR= 3.353, 95% CI= 1.98-5.65) ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ Barad C.B.(1979) ที่พบวาผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสองไดรับผลกระทบตอการเกิดอาการระคายเคืองตอตา
มากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรีม่ ือสองรอยละ 65 และพบวาผูที่ไดรับควันบุหรี่มอื สองจะไดรับผลกระทบตอการเกิดอาการระคาย
เคืองจมูกมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่มือสองรอยละ 45 และสอดคลองกับการศึกษาของสมคิด ตันติไวทยพันธและเสนห แสง
เงิน (2555) ที่พบวา สตรีที่สามีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดอาการระคายเคืองตอจมูก ตา คอ แสบตา น้ําตา
ไหลมากกวาสตรีที่สามีไมสูบบุหรี่ 1.88 เทา
จากผลการวิจัย พบวา ผลกระทบทางสุขภาพดานเกิดอาการไอบอยครั้งมากกวากลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ 2.244 เทา
(OR= 2.244, 95% CI= 1.31-3.82) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Salo et al.(2004) ที่พบวาการสูบบุหรี่ในบานมี
ความสัมพันธในระดับสูงกับอาการไอ และการสูบบุหรี่ในบานทําใหเกิดอาการไอโดยไมมีอาการไขหวัดมากกวาผูไมสูบบุหรี่ใน
บาน 1.74 เทา (95% CI=1.17-2.60) และสอดคลองกับการศึกษาของ David et al.(2005) ที่พบวาบุคคลที่อยูอาศัยรวมกับ
ผูท่ีสูบบุหรี่มีโอกาสไอเรื้อรังมากกวาบุคคลที่อยูอาศัยรวมกับผูไมสูบบุหรี่ 2.14 เทา (95% CI=1.29-4.32) และสอดคลองกับ
การศึกษาของ Zhang et al.(1999) ที่พบวาสตรีที่ไดรับควันบุหรี่มือสองจากสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่มีโอกาสไอเรื้องรัง
มากกวาสตรีที่สมาชิกในครอบครัวไมสูบบุหรี่ 1.18 เทา (95% CI=0.95-1.46) และสอดคลองกับการศึกษา Barad C.B.(1979)
ที่พบวาผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสองจะไดรับผลกระทบตอการเกิดอาการไอเรื้อรังมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่มือสองรอยละ 30
และสอดคลองกับการศึกษาของสมคิด ตันติไวทยพันธและเสนห แสงเงิน (2555) ที่พบวาสตรีที่สามีสูบบุหรี่ไดรับผลกระทบ
ทางสุขภาพดานไอเรื้อรังมากกวาสตรีที่สามีไมสูบบุหรี่ 2.15 เทา
ผลกระทบทางสุขภาพดานการเปนหวัดบอยครั้ง กลุมตัวอยางที่สูบบุหรี่กับกลุมตัวอยางที่ไมสูบบุหรี่ ไดรับผลกระทบ
ทางสุขภาพมิติทางกายไมแตกตางกัน ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ Barad C.B.(1979) ที่พบวาผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสองจะ
ไดรับผลกระทบตอการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมากกวาผูที่ไมไดรับควันบุหรี่มือสองรอยละ 25 ซึ่งแตกตางกับรายงาน
ประจําปของนายแพทยใหญสหรัฐอเมริกาที่พบวาผลกระทบในระยะสั้นจากการสูดดมควันบุหรี่มือสองจะเกิดอาการระคาย
เคืองตอจมูก ตาและลําคอ ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส รูสึกไมสบาย เกิดอาการกําเริบของผูที่มีโรคประจําตัว ไดแก ภูมิแพ (มูลนิธิ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2554)
สรุปผลการวิจัย
การสูบหรี่สงผลกระทบตอสุขภาพของผูสูบ ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อจํากัดการ
เขาถึงบุหรี่ของวัยรุน โรงเรียนและสถานบริการสุขภาพสรางการรับรูพิษภัยบุหรี่และจัดกิจกรรมรณรงคปองกันการสูบบุหรี่ใน
วัยรุนอยางตอเนื่อง และควรจัดบริการเลิกสูบหรี่ท้ังในสถานบริการสุขภาพและในโรงเรียน นอกจากนี้ชุมชนควรเขามามีสวน
รวมในการปองกันการสูบบุหรี่ของวันรุน
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบวา อายุที่เริ่มสูบบุหรี่นอยที่สุดเทากับ 8 ป ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกันการ
สูบบุหรี่ในโรงเรียนประถมศึกษาและสรางครอบครัวตนแบบการปองกันการสูบบุหรี่ในเด็ก และเขมงวดดานกฎหมายเพื่อ
ปองกันการเขาถึงบุหรี่ในวัยรุน
2. จากผลการวิจัยพบวา กลุมที่สูบบุหรี่ ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 97.22 สวนกลุมที่ไมสูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล รอยละ 34.20 ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรบูรณาการการทํางานรวมกันในการจัดกิจกรรมลด
ละเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุรา
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3. จากผลการวิจัยพบวา สาเหตุที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือตองการทดลองสูบรอยละ 62.50 ลงมาคือเพื่อนชักชวน
รอยละ 37.50 ดังนั้น ควรจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อปองกันการทดลองสูบบุหรี่ ไดแก การเลนกีฬา เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย ฉบั บ นี้ ไดรั บ ทุน อุ ดหนุ นการวิ จั ยจากมหาวิ ท ยาลั ยรามคํ า แหง ประจํ า ปง บประมาณ 2561 คณะผูวิ จั ย
ขอขอบคุณคณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนจนงานวิจัยสําเร็จลงได
อยางสมบูรณ คณะผูวิจัยขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และเสียสละเวลาในการใหขอมูลแกคณะผูวิจัย
เปนอยางดี
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รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย
APPOPRIATE LONG-TERM CARE MODEL FOR ELDERLY IN RURAL COMMUNITY,
SUKHOTHAI PROVINCE.

เสนห แสงเงิน1* บรรหาร ปรุงโพธิ2์
1
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง สุโขทัย 2สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระทองคํา นครราชสีมา
*corresponding author: E-mail: sane.s@ru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัย และพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อสราง และทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชน
ชนบทจังหวัดสุโขทัย การศึกษาประกอบดวย 1) การวิเคราะหสภาพปญหา กลุมตัวอยาง 261 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลดวยสถิตสิ หสัมพันธเพียรสัน พบวา รายได ความสัมพันธภาพใน
ครอบครัว การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว ระบบการดูแลสุขภาพ ความจําเปนพื้นฐานของชีวิต สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
ดํารงชีวิตมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 2) การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผูส ูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท (1) ศึกษาความตองการ และขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของกับรูปแบบการดูแลผูส ูงอายุ
ระยะยาวในชุมชนชนบทดวยการสนทนากลุม (2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบประกอบดวย
ขั้นตอน 1 กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ขั้นตอน 2 กิจกรรมการเรียนรูเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพตนเอง ขั้นตอน 3
กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคม ขัน้ ตอน 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอม 3) การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบวาคะแนน
เฉลี่ยคุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (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 สังคมรวมถึงความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีทางการแพทย และสาธารณสุข สงผลให
ประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อายุยืนยาว ประกอบกับอัตราการเจริญพันธุลดลง ทําใหสัดสวนของผูส ูงอายุ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (เสนห แสงเงินและคณะ, 2555) สงผลใหหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเขาสูส ภาวะประชากร
ผูสูงอายุ (Population aging) ในสวนของประเทศไทย พบวา โครงสรางประชากรไทยกําลังปรับเปลีย่ นสูการเปนสังคมทีม่ ี
สัดสวนผูสูงอายุถึงหนึ่งในหาของประชากรทั้งหมด จํานวนผูส ูงอายุรวมถึงสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และ
ตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2537 มีจํานวนผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 6.80 ของประชากรทั้งประเทศ ป พ.ศ. 2545 มีจํานวนผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9.40 จากนั้น เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10.70 ในป พ.ศ. 2550 และเพิ่มเปนรอยละ 10.80 ในป พ.ศ. 2553 และ
ประมาณการณวาประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ 15.10 ในป พ.ศ. 2563 จะเพิ่มเปนรอยละ 21.10 ในป พ.ศ. 2573
และจะเพิ่มเปนรอยละ 26.00 ในป พ.ศ. 2583 (ถาวร มาตน และเสนห แสงเงิน, 2560)
ประชากรสูงอายุเปนกลุมประชากรพิเศษ ที่จําเปนตองไดรับการดูแลจากสังคมและสุขภาพ ผูสูงอายุจะมีแบบแผน
ความเจ็บปวยตางจากประชากรกลุมอายุอื่น เปนวัยที่ประสบกับปญหาเสื่อมถอยทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ทําใหวัยนี้มี
โอกาสเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงาย ทั้งโรคติดตอและโรคไม (สุทธิชัย จิตะพันธกุลและคณะ, 2548) ปญหาสุขภาพในผูสูงอายุจะ
นําไปสูความจําเปนของความตองการผูดูแล ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุเปนภาระตอระบบการบริการสุขภาพอยางมากโดย
พบวา ผูสูงอายุไทยในปจจุบันใชเตียงในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศถึงรอยละ 28 ของปริมาณเตียงทั้งหมด และคาดวาจะมีการ
เพิ่มขึ้นของการครองเตียงในอัตราที่สูงเปน 3 เทาของการเพิ่มในประชากรอายุนอย (เสนห แสงเงินและคณะ, 2555) และจาก
การขยายตัว การกระจายตัวของสังคมเมืองสงผลใหสังคมชนบทรับความเจริญแบบสังคมเมืองเขาไปใชเปนแบบแผนในการ
ดําเนินชีวิตมากขึ้น เกิดการอพยพออกจากทองถิ่น จนทําใหโครงสรางของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เชน สัดสวนหนุมสาว วัย
แรงงานนอยลง ครอบครัวมีขนาดเล็กลง สมาชิกของครอบครัวบางรุนหายไปจากครอบครัว (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552) และ
ในที่สุดภาพรวมของชาวบานที่อยูอาศัยในชุมชนมักประกอบไปดวยผูสูงอายุ และเด็กเปนสวนใหญ ลักษณะดังกลาวทําให
สัดสวนของผูสูงอายุตอประชากรกลุมอื่นในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น และพบวาสิ่งที่ตามมา คือผูสูงอายุมีผูเลี้ยงดูหรือดูแลใหมีชีวิต
ความเปนอยูอยางปกติสุขนอยลง (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552) จากปญหาผูสูงอายุขาดผูดูแลหรือขาดคนชวยเหลือจากชุมชน หรือ
ไดรับการดูแลจากผูดูแลที่ไมมีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินงานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว โดยความรวมมือ
จากหลายภาคสวน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สงผลใหชุมชนมีความตระหนัก
ในการดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน, 2561)
จังหวัดสุโขทัยมีอัตราประชากรผูสูงอายุตอประชากรทั้งหมดมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่ง
ประกอบดวยจังหวัดตาก อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ และสุโขทัย โดยป พ.ศ.2558 จังหวัดสุโขทัยมีผูสูงอายุจํานวน
74,440 คน และพบวา กลุมที่ชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือคนอื่นไดรอยละ 89.14 กลุมที่ชวยเหลือตัวเองไดแตชวยคนอื่น
ไมได รอยละ 9.46 และกลุมที่ชวยเหลือตัวเองไมได รอยละ 1.40 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2558) และรอยละ
44.18 มีสภาวะสุขภาพอยูในระดับปานกลาง รอยละ 6.02 มีสภาวะสุขภาพอยูในระดับไมดี โดยผูสูงอายุ รอยละ 93.02 ไดรับ
ผลกระทบทางสุขภาพมากที่สุด ไดแก มีอาการนอนไมหลับรองลงมาคือ รอยละ 86.51 มีอาการเหนื่อย และออนเพลียไม
สามารถทํางานไดรอยละ 84.19 ไดยินไมชัดตองพูดเสียงดัง ๆรอยละ 60.00 ไดรับอันตรายจากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเสมอ
รอยละ 53.02 ไมสามารถแสวงหาความรูที่จะนํามาใชในการดูแลสุขภาพตนเองได รอยละ 51.16 ไมสามารถดูแลรางกายให
สะอาดอยูเสมอรอยละ 48.37 เมื่อรูสึกไมสบายใจจะอยูค นเดียวไมหาเพื่อนพูดคุยรอยละ 33.02 รับประทานอาหารไมเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย (สมคิด ตันติไวทยพันธุ, 2556) จากขอมูลดังกลาว การดํา เนิน งานดา นการดูแ ลสุข ภาพ
ผูสูง อายุร ะยะยาว จึงเปนกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานดานผูสูงอายุ เพื่อชวยผลักดันการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ใหมี
ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ทั้ ง ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพและในชุ ม ชน ส ง ผลให ผู สู ง อายุ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละอยู ใ น
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแล
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ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ และใชเปนขอมูลสําหรับสถาบันและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดูแล ชวยเหลือผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท 2) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบที่เหมาะสมในการดูแลผูส งู อายุระยะยาวในชุมชนชนบทที่สงผลตอคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจยั
การวิจัยนี้เปนการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) โดยใชวิธีวิทยาแบบผสมผสาน (Combine
Research หรือ Mixed Method) ระหวางรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) จากแนวคิดปฏิบัตินยิ ม (Pragmatism) เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู การศึกษาวิจัย
ใชระยะเวลา 15 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาวะสุขภาพผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัยและสถานการณปญ
 หา
ศักยภาพการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) เก็บ
ขอมูลระหวางเดือน 1 พฤษภาคม 2560 –30 กรกฎาคม 2560
ประชากร และกลุม ตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูสงู อายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย
1) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชหลักเกณฑของเครซี่ และมอรแกน (1970) กําหนดระดับความ
เชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 250 ตัวอยาง และเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีกรอยละ 10 เพื่อปองกันการสูญหาย
ของกลุมตัวอยางหรือการไดขอมูลไมสมบูรณ การวิจยั ครั้งนี้ไดแบบสัมภาษณทมี่ ีความสมบูรณ ครบถวน จํานวน 261 ตัวอยาง
2) การสุม ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยขัน้
แรกสุมอําเภอ ขั้นที่สองสุมตําบลใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย ขั้นทีส่ ามสํารวจรายชื่อผูส ูงอายุที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ และ
ยินดีตอบแบบสัมภาษณ จากนั้นสุม เลือกตัวอยางเพื่อตอบแบบสัมภาษณ โดยการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ โดยมีเกณฑการ
คัดเขา คือสามารถสื่อสารภาษาไทยไดเขาใจ มีการรับรูเกีย่ วกับเวลา สถานที่ บุคคลตามปกติ สามารถเคลื่อนไหวหรือ
ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดอยางปกติ ยินดีใหความรวมมือในการศึกษา และอาศัยอยูในพื้นที่วิจัย
ระหวางการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจยั สรางขึ้น ประกอบดวย 7 สวน ไดแก สวนที่ 1
ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด จํานวน 9 ขอ สวนที่ 2 ความรูเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยและการ
เปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ จํานวน 20 ขอ สวนที่ 3 ดานครอบครัว 3.1 สัมพันธภาพในครอบครัว จํานวน 8 ขอ สวน 3.2 การ
เขารวมกิจกรรมในครอบครัว จํานวน 5 ขอ สวน 3.3 การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว จํานวน 10 ขอ สวนที่ 4 ระบบการดูแล
สุขภาพ จํานวน 15 ขอ สวนที่ 5 ความจําเปนพื้นฐานของชีวิต จํานวน 10 ขอ สวนที่ 6 สิ่งแวดลอม จํานวน 20 ขอ สวนที่ 7
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ใชแบบประเมินขององคการอนามัยโลก (World Health Organization Quality of Life for Old Age
(WHOQOL-OLD) (Thai Version, 2012) ประกอบดวย 6 ดาน จํานวน 24 ขอ
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การวัดและแปลผล
เกณฑการใหคะแนนและการแปลผล
1. ความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ตอบถูก ให
คะแนน 1 คะแนน ตอบผิด ใหคะแนน 0 คะแนน ตอบไมแนใจ ใหคะแนน 0 คะแนน เกณฑการแปลผล แบงเปน 3 ระดับ
คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ซึ่งใชเกณฑการแปลผลของ Bloom(1971) โดยนําผลรวมของคะแนนทั้งหมดของ
แตละขอมารวมกัน แลวพิจารณาการแบงระดับความรูจากคาคะแนน ดังนี้
ระดับสูงสุด คะแนนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 (8-10 คะแนน)
ระดับปานกลาง คะแนนระหวางรอยละ 60-79 (6-7 คะแนน)
ระดับต่ํา คะแนนนอยกวารอยละ 60 (0-5 คะแนน)
2. ดานครอบครัว ดานระบบการดูแลสุขภาพ ดานความจําเปนพื้นฐานของชีวิต และดานสิ่งแวดลอม ใชเกณฑ
การใหคะแนนรายขอ ดังนี้
ขอความเชิงบวก
ขอความเชิงลบ
เห็นดวย/ปฏิบัตมิ าก
3
1
เห็นดวย/ปฏิบัตปิ านกลาง
2
2
เห็นดวย/ปฏิบัตินอย
1
3
เกณฑการแปลผลภาพรวม แบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา ซึ่งใชคาคะแนนสูงสุด
ลบ ดวยคะแนนต่ําสุด แลวนําไปหารดวยระดับการวัดที่ตองการตามแนวคิดของ เบสท (Best John W, 1977) ดังนี้
ระดับสูงสุด
=
คาคะแนะเฉลี่ย 2.34 – 3.00
ระดับปานกลาง =
คาคะแนะเฉลี่ย 1.67 – 2.33
ระดับต่ํา
=
คาคะแนะเฉลี่ย 1.00 – 1.66
3. ดานวัดคุณภาพชีวิต จํานวน 24 ขอคําถาม ที่มีความหมายทางบวก 17 ขอ และขอคําถามที่มีความหมาย
ทางลบ 7 ขอ แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูตอบเลือกตอบ การใหคะแนนในขอความทั้งทางบวก และ
ทางลบ ดังนี้
ไมเลย
เล็กนอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

กลุมที่ 1 ขอความทางบวก 17 ขอ
ใหคะแนนเทากับ
1
ใหคะแนนเทากับ
2
ใหคะแนนเทากับ
3
ใหคะแนนเทากับ
4
ใหคะแนนเทากับ
5

ไมเลย
เล็กนอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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กลุมที่ 2 ขอความทางลบ 7 ขอ
ใหคะแนนเทากับ
5
ใหคะแนนเทากับ
4
ใหคะแนนเทากับ
3
ใหคะแนนเทากับ
2
ใหคะแนนเทากับ
1
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การแปลผลระดับคุณภาพชีวิตผูส ูงอายุ ดังนี้
องคประกอบ
1.ความสามารถทางดานการรับรู (4 items; old_01* old_02* old_10* old_20)
2.ความเปนตัวของตัวเอง (4 items; old_03 old_04 old_05 old_11)
3.ความสําเร็จและความคาดหวังใน อดีต ปจจุบัน และอนาคต (4 items; old_12
old_13 old_15 old_19)
4.การมีปฏิสัมพันธทางสังคม (4 items; old_14 old_16 old_17 old_18)
5.การเผชิญหนากับความตาย (4 items; old_06* old_07* old_08* old_09*)
6.การมีปฏิสัมพันธกับคูรัก (4 items; old_21 old_22 old_23 old_24)

คุณภาพชีวิตโดยรวม
หมายเหตุ *ขอคําถามเชิงลบ

ไมดี
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
4-9
24-56

ระดับคุณภาพชีวิต
ระดับปานกลาง
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
57-89

ระดับดี
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
90-100

วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถิติที่ใช
ประกอบดวยรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product-moment correlation
coefficient)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
ผูใหขอมูลหลัก เปนกลุม ผูส ูงอายุ กลุมอาสาสมัครดูแลผูส ูงอายุที่บาน และกลุม ผูใหบริการดานสุขภาพผูสูงอายุ
การคัดเลือกกลุม ตัวอยาง ผูวิจัยไดใชวิธี Snowball Sampling Technic โดยกลุมเปาหมายจะถูกแนะนําบอกตอๆ กันจากผูให
ขอมูลคนแรก สวนจํานวนขั้นอยูกับความครบถวนหรือการถึงจุดอิ่มตัวของขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแนวคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึก ในประเด็นดานความตองการ และขอเสนอแนะ
ของผูที่เกี่ยวของกับรูปแบบการดูแลผูส ูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย
การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการจําแนก และจัดระบบขอมูล
เพื่อจัดขอมูลที่กระจายใหเปนระบบ โดยจําแนกขอมูลที่มีความคลายกันมารวมไวเปนหมวดหมูเ ดียวกันใหสามารถเขาใจไดงาย
และมีความสัมพันธเชิงเหตุผล
ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูส ูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย ใชรูปแบบ
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยดําเนินการทดลองใชรูปแบบรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย โดย
ดําเนินการทดลองระหวาง 1 สิงหาคม 2560 – 30 มกราคม 2561
กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในตําบลนาเชิงคีรี จํานวน 35 คน ซึ่งเปนผูสูงอายุที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตในระดับต่าํ ถึงปาน
กลาง และยินดีเขารวมทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย
เครื่องมือ คือรูปแบบการดูแลผูส ูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยและการเปลีย่ นแปลงในวัยสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต
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การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร และกําหนดความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สถิติที่ใชประกอบดวยรอยละ คาเฉลี่ย คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ paired t-test
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 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 รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุเทากับ 1,478.1 บาท รอยละ 22.6 สถานภาพทางการเงินมีหนี้สิน รอยละ 44.1 มีรายไดมาจากการประกอบอาชีพ
ของตนเอง รอยละ 61.7 มีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค อยูอาศัยกับคูสมรสรอยละ 50.2
ความรูเกี่ย วกับสุ ขภาพอนามัยและการเปลี่ย นแปลงในวัยสูง อายุ พบว ารอยละ 55.2 อยู ในระดับต่ํา ดา น
สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา รอยละ 73.9 อยูใ นระดับต่ํา ดานการเขารวมกิจกรรมในครอบครัว พบวา รอยละ 67.8 อยูใน
ระดับต่ํา ดานระบบการดูแลสุขภาพ พบวา รอยละ 5.0 อยูในระดับต่ํา ดานปจจัยความจําเปนพื้นฐานของชีวิต พบวารอยละ
13.8 อยูใ นระดับต่ํา 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) ความจําเปนพื้นฐานของ
ชีวิต มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.138, p=0.026) สิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการดํารงชีวิตมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.169, p=0.006) สวน
อายุ ความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ และการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวไมมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ (n=261)
ปจจัยคัดสรร
อายุ
รายได
ความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ
ความสัมพันธภาพในครอบครัว
การเขารวมกิจกรรมในครอบครัว
การดูแลเอาใจใสจากครอบครัว
ระบบการดูแลสุขภาพ
ความจําเปนพื้นฐานของชีวิต
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต
*p-value<0.05
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คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
r
p-value
0.951
0.126
0.135*
0.030
0.111
0.073
0.152*
0.014
0.185*
0.003
-0.066
0.286
0.201*
0.001
0.138*
0.026
0.169*
0.006
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ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 2
ดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมผูส ูงอายุ จํานวน 12 คน กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน จํานวน 9 คน
และกลุม ผูใหบริการดานสุขภาพผูส ูงอายุ จํานวน 3 คน
ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผูส ูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก คือ
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยและการเปลีย่ นแปลงในวัยสูงอายุดําเนินการ 1 วัน
ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพ และละลายพฤติกรรม 2) กิจกรรมการเรียนรูเ กี่ยวกับการ
สูงอายุ ผลกระทบของการสูงอายุ 3) กิจกรรมการหาวิธีลดผลกระทบของการสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว ดําเนินการ
1 วันประกอบดวย 3 กิจกรรมคือ 1) กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 2) กิจกรรมการสรางสัมพันธภาพใน
ครอบครัว 3) กิจกรรมการเขารวมกิจกรรมในครอบครัว
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ดําเนินการ 1 วัน ประกอบดวย 2
กิ จ กรรมคื อ 1) กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ กี่ ย วกั บ ผู สู ง อายุ ผลกระทบของการสู ง อายุ และการดู แ ลสุ ข ภาพผู สู ง อายุ ข อง
บุคคลภายนอกครอบครัว และบุคลากรดานสุขภาพ 2) กิจกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวม และสรางสรรค AIC
เพื่อวางแผนการใหความรวมมือในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ ระหวางอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เจาหนาที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต ดําเนินการ 1 วันครึ่ง ประกอบดวย 2 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมการศึกษาดูงานครอบครัวตนแบบการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในผูสูงอายุ 2) กิจกรรมสรุปแนว
ทางการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในผูสูงอายุ
รูปแบบไดรับการพัฒนาโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ พบวา ความตรง
เชิงเนื้อหา(IOC) มีคาระหวาง 0.5-1
ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 3
ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย พบวา ภายหลัง
เสร็จสิ้นการทดลอง คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 5.88 และผลตางของสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 3.95 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ paired t-test พบวา คะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p-value = 0.002 แสดงวารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิผล ทําใหกลุมตัวอยางที่เขารวมทดสอบประสิทธิผลมีคะแนนคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุในชนบท
ระหวางกอนกับหลังการทดลอง
คุณภาพชีวิตของผูส ูงอายุ
ในชนบท
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
*p-value<0.05

n

mean

S.D.

35

82.60

15.80

35

88.48

980

11.85

t

df

p-value

-3.358*

34

.002
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวา รอยละ 19.5 มีคุณภาพชีวิตในระดับไมดี รอยละ 38.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง รอย
ละ 42.2 มีคุณภาพชีวิตในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูสูงอายุในชนบทสวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาทําให
ขาดความรูในการดูแลสุขภาพตนเอง และสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําใหมีรายไดต่ํา และมักถูกทอดทิ้งใหอยูตาม
ลําพังหรืออยูกับบุตรหลาน จึงทําใหไมไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สมจิตต ศิริวนา
รังสรรคและเสนห แสงเงิน (2560) ที่พบวาผูสูงอายุ รอยละ 49.3 มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษา
ของวีรพงษ ยางเดี่ยว (2554) ที่พบวาระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 54.7) และ
สอดคลองกับการศึกษาของภัทรพงษ เกตุคลายและคณะ (2555) ที่พบวาภาพรวมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
อยูในระดับปานกลาง
จากผลการศึกษาพบวา ระบบการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (r = 0.201, p=0.001) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดังกลาวในปจจุบันใหความสนใจเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น
สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมจิตต ศิริวนารังสรรคและเสนห แสงเงิน
(2560) ที่พบวาระบบการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (r =
0.338, p<0.001) สอดคลองกับการศึกษาของวีรพงษ ยางเดี่ยว (2554) ที่พบวาระบบการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001)
จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบท เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เทากับ 5.88 และผลตางของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
3.95 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองดวยสถิติ paired t-test พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p=0.002 แสดงวารูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัด
สุโขทัย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิผล ทําใหกลุมตัวอยางที่เขารวมทดสอบประสิทธิผลมีคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น โดย
รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูเ กี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิต
รวมกับครอบครัว ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลภายนอกครอบครัว ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการจัด
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมจิตต ศิริวนารังสรรคและเสนห แสงเงิน (2560) ที่พบวา
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนที่ 1
กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การดํ ารงชีวิต สอดคล องกั บการศึกษาของจุฬ าภรณ โสตะ (2549) ที่ไ ดเสนอแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตผูสู งอายุ
ประกอบดวย การเตรียมตัวทางดานรางกาย การเตรียมตัวดานจิตใจ และการเตรียมตัวดานสังคม สอดคลองกับการศึกษาของ
จันทรเพ็ญ ทะเรรัมย (2551) ซึ่งพบวารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิติประกอบดวย 1) การใหการศึกษา 2) การบริการ
สาธารณสุข 3) การบริการดานที่อยูอาศัย 4) บริการดานรายได 5) การใหบริการดานสังคมและ 6) การบริการดาน
นันทนาการ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ภายหลังการทดลอง กลุมตัวอยาง มีคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น มากกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p=0.002 ดังนั้น รูปแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวในชุมชนชนบทจังหวัดสุโขทัย ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู
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เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและการดํารงชีวิตรวมกับครอบครัว ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลภายนอกครอบครัว ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดํารงชีวิต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ ไดรบั ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ 2562 คณะผูวิจัย
ขอขอบคุณคณาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนจนงานวิจัยสําเร็จลงได
อยางสมบูรณ คณะผูวจิ ัยขอขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และเสียสละเวลาในการใหขอมูลแกคณะผูวจิ ัย
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บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมเพื่ อ ป อ งกั น และการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น โรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลั น ของผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ โดยกลุมกลุมตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 90 คนแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 45 คน
และกลุมเปรียบเทียบ 45 คน กลุมทดลอง ไดรับกิจกรรมอบรมความรูโดยการบรรยายประกอบสื่อ การรับรูโอกาสเสี่ยงของ
การเปนโรค การรับรูความรุนแรงของโรค การรับรูถึงประโยชนของการรักษาและปองกันโรค การรับรูตออุปสรรค เพื่อปฏิบัติ
ตนปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันได เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนาคือ จํานวน รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช Paried Sample ( t -test และ Independent Sample t-test ) กําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการ
ทดลอง ในดานความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความ
รุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและ อุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการ
จัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value < 0.05)
คําสําคัญ : แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ การจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 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 เปนโรคที่พบบอยและเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลก องคการอัมพาตโลก
(World Stroke Organization: WSO,ม.ป.ป) รายงานวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก
มีผูปวยดวยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก 17 ลานคน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจํานวน 6.5 ลานคน และมีผูที่มี
ชีวิตรอดจากโรคหลอดเลือดสมองจํานวนมากไดรับผลกระทบทั้งทางดานสภาพรางกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความสูญเสีย
ทางดานเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในป พ.ศ.2563 จะมีผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา (กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข
สํานักควบคุมโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค,2560 ) ในการรักษานั้น ผูปวยที่ไดรับยาสลายลิ่มเลือดเร็วภายใน 90 นาที
แรกหลังเกิดอาการ จะมีโอกาสหายเปนปกติถึง 3 เทา แตถาใหยาที่ 3 ถึง 4.5 ชั่วโมง ผูปวยจะมีโอกาสเพียง 1.2 หรือ
1.3 เทา ที่จ ะหายเปน ปกติ เที ยบกับผู ปว ยที่ไ มไ ดย า (คณะแพทย ศาสตร ศิริ ราช มหาวิทยาลั ยมหิ ดล,สื บคน วัน ที่ 4
พฤษภาคม 2559) ดังนั้นการที่ผูปวยตระหนักรูถึงสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันและมาพบแพทยโดยเร็ว
จะทําใหไดรับการวินิจฉัยและไดรับการรักษาไดทันทวงที จะชวยปองกันการสูญเสียชีวิตและความพิการ (American
Stroke Association,สืบคนวันที่ 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
การตายดวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกป กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดคําขวัญในการรณรงคอัมพาตโลกป 2560
คือ “อัมพาต...รู(สัญญาณเตือน) เร็ว...รอด(ตาย)เร็ว” (กลุมพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
,2560) และคํารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement: PA) ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 กําหนดตัวชี้วัดรอยละอัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันและแตก ไมเกินรอยละ 25 อัตราผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมง 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 สถิติผูมารับบริการที่แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง
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 ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น ในป พ.ศ.2558-2560 สถิติผูปวยโรค
หลอดเลือดสมองตีบเฉีย บพลันไดรับ ยา rt-PA คิดเปน รอยละ 33,33และ13.04 ตามลํา ดับจากขอมู ลในป 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 และอัตราการไดรับยาละลายลิ่มเลือดยังต่ํากวาเกณฑที่กําหนดหากเทียบกับเกณฑตัวชี้วัดในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2562 จากการทบทวนสถิติผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลันโรงพยาบาลตรอน ป พ.ศ.2559-2560 (รหัส ICD10,I60) พบวาสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 62.37 สวนใหญ
อายุ 50 ปขึ้นไป รอยละ 83.87 มีประวัติมีโรคประจําตัวคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเสนเลือด โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและอื่นๆ คิดเปนรอยละ 49.46 ไมมีประวัติวามีโรคประจําตัว รอยละ 50.54 แตในจํานวนนี้พบวามาดวยความ
ดันโลหิตสูง รอยละ 80.85 ซึ่งโรคความดันโลหิตสูง เปนสาเหตุที่ทําใหหลอดเลือดแข็งตัวและทําใหเกิดโรคหลอดเลือด
สมองได ม ากที่ สุ ด ถึ ง ร อ ยละ 70 ทั้ ง ชนิ ด หลอดเลื อ ดแตกและหลอดเลื อ ดตี บ (พรปวี ณ ชื่ น ใจเรื อ ง,2554 อ า งใน
Healther&Fleschler,2004) และจากการทบทวน พบวาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ไมสามารถเขาระบบ
ชองทางดวนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Track) ได มีสาเหตุดังตอไปนี้คือ อาการทางคลินิกที่ไมสามารถใหยาได
ไมทราบเวลาที่เริ่มมีอาการ ไมทราบวาเปนสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง ไมทราบวาตองรีบมาโรงพยาบาล ไมมี
ญาติสายตรงมากับผูปวยซึ่งสาเหตุเหลานี้ทําใหผูปวยเสียโอกาสในการรักษาและเกิดเสียตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ผูปวย จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาผูวิจัยสวนใหญ มีการใชแนวคิด ทฤษฏี แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพเพื่อปรับ
พฤติกรรมในการปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังของผูปวยสามารถทําใหผุปวยปรับพฤติกรรมในการ
ปองกันโรคไดผลลัพธที่ดีข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง โรงพยาบาลตรอน ถึงปญหาเรื่องการปฏิบัติตัวของกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและประยุกตแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการภาวะฉุกเฉินของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และกลุมดังกลาวสามารถจะนําแนวทางไปใชในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษาเปนงานวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางคือผูปวยความดัน
โลหิตสูง ที่มารับบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลตรอนจังหวัดอุตรดิตถ มีอายุ50-59 ป จํานวน 90 คน เปนกลุมทดลอง
45 คน และกลุมควบคุมจํานวน 45 คนที่อาศัยอยูจริงในอําเภอตรอน โดยกลุมผูปวยดังกลาวมีความยินดีใหความรวมมือและ
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เขารวมโปรแกรมศึกษาที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ตลอดการวิจัยดวยความสมัครใจโดยคัดเลือกพื้นที่ศึกษา (2ใน5ตําบล) ที่มีจํานวน
ผูปวยความดันโลหิตสูง มากเปนอันดับหนึ่งและสองของอําเภอและมีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงเปนอันดับ 1และ2
ของอําเภอ โดยทั้ง2ตําบลมีบริบทใกลเคียงกัน สองกลุมมีความเทาเทียมกัน ดังนี้ 1) มีคา ระดับความดันโลหิต แตกตางกันไม
เกิน 10 มิลลิลิตรปรอท ทั้งคา systolic และ diastolic 2) อายุหางกันไมเกิน 5 ป
ขนาดของกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยการคํานวณหาคาอํานาจในการทดสอบ (Power
analysis) ของโคเฮน (Cohen, 1977 as cited in Polit, 1996, p.141) เพื่อควบคุม Type II error ไดกําหนดคา effect
size เพื่อใชในการ Power analysis และคํานวณขนาดกลุมตัวอยางไดขนาดจํานวนอยางนอย 30 คน และ การเลือกกลุม
ตัวอยางทําโดยการสุม อยางงาย (Simple Random Sampling) ตามเกณฑที่กําหนด กลุม ละ 45 ราย รวมเปน 90 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ชุดประกอบดวย
ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องมืองานวิจัยของ วัลลยา ทองนอย (2554)
โดยแบบสอบถามประกอบดวยเนือ้ หาทั้งหมด 7 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป จํานวน 10 ชอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเ กี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองใชลักษณะคําถามเปน2ตัวเลือกจํานวน11ชอ
สวนที่3 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมองโดยสรางคําถามตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต
Likert scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจยั ประยุกตมาใช 3 ระดับ เพื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 10 ชอ
สวนที่ 4 การรับรูความรุนแรงตอการเกิดเปนโรคหลอดเลือดสมองตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต Likert
scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจัยประยุกตมาใช 3 ระดับ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยาง กําหนดใหผตู อบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 9 ชอ
สวนที่ 5 การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต
Likert scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจยั ประยุกตมาใช 3 ระดับ เพื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยาง กําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 10 ชอ
สวนที่ 6 การปฏิบตั ติ ัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต Likert
scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจัยประยุกตมาใช 3 ระดับ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยาง กําหนดใหผตู อบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 11 ขอ
สวนที่ 7 การจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉิน ตามแบบวัดทัศนคติของลิเคอรต Likert
scale ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา (Rating scale ) โดยผูวิจัยประยุกตมาใช 3 ระดับ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุม
ตัวอยาง กําหนดใหผตู อบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยไดแกโปรแกรมประยุกตแบบแผนความเชือ่ ดานสุขภาพในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพื่อปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันของผูปว ยโรคความดันโลหิตสูง
ประกอบดวยกิจกรรม 1) สงเสริมความรู การรูโอกาสเสีย่ ง/ความรุนแรงของโรค/การรับรูป ระโยชนในการปฏิบัตเิ พื่อการ
ปองกันโรค 2) ลดอุปสรรคและสงเสริมความสามารถของตนเองในการปฏิบัตติ นเพื่อปองกันและจัดการในภาวะฉุกเฉินของการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการหาความตรงของเนื้อหา ( Content Validity ) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองของภาษา ความเหมาะสมของภาษา ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระตลอดจนการจัดลําดับของเนื้อหา
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สาระที่ใชไดนํา และหาคาความเทีย่ ง (Reliability)ของเครื่องมือ โดยนําไปทดลองใช(Try out) กับกลุมตัวอยางอื่นที่คลายคลึง
กันคือผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังแดง ในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 30 คน และนําขอมูล
ที่ไดมาวิเคราะหหาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบราค ( Cronbach’s alpha coefficient) ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป จากการคํานวณพบวาแบบสอบถามไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบราคเทากับ 0.85 ซึ่งถือวาผาน
เกณฑสามารถนําไปใชเก็บขอมูลได
การพิทักษสิทธิ์กลุม ตัวอยาง
งานวิจัยนี้ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ
( COA No.009262 UPHO REC No.008262 ลงวันที่ 5กุมภาพันธ 2562)โดยกอนดําเนินวิจัย กลุมตัวอยางที่เขารวมใน
งานวิจัย จะไดรับการอธิบายอยางละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการทําวิจัย การปฏิบัติตนในระหวางดําเนินโปรแกรม ประโยชน
ที่จะไดรับเมื่อเขารวมโครงการวิจัย และกลุมตัวอยางที่เขารวมโครงการวิจัยทุกคน ตองไดรับการลงลายมือชื่อในใบยินยอมเขา
รวมการวิจัยกอนทุกราย และกลุมตัวอยางสามารถถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลาโดยไมกระทบตอการรับบริการใด ๆ การ
รวบรวมขอมูลและการเสนอขอมูลจะกระทําอยางเคารพศักดิ์ศรีและความเปนมนุษยของกลุมตัวอยางสวนผลการวิจัยจะไม
เสนอเปนรายชื่อ จะแสดงผลในภาพรวมเทานั้น หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย เมื่อผลการวิจัยมีประสิทธิผลดีตอกลุมทดลอง ผูวิจัย
ไดนําโปรแกรมนี้ไปดําเนินการใหกลุมควบคุม เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
การดําเนินการวิจัย
กลุมทดลอง โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรม ใชเวลา 12 สัปดาหดังนี้
สัปดาหที่ 1 จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธสรางความคุน เคย กิจกรรมการตรวจวัดระดับความดันโลหิตประเมิน
ความรูเรื่องโรคเลือดสมองและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมการบรรยายใหความรูเรื่องหลอดเลือด
สมอง มีบุคคลตัวอยางมาเลาประสบการณการปฏิบัตติ ัวและจากครอบครัวที่มีการสูญเสียจากโรคหลอดเลือดสมอง
สัปดาหที่ 2 จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู เนนการรับรูโ อกาสเสี่ยง การรับรูค วามรุนแรง การรับรู
ประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบัติตัวใหความรูเรื่องการออกกําลังกาย อาหาร การจัดการความเครียด การทานยา ที่
เหมาะสม แจกสมุดในการบันทึกกิจกรรม ของกลุมตัวอยางและฝกการลงบันทึก
สัปดาหที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยายใหความรู การสาธิต เนนการปฏิบตั ิพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคหลอดเลือด
สมองรับรูโ อกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชนและอุปสรรคในการปฏิบตั ิตัว
สัปดาหที่ 4 และ 5 เปนกิจกรรมการสรางความมั่นใจในการประเมินเผชิญปญหาและลดอุปสรรคในดานการ
ปองกันและจัดการกับภาวะฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเยี่ยมบานครั้งที่ 1 เพื่อการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
สัปดาหที่ 8 และ 9 เปนกิจกรรมการสรางความมั่นใจในการประเมินเผชิญปญหาและลดอุปสรรคในดานการ
ปองกันและจัดการกับภาวะฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเยี่ยมบานครั้งที่ 2 เพื่อการปฏิบัติพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
สัปดาหที่ 12 กิจกรรมแลกเปลี่ยเรียนรูและมีการประเมินจากระดับความดันโลหิตและแบบสัมภาษณ
กลุมควบคุม
สัปดาหที่ 1ประเมินจากการตอบแบบสัมภาษณและบันทึกระดับความดันโลหิต
สัปดาหที่ 12ประเมินจากการตอบแบบสัมภาษณและบันทึกระดับความดันโลหิต
การวิเคราะหขอมูล
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นําขอมูลมาประมวลผลในโปรแกรทสําเร็จรูปทางสถิติ ทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ คารอยละ
2. ขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง
การรับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัวตามคําแนะนําในการ
ปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติตัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติตัวเพื่อจัดการโรคหลอดเลือดสมอง
ในภาวะฉุกเฉิน ลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานใช Paired Sample t-test และ Independent Sample t-test กําหนดระดับนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการรับรูของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลองโดยใชสถิติ
Paired Sample t-test
4. เปรียบเทีย บคา เฉลี่ ยคะแนนพฤติกรรมการรั บรูร ะหว างกลุมทดลองและกลุ มเปรียบเทีย บใช สถิ ติ
Independent Sample t-test
ผลการวิจัย
กลุมทดลอง และกลุมควบคุมเปนเพศชายและเพศหญิงที่เทากัน 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
สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเปน รอยละ 55.60 มัธยมศึ กษาคิดเปน 4.40 สวนกลุมควบคุมระดั บ
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
ตารางที่1 ตารางเปรียบเทียบการรับรูเพื่อปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูปวยโรคความดันโลหิต ในกลุมทดลอง
การรับรูฯ รายดาน
S.D.
Paired t-test
P -value
ˉx
การรับรูโ อกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง
กอนการทดลอง
1.25 0.43
7.93*
<0.001
หลังการทดลอง
2.82 0.35
การรับรูค วามรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง
กอนการทดลอง
1.53 0.54
3.44*
<0.001
หลังการทดลอง
3.00 0.42
การรับรูป ระโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัตติ าม
คําแนะนําฯ
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กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
การปฏิบัตติ ัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
การปฏิบัตติ ัวเพื่อจัดการโรคหลอดเลือดสมองใน
ภาวะฉุกเฉิน
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
* p< .001

1.49
2.83

0.42
0.35

6.30*

<0.001

2.30
2.80

0.38
0.61

5.33*

<0.001

1.13
2.96

0.38
0.09

8.01*

<0.001

จากตารางที่ 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) คาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง กอนการทดลองเทากับ 2.80 (SD=0.61) หลังการ
ทดลองเทากับ 2.83 (SD=0.35)คาคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพื่อจัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินกอนการทดลอง
เทากับ 1.13 (SD=0.38) หลังการทดลองเทากับ 2.96 (SD=0.09) พบวา คาคะแนนเฉลี่ยทุกหัวขอในกลุมทดลอง หลังการ
ทดลองสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
ตารางที่2 ตารางเปรียบเทียบการรับรูเพื่อปองกันและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองของ
ผูปวยโรคความดันโลหิตหลังการทดลอง กลุมทดลองและกลุมควบคุม
การรับรูฯ รายดาน
S.D.
Independent
P -value
ˉx
t-test
การรับรูโ อกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง
กลุมควบคุม
2.40 0.64
4.31*
<0.001
กลุมทดลอง
2.82 0.35
การรับรูค วามรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง
กลุมควบคุม
2.50 0.52
3.40*
<0.001
กลุมทดลอง
3.00 0.42
การรับรูป ระโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัตติ าม
คําแนะนําฯ
กลุมควบคุม
2.33 0.47
5.30*
<0.001
กลุมทดลอง
2.83 0.35
การปฏิบัตติ ัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
กลุมควบคุม
1.23 0.41
16.33*
<0.001
กลุมทดลอง
2.80 0.61
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การปฏิบัตติ ัวเพื่อจัดการโรคหลอดเลือดสมองใน
ภาวะฉุกเฉิน
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง

1.22
2.96

0.36
0.09

17.90**

<0.001

* p< .001
จากตารางที่ 2 พบวา ภายหลังการทดลอง คาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การ
รับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตามคําแนะนํา พฤติกรรมการ
ปองกันโรคหลอดเลือดสมองและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง ของกลุมทดลอง สูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ตารางที่3 ตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม
ความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
*p< .001

ˉx

S.D.

0.54
1.00

0.43
0.00

Independent
t-test
6.42**

p-value

<0.001

จากตาราง 3 พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลีย่ ความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวาภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคหลอด
เลือดสมอง การรับรูความรุนแรงตอการเปนโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตามการ
ปฏิบัติตัวในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการปฏิบัติตัวเพื่อจัดการโรคหลอดเลือดสมองในภาวะฉุกเฉินสูงกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคาคะแนนเฉลี่ยของความรูโดยรวมหลังการทดลองใชโปรแกรมเพิ่มขึ้นสูง
กวากอนการทดลองใชโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เปนไปตามสมมุติฐานที่ ตั้งไววา คาคะแนนเฉลี่ย
หลังเขารวมโปรแกรม สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมซึ่งผูวิจัยอภิปรายตามกิจกรรมของโปรแกรม ดังนี้
1. การสอนแบบการเห็นตัวอยางจากของจริง จากวิทยากรที่มีประสบการณจริงๆพรอมทั้งมีการเสนอความคิดเห็น
จากประสบการณของผูเขารวมอบรมพรอมทั้งไดรับการการบรรยาย ทําใหผูฟงมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ โรค
หลอดเลื อดสมอง และการปฏิบั ติ ตัว เพื่ อป อ งกั น การเกิด รับ รู ประโยชน ของการปฏิบั ติ พฤติ ก รรมเพื่ อ ปอ งกั นไม ให เ กิ ด
โรคหลอดเลือดสมอง
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2. การสาธิตการฝกปฏิบัติจริง ทําใหกลุมตัวอยางไดเห็น ถึงการกระทํา กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการอยาง
ชัดเจนและไดทดลองปฏิบัติ ซึ่งทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ การรับรูอุปสรรคของการกระทํา ซึ่งทํา
ใหบุคคลมีความมั่นใจวาตนเองสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรม หรือพฤติกรรมนั้น ๆ ไดสําเร็จ และรูสึกวามีอุปสรรคนอยและ
สามารถผานปญหาและอุปสรรคไปได รวมทั้งชวงฝกกิจกรรมกลุมตัวอยางมีอารมณทางบวกในการปฏิบัติกิจกรรม สังเกตจาก
พฤติกรรมของกลุมทดลองในขณะสาธิตและการสาธิตยอนกลับ กลุมทดลองมีความสนุกสนานและรวมกันฝกปฏิบัติ อาจทําให
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพทั้ง หมด ถูกนํามาปฏิบัติซ้ํา ๆ ทําใหเกิดความตอเนื่องได
3. การอภิปรายกลุมการแลกเปลีย่ นเรียนรูภายในกลุม เปนกระบวนการใหบุคคลมีการวางแผนและกลวิธีที่
เหมาะสมในการปฏิบัติพฤติกรรม โดยใหสมาชิกกลุมทดลองไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นและตัดสินใจ
รวมกัน ในการกําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพ มีวิธีการแกไขปญหาอุปสรรค และการเสนอ
ทางเลือกในการปฏิบตั ิพฤติกรรม รวมทั้งมีการเสริมแรงจากแรงสนับสนุนทางสังคมภายในสมาชิกกลุม กันเอง จากผูวิจัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน เพือ่ กระตุนใหปฏิบตั ิและคงไวซึ่งการปฏิบัติพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของกลุมทดลอง
4. การใหความรูและขวัญกําลังใจจากทีมงานโดยการเยีย่ ม เปนการกระตุนเตือนในดานความรู และการปฏิบัติ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเปนระยะ ๆ
ดังนั้นการที่กลุมทดลองไดรับโปรแกรม ทําใหเกิดความตระหนักถึงความจําเปนในการดูแลสุขภาพ และทําใหบุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพทั้งดานความรู การรับรูและการปฏิบัติตนพฤติกรรมเพื่อปองกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองได ซึ่งผลที่ไดหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย ของความรู การรับรูโดยรวมทุกดานและการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษบา อภัยพิมและคณะ (2562) ศึกษาผลของโปรแกรม
สงเสริมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตอพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
พบวากลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมมีพฤติกรรมการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกวากอนการทดลองและมากกวากลุม
ควบคุมอยามีนัยทางสถิติ (p< .001) สอดคลองกับงานวิจัยของ วัลลยา ทองนอย (2554) ศึกษา การประยุกตแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพรวมกับแรงสนับสนุนทางดานสังคม ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูปวย
โรคความดัน โลหิตสูงตําบลโนนพะยอม อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกนผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ในดานความรูเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนและอุปสรรคของการปฏิบัติตัว
เพื่อปองกันโรคหลอดเลือดสมอง และการไดรับแรงสนับสนุนทางดานสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองและกลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา นิ่มตรง (2555)ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการให ค วามรู แ ละสนั บ สนุ น ต อ พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองและอาการปวดของผู ป ว ยปวดหลั ง ส ว นล า งเรื้ อ รั ง
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยปวดหลังสวนลางเรื้อรังที่ไดรับโปรแกรมการใหความรูและสนับสนุนหลัง
การทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับงานวิจัยของเอี่ยมศิริกิจประเสริฐ
(2555) ศึกษาผลของโปรแกรมการสรางแรงจูงใจในการปองกันโรคตอการลดภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองในเครือญาติ มี
คะแนนเฉลี่ยของน้ําหนักตัวดัชนีมวลกาย รอบเอว ระดับความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดแตกตางจากกอนการทดลอง
อยางมรนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โปรแกรมการจูงใจยังทําใหกลุมทดลองมีพฤติกรรมการออกกําลังกายที่สามารถกระทํา
ไดอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น
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และสอดคลองกับการศึกษาของ นิวัฒน วงษหลี,กรรณิการ เรืองเดช,บุญสิทธิ์ ไชยชนะและไพบูลย ชาวสวนศรีเจริญ
(2558) ศึก ษาประสิท ธิผลของโปรแกรมสุ ขศึก ษาโดยประยุ กตแ บบแผนความเชื่ อดา นสุ ขภาพต อความรู ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุนในนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่
ไดรับโปรแกรมสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน ความเชื่อดานสุขภาพ การรับรูความสามารถของตนเอง
ในการปองกันโรคกระดูกพรุนและพฤติกรรมการปองกันโรคกระดูกพรุน สูงกวากอนไดรับโปรแกรมสุขศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 และคะแนนเฉลี่ยสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคลองกับ
การศึกษาของรัตนา สารบุญ (2555) ศึกษาการประยุกตแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อ
สงเสริมพฤติกรรมการปองกันการแพรกระจายเชื้อของผูปวยวัณโรคปอดในโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวา
ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเรื่องเกี่ยวกับวัณโรคปอดและการรักษา การรับรูโอกาสเสี่ยงและ
การรับรูความรุนแรงตอพฤติกรรมการแพรกระจายเชื้อวัณโรค การปฏิบัติตัวและการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตัวในการ
ป อ งกั น การแพร ก ระจายเชื้ อ วั ณ โรคและความสม่ํ า เสมอในการรั บ ประทานยาวั ณ โรคครบสู ง กว า การทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ‹ 0.001)
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับการรักษากับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ
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
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง และศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ที่มารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 222 คน
เปนประชากรในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาต่ําสุด-สูงสุด และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 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 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช หนวยงานที่เกี่ยวของเชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ควรใหความรูกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงใหมากขึ้นเพื่อใหเกิด
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 เปนภาวะที่สมองขาดเลือดไปหลอเลี้ยง ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองตีบ ตัน และแตก
สงผลใหขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง ทําใหเซลลสมองตายในที่สุด เกิดอาการชาที่ใบหนา ปากเบี้ยว พูดไมชัด แขน ขา ขางใดขาง
หนึ่งออนแรง เคลื่อนไหวไมไดหรือเคลื่อนไหวลําบากอยางทันทีทันใด ปจจุบันเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญระดับโลก
องคการอนามัยโลก รายงานวา โรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก 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
เพิ่มขึ้นทุกปจากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทย (สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ,
2560) ในพ.ศ. 2557 พบวาโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ของประชากรทั้งในเพศชายและเพศหญิง
(ชาย 30,402 ราย, หญิง 31,044 ราย) และเปนสาเหตุของการสูญเสียปสุขภาวะจากการตายกอนวัยอันควร เปนอันดับ 2 ใน
เพศชาย และอันดับ 1 ในเพศหญิง
จากสถานการณดังกลาว แสดงใหเห็นวาโรคหลอดเลือดสมองเปนภัยที่กําลังคุกคามประชากรทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทย ทั้งนี้เพราะโรคหลอดเลือดสมองเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน ๆ และยังเปนโรคที่สามารถเกิดไดกับประชาชนทุกวัย
ผูที่ ปว ยจากโรคนี้ จะได รับ ผลกระทบทั้ งทางด านรา งกาย จิ ตใจ และสั งคม ผูป ว ยบางรายเกิด ความพิก าร จากสถิ ติข อง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่รับไวในโรงพยาบาลเมื่อติดตามตอเนื่องไปเปนเวลา 1 ป พบวาผูปวย
รอยละ 32 มีความพิการรุนแรงจนตองมีผูอื่นชวยในการประกอบกิจวัตรประจําวัน ผูปวยสวนใหญจึงมีภาวะซึมเศราและมี
ปญหาดานอารมณและพฤติกรรมหลายรูปแบบ เชน วิตกกังวล ซึ่งเกิดจากความไมรูไมเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปนวาจะตองเสีย
คาใชจายมากนอยเพียงใด รักษาหายหรือไม ผูปวยจะมีอาการแสดงออกทางรางกายคือ กระสับกระสาย นอนไมหลับ บางราย
มีพฤติกรรมถดถอยเหมือนเด็ก บางรายมีพฤติกรรมตอตาน ปฏิเสธการดูแลจากผูอื่น บางรายกาวราว ควบคุมตนเองไมได
(ณัฐธิวรรณ พันธมุง, อลิสรา อยูเลิศลบ และอามีนะห เจะปอ, 2561)
จากขอมูลดังที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health belief model)
ที่เชื่อวาการที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อปองกันโรคนั้น ขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลนั้น ๆ ไดแก การรับรูความรุนแรงของ
โรค การรับรูอุปสรรคที่มีอยู การรับรูความเสี่ยงของการเปนโรค การรับรูประโยชนจากการปฏิบัติพฤติกรรม รวมกับการรับรู
ความสามารถของตนเอง (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2536) ประกอบกับแนวคิดทฤษฏีแรงสนับสนุนทางสังคม
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(Social support) ในดานความชวยเหลือทางดานขอมูลขาวสาร วัตถุส่ิงของ หรือทางดานจิตใจ แรงสนับสนุนทางสังคม อาจ
มาจากบุคคลในครอบครัว เชน พอแม พี่นอง เพื่อนบาน ผูนําชุมชน เพื่อนรวมงาน เจาหนาที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผูวิจัยจึงเกิดคําถามวิจัยวาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงเปนอยางไร และมีปจจัยอะไรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งผลการศึกษาที่ไดรับจะนําไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
องคการบริการสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชดานการควบคุม
ปองกัน แกไขปญหาโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดสมองในผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ที่ ม ารั บ การรั ก ษาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอด
เลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาจํานวน 222 คน
ตามบัญชีรายชื่อผูปวยที่มาเขารับการรักษากับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ ระยะเวลาในการศึกษา เดือน
กุมภาพันธ 2562 ถึง มกราคม 2563 เปนเวลา 11 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือวิจัยดวยตนเอง เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก
แบงออกเปน 8 สวน ดังนี้ สวนที่ 1) ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ สวนที่ 2) ความรูในการปองกัน
โรคหลอดเลือดสมองเปนแบบถูก-ผิด จํานวน 10 ขอ (KR-20=.504) สวนที่ 3) การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.687) สวนที่ 4) การรับรูตออุปสรรคในการปองกันโรคหลอด
เลือดสมองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.719) สวนที่ 5) แบบสอบถามขอมูลการรับรู
ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.774) สวนที่
6) แบบสอบถามขอมูลการรับรูประโยชนการรักษาและการปองกันโรคหลอดเลือดสมองเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) จํ า นวน 10 ข อ (α=.768) ส ว นที่ 7) ข อ มู ล ด า นแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเป น แบบ 2 คํ า ตอบให เ ลื อ ก
(Dichotomous) จํานวน 10 ขอ (KR-20=.550) และสวนที่ 8) พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคหลอดเลือดสมองในผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) จํานวน 10 ขอ (α=.756) ผูวิจัยไดใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
3 คน ตรวจเครื่องมือเพื่อหาความตรงเชิงโครงสราง (IOC) ไดคาความตรงเชิงโครงสรางเทากับ 1.0 สามารถใชไดทุกขอ
หลังจากนั้นนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จํานวน 30 ตัวอยาง ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือทั้ง
ฉบับเทากับ 0.842
วิธีการรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขาพบกลุมตัวอยาง ตามบัญชีรายชื่อผูปวยที่มาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานน้ําคบ โดยไดอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยและอธิบายสิทธิสวนบุคคลในการตอบแบบสอบถามใหกับ
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ผูตอบแบบสอบถาม จนผูตอบแบบสอบถามเขาใจและใหคํายินยอมในการตอบแบบสอบถามโดยการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามเอง
การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด คาสูงสุด และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สัมประสิทธิ์ความสัมพันธของเพียรสัน และ
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธแบบ ETA
ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุดของกลุมตัวอยาง (N = 222)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
เพศ
หญิง
145
65.3
ชาย
77
34.7
อายุ
30-59 ป
90
40.5
60 ปขึ้นไป
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
ปริญญาตรี
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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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
จํานวน (คน)
รอยละ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 9,000
207
93.2
มากกวา 9,000
15
6.8
S.D = 3164.51 min = 300 max = 20000
x = 4231.31
การสูบบุหรี่
ไมสูบ
190
85.6
สูบ
24
10.8
เลิกแลว
8
3.6
การดื่มแอลกอฮอล
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
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของประชากร พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.3 และเพศชาย คิด
เปนรอยละ 34.7 อายุ พบวาสวนใหญอยูในชวงอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 59.5 ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญศึกษา
ชั้นประถมศึกษา 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
สวนที่ 2 พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาต่ําสุด-คาสูงสุด จําแนกตามระดับพฤติกรรมการปองกัน
โรคหลอดเลือดสมองในผูป วยโรคความดันโลหิตสูง (N = 222)
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
จํานวน
รอยละ
พฤติกรรมการปองกันระดับสูง (ไดคะแนนในชวงมากกวา 26 คะแนน)
108
48.6
พฤติกรรมการปองกันระดับปานกลาง (ไดคะแนนในชวง 22-26 คะแนน)
102
45.9
พฤติกรรมการปองกันระดับต่ํา (ไดคะแนนในชวงนอยกวา 22 คะแนน)
12
5.4
S.D = 2.619 min = 17 max = 30
x = 26.33
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จากตารางที่ 2 พบว า พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดสมองในผู ปว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง ส ว นใหญ มี
พฤติกรรมการปองกันระดับสูง คิดเปนรอยละ 48.6 รองลงมาเปนพฤติกรรมการปองกันระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.9
และพฤติกรรมการปองกันระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 5.4
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของเพียรสัน
ปจจัย
S.D
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
x
Y
26.33 2.619
62.49 12.06 -.053
X1
4231.31 3164.51 .047 -.513** X2
8.95
1.162 .199** .129 -.024
X3
32.21 4.508 .258** .033 .021 .460**
X4
X5
23.67 4.952 .084 -.180** .047 .061
.204**
31.97 3.864 .162* -.026 .066
.351** .638** .213** X6
32.51 3.940 .705
-.035 .058
.274** .646** .082 .658** X7
8.85
1.227 .199** .095 .056
.337** .237** .032 .154* .163* X8
*p-value < .05 **p-value < .01
Y
แทน พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยความดันโลหิตสูง
แทน อายุ
X1
แทน รายได
X2
แทน ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
X3
แทน การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
X4
แทน การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
X5
แทน การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง
X6
X7
แทน การรับรูประโยชนการรักษา และการปองกันหลอดเลือดสมอง
แทน แรงสนับสนุนทางสังคม
X8
จากตารางที่ 3 พบวา ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.199) การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง
(r = 0.258) แรงสนับสนุนทางสังคม (r = 0.199) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < .01 สวนการรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง (r = 0.162) มี
ความสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดสมองในผู ป ว ยความดั น โลหิ ต สู ง อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่
p-value < .05 สําหรับตัวแปร อายุ รายได การรับรูอุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูประโยชนการรักษา
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยความดันโลหิตสูง

999

สวนที่ 4 คาความสัมพันธของตัวแปรตน กับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง
ตารางที่ 4 คาความสัมพันธแบบ ETA
ความสัมพันธ
SS
DF
MS
เพศ : พฤติกรรม
6.206
1
6.206
ระดับการศึกษา : พฤติกรรม
20.889
5
4.178
อาชีพ : พฤติกรรม
26.258
7
3.751
การสูบบุหรี่ : พฤติกรรม
29.751
2
14.876
การดื่มแอลกอฮอล : พฤติกรรม
21.230
2
10.615
การตรวจสุขภาพประจําป : พฤติกรรม
190.811
2
95.406
*p-value < .05
จากตารางที่ 4 พบวา การตรวจสุขภาพประจําปของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ปองกันโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value <.05

F
.905
.4178
.539
2.193
1.556
15.775

Sig
.343
.697
.804
.114
.213
<.001*

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญอยูใน
ระดับสูง คิดเปนรอยละ 48.6 สอดคลองกับการศึกษาของ สุริยา หลาก่ํา และศิราณีย อินธรหนองไผ (2560) ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยกลุมเสี่ยงสูง ตําบล
เหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด พบวา คะแนนพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองอยูในระดับสูง ( x = 81.93,
S.D. = 8.45) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการมารับการรักษาอยาง
ตอเนื่อง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล รับประทานอาหารที่มีประโยชน
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ และมีการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
พบวาความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง สอดคลองกับการศึกษาของ นงนุช เสือพูม (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความรู
กับ พฤติ กรรมการป อ งกั น วัณ โรคปอดของประชาชน ตํ าบลสวนกล ว ย อํ าเภอบ านโปง จัง หวัด ราชบุ รี ที่ พบว าความรู มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันวัณโรคปอดของประชาชน (r = 0.24) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < .001
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูป วยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญไดรบั ความรู ขอเสนอแนะ จากบุคลากรสาธารณสุข และเกิดสัง่ สมเปนทักษะ
เขาใจ เห็นประโยชนในการปองกันตนเองจนกลายเปนความเชื่อ จึงสงผลใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงแสดงพฤติกรรมการปองกันโรค
หลอดเลือดสมองออกมา
การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < .01 สอดคลองกับการศึกษาของ อัจฉรา สาระพันธ และคณะ (2560)
ที่พบวาการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการหกลม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรับรูวาตนเองอาจมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองได หากไมดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ที่กลาววาการที่บุคคลรับรูวาตนเองมี
โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรค จะกระทําพฤติกรรมเพื่อมิใหตนเองเปนโรคนั้น ๆ
การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < .05 สอดคลองกับการศึกษาของ ผองศรี พูลทรัพย และคณะ
(2558) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเรื่องโรคไขเลือดออกกับพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจําหมูบาน ตําบลสบบง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่พบวาการรับรูความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรคความดันโลหิตสูงมีความรุนแรงตอ
สุขภาพ ถาหากไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการปองกันโรค หรือการใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล จะสงผลกระทบตอฐานะทาง
สังคม และอันตรายตอชีวิต อีกทั้งยังเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางดานจิตวิทยา เชน ความกลัว ความวิตกกังวลที่สูงหรือต่ําเกินไป และใน
การศึกษาครั้งนี้พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงรับรูวาโรคหลอดเลือดสมองมีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต ถาปวยดวยโรคหลอดเลือด
สมองมีโอกาสพิการสูง หรือถาผูปวยหยุดยาเองมีโอกาสเกิดโรคแทรกซอน และอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < .01 ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการศึกษาของสุจิตต แสนมงคล (2559) ที่ศึกษา
การรับรูภาวะสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก จังหวัดภูเก็ต ที่
พบวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภวัยรุนครรภแรก อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ < 0.001 ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาจากเจาหนาที่สาธารณสุข ไดรับความรู
เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุข อีกทั้งยังมีครอบครัวชวยดูแลทําใหมีการรับรูและรูสึก
วามีคนคอยใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ สงผลใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเองและมีสุขภาพที่ดี
การตรวจสุขภาพประจําปมคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < .05 ซึ่งสอดคลองกับบทความเผยแพรความรูสูประชาชนของ คณิสส เสงี่ยมสุนทร
(2562) ที่ระบุวาการตรวจสุขภาพประจําปมีความจําเปน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปจจัยเสี่ยงที่อาจนําไปสูการเกิดโรคในอนาคต
และสามารถวางแผน ปรับลดปจจัยเสี่ยงเพื่อปองกันการเกิดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีการดําเนินชีวิต รวมทั้งปรับเปลี่ยนชนิดและ
ขนาดยาที่รับประทาน อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพที่วาหากตนเองทราบวาตนเองมีความเสี่ยง หรือรับรู
โอกาสเสี่ยง รับรูความรุนแรงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ก็จะทําใหหาวิธีปองกันตนเองจากการเปนโรคนั้น ๆ ดังนั้นจึงทําการ
ตรวจสุขภาพประจําปสม่ําเสมอ (รอยละ 69.4)
ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงสวนใหญมีความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับสูง
ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือด
สมอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการตรวจสุขภาพประจําป มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ ควรสงเสริมใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดมีความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคหลอดเลือดสมองมากขึ้น และสนับสนุนให
ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับรูเกี่ยวกับการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง รวมถึงการไดรับ
การตรวจสุขภาพประจําป และการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ไมวาจะเปนดานสิ่งของ การใหกําลังใจ การดูแลสุขภาพ รวมทั้ง
การใหขอมูลที่ถูกตองตอไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สรุปผลไดวา ประชาชนมีความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับสูง รับรูโอกาสเสี่ยงโรคหลอด
เลือดสมองระดับสูง รับรูตออุปสรรคในการปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับปานกลาง รับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือด
สมองระดับสูง รับรูตอประโยชนการรักษาและปองกันโรคหลอดเลือดสมองระดับสูง แรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง และ
พฤติกรรมการปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูงระดับสูง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
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ปองกันโรคหลอดเลือดสมองในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ไดแก ความรูในการปองกันโรคหลอดเลือดสมอง การรับรูโอกาส
เสี่ยง การรับรูความรุนแรงของโรคหลอดเลือดสมอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการตรวจสุขภาพประจําป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีจากการไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เจาหนา
สาธารณสุขอําเภอวัดโบสถ ที่ใหขอเสนอแนะในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอขอบพระคุณผูป วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับ
การรักษากับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานน้ําคบ ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ที่ใหความรวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาส นี้
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ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การเห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุน
ทางสังคม และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางคือคนพิการทางการเคลื่อนไหวอายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 382 ราย
สุมแบบหลายขั้นตอนแลวกําหนดสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติวิเคราะหขอมูล คือคาเฉลี่ย สวน
เบี่ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะหถ ดถอยแบบสั มประสิ ทธิ์ส หสัม พัน ธสเปย รแมน การวิจั ยเชิ งคุ ณภาพวิเ คราะห ตาม
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
การสนับสนุนทางสังคมภาพรวมมีความสัมพันธกันกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ลักษณะ
ของความสัมพันธทางบวกในระดับสูง ( rS =.87**) สวนปจจัยการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน
ระดับสูง ( rS =.83**) และปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในระดับสูง ( rS =.80**)
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต, คนพิการ, การเห็นคุณคาในตนเอง, 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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( rS = .87 **). Social support factor has a high level of quality of life ( rS = .83 **) and the self - esteem
factor has a high level of quality of life ( rS = .80 **).
keywords: Quality of life, Disabled, Self-esteem, Social support.

บทนํา
คนพิการเปนผูที่มีความเสียเปรียบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เกิดจากความชํารุดหรือความสามารถบกพรอง
เปนผลทําใหบุคคลนั้นไมอาจแสดงบทบาทหรือกระทําอะไรใหเหมาะสมสอดคลองตามวัย สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมได
สงผลตอคุณภาพชีวิต (Quality of life) เปนการรับรูความพึงพอใจและสถานะของบุคคลในการดํารงชีวิตทางสังคม โดยจะมี
ความสัมพันธกับเปาหมายและความคาดหวังของตนเองภายใตบริบทของวัฒนธรรม คานิยมมาตรฐานของสังคมและสิ่งอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ คุณภาพชีวิตจึงเปนกลไกทางสังคมที่มนุษยกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนมาตรฐานที่จะสงผลใหมนุษยสามารถพัฒนา
ตนเองไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนาใหมีการดํารงชีวิตในแนวทางที่ดี ตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ของตนจนเปนที่
ยอมรับในคุณคาและความสําคัญของตนเอง ผูอื่น สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกายสูงเปนอันดับหนึ่งถึงรอยละ 49.34 ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกายแยกเปนชาย
5,746 คนและหญิง 6,302 คน รวมทั้งสิ้น 12,066 คน (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2562)
ปญหาและผลกระทบของคนพิการ ทั้งดานคาใชจายในการดูแลสุขภาพ การฟนฟูสภาพรางกาย การลดทอนใน
ความเปนมนุษยเปนภาระแกครอบครัวและสังคม การลดการจางงานในคนพิการ รวมถึงการมีอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
ดวยสงผลใหคนพิการสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับการไมมีงานทํา ไมมีรายได ความยากจน มีความยากลําบากในการดูแลตัวเอง
ตอการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขในสังคม ทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนพิการ เปนผลมาจากพื้นฐานการดํารงชีวิต
ประสบการณในชีวิต ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสุขภาพของรางกาย (Zhan, 1992) คุณภาพชีวิตคนพิการก็เชนกัน
ตองการความพึงพอใจในการดํารงชีวิตทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตที่เปนอิสระในสังคม ตองการ
ความชวยเหลือจากรัฐบาลในดานการรักษาพยาบาล การมีงานทํา อาชีพที่เหมาะสม การจัดหาอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ
และการชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพคนพิการใหสามารถชวยเหลือตนเองได (กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ผานมาของจังหวัดพิจิตรนั้น ภาครัฐและหนวยงานองคกรเอกชน
ที่เกี่ยวของไดจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไดแกการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ การชวยเหลือใหเขารับ
การอุปการะในสถานสงเคราะห การชวยเหลือเบี้ยคนพิการ การเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคนพิการ ตลอดจนการ
สนับสนุนทางสังคมดานตาง ๆ โดยยึดหลักการวิเคราะหสถานการณอยางรอบดาน และบูรณาการดําเนินงาน ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการทุกภาคสวนเพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
(แผนปฏิบัติการ ภายใตแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 - 2564 ) เปนแผนยุทธศาสตรที่
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 ซึ่งกําหนดใหคณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติมีหนาที่เสนอนโยบาย แผนหลัก และ
โครงการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้สาระสําคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับนี้
มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัตสิ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2556 ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 –
2564 ตลอดจนอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ เปาประสงคการพัฒนาที่ยั่งยืน และพันธกรณีระหวางประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2564 กาวไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการโครงการของแตละ
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ยุทธศาสตร โดยมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหสามารถบรรลุเปาประสงค และนําไปสูวิสัยทัศนของ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ในชวงระยะเวลา 5 ป เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “คนพิการเขาถึง
สิทธิไดจริง ดํารงชีวิตอิสระ ในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางยั่งยืน” เพื่อการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการใหมี
ประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจสูภาคทองถิ่น ภาคประชาสังคมและภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผล และสราง
ความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและเครือขายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคนพิการอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพิจิตร. 2562)
การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต คนพิการจึ งมี ความสํา คัญ เป นอยางมาก เพื่ อใหส ามารถพัฒ นาตนเองและสัง คมไปสู
เปาหมายที่พึงปรารถนาทั้งในสวนบุคคลครอบครัวจึงตองมีการพัฒนาในดานการศึกษาเพื่อใหมีแนวคิดเจตคติที่ดีรูจักการ
บริหารตนเอง การเอื้ออาทรตอบุคคลอื่น มีอาชีพและรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต มีคุณธรรม ศีลธรรม ถาหากปฏิบัติได
เชนนี้เทากับเปนการยกระดับทั้งตนเองและสังคม ทําใหมีคุณคามีความเจริญงอกงาม ปญหาตาง ๆ ในสังคมลดนอยลง
ประเทศชาติใดมีมนุษยที่พรอมดวยศักยภาพทั้งทางรางกาย จิตใจ ความสัมพันธกับสังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินชีวิต ถือวาประเทศนั้นเปนประเทศที่พัฒนาและประสบผลสําเร็จ คนพิการจึงนับเปนประชากรกลุมหนึ่งของสังคม
ที่กําลังเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของตนเองนํามาพัฒนาชุมชน สังคม และดําเนินชีวิตรวมอยูใน
ชุมชนไดอยางมีความสุข (กรรณิการ ศรีวารีรัตน. 2562) ซึ่งการดําเนินงานดานคนพิการของจังหวัดพิจิตร มีนโยบายดานคน
พิการเริ่มตนจากการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกคนพิการ ในรูปแบบใหการสงเคราะหโดยสถาบันตาง ๆ ตอมาไดพัฒนา
กาวหนาไปสูการฟนฟูสมรรถภาพโดยภาครัฐมีโครงการตาง ๆ มากมายเพื่อชวยเหลือคนพิการแตในทางปฏิบัติคนพิการยัง
ไมไดรับการสงเสริมคุณภาพชีวิตและยังไมไดรับการฟนฟูทุกดานอยางจริงจังจากภาครัฐและสังคม และการบริการบางครั้ง
ไมตรงตามความตองการของคนพิการอยางแทจริง จึงไมเกิดประโยชนตอการดําเนินชีวิตของคนพิการ บางคนอยูหางไกล
มีฐานะยากจน เขาไมถึงความชวยเหลือจากภาครัฐ และขาดการชวยเหลือจากสังคมจึงกลายเปนคนพิการที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งทํา
ใหเกิดปญหาทั้งทางรางกายและจิตใจขาดรายไดในการจุนเจือครอบครัว ทั้งนี้เพื่อใหคนพิการมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย
มีความตองการปจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิต มีสิทธิเหมือนคนปกติทั่วไป และคนพิการสามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่อนําไปสู
การพึ่งตนเอง ดํารงชีวิตอยางอิสระ และสรางสรรคประโยชนแกสังคมได
จากสภาพปญหาและผลกระทบดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในจังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม และหา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร เพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมสภาพทาง
กายหรือสุข ภาพ รวมทั้งใหคนพิ การมีสิทธิ ไดรั บสิ่งอํ านวยความสะดวกอั นเป นสาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรั ฐ
ตลอดจนใหรัฐตองสงเคราะหคนพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได การนํามาทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิดความ
เสมอภาคในสังคม การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ตอเนื่อง ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสิ่งที่สําคัญคือใจที่เปดกวางของผูคน
ในสังคมเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และ
กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและความคุมครองคนพิการ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่ จังหวัดพิจิตร
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง คือ คนพิการที่ไดขึ้นทะเบียนเปนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
รางกาย ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 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
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การเห็นคุณคาในตนเอง
1. ดานความสามารถ
2. ดานความสําคัญ
3. ดานการประสบความสําเร็จ
4. ดานการมีคณ
ุ คา

คุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดพิจิตร
1. ดานรางกาย
2. ดานจิตใจ
3. ดานความสัมพันธทางสังคม
4. ดานสิ่งแวดลอม

การสนับสนุนทางสังคม
1. ดานอารมณ
2. ดานการประเมิน
3. ขอมูลขาวสาร
4. ดานเครื่องมือ สิ่งของ การเงิน
และแรงงาน
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
ใชแนวทางการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ( Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนคนพิการที่ไดขึ้นทะเบียนเปนคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย ที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป ในเขตจังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 8,446 ราย (พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, 2562: 3) หาขนาดกลุมตัวอยาง ดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane. 1973: 824) ไดกลุมตัวอยาง
382 ราย ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) แลวกําหนดสัดสวน การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
สเปยรแมน (Spearman rank correlation coefficient)
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิง
ปริมาณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย จากการสัมภาษณเจาะลึก คนพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว จํานวน 12 ราย ไดมาจาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชวิธีการวิเคราะหขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การหาขอสรุป และ
ตีความใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง การวิจัยมีการหาคุณภาพโดยการหาความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) จากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเทากับ 0.92
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร
4. การแปรผล เปนลักษณะแบบสอบถามซึ่งเกณฑคา เฉลีย่ ในการอภิปรายผลซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการ
คํานวณความกวางของอันตรภาค ดังนี้
จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคา สูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่าํ สุด
จํานวนชั้น
= 0.08
= 5-1
5
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2548: 103)
4.21 – 5.00 การเห็นคุณคาในตนเองมากที่สุด
3.41 – 4.20 การเห็นคุณคาในตนเองมาก
2.61 – 3.40 การเห็นคุณคาในตนเองปานกลาง
1.81 – 2.60 การเห็นคุณคาในตนเองนอย
1.00 – 1.80 การเห็นคุณคาในตนเองนอยที่สุด
เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธ ใชเกณฑดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
ระดับของความสัมพันธ
คา rS
.90 - 1.00
มีความสัมพันธกันสูงมาก
.70 - .90
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
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.50 - .70
.30 - .50
.00 - .30

มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํามาก

สรุปผลการวิจัย
1. ระดั บ การเห็ น คุ ณ ค า ในตนเอง ระดั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนพิ ก าร
ในจังหวัดพิจิตร
1.1 การเห็นคุณคาในตนเองของคนพิการ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน
ลําดับ การเห็นคุณคาในตนเอง
1
2
3
4

MEAN
3.05
2.90
3.07
2.95
2.99

ดานความสามารถ
ดานความสําคัญ
ดานการประสบความสําเร็จ
ดานการมีคุณคา
ภาพรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.65
ปานกลาง
.63
ปานกลาง
.59
ปานกลาง
.74
ปานกลาง
.59
ปานกลาง

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 2.99 รายดาน
พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยดานการประสบความสําเร็จมีคาสูงสุดมีคาเฉลี่ย 3.07 สวนดานความสําคัญมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด 2.90

1.2 การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการในจังหวัดพิจิตร ภาพรวมและรายดาน
ลําดับ การสนับสนุนทางสังคม
1
2

MEAN
3.08
2.82

ดานอารมณ
ดานการประเมิน
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3
4

ดานขอมูลขาวสาร
ดานเครื่องมือ สิ่งของ การเงิน และแรงงาน
ภาพรวม

3.20
3.09
3.05

.97
.87
.86

ปานกลาง
ปานกลาง
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) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแบบการประเมินขององคการอนามัยโลก (WHOQOL - BREF - THAI)
ลําดับ คุณภาพชีวิตคนพิการ
1
2
3
4

MEAN
3.11
3.09
3.02
3.04
3.06

ดานรางกาย
ดานจิตใจ
ดานความสัมพันธทางสังคม
ดานสิ่งแวดลอม
ภาพรวม

ความคิดเห็น
S.D.
.95
1.15
.89
.96
.97

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดพิจิตรภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.06 รายดานพบวาอยูใน
ระดับปานกลางทุกดานโดยดานรางกายมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.11 สวนดานสิ่งแวดลอมมีคาต่ําสุดคาเฉลี่ย 3.04
2. ความสัมพันธของปจจัยการเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ จังหวัดพิจิตร
ความสัมพัน ธของปจจัย การเห็นคุ ณคาในตนเอง และการสนั บสนุน ทางสั งคมภาพรวมมีค วามสั มพันธ กันกั บ
คุณภาพชีวิตของคนพิการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยที่ลักษณะของความสัมพันธทางบวกในระดับสูง
( rS =.87**) เมื่อพิจารณาดูปจจัยการสนับสนุนทางสังคม พบวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูง
( rS =.83**) สวนปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูง ( rS =.80**) เชนกัน
จาการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเจาะลึกคนพิการ จํานวน 12 ราย พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตคน
พิการเรียงจากมากไปนอย คือการเห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพในครอบครัว และการบริการที่
ไดรับจากภาครัฐ

การเห็นคุณคาในตนเอง จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา การที่จะทําใหคนพิการเห็นคุณคาในตนเอง มีดังนี้
1. ใหแรงจูงใจในการดําเนินชีวิต หรือแรงบันดาลใจ ซึ่งครอบครัวก็เปนจุดเริ่มตนในการสรางแรงบันดาลใจไดดี
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2. ใหมีความเปนอยูอยางอิสระสามารถชวยเหลือตัวเองไดตามสภาพความพิการเชน การทํากิจวัตรประจําวันได
โดยพึ่งพาผูดูแลใหนอยที่สุด และพยายามใหมีความเปนอยูใหใกลเคียงกับคนปกติใหได เชน มีรายไดมีอาชีพ สามารถเลี้ยงดู
ตัวเองไดไมเปนภาระกับคนในครอบครัว สามารถขับรถจักรยานยนต เปนตน
บุคคลในครอบครัวหรือผูดูแลตองเขาใจในความพิการ มีความรักหวังดีกับคนพิการตองพยามยามใหคนพิการ
เหลานี้ สามารถชวยเหลือตัวเองใหมากที่สุด
ภาคีเครือขาย พบวา คนพิการมีความจําเปนตองมีเวทีพูดคุย เปนที่ปรึกษาระหวางคนพิการดวยกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินชีวิตของแตละคน และไดชวยกันดูแลคนพิการดวยกัน จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา
คนที่พิการบางคนถูกทอดทิ้งใหอยูบานคนเดียว โดยผูดูแลไปทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว โดยที่คนพิการไมมีโอกาสไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ
สัมพันธภาพในครอบครัว พบวา เปนจุดเริ่มตนในการสรางแรงบันดาลใจ
สวนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถสรุปไดวา คนพิการตองการใหคนในครอบครัวมีความรัก
ความผูกพันกัน สามารถปรึกษาพุดคุยไดทุกเรื่องและสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันได เชน การไปเที่ยวการไปวัดทําบุญ
ตามประเพณีตาง ๆ คนพิการตองการใหครอบครัว เห็นวาคนพิการไมใชภาระ ตองปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในบานใหคน
พิการมีความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน
การบริการที่ไดรับจากภาครัฐ พบวา ปจจุบันการบริการจากภาครัฐดานการคมนาคมสําหรับคนพิการยังไมไดรับ
ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการทางดานสาธารณสุขที่ศูนยสุขภาพหรือโรงพยาบาล เชน รถโดยสารประจําทางไมมี
ทางขึ้นลงสําหรับรถเข็ญของคนพิการ ตองการใหภาครัฐมีนโยบายในการดูแลคนพิการใหชัดเจนในการเขาถึงบริการจาก
ภาครัฐ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
อภิปรายผล
การอภิปรายผลการศึกษาดานปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดพิจิตร
ระดับ คุณ ภาพชีวิต คนพิก าร ในภาพรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง สอดคลอ งกับ งานวิจัย ของ ธานีรัต น ผอ งแผว
(2557) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ดานรางกาย ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปางกลาง จึงจะตองมี
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือ ดูแล รักษาตามสภาพความพิการ และการใหความรูในการ
ดูแลสุขภาพแกคนพิการ และครอบครัวคนพิการสอดคลองกับงานวิจัยของ สุเวช ทรงอยูสุข (2555) ที่ศึกษาแนวทางการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยองคการบริหารสวนตําบลเขมราฐ อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ไดเสนอแนวทางการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการดานการแพทย โดยบูรณาการรวมมือใหการชวยเหลือคนพิการดานการตรวจ การรักษา การจัดอุปกรณ
ทางการแพทยที่จําเปนสําหรับคนพิการ การใหความรูในการดูแลตนเองสําหรับคนพิการ ความรูในการดูแลคนพิการ สําหรับ
ครอบครัวคนพิการ
ดานจิตใจ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปางกลางจะตองมีการให
กําลังใจ และจัดใหมีการพบปะพูดคุยกันระหวางคนพิการ โดยมีการกําหนดใหมีวันสําคัญของคนพิการขึ้น เพื่อเปนการ
กระตุนใหคนในสังคม หันมาใหความสนใจและใหความสําคัญของคนพิการ สอดคลองกับการศึกษาของ กชนิภา นราพินิจ
(2561: 146) ที่ศึกษาการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับองคกรภาครัฐระดับตําบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรณีศึกษาตําบลตาจั่น อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ไดเสนอแนวทางการใหกําลังใจคนพิการ โดยมีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับคนพิการไดคลายเหงา เพื่อเสริมกําลังใจบอยมากขึ้น
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ดานความสัมพันธทางสังคม ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปาง
กลาง ใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางคนพิการและชุมชน เพื่อใหคนพิการสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติ
สอดคลองกับวิจัยของ ยศพล เหลืองโสมนภา สาคร พรอมเพราะ และสุกัญญา ขันวเศษ (2554: 107) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
ปญหา และความตองการของผูพิการในเขตพื้นที่รับผดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาชาง จังหวัดจันทบุรี พบวา การได
เขารวมกิจ กรรมของชุมชนเปนกิจกรรมที่ทํา ให คนพิการไดพบปะและแลกเปลี่ย นความคิด เห็นกับผูอื่น ทั้ง ที่พิการและ
ไมพ ิก าร ซึ ่ง ผลจากการเขา รว มกิจ กรรมของชุม ชน จะทํ า ใหผูพ ิก ารเกิด ความรู สึก ภาคภูมิใ จในตนเองที ่ย ัง สามารถมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นไดและมีอิสรภาพ
ดานสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการดานรางกายอยูระดับปางกลาง จะตอง
ดําเนินการวางแผนในการปรับปรุง ซอมแซม ที่อยูอาศัย เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความพิการและการใชชีวิตประจําวันของ
คนพิการ มีการหาจุดบกพรองของพื้นที่สาธารณประโยชนเปนจุดเสี่ยง จุดอันตราย หรือจุดที่ไมเหมาะสมกับสภาพความ
พิการของคนพิการ จัดใหมีการฝกอบรมอาชีพ ที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ ความสามารถของคนพิการ มี
การดําเนินการสรางหลักประกันรายไดสําหรับคนพิการ และใหมีการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อใหโอกาสแกผู
พิก ารเขา ทํ า งาน ตามที ่ก ฎกระทรวงกํา หนดไวส อดคลอ งกับ มาตรฐานการพัฒ นาและการสง เคราะหผู พิก าร และยัง
สอดคลองกับการศึกษาของ สุเวช ทรงอยูสุข (2555) ที่เสนอแนวทางการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยการประสานงานกับ
หนว ยงานที่เ กี่ย วของ เชน สํา นัก งานพัฒ นาสัง คม และความมั่น คงของมนุษ ยจัง หวัดอุบ ลราชธานี วิท ยาลัย การอาชีพ
ตลอดจนสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น เพื่อจัดอบรม ฝกอาชีพที่เหมาะสม จําเปนและสอดคลองกับความตองการของคน
พิการในพื้นที่
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการ การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตคน
พิการมากที่สุด รองลงมาคือการเห็นคุณคาในตนเองตามลําดับและมีความสัมพันธกันในทางบวกหรือทางเดียวกัน อธิบายไดวา
การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมหากมีคาสูงอีกตัวหนึ่งจะมีคาสูงขึ้นดวยเห็นไดวา ภาพรวมทั้งการเห็น
คุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมระดับสูง การสนับสนุนทางสังคมพบวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคน
พิการอยูในระดับสูง สวนปจจัยการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูงเชนกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา กุมารจันทร (2560) ที่ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในตําบลอรพิมพ
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พบวารูปแบบการสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณคาในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของคนพิการอยูในระดับสูงทางบวก
กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยฉบับนี้ ได สํา เร็จ ลุล วงไปด วยดีไ ดด วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ รั กเลี้ย ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ใหกําลังใจ สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณผูพิการทางกายและทางการเคลื่อนไหว
จังหวัดพิจิตรซึ่งเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย และขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดพิจิตร ที่อํานวยความ
สะดวกและใหความรวมมือ การอํานวยการและประสานงาน จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สถานที่ ทํ า งานอั น เป น ที่ รั ก ที่ มี โ อกาสได ส นองคุ ณ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ นํ า
ผลการวิจัยมาพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป
เอกสารอางอิง
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ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
FACTORS INFLUENCING HEALTH PROMOTING BEHAVIOR OF THE ELDERLY IN PHRAE
PROVINCE
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะทางสั งคม คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาสั งคม การรั บ รู้
ความสามารถแห่งตน และการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและค้นหารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สงู อายุจังหวัดแพร่ กลุ่มตัวอย่าง
คือผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 400 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เชิง
ปริมาณคือแบบสอบถาม มีค่าคะแนนความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ค่าความเชื่อมั่น 0.96 ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การจัดสนทนากลุ่มย่อยในการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล เชิ งปริมาณ ได้แ ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ ผลการศึกษา พบว่าผู้สูงอายุจังหวัดแพร่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี 3 ตัวแปรสาคัญ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถ
แห่งตน และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัด
แพร่ได้ร้อยละ 58.5 และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ พบว่า ระดับบุคคล ต้องมีพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพที่ดีโดยการปฏิบัติตน กระทาได้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ ระดับชุมชน
ควรมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันกาหนดข้อตกลงทางสังคม
และนโยบายสาธารณะทางสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
คาสาคัญ : 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

บทนา
ประชากรผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ 1 (เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่และน่าน) เพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกับระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 มีจานวน 921,972 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08 และจังหวัดที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์ (Aged Society) คือ จังหวัดแพร่ จากการประเมินความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน ( ADL ) ของผู้สูงอายุใน
เขตสุขภาพที่ 1 ในปี พ.ศ.2559 พบว่ามีผู้สูงอายุติดสังคมมีจานวน 819,008 คน คิดเป็นร้อยละ 93.5 กลุ่มติดบ้านจานวน
48,353 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 กลุ่มติดเตียงจานวน 8,437 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า การเตรียมพร้อม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และความมั่นคงของชีวิตสู่สังคมผู้สูงวัย ยังมีช่องว่างด้านการเตรียมพร้อมของ
ประชากร และพัฒนาระบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 95 มี โรคประจาตัว
แต่ยังคงสามารถดาเนินชีวิตประจาวันได้ตามปกติผู้สูงอายุในวัยปลาย มีอัตราการมีโรคประจาตัวเรื้อรัง อาทิเช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง สูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุร้อยละ 34.3 มีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจนทั้งนี้คนไทยเพียง 15 ล้านคน
ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อเป็นหลักประกันรายได้ยามเกษียณ ด้านสังคมพบว่าผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ลาพังคนเดียวหรืออยู่ตามลาพัง
กับคู่สมรสยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมถึงคนรุ่นใหม่ ยังมีทัศนคติเชิงติดลบต่อวัยผู้สูงอายุ สถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากการที่
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างรวดเร็วและมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลให้ประเทศไทย
เผชิญกับผลกระทบต่างๆจากสังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้(คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรม
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม โรคความดันโลหิต เบาหวาน เป็นต้น ซึ่งโรคต่างๆ
เหล่านี้ สามารถที่จะควบคุมดูแ ลหรือจัดการให้ ไม่ต้องเกิดอาการโรคเหล่านี้ ได้ในเวลาที่เร็ วเกินควร หากว่าเรา รู้จักดูแ ล
พฤติกรรมสุขภาพของเราเองอย่างถูกวิธีและถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมากหากรู้จักเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องเหมาะสมและจะทาให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีและยืนยาวต่อไป (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ผลสรุปจากประเด็นของสถานการณ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว สะท้อนให้เห็นว่า การเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นเรื่อง
ธรรมชาติที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยทั่วไปเราถือว่าผู้สูงอายุคือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วัยนี้ถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของการ
พัฒนาแห่งชีวิตและการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มักเป็นไปในทางเสื่อมลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประกอบไปด้วย ด้านออกกาลังกาย ด้านอาหาร ด้านอารมณ์ ด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ด้านอโรคยา และด้านอบายมุข จึงเป็นพฤติกรรมที่จะทาให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีความสุข การศึกษาปัจจัยด้าน
คุณลักษณะทางสังคมผู้สูงอายุ คุณลักษณะทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และการรับรู้
แรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ และศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ จึงเป็น
กระบวนการวิจัยที่จะค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสามารถนาผลที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
วิธีดาเนินการวิจัย
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การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาโดยการวิจัยวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการจัดสนทนากลุ่มย่อย (Small Group
Discussion) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุจังหวัดแพร่โดยใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิด
อย่างสร้างสรรค์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในการดาเนินการและเก็บข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูส้ ูงอายุในจังหวัดแพร่ โดยผู้วิจัยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผูส้ ูงอายุในจังหวัด
แพร่ ทั้งหมด จานวน 99,064 คน เป็นชาย 43,711 คน เป็นหญิง 55,353 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) โดยใช้วิธีการของ
Taro Yamane (1973: 125) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งยอมรับให้เกิดความผิดพลาดเพียงร้อยละ 5 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง
400 คน

ตารางที่ 1 แสดงจานวนผูส้ ูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ จาแนกตามเพศและเขตที่อยู่อาศัย และขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เขตที่ตั้ง
อ.เมือง
อ.ร้องกวาง

ประชากรผู้สูงอายุ
เพศชาย
เพศหญิง
11,698
16,207
4,254
5,508

รวม
27,905
9,762

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.วังชิ้น

4,453

4,780

9,233

19

20

อ.หนองม่วงไข่ 1,559

2,187

3,746

7

11

55,353

99,064

176

224

รวม

43,711

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
เพศชาย
เพศหญิง
48
65
17
22

400
ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ. (2562). สถิติผู้สูงอายุ. [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา :
http://www.dop.go.th/th/known/1/238 (สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2562)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของ เทอดคุณ พันธการ
(2552) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ จึงได้แบ่งลักษณะแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อมูลคุณลักษณะสังคมประชากร ส่วนที่ 2 ลักษณะทางจิตวิทยาสังคม ประกอบด้วย ข้อมูล
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ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย และ ข้อมูลการได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่วนที่ 3 ข้อมูลการรับรู้ความสามารถแห่งตนใน
การดูแลสุขภาพ ส่วนที่ 4 ข้อมูลการรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
การทดสอบเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนาแบบสอบถาม"ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่" ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ความสอดคล้องกับคาจากัดความ
สานวนภาษา การเรียงลาดับข้อคาถาม เกณฑ์การแปลความหมายและการให้คะแนนรวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
ทาการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ โดยหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์
(Index of Item-Objective Congruence : IOC)ได้ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง 0.66-1.00 จากนั้นจึงหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และจากนั้นนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมั่นโดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน
(Measure of Internal Consistency)ซึ่งผลค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลดาเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีคุณสมบัติตามกาหนดและตามสัดส่วนที่หาได้ตามรายอาเภอจานวน 400 คน ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สอบถามผู้สูงอายุที่บ้าน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามจานวน 400 ชุด จึงนามาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ตัวแปรต้นและตัวแปรตามแต่ละคู่ แต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ใช้การทดสอบสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)
4. คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาอานาจอธิบายความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ รวมทั้งหาตัวแปรที่มีอานาจทานายได้ดีที่สุดในแต่ละปัจจัย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis)
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดสนทนากลุม่ ย่อยโดยนาข้อมูลจากการจดบันทึก และข้อมูลจาก
เทปบันทึกเสียงที่ถอดเป็นบทสนทนา มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบตีความตามหัวข้อที่กาหนดโดยการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลและจาแนกวิเคราะห์ตามประเด็นคาถามการวิจัย และสรุปข้อมูลสาคัญจากการสนทนากลุ่มย่อยรวมทั้ง
ระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยพิจารณาความพอเพียงของข้อมูลซ้าๆเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มจนพอเพียง ถอดข้อความจากเครื่อง
บันทึกเสียงมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อ่านเพื่อทาความเข้าใจร่วมกับฟังเทปซ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นดึง
ข้อความที่กล่าวซ้าๆออกมาตีความหมายเป็นประเด็นสาคัญ (Thematic Analysis) นาข้อมูลที่ได้ไปให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อย
ยืนยันอีกครั้ง แล้วปรับแก้ให้ถูกต้อง
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ส่วนการตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) ซึ่งกระทา 3 ลักษณะ ได้แก่ 1)
การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย 3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ
และผลการวิจัย ใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง แล้วนาเสนอข้อมูลเป็นความ
เรียง (ชาย โพธิสิตา, 2550)
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 224 คน คิดเป็น ร้อยละ 56 และเพศชาย จานวน 176 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44 ช่วงอายุ ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 70 – 79 ปี จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน
188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จานวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 สถานภาพอยู่เป็นคู่
จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท จานวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ
80.00
ตารางที่ 2 แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ภ ายในระหว่ า งตั ว แปรพยากรณ์ คุ ณ ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยาสั ง คม การรั บ รู้
ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมที่มผี ลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ลักษณะทาง
จิตวิทยาสังคม
ลั ก ษณะทางจิ ต วิ ท ยา
สังคม
การรั บ รู้ ค วามสามารถ
แห่งตน

1

การรับรูค้ วามสามารถ การรับรู้แรงสนับสนุน พฤติกรรมการสร้างเสริม
แห่งตน
ทางสังคม
สุขภาพ
.485**

.309**

.155**

1

.473**

.440**

1

.749**

การรั บ รู้ แ รงสนั บ สนุ น
ทางสังคม
พฤติกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ

1

** P<.01
พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 คือ ลักษณะ
ทางจิตวิทยาสังคม (r = .155) การรับรูค้ วามสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ (r = .440) การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม (r
= .749) เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ -1.00 ถึง .71 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทุกตัวแปรใช้เป็นตัวแปรพยากรณ์
เพื่อการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ได้ เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ไม่เกิน .80 ซึ่งจะไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
(นิตยา จันทร์แจ่มดารา. 2548)
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู โดยวิธี Stepwise
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ปัจจัย
การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคม(X3)
การรับรูค้ วามสามารถแห่งตน(X2)
ลักษณะทางจิตวิทยาสังคม(X1)

ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
B
Sb
Beta
.393
.020
.712
.104
.024
.176
-.081
.020
-.150
2
R ที่ปรับแล้ว = .585 ค่าคงที่ = 2.754

t
19.342
4.404
-4.049

P
<.001
<.001
<.001

** p<.01 , * p<.05
แสดงว่าที่ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 เมื่อควบคุมตัวแปรอื่นๆให้เป็นค่าคงที่ ตัวแปรการรับแรงสนับสนุนทาง
สังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพ และใช้พยากรณ์พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ ร้อยละ 58.5 นั่น
คือตัวพยากรณ์ทั้ง 3 ตัว ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้ร้อยละ 58.5
การสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้คะแนนดิบ คือ ̂ i = 2.754 + .393X3i + .104X2i - .081X1i
สมการถดถอยที่คานวณโดยใช้คะแนนมาตรฐาน 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 ผลการสารวจข้อมูลมหาดไทยสรุป
ด้านประชากร ตลอดปี 2560 มีจานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร จานวน 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 เข้าร่วมกิจกรรมสัง คมน้อยลง (ดวงใจ คาคง, 2554) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ได้ร้อยละ 58.5 โดยมี 3 ตัวแปร เรียงลาดับ ดังนี้ การรั บรู้แรงสนับสนุน
ทางสังคม การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ และลักษณะทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งตรงกับแนวคิด กระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อการวางแผนการดาเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพโดยใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาโดย Green (2005) ที่มีแนวคิดว่า
“พฤติกรรมของบุคคลมีสาเหตุมาจาก สหปัจจัย (Multiple factors)”
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สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ สอดคล้องกับการศึกษาของ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ (2559) ที่
พบว่า สถานภาพสมรสมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่กัน และกันทั้งที่อยู่ด้วยกันและ
ต่างจังหวัดกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษาของ พนัชญา ประดับสุข
(2552) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดของผู้สูงอายุอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้เรียนหนังสือจนจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากกว่าไม่ได้เรียนหนังสือ ซึ่งการศึกษา
นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ เพราะการศึกษาทาให้บุคคลมีความรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ได้ซึ่ง ศิริสุข นาคะเสนีย์ (2561) กล่าวว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดยภาพรวม
แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความรู้ เจตคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องด้านสุขภาพดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ต่ากว่า ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ จารีย์ ศรีปาน (2554) ขวัญดาว กล่ารัตน์และคณะ (2556) วัชพลประสิทธิ์
ก้อนแก้ว (2557) ภรณี ตังสุรัตน์และวิมลฤดี พงษ์หิรัญ (2558) ที่พบว่า การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพนัชญา ประดับสุข (2552) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการรู้คิดของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผู้สูงอายุมีรายได้ใช้จ่ายต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 80 ซึ่ง Pender (2002) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมดีจะมีโอกาสในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมมีความสุขกายสบายใจ
มีการกินดีอยู่ดี มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อยผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลิมพล
ทรัพย์อุไรรัตน์และคณะ (2557) พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ามากกับความสามารถในการปฎิบัติกิจวัตร
ประจาวันของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยระดับกลุ่มผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
มีผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย 10 คน ประกอบไปด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเทศบาล
ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนโรงพยาบาลอาเภอ สาธารณสุขอาเภอ ผู้แทนเทศบาลเมือง ผู้แทนเทศบาล
ตาบล เจ้าของตลาดและร้านสะดวกซื้อในอาเภอ
ผู้แทนของสาธารณสุขจังหวัดให้ข้อมูลถึงเรื่อง นโยบายสุขภาพของผู้สูงอายุ ข้อมูลที่ได้จากผู้บริหารองค์กรภาครัฐ
สาธารณสุขในระดับจังหวัด ทาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า สาธารณสุขจังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีบริการสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเน้นทั้ งทางด้านการป้องกัน การ
ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลโดยไม่คดิ มูลค่าแต่อย่างใด บริการรักษาพยาบาลนี้จะรวมไปถึงการรักษาโดยตรงและการ
รักษาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย ภารกิจหลักคือเป็นองค์กรที่คอยสนับสนุนมากกว่า
จุดมุ่งหมายหลักของนโยบายผู้สูงอายุมี 3 ข้อ คือ
1. ผู้สูงอายุไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง
2. ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด
3. ผู้สูงอายุไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางด้านการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย จากสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
โดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะมุ่งแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นหลัก ความชัดเจนของนโยบายและทิศทาง
ไม่ใช่หลักประกันว่าจะไปถึงจุดหมายเสมอไป หากขาดกระบวนการในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะต้องเริ่ม จากการ
กาหนดแผนงานหรือมีแผนงานรองรับที่ชัดเจน
แผนงานส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดโครงการทางด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์อยู่มากมาย เพื่อมุ่งให้ความรู้แก่
ประชากรผู้สูงอายุ แต่โครงการต่างๆ เหล่านี้ใช้วิธีการแบบเดิมๆ และเป็นวิธีการเดียวกันกับกลุ่มเป้าหมายทั่วๆไป จึง ทาให้ไม่
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เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุมากนัก เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถจาข้อมูลข่าวสารได้นาน โครงการต่างๆ ในแผนงาน
นี้จึงไม่สามารถเห็นผลลัพธ์และผลกระทบที่ชัดเจน จึงไม่อาจที่จะเห็นได้ว่า มีผลช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขแต่อย่างไร
แผนงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีการส่งเสริมให้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถดาเนินการได้เต็มที่นัก มี
ส่วนน้อยที่ดาเนินการตามแผนงานจัดตั้งชมรมฯ และชมรมผู้สูงอายุที่จัดตั้งขึ้นจะอยู่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐมากกว่าในชุมชนที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลที่เกิดขึ้น มีผู้สูงอายุเข้าร่วมชมรมน้อย เพราะความครอบคลุมของ
พื้นที่ที่มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุค่อนข้างต่า ปัญหาเรื่องระยะทาง และภาระอื่นๆ
แผนงานสวัส ดิการสาธารณสุ ข และประกั นสุ ขภาพส าหรับ ผู้สู งอายุ ยังไม่ สามารถตอบสนองนโยบายด้ านการ
รักษาพยาบาลฟรีให้กับผู้สูงอายุ และส่วนกลางไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โรงพยาบาลที่มีรายได้ต่าไม่สามารถ
รักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้สูงอายุได้ นั้นแสดงให้เห็นว่าแผนงานสวัสดิการสาธารณสุขและประกันสุขภาพไม่อาจเป็นตัวช่วยในการที่
จะทาให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี
แผนงานบริการสุขภาพ มีการดาเนินการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ แต่ยังดาเนินการได้ไม่เต็มที่ เพราะยังขาดแคลน
บุคลากร ผู้สูงอายุมาใช้บริการกันจานวนมากต่อวัน จึงย่อมส่งผลในเรื่องการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุได้ไม่เต็มที่ ถึงแม้ว่า
จะมีการจัดออกหน่วยเคลื่อนที่แต่ไม่สามารถให้บริการทางด้านรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุได้เต็มที่นัก เนื่องจากการออกหน่วย
เคลื่อนที่มักจะเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาพยาบาล ดังนั้น แผนงานบริการสุขภาพยัง
ไม่ได้ถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองนโยบายสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุได้เต็มที่นัก
“เนื่องจากการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในระดับจังหวัดต้องอาศัยแผนงานปกติ 4 แผนงานนี้ ที่
ไม่ใช่เป็นแผนงานที่รองรับนโยบายด้านผู้สูงอายุโดยตรง”
“สาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ไม่มีโรค ได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ” (ผู้แทนองค์กรสาธารณสุขกล่าวไว้)
การบริหารงานด้านผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น โดยนายกเทศมนตรี กล่าวว่า
“บทบาทของท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องทางด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ เน้นการจัดกิจกรรม
เช่นมีกิจกรรมการจัดทาเวทีผู้สูงอายุ การทาบุญ ไหว้พระ กิจกรรมสวัสดิการสังคม การออกเยี่ยมผู้สูงวัยตามบ้านมอบของยัง
ชีพ ส่วนใหญ่เน้นผู้สูงอายุติดบ้าน และติดเตียง โดยเน้นที่ผู้สูงอายุที่ยากจนก่อน และผู้ที่ยากจนแล้วป่วยขาดผู้ดูแล ส่วนผู้ที่ยัง
ติดสั งคมอยู่นั้ นก็จั ดกิจ กรรมต่า งๆให้ได้ มาร่ วมกั น พบปะ แลกเปลี่ยน เป็ นกาลังใจให้ แก่กั น อบต.และท้องถิ่น จะได้รั บ
งบประมาณมาจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เรียนทุกวันพฤหัสบดี มีผู้สูงอายุเข้าร่วม
ประมาณ 90 คนขึ้นไป เรื่องงบประมาณของท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนมาจาก พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด”นายกเทศมนตรีกล่าวไว้
“นโยบายด้านผู้สูงอายุโดยตรง ยังไม่ได้จัดทาขึ้นเพราะส่วนใหญ่จะมองในภาพรวมมากกว่า เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน กลุ่มใดเข้มแข็ง แรงดีมีโครงการก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ แต่ก็ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย จัดดาหัว ก็เชิญ เอารถไปรับ หา
เสื้อผ้าสวยๆ ให้ใส่ เป็นกาลังใจ” นายกเทศมนตรีกล่าว
“บางทีป่วยไข้ยามวิกาลเรามีจัดเวรยามให้มีรถรับส่งถึงโรงพยาบาล รอจนตรวจเสร็จรับกลับ(บ้าน)”
“แต่จะมีปัญหาติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายเนื่องจากมีระเบียบรองรับเยอะแยะมาก”
“....บางที อ ยากจะช่ ว ยเหลื อ ผู้ สู งอายุ ที่ ย ากจนแต่ ไ ม่ ส ามารถช่ ว ยได้ มี งบประมาณ แต่ ต้ อ งซิ ก แซกจั ด ให้ . ... ”
นายกเทศมนตรี กล่าว
“....กลัว สตง. เหมือนกัน เพราะจะตรวจสอบละเอียดมาก แต่ก็ ผ่านการตรวจสอบทุกครั้ง..” ตัวแทนเทศมนตรี
เทศบาลเมืองกล่าว
“ส่วนใหญ่จะใช้เงินจากการจัดทาโครงการ หรือถ้ามันจาเป็นก็จะควักเงินส่วนตัวช่วย เพราะ สงสารคนเฒ่า...”
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หรือหางบประมาณจากการจัดกิจกรรม เช่นการจัดผ้าป่าสามัคคีสาหรับผู้สงู อายุ หรือเน้นการออมเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีเงินสะสม การออมเงินวันละ 10 บาทจากเบี้ยยังชีพ
“งบประมาณของท้องถิ่น ที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้มาจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับ
จังหวัด ซึ่งคิดว่ายังไม่เพียงพอ ต้องหาเพิ่ม”
“การดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึง จาเป็นต้องมีเครือข่าย ใช้การสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย ช่วยในการบริหารจัดการ
เพราะกลุ่มผู้บริหารจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ นานๆครั้งที่จะออกตรวจเยี่ยมชุมชน”
สภาพ ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้สูงอายุ พบว่า
1. ปัญหาการสื่อสาร ขาดความร่วมมือที่ดี ระหว่างหน่วยงาน เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ผู้นาองค์กร
มาจากการเลือกตั้ง " เรื่องศักดิ์ศรี การแข่งขันกันหาเสียง จึงมีผลกระทบต่อการทางานร่วม"
2. โครงสร้าง อานาจ "มีปัญหาที่การนานโยบายไปปรับเป็นแผนงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ ทาได้ไม่ครอบคลุม"
3. บุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงมีน้อย "ขาดตาแหน่ง ติดขัด ด้าน พรบ. บริหารงานบุคคลเพราะการบริหาร
งบประมาณจัดซื้อ/จัดจ้าง บุคลากรเพิ่มเติมจะต้องใช้ไม่เกินงบ 40% ของงบประมาณที่ตั้งไว้"
4. ระเบียบราชการค่อนข้างไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุ “ค่าตอบแทนน้อย ซื้อวัสดุนอกรายการ
ไม่ได้แต่มันจาเป็น”
5. ขาดคนจิตอาสา “ทุกคนต่างมีภาระ ต้องกินต้องใช้”
6. ความขัดแย้งทางการเมือง แข่งขันกันทางาน ศักดิ์ศรีของผู้บริหาร
7. ผู้สูงอายุยากจน สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดี “บ้านเก่า ผ้าเก่า สกปรก ขาดคนดูแล แจกอุปกรณ์ต่างๆให้ เช่น ผ้าห่ม
เสื้อกันหนาว ฯลฯ เอาไปขายต่อหรือแลกเป็นเงินมาใช้”
8. ไม่ให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ ขาดการเอาใจใส่
9. นโยบายของท้องถิ่นจะมุ่งเน้นที่ “การดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนที่เจ็บป่วยก่อ น ส่วนผู้สูงอายุทั่วๆไป จะมีการจัด
กิจกรรมให้ทุกวัน เน้นการเข้าร่วมกลุ่ม ชมรม”
10. จังหวัดแพร่ขาดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆจะขาดคนดูแล
สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ของการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มผู้บริหาร
องค์กร
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ครอบคลุม
มิติสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เช่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ
2.นานโยบายสู่การปฏิบัติที่แท้จริง เช่น จัดให้มีตาบลนาร่อง เรื่องของการพัฒนาสุขภาพ "ยกตัวอย่าง ตาบลบ้านถิ่น
ซึ่งกาลังดาเนินการอย่างเป็นระบบ ตาบลต้นแบบ เพื่อต่อยอดไปสู่การพั ฒนาองค์รวมของตาบลต่อไป หรือการทาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จะได้ภาพรวมของสุขภาพผู้สูงอายุทั้งหมด"
3.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ จะต้องดาเนินการให้รวดเร็ว เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยกลุ่มนักวิชาการอิสระ องค์กรเอกชนอิสระ และปราชญ์ชาวบ้าน
มีผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย 10 คน การสนทนากลุ่มย่อยได้เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุในระดับชุมชน ในการสนทนากลุ่มย่อยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้แส ดงความคิดเห็น
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ศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านการพัฒนาทางจิต
วิญญาณ ผลการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
ด้านร่างกาย พบว่า ชุมชนยังขาดความพร้อมสาหรับอุปกรณ์ส่งเสริมสุขภาพ ขาดแกนนาที่เข้าใจเรื่องการออกกาลัง
กาย ผู้สูงอายุสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงจึงไม่ค่อยได้มีการออกกาลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพจึงค่อนข้างน้อยและการได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นน้อย การสร้างเสริมสุขภาพยังไม่ชัดเจนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติ หรือหลายคนไม่
เคยทาเลย เมื่อเจ็บป่วยค่อยไปพบแพทย์
ด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุมีภาระเลี้ยงดูหลาน เป็นห่วงและกังวล กลัวเด็กจะขาดความอบอุ่น ผู้สูงอายุขาดคนดูแลใน
ชุมชนเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนไม่มีลูกหลานคอยดูแล มีอาการนอนไม่หลับจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของตน
มีความกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานคิดถึงบุตรหลาน จึงรู้สึกกังวลใจ
ด้านสังคม พบว่า บทบาทของผู้สูงอายุในชุมชนลดลง ทั้งนี้ผู้สูงอายุต้องทางานหนักทั้งจากการทามาหากินเลี้ยงหลาน
ที่ลูกๆซึ่งไปทางานต่างจังหวัดส่งมาให้เลี้ยง ผู้สูงอายุบางรายไปทางานต่างจังหวัดหลายสิบปี เมื่อแก่ตัวลงกลับมาอยู่บ้าน ขาด
เพื่อน เพราะห่างไปนาน ผู้สูงอายุบางรายอยู่ตามลาพัง มีบทบาทในสังคมน้อย เพราะติดปัญหาส่วนตัว เช่น สุขภาพไม่ดี ปวด
แขน ปวดเข่า เดินทางไม่สะดวก
ด้านพัฒนาจิตวิญญาณ พบว่า ปัญหาสังคมผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ยากจน ขาดแคลน ไม่มีความสุข ปลงไม่ตก ลูกหลาน
ไม่เชื่อฟัง ขาดความเคารพนับถือ ไม่ให้เกียรติผู้สูงอายุ เห็นเป็นบุคคลไร้ค่า ผู้สูงอายุเอาแต่ใจ งอนเก่ง ไม่อยากร่วมกับสังคม
ชุมชน เก็บตัวเพราะอ่อนแอ อาย ขาดความมั่นใจในตัวเอง ผู้สูงอายุเห็ นแก่ได้ รับแจกเงินระบบผลประโยชน์จากการเมือง
รับจ้างเข้าร่วมกิจกรรม ขาดจิตสานึก
สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ของการสนทนากลุ่มย่อยนักวิชาการอิสระ
องค์กรเอกชนอิสระ และปราชญ์ชาวบ้าน
การร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพ กลุ่มบุคคลและประชาชนในชุมชน ร่วมทั้ง
ผู้สูงอายุในชุมชน ต้องร่วมมือกันจัดหาสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สนามกีฬา สวนหย่อม สนาม
เด็กเล่น จัดให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุ ชมรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ จัดโครงการผู้สูงอายุ
เยี่ยมผู้สูงอายุ จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี จัดอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หาแหล่งจัด
จาหน่ายสินค้าระดับชุมชน กระตุ้นแกนนาให้เข้มแข็ง จะต้องให้เกียรติผู้สูงอายุ ยกย่อง สรรเสริญ ชุมชนจัดกิจกรรมที่ส่ งเสริม
การให้ความรู้โดยผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากประสบการณ์ของผู้สูงอายุ เช่น สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ วัฒนธรรมของไทย
เรื่องเล่า ตานาน เล่นดนตรี สีซอ การรา อาหารพื้นเมือง เป็นต้น
สรุปผลการจัดเวทีเสวนากลุ่มย่อยกลุ่มแกนนาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ อาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) และผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มย่อย 10 คน การสนทนากลุ่มได้เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการสร้างเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุระดับบุคคล ในการสนทนากลุ่มย่อยมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้แสดงความคิดเห็น ศึก ษาร่วมกัน
เป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใน 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ(อารมณ์) ด้านสังคมและด้านการพัฒนาจิต
วิญญาณ ผลการสนทนากลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
ด้านร่างกาย พบว่า อาหารมีการปนเปื้อนสารพิษ เช่น ใช้ยาฆ่าแมลง สารฟอกสี ใช้ปุ๋ยเคมี อาหารผสมสี การออก
กาลังกายไม่สม่าเสมอ จากการไม่มีเวลา กิจวัตรประจาวันหนักพอแล้ว สถานที่ไม่อานวย ขาดอุปกรณ์ ยังแข็งแรงอยู่ไม่ตรวจ
สุขภาพ
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ด้านจิตใจ(อารมณ์) พบว่า มีสาเหตุจากบุ ตรหลานไม่เชื่อฟัง ความยากจน ภาระต้องหาเลี้ยงชีพ เป็นหนี้เป็นสิน
รับภาระเลี้ยงหลาน ผู้สูงอายุดื้อ ขี้หลงขี้ลืม ลูกหลานแย่งชิงมรดก ติดกับดักความเชื่อ
ด้านสังคม พบว่า ไม่มีเวลามาประชุม ไม่มีคนพามาประชุมไม่เห็นความสาคัญในการเข้าชมรมผู้สูงอายุ มาประชุมเพื่อ
หวังผลตอบแทน ชอบอยู่คนเดียว เป็นห่วงหลานไม่มีคนเฝ้า
ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ พบว่า ไม่สบายใจเมื่อไม่ได้ทาบุญ ขาดวัด เงินไม่พอใช้ ขาดความสุข หงุดหงิด วัยทอง
ฉุนเฉียว เอาแต่ใจ
ปัญหาต่างๆที่ค้นพบเป็นปัญหาจริงๆของผู้สูงอายุ และกลุ่มเวทีสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ตาม
สาเหตุ ดังนี้
การดูแลสุขภาพด้านร่างกายนั้น ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการออกกาลังกาย การยก
แข้งยกขา วิ่งหรือเดินช้าๆ ขี่จักรยาน ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทางานบ้าน ปัด กวาด เช็ด ถู รดน้าต้นไม้ พรวนดิน ราชี่กง เดินไป
นา เลี้ยงวัว ควาย ไก่ เป็ด เดินไปตลาด ส่งหลานไปโรงเรียน เป็นต้น ด้านอาหาร คือ ให้รับประทานอาหารสะอาด สุก ปลอด
สารพิษ รับประทานผักผลไม้เป็นประจา ดื่มน้ามากๆ ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การตรวจร่างกายน่าจะให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลช่วยรับผิดชอบร่วม ไปหาหมอกลางค่ากลางคืนรถมูลนิธิหรือรถองค์การบริหารส่วนตาบลนาส่ง
ด้านจิตใจ(อารมณ์) การจัดการกับความเครียด ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การทาสมาธิ
เจริญสติ ทาใจดี ร่างเริง สอนหลาน หาเพื่อนคุย ดูหนัง ฟังเพลง เข้าศีล ปลง ใจเขาใจเรา ปรับปรุงตัวเอง เป็นแบบอย่างที่ดี
ลูกหลานเชื่อฟัง ผู้สูงอายุได้แสดงออกในทางที่ดีถูกต้อง เป็นต้น
ด้านสังคม ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การสานึกต่อส่วนรวม ไปช่วยงานสาธารณะของ
หมู่บ้าน ให้ผู้สูงอายุทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ การไปทาบุญตักบาตรในงานที่สาคัญต้องให้
เกียรติผู้สูงอายุเข้าร่วมทุกครั้ง กระตุ้นหรือเชิญชวนให้ไปช่วยงานบุญของเพื่อนบ้าน
ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ ผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การทาสมาธิ เจริญสติ ทาบุญเสริม
บารมี กราบพระ ใส่บาตร ฟังธรรม หรือสวดมนต์ การมองโลกในแง่ดี ไม่ ใส่ร้ายใคร พูดแต่เรื่องดีๆ พูดคุยกันเล่นๆ ไม่พูด
ส่อเสียดใคร ไม่พูดซ้าเดิมๆ เป็นต้น
สรุปรูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ ของการสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มแกนนา
ผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ อาสาสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้สูงอายุที่ต้องการมีสุขภาพที่ดี จะต้องมีพฤติกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพที่ดีโดยการต้องปฏิบัติตน กระทาได้
ด้วยตนเอง มีการวางแผนการดาเนินชีวิตประจาวันสามารถทาให้ตนเองมีชีวิตยืนยาวได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ แล้วนาไป
ปฏิบัติ ด้านการออกกาลังกายที่พอเหมาะกับสภาพร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ การจัดการกับความเครียดทาจิตใจให้ไม่เครียดและให้มีความสุข เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม รู้จักการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี และการเข้าถึงธรรมชาติ รู้เท่าทันในการดารงชีวิตโดยศึกษาความรู้
ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ หรือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมองโลกในแง่ดี มีจิตใจที่งดงาม
จัดอบรมให้ความรู้กับ ญาติ คนใกล้ชิด อาสาสมัครสาธารณสุขหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุให้มีความเข้าใจและรู้ลึก โดยจะต้องเน้นที่ผู้ที่มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะจริงๆ
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาดังกล่าวทาให้ตระหนักว่าการจะส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ให้
มีระดับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สูงขึ้นนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการรับแรงสนับสนุนทางสังคมกระตุ้น
ให้เกิดการตื่นตัวและให้เกิดความสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับบุคคลให้ตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็นในการ

1023

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

สร้างเสริมสุขภาพของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้และการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพมากขึ้น ระดับชุมชน
สร้างให้เกิดเป็นชุมชนสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมสร้าง
สรุปได้ว่า การรับแรงสนับสนุ นทางสังคมด้านการสร้างเสริ มสุขภาพผู้ สูงอายุของจังหวัดแพร่จะเป็น ตัวกาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนให้ ผู้สูงอายุ และชุมชน ให้สังคมได้มองเห็นทิศทางในการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพของตนเองและชุมชน
ประกอบกับการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุยิ่งทาให้เกิดความ
ตระหนักรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง อันจะส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนสุขภาพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะเมื่อมี
แนวทางในการพัฒนาสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ด้ วยแล้วยิ่งจะทาให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งพาตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การจัดสนทนากลุ่มย่อย จานวน 3 กลุ่ม คือ 1). กลุ่มผู้บริหาร ผู้นาองค์กร จานวน 10 คน 2). กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน 10 คน 3). กลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 10 คน และจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพในระดับคะแนนเฉลี่ยสูง โดยคัดเลือกมาแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จานวน 4 คน ใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสัมภาษณ์เชิงลึกถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่กระทาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถจาแนก
พฤติกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถนามาอธิบายร่วมกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่สะท้อน
ถึงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จนได้ข้อสรุปร่วม รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
พบว่า ระดับบุคคล ผู้สูงอายุต้องมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีโดยการปฏิบัติตน กระทาได้ด้วยตนเอง อย่างมีเป้าหมาย ด้วย
ความมุ่งมั่น มีแบบมีแผน และกระทาอย่างเป็นกิจวัตรประจาวัน พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ มิติ
ทางด้านร่างกาย มิติทางด้านจิตใจ มิติทางด้านสังคมและมิติทางด้านปัญญา ระดับชุมชน มีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ และชุมชนมีข้อตกลงทางสังคมร่วมกันควรมีนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สวนศรี ที่ได้เอาใจใส่ให้คาปรึกษา
ชี้แนะเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้สูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในจังหวัดแพร่ ในการตอบ
แบบสอบถาม สั ม ภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย ทุ น การวิ จั ย ครั้ งนี้ ไ ด้ รั บ มาจากเงิ น งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น
โครงการวิ จั ย โดยส านั ก วิ จั ย และส่ ง เสริ ม วิ ช าการการเกษตร ประจ าปี 2561 จึ ง ขอขอบพระคุ ณ มา ณ ที่ นี้ ด้ ว ย
ท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุก
ท่าน ที่เคยอบรมสั่งสอนผู้วิจัยตลอดมา
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค 1. เพื่ อ พั ฒ นาและหาคุ ณ ภาพสื่ อ วี ดี โ อปฏิ สั ม พั น ธ ใ นวิ ช าลู ก เสื อ สามั ญ รุ น ใหญ
เรื่อง การปฐมพยาบาล CPRสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จ.สุโขทัย2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง
เรียนดวยวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ
ใชวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบาน
ผาเวียง ปการศึกษา 2562 ภาคเรียนที 2 จํานวน 30 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)
บทเรียนวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (X̅) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t test dependent ผลการวิจัยพบวา 1.คุณภาพของวีดีโอ
ปฎิสัมพันธ วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 2 มีคุณภาพอยูระดับ ดีมาก2.
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2หลังเรียนดวยวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล
CPR สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.5 3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ วิชาการปฐมพยาบาล
CPR พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (X̅= 3.83. , S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความพึง
พอใจมากอันดับ 1 คือ ดานกิจกรรมการเรียนรู รองลงมา คือ ดานรูปแบบ/ลักษณะของสื่อ
คําสําคัญ:

วีดีโอปฏิสัมพันธ : ปฐมพยาบาล : การชวยฟนคืนชีพ
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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 (X̅), 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 elearning lessons on health education on CPR found that the students were satisﬁed. At a high
level (X̅ = 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

บทนํา
โลกการศึกษา ตลอดชีวิตตามระเบียบการศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดตามแผนการเรียนรู ดวยการเรียนที่หลากหลาย
รูปแบบ โดยตามรูปแบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรแกนกลาง ไดมุงเนนในดาน การสื่อสาร การเรียนรู การรับรู
การคิด วิเคราะหและการสรางสรรคอยางเปนระบบในรูปแบบการคิด มีการแกปญหา ทักษะชีวิต ทักษะการใชเทคโนโลยีในยุค
ดิจิตอล กับการศึกษา ยุคไทยแลนด 4.0 ไดมีกระบวนการคิด เชิงนวัตกรรม ทางการศึกษาไดเขาสู โลกแหงนวัตกรรมการเรียนรูตอง
มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อใหนักเรียนไดมีการศึกษาเรียนรูในอนาคต จะมีการเรียนสอนที่ใชสื่อหลาย
ประเภทในการนําเสนอบทเรียนในการเรียนการสอนทีท่ ําใหมีความรูที่ทันสมัยมากขึ้น และมีสิ่งที่จะมาถึงในอนาคตนี้ คือ การเรียนรู
ในแบบศตวรรษที่ 21 โลกแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ ทันสมัยมากขึ้น ในรูปแบบการเรียนศตวรรษที 21 มี
รูปแบบตัวอยางพอสังเขปดัง นี้ ทักษะการเรียนรูนวัตกรรม ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ ทักษะการเรียนมีชีวิตและอาชีพใน
อนาคต
ในการเรียนการสอนที่เนนการนําเสนอนวัตกรรมการใชสื่อเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนกับนักเรียนยุคดิจิตอลที่มีความทันตอ
ขาวสาร บานเมือง รอบรูเหตุการณตางใหเรียนรูกันตลอดชีวิตทําใหการเรียนรูในหองเรียนไมเพียงพอตอการศึกษา โดยทางผูวิจัยได
เล็งเห็นแลววาการที่เราอยูในยุค ศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงการ พัฒนา นวัตกรร ม โดยทางผูวิจัยไดคิดวิเคราะห สรางสื่อบทเรียน
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คอมพิวเตอรชวยสอนออนไลนในรายวิชา สุขศึกษา เรื่อง ความรูดานการชวยเหลือ CPR เบื้องตน โดยทางผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีการเรียนรูดานการปฐมพยาบาล เบื้องตน หมายความขางตนอยางไร เพื่อใหนักเรียนไดทราบและเรียนรูกันตอไป แนวคิด
ทฤษฏีการเรียนรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน ของ (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุขไดกลาวไววา) การปฐมพยาบาลการ
ชวยเหลือผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บเบื้องตนใหมีอาการดีข้ึน ทําใหเด็กนักเรียนจะไดเรียนรูและศึกษา ทราบถึงขั้นตอนในการชวยเหลือ
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บไดถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนทางการแพทยอยางถูกวิธีและเปนการเรียนรูเชิงทฤษฏีที่ไดบูรณาการการเรียนรู
ระหวางวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร ทําใหนักเรียนไดรูไดงายขึ้นกวาเดิมและเขาใจงายกวาเดิม
ความสําคัญของการชวยเหลือฟนคืนชีพ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา CPR (cardio pulmonaly resuscitation) มีประโยชนในการชวย
ใหหัวใจที่หยุดเตนกลับมาไหลเวียนชีพจรเตนตามเดิมเปนการชวยเหลือกอนนําสงโรงพยาบาลทําใหเด็กไดรับความรูในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูปวยเบื้องตน หรือ ผูปวยหมดสติ ใหมีโอกาสไดหายใจไดทัน เพราถาเด็กนักเรียนมีความรูความเขาใจในดานการ CPR แลว
เด็กนักเรียนจะไดนําความรูมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (ณรงค สุภัทรพันธ. 2543)
การจัดการการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ มีกระบวนทางดานสภาพจิตในดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู
ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนเปนระยะอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนรูในแตละชั้นควรใชรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการในการเรียนรูทางดานการพยาบาลผูปวยที่หมดสติทําใหชวยเหลือเพื่อนรวมสถาบันทาง
การศึกษาไดทันทวงทีดวย
การเรียนการสอนวีดีโอปฏิสัมพันธ คือ การเรียนรูผานสื่อจากสถานเสมือนจริง สามารถนําเสนอเนื้อหาความรูในลักษณะสื่อประสม
(Multimedia) ที่ประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพวีดีทัศน มีการออกแบบกิจกรรมซึ่งผูเรียนสามารถ
โตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียน เพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบ ความ
เขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียนงานพัฒนาสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ ดาน cpr (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 รับตนฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2553 รับลงตีพิมพวันที่ 20 กุมภาพันธ
2554ธวัช ชาญชญานนท) สอดคลองงานวิจัยทางดาน ประสิทธิผลของโปรแกรมการแนะนําการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานทาง
โทรศัพท กรณีพบผูปวยหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนการดูเหลือชวยเหลือเพื่อน
นักเรียนในสถาบันเดียวกันไดทันทวงที การปฐมพยาบาลเบื้องตนไดอยางถูกตองกอนถึงทีมแพทยมาทําใหการเรียนวิชาสุขศึกษา ดาน
CPR มีความสําคัญมาก (วริศรา เบานู :2561)
ดวยเหตุนี้ทางผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการจัดการเรียนการสอนดาน วีดีโอปฏิสัมพันธ เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการเรียนการสอน ดาน
การปฐมพยาบาล เรื่อง CPR เปนวิชาที่สามารถ อธิบายตอบโตกับผูเรียนไดในระหวางเรียนหรือซักตอบขอปญหาได ประกอบกับ
ลักษณะของวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องตน เรื่อง CPR เปนการเรียนการสอนแบบทฤษฎีโดยปกติเนื้อหาของผูเรียนในรูปแบบการ
บรรยายจึงไดมีการพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธขึ้น เพื่อใหผูเรียนสะดวกในการเรียน การทบทวนบทเรียนไดตามเวลาที่ตองการ เพราะ
เทคโนโลยีทําใหผูเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น จากการที่กลาวมาขางตนจึงควรที่สรางวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง CPR เพราะนอกจากที่ทําให
การเรียนการสอนที่คุณภาพมากขึ้นอีกดวย
วัตถุประสงคงานวิจัย
1.เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพสือ่ วีดีโอปฏิสมั พันธในการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที 2
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อวีดีโอปฏิสมั พันธในการสอนวิชาลูกเสือ
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สามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 2 ที่มีตอการเรียนดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธในการสอนวิชาลูกเสือ
สามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR
กรอบแนวคิดการวิจัย
วีดีโอปฏิสมั พันธ์การปฐมพยาบาล
เรือ่ ง CPR

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจ
วิธีวิทยาการวิจัย
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1. ประชากร นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานผาเวียง ต.แมสิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1.2. กลุมตัวอยาง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 2
โรงเรียนบานผาเวียง ตําบลแมสิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จํานวน 30 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1.เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
2.1.1.วีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR
2.2.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1.แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2.2.แบบวัดความพึงพอใจ
3.การสรางคุณภาพเครื่องมือ
3.1.วีดีโอปฏิสัมพันธในการสอนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน CPR .ในการสรางวีดีปฏิสมั พันธ ในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช
ADDIE MODEL
3.1.1. การวิเคราะห (Analysis) การวิเคราะหผูเรียน ดานเนื้อหา
วิเคราะห ดานผูเ รียนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 2 มีพื้นฐานความรู การใชอินเตอรเน็ต การเรียนวิชา
คอมพิวเตอร การแสวงหาความรู และสามรถเรียนรูศึกษานอกหองเรียนดวยตนเองไดที่และสามารถเขาถึงนักเรียนไดงายทําให
นักเรียน ระดับความกระตือรือรน ของผูเรียนมากยิ่งขึ้นมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียนมีความตั้งใจ
วิเคราะหดานเนือ้ หาการนําความรูทฤษฎีการปฐมพยาบาลมาประกอบกับการอธิบายและปฏิบัติเพื่อเพิม่ ความเขาใจ
ใหมากยิ่งขึ้น เนื้อหาที่ใชในการวิจัยประกอบไปดวย จุดประสงคในพฤติกรรมการวัดผลประเมินผล ลักษณะเนื้อหาที่จดั ทําเปนวีดโี อ
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เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและขาใจงายยิ่งขึ้นกวาการเรียนรูปแบบเดิมการสนทนาตอบกลับของเนื้อหาเพื่อเปนการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ซึ่งมีสวนประกอบเนื้อหา ดาน ขั้นตอนวิธีการชวยเหลือเบื้องตน CPR 1 ขั้นตอนการ จัดทาทางผูปวย ขั้นตอนการปม CPR
ขั้นตอนการใชเครื่อง AED
ขั้นตอนการเรียก รถพยาบาลฉุกเฉิน มาดูแลและสงตอโรงพยาบาล
วิเคราะหผสู อน ครูในรูปแบบการเรียนเดิมจะเนนบอกเนื้อหา อธิบาย จด เพื่อทบทวนความจําในการ
เรียนรู หรือเนนเนื้อหามากกวากระบวนการเรียนการสอน ซึ่งในสมัยใหม จะใชเทคโนโลยีเขามาประกอบการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูจึงตองมีการพัฒนาสื่อการสอนใหมคี วามทันสมัยและใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยนําทฤษฏีการปฐม
พยาบาลมาประยุกตใชกับวีดีปฏิสมั พันธเพื่อใหเกิดการเรียนรู การปฏิบัติไดอยางถูกตองและชวยเหลือผูอื่นไดทันทวงที (ชาญชัย ชัย
รุงเรือง, 2556)
3.1.2.การออกแบบ ( Design)
ตัววีดีโอปฎิสัมพันธใหมคี วามเรียนรูและเขาใจงายพรอมปฏิบัติไดอยางถูกตอง
- เริ่มจากการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1. มาออกแบบตัววีดีโอปฏิสัมพันธ
- เริ่มเขียน story board และรายละเอียดที่จะทําพรอมเนือ้ หาที่วางประเด็น
- นําเนื้อหาใหผเู ชี่ยวชาญดานเนื้อหาเพื่อตรวจสอบของระบบวีดีโอปฏิสัมพันธการปฐมพยาบาลเบื้องตน CPR จํานวน 3 ทาน
3.1.3.ขั้นการพัฒนา ((Development)
นําบทเรียนเนื้อหาวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR ที่ไดผานการพิจารณาจาก
ผูเชี่ยวชาญ ดานการพัฒนารูปแบบเนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน มาดําเนินการพัฒนาดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธและเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาความสอดคลองของเนื้อหาและความเหมาะสมของรูปแบบ
นําบทเรียนวีดีโฮปฏิสมั พันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรือ่ ง การปฐมพยาบาล CPR ทีไดผา นการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาและผูเ ชียวชาญดานเทคโนโลยีมาดําเนินการพัฒนา และเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ดาน เทคโนโลยี 3 ทาน
เพื่อพิจารณาหาความตรงของเนื้อหาโดยใชแบบประเมินคุณภาพของวีดีโอปฏิสมั พันธ เพื่อหาคา IOC ( เกณฑในการยอมรับระดับ
0.50 ขึ้นไป หลังจากนั้นปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 3 ทานแลวพิจารณาตัววีดีโฮปฏิสมั พันธ โดยใชแบบ
ประเมินคุณภาพ โดย มีคาอยู 5 ระดับ เกณฑการยอมรับที่ระดับ 3.50 – 5.00
นําวิดีโอที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ไปทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
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3.1.4. ขั้นการนําไปใช (Implementation)
นําบทเรียนวีดีโฮปฏิสัมพันธวิชา ลูกเสือสามัญรุนใหญ เรือง การปฐมพยาบาล CPR ไปทดลองใชกับ
นักเรียนกลุม ตัวอยาง โดยมีขนตอนดังนี้
1.ใหความรูกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยการแนะนําวิธีการใชบทเรียนวีดีโอปฏิสัมพันธ
วิธีการเรียน เอกสารคูมือการเรียน การใชงานของตัวนวัตกรรม
2.ใหนักเรียนทําการเขาสูบทเรียน ตาม linkที่ใหนักเรียนไว เพื่อทําการ ลงทะเบียนเขาสูบทเรียนวีดีโอ
ปฏิสัมพันธ
3.ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre test) จํานวน 30 ขอ โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีส่ รางไวในตัว
วีดีโอปฏิสัมพันธ วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4.เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกสวนการเรียนแลวภายใน 2 สัปดาห จะมีการการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Post test จํานวน 30 ขอ
5.ใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจตอสื่อวีดีโอปฏิสมั พันธ โดยใชแบบประเมินออนไลนในสื่อวีดโี ฮ
ปฏิสัมพันธพรอมประมวลขอมูล
3.1.5.ขั้นการนําไปประเมินผล (Evalution)
นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาวิเคราะห ดังนี้
1.การประเมินคุณภาพบทเรียนวิดีโอปฏิสัมพันธ วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR โดยใช
คาดัชนีความสอดคลอง IOC เปนการใหคะแนนประเมินคุณภาพ บทเรียนวิดีโอปฏิสมั พันธของผูเชี่ยวดานเนื้อหา
และดานเทคโนโลยี แลวหาคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.การประเมินหาความพึงพอใจของสื่อวีดีโฮปฏิสมั พันธ วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR
คือ ความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยาง 30 คนที่มีผลตอความพึงพอใจสื่อวีดีโฮปฏิสัมพันธ
3.นําคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดแก คะแนนทําแบบทดสอบกอนเรียน Pre test คะแนนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน post test ของ นักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียนผานสื่อวิดโี ฮปฏิสมั พันธ วิชาลูกเสือสามัญรุน
ใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR ทั้ง 6 สัปดาห มาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิตเิ พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยวิเคราะหคา เฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(S.D.) และคา t-test dependent
(เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2528: 294-295; หนูมวน รมแกว.2551: 76-79)
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3.2.แบบวัดผลสัมฤทธิ์
- ศึกษาเนื้อหา ทฤษฏีการสรางและพัฒนา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- กําหนดตัวชี้วัด จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
- ออกขอสอบ ตามตัวชี้วัด วัตถุประสงคที่ตองการวัดจํานวน 3 ขอ แบบ Rating scale
- นําแบบทดสอบไปให ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหา โดยหาคา IOC 0.00 -1..00
- นําแบบทดสอบไปใชทดลองกับกลุมทีไ่ มใชตัวอยาง จํานนวน 20 คน เพื่อหาคาความสอดคลอง
ความยาก งาย คาอํานาจจําแนก ความเที่ยง โดยคาความยากงายรายขออยูที่ระหวาง 0.00 -1 .00
และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง -1.00 - +1.00 และคาความตรงทากับ 0.5
- ปรับปรุงตามคําเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ นําไปใชกับกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว
3.3.แบบประเมินความพึงพอใจ
ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี ความพึงพอใจ และการสรางแบบวัดความพึงพอใจ
สรางแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตาราสวน 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
นําแบบวัดความพึงพอใจ ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ พรอมปรับปรุง ไดผลการสรางแบบวัดความพึงพอใจ
อยูในระดับ 0.5
นําแบบทดสอบไปใช เพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
4.การเก็บรวบรวมขอมูล
ชีแ้ จงจุดประสงควิธีการใชวีดีโอปฏิสัมพันธกับกลุม ตวอยาง
การทดสอบกอนเรียน
ดําเนินการใชวีดีโอปฎิสมั พันธ จํานวน 3 ชั่วโมง ตอสัปดาห
ทดสอบหลังเรียนและใหนักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
5.การวิเคราะหขอมูล
5.1.หาประสิทธิภาพของวีดีโอปฏิสัมพันธ โดยใชคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนหลังเรียน โดยใช t test dependent
5.3.ความพึงพอใจโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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6.. ผลการวิจัย
1.ผลการพัฒนาและคุณภาพวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR รายวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ
มีคุณภาพตามผูเชียวชาญประเมินอยูระดับ ดี
แสดงตัวโปรแกรมการใชงาน
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ตารางที่ 1 ผลของคุณภาพผูเชี่ยวชาญที่มีตอบทเรียน วีดีโอปฏิสัมพันธ การปฐมพยาบาล CPR วิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ
ผลของคุณภาพผูเชียวชาญไดประเมินคุณภาพทั้ง 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยี
รายการ
ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ข อ ง
เนื้อหากับจุดประสงค
ความเหมาะสมปริมาณของ
เนื้อหาแตละบทเรียน
ความถูกตองของเนื้อหา
ความยากงายของบทเรียน
ลํ า ดั บ ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
นําเสนอ
ความนาสนใจของเนื้อหา
ความเหมาะสมของภาษา
กับวัยผูเรียน
รวม

mean
1.00

S.D
0.000

ระดับคุณภาพผูเชี่ยวชาญ
ดี

1.00

0.000

ดี

1.00
.75
.75

0.000
.500
.500

ดี
ดี
ดี

1.00
1.00

.000
.000

ดี
ดี

8.75

.577

ดี

จากตารางที่ 1 คุณภาพผูเชี่ยวชาญที่มีตอสื่อวีดโี อปฏิสมั พันธในวิชาลูกเสือสามัญรุน ใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล
CPR มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพ อยูในระดับดี โดยมีคา mean=8.75 ,S.D =.577
2.ผลเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 2 หลังเรียนดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือ
สามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR
แสดงตารางที 2 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ
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
จากตารางที่ 2 พบวา ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนดวยสื่อวีดีโอ
ปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือสามัญรุนใหญ เรื่องการปฐมพยาบาล CPR สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลตอสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาลูกเสือเนตรนารีสามัญ เรือง การปฐมพยาบาล CPR
ตารางที 3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเ รียนที่มีตอสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR (N=30)
ลําดับ
1.
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
บทเรียนมีความสนใจและดึงดูด
การนําเสนอเพื่อความเขาใจงาย
ปริมาณเนื้อหาไมมากเกินไป
ตัวขอความอานเขาใจงาย
ภาพประกอบความสวยงาม
เสียงประกอบเหมาะสม
ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน
ไดรับความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน
รวม

mean
4.67
4.27
4.33
4.40
4.20
4.17
4.13
4.30
3.83

s.D
.547
.521
.711
.675
.761
.592
.819
.651
0.32

ความพึงพอใจ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอของผูเ รียนที่มีตอสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล
CPR พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี (X�̅ =3.83 ,S.D = 0.32)

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

1.ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีตอวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐมพยาบาล CPR โรงเรียนบานผาเวียง ต.แมสิน
อ.ศรีสัชนาลัย พบวาบทเรียนมีคุณภาพ ไดผานการตรวจสอบจากผูเชียวชาญในระดับ ดี(X� = 8.75
,S.D = 0.577)ทั้งนี้เนื่องจากวีดีโอไดผานการตรวจสอบดานเนื้อหาไดออกแบบตาม ADDIE model ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ ยุทโท (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ เรื่อง การพัฒนาชุด
การเรียนรูแพทยฉุกเฉินในวิชาสุขศึกษา สําหรับนักเรียนในเขตภูเขา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักเรียน

เขาใจและสามารถปฏิบตั ิไดในทุกประเด็น โดนเฉพาะการปฐมพยาบาลเบื้องตน คะแนนหลังเรียน (μ = 8.73) คิด
เปนคาเฉลี่ยรอยละ 87.67 สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน (μ = 5.67) คิดเปนคาเฉลีย่ รอยละ 52.08 เพิ่มขึ้น
เทากับ 35.59งานวิจัย ของ ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท เรื่อง การฝกอบรมฟนคืนชีพขั้นพื้นฐานมีคะแนนกอน
เรียนสูงกวาหลังเรียน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 30.52งานวิจัย ของ นเรศ ขันธะรี เรื่อง การพัฒนาสื่อวีดีโอ
ปฏิสัมพันธ รายวิชาการจัดการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา สําหรับนักเรียนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานีผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ รายวิชาการจัดการเรียนรูส ุข
ศึกษา และพลศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพเทากับ
87.70/83.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กาํ หนดไว80/80 (งานวิจัยของลาวัลย ดุลยชาติ )เรื่องการพัฒนาวีดีโอปฏิสัมพันธ
วิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRการเลือกซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที 4 ผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอการเรียนดวยวีดีโอปฏิสัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPR เรื่อง การเลือก ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับ
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งาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅= 4.39, S.D. = 0.14) โดยมีรายขอ ความชัดเจนในการ อธิบายเนื้อมากที่สุด (X̅=
4.60, S.D. = 0.56
2.ผลของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที1 หลังเรียนดวยวีดโี อปฏิสัมพันธวิชา
เรื่อการปฐมพยาบาลCPR สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย ดังนี้
ของ อลงกรณ ศรีสวัสดิ และ ลัดดา ศิลานัอย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวีดโี อ
ปฏิสัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาล CPR เรื่อง การศึกษากับการสรางคุณลักษณะเพื่อการรักษาอนุรักษ
สิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขา
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองงานวิจัย ของ
จิราภรณ เรื่อง ผลของการใชวีดีโอปฏิสมั พันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRเรื่องพัฒนาการอาณาจักอยุธยา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา วีดีโอปฏิสัมพันธวิชาเรื่อการปฐมพยาบาลCPRเรื่อง
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 ที่นํามาใชกับนักเรียนนั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม
มีคาเฉลีย่ อยูที่ 4.18 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.27 โดยรวมอยูในระดับมาก (งานวิจัยที่สอดคลองของ
ภิญชาดา จินดารัตนวรกุล เรือ่ ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการภาษีอากรทีท่ บทวนและ
ไมไดทบทวนดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูที่ไมไดทบทวนบทเรียน
อิเลิรนนิ่งที่อยางมีนัยสําคัญที 0.01 พบวาผูเรียนที่มีการทบทวนดวยสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธอยูในระดับดีมาก
งานวิจัยที่สอดคลอง ของ สายใจ ทองนียม เรือ่ ง การพัฒนาบทเรียนปฏิสมั พันธ วิชาวรรณคดี
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนปฏิสมั พันธมีประสิทธิภาพ 82.81/ 80.62 สูงกวาเกณฑ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก
3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวีดโี อปฏิสัมพันธวชิ าเรื่อการปฐมพยาบาลCPRโดยใช
แบบสอบถามความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้ง 3 ดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสื่อวีดีโอปฏิสัมพันธ มีการนาเสนอที่นาสนใจ ซึ่งประกอบดวยขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีการ
ออกแบบกิจกรรม
ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบหรือสื่อสารกับบทเรียนเพื่อศึกษาเนื้อหารวมทั้งมีแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบพรอมเฉลยใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจไดทันที มีการสื่อสารระหวางผูส อนกับผูเรียนใน
ลักษณะการใชกระดานแสดงความคิดเห็น (Web-Board) และการสนทนถามตอบในวีดีโอโดยผานระบบการ
สื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตสอดคลองกับงานวิจัย ของ ภัทรพงศ พงศภัทรกานต(2554) เรื่อง ความพึงพอใจ
ตอการเรียนการสอนวีดีโอปฏิสมั พันธวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาการคอมพิวเตอร ผลการวิจัยการศึกษาทั้ง 3 ดาน
พบวา การจัดการเรียนการสอนแบบวีดีโอปฏิสัมพันธในดานบทเรียน กลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .6679 การจัดการเรียนการสอนแบบ วีดีโอปฏิสัมพันธ ในดาน
โครงสรางบทเรียน กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .7004
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช การวิจยั ในครั้งนี้ไดพัฒนาบทเรียน วีดโี อปฏิสัมพันธ เรื่อง การปฐม
พยาบาลCPR เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา เสริมสรางความรู และทักษะตางๆ ใหแกผูเรียน ผูว ิจัยขอเสนอ
เพิ่มเติมจากการวิจยั ดังนี้
1.1.ควรมีการวางแผนในการสํารวจพื้นที่โรงเรียนกอนทําการวิจัย
1.2.ความพรอมของวัสดุอุปกรณโรงเรียนที่ทําการวิจัย
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1.3. โรงเรียนควรมีความพรอมทางดานอุปกรณทางไอทีและระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสะดวกในการเก็บขอมูลตอไป
2.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1.ควรมีการพัฒนาในรายวิชาอื่นๆ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนและเพื่อเปน แนวทางการเสริมสรางการพัฒนา
กีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักกีฬา ผูฝกสอน ผูจัดการทีม ผูปกครอง
ผูให การสนับ สนุน ผู ตัดสิ นกีฬ าเนตบอล และคณะกรรมการจากสมาคมกีฬ าเนตบอลแหงประเทศไทย จํา นวน 93 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของขอคําถามอยูระหวาง 0.671.00 และคาความเชื่อมั่น มีคาเทากับ 0.87 การวิเคราะหขอมูลดานเชิงปริมาณ ใชการแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนดานเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยพื้นฐาน (4M’s) ไดแก ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ และดานการจัดการ
ในภาพรวม เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูในระดับมาก และพบวาปจจัย
ดานงบประมาณเปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด
ปจจัยดานการบริหารจัดการ (POLC) ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการนํา และดานควบคุม พบวา
เปนปจจัยที่สงผลอยูในระดับมาก และแนวทางการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตภาคเหนือตอนบน ใหประสบความสําเร็จ สมาคม
กีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย และจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน จะตองรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางกีฬาเนตบอล
ใหเปนไปตามเปาหมาย ทั่วประเทศ ตองมีการพัฒนานักกีฬามุงสูความเปนเลิศ โดยการขยายฐานเพิ่มจํานวนนักกีฬา และ
คัดเลือกนักกีฬาที่มีคุณสมบัติตรงตามตําแหนงการเลน โดยการจัดการแขงขัน ในระดับภูมิภาคอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธเผยแพรกีฬาเนตบอลใหแพรหลาย และจัดตั้งศูนยกีฬาเนตบอลในทุกภูมิภาค การจัดสงวิทยากรและผูเชี่ยวชาญ
จากตางประเทศไปยังจังหวัดตาง ๆ การพัฒนา ผูตัดสินใหเปนมาตรฐานและมีระดับการตัดสินที่สูงขึ้น การจัดสรรงบประมาณ
และสิ่งสนับสนุน ที่เอื้อตอการทําทีมใหกับจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน การกํากับติดตามการทําทีมกีฬาเนตบอลใหมี
ผลงานอยูในระดับที่ดีขึ้น 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
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา กีฬามีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ กีฬาเปนพื้นฐานที่
ชวยสงเสริมใหรางกายแข็งแรง และเปนแนวทางทําใหสังคมไดหันมาปฏิบัติสิ่งที่มีประโยชนตอสุขภาพของรางกายและจิตใจ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมใหอยูเย็นเปนสุข รวมทั้งกอใหเกิดความเจริญตอประเทศ ทั้งนี้ประเทศไทยไดกําหนดยุทธศาสตรใน
การพัฒนาประเทศ เพื่อเสริมสรางความสามารถของประเทศ โดยยึดเปาหมายในการยกระดับใหมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว ตลอดจนการเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในการกีฬาที่สรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพื่อพัฒนาอาชีพในระดับนานาชาติ ในการสรางชื่อเสียง
และเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา (ยุทธศาสตรชาติ, 2561) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาซึ่งมี
หนาที่หลักในการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาดานกีฬา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560–
2564) ขึ้นใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ โดยมุงหวังใหการกีฬาเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตและสงเสริมใหประชาชน
ทุกภาคสวน มีน้ําใจเปนนักกีฬาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งดานสุขภาพรางกายและจิตใจ มีองคความรูดานกีฬา ซึ่งเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนากีฬาไทยสูความเปนเลิศในระดับสากล และเปนกลไกในการพัฒนากีฬาของประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศที่
มีความ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559)
จากการดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาเนตบอลภายในประเทศไมวาจะเปนการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติกีฬา
แหงชาติ กีฬาชิงชนะเลิศประเทศไทยที่ผานมาในแตละป พบวา กีฬาเนตบอลไมไดรับความนิยมเทาที่ควร จํานวนทีมที่เขา
แขงขันในแตละรายการมีจํานวนลดนอยลง ตามลําดับ จํานวนทีมเขาแขงขันในแตละรายการ ไมบรรลุเปาหมายตามที่สมาคม
กีฬาเนตบอลแหงประเทศไทยไดวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก
จังหวัดเชียงใหม พะเยา นาน แพร แมฮองสอน เชียงราย ลําปาง และจังหวัดลําพูน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.กลุมจังหวัด
2560) พบวามีเพียง 3 จังหวัดที่สงทีมเขาแขงขันอยางตอเนื่อง ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพะเยา และจังหวัดนาน
เทานั้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากขอจํากัดของกีฬาเนตบอล ซึ่งพบวา สวนใหญ เปนกีฬาที่ตองใชนักกีฬาที่มีรูปรางสูง เพราะเสา
ประตู มีความสูงอยูที่ระดับ 3.05 เมตร อุปกรณการเลน และการแขงขันมีราคาคอนขางแพง การเลนตองใชสนามกีฬาที่เปน
มาตรฐาน มีเสนแบงแดนและพื้นที่ในการเลนของผูเลนแตละตําแหนงที่ชัดเจน ประกอบกับมีกฎ กติกาคอนขางมาก และ
เขาใจยากสําหรับนักกีฬาเริ่มเลนใหม รวมทั้งชุดการแขงขันของนักกีฬาหญิงตองเปนชุดกระโปรงเฉพาะกีฬาเนตบอลเทานั้น
ทําใหมีคาใชจายในการเลนสูง รวมทั้งเปนกีฬาทีไมมีการบรรจุใหเรียนในหลักสูตรในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งนี้
นอกจากปญหาจํานวนนักกีฬาเนตบอลที่มีจํานวนลดลง ยังพบวา จํานวนผูตัดสินในสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีไม
เพียงพอตอความตองการในการตัดสินแตละรายการที่จัดการแขงขัน
จากปญหาที่กลาวมาขางตนประกอบกับผูวิจัยเปนผูสวนเกี่ยวของกับกีฬาเนตบอลภาคเหนือตอนบน โดยเปนผูเลน
เปนผูตัดสิน เปนผูฝกสอน ผูควบคุมทีมเนตบอลและเปนตัวแทนของสมาคมฯ ในการทําความรวมมือกับโรงเรียนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยเปนวิทยากรใหการอบรมทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬาเนตบอล ตามความประสงคของโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนมาเปนระยะเวลาหนึ่ง จึงมีความตองการที่จะพัฒนากีฬาเนตบอลในเขตภาคเหนือตอนบนใหไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย และสรางนักกีฬากีฬาสูความเปนเลิศใหกับประเทศไทยอยางตอเนื่อง สําหรับการที่จะทําใหกีฬาเนตบอลใหประสบ
ผลสําเร็จ และเปนที่รูจักอยางแพรหลายนั้นมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัย
ใดบางที่สงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ใหประสบความสําเร็จ เพื่อนําจะผลการวิจัยมาเปน
แนวทางในการพัฒนากีฬาเนตบอล ใหมีประสิทธิภาพและเปนที่นิยมอยางแพรหลายมากขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ระหวางการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
กลุมเปาหมาย
กลุมที่ 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
กลุมที่ 2 เปนผูที่เกี่ยวของกับสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย ประกอบดวยคณะกรรมการผูบริหาร
สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย จํานวน 6 คน ผูตัดสินกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย จํานวน 6 คน รวม 12 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2
ลักษณะ
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เปนแบบสอบถาม (questionnaire) ลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 อันดับ (Rating Scale) มีมาตรวัด 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ตามเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด (2545) ใชใน
การรวบรวมขอมูลกลุมที่ 1
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) ใชใน
รวบรวมขอมูล กลุมที่ 2
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหและประมวลผลออกเปน 2 สวน ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูฝกสอนกีฬาเนตบอล นักกีฬาเนตบอล ผูปกครอง และผูสนับสนุน
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยการแจกแจงความถี่และ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.2 ขอเสนอแนะและความคิด เห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบนใหประสบผลสําเร็จใชการหาคาความถี่และสรุปเปนภาพรวม
2. การวิเคราะหขอมู ลที่ไดจ ากการวิจัยเชิ งคุณภาพ ผูวิ จัยดําเนินการวิเคราะหขอมู ล โดยการวิเ คราะห เนื้อหา
(content analysis) แลวนําเสนอขอมูลเปนแบบบรรยายในภาพรวม
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
เพศ
ชาย
24
หญิง
57
อายุ
ต่ํากวา 15 ป
10
16-20 ป
22
21-30 ป
12
31-40 ป
23
41 ปขึ้นไป
14
สถานภาพ
ผูจัดการทีม
3
ผูฝกสอน
3
นักกีฬา
36
ผูปกครองนักกีฬา
36
ผูใหกสนสนับสนุนน
3
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
15
มัธยมศึกษาตอนปลาย
24
ปริญญาตรี
35
ปริญญาโท
7
ประสบการณที่เกี่ยวกับเนตบอล
ต่ํากวา 1 ป
25
ต่ํากวา 3 ป
35
3-5 ป
11
6-10 ป
7
11 ปขึ้นไป
3

รอยละ
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

จากตารางที่ 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 ปขึ้นไป 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 ดานประสบการณที่เกี่ยวกับกีฬาเนตบอล
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มีประสบการณในกีฬาเนตบอล ต่ํากวา 3 ป คิดเปนรอยละ 43.21 ต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 30.87 และมีประสบการณ
3-5 ป คิดเปนรอยละ 13.58
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน แยก
ตามปจจัยพื้นฐาน ในการดําเนินการพัฒนากีฬาเนตบอล สรุปไดดังนี้
ปจจัย
ดานบุคลากร (man)
ดานงบประมาณ (money)
ดานวัสดุอุปกรณ (material)
ดานการจัดการ (management)
รวม

µ
4.47
4.52
4.51
4.43

ơ
0.58
0.58
0.57
0.59

4.49

0.58

ระดับปจจัย
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

การจัดอันดับ
3
1
2
4

มาก

จากตารางที่ 2 พบวา คาระดับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ภาพรวมพบวาเปนปจจัยที่อยูในระดับมาก มีคา เฉลี่ยรวมเทากับ 4.49 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ปจจัยดานงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 รองลงมา ไดแก ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 และ
ปจจัยดานบุคลากร มีคา เฉลีย่ เทากับ 4.47 และปจจัยดานการจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43
ตอนที่ 3 ผลการสัมภาษณ คณะกรรมการบริหารสมาคมและผูตัดสินกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย ตามปจจัย
ดานการบริหารจัดการ POLC พบวา
ดานการวางแผน (P - Planning)
ทางสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากีฬาเนตบอลเพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนยุทธศาสตรในการดําเนินงาน หรือแผนปฏิบัติ
งานประจําปที่มีความชัดเจนในการที่จะพัฒนากีฬาเนตบอลและผูต ัดสินอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการวางแผนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดจริงใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว ปจจุบันทางสมาคมกีฬา
เนตบอลแหงประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนากีฬาเนตบอลและผูตัดสินอยาง โดยภายใตการบริหารจัดการของนายกสมาคม
กีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย
ดานการจัดองคการ (O - Organizing)
สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีวิธีการบริหารจัดการที่จะทําใหกีฬาเนตบอลและผูตัดสิน มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น ไดแก มีการวางโครงสรางในการบริหารงานภายในสมาคม แตงตั้งกรรมการบริหารสมาคม กําหนดบทบาทหนาที่ของ
บุคลากร จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการหางบประมาณเพื่อสงเสริมสนับสนุน ใหการปฏิบัติงานในสมาคม เปนไปตาม
แผนงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย และยกระดับความเปนมาตรฐานสากลในการจัดการแขงขันในระดับภูมิภาค
รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนทีมที่เขารวมการแขงขัน เพื่อคนหานักกีฬาที่มีความเปนเลิศ ผูฝกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ และผูตัดสิน
ที่ไดการจัดอันดับเลเวล (Level) ที่ดีที่สุด เพื่อเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ
ดานการนํา (L - Leading)
สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยการความสะดวกเพื่อเอื้อตอการ
บริหารจัดการและการพัฒนากีฬาเนตบอลอยางเหมาะสม มีการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่จําเปนและสรางแรงจูงใจใหกับ
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นักกีฬา ผูฝกสอน ในการพัฒนาทีมใหประสบความสําเร็จ อาทิเชน สมาคมจะสงเสริม สนับสนุนใหผูฝกสอนที่มีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง เขาสูกระบวนการอบรมผูฝกสอนในระดับนานาชาติ และเปดโอกาสใหผูฝกสอนดังกลาวที่มีการพัฒนา
ตนเอง สามารถยกระดับมาตรฐานใหเปนผูฝกสอนทีมชาติไทยเพื่อสงนักกีฬาเขารวมแขงขันในระดับนานาชาติ สําหรับ
นักกีฬาเนตบอลที่เปนนักกีฬาทีมชาติไทย ทางสมาคมฯ มีการสงเสริมใหนักกีฬาไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยสมาคมมี
การประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อการยกเวนคาบํารุงการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ทุกวิทยาเขต และเมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลวหากยังไมมีงานรองรับ ทางสมาคมฯจะสงเสริมใหนักกีฬาทีมชาติ
ไทยดังกลาว ใหเขารวมงานกับทีมกีฬาเนตบอลของโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองใหเปนผูฝกสอนกีฬาเนตบอล
อยางตอเนื่อง สําหรับผูตัดสิน ทางสมาคมฯ เปดโอกาสใหกับนักกีฬา ผูฝกสอน และผูที่มีความสนใจในดานการตัดสินกีฬา
เนตบอล ไดเขารับการอบรมผูตดั สินในระดับตาง ๆ ที่สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทยจัดขึ้น นอกจากนี้สมาคมยังสงเสริม
ใหมีการทดสอบสมรรถภาพและผลงานการตัดสินของผูตัดสินใหเปนไปตามมาตรฐานที่สหพันธแหงเอเชียเปนผูกําหนด ซึ่งเปน
การกระตุนใหผูตัดสินมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ รวมทั้งการจัดอันดับเลเวล (Level) ของผูตัดสินเพื่อยกระดับความสามารถ
ของผูตัดสินใหไดมาตรฐานสากล
ดานการควบคุม (C - Controlling)
สมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย มีการควบคุมการดําเนินงานเพื่อใหการพัฒนากีฬาเนตบอลเปนไปตาม
วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง มีการกําหนดเปาหมายและแผนงานอยางชัดเจน
และนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับเปนมาตรฐานสูสากล โดยสมาคมฯไดจัดสงคณะกรรมการ
บริหารสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย เขารวมการติดตามผลงานของนักกีฬา ผูฝกสอน และผูตัดสิน ในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมทั้งเชิญผูเชี่ยวชาญกีฬาเนตบอลจากตางประเทศ เขารวมชมการแขงขันในรายการตาง ๆ ใหทราบจุดเดน จุดที่
ควรแกไข ทางสมาคมฯจะไดนํามาแกไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการรายงานผลการ
ติดตาม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมทุก ๆ เดือน

อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล เรื่องปจจัยที่สงผลการพัฒนากีฬาเนตบอล ในเขตภาคเหนือตอนบน พบประเด็นสําคัญที่
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานทรัพยากรพื้นฐานในการบริหาร (4 M’s)
จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นในดานปจจัยพื้นฐาน (4 M’s) ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย ดานบุคคล ดาน
งบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานการจัดการ เปนปจจัยสามารถสงผลตอการพัฒนากีฬาเนตบอล ในภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ (4.49) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานปจจัยดานงบประมาณ (Money) และดานวัสดุอุปกรณ
(Material) เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา งบประมาณ และวัสดุอุปกรณเปนสิ่งจําเปน
และเปนปจจัยที่สําคัญมากที่สุดในการพัฒนากีฬาเนตบอล ทั้งนี้ในการบริหารงานในทุกองคกรใหมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัย
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณทั้งสิ้น เพื่อใหงานดําเนินไปตามวัตถุประสงค นอกจากนี้งบประมาณยังเปนสิ่งจําเปนในการซื้อ
วัสดุอุปกรณ เพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา ตลอดจนจะทําใหการบริหารจัดการประสบผลสําเร็จไดผล
อยางสมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ ธงชัย สันติวงษ (2546) ที่กลาววา “เงินทุน นับวา เปนปจจัยที่สําคัญในการใหการสนับสนุนใน
การจัดหา ทรัพยากรเพื่อหลอเลี้ยงและเอื้ออํานวยใหกิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด ซึ่งเงินทุนมีทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาว และการเงินเปนปจจัยที่มีความสําคัญประการหนึ่งตอการบริหารงาน เพราะการที่จะใหไดมาซึ่งกําลังคนที่มีความรู
ความสามารถที่เหมาะสมกับ ตําแหนงที่จะปฏิบัติ ตองอาศัยเงินหรืองบประมาณ เพื่อเปนคาจาง คาตอบแทน และนอกจากนี้
เงินยังเปน สิ่งจํา เปนสําหรับการซื้ออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพื่อการดําเนินงานของสํานักงาน” นอกจากนี้ในปจจัยดาน
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บุคลากร เมื่อพิจารณาเปนรายขอยอย พบวา ตัวนักกีฬาเปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
(4.51) ทั้งนี้เปนเพราะวา ตัวนักกีฬาเปนปจจัยที่สําคัญตอการเลนกีฬา หากไมมีนักกีฬาก็ไมสามารถจัดการแขงขันได ตัวนักกีฬา
ตองมีความรัก ความสนสนใจในกีฬาที่จะเลน มีความรู ความสามารถในทักษะกีฬานั้น ๆ เปนอยางดี มีการพัฒนาตนเองใหมีความ
พรอม ดวยการฝกซอมกีฬาอยูเสมอเพื่อเขาแขงขัน มีคุณลักษณะที่ดีของนักกีฬา มีน้ําใจเปนนักกีฬา กอใหเกิดการพัฒนากีฬา
อยางตอเนื่องและสามารถทําใหทีมนั้นประสบความสําเร็จ และยังสอดคลองกับแนวคิดของ สัมพันธ ภูไพบูลย (2542) ที่กลาววา
“บุคคล คือ ทรัพยากรที่มี ความสําคัญมากที่สุด เมื่อเทียบกับทรัพยากรอื่น ๆ กลาวไดวา แมองคการจะมีเครื่องจักรอุปกรณที่
ทันสมัย และมีราคาแพงเพียงใดก็ตาม หากขาดบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เครื่องจักรอุปกรณเหลานั้นก็จะไมกอให เกิด
ประโยชนเทาที่ควร ประสิทธิภาพของเครื่องจักร คงจะ อยูในระดับต่ํา
2. กระบวนการในการบริหารจัดการ
จากผลการสัมภาษณของกรรมการบริหารสมาคมและผูตัดสิน พบวา การดําเนินงานของสมาคมกีฬาเนตบอล
แหงประเทศไทยที่ผานมา มีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนไปตามหลักการบริหารองคกรที่ดี มีการกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนกลยุทธ ที่สามารถนํานักกีฬาและสมาคมไปสูแผนที่วางไวได มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในสวนผูปฏิบัติงานและนักกีฬาในดาน
ความรู คุณธรรม จริยธรรมอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัล การยกยองเชิดชูเกียรติแกนักกีฬาและ
บุคลากรทางการกีฬาของสมาคม เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย มีการใชระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวภายในและองคกรการจัดหา/ประสานงานดานสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อการฝกซอมและการแขงขัน มีโครงการความรวมมือในการพัฒนาการกีฬาและการศึกษากับสถาบันการศึกษาและองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชนการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกสมาคมที่ชัดเจน สงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีม และที่
สําคัญมีความสอดคลองนโยบายดานการกีฬาของประเทศ และสอดคลองกับแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.25602564) ซึ่งประกอบไปดวย 1) การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีพื้นฐานการเลนกีฬา โดยใชกีฬาเนตบอลเปน
สื่อ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการออกกําลังกาย และออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา 2) การประชาสัมพันธสงเสริม
ใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬาดวยการเลนกีฬาเนตบอลอยางแพรหลาย 3) พัฒนานักกีฬา
เนตบอลเพื่อความเปนเลิศและตอยอดความสําเร็จในระดับอาชีพ เพื่อสรางชื่อเสียง เกียรติยศใหกับประเทศชาติ 4) พัฒนา
กีฬาเนตบอลเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 5)การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับกีฬาเนตบอล รวมทั้ง
เทคนิคทักษะกีฬา ตาง ๆ ในการพัฒนานักกีฬาไปสูความสามารถสูงสุดของแตละบุคคลอยางเปนระบบ 6) ยกระดับการ
บริหารจัดการดานการกีฬาเนตบอลของสมาคมใหมีประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งปจจุบัน นายกสมาคมกีฬา
เนตบอลของประเทศไทย ไดรับการคัดเลือกเปนประธานสมาพันธกีฬาเนตบอลแหงเอเชีย
นอกจากนี้ การบริหารงานของสมาคมตามหลักการบริหารดาน POLC ยังสอดคลองสาคร สุขศรีวงศ (2552) ซึ่ง
ไดสรุปวา ผูบริหารทุกระดับจะตองเขาใจหนาที่ ทางการจัดการ (Management function) และนําเอาแนวคิดมาปฏิบัติสวน
การชี้นําเปนกิจกรรมที่ ผูบริหารดําเนินการเพื่อใหแผนงานและบุคลากรตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายงานดําเนินกิจการตาง ๆ ให
ประสบความสําเร็จ โดยผูบริหารตองมีภาวะผูนําในตัวเองและสามารถจูงใจบุคคลในองคกรปฏิบัติงานบรรลุความตองการของ
องคกรได และยังมีความสอดคลองกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545) ซึ่งกลาววา การนํา จะเปนการชวยใหใหงาน
บรรลุผลสําเร็จ การเสริมสราง ขวัญ และกําลังใจใหผูใตบังคับบัญชา ซึ่งประกอบดวย การติดตอสื่อสาร การมอบหมายมาตรฐาน
การปฏิบัติ การใหรางวัล การยกยอง การสรรเสริญ การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสรางแรงจูงใจ สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนหนาที่ของ
ผูบริหารที่จะตองพยายามดําเนินการหนาที่หลักของผูบริหารจะตองมีบทบาท ในการเปนผูนําองคกร โดยเฉพาะการเปนผูนําที่
กระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และยังสอดคลองกับวันชัย มีชาติ (2550) ที่
กลาววา กระบวนการควบคุมเปนขั้นตอนของการกําหนดวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานและมาตรฐานการวัดการปฏิบัติงาน
จริง การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงคและมาตรฐาน ตลอดจนมีการแกไขในสิ่งที่จําเปน
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จากขอเสนอแนะและผลการสัมภาษณของผูที่มีสวนเกี่ยวของในกีฬาเนตบอล สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนากีฬา
เนตบอลใหประสบผลสําเร็จ ดังนี้
บทบาทของสมาคมกีฬาเนตบอลแหงประเทศไทย
1. สมาคมฯตองดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางกีฬาเนตบอลใหเปนไป
ตามเปาหมายทั่วประเทศ
2. ตองพัฒนานักกีฬา เพื่อมุงสูความเปนเลิศ โดยการขยายฐานเพิ่มจํานวนนักกีฬา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่มี
คุณสมบัติตรงตามตําแหนงการเลน
3. ตองพัฒนาผูตัดสินใหไดมาตรฐาน โดยสงผูตัดสินเขารับการอบรมใน Level ที่สูงขึ้น เพื่อเขารวมการตัดสิน
รายการแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศ
4. ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรกีฬาเนตบอลใหเปนที่รูจักอยาแพรหลาย โดยจัดการแขงขัน ในระดับ
ภูมิภาคอยางตอเนื่อง
5. สมาคมฯตองรวมมือกับทางจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนากีฬาเนตบอล
ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
6. สงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหกีฬาเนตบอลเปนกีฬาเพื่อมวลชน
7. ดําเนินการจัดตั้งศูนยกีฬาเนตบอลทุกภูมิภาค
8. จัดสงวิทยากรและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศไปตามจังหวัดตาง ๆ เพื่อเพิ่มจํานวนของนักกีฬา และใหผู
ฝกสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องเทคนิคตาง ๆ กับวิทยากรและผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
9. จัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุน ที่เอื้อตอการทําทีมกีฬาเนตบอลไปตามจังหวัดตาง ๆ
10. สมาคมฯตองประสานงานโดยตรงกับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเปด
หลักสูตรกีฬาเนตบอลในโรงเรียน
11. สมาคมฯตองกํากับติดตามการดําเนินงานการทําทีมกีฬาเนตบอลในแตละภูมิภาคใหมีผลงานอยูในระดับที่ดีขึ้น
12. ตองนําวิทยาศาสตรการกีฬา นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ เขามาพัฒนานักกีฬา
บทบาทของผูฝกสอน
1. ผูฝกสอนตองมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ในดานการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา เพื่อสรางความสําเร็จใหเกิดกับตนเองและนักกีฬา
2. ตองทําการคัดเลือกนักกีฬาใหเหมาะสมกับตําแหนงและตองสรางโปรแกรมฝกซอมใหเหมาะสมกับนักกีฬา
เพื่อพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในขณะฝกซอมใหมีคุณภาพ
3. ผูฝกสอนตองมีใจรักในกีฬาเนตบอล มุงมั่น ทุมเทที่จะใหนักกีฬาประสบความสําเร็จในการแขงขันและตอ
ยอดสูความเปนเลิศ
4. ตองใชหลักจิตวิทยาสาขาตาง ๆ มาประยุกต เพิ่มเพิ่มศักยภาพใหนักกีฬา
5. ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางความเชื่อถือใหกับผูปกครองในการสงบุตรหลานเขามาเปนนักกีฬา
6. ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาสิ่งที่เปนความรูใหมใหกับนักกีฬา
บทบาทของผูตัดสิน
1. ตองแมนในกติกาการแขงขันและตองติดตามขาวสารกีฬาเนตบอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
2. ตองมีความซื่อตรง ตัดสินดวยความยุติธรรม ลําเอียง เปนตัวอยางที่ดี ในการตัดสิน
3. ตองพัฒ นาตนเองอยู เสมอ ในด านความรู เกี่ยวกั บกฎและกติก าการแขงขัน โดยตองแสวงหาความรู
เทคนิควิธี เพื่อใหการตัดสินเปนมาตรฐานสากล
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4. ตองมีสมรรถภาพทางกายที่ดี โดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬามาชวยเสริมสมรรถภาพรางกายอยาง
สม่ําเสมอ
5. ตองใชหลักจิตวิทยาสาขาตาง ๆ มาประยุกต เพื่อลดแรงกดดันทั้งในสนามและนอกสนาม ตองพยามศึกษา
พฤติกรรมการเลนของผูเลนแตละคน
6. ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการพัฒนาสิ่งที่เปนความรูใหมเพื่อใหการตัดสินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การคัดเลือกนักกีฬา
ควรเลือกนักกีฬาที่มีความสนใจในกีฬาเนตบอล และมีสรีระทางรางกายที่มีความสูงเปนลักษณะเดนและมี
ความเหมาะสมกับตําแหนงในการเลน เพื่อเพิ่มการพัฒนาของตัวนักกีฬาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้นักกีฬาจะตองมี
วินัย มีความรับผิดชอบตอการฝกซอมกีฬาตามโปรแกรมของผูฝกสอน นักกีฬาตองมีความมุงมั่น มีการสรางเปาหมายและ
ทุมเทในการฝกซอมอยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อยกระดับความสามารถของตนเองใหมีศักยภาพที่สูงสุด นอกจากนี้ตัว
นักกีฬาตองมีเคารพและความเชื่อฟงผูฝกสอนกีฬาอยางเครงครัด เพื่อตัวนักกีฬาจะไดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้น
ผูฝกสอนตองมีความพรอมดานความรู ความสามารถในการถายทอดเทคนิค ทักษะในแตละขั้นตอนของการฝกกีฬาไดอยาง
ถูกตองและชัดเจน เขาใจงาย สามารถประยุกตใชวิธีการฝกไดในทุกสถานการณ ที่เอื้อใหเกิดประโยชนและเปนผลดีกับนักกีฬา
ตลอดจนการสรางความมีชีวิตชีวา และความรูสึกที่ดีใหเกิดขึ้นภายในทีม เพื่อใหสรางความสําเร็จใหเกิดขึ้นกับนักกีฬา
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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลการฝกโปรแกรมการออกกําลังกายดวยเครื่อง
ออกกําลังกาย P–Spring กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร จํานวน 30 คน ซึ่งเปนนักศึกษาที่สมัครใจ
ทําการทดลอง กําหนดระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาห ละ 3 วัน (วันจันทร, วันพุธ, วันศุกร) วันละ 1 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 1) เครื่องออกกําลังกาย P–Spring 2) โปรแกรมฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลัง
กาย P–Spring 3) แบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลังกายแบบสถานี (weight machine) ที่ได
มาตรฐาน เพื่อหาคา 1RM สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test ผลการวิจัย
พบวา โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สามารถพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ หนาแขน, กลามเนื้อตนแขนดานหลัง, กลามเนื้อหัวไหล, กลามเนื้อตนขาดานหนา, กลามเนื้อตนขาดานหลัง,
กลามเนื้อหลังสวนบน, กลามเนื้อหนาอก เพิ่มมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 แตไมสามารถ พัฒนาความ
แข็งแรงของกลามเนื้อฝามือได
คําสําคัญ: โปรแกรมการออกกําลังกาย ความแข็งแรงของกลามเนื้อ สถาบันการพลศึกษา
0

0

0

0

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 การออกกําลัง กายไมเพียงพอ และการทํากิจ กรรมทางกายเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของคนไทยนอยลง รวมทั้งประชาชนไมเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเทาที่ควร ซึ่งสงผลตอสุขภาพและ
เสี่ยงตอการเกิดโรคเรื้อรังมากขึ้น ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงสงเสริมสนับสนุนใหมีการใช
กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่ อ งมื อ ในการเสริ ม สร า งสุ ข ภาวะของประชาชนอย า งครบวงจรและมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ให ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ สงเสริมใหประชาชนมีความรูค วามเข า ใจ
ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ การออกกํา ลั ง กายและเล น กี ฬ าขั้ น พื้ น ฐานให ก ลายเป น วิ ถี ชี วิ ต (ยุทธศาสตรชาติ, 2561: 42-43)
สถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาวิ ช าชี พ เฉพาะทางสั ง กั ด กระทรวง
การท อ งเที่ ย วและกี ฬ า เป น สถานศึ ก ษาที่ มี ภ ารกิ จ ในการผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นพลศึก ษา กีฬ า นัน ทนาการ
วิท ยาศาสตรก ารกีฬ า วิท ยาศาสตร สุข ภาพและสาขาอื่น ที่เ กี่ย วขอ งทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการ การใหบริการ
ชุมชนดานกีฬาและสุขภาพ รวมทั้งการทะนุบํารุงศิล ปวัฒ นธรรม ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 3 คณะวิชา ไดแก คณะ
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร และคณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนคณะวิชาที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรดานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การจัดการกีฬาและการเปนผูนําทางดาน
วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพโดยตรง มุงเนนใหผูเรียน มีความรู ความสามารถมีทักษะที่ดีในสาขาวิชา เพื่อออกไปรับ
ใชสังคม รวมทั้งผูเรียนตองมีสมรรถภาพทางกายที่ดี มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ
ปญ หาดา นการขาดการออกกํา ลัง กายที่ก ลา วมาขา งตน รวมทั้ง บทบาทภารกิจ ของสถาบัน การพลศึก ษา
วิท ยาเขตเชีย งใหมที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ผลิต และพัฒ นาบุค ลากรดา นพลศึก ษา กีฬ า นั น ทนาการ วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า
วิทยาศาสตร สุขภาพ ผูวิจัยจึงมีความตองการใหคนไทยไดออกกําลังกายจนเปนวิถีชีวิต จึงไดคิดคนและสรางเครื่องมือ
อุปกรณการออกกําลังกาย ชื่อ P-Spring ขึ้น เพื่อเปนอุปกรณสําหรับผูที่ตองการออกกําลังกายแตไมสามารถเดินทางไปออก
กําลังกายยังสถานที่ออกกําลังกายได มีความตองการออกกําลังกายภายในบานที่มีพื้น ที่จํา กัด หรือ ในสถานที่ทํา งานโดย
เครื่องมือ P-Spring เปนอุปกรณออกกําลังกายแบบพกพา มีน้ําหนักเบาขนาดกะทัดรัด สามารถถอดออก ประกอบใหมได
รวดเร็ว และปรับระดับความหนัก-เบา ได โดยใน 1 เครื่องสามารถพัฒนากลา มเนื้อ ของรา งกาย ไดจํา นวน 12 มัด
นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีความตองการศึกษาผลของการใช เครื่องมือ P-Spring ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูวิจัยไดสรางโปรแกรมการ
ออกกําลังกายดวยเครื่องออกกําลังกายดวยแรงตานสปริง (P-Spring) ขึ้น 1 ชุด เพื่อทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และสร า งความแข็ ง แรงของกล า มเนื้ อ ของนั ก ศึ ก ษาสถาบั น การพลศึ ก ษา วิ ท ยาเขตเชี ย งใหม ใ ห มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งตองการศึกษาถึงผลของการใชโปรแกรมการออกกําลังกาย
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม จํานวน 30 คน กําหนดระยะเวลาใน
การใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring จํานวน 8 สัปดาห สัปดาห ละ 3 วัน (วันจันทร, วันพุธ, วันศุกร) วันละ 1 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องออกกําลังกาย P-Spring
2. โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช เครื่องออกกําลังกาย P-Spring
3. แบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช เครื่องออกกําลังกายแบบสถานี (weight machine) ที่ได
มาตรฐาน เพื่อหาคา 1RM ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ วิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ
และการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
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ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
1. ขั้นตอนการสราง เครื่องออกกําลังกาย P-spring
1.1 สรางเครื่องออกกําลังกาย P-spring เปนเครื่องออกกําลังกายตอสูกับแรงตานสปริง เปนเครื่องออก
กําลังกายแบบอเนกประสงคที่มีขนาดเล็ก ขนาดความยาว 60 เซนติเมตร น้ําหนัก 3 กิโลกรัม สามารถออกกําลังกายไดดีมีแม
ในพื้นที่ที่จํากัด เพื่อตอบโจทยความตองการของผูที่ไมมีเวลาวางไปสถานที่ออกกําลังกาย โดยใน 1 เครื่องสามารถออกกําลัง
กายไดถึง 12 มัดกลามเนื้อของรางกาย มีน้ําหนักเบาขนาดกะทัดรัด พกพาไดสะดวก และสามารถถอดออก ประกอบใหมได
อยางงายดายรวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ นวัตกรรมนี้สามารถปรับระดับความหนัก-เบาของการใชงานโดย
การเพิ่ม-ลด จํานวนสปริง เพื่อใหเหมาะสมกับผูใชงานทุกเพศตั้งแตอายุ 15 ปขึ้น สามารถเปลี่ยนแกนกลางไดใหเหมาะสมกับ
บุคลที่มีชวงความยาวของแขนไมเทากันเพื่อใหออกกําลังกายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ทดลองใชเครื่องออกกําลังกายกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ ชั้นปที่ 3 จํานวน
30 คน และรับฟงปญหาการใชงาน
1.3 แกไขปรับปรุงเครื่องออกกําลังกายตามคําแนะนํา
2. ขั้นตอนการสรางโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช เครื่องออกกําลังกาย P-Spring
2.1 ศึกษาตําราเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและหลักในการออกกําลังกาย
2.2 สรางโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P–spring โดยอางอิง
จากหลักการจัดโปรแกรมการออกกําลังกายของ Baechle, Earle and Wathan (2000)
3. ขั้นตอนการเลือกเครื่องมือ ทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช เครื่องออกกําลังกายแบบสถานี
(weight machine) ที่ไดมาตรฐาน เพื่อหาคา 1RM
3.1 ศึกษาตําราเอกสารที่เกี่ยวของกับเครื่องออกกําลังกายแบบสถานีเพื่อศึกษาความสัมพันธของกลุม
กลามเนื้อที่เครื่องออกกําลังกายแบบสถานี เละเครื่องออกกําลังกาย P-Spring ที่สอดคลองกัน
3.2 กําหนดเครื่องออกกําลังกายแบบสถานีที่ใชสรางกลามเนื้อกลุมเดียวกับเครื่องออกกําลังกาย P-Spring
เพื่อใชเปนเครื่องมือทดสอบ 1RM
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแปลผล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ในการหาคาเฉลี่ย (𝑥̅ ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยการใชสถิติ
t-test
(dependent t-test)
20

20

20

20

20

20

20

20

20

3

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อ กอนและหลังการฝกดวยโปรแกรม
การฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring
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กอนฝก

กลามเนื้อ

𝑥̅
23.94
30.36
24.62
44.68
40.79
49.13
30.35
35.48

หลังฝก
SD
2.24
2.07
2.66
2.54
2.39
3.56
2.70
1.60

𝑥̅
25.49
31.97
26.07
45.75
42.01
50.43
31.60
35.46

t

SD
2.25
2.11
2.80
2.63
2.39
3.60
2.81
1.60

P

-6.928** .000
กลามเนื้อตนแขนดานหนา
-5.802** .000
กลามเนื้อตนแขนดานหลัง
-6.705** .000
กลามเนื้อหัวไหล
-6.671** .000
กลามเนื้อตนขาดานหนา
-7.167** .000
กลามเนื้อตนขาดานหลัง
-6.557** .000
กลามเนื้อหลังสวนบน
-7.403** .000
กลามเนื้อหนาอก
1.000
.326
กลามเนื้อฝามือ
**p<0.001
จากตารางที่ 1 พบวา
1. กลามเนื้อหนาแขน มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝก
ดวยโปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. กลามเนื้อหลังแขน มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝก
ดวยโปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. กลามเนื้อหัวไหล มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝกดวย
โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. กลามเนื้อหนาขา มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝกดวย
โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5. กลามเนื้อหลังขา มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝกดวย
โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6. กลามเนื้อหลังสวนบน มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝก
ดวยโปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
7. กลามเนื้อหนาอก มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก มากกวากอนการฝกดวย
โปรแกรมการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
8. กลามเนื้อฝามือ มีคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝก นอยกวากอนการฝกดวย
โปรแกรมการฝก ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

อภิปรายผล
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1. สถานะของกลามเนื้อหนาแขน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดย
ใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 6.67 ซึ่งสอดคลองกับสบสันติ์ มหานิยม (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกดวยน้ําหนักที่มีตอ
สมรรถภาพทางกายและสัดสวนรางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
ฝกดวยน้ําหนัก ผลการวิจัยพบวา 1) ผลของการฝกดวยน้ําหนักที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกดวยน้ําหนักทั้งดานความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน ความแข็งแรงกลามเนือ้
ขาและความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมการฝกดวยน้ําหนักที่กําหนดขึ้น 8 สัปดาห
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. สถานะ ของของกลามเนื้อตนแขนดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของ
กลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงที่
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งสอดคลองกับนิคม เปยมศุภทรัพย (2533) ไดทําการวิจัยเรื่องการฝกความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ผลการวิจัยพบวา ความมุงหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลการฝกความแข็งแรง ของกลามเนื้อขาและกลามเนื้อ
แขน โดยใชเครื่องมือและแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น และเพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและ กลามเนื้อแขน
ภายหลังการฝก กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาชายชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพลศึกษา ทําการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3
วันคือ วันจันทร พุธ และศุกร ตั้งแตเวลา 15.30 - 17.30 น. ทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขา และกลามเนื้อแขนกอน
การฝกและหลังการฝก แลวทําการทดสอบความแตกตางของความแข็งแรง ของกลามเนื้อขาและกลามเนื้อแขนกอนการฝก
และหลังการฝก พบวา ความแข็งแรงของกลามเนื้อขากอนการฝกและหลังการฝก แตกตางกัน มีความแข็งแรง ของกลามเนื้อ
แขนก อนการฝกและหลั งการฝก โดยเครื่องมื อและโปรแกรมที่ ผูวิจัย สรางขึ้น ทํ าใหค วามแข็งแรงของกลามเนื้อขาและ
กลามเนื้อแขนเพิ่มขึ้น
3. สถานะของกลามเนื้อหัวไหล กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 3.33 ซึ่งสอดคลองกับ จารุวรรณ คันธวงศ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการฝกดวยโปรแกรมการฝกของ
สโมสรกรุงเทพมหานครที่มีตอความแข็งแรงของกลามเนื้อหัวไหล กลามเนื้อหลังและกลามเนื้อขาของนักกีฬายกน้ําหนัก
ผลการวิจัยพบวาความแข็งแรงของกลามเนื้อหัวไหล กลามเนื้อหลัง และกลามเนื้อขาหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แข็งแรงกวากอน
การฝกและหลังการฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. สถานะของกลามเนื้อตนขาดานหนา กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 4
คน คิดเปนรอยละ 13.33 ซึ่งสอดคลองกับ เทอดทูน คาขาย และคณะ. (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการ
ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว และความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของ
นักกีฬาฟุตบอล ผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว และความ
แมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของนักกีฬาฟุตบอล ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และการประเมินโครงรางโปรแกรมฝกโดยผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับ
เหมาะสมมาก(คาดัชนีความสอดคลองในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและ โปรแกรมเทากับ 0.97) 2. นักกีฬาฟุตบอล
ที่เขารวมโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไวและความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวย
ขางเทาดานในคะแนนหลังการใชโปรแกรมฝก และคะแนนหลังเขารวมโปรแกรมฝกใน สัปดาหที่ 8 สูงกวาคะแนนกอนการใช
โปรแกรมฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
5. สถานะของกลามเนื้อตนขาดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในสถานะคงที่จํานวน
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5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ซึ่งสอดคลองกับ เทอดทูน คาขาย และคณะ. (2559) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
การฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว และความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของ
นักกีฬาฟุตบอล ผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไว และความ
แมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวยขางเทาดานในของนักกีฬาฟุตบอล ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และการประเมินโครงรางโปรแกรมฝกโดยผูเ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวาผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญโดยรวมอยูในระดับ
เหมาะสมมาก(คาดัชนีความสอดคลองในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยและ โปรแกรมเทากับ 0.97) 2) นักกีฬาฟุตบอล
ที่เขารวมโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขา ความคลองแคลววองไวและความแมนยําในการสงลูกฟุตบอลดวย
ขางเทาดานในคะแนนหลังการใชโปรแกรมฝก และคะแนนหลังเขารวมโปรแกรมฝกใน สัปดาหที่ 8 สูงกวาคะแนนกอนการใช
โปรแกรมฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. สถานะ ของกลามเนื้อหลังสวนบน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 3
คน คิดเปนรอยละ 10 ซึ่งสอดคลองกับ พลากร นัคราบัณฑิต (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฝกความมั่นคงของลําตัวที่
มีต อ ความแข็ งแรงของกล ามเนื้ อ หลั ง ส วนบนและความสามารถในการว า ยน้ํ า ทา ครอว ล ในนัก กี ฬ าว า ยน้ํ าเยาวชนชาย
ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง 8 สัปดาห ความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังสวนบนของกลุมทดลองมีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการวายน้ําทา ครอวล ระยะทาง 30 เมตร
7. สถานะของกลามเนื้อหนาอก กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 4 คน
ิ า อุนทานนท (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกกลามเนื้อตามลักษณะ
คิดเปนรอยละ 13.33 ซึ่งสอดคลองกับ ชุตญ
การใชงานเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวและขา ผลการวิจัยพบวา 1) โปรแกรมการฝกกลามเนื้อตามลักษณะ
การใชงานที่สรางขึ้นใชทําการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัว
และขาได 2) ความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวที่วัดดวยความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อทอง และความแข็งแรง
ของกลามเนื้อขาหลังการฝกสัปดาหที่ 8 สูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. สถานะ ของกลามเนื้อฝามือ กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญคงที่จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือพัฒนา จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 20 และถดถอยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ขัดแยงกับ สบสันติ์ มหานิยม (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของ
การฝกดวยน้ําหนักที่มีตอสมรรถภาพทางกายและสัดสวนรางกายของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกดวยน้ําหนัก ผลการวิจัยพบวา ผลของการฝกดวยน้ําหนักที่มีตอสมรรถภาพทางกายของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝกดวยน้ําหนักทั้งดานความแข็งแรงของกลามเนื้อ
แขน ความแข็งแรงกลามเนือ้ ขาและความแข็งแรงของกลามเนื้อหลังกอนและหลังการทดลองใชโปรแกรมการฝกดวยน้ําหนักที่
กําหนดขึ้น 8 สัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องออกกําลังกาย P-Spring มีดามจับ
ที่ใหญ จึงทําใหการจับบริเวณดามจับขณะฝกเปนไปไดคอนขางลําบาก ผลการฝกหลังสัปดาหที่ 8 จึงไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ
จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ กอนและหลังการฝก มีการพัฒนาขึ้นทุก
กลามเนื้อ ยกเวนกลามเนื้อฝามีที่ไมมคี วามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะเครื่องออกกําลังกาย P-Spring
ไมเหมาะสมกับการเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อฝามือ ซึ่งเปนไปตามการออกกําลังกายตามหลัก FITT คือ ความบอย
ของการออกกําลังกาย ความหนักของการออกกําลังกาย ระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกาย และรูปแบบของการออกกําลัง
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สรุปผลการวิจัย
พบวา
1. สถานะของกลามเนื้อหนาแขน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดย
ใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 93.33 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 6.67 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. สถานะ ของของกลามเนื้อตนแขนดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของ
กลามเนื้อโดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงที่
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
3. สถานะของกลามเนื้อหัวไหล กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้นจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.67 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 3.33 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. สถานะของกลามเนื้อตนขาดานหนา กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงที่จํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5. สถานะของกลามเนื้อตนขาดานหลัง กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001
6. สถานะ ของกลามเนื้อหลังสวนบน กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
โดยใชเครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 3
คน คิดเปนรอยละ 10 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
7. สถานะของกลามเนื้อหนาอก กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญพัฒนาขึ้น จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 86.67 และอยูในสถานะคงที่จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 13.33 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
8. สถานะ ของกลามเนื้อฝามือ กอนการฝกและหลังการฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยใช
เครื่องออกกําลังกาย P-Spring สวนใหญคงที่จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 รองลงมาคือพัฒนา จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 20 และถดถอยจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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บทคัดยอ
การศึกษาบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกีฬา
มวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษา
เกมสและเปนแนวทางการพัฒนาการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติครั้งตอไป วิจัยโดยใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ภาคละ 2 วิทยาเขต กลุมตัวอยางไดแก นักกีฬาชายและหญิง ผูฝกสอน และผูจัดการทีม
การดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
(descriptive statistics analysis) เปนสถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาความถี่ (frequency) คารอยละ
(percentage) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ที่มีคา IOC ที่ 0.87 ผลการวิจัยพบวาการบริหารจัดการกีฬา
มวยไทยสมัครเลนในความคิดเห็นของนักกีฬาและผูฝกสอนโดยภาพรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยที่ 2.88 และ 2.77 ตามลําดับ
ความคิดเห็นของผูจัดการทีมอยูในระดับพอใชมีคาเฉลี่ย 2.45 สําหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการแขงขันครั้ง
ตอไปนั้น ควรเนนเรื่องงบประมาณเปนหลัก โดยจัดสรรเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมใหแกนักกีฬา ดานอุปกรณและสถานที่ซอมนั้นเปนที่
นาพึงพอใจแลว อาจจะเพิ่มเติมในสวนของจํานวนหองพัก หองน้ํา ใหเพียงพอกับจํานวนบุคลากร ดานการจัดการนั้นควรเสริม
ความเขาใจเกี่ยวกับกติกาและเทคนิค ทั้งมีโปรแกรมการฝกที่แนนอนเพื่อใหนักกีฬาบริหารเวลาสําหรับกิจกรรมที่จําเปนอยาง
อื่นได และเพิ่มกิจกรรมนันทนาการ เพื่อลดความตึงเครียดจากการฝก
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
มวยไทยสมัครเลนเปนกีฬาที่สงเสริมความสามารถในการใชทักษะ หมัด เทา เขา ศอก ตอบโตคูตอสูโดยตรง โดยไม
ตองอาศัยอาวุธหรือวัตถุนอกกายมาเกี่ยวของ สามารถใชปองกันตัวในยามคับขันไดอยางฉับพลัน นอกจากนี้ยังเปนกีฬาที่สราง
คุณธรรมกลอมเกลานิสัยใจคอใหหาญกลาเปนนักสู มีความสุขุมเยือกเย็น หนักแนน รูจักระงับโทสะและความฉุนเฉียว มีไหว
พริบ และมีระเบียบวินัย ตลอดจนเสริมสรางสมรรถภาพทางกายอยางดียิ่ง (ขวัญยืน รวมสุข. 2550)
ปจจุบันกีฬามวยไทยสมัครเลนไดถูกบรรจุไวในรายการแขงขันตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมนักกีฬามวยไทยสมัครเลน
ให มี โ อกาส พั ฒ นาตนเองทั้ ง ในด า นการฝ ก และการแข ง ขั น อย า งต อ เนื่ อ งและถู ก วิ ธี ซึ่ ง จะทํ า ให นั ก กี ฬ าได เ สริ ม สร า ง
ประสบการณและพัฒนาทักษะของตนเอง ดังนั้น การเตรียมทีมนักกีฬาจึงเปนหัวใจสําคัญของการเขารวมการแขงขัน โดย
คํานึงถึงความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของนักกีฬา การฝกซอมที่ดีนั้นขึ้นอยูกับสถานที่ อุปกรณในการฝกซอม ผูฝกสอน
หรือโคช สุขภาพและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ขวัญและกําลังใจ การบํารุงรางกายในการฝกซอม รวมถึงการสนับสนุน
จากผูปกครองหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สิ่งตางๆ เหลานี้จะสงเสริมใหนักกีฬามีความสมบูรณจนถึงขีด หากมีความพรอมใน
ทุกๆดานยอมสงผลใหนักกีฬาฝกซอมไดอยางเต็มที่ เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย
ตั้งแตเริ่มตนถึงปจจุบันสถาบันการพลศึกษาไดมีการจัดการแขงขันกีฬามวยไทยมาแลวทั้งสิ้น 43 ครั้ง แตการเตรียม
ความพรอมในแขงขันมีปญหามีการจัดงบประมาณในการเตรียมทีม ไดเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนอย และใหเงิน
รางวัลและคาตอบแทนหลังจากการแขงขันนอยมาก เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนบางแหงหรือมหาวิทยาลัยของรัฐบาง
แหง ซึ่งทําใหนักกีฬาไมคอยมีขวัญและกําลังใจในการแขงขัน อาจจะทําใหไมประสบความสําเร็จมากนัก ซึ้งไมถูกแกไขพัฒนา
ทั้งยังมีปญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกป ในครั้งนี้สถาบันการพลศึกษา ไดยกระดับเปนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ซึ่งจะเปน
สถาบันการศึกษาที่ทําหนาที่หลักในการผลิตบุคลากรกีฬา เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาของไทยในทุกมิติ ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผู
ฝกสอนที่นํานักกีฬาเขารวมการแขงขันและยังเคยเขารวมการแขงขันมาแลว เล็งเห็นปญหาในการบริหารจัดการกีฬามวยไทย
สมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่ยังไมถูกแกไขใหดีขึ้น
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
เพื่อการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส เพื่อจะไดทราบขอมูลสภาพปญหาและแนว
ทางการพัฒนา เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการเตรียมความพรอมในครั้งตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ภาคละ 2 วิทยาเขต ดังนี้
ภาคเหนือ (เชียงใหม ลําปาง) ภาคกลาง (สุพรรณ อางทอง) ภาคใต (กระบี่ ตรัง) และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ)
ซึ่งประกอบดวย นักกีฬามวยไทยสมัครเลน (ที่แขงขันแลวอยางนอย 1 ครั้ง) จํานวน 61 คนเปน เพศชาย 42 คน
เพศหญิง 19 คน ผูฝกสอนชาย 8 คน ผูจัดการทีมชาย 7 คน เปนผูจัดการทีมหญิง 1 คน รวมทั้งสิ้น 77 คน
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม จากขอมูลของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่
44 พลศึกษาเกมส นํามาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (¯x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง
และความเรียง กําหนดคะแนนของแบบสอบถามเปน 4 ระดับ โดยเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท (Best.
2006) ดังนี้
ระดับความพึงพอใจดีมาก
ใหคะแนนเปน 4
ระดับความพึงพอใจดี
ใหคะแนนเปน 3
ระดับความพึงพอใจพอใช
ใหคะแนนเปน 2
ระดับความพึงพอใจควรปรับปรุง
ใหคะแนนเปน 1
การแปลความหมายคาเฉลี่ยระดับการรับรูเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ โดยใชเกณฑการประเมินคาเฉลี่ยดังนี้ (ประคอง กรรณสูต. 2542)
คะแนน 3.5 - 4.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในระดับ ดีมาก
คะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจในระดับ

ดี

คะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจในระดับ
คะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีระดับพึงพอใจระดับ

พอใช
ควรปรับปรุง

และแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการการบริหารที่ประกอบดวยหลัก 4M’S ประกอบดวย คน (man) เงิน (money) วัสดุสิ่งของ
(materials) การจัดการ (management) สําหรับผูตอบแบบสัมภาษณ คือ ผูจัดการทีม
แนวทางในการสรางขอคําถามของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุง
แกไขจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ(ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ที่มีคา IOC (index of item–
objective congruenc) 0.67 - 1 นําไปทดสอบความเชื่อมั่น (reliability test) ของแบบสอบถามดวยวิธี try-out กับ
ตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนํามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 โดยหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (alpha coefficient) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method และปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพื่อใหขอคําถามมีความ
สมบูรณกอนจะนําไปใชเพื่อเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง โดยคาความนาเชื่อถือของแบบสอบถามในงานวิจัยนี้มีคา Alpha
เทากับ 0.7 ในแตละกลุมตัวแปรในขอคําถาม เปนตัวบงชี้วาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณนี้เหมาะแกการนํามาใชเพื่อการ
เก็บขอมูลการวิจัยตอไป
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําหนังสือสงแบบสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ทั้ง 17 วิทยาเขต แลว
รวบรวมแบบสอบถามและแบบสัมภาษณพรอมทั้งตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบภายใน 30 วันกอนนําวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ โดยวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics analysis) ซึ่งประกอบดวยการคํานวณคาความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) และหาคาเฉลี่ย (x) พรอมทั้งสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อแปลระดับความพึง
พอใจในการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
ตารางที่ 1 ความความพึงพอใจของนักกีฬา จํานวน 61 คน
S.D.
ระดับ
ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลน
การบริหารจัดการ x
ความพึงพอใจ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ดานบุคคล
3.15 .57
ดี
โดยเฉพาะทานมีความอดทนและมุงมั่น ในการแขงขันกีฬามวยไทย
สมัครเลน
พอใช
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของทานเงินรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการที่
ดานงบประมาณ 2.20 .73
ไดรับหลังจากการแขงขัน
ดานสถานที่
2.92 .86
ดี
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของทานมีเจาหนาที่เบิกจายอุปกรณและดูแลจัดเก็บ
และอุปกรณ
ดานการจัดการ 3.16 .52
ดี
โดยเฉพาะมีการศึกษาเกมการชกของคูที่จะทําการแขงขันดวย
ขอเสนอแนะของนักกีฬา
ดานงบประมาณ ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจายใหคลองตัวมากกวานี้เพื่อเปนขวัญกําลังใจ สําหรับนักกีฬา
รวมทั้งจํานวนเบี้ยเลี้ยงและคาอาหาร ควรเพิ่มใหมากขึ้นกวาเดิม ควรอาหารเสริมที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเพื่อใหนักกีฬา
ไดรับประทานอยางมีคุณคา ตามโภชนาการ ดานวัสดุอุปกรณและสถานที่ ควรมีการเพิ่มแสงสวางสําหรับการใชในการฝกซอม
เวลากลางคืนไดอยางเพียงพอ ปรับมาตรฐานของสนามในบางเรื่อง เชนอุปกรณที่ใชขณะทําการแขงขันจริง เปนตน ควร
ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของหองสุขา หองอาบน้ํา ใหสะอาดอยูเสมอ มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อซื้ออุปกรณ
กีฬาการฝกซอมใหเพียงพอตอจํานวนนักกีฬา ดานการจัดการ ผูฝกสอนควรมีโปรแกรมการฝก ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่
ชัดเจนและคงที่เพื่อใหนักกีฬาสามารถวางแผนเกี่ยวกับเรื่องเวลาเรียน และเวลาสวนตัวของตนเองไดอยางถูกตอง มีการ
สอดแทรก แนะนําเทคนิคพิเศษ แทคติก กติกาตางๆที่เปนประโยชน ใหสําหรับนักกีฬาเพื่อนําไปใชระหวางแขงขัน และควรมี
การจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมบอยๆ เพื่อผอนคลายความเครียดจากการฝกซอม
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูฝ กสอนจํานวน 8 คน
S.D.
ระดับ
ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลน
การบริหารจัดการ x
ความพึงพอใจ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ดานบุคคล
3.38 .52
ดีมาก โดยเฉพาะทานมีการจัดโปรแกรมนันทนาการเพื่อผอนคลายจิตใจใหกับนักกีฬา
ดานงบประมาณ 2.38 .92
พอใช โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของทานมีเงินเบี้ยเลี้ยงใหกบั นักกีฬากอนการ
แขงขันและระหวางการแขงขัน
ดี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติของทานมีเจาหนาที่เบิกจายอุปกรณ
ดานสถานที่
2.88 .64
และอุปกรณ
และดูแลจัดเก็บ
ดานการจัดการ
3.25 .71
ดี โดยเฉพาะทานใหการดูแลในเรื่องความปลอดภัยปองกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา
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ขอเสนอแนะของผูฝ กสอนจํานวน
ดานงบประมาณ
ควรจัดสรรเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวในระหวางการฝกซอม และระหวางการแขงขันซึ่งงบประมาณในสวนนี้มองวานอย
ไปมาก ควรเพิ่มเติมงบประมาณและสวัสดิการในทุกๆ ดานเพื่อขวัญและกําลังใจของทุกคน ดานสถานที่และอุปกรณ อุปกรณ
การฝกซอมควรมีจํานวนเพียงพอ ปลอดภัย และมีสถานที่สําหรับพักผอน และหลับนอนใหเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวน
นักกีฬาที่ทําการเก็บตัว
ตารางที่ 3 ความความพึงพอใจของผูจัดการทีม จํานวน 8 คน
S.D.
ระดับ
ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลน
การบริหารจัดการ x
ความพึงพอใจ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ดานบุคคล
2.88 .64
ดี
โดยเฉพาะทานมีการเตรียมทีมใหดําเนินไปดวยดี เชน การเตรียมทีม
เมื่อมีการเดินทางไปแขงขัน
ดานงบประมาณ 1.75 .71
พอใช มหาวิทยาลัยของทานมอบเงินรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับ
หลังจากการแขงขัน
ดานสถานที่
2.25 .89
ดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติของทานมีอุปกรณกีฬาในการฝกซอมมีความ
และอุปกรณ
ทันสมัย
ดานการจัดการ 2.88 .64
ดี
ทานสามารถแกไขปญหาในการฝกซอมและระหวางการแขงขันของนักกีฬา
ผลการสัมภาษณ ปญหาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมสของผูจัดการทีม
1. ดานบุคคล นักมวยไทยสมัครเลน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ
ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส สวนมากจะไมคอยมีปริมาณของนักกีฬาที่ เขามารับการคัดเลือกโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณนอย จึงทําใหมีนักกีฬานอยลง ในบางมหาวิทยาลัยนั้นไมตองคัดเลือกตัวนักกีฬามวย
ไทยสมัค รเล น อาจเปนเพราะนั กศึก ษารุ นหลั งไม คอยสนใจในการ แขงขั นกีฬ ามวยไทยสมัครเลน เทา ที่ควร และระดั บ
ความสามารถของนักกีฬาที่อยูในระดับดีมีคอนขางนอย
2. ดานงบประมาณ ทีมมวยไทยสมัครเลน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส นั้น ไดรับการสนับสนุนจาก สถาบันการศึกษาของตน ตามรอบปงบประมาณที่ตั้งไวเปน
สวนใหญ ในสวนการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกหรือหนวยงานที่เกี่ยวของบางแตเปนสวนนอยจํานวนงบประมาณที่ไดรบั
นั้น มีปญหาตอการเสริมสรางศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาว ไดแก การเก็บตัวนักกีฬา การจัดอาหารเสริมโภชนาการทาง
อาหาร เภสัช และอื่นๆที่ตองใชงบประมาณเพิ่มเติมมากขึ้น ซึ่งงบประมาณที่ไดรับแตละปมักจะไมคอยเพียงพอกับความ
ตองการและมีอุปสรรคมากในการขอเพิ่มงบประมาณ เนื่องจากไมไดรับการอนุมัติตามที่ขอ
3. ดานวัสดุอุปกรณสถานที่ โดยรวมของสนามฝกซอมคอนขางที่ดี มีระบบปองกันนักกีฬาเพื่อใหไมไดรับการบาดเจ็บ
จากการฝกซอม มีแสงสวางสําหรับการใชในการฝกซอมเวลากลางคืน การรักษาความสะอาดของเจาหนาที่ที่ครอบคลุม แตก็
ยังมีบางวิทยาเขตเนื่องจากเจาหนาที่ดูแลรักษาสะอาดมีนอย และสนามอาคารสถานที่มีการใชรวมกันหลายกลุม
4. ดานการจัดการ ทีมมวยไทยสมัครเลน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส นั้นสวนใหญผูฝกสอนจะดูนักกีฬาที่มีความสามารถทางดานกีฬามวยไทยโดยเฉพาะ รวมทั้ง
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มีการสงเสริมนักกีฬามวยไทยที่มีความตั้งใจในการฝกซอมแตยังไมมีทักษะที่ดี เพื่อใหนั กกีฬาไดพัฒนาทักษะและแสดง
ศักยภาพอยางตอเนื่อง
อภิปรายผล
จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส ของนักกีฬามวยไทยสมัครเลน ความพึงพอใจของนักกีฬาดานบุคคลอยูใน
ระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.28 เนื่องจากนักกีฬามีความกระตือรือรนในการฝกซอมของตนเอง เคารพเชื่อฟงผูฝกสอนอยางเครงครัด
ปรับปรุงแกไขทักษะของตนเอง และตั้งเปาหมายเพื่อความสําเร็จในการแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลนในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 ที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเชียงใหมก็เปนสวนหนึ่งที่นักกีฬาอยากมาทองเที่ยวดวย จึง
ตั้งใจฝกซอมเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับ ศิริชัย พลับชวย (2557) ที่ศึกษาการพัฒนา ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พบวา มีแผนการคัด เลือกนักกีฬา การเตรียมการฝกซอม สถานที่ฝกซอม ไดดําเนินการตามแผน ดังที่ สุรพันธ ฉันทแดน
สุวรรณ (2550) ไดกลาววา ทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจสําคัญขององคกร ซึ่งมีผลตอความสําเร็จในการจัดการ เพราะคนมีชีวิต
จิตใจ มีอารมณความรูสึก ดังนั้น การบริหารจึงใหความสําคัญกับคนมากที่สุด สวนดานงบประมาณ มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับพอใชมีคาเฉลี่ย 2.35 ทั้งนี้เปนเพราะวา มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ทุกวิทยาเขต มีการจัดงบประมาณในการเตรียม
ทีมนอย มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนนอย ใหเงินรางวัลและคาตอบแทนหลังจากการแขงขันนอยมาก เมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหงหรือมหาวิทยาลัยของรัฐบางแหง ซึ่งทําใหนักกีฬาไมคอยมีขวัญและกําลังใจในการแขงขัน อาจจะ
ทําใหไมประสบความสําเร็จมากนักซึ่งไมสอดคลองกับ สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550) ที่ไดกลาววา เงินทุนที่ใชในจัด
ทรัพยากรหรือสนับสนุนการใชทรัพยากรตองมีอยางเพียงพอ และกอใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานตลอดเวลา และของ
ศิริชัย พลับชวย (2557) ที่ศึกษาปญหา แนวทางการพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิภาพและ
งบประมาณ พบวา มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น ในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาจัดหาเงินรางวัล และ
อํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิ กจ ายงบประมาณ สํ าหรับด านสถานที่ และอุป กรณ อยูใ นระดับ ดี ทั้งนี้ เป นเพราะว า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติไดจัดใหมีการเรียนการสอน วิชามวยไทย ซึ่งเปนการสงเสริมและสนับสนุน และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาไทย จึงไดจัดวิชาทักษะและการสอนกีฬามวยไทยใหกับนักศึกษา ดังนั้น สถานที่ฝกซอม อุปกรณตางๆจึง
เหมาะกับ การเรียนการสอนและการฝกซอมเปนอยางดี พอเพียงแตบางอยางอาจจะตองปรับปรุง เรื่องแสงสวางความทันสมัย
ของอุปกรณ ก็จะเปนขวัญกําลังใจใหกับนักกีฬาขยันฝกซอมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ สกินเนอร ที่อธิบายวา การใชการ
เสริมแรงเพื่อการจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรมใหม เปนการใหผลตอบแทนในสิ่งที่บุคคล อยากได เปนตน ซึ่งแตกตางจากของ
สุรศักดิ์ ทรัพยเพิ่ม (2554) ที่พบปญหา ของเรื่องอุปกรณการฝกซอม และไมสะดวกในการฝกซอมกีฬา ดานการจัดการพบวา
อยูในระดับดี ทั้งนี้เปนเพราะวามีผูฝกสอน ผูจัดการทีม จัดทําโปรแกรมการฝกซอมไดเหมาะสมกับเวลาการเตรียมทีม เอาใจใส
การฝกซอม ใหคําแนะนําในการฝกซอมและระหวางการแขงขัน รวมถึงอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปแขงขัน และดูแล
นักกีฬาไดเปนอยางดี และนําผูมีความรูมาใหคําแนะนํา จึงทําใหการแขงขันเปนไปตามแผนและราบรื่น ซึ่งสอดคลองกับ
ปราณี บุญเกลี้ยง (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬาอาชีพของสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ที่พบวา ดาน
การบริหารจัดการ ตองมีโครงสรางการบริหารจัดการดานตางๆตองครอบคลุมทั่วถึงฝายตางๆ เชนฝายบริหาร ฝายการ
วางแผนพัฒนา สิทธิประโยชน ฝายกีฬาผูตัดสิน ฝกสอน ผูจัดการทีม จึงตองเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญ หนวยงานที่ตน
รับผิดชอบ ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานที่ไดรับอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับ บุชเชอร (1968) กลาววา การฝกซอมเปน
สวนที่จําเปนสําหรับนักกีฬาทุกประเภท เพราะการฝกซอมที่ไดรับการกระทําจนบรรลุเปาหมายแลว จะทําใหบุคคลที่ไดรับการ
ฝกนั้นเกิดความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ กอนที่จะลงมือทําการแขงขัน ฉะนั้นผูฝกสอน ผูจัดการทีม จึงมีความสําคัญ
ตอการฝกซอมและการแขงขันของนักกีฬา
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จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส ของผูฝกสอนความพึงพอใจดานบุคคลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63
เนื่องจากผูฝกสอนมีจิตวิทยาในการควบคุมทีมและจิตวิทยาตอนักกีฬา มีความรูเรื่องกฎระเบียบวินัยการฝกซอมและการ
แขงขัน นอกจากนี้ยังมีความรูในเรื่องวิทยาศาสตรการกีฬา มีการจัดการวางแผนการฝกซอมและกระตุนสรางแรงจูงใจใหกับ
นักกีฬาในการแขงขัน ดวยเหตุนี้นักกีฬาจึงมีความตั้งใจในการฝกซอมและมุงมั่นในการแขงขัน ซึ่งสอดคลองกับ สมพร สุทัศนีย
(2542) ไดกลาวไววา การจูงใจเปนการกระตุนใหบุคคลมีความกระตือรือรนหรือมีแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมตางๆ
พฤติกรรมทางสังคม และพฤติกรรมการทํางาน ผูนํามีหนาที่โดยตรงในการสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเพื่อใหงานประสบ
ผลสําเร็จ ทั้งนี้ เพราะมนุษยจะทํางานเต็มความสามารถหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความเต็มใจในการทํางานการจูงใจเปนเรื่องของ
สนองความตองการที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจ เพื่อที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย สวนดานงบประมาณ มีความพึงพอใจอยู
ในระดับดี มีคาเฉลี่ย 2.60 เนื่องจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติมีการจัดงบประมาณในการเตรียมทีม และยังมีเงินสนับสนุน
จากภาครัฐหรือเอกชน นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลคาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับหลังจากการแขงขัน ซึ่งทําใหนักกีฬามีขวัญ
กําลังใจในการแขงขัน และประสบผลสําเร็จมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ ศิริชัย พลับชวย (2557) ที่ศึกษาปญหา แนวทางการ
พัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิภาพและงบประมาณ พบวา มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มขึ้น ในเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาจัดหาเงินรางวัล และอํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ
และสุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550) ที่ไดกลาววา เงินทุนที่ใชในจัดทรัพยากรหรือสนับสนุนการใชทรัพยากรตองมีอยาง
เพียงพอ และกอใหเกิดสภาพคลองในการบริหารงานตลอดเวลา แตไมสอดคลองกับ สุภาพ สมศรี; บุญเลี้ยง ศรีสุข; และ
สราวุธ ทัศนาวิวัฒน. (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการฝกซอมของนักกีฬามวยไทยอาชีพ จังหวัด
บุรีรัมย กลาวไววา งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอและมีขั้นตอนการเบิกจายมาก ซึ่งอาจทําใหนักกีฬาไมมีแรงจูงใจในการ
ฝกซอม และไมประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว สวนดานสถานที่และอุปกรณอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.21 เนื่องจาก
สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และแสงสวางที่เพียงพอกับการฝกซอม ทั้งอุปกรณในการฝกซอมที่มีความทันสมัยและ
พอเพียงกับการฝกซอม พรอมระบบเบิกจายและจัดเก็บที่เหมาะสม แตไมสอดคลองกับ ขวัญยืน รวมสุข (2550) ที่ศึกษาวิจัย
เรื่องปญหาการเตรียมทีมนักกีฬามวยไทยสมัครเลน เพื่อคัดเลือกตัวแทน ภาคเหนือตอนบน เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 6-10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 พบวา ดานสถานที่ฝกซอมมีปญหาเกี่ยวกับความ
พอเพียงของที่พักอาศัยสําหรับการเก็บตัวการฝกซอมในระดับมากมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และมีปญหาเกี่ยวกับความเพียงพอของ
หองเปลี่ยนเครื่องแตงกายสําหรับการฝกซอม ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อุปกรณการฝกซอมมีปญหาเกี่ยวกับการ
จัดเก็บอุปกรณภายหลังการฝกซอมในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด สําหรับดานการจัดการอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.42
เนื่องดวย ผูฝกสอนมีการดูแลใหคําแนะนําในการฝกซอมและระหวางการแขงขันจากผูฝกสอนที่มีความรู และดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ มีการจัดอํานวยความสะดวกใหกับ
นักกีฬาเพื่อเดินทางไปแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน ซึ่งทําใหการแขงขันสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับ ปราณี บุญ
เกลี้ยง (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกีฬาอาชีพของสมาคมวอลเลยบอลแหงประเทศไทย ที่พบวา ดานการบริหาร
จัดการ ตองมีโครงสรางการบริหารจัดการดานตางๆตองครอบคลุมทั่วถึงฝายตางๆ เชนฝายบริหาร ฝายการวางแผนพัฒนา
สิทธิประโยชน ฝายกีฬาผูตัดสิน ฝกสอน ผูจัดการทีม จึงตองเปนผูมีความรูและเชี่ยวชาญ หนวยงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่ง
สามารถบริหารจัดการงานที่ไดรับอยางมีคุณภาพ และสอดคลองกับ บุชเชอร (1968) กลาววา การฝกซอมเปนสวนที่จําเปน
สําหรับนักกีฬาทุกประเภท เพราะการฝกซอมที่ไดรับการกระทําจนบรรลุเปาหมายแลว จะทําใหบุคคลที่ไดรับการฝกนั้นเกิด
ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจ กอนที่จะลงมือทําการแขงขัน ฉะนั้นผูฝกสอน ผูจัดการทีม จึงมีความสําคัญตอการ
ฝกซอมและการแขงขันของนักกีฬา
จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส ของผูจัดการทีม ความพึงพอใจดานบุคคลอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.04
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เนื่องจากผูจัดการทีม ใหการดูแลเอาใจใส ดูแลนักกีฬาและคอยใหคําปรึกษา มีความรับผิดชอบและการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน ความสามารถแกไขปญหา และพัฒนาปรับปรุงทีมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหทีมและนักกีฬารวมทั้งผูฝกสอน มีแรง
กระตุนที่จะพัฒนาทักษะของตนเองใหมีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะสงผลถึงการแขงขันนั้นประสบความสําเร็จ
สอดคลองกับ สุปราณี ขวัญบุญจันทร (2541) กลาววา จิตวิทยาการกีฬา เปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของ
นักกีฬา ผูฝกสอน และผูที่เกี่ยวของในการกีฬาที่มีผลตอประสิทธิภาพในการแสดงออกสูงสุดของการเลนกีฬา โดยการนําหลัก
ทฤษฎีจิตวิทยาตางๆ และสิ่งแวดลอมที่มีสวนสัมพันธกับการกีฬา มาประยุกตใชในการเลนกีฬา และแอนเชล (Anshel. 1997:
141-156) ไดกลาวไววา จิตวิทยาการกีฬา เกี่ยวของกับการเลือกหรือการสรางแรงจูงใจใหแกนักกีฬาที่เหมาะสม เพื่อที่
นักกีฬาเหลานี้มีสวนรวมแขงขันตามศักยภาพที่เขาพึงกระทําไดสูงสุด จิตวิทยาการกีฬาชวยใหนักเรียนรูจักใชเทคนิคหรือกล
ยุทธทางดานจิตใจกับคูตอสู รูจักควบคุมระดับความเครียด ความวิตกกังวล สามารถปองกันการใชสารกระตุน และพัฒนากล
ยุทธแหงความสําเร็จของทีม เรียนรูทักษะทางการกีฬา ซึ่งจิตวิทยาการกีฬาเปนองคประกอบที่สําคัญในสภาพการแขงขันกีฬา
ดา นงบประมาณอยู ใ นระดั บ พอใช มี ค า เฉลี่ ย 1.90 ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า มหาวิ ทยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ มอบเงิ น รางวั ล
ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด รั บ หลั ง จากการแข ง ขั น น อ ย มี ก ารจั ด สรรเบี้ ย เลี้ ย งให กั บ ผู จั ด การที ม น อ ย และการจั ด
งบประมาณในการเตรียมทีม นอยมาก ซึ่ง ทําใหนั กกีฬาไมคอยมี ขวัญและกําลัง ใจในการแข งขัน อาจจะทํ าใหไม ประสบ
ความสํ า เร็ จ มากนั ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ศิ ริ ชั ย พลั บ ช ว ย (2557) ที่ ศึ ก ษาป ญ หา แนวทางการพั ฒ นาที ม นั ก กี ฬ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานสวัสดิภาพและงบประมาณ พบวา มหาวิทยาลัยตองใหการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น ใน
เรื่องการจัดหาทุนการศึกษาจัดหาเงินรางวัล และอํานวยความสะดวกในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ ดานสถานที่และอุปกรณ
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.04 เนื่องดวยมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เปนมหาวิทยาลัยที่สรางบุคลากรทางการกีฬา จึงมี
อุปกรณกีฬาในการฝกซอมที่เพียงพอตอการฝกซอม ในสวนสถานที่ฝกซอมก็มีแสงสวางและอากาศถายเทไดสะดวก มีความ
สะอาดปลอดภัย ซึ่งมีความเหมาะสมตอการฝกซอมและจะทําใหนักกีฬามีการพัฒนาทักษะความสามารถไดอยางเต็มที่ ซึ้ง
สอดคลองกับ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2538) กลาววา สถานที่ อุปกรณ และเครื่องอํานวยความสะดวกนับวาเปนปจจัยหนึ่ง
สําหรับการฝก หรือการเตรียมนักกีฬา ซึ่งเปนหนาที่ของบุคคลในทีม จะตองจัดเตรียมใหสามารถใชไดอยางดี ซึ่งไดแก สถานที่
สนาม อุปกรณ รวมถึงหองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย หองน้ํา ฯลฯ ตลอดจนเครื่องมือที่คิดทําขึ้นพิเศษสําหรับการฝกนักกีฬาให
พัฒนาเร็วขึ้น หรือพัฒนาไปไกลกวาทีมอื่น ซึ่งจะทําใหประสบความสําเร็จ และดานการจัดการ อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ย 3.07
เพราะวาผูจัดการทีมใหการดูแลในเรือ่ งความปลอดภัยปองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา มีการจัดการโปรแกรมการวางแผนการ
ฝกซอมใหกับนักกีฬามวยไทยสมัครเลน และใหการดูแลใหขวัญกําลังใจนักกีฬามวยไทยสมัครเลนเปนอยางดี รวมทั้งจัดการใน
เรื่องการอํานวยความสะดวกใหกับนักกีฬาเพื่อเดินทางไปแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน ซึ่งสอดคลองกับ เทพประสิทธิ์ กุลธวัช
วิชัย (2538) กลาววา ผูจัดการทีมหรือผูควบคุมทีม เปนผูจัดดําเนินการกิจกรรมตางๆทุกๆดาน รวมทั้งธุรการและการติดตอกับ
ภายนอก จะต องรับ ผิด ชอบกิ จกรรมทั้ งหมดของการเตรีย มที ม และการจัด สง นัก กีฬ าเขา ทํา การแขง ขัน ตลอดจนสรุ ป
ประเมินผลกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานออกมาอยางเลื่อนไหลตอเนื่อง จะสงผลดีใหกับทีมนักมวยไทยสมัครเลน
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาตินั้นๆ สําหรับแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพรอมการบริหารจัดการกีฬามวยไทย
สมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงชาติ ครั้งตอไปนั้น ทางมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติควรเนนเรื่องการสนับสนุนดานงบประมาณซึ่งเปนปญหาหลัก โดยจัดสรรงบประมาณใหเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเบี้ย
เลี้ยง คาอาหารใหแกนักกีฬา เพื่อใหเกิดความคลองตัว สําหรับดานอุปกรณการซอมและสถานที่ซอมนั้นเปนที่นาพึงพอใจแก
บุคลากรแลว ซึ่งอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนของจํานวนที่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณของบุคลากร จัดสวนที่สามารถให
บุคลากรผอนคลาย รวมถึงความสะอาดและมาตรฐานของสนามและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน และสําหรับดานการจัดการนั้น
ควรมีการเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกติกาและสอดแทรกเทคนิคของกีฬามวยไทยสมัครเลนใหแกนักกีฬา พรอมทั้งกําหนด
โปรแกรมการฝก ที่ แน น อนเพื่ อให นัก กี ฬ าสามารถบริ ห ารเวลาในการทํ า กิ จกรรมที่ จํ าเป นอย างอื่ น ได รวมไปถึ ง การจั ด
นันทนาการใหแกนักกีฬาเพื่อลดความตึงเครียดจากการฝก
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส สรุปผลการวิจัย ไดดังนี้
1. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักกีฬา จํานวน 61 คน ตอ การบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติในครั้งที่ 44 พลศึกษา
เกมส สามารถสรุปไดดังนี้
1.1 ดานบุคคล มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะความกระตือรือรนของนักกีฬาในการฝกซอมกีฬา
มวยไทยสมัครเลน
1.2 ดานงบประมาณ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช โดยเฉพาะดานเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีใหแกมหาวิทยาลัย
1.3 ดานสถานที่และอุปกรณ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะสถานที่ฝกซอมมีแสงสวางและ
อากาศถายเทไดสะดวก
1.4 ดานการจัดการ มีระดับพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการทํางานของผูฝกสอนและผูจัดการทีมใน
การจัดโปรแกรมการซอม
2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูฝกสอนจํานวน 8 คน ตอการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษา
เกมส สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 ดานบุคคล มีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก โดยเฉพาะการใชจิตวิทยาในการควบคุมทีมและนักกีฬา
2.2 ดานงบประมาณ มีความพึงพอใจอยูในระดับดี โดยเฉพาะการจัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการ
เตรียมทีม
2.3 ดานสถานที่และอุปกรณ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะอุปกรณกีฬาในการฝกซอม ที่
สะอาดปลอดภัย
2.4 ดานการจัดการ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางใหแกนักกีฬาเพื่อไปแขงขันกีฬามวยไทยสมัครเลน
3. ความคิดเห็นของผูจัดการทีม จํานวน 8 คน ตอการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 44 พลศึกษาเกมส สามารถสรุป
ไดดังนี้
3.1 ดานบุคคล มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการดูแลเอาใจใสนักกีฬาและคอยให
คําปรึกษา
3.2 ดานงบประมาณ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช โดยเฉพาะดานเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชนที่มีตอมหาวิทยาลัยและดานการมอบเงินรางวัลคาตอบแทนและจากการแขงขัน
3.3 ดานอุปกรณและสถานที่ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะดานอุปกรณกีฬาในการ
ฝกซอมที่เพียงพอ แตความทันสมัยของอุปกรณฝกซอมมีความพึงพอใจอยูในระดับ พอใช เทานั้น
3.4 ดานการจัดการ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยเฉพาะการดูแลในเรื่องความปลอดภัยปองกัน
การบาดเจ็บทางการกีฬา
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สําหรับแนวทางการพัฒนาการเตรียมความพรอมการบริหารจัดการกีฬามวยไทยสมัครเลนของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ เพื่อ การแขง ขันกี ฬามหาวิ ทยาลัยแหงชาติ ครั้ง ตอไปนั้น ทางมหาวิทยาลัย การกีฬาแหง ชาติ ควรเนน เรื่อ งการ
สนับสนุนดานงบประมาณซึ่งเปนปญหาหลัก โดยจัดสรรงบประมาณใหเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเบี้ยเลี้ยง คาอาหารใหแกนักกีฬา
เพื่อใหเกิดความคลองตัว สําหรับดานอุปกรณการซอมและสถานที่ซอมนั้นเปนที่นาพึงพอใจแกบุคลากรแลว ซึ่งอาจจะปรับปรุง
เพิ่มเติมในสวนของจํานวนที่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณของบุคลากร จัดสวนที่สามารถใหบุคลากรผอนคลาย รวมถึงความ
สะอาดและมาตรฐานของสนามและอุปกรณที่ใชในการแขงขัน และสําหรับดานการจัดการนั้นควรมีการเสริมสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับกติกาและสอดแทรกเทคนิคของกีฬามวยไทยสมัครเลนใหแกนักกีฬา พรอมทั้งกําหนดโปรแกรมการฝกที่แนนอน
เพื่อใหนักกีฬาสามารถบริหารเวลาในการทํากิจกรรมที่จําเปนอยางอื่นได รวมไปถึงการจัดนันทนาการใหแกนักกีฬาเพื่อลด
ความตึงเครียดจากการฝก
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
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คณะวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
5
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานางงาม
corresponding author e-mail: watcharee.d@psru.ac.th

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูง ต.ทานางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก และ (2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูปวยความดันโลหิตสูง ต.ทานางงาม อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ศึกษา เปนผูปวยดวยโรคความดัน
โลหิ ต สู ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นรั บ บริ ก ารโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลท า นางงาม อํ า เภอบางระกํ า จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
จํานวน 210 คน สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเปนระบบ (Systematic random sampling) เก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามที่มีคาความตรงตามเนื้อหา 0.66 – 1.00 มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.95 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติเชิงอางอิง ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง รอยละ
70.95 รองลงมา ได แ ก ระดั บ ต่ํ า ร อ ยละ 22.38 สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย รสั น และค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอีตา พบวา เพศ รายไดสวนตัว/เดือน การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และการ
รับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความ
ดันโลหิตสูงที่ระดับนัยสําคัญ 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
ทั้งยัง พบวา การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงที่ระดับนัยสําคัญ 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 ซึ่งโรคนี้เปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่เปนสาเหตุของการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ลานคน หรือรอยละ 12.8 ของสาเหตุการ
ตายทั้งหมด ทั้งยังมีผลสูญเสียปสุขภาวะ 57 ลานป หรือคิดเปนรอยละ 3.7 ของ ดัชนีความสูญเสียทางสุขภาพ (DALYs)
จํานวนผูที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกพบวามีจํานวนเกือบถึงพันลานคน ซึ่งสองในสามจะอยูในประเทศกําลังพัฒนา และโรค
ความดันโลหิตสูง เปน 1 ในสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรทั่วโลกตายกอนวัยอันควร และเปนปญหาที่กําลังมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ทั้งในประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงจะไมมีสญ
ั ญาณเตือนหรืออาการแสดง
ใหเห็น จึงมักจะถูกเรียกวาเปน “ฆาตกรเงียบ” (Silent killer) ผูปวยจํานวนมากเปนโรคนี้โดยที่ไมรูตัวมากอนวามีภาวะความ
ดันโลหิตสูง หากไมไดรับการดูแลรักษาจะทําใหเพิ่มความเสี่ยงของกลามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเปนสองเทา และความเสี่ยงของ
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเปนสี่เทา และมีการคาดการณวาจะมีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึงเปน 1.6
พันลานคน ในป พ.ศ. 2568 โดยสาเหตุสวนใหญมาจากปจจัยการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป เชน การมีกิจกรรมทางกายนอย การ
บริโภคอาหารที่มีสวนประกอบของเกลือ และไขมันสูง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการสูบบุหรี่ ซึ่งนํามาสูภาระโรคที่
เพิ่มขึ้น (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค, 2013)
สถานการณของโรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทย พบวา จากขอมูลสถานการณโรคความดันโลหิตสูงในประเทศ
ไทยในป 2558 – 2560 พบวาอัตราผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม 913.9 1,178.6 และ 1,355.4 ตอแสนประชากร
ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้จากขอมูลสถิติขอมูลระบบรายงานคลังขอมูลสุขภาพ
(HDC) พบวาการคัดกรองประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 16,906,211 คน พบเปนกลุมเสี่ยง 3,909,876 คน และกลุม
สงสัยปวยรายใหม 761,922 คน ปงบประมาณ 2560 พบอัตราผูปวยรายใหมดวยโรคความดันโลหิตสูง 582.8 ตอแสน
ประชากร และการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 5 (ปพ.ศ. 2557) พบความชุกของโรคความดัน
โลหิตสูงในประชากรไทยที่มีอายุ 15 ป ขึ้นไป 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
ดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในทุกป (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2019)
จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก โดย
ประยุกตใชแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (HBM) ของ Marshall H. Becker สําหรับอธิบายพฤติกรรมสุขภาพตาม
ปจจัยตางๆ 6 ดาน (Janz & Becker, 1984) มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
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เกี่ยวของผูวิจัยคาดวา จะสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุมผูปวยความดันโลหิตสูง
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากโรคได และเพื่อเปนแนวทางในการดูแลสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตอไป
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
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่ อ ได ข อ มู ล ที่ เป น ประโยชน ใ นการพั ฒ นาในการจั ด กิ จ กรรมสง เสริ ม สุ ข ภาพให ผู ป ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง มี
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อปองกันและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และอาจเปนแนวทางในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมของหนวยงานที่ใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพแกผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) เพื่อการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากร ที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 464 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา
นางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 464 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของเครซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgan,1970 อางใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2012) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 5% จากการ
คํานวณสูตรกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง พบวาขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จํานวน 210 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire Form) พฤติกรรมสุขภาพ แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายปด มีจํานวน 5 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามตามทฤษฎีแบบจําลองดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรูโ อกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิต
สูง การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูอุปสรรคของการปฏิบตั ิ
พฤติกรรมการรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ มีจํานวน 67 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ (Rating scale) ไดแก เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง แบงเปน 4 ดาน
ประกอบดวย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การจัดการกับความเครียด และการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่ รวม
0

0
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ทั้งหมด 38 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating scale) ไดแก ปฏิบตั ิเปนประจํา ปฏิบตั ิ
บางครั้ง ปฏิบัตินานๆครั้ง ไมปฏิบตั ิเลย
โดยผูวิจัยสรางขอคําถามจากนิยามปฏิบัติการที่มีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยรองรับโดยแบบสอบถามฉบับนี้ไดการ
ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ จากผูทรงคุณวุฒิ และกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยนําไปทดลองใชกับผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูง ที่ไมใชกลุมตัวอยาง (Try Out) จํานวน 30 คน มีคาความตรงตามเนื้อหาเทากับ 0.66–1.00 วิเคราะหขอมูล
โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีคา 0.95
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามจากผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทา
นางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก
1. ประสานงานกับเจาหนาที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยชี้แนวทาง เทคนิค วิธีการใหกับเจาที่ เพื่อจะไดมีขอมูลที่มีคณ
ุ ภาพและเที่ยงตรง นาเชื่อถือ
3. กอนเริ่มงานวิจัย ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดเซ็นชื่อเพื่อยินยอมในการเขา
รวมงานวิจัยในครั้งนี้
4. ถาพบวาการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ไมครบถวน ผูวิจัยจะลงไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมจนครบถวน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสอบถาม ผานการประมวลผลมาแลวมาวิเคราะหใชในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด
และคาต่ําสุด
2. สถิติเชิงอางอิง ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอีตา
การพิทักษสิทธิ์กลุม ตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการโดยยึดหลักการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางทีร่ วมการวิจยั ดังนี้
1. เคารพ โดยไดคาํ นึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจัยและใหการพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยางที่เขารวมและไมลวงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผูใหขอมูล คือ ในการขอความรวมมือผูใหขอมูล ผูวิจัยจะแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการเก็บ
ขอมูลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย และชี้แจงขั้นตอนการรวบรวมขอมูลโดยละเอียด เปดโอกาสใหซักถาม และมี
อิสระในการยินยอม ปฏิเสธ การตอบแบบสอบถาม กลุม ตัวอยางไมสูญเสียผลประโยชนใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ผูวิจัยคํานึงถึงการปองกันสิทธิของผูใหขอมูลที่เขารวมวิจัยตลอดระยะเวลาดําเนินการเก็บขอมูล โดยจะถูกเก็บไว
เปนความลับไมนาํ มาเปดเผยชื่อ – สกุล และนําผลประเมินทีไ่ ดสรุปออกมาเปนภาพรวมเพื่อใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาเทานั้น
ผลการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.0 และ 86.0 ตามลําดับ
กลุมอายุที่ทําการศึกษาครั้งนี้สวนใหญอยูระหวางอายุ 45 – 54 ป คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมาอยูระหวาง อายุ 55 – 64 ป
และมีอายุตั้งแต 64 ป ขึ้นไป 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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ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ลักษณะปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
เพศ
ชาย
124
หญิง
86
อายุ
อายุต่ํากวา 35 ป
2
อายุ 35 – 44 ป
28
อายุ 45 – 54 ป
91
อายุ 55 – 64 ป
49
อายุตั้งแต 64 ป ขึ้นไป
40
𝒙̅ = 54.77 S.D. = 11.05 Min =34 Max = 85
ระดับการศึกษา
94
ประถมศึกษา
16
มัธยมศึกษาตอนตน
46
มัธยมศึกษาตอนปลาย
28
มหาวิทยาลัย
26
ไมไดรับการศึกษา
อาชีพ
104
เกษตรกร
57
รับจาง
19
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
4
รับราชการ
12
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
14
ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน
รายไดสวนตัว/เดือน (บาท)
125
ต่ํากวา 10,000 บาท
56
10,001 – 30,000 บาท
24
30,001 – 50,000 บาท
5
50,001 – 80,000 บาท
𝒙̅ = 14026.19 S.D. = 13640.73 Min =5000
Max = 80000
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รอยละ
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. ผลการวิเคราะหทฤษฎีแบบจําลองดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู ประกอบดวย การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง การรับรูความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม การรับรูอุปสรรคของ
การปฏิบัติพฤติกรรม และการรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ สามารถสรุปไดดังนี้
2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 95.71 และอยูในระดับปานกลาง คิดเปน รอยละ 4.29 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 41.89 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.01 คะแนนสูงสุด 45 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 32
คะแนน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง (n = 210)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก (36 – 45 คะแนน)
201
95.71
ระดับปานกลาง (26 – 35 คะแนน)
9
4.29
x̅ = 41.89 S.D. = 3.01 Min = 32 Max = 45
2.2 การรับรูความรุนแรงโรคความดันโลหิตสูง พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูความรุนแรงของโรค
ความดันโลหิตสูง อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 97.14 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 2.86 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
37.78 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.7762 คะแนนสูงสุด 42 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 31 คะแนน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูความรุนแรงของโรคความดัน
โลหิตสูง (n = 210)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก (33 – 42 คะแนน)
204
97.14
ระดับปานกลาง (23 – 32 คะแนน)
6
2.86
𝑥̅ = 39.78 S.D. = 3.78 Min = 31 Max = 42
2.3 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูประโยชนของการ
ปฏิบัติพฤติกรรม อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 98.10 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
39.91 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.5978 คะแนนสูงสุด 42 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 28 คะแนน (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรม (n = 210)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก (33 – 42 คะแนน)
206
98.10
ระดับปานกลาง (23 – 32 คะแนน)
4
1.90
x̅ = 39.91 S.D. = 2.59 Min = 28 Max = 42
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2.4 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรูอุปสรรคของการ
ปฏิบัติพฤติกรรม อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 98.57 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
25.75 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.7562 คะแนนสูงสุด 27 คะแนน และคะแนนต่ําสุด 18 คะแนน (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรม (n = 210)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก (21 – 27 คะแนน)
27
98.57
ระดับปานกลาง (15 – 20 คะแนน)
3
1.43
𝑥̅ = 25.76 S.D. = 1.76 Min = 18 Max = 27

2.5 การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ พบวาผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง มีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ อยูในระดับมาก คิดเปนรอย 98.10 อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 1.90
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 42.29 คะแนน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.4894 คะแนนสูงสุด 45 คะแนน และคะแนนต่ําสุด
32 คะแนน (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน รอยละ ของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง จําแนกตามระดับการรับรูความสามารถของตนเองใน
การสงเสริมสุขภาพ (n = 210)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ระดับมาก (36 – 45 คะแนน)
206
98.10
ระดับปานกลาง (26 – 35 คะแนน)
4
1.90
𝑥̅ = 42.29 S.D. = 2.49 Min 32 = 15 Max = 45
3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา
จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง สวนใหญอยูในระดับปาน
กลาง จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 70.95 รองลงมา ไดแก ระดับต่ํา จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 22.38 (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน รอยละ ระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง (n = 210)
ตัวแปร
จํานวน
รอยละ
ระดับสูง (125 – 152 คะแนน)
14
6.67
ระดับปานกลาง (96 - 124 คะแนน)
149
70.95
ระดับต่ํา (67- 95 คะแนน)
47
22.38
𝑥̅ = 106.79 S.D. = 12.56 Min = 78 Max = 135

4. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสันและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอีตา เมื่อวิเคราะหปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง พบวา ดานปจจัยสวนบุคคล เพศ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยอยางมีนัยสําคัญ 0.01 (r=0.372, p=0.000) รายไดสวนตัว/
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูป วยอยางมีนัยสําคัญ 0.01 (r=-0.215, p=0.002) สวน
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดสวนตัว/เดือน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวย
สวนปจจัยดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของ
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ผูปวยอยางมีนัยสําคัญ 0.01 (r=0.185, p=0.007) การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปว ยอยางมีนัยสําคัญ 0.05(r=0.114, p=0.037) การรับรูความสามารถของตนเองในการ
สงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยอยางมีนัยสําคัญ 0.01 (r=0.208, p=0.002)
สวนการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง และการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเอง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวย (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ของตําบลทา
นางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก วิเคราะหดวยสถิตเิ ชิงอางอิง (Inferential) ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson Product-moment Correlation Coefficient) (N=210)
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
คาสหสัมพันธ
p - value

ความสัมพันธ

ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
0.372**
0.000
อายุ
-0.106
0.126
ระดับการศึกษา
0.017
0.803
อาชีพ
0.108
0.119
-0.215**
0.002
รายไดสวนตัว/เดือน
ปจจัยดานการรับรู
การรับรูโ อกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
0.185**
0.007
การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง
0.114*
0.037
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
0.115
0.095
การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
0.046
0.511
การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ
0.208**
0.002
**p<0.01. *p>0.05
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก มีการอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา เพศ รายไดสวนตัว/
เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01(r=0.372 p=0.000, r= -0.215 p=0.002) จึงเปนไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก เพศ เปนปจจัยที่บงบอกถึงความแตกตาง
ทางดานรางกายซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพทําใหเกิดความแตกตางดานสรีระภาพในบุคคลเปนตัวกําหนด
บทบาทบุคลิกภาพในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสมบูรณ อินสุพรรณ(2014) ที่ศึกษา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของอสม.อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพบวา เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ของอสม. และรายไดสวนตัว/เดือน มีความสัมพันธกับพัฒนาการและประสบการณและความแตกตางในการแสดงความ
ตัดสินใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกิตติมาพร โลกาวิทย (2013) ที่ไดศึกษาภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน จังหวัดปทุมธานี พบวา รายไดสวนตัว/เดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ สวนตัวแปรที่พบวา ไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
3 ตัวแปร คือ ระดับการศึกษา อาชีพ และอายุ จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษากัลยารัตน แกววันดี และ
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คณะ (2013) ที่พบผูปวยที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองโดยรวมไมตางกัน และการศึกษาของพร
พิมล วองไว (2014) ที่พบวาระดับการศึกษาไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงได
และสอดคลองกับการศึกษาของ วนิดา เวียงพิทักษ(2014) ที่พบวาอาชีพหลักของเกษตรกร ไมมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
การปองกันโรค เลปโตสไปโรซีส และสอดคลองกับการศึกษาของ ตวงทิพย บินไทยสงค(2013) ที่พบวาประชาชนกลุมเสี่ยงที่มี
อายุ แตกตางกันมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน แสดงวาอายุไมเกี่ยวกับ พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
สมมติฐานที่ 2 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา บุคคลที่มีการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคจะเห็นความสําคัญของการมี
สุขภาพดี โดยใหความรวมมือในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เปนปจจัยสําคัญในการทํานายพฤติกรรม
การปฏิบัติตนเพื่อปองกันโรคของบุคคลได เบคเกอร (Becker. et al, 1977)ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกัลยารัตน แกววันดี
และคณะ (2013) พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
สมมติฐานที่ 3 การรับรูความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา การที่บุคคลมีความเชื่อวาการเจ็บปวยหรือการเปนโรคนั้นๆ มีความรุนแรง
ตอสุขภาพและการมีชีวิตของเขา ถาหากเขาไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการปองกันโรค เขาจะรับรูถึงความรุนแรงของโรคที่
อาจจะเกิดถึงขั้นเสียชีวิตได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน แกววันดี และคณะ (2013) พบวา การรับรูโอกาสเสี่ยง
และความรุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
สมมติฐานที่ 4 การรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สามารถ
อธิบายไดวา จากการวัดระดับตอการรับรูประโยชนของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยู
ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 98.10 อาจเนื่องมาจากประโยชนของการรักษาและปองกันโรคความดันโลหิตสูงมีผลดีมากกวา
ผลเสีย จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเอง รวมถึงการปฏิบัติตามคําแนะนําและการดูแลรักษาของ
เจาหนาที่สาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัลยารัตน แกววันดี และคณะ (2013) พบวา การรับรูประโยชนของการ
รักษาและปองกันโรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
สมมติฐานที่ 5 การรับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สามารถ
อธิบายไดวา จากการวัดระดับตอการรับรูอุปสรรคของการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงอยูในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 98.57 อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมแตละบุคคลสามารถจัดการเวลาและดูแลตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ ผล
การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม สรางเสริมสุขภาพของตํารวจไทยของดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ และคณะ (2014) ที่
พบวาการรับรูอุปสรรคไมสามารถทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพได
สมมติฐานที่ 6 การรับรูความสามารถของตนเองในการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงเปนไปตามสมมุติฐาน สามารถอธิบายไดวา เมื่อผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงมีการรับรูความสามารถของ
ตนเองมากขึ้นในดานการเลือกบริโภคอาหาร การควบคุมอาหารรวมกับความตั้งใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นก็จะทําใหมี
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ พรพิมล วองไว (2013) ศึกษาการรับรูความสามารถ
ตนเองและการ สนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ การดู แ ลตนเองของผู ป ว ยความดั น โลหิ ต สู ง จั ง หวั ด สระแก ว พบว า การรั บ รู
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ความสามารถในการดูแลตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ ดูแลตนเองดานการรับประทานอาหารและดานการออก
กําลังกายในผูปวยความดันโลหิตสูง และสอดคลองกับทฤษฏีการรับรูความสามารถตนเองของแบนดูรา (Bandura, 1986) โดย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุจ่านวน 258 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบคัดกรอง และแบบทดสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความตรงตามเนื้อหา 0.66 - 1 มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.91 และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใช้หา 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
ความสาคัญ : 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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บทนา
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 และจะมีป ระชากรผู้สูงอายุ วัยปลาย (Extreme Old Age) เพิ่มมากขึ้ นกว่าศตวรรษที่ผ่ านมาประกอบกั บ
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 ของประชากรโลกจะมี อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ” นั่นหมายความว่ า
สังคมโลกก่าลังจะกลายเป็นสังคมแห่งผู้สูง อายุ ซึ่ง ล้วนส่งผลต่อสุขภาพ (Health) และการมี อายุยืนยาว (Longevity)ของ
ประชาชนทั้งสิ้น (วิจิตรา วิเชียรชม, 2557) และในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้สูงอายุจะได้รับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต ได้ 3 ทาง คือ
ลื่นหกล้ม (พบมากที่สุด) อุบัติเหตุรถชน และแผลไฟไหม้ เรียงตามล่าดับของอุบัติการณ์ที่พบมากไปสู่น้อย ผู้สูงวัยมักหกล้มง่าย
เนื่องจากมีระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ท่างานประสานกันไม่ดี ผู้สูงวัยมักเดินช้า ตามองไม่ชัด การได้ยินเสียงและความจ่าไม่
ดี รวมทั้งมักมีอาการเวียนศีรษะจึงพลัดตกหกล้มได้ง่าย (รพีพร โรจน์แสงเรือง, 2557)
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) แล้ว หากพิจารณาจากค่าจ่ากัดความที่ว่าสังคมผู้สูงอายุคือ
สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 10 หรือมีประชาชนที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ประเทศไทยก็
เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 เพราะตอนนั้นประเทศไทยมีประชากรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 10.4 และยังคาดการณ์
ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (ชมพูนุช พรหมภักดิ์, 2556) ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดการหก
ล้มของผู้สูงอายุในชุมชนนอกจากนี้ปัญหาการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนก่าลังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความส่าคัญ
เนื่องจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั้งด้านจ่านวนและอายุขัย การเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ การหกล้มมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่าคัญ 2 ประการคือ
1) ปัจจั ยเสี่ยงภายในร่างกาย ได้แก่ ปัจจัย ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 2) ปัจจัยเสี่ย งภายนอกร่างกาย ได้แ ก่
สิ่งแวดล้อมทั้งจากภายในบ้าน และภายนอกบ้าน (วิภาวี หม้ายพิมาย, 2562) ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ และพบใน
เพศชายสูงกว่าเพศหญิง 3 เท่า เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า จังหวัดในภาคเหนือมีอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหก
ล้มในผู้สูงอายุสูงเป็นล่าดับต้น ๆ ซึ่งจ่านวนและอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้ม ในผู้ที่มีอายุ60 ปีขึ้นไปต่อประชากร
แสนคนจ่าแนกตามเขตสุข ภาพที่ 1 - 12 และกรุง เทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 - 2559 พบว่ าเขตสุขภาพที่ 2 (พิษณุ โลก,
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, ปี2 559 จ่านวน 44 คน คิดเป็นอั ตรา 7.8 (ส่านั กโรคไม่ติ ดต่อ 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 ปีขึ้ นไป ด้วยอั ตรา 10.5 ต่อแสนประชากร (ลวิต รา ก่ าวี, 2559) มักมี สาเหตุจากความเสื่อมและการถดถอยของ
ร่างกาย อีกทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลให้การท่างานของอวัยวะต่างๆ ลดลง ส่าหรับอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุก็คือ
การหกล้ม เช่น ลื่นล้มในห้องน้่า การตกเตียง ตกบันได เป็นต้น ซึ่งมักเกิดกับผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65-75 ปี การบาดเจ็บที่
พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุดังกล่าว ได้แก่ การหักของกระดูกสะโพก ซึ่งเป็นสาเหตุท่าให้มีอัตราการความพิการและ
อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง เนื่องจาก ผู้สูงอายุมักจะมีภาวะกระดูกบางหรือกระดู กพรุน เมื่อหกล้มกระดูกจึงเกิดการแตก
หรือหักได้ง่าย ดังนั้นผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก จึงจ่าเป็นต้องได้รับการป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้่าภายหลังการผ่าตัด
ร่วมด้วย (สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์, 2562)
จากการศึกษาพบว่า ยั งไม่เ คยมีการเก็บข้อมูลอุบั ติการณ์การหกล้ม ที่ชัดเจน ผู้วิจัย ในฐานะนักศึกษาสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ตระหนักถึงความส่าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาอุบัติการณ์การหก
ล้ม ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และแนวทางการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุชุมชน ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโ ลก
ซึ่งในปัจจุบันยัง ไม่ปรากฏข้อมู ลที่ชัดเจนและแท้จริง เพื่อน่าข้อมูลที่ได้มาพั ฒนาเป็นแนวปฏิ บัติในการป้องกันการหกล้มใน
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ผู้สูงอายุ เช่น การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม การพัฒนา ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่รับประทานยารักษาโรค
เรื้อรัง การให้ความรู้ครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ ที่กล่าวมาดังข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก
วิธีการดาเนินวิจัย
มีวัต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึ กษาพฤติกรรมการพลั ด ตกหกล้มของผู้ สู งอายุ ต่ าบลท่ านางงาม อ่ าเภอบางระก่ า จัง หวั ด
พิษณุโลก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่การพลัดตกหกล้มของ
ผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปของต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก จ่านวน 787 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ของต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัด
พิษณุโลกใช้สูตรค่านวณของเครซี่และมอร์ แกน ได้จ่านวนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุของต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่ า
จังหวัดพิษณุโลก จ่านวน 258 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 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. แบบคั ดกรอง ตอนที่ 1 แบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้า (สถาบั นเวชศาสตร์ ผู้สู งอายุ 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
การท่าวิจัยครั้งนี้ท่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมตัวผู้วิจัยให้พร้อมก่อนการออกเก็บรวบรวมข้อมูล ท่าความเข้าใจแบบสอบถามให้ละเอียดลึกซึ้งไปในทาง
เดียวกัน
2. ผู้วิจัยเข้าพบผู้สูงอายุเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ส่ารวจจ่านวน
ประชากรผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอ
บางระก่า จังหวัดพิษณุโลก ที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากนั้นผู้วิจัยแนะน่าตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูล และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและน่ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยค่านวณค่าทางสถิติประมวลด้วยข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส่าเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุดและคะแนนต่่าสุด
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ผลการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ตารางที่ 1 แสดงจ่านวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ่าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
หญิง
ชาย
2. อายุ (ปี)
60-69ปี
70-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
𝑥̅ = 67.35 S.D. = 6.90 Min = 60 Max = 98
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่า/แยกกันอยู่
หม้าย
4. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา/ปริญญาตรี
5. อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ค้าขาย
รับจ้าง
ข้าราชการ
เกษตรกร
6. จานวนสมาชิกภายในบ้าน (ไม่นับตัวท่าน)
1-3 คน
4-6 คน
7-9 คน
7. รายได้ (บาทต่อเดือน)
น้อยกว่า 1,000
1,001-2,000
2,001-3,000
3,000 ขึ้นไป
𝑥̅ = 4,300.78 S.D. = 3,377.09 Min = 500 Max = 28,000
8. ผู้ดูแลหลัก
สมรส
บุตรหลาน
ญาติพี่น้อง
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จานวน

ร้อยละ

138
120

53.5
46.5

204
39
15

79.1
15.1
5.8

19
216
8
15

7.4
83.7
3.1
5.8

55
187
13
3

21.3
72.5
5.0
1.2

27
26
132
8
65

10.5
10.1
51.2
3.1
25.2

192
51
15

74.4
19.8
5.8

10
108
129

3.9
41.9
50.0

32
202
24

12.4
78.3
9.3

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
9. การใช้ยา
ไม่มีการใช้ยา
มีการใช้ยา
10. ดื่มสุรา
ไม่เคยดื่มสุรา
เคยดื่มสุรา
11. โรคและการเจ็บป่วย
ไม่มีโรคประจ่าตัว
มีโรคประจ่าตัว
12. เคยมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือไม่
ไม่มีปัญหา
มีปัญหา

จานวน

ร้อยละ

7
251

2.7
97.3

192
66

74.4
25.6

36
222

14.0
86.0

252
6

97.7
2.3

พบว่าเพศกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ่านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 มีอายุระหว่าง 60-69 ปี จ่านวน
204 คน คิด เป็นร้ อยละ 49.1 สถานภาพคู่จ่านวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.7 ระดับการศึกษา ส่ าเร็จการศึ กษาชั้ น
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
จานวน
ร้อยละ
1. การพลัดตกหกล้มภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่เคยพลัดตกหกล้ม
156
60.5
เคยพลัดตกหกล้ม
102
39.5
การหกล้มภายในหกเดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยหกล้มจ่านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตอนที่ 3 พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ตารางที่ 3 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดับพฤติกรรมการออกก่าลังกาย
ระดับพฤติกรรมการออกกาลังกาย
พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับมาก (21-25 คะแนน)
พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับปานกลาง (13-20 คะแนน)
พฤติกรรมการออกก่าลังกายระดับน้อย (5-12 คะแนน)
𝑥̅ = 16.53 S.D. = 1.4 Min = 5 Max =25
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จานวน
55

ร้อยละ
21.3

164

63.6

39

15.1

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
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับมาก (34-41 คะแนน)
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับปานกลาง (26-33 คะแนน)
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านระดับน้อย (17-25 คะแนน)

จานวน
39
196
23

ร้อยละ
15.1
76.0
8.9

𝑥̅ = 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) ตอนที่ 5 พฤติกรรมการสวมรองเท้า
ตารางที่ 5 แสดงจ่านวนและร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง จ่าแนกตามระดับพฤติกรรมการสวมรองเท้า
พฤติกรรมการสวมรองเท้า
พฤติกรรมการสวมรองเท้าระดับมาก (9-12 คะแนน)
พฤติกรรมการสวมรองเท้าระดับปานกลาง (5-8 คะแนน)
พฤติกรรมการสวมรองเท้าระดับน้อย (1-4 คะแนน)

จานวน
191
42
25

ร้อยละ
74.0
16.3
9.7

𝑥̅ = 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
ไม่มีภาวะซึมเศร้า
( < 7 คะแนน )
มีโรคภาวะซึมเศร้าระดับน้อย ( 7-12 คะแนน )
มีโรคภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง ( 13-18 คะแนน )
มีโรคภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ( > 19 คะแนน )
𝑥̅ = 4.50 S.D. = 2.34 Min = 0 Max = 14

จานวน
215
27
16
0

ร้อยละ
83.3
10.5
6.2
0

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
1. ดัชนีมวลกาย
BMI น้อยกว่า 18.5
BMI 18.5-22.9
BMI 23-24.9
BMI 25-29.9
BMI มากกว่า 30
2. การเปลี่ยนอิริยาบถ
ความดันเปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่า
ความดันไม่เปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่า
3. ภาวะสมองเสื่อม
ไม่เป็นโรคสมองเสื่อม
เป็นโรคสมองเสื่อม
4. ความสามารถในการมองเห็น
สามารถมองเห็นได้ปกติ
การมองเห็นบกพร่อง
5. ความสามารถในการทรงตัว
มากกว่าหรือเท่ากับ 30 วินาที
20-29 วินาที
11-19 วินาที
น้อยกว่า 10 วินาที
6. ความสามารถแรงเหยียดขา
น้อยกว่า 25 ครั้ง
25-75 ครั้ง
มากกว่า 75 ครั้ง
7. ความอ่อนตัว (Flexibility)
น้อยกว่า 12 นิ้ว
12-15 นิ้ว
มากกว่า 15 นิ้ว

จานวน

ร้อยละ

86
116
29
18
9

33.3
45.0
11.2
7.0
3.5

42
216

16.3
83.7

247
11

95.7
4.3

151
107

58.5
41.5

0
4
206
48

0
1.6
79.8
18.6

153
102
3

59.3
39.5
1.2

197
49
12

76.4
19.0
4.7

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกาย BMI 18.5-22.9 จ่านวน 116
คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีความดันไม่เปลี่ยนจากการเปลี่ยนท่า จ่านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 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 นิ้ว จ่านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ศึกษาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
1.พฤติ ก รรมการออกก่ าลั ง กาย พบว่ า ส่ ว นมากอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง ส่ าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง เป็ นวั ย ที่ มีก าร
เปลี่ยนแปลงของสรีระร่างกายต่างไปจากวัยท่างาน หากขาดการออกก่าลังกาย จะยิ่งส่งเสริมให้มีการถดถอยของระบบต่างๆ
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ในร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อฝ่อลีบลง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง เหนื่อยง่าย จนส่งผลต่อความสามารถในการท่ากิจวัตร
ประจ่าวัน และสุขภาพโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับ (ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ , 2562) อธิบายไว้ว่า การออกก่าลังกายอย่างสม่่าเสมอ
ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง การที่ไม่ได้ออกก่าลังกายเป็นประจ่า ส่งผลให้ระบบต่างๆ ในร่างกายถดถอย และน่าไปสู่ภาวะ
ต่างๆ ที่ท่าให้ร่างกายทรุดโทรมตามมา การถดถอยของสมรรถภาพการเดินและการทรงตัว เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ท่าส่าคัญใน
ผู้สูงอายุ ซึ่งท่าให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ่าวัน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน เช่น เดินช้าลง ไม่มั่นคง ทรงตัวล่าบาก ส่งผล
ให้จ่ากัดกิจกรรมทางกายและอาจเกิดการหกล้มได้ ดังนั้น ผู้สูงอายุควรออกก่าลังการเป็นประจ่าอย่างสม่่าเสมออย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ไม่หักโหม ก็สามารถท่าให้มีสุขภาพแข็งแรง
2. สภาพวิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสถานที่ภายในบ้านที่พบว่า
แสงสว่างน้อยหรือไม่เพียงพอ คือ บันได ทางเดินภายในบ้าน ส่วนภายนอกบ้านจะพบว่า ทางเข้าบ้านและรอบๆ บริเวณบ้าน
จะมีแสงสว่างค่อนข้ างน้อย โดยเฉพาะในช่ วงเวลากลางคืน และในส่วนบริเวณที่มีแสงสว่างจ้ามากเกินไป จะส่งผลต่อการ
มองเห็นของผู้สูงอายุ ท่าให้ความชัดของภาพกับระยะมองเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ซึ่งจะส่งผลท่าให้พลัดตกหก
ล้มได้ง่าย และมีสิ่งกีดขวางทางเดิน การมีสิ่งกีดขวางทางเดินจะท่าให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้ล่าบากขึ้น ต้องใช้การทรงตัวมาก
ขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ (ต่าราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2562) อธิบายว่า ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุท่าให้พลัดตกหก
ล้ม ได้แก่ การวางเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของเกะกะกีดขวางทางเดิน พื้นลื่น แสงสว่างไม่เพียงพอ และจากการใช้ยานอนหลับ ยา
ต้านซึมเศร้า เป็นต้น ดังนั้น สภาพวิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านของผู้สูงอายุควรจัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มี
แสงสว่างที่เพียงพอเพื่อลดการพลัดตกหกล้ม
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนมากอยู่ในระดับต่่า ซึ่งสืบเนื่องมาจากการขาดการออก
ก่าลังกายส่งผลให้ลดความสามารถในการท่างานของร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนเพิ่มปัจจัยเสี่ยงใน การเกิดโรคต่างๆ การพลัดตกหก
ล้มได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (สุพิตร สมาหิโต, 2557) อธิบายว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อ
หรือกลุ่มกล้ามเนื้อที่ออกแรงซึ่งจะเป็นความสามารถของกล้ามเนื้อที่ช่วยให้ร่างกายทรงตัวต้านกับแรงโน้มถ่วงของโลกให้อยู่ได้
โดยไม่ล้มหรือสูญเสียการทรงตัวไป ความอ่อนตัว (flexibility) เป็นความสามารถของข้อต่อต่างๆ ของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้
เต็มช่วงของการเคลื่อนไหว การพัฒนาทางด้านความอ่อนตัวท่าได้โดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเอ็นหรือการใช้แรงต้านทาน
ในกล้ามเนื้อและเอ็นต้องท่างานมากขึ้นและการทรงตัวคือในการควบคุมรักษาต่าแหน่งและท่าทางของร่างกายให้อยู่ในลักษณะ
ตามที่ต้องการได้ ทั้งขณะที่อยู่กับที่หรือในขณะที่มีการเคลื่อนที่ ดังนั้น ผู้สูงอายุควรออกก่าลังกายเป็นประจ่า อาจจะเป็นการ
เดินรอบๆบริเวณบ้านเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายให้กับตนเอง
4. มีประวัติการหกล้ม/การกลัวการหกล้ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดการหกล้มเนื่องจากสาเหตุ สะดุด จ่านวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ในผู้สูงอายุที่มีการหกล้มมาก่อนมักจะกลัวและมีความกั งวล ในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะท่าให้ผู้สูงอายุไม่
กล้าที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวจึงส่ งผลให้ เกิดอุบัติ เหตุได้ ง่าย ซึ่ง สอดคล้ องกับ (ส่านักระบาดวิท ยา กรมควบคุมโรค, 2558)
อธิบายว่า ร้อยละของสาเหตุการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 2558 พบว่า การลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบน
พื้นระดับเดียวกัน คิดเป็นอันดับที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 60
ข้อเสนอแนะการวิจัย
จากผลการวิจัยท่าให้ทราบถึงพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้ สูงอายุ ต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัด
พิษณุโลก
1. พยาบาลวิชาชีพศูนย์บริการสาธารณสุขต่าบลท่านางงาม ควรติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เคยหกล้ม เพื่อประเมิน
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อการหกล้มให้ชัดเจน และ ให้ความรู้ผู้สูงอายุและครอบครัวในการป้องกันการหกล้ มซ้่า
2. ศู นย์บ ริ การสาธารณสุ ข ต่ าบลท่ านางงาม ควรมีแ บบบั นทึ กการหกล้ มของผู้ สู ง อายุใ นชุ มชน มอบหมายให้
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ่ าหมู่ บ้ านแต่ ล ะคุ้ ม เก็ บ ข้ อมู ล การหกล้ มของผู้ สู ง อายุ ใ นชุ มชนเพื่ อ ค่ า นวณอั ต ราความชุ ก
(Prevalence rate) แต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ส่าหรับส่งให้ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าบลท่านางงาม พิจารณาแนวโน้มและวาง
แผนการบริหารจัดการต่อไป
3. ควรน่าผลการศึกษาไปพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ ในเขตต่าบลท่ า
นางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นเรื่องการเพิ่มความรู้เรื่องโรค และการติดตามผลเป็นระยะ เพื่ อให้เกิด
พฤติกรรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มโรคที่ยั่งยืน
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ส่าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ผศ. วิภาดา ศรีเจริญ ที่ได้ให้ค่าแนะน่าปรึกษา ตลอดจน
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนงานวิจัยฉบับนี้ส่าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงครามทุกท่ าน ที่กรุ ณาให้
ค่าแนะน่า แก้ไขและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จนท่าให้การวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ และมีคุณค่า
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้สูงอายุต่าบลท่านางงาม อ่าเภอบางระก่า จังหวัดพิษณุโลกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม แบบคัดกรอง และแบบทดสอบ และขอขอบคุณ นายปรเมษฐ์ สกุลพัสวี ผู้อ่านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต่าบลท่านางงาม นางสาวอุไรรัตน์ อ่่าอิ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช่านาญงานและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน ที่ให้ข้อมูลผู้สูงอายุ และอ่านวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี
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ผลของการรักษาอุณหภูมิรางกายทารกระหวางการหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้นกับพลาสติกกันกระแทกหุมดวย
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 ครุธดิลกานันท และจันทรจิรา ขันทะยศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
Corresponding author e-mail : hnooding@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยกึ่งทดลองชนิดสามกลุมวัดอุณหภูมิกอนและหลังหอตัว เพื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกภายหลัง
การหอตัวนาน 30 นาที ระหวางกลุมควบคุมที่หอตัวตามปกติกับกลุมทดลองระหวางทารกที่ไดรับการหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้น
และทารกที่ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น กลุมตัวอยางคือทารกคลอดครบกําหนดจํานวน 36
ราย ที่เกิดจากมารดาที่มีสุขภาพแข็งแรงและไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทองใน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดย
แบงเปนกลุมควบคุม 1 กลุม และกลุมทดลอง 2 กลุมๆ ละ 12 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ANOVA ผลการศึกษาพบวาเมื่อ
เปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดหลังหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น สูงกวากลุมทารกที่ไดรับ
การหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดหลัง
หอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น สูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สําคัญ : ทารกคลอดครบกําหนด อุณหภูมริ างกาย 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 องศาเซลเซียสซึ่งจะน้ําคร่ําที่ชวยในการรักษาอุณหภูมิทารกใหคงที่ตอมา
เมื่อทารกคลอดออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอกในหองคลอดและหองผาตัดคลอดที่มีอุณหภูมิ 26 - 28 องศาเซลเซียส (Sharma D.
Golden, 2017 p. 3-16, อางถึงใน สมาคมเวชศาสตรปริกําเนิดแหงประเทศไทย, 2561, น. 92) ที่ต่ํากวาอุณหภูมิในรางกายของ
มารดา 8.5 – 11.5 องศาเซลเซียสทําใหอณ
ุ หภูมิของทารกลดลงสงผลใหทารกตองพยายามปรับอุณหภูมิใหเพิ่มขึ้นโดยการเผา
ผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อสรางความรอนใหแกรางกายแตถาหากความรอนไมเพียงพอจะเริ่มมีการสรางความรอนโดยขบวนการ
ทางเคมีที่เรียกวา nonshivering thermogenesis โดยความเย็นจะไปกระตุนตัวรับอุณหภูมิที่ผิวหนังสงกระแสประสาทผาน
สมองและระบบประสาทซิมพาเทติคไปกระตุนตอมหมวกไตใหหลั่ง norepinephrine เขาสูกระแสเลือดทําใหมีการเผาผลาญ
ไขมันสีน้ําตาลจากการเคลื่อนไหวรางกายทําใหตองใชกลูโคสและออกซิเจนภายในรางกายเพิ่มขึ้น ทําใหทารกมีภาวะขาด
ออกซิเจนและน้ําตาลในเลือดต่ําได สงผลใหมีภาวะเลือดเปนกรดและกลามเนื้อหายใจออนลาซึ่งทําใหทารกหยุดหายใจและ
เสียชีวิตได (WHO, 1997, p 17 – 21)
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยตางๆ พบวามีวิธีการปองกันการสูญเสียความรอนของทารกแรกเกิดดวยวิธีกอนที่
ทารกจะคลอดใหปดเครื่องปรับอากาศ ใชผาอุนเช็ดตัวทารกทันทีแรกเกิด ใหทารกอยูกับมารดาแบบแมอุมเนื้อแนบเนื้อ การหอ
ตัวทารกดวยผาอุนและใหการพยาบาลทารกภายใตเครื่องแผรังสีความรอน ขณะยายทารกไปยังแผนกหลังคลอดตองหอตัวดวย
ผาออมและผาขนหนูอีก 1 ชั้น (เอื้ออารีย สมุดจาง, 2559, วารสารเครือขายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 3(1),
น. 68 – 71) ประกอบกับการปองกันการสูญเสียความรอนดวยการใชชุดพลาสติก ถุงพลาสติกใส และพลาสติกครอบเตียงชวย
ปองกันการสูญเสียความรอนในทารกคลอดกอนกําหนด (รุงตวรรณ ซอยจอหอ และคณะ, 2553, วารสารสภาการพยาบาล,
25(3), น. 11 – 24) และปองกันการสูญเสียความรอนในทารกที่คลอดครบกําหนดในระยะ 2 ชั่วโมงหลังคลอดได (รุงตวรรณ
ซอยจอหอ และคณะ, 2558, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 31(2), น. 92 – 105)
สําหรับทารกที่คลอดภายในหองคลอดพยาบาลสามารถใหการพยาบาลเพื่อปองกันการสูญเสียความรอนดวยเทคนิค
skin to skin จากมารดา (WHO, 1997, p 9) แตในแผนกหองคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราชพบวามีจํานวนทารกที่คลอดจาก
มารดาที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองไมมีโอกาสปองกันการสูญเสียความรอนแบบ skin to skin จากมารดา ดังนั้น
ทารกเหลานี้จะตองนอนอยูภายใตเครื่องใหความรอนแบบแผรังสี (Radiant Warmer) เพื่อปองกันการสูญเสียความรอนแตใน
แผนกหองคลอดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช มีเครื่อง Radiant Warmer เพียง 2 ตัวซึ่งไมเพียงพอตอจํานวนทารกที่คลอดในแตละ
วันเพราะบางวันมีจํานวนทารกที่คลอดเปนจํานวนมาก ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงประดิษฐนวัตกรรมผาหอตัวทารกที่ทําจากพลาสติก
กันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น วาสามารถปองกันการสูญเสียความรอนไดเชนเดียวกับ Radiant warmer หรือไม เพื่อนํา
ผลการวิจัยนี้เปนแนวทางในการดูแลและปองกันการสูญเสียความรอนของทารกแรกเกิดเพราะนวัตกรรมที่สรางขึ้นมีความ
สะดวกในการหอตัวทารกเพราะมีความนุมของผาลําลีในการสัมผัสผิวหนังทารกอีกทั้งสามารถผลิตไวใชไดงายและราคาไมสูง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดภายหลังจากไดรบั การหอตัวนาน 30 นาที
2) เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิรางกายเฉลี่ยของทารกแรกเกิดภายหลังหอตัวระหวางกลุม ควบคุมและกลุม
ทดลองทั้งสองกลุม คือกลุมทดลองที่หนึ่ง คือ ทารกที่ไดรับการหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้น และกลุมทดลองที่สอง คือทารกที่ไดรับ
การหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกที่หุมดวยผาสําลี 2 ชั้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการหอตัวที่มีระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิด โดยใช
รูปแบบการทดลองที่เรียกวา แบบสามกลุมมีการวัดกอนและหลังการทดลอง
1. โดยประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ทารกแรกเกิดที่คลอดครบกําหนดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกเกิด แผนกหองคลอด
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
2. กลุมตัวอยางเปนทารกที่คลอดในชวงเวลา 8.00 – 16.30 น. ไดรับการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้ เปนทารกที่เกิดจากมารดาที่มีสุขภาพแข็งแรงไมมีภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภและขณะคลอดแลวไดรับการผาตัดคลอด
ทางหนาทอง ทารกมีสุขภาพแข็งแรง รูปรางทั่วไปปกติ ทารกคลอดครบกําหนด มีคะแนนสัญญาณการมีชีวิต (APGAR score )
นาทีที่ 1 มากกวา 8 คะแนน และนาทีที่ 5 เทากับ 10 คะแนน น้ําหนักแรกเกิด 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 คือทารกที่ไดรับการหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้น อยูภายใตเครื่องแผรังสีความรอน
2) กลุม ทดลองที่ 1 คือ ทารกที่ไดรับหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนก
หองคลอดและ
3) กลุมทดลองที่ 2 คือ ทารกที่ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้นภายในหอง
ดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด
2.2 การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง โดยการจับฉลากทุกเชากอนทําการศึกษา ฉลากที่ใชในการจับฉลากแบงเปน 3
แบบตามลําดับการหอตัวทารก ดังนี้
1) แบบที่ 1 เรียงลําดับ การหอตัว ดังนี้
ลําดับที่ 1 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายใตเครื่องแผรังสีความรอน
ลําดับที่ 2 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด
ลําดับที่ 3 การหอตัวทารกดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรก
คลอดของแผนกหองคลอด
2) แบบที่ 2 เรียงลําดับ การหอตัว ดังนี้
ลําดับที่ 1 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด
ลําดับที่ 2 การหอตัวทารกดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรก
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คลอดของแผนกหองคลอด
ลําดับที่ 3 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายใตเครื่องแผรังสีความรอน
3) แบบที่ 3 เรียงลําดับ การหอตัว ดังนี้
ลําดับที่ 1 การหอตัวทารกดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรก
คลอดของแผนกหองคลอด
ลําดับที่ 2 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายใตเครื่องแผรังสีความรอน
ลําดับที่ 3 การหอตัวทารกดวยผาสําลี 2 ชั้น ภายในหองดูแลทารกแรกคลอดของแผนกหองคลอด
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ดังนี้
3.1 แบบบันทึกในการเก็บขอมูล ประกอบดวย
1) ขอมูลสวนบุคคล จําแนกเปน
- ขอมูลของมารดา ไดแก อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สาเหตุผาตัดคลอดทางหนาทอง
- ขอมูลของทารก ไดแก เพศ อายุครรภแรกคลอด น้ําหนักแรกคลอด
2) บันทึกอุณหภูมิของทารกแรกคลอดกอน-หลังการหอตัวทารก 30 นาที

3.2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
1) เทอรโมมิเตอรชนิดแกว (mercury in glass thermometer) สําหรับวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก
2) เทอรโมมิเตอรชนิดแกว (mercury in glass thermometer) สําหรับวัดระดับอุณหภูมิของผา
3) นาฬิกาจับเวลา
4) ผาหอตัวชนิด ผาลําสี 2 ชั้น (ผาของแผนกหองคลอดโรงพยาบาลพุทธชินราช)
5) นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเปนแบบพลาสติกกันกระแทกที่หุมดวยผาสําลี 2 ชั้น
6) เครื่องใหความรอนแบบแผรังสี (Radiant Warmer)
4. ขอตกลงเบื้องตน
4.1. ผาทุกชิ้นที่ใชหอตัวทารกไดรับการอุนผาใหรอนโดยเครื่องแผรงั สีความรอน และวัดระดับอุณหภูมผิ ากอน
หอตัวทารกดวยเทอรโมมิเตอร ใหผามีระดับอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
4.2. เครื่องแผรังสีความรอนตั้งอุณหภูมิที่ 60 องศา โดยเปดทิ้งไว 10 นาที กอนนําทารกมาวาง
4.3. อุณหภูมิในหองดูแลทารกแรกเกิดอยูในระดับ 32 องศาเซลเซียส
4.4 การวัดอุณหภูมิทางทวารหนักใหสอดเทอรโมมิเตอรลึก 3 เซนติเมตร วัดนาน 3 นาที
5. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากไดรับ การรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จัยในคนของโรงพยาบาลพุ ทธชิน ราช ได ขออนุญาต
ผูอํานวยการโรงพยาบาลและหัวหนาพยาบาลหองคลอดในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอความรวมมือจากพยาบาลประจําหอง
คลอดในการติดตอกับมารดาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยเขาพบมารดาชี้แจงรายละเอียดการวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการ
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วิจัยและใหมารดาเช็นตชื่อลงนามยินดีเขารวมการวิจัย ในการเก็บขอมูลทุกเชาจะมีการจัดฉลากเพื่อจัดลําดับการหอตัวของกลุม
ตัวอยาง หลังจากที่ทารกไดรับการพยาบาลตามปกติ ผูวิจัยเริ่มทําการศึกษาโดยการวัดอุณหภูมิรางกายทางทวารหนักกอนหอตัว
1 ครั้ง จดบันทึกอุณหภูมิกอนหอตัว หลังจากนั้นหอตัวทารกเปนเวลานาน 30 นาที แลววัดอุณหภูมิทางทวารหนักอีกครั้งแลวจด
บันทึกอุณหภูมิหลังหอตัว
6. การพิทักษสิทธิ์ของกลุม ตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตการทําวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยของโรงพยาบาลพุทธชินราช
ภายหลังการรับรองแลวผูวิจัยไดขอความรวมมือจากพยาบาลหองคลอดและสอบถามความสมัครใจของมารดาใจของมารดา
ผูวิจัยแนะนําตัวกับมารดาของกลุมตัวอยางและชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหมารดาของกลุมตัวอยางทราบ อธิบายใหกลุม
ตัวอยางเขาใจวาการเขารวมในการศึกษาครั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจของมารดากลุมตัวอยาง ซึ่งขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปน
ความลับและจะนําเสนอผลการศึกษาออกมาในลักษณะภาพรวม
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของงานวิจัย ดําเนินการดังนี้
7.1 การหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก
1) การแจกแจงความถี่และรอยละของ
- ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับทารก ไดแก เพศ อายุครรภ
- ขอมูลสวนบุคคลของมารดา ไดแก อายุ อาชีพ จํานวนครั้งของการตั้งครรภ
7.1) คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ น้ําหนักทารก อุณหภูมิทารก
7.2) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอุณหภูมดิ วยสถิติ ANOVA

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด 36 ราย รอยละ 58.33 เปนทารกเพศชาย รอยละ 44.44 อายุครรภ 38 สัปดาห
รอยละ 47.27 อายุครรภ 39 สัปดาห รอยละ 33.89 น้ําหนักแรกเกิดอยูระหวาง 2,901 – 3,300 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับทารก
ลักษณะขอมูล
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
3. น้ําหนักแรกเกิด
2500 – 2900 กรัม
2901 – 3300 กรัม
3301 – 3700 กรัม

1

2.78

2

5.56

6
3
3

16.67
8.33
8.33

7
11
6

19.44
30.56
16.67

น้ําหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดในกลุมควบคุมเทากับ 3,075.00 กรัม กลุมทดลองที่ 1 เทากับ 3,080 กรัม และกลุม
ทดลองที่ 2 เทากับ 3,080 กรัม ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงน้ําหนักของกลุม ตัวอยางที่คลอดจากมารดาที่ไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทอง
ทารกคูที่
ทารกคูที่ 1
ทารกคูที่ 2
ทารกคูที่ 3
ทารกคูที่ 4
ทารกคูที่ 5
ทารกคูที่ 6
ทารกคูที่ 7
ทารกคูที่ 8
ทารกคูที่ 9
ทารกคูที่ 10
ทารกคูที่ 11
ทารกคูที่ 12
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุมควบคุม
2960
3140
2830
2670
2790
2840
3620
3690
2830
3290
3460
2780
3075.00
356.08

กลุมทดลองที่ 1
2930
3120
2980
2700
2720
2800
3520
3700
3010
3110
3370
3000
3080.00
310.54

กลุมทดลองที่ 2
2920
3110
3040
2670
2740
2740
3600
3600
3000
3290
3460
2790
3080.00
336.72

ระดับอุณหภูมิรางกายเฉลี่ยของทารกแรกเกิดในกลุมตัวอยางทั้งสามกลุมกอนทําการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 36.66 36.66 องศาเซลเซียส ภายหลังหอตัวทารกนาน 30 นาที พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยทารกในกลุมควบคุมเทากับ 36.68 องศาเซลเซียส
กลุมทดลองที่ 1 เทากับ 36.37 องศาเซลเซียส และในกลุมทดลองที่ 2 เทากับ 36.98 องศาเซลเซียส ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับอุณหภูมิกอนและหลังหอตัวทารกนาน 30 นาที
ทารกคูที่

อุณหภูมิทารกแรกเกิด (หนวย องศาเซสเซียส)
กลุมควบคุม
กลุม ทดลองที่ 1
กลุม ทดลองที่ 2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
คาเฉลี่ย
S.D

กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว
36.5
36.5
36.6
36.5
36.2
36.6
36.5
36.5
36.7
36.5
36.7
36.7
36.6
37.1
36.7
36.6
36.5
36.7
36.7
36.9
36.6
36.7
36.9
36.6
36.8
37.2
36.6
36.8
36.7
36.6
36.9
36.5
36.7
36.9
36.5
36.8
36.67
36.68
36.66
0.16
0.29
0.07

หลังหอตัว
36.6
36.7
36.2
36.7
36.3
36.5
36.4
36.4
35.9
35.8
36
36.9
36.37
0.34

กอนหอตัว
36.6
36.6
36.5
36.6
36.6
36.6
36.7
36.6
36.8
36.8
36.8
36.8
36.67
0.11

หลังหอตัว
37
37
36.6
37.2
36.9
36.8
36.8
36.9
36.9
37.3
37.3
37.1
36.98
0.21

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดซึ่งวัดทางทวารหนัก
จําแนกตามวิธีการหอตัวทารก พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางของระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดกอนและหลังหอตัวนาน
30 นาที ระหวางกลุมควบคุมและกลุม ทดลองทั้ง 2 กลุม
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

df
5
66
71

SS
2.289
3.135
5.424

MS
0.458

F

P

9.640

.000

0.048

ทดสอบความแตกตางของระดับอุณหภูมิทารกแรกเกิดกอนและหลังหอตัวนาน 30 นาที พบวา ระดับอุณหภูมิของ
ทารกเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีจํานวน 9 คู ไดแก 1) ในกลุมทดลองที่ 2 หลังหอตัวทารกนาน
30 นาที มีระดับอุณหภูมิสงู กวากอนหอตัว 2) กลุมทดลองที่ 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสงู กวากลุมควบคุม
หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที 3) กลุมทดลองที่ 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสงู กวากลุมทดลองที่ 1 หลังหอ
ตัวทารกนาน 30 นาที 4) กลุมทดลองที่ 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมควบคุมกอนหอตัวทารก
5) กลุมทดลองที่ 2 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองที่ 1 6) กลุมทดลองที่ 2 กอนหอตัวทารกมี
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ระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองที่ 1 หลังหอตัวทารกนาน 30 นาที 7) กลุมควบคุมกอนหอตัวมีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุม
ทดลองที่ 1 หลังหอตัวนาน 30 นาที 8) กลุมควบคุมหลังหอตัวทารกนาน 30 นาที มีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองที่ 1 หลัง
หอตัวทารกนาน 30 นาที และ 9) กลุมทดลองที่ 1 กอนหอตัวมีระดับอุณหภูมิสูงกวากลุมทดลองที่ 1 หลังหอตัวทารกนาน 30
นาที ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางของระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดกอนและหลังหอตัว
นาน 30 นาที จําแนกตามวิธีการหอตัวปองกันการสูญเสียความรอนเปนรายคู
กลุม

ระยะเวลา

คาเฉลี่ย
กอนหอตัว 36.67
ควบคุม
หลังหอตัว
36.69
ทดลองที่ กอนหอตัว 36.66
1
หลังหอตัว
36.37
ทดลองที่ กอนหอตัว 36.67
2
หลังหอตัว
36.98
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ควบคุม
ทดลองที่ 1
ทดลองที่ 2
กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว หลังหอตัว กอนหอตัว หลังหอตัว
36.67
36.69
36.66
36.37
36.67
36.98
0.02
-0.01
-0.30*
0.00
0.32*
-0.03
-0.32*
-0.02
0.29*
0.29*
0.01
0.32*
-0.30*
0.61*
0.31*
-

อภิปรายผล
จากการเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิทารกแรกเกิดในกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวย
ผาสําลี 2 ชั้น สามารถปองกันการสูญเสียความรอนและรักษาระดับอุณหภูมิทารกใหอยูระดับ 36.6 – 37.3 องศาเซลเซียส โดยมี
คาเฉลี่ยความแตกตางของอุณหภูมิรางกายหลังหอตัวสูงกวากอนหอตัว (difference in means = 0.31 oC, p< .01) ซึ่ง
พลาสติกกันกระแทกผลิตจากโฟมโพลิเอธิลีนสามารถปองกันความรอนโดยเปนฉนวนปองกันการระเหยของความรอนจาก
รางกายทารกไปสูสิ่งแวดลอมภายนอกและไมใหผิวหนังทารกสัมผัสกับสิ่งแวดลอมที่เย็นอีกทั้งชวยปกคลุมรางกายทารกชวยเก็บ
ความรอนจากรางกายทารกไมใหแผรังสีออกสูภายนอกอีกทั้งปองกันอากาศเย็นสัมผัสรางกายทารกอีกดวย จากการวิจัย
เปรียบเทียบอุณหภูมิรางกายซึ่งวัดทางทวารหนักพบวาทารกในกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวย
ผาสําลี 2 ชั้นเปนเวลานาน 30 นาทีมีอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < .01) ทารกในกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการ
หอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น นาน 30 นาที มีอุณหภูมิสูงกวาทารกในกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการหอดวย
ผาสําลี 2 ชั้นนาน 30 นาทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < .01) ทารกในกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกัน
กระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น เปนเวลานาน 30 นาที มีอุณหภูมิสูงกวากลุมควบคุมที่หอดวยผาสําลี 2 ชั้นเปนเวลานาน 30 นาที
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < .01) ดังแสดงในตารางที่ 5 สอดคลองกับการศึกษาของโวราและคณะ (Vohra et al., 1999 )
ทําการศึกษาโดยการหอตัวทารกคลอดกอนกําหนด 3 แบบคือ กลุมที่ 1 เช็ดตัวทารกแลวหอตัวผาอุน กลุมที่ 2 เช็ดตัวทารกให
แหงกอนหอดวยโพลิเอททิลีน กลุมที่ 3 เช็ดเฉพาะศีรษะทารกแลวหอตัวทารกดวยโพลิเอททิลีน จากนั้นเคลื่อนยายจากหอง
คลอดไปยังแผนก NICU จากการศึกษาพบวาทารกแรกเกิดกอนกําหนดอายุครรภนอยกวา 28 สัปดาห ที่ไดรับการหอตัวดวยโพลิ
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เอททิลีน ทั้งกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 มีระดับอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นเฉลี่ย (difference in means = 1.9 oC, p< .01) สอดคลอง
กับงานวิจัยของคารโดนาและคณะ(Cardona Torres,et al.,2011) ทําการศึกษาในทารกที่มีน้ําหนักตัวนอย โดยการแบงกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เช็ดตัวใหแหงกอนหอตัวถุงโพลิเอททิลีน กลุมที่ 2 ที่คือไมใดเช็ดตัวใหแหงกอนหอตัวที่ดวยถุงโพลิ
เอททิลีน และวัดอุณหภูมิกายทุก 15 นาที พบวาทั้ง 2 กลุมตั้งแตในนาทีที่ 75 หลังคลอดมีระดับอุณหภูมิสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p <.01 สอดคลองกับงานวิจัยของจีรนันท ลี้ฮั่วฮวดและคณะ (จีรนันท ลี้ฮั่วฮวดและคณะ,2556, วารสารสภา
การพยาบาล 28(4), น,5) ที่พบวาทารกที่คลอดครบกําหนดที่ไดรับการสวมใสเสื้อปองกันการสูญเสียความรอนมีอุณหภูมิกายสูง
กวาระดับอางอิงภาวะอุณหภูมิกายปกติท่ี 36.5 องศาเซลเซียสอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และอุณหภูมิกายของทารก
ภายหลังการทดลองอยูในระดับปกติสูงกวาอุณหภูมิกายของทารกกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)
จากการเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดทารกในกลุมทดลองที่ 2 ไดรับการหอตัวดวยพลาสติกัน
กระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น เปนเวลานาน 30 นาทีมีอุณหภูมิรางกายสูงกวาทารกในกลุมควบคุมไดรับการหอตัวดวยผาลําลี 2
ชั้นและนอนอยูใตเครื่องแผรังสีความรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p <0.01) สอดคลองกับงานวิจัยของคารโดนและคณะ
(Cardona Torres,et al.,2011) ที่พบวาทารกที่มีน้ําหนักตัวนอยในกลุมตัวอยางที่หอตัวที่ดวยถุงโพลิเอททิลีนทันทีหลังคลอด
ตั้งแตในนาทีที่ 30 หลังคลอดมีระดับอุณหภูมิรางกายมากกวาทารกที่ใหการดูแลภายใตเครื่องแผรังสีความรอยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ p=.001 ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ ปยะภรณ ปญญาวชิรและคณะ (ปยภรณ ปญญาวชิรและคณะ ,2552,
วารสารพยาบาลรามา 15(3), 373-384) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชถุงโพลิเอททิลีนและเครื่องใหความอบอุนชนิดแผรังสีตอ
อุณหภูมิกายของทารกคลอดครบกําหนดพบวาระดับอุณหภูมิทารกในนาทีที่ 30 และ 60 หลังคลอด กลุมที่ใชเครื่องใหความ
อบอุนชนิดแผรังสีมีอุณหภูมิลดลงนอยกวากลุมที่ใชถุงโพลิเอททิลีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( 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
การศึกษานี้เกิดจากสภาพแวดลอมของหองดูแลทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลรามาธิบดี มีระดับอุณหภูมิ 25 – 27 องศา
เซลเซียส สวนหองดูแลทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลพุทธชินราช มีระดับอุณหภูมิหองเทากับ 28 - 32 องศาเซลเซียส ซึ่งตาม
เกณฑอุณหภูมิสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับน้ําหนักทารกแรกเกิดที่กําหนดวาในระยะ 0 - 6 ชั่วโมง หลังคลอดทารกน้ําหนักเกิน
2,500 และอายุครรภมากกวา 36 สัปดาห อุณหภูมิหองตองอยูในชวง 32.00-33.8 องศาเซลเซียส (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย,
2556, p.135)
จากการเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิรางกายทารกแรกเกิดทารกในกลุมควบคุมไดรับการหอตัวดวยผาลําลี 2 ชั้นและ
นอนอยูใตเครื่องแผรังสีความเปนเวลานาน 30 นาทีมีอุณหภูมิรางกายสูงกวาทารกในกลุมทดลองที่ 1 ไดรับการหอตัวดวยผาลําลี
2 ชั้นและนอนอยูในหองดูแลทารกแรกเกิดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p <0.01) สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติการดูแลทารกแรก
เกิดเพื่อปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําของเอื้ออารีย สมุดจางและคณะ (เอื้ออารีย สมุดจาง , 2559, วารสารเครือขายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต, 3(1), น. 68 – 71) กลาววาการดูแลทารกภายในเครื่องแผรังสีความรอนเปนการปองกัน
ภาวะอุณหภูมิกายต่ํา
ขอเสนอแนะและแนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. การใชพลาสติกกันกระแทกเปนทางเลือกในการปองกันการสูญเสียความรอนใหกับทารกในกรณีที่เครื่องแผรังสี
ความรอนไมเพียงพอกับความตองการ
2. ใหพยาบาลพัฒนารูปแบบการตัดเย็บใหเหมาะสมกับทารกแรกเกิดทุกขนาดรางกาย
3. กอนนํานวัตกรรมพลาสติกกันกระแทกที่หุมดวยผาสําลีมาใชหอตัวทารกจะตองทําใหอุนกอนเสมอ
4. การซักลางตองใชมือเทานั้นเพราะถาใชเครื่องซักผาหรือผานเครื่องอบผาจะทําใหพลาสติกถูกทําลายได
5. อุณหภูมิหองดูแลทารกแรกเกิดตองมีระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 32.0-33.8 องศาเซลเซียส
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สรุปผลการวิจัย
1) ระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดในกลุมควบคุมกอนและหลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ชั้นและนอนอยูใตเครื่องแผรังสี
ความรอน (Radiant warmer) เปนเวลานาน 30 นาที พบวาระดับอุณหภูมิของทารกไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 ระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดในกลุมทดลองที่ 1 หลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ชั้นและนอนอยูในหองดูแลทารกแรกเกิด
นาน 30 นาทีพบวาระดับอุณหภูมิของทารกลดลงกวากอนหอตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และระดับอุณหภูมิของ
ทารกแรกเกิดในกลุมทดลองที่ 2 หลังไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น นอนในหองดูแลทารกแรก
เกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับอุณหภูมิรางกายสูงกวากอนหอตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01
2) เมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกกลุมทดลองที่ 2 หลังไดรับการหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุม
ดวยผาสําลี 2 ชั้น นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับอุณหภูมิรางกายสูงกวากลุมทดลองที่ 1
ไดรับการหอตัวดวยผาสําลี 2 ชั้น นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3) เมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดภายหลังไดรับการหอตัวนาน 30 นาที ในกลุมทดลองที่ 2 ไดรับ
การหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับ
อุณหภูมิรางกายสูงกวากลุมควบคุมหลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ชั้นและนอนอยูใตเครื่องแผรังสี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4) เมื่อเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของทารกแรกเกิดภายหลังไดรับการหอตัวนาน 30 นาที ในกลุมทดลองที่ 1 ไดรับ
การหอตัวดวยพลาสติกกันกระแทกหุมดวยผาสําลี 2 ชั้น นอนในหองดูแลทารกแรกเกิดเปนเวลานาน 30 นาทีพบวาระดับ
อุณหภูมิรางกายต่ํากวากลุมควบคุมหลังหอตัวดวยผาลําลี 2 ชั้นและนอนอยูใตเครื่องแผรังสี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
FACTORS RELATED TO RESPIRATORY DISEASE PREVENTION BEHAVIOR AMONG FARMERS
IN BAN KRANG SUBDISTRICT, MUEANG DISTRICT PHITSANULOK PROVINCE

จิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ1 ณัฐธิดา พรหมบุญ1 อาภาภรณ สิงหวี1* วิภาดา ศรีเจริญ1 และละมัย เอมหยวก2
1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม พิษณุโลก
2
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธิ์ พิษณุโลก
Corresponding author E-mail : Arpaporn.s@psru.ac.th
บทคัดยอ
โรคระบบทางเดิ นหายใจเป น ป ญ หาที่ พ บบ อ ยในผู ที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจในเกษตรกรตํ า บลบ า นกร า ง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง
จัง หวัด พิ ษณุ โ ลก กลุ ม ตัว อยา งเป น เกษตรกรตํ า บลบ านกร าง จํา นวน 320 โดยเครื่อ งมือ ที่ ใช ใ นการเก็ บรวบรวมข อ มู ล
คือ แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient) และสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอีตา (Eta)
ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมเกษตรกรตําบลบานกรางมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยูใน
ระดับปฏิบัติทุกครั้ง จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวาขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับกรศึกษา อาชีพทางการเกษตร
มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 สวนความเชื่อ
ดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 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

1099

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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
เนื่องจากสภาวะความเปนอยูในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานการเมือง ทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และความเปนอยูของประชาชน รวมถึงดานสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหามลพิษในอากาศที่มีสารพิษเจือปนอยูในปริมาณ
ที่สูงกวาปกติเปนเวลานาน โดยแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศมาจาก 2 กลุมใหญๆ คือ จากยานพาหนะที่ใชอํานวยความ
สะดวกในการเดิ น ทางหรื อ การคมนาคม และจากการประกอบอาชี พ ภาคอุ ต สาหกรรมและภาคการเกษตร เนื่ อ งจาก
ในปจจุบันมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร สิ่งอํานวยความสะดวกเขามามีบทบาทตอความเปนอยูของ
ประชาชน กระบวนงานในแตละอาชีพอาจนํามาซึ่งการเจ็บปวยจากการทํางาน มีขอมูลรายงานจากองคการอนามัยโลกกลาว
วามลพิษ จากควัน ฝุนละออง สิ่งแวดลอมในการทํางาน ลักษณะงาน เปนสาเหตุหนึ่งมี่ทําผูเสียชีวิตถึง 7 ลานคนทั่วโลก
ซึ่งมีแนวโนมในการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจสูงขึ้น (องคการอนามัยโลก , 2559)
สําหรับประเทศไทย เปนประเทศที่กําลังพัฒนาในดานเศรษฐกิจ ซึ่งการขยายของเศรษฐกิจสงผลกระทบที่กอใหเกิด
ปญหาในระบบทางเดินหายใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออ ม โดยเฉพาะผูที่ ประกอบอาชีพดา นการเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับ ฝุน ควัน ละออง และการเผาไหมเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สารเคมีในการ
ปองกันการกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกตองและปลอดภัย และการใชสารเคมี ซึ่งทําใหเกิดปญหาการเจ็บปวยในระบบทางเดิน
หายใจ จากสถิติในตนป 2560 ประเทศไทยประสบปญหาโรคระบบทางเดิ นหายใจโดยมีอัตราปวย 788.81 ตอ 1,000
ประชากร และในพื้นที่ภาคเหนือ มลพิษซึ่งเกิดจาก ไฟปา การเผาขยะ เผาวัชพืชเศษวัสดุทางการเกษตรและจากอุตสาหกรรม
พบวาผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจมีจํานวน 5,680.40 ตอ 100,000 โดยจังหวัดแมฮองสอนมีอัตราปวยสูงสุด รองลงมา
ไดแก จังหวัดนานและจังหวัดพะเยา ตามลําดับ (สํานักงานจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม, 2560)
โรคระบบทางเดินหายใจเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอวัยวะในระบบ
ทางเดินหายใจ คือ รูจมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ขั้วปอดและปอด ระบบทางเดินหายใจจะทําหนาที่ลําเลียงออกซิเจน
เขาสูรางกาย และขับคารบอนไดออกไซต ออกจากรางกาย ซึ่งโรคที่เกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจสวนมากพบวาสาเหตุ
คือ การติดเชื้อ ไมวาจะเปนไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โปรตัวซัว และสารพิษตางๆ รวมถึงเนื้องอก หรือเซลลมะเร็ง ซึ่งอาชีพ
เกษตรกรเปนอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทางดานสุขภาพ เนื่องจากการประกอบอาชีพเกษตรกรมีปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยคือ
มีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืช การสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมเหลานี้จะทําใหเกิดการระคายเคืองอวัยวะตางๆใน
รางกาย เกิดโรคภูมิแพและโรคในระบบทางเดินหายใจซึ่งลวนแลวแตสงผลเสียตอสุขภาพทั้งในระยะเฉียบพลันหรือในระยะ
ยาว โรคในระบบทางเดินหายใจมีอัตราการเกิดโรคที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปเนื่องจากประชาชนขาดความรูและวิธีการปองกัน รวมถึง
ยังปฏิบัติพฤติกรรมเสี่ยงที่เปนปจจัยตอการเกิดโรคทําใหอัตราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นทุกป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ, 2562)
จังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่ราบรุม มีแมน้ําที่สําคัญไหลผาน ตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง มีสวนที่เชื่อมตอกับ
ภาคกลางกับ ภาคเหนื อและภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ ของประเทศ เป นจั งหวัด ที่มี ลัก ษณะเชื่อ มต อไปยั งประเทศต างๆ
ในภูมิภาค อินโดจีน พื้นที่เขตอําเภอเมืองเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ แลวยังเปนแหลงพาณิชย อุตสาหกรรม การขนสง
การคมนาคม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณทาง
ธรรมชาติ เหมาะแกการเพาะปลูก มีพื้นที่ในการทําการเกษตรทั้งหมด 275,212 ไร ซึ่งการทําการเกษตรในอดีตและปจจุบันมี
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ความแตกตางกันอยางมาก เนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารเคมีตางๆในการฉีดพนเพื่อใชในการกําจัดศัตรูพืช การเผาเศษวัสดุ
ทางกรเกษตร จึงสงผลตอสุขภาพอนามัยของเกษตรกรทั้งทางตรงและทางออม เชน การสูดดมละอองจากสารเคมีหรือฝุนควัน
จากการเผาไหมเศษวัสดุทางการเกษตรเปนเวลานานๆ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาของโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ จากสถิติการเกิดปญหาในระบบทางเดินหายใจ ป 2557 มีอัตราการเจ็บปวยในระบบทางเดินหายใจจาก
23,991 ตอ 100,000 ประชากร และจากขอมูลรายงานจํานวนผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินหายใจ จังหวัดพิษณุโลก
เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป เสียชีวิตจากโรคถุงลมโปงพองและปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดอื่นๆ นอกจากนั้นโรคระบบทางเดินหายใจ
ยังพบอัตราปวยมากที่จังหวัดสุโขทัย อัตราปวยเทากับ 46,181 รองลงมาคือจังหวัดพิษณุโลก 37,709 จังหวัดตาก 19,934
และจังหวัดอุตรดิตถ 34,872 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2557)
จากการศึกษา พบวาการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันโรคระบบหายใจของเกษตรกรตําบลบานกรางยังไมมีการเก็บ
ขอมูลที่ชัดเจน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธิ์, 2562) ซึ่งโรคระบบทางเดินหายใจในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกําลังเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่มีความสําคัญกับเกษตรกร ผูวิจัย ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ดังกลาวจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการปองกันปญหาโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง
จังหวัด พิษณุ โลก โดยนํ าทฤษฎี แบบแผนความเชื่อ ดา นเป นสุ ขภาพมาประยุ กตใ ชเ ปนแนวคิดในการศึ กษา ป จจั ยที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคในเกษตรกร เพื่อเปนแนวทางที่นําขอมูลไปใชในการวางแผนวางแผนการปองกัน
โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร ที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของเกษตรกร
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะห โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
ในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันโรค
ระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนดังนี้
ประชากรที่จะศึกษา ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้เปนเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด
12 หมูบาน จํานวน 1,906 คน
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 320 คน
กําหนดโดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie&Morgan)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ แบงเปน 3 สวน ดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพทางการเกษตร จํานวน 4 ขอ
2. แบบสอบถามความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู มีจํานวน 41 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ การแปลผลระดับคะแนนมีดังนี้ (เห็นดวย = 3 ไมแนใจ = 2 และไมเห็นดวย = 1)
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ มีจํานวน 17 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ การแปลผลระดับคะแนนมีดังนี้ (ปฏิบัติทุกครั้ง = 3 ปฏิบัติบางครั้ง = 2 ไมปฏิบัติเลย = 1)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผานการประมวลผลวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
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1. วิเคราะหลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร ไดแก เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ ทางการเกษตร ด ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ประกอบด ว ย ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า ต่ํ า สุ ด ค า สู ง สุ ด
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร ดวยสถิติเชิง
อนุมาน คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอีตา

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวน รอยละของกลุมตัวอยางของขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง

จํานวน (คน)

รอยละ

152
168

47.5
52.5

3
43
109
132
33

1.0
13.4
34.0
41.3
10.3

17
169

5.3
52.8

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ป)
20-29
30-39
40-49
50-59
60 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน
ประถมศึกษา
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มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
อาชีพทางการเกษตร
ทํานาขาว
ทําไรออย
เลี้ยงสัตว
อื่นๆ

95
24
15

29.7
7.5
4.7

306
3
10
1

95.6
0.9
3.1
0.3

จากตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไป พบวากลุมตัวอยาง (n=320) เปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 อายุอยูในชวง 50-59
ป คิด เป นร อ ยละ 41.25 และรองลงมาอยูใ นช วง 40-49 ป คิ ดเปน ร อยละ 34.06 ระดั บการศึก ษาส วนใหญ อยู ในระดั บ
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 52.8 และรองลงมามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 29.7 อาชีพทางการเกษตร เปนทํานาขาว คิด
เปนรอยละ 95.6 และรองลงมาเลี้ยงสัตว คิดเปนรอยละ 3.1
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสูงสุด-ต่ําสุด ของความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับ
การรับรู
ระดับความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู
จํานวน
รอยละ
เห็นดวย
(คะแนนชวง 97-123 คะแนน)

302

94.4

(คะแนนชวง 69-96 คะแนน)

18

5.6

ไมแนใจ
𝑥̅ =

111.33

S.D=

7.711

Min = 88

Max =123

จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางสวนมากมีความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู อยูในระดับเห็นดวย คิดเปนรอยละ
94.4 รองลงมาอยูในระดับไมแนใจ คิดเปนรอยละ5.6
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสูงสุด-ต่ําสุด ของพฤติกรรมการปองกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
จํานวน
รอยละ
ปฏิบัติทุกครั้ง
(คะแนนชวง 41-51 คะแนน)
ปฏิบัติเปนบางครั้ง
(คะแนนชวง 29-40 คะแนน)
𝑥̅ = 44.73

S.D=

4.183

1103

282

88.1

38
Min =

11.9
Max = 51
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จากตารางที่ 3 พบวา พฤติ ก รรมการป องกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจอยู ใ นระดั บ ปฏิ บัติ ทุ ก ครั้ ง ร อ ยละ 88.1
รองลงมาอยูในระดับปฏิบัติบางครั้งและไมเคยปฏิบัติเลย รอยละ 11.9
ตารางที่ 4 วิเคราะหขอมูลทั่วไปทีม่ ีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง
พฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
ขอมูลทั่วไป
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r)
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพทางการเกษตร

0.297

𝑝 – value

Eta

Sig

0.295 0.049

0.031
0.307 0.075
0.271 0.187

จากตารางที่ 4 พบวาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก
เพศ มีค วามสัม พั นธ ท างบวกกับ พฤติ กรรมการป องกั นโรคระบบทางเดิ นหายใจในเกษตรกรตํ าบลบา นกร า ง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Eta = 0.295, Sig = 0.049 )
อายุ มี ความสั มพั น ธท างบวกกั บพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจในเกษตรกรตํ า บลบา นกร า ง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(r =, 0.297 P-value = 0.031)
ระดั บ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจในเกษตรกร
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Eta = 0.307, Sig = 0.075)
อาชี พ ทางการเกษตร มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบกั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจในเกษตรกร
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Eta = 0.271, Sig = 0.187)

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรูมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองโรค
ระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง ใชสถิติวิเคราะหความสัมพันธเพียรสัน
พฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
ตัวแปร
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (r)
𝑝 - value
ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู
0.382
0.000
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จากตารางที่ 5 ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งเปนความสัมพันธเชิง
บวก กลาวคือ เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย จึงมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจที่แตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิรินาถ วโรหะ (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค
ระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไมของคนงานแปรรูปไมยางพาราแหงหนึ่งในจังหวัดตรัง พบวา เพศมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อธิบายไดวา เพศ
มีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการทํางาน
อายุ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง
จังหวัด พิษณุโลก เป นไปตามสมมติ ฐานที่ ตั้งไว กลาวคื อ เมื่อ อายุเป นปจจัย พื้นฐานที่สงผลไปถึง การับรู และการปฏิบั ติ
อายุเพิ่มขึ้นทักษะและวุฒิภาวะในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค และการดูแลเรื่องการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยศึกษา ของ จารุวรรณ แหลมไธสง (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคติด
เชื้อทางเดินหายใจของผูดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร พบวาอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
โรคและควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก อธิบายไดวา เมื่ออายุเปนปจจัยพื้นฐานที่สงผลไปถึงการรับรูและการปฏิบัติ
อายุเพิ่มขึ้นทักษะและวุฒิภาวะในการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรค และการดูแลเรื่องการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
จึงมีประสิทธิภาพลดลง
ระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบานกราง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ระดับการศึกษาที่ตางกัน ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
จึงไมมีพฤติกรรมในการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จารุวรรณ แหลมไธสง
(2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของผูดูแลเด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก
กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษา ไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อธิบายไดวา
ไมวาผูดูแลเด็กจะมีระดับการศึกษาต่ําหรือสูงก็ไมมีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
แตขัดแยงกับ ศิรินาถ วโรหะ (2559) พบวา ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบ
ทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไมของคนงานแปรรูปไมยางพาราแหงหนึ่งในจังหวัดตรัง พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจจากการสัมผัสฝุนไม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อาชีพทางการเกษตร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน โรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกรตําบลบาน
กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ การประกอบอาชีพที่แตกตางกัน ไมทําให
ไดรับผลกระทบจากการทํางานที่แตกตางกัน จึงไมทําใหมีพฤติกรรมในการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจที่แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ออมทิพย นอยหมอ นงเยาว เกษตรภิบาลและจิตตาภรณ จิตรีเชื้อ (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง
ผลของการสงเสริมแรงจูงใจในการปองกันโรคตอพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
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ของเด็ ก พบว า อาชี พ ไม ส ามารถร ว มทํ า นายพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจ อธิ บ ายได ว า
ไมวาผูปกครองจะประกอบอาชีพใดก็ไม มีผลตอการปองกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันของเด็ก แตขัดแยงกั บ
ชนิดา มัททวางกูร (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ
ประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลสายสี่ จังหวัดสมุทรสาคร พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนที่ระดับ 0.05
ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรูการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความ
รุนแรง การรับรูประโยชน การรับรูตออุปสรรค แรงจูงใจ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจใน
เกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจในเกษตรกร
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการวิจัยพบวา ความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับ
การรั บ รู ส ว นใหญ อ ยู ใ นระดั บ เห็ น ด ว ย ร อ ยละ 94.4 รองลงมาคื อ ไม แ น ใ จ ร อ ยละ 5.6 ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
จุฬาลักษณ แกวสุก (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยทํานายพฤติกรรมของมารดาในการปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ
หายใจในเด็กวัยกอนเรียน พบวา การรับรูเกี่ยวกับโรคมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการปองกันโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยกอนเรียน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สามารถอธิบายไดวา ประชาชนมีการรับรูดานสุขภาพที่
แตกตางกัน จึงทําใหมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจแตกตางกัน
สรุปผลและการวิจัย
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 52.5 และเพศชายคิดเปนรอยละ 47.5 มีอายุระหวาง 50-59 ป
คิ ด เป น ร อ ยละ 41.25 ระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ ประถมศึ ก ษา คิ ด เป น ร อ ยละ 52.8 และอาชี พ ทางการเกษตร
เปนทํานาขาว คิดเปนรอยละ 95.6
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรูการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจมีการรับรูอยูใน
ระดับเห็นดวย คิดเปนรอยละ 94.4 โดยมีคาเฉลี่ย 111.33 (S.D. =7.711) เมื่อพิจารณาความเชื่อดานสุขภาพเกี่ยวกับการรับรู
การป อ งกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจด า นการรั บ รู เ ป น รายข อ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วามเชื่ อ ด า นสุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ
การรับรูอยูในระดับการรับรูมาก ไดแก เมื่อตองอยูใกลกับผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรสวมผาปดปากหรือหนากาก
อนามัยเพื่อปองกันการรับเชื้อฝอย x� =2.93, S.D. =0.259)
กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ มี พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคระบบทางเดิ น หายใจอยู ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ ทุ ก ครั้ ง
คิดเปนรอยละ 88.1 โดยมีคาเฉลี่ย 44.73 (S.D. =4.183 ) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ
เปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคระบบทางเดินหายใจ คาเฉลี่ยอยูในระดับปฏิบัติทุกครั้ง ไดแก หาก
ทานไมมีหนากากอนามัย ทานสามารถปองกันตนเองดวยวิธีอ่ืน เชน ใชผาโพกหนา ใชหมวกผาที่ปดคลุมเต็มหนา x�=2.88,
S.D. =0.324)
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ รองผู อํา นวยการ นางจารุณี จิ นดาวั ฒ นชั ย โรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพตํา บลบา นแหลมโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่ใหความอนุเคราะหอนุญาตใหเปนพื้นที่สําหรับ
ศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการทํ า วิ จั ย ครั้ ง นี้ และที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ งขอขอบพระคุ ณ เกษตรกรตํ า บลบ า นกร า ง
อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ เป น อย า งดี ใ นการตอบแบบสอบถามในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
เอกสารอางอิง
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
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 อ่ําเกตุ11 วิภาดา ศรีเจริญ1 และจารุณี จินดาวัฒนชัย2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธิ์ พิษณุโลก
Corresponding author E-mail : Ainchuon.U@psru.ac.th
บทคัดยอ
อุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ ซึ่งเกิดจากกระบวนการทํานา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา การวิจัยเปนแบบเชิงพรรณนา
กลุมตัวอยางคือเกษตรชาวนา จํานวน 318 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน และปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไดคาความเชื่อมั่นที่ วิเคราะหขอมูลโดยใช หาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหโดยใชสถิติ คาสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน (Pearson Product-moment Correlation Coefficient)
และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอีตา (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 และถือวาเปนเปนอาชีพหลักที่
คนไทยทํากันมานานตั้งแตสมัยบรรพบุรุษแตเดิมมา (Marketee , 2018) งานเกษตรกรแตละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่มีขั้นตอน
แตกตางกัน จึงยังคงตองใชวิธีแบบดั้งเดิมที่ตองใชพลังงานแรงกายในการทํางานตางๆ งานที่ตองทําซ้ําๆ และตอเนื่องเปนเวลานาน
งานที่มีการสัมผัสกับการสั่นสะเทือนจากการใชเครื่องมือ เครื่องจักร มีแรงกระแทกจากการขุดดินใชแรงกลามเนื้อ แขน ขา ลําตัว
ในการยก แบก เหวี่ยง การยกของหนัก ทาทางขณะทํางานที่มีการกมหลัง กมศีรษะ เคลื่อนไหวมือและขอมือ สิ่งเหลานี้ลวนเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูก และกลามเนื้อที่พบบอยในกลุมเกษตรกร (ผกาภรณ พูเจริญ และคณะ, 2558)
เกษตรกร เปนอาชี พที่กอใหเ กิดอันตรายตอภาวะสุขภาพและอุบัติเหตุ สูงสุด มีป จจัยคุกคามสุขภาพที่ หลากหลาย
ลักษณะทาทางการทํางานที่ไมเหมาะสม และชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน โดยขาดการคํานึงถึงความเหมาะสมของรางกาย
ตลอดจนการใชเครื่องมือ เครื่องจักรดานการเกษตรที่ไมปลอดภัย หรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังขับเคลื่อนสูง (นภมณ ยํารวง และ
โสภาพรรณ อินตะเผือก, 2557)
จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนสวนใหญมีโรคประจําตัวที่ไดรับการรักษาหรือการวินิจฉัยทางการแพทยรอยละ 35.4 เคย
ไดรับอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ไมไดมาจากการทํางานรอยละ 45.5 เคยไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานรอยละ 27.30 ความถี่ของ
การไดรับอุบัติเหตุจากการทํางานสวนใหญคือ 1-2 ครั้งตอเดือนสาเหตุของอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากความประมาทและการใชของ
มีคม ลักษณะการทํางานที่มีความเสี่ยงอันตรายตอสุขภาพดานกายภาพมากที่สุดคือการสัมผัสแหลงความรอนในขณะปฏิบัติงาน
(ทศพล บุตรมี กานตพิชชา เกียรติกิจโรจน และพีรญา อึ้งอุดรภักดี, 2557) ซึ่งถือวาจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่มีการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่สําคัญอีกจังหวัดของประเทศไทย ในเรื่องการเกษตรกรจะเห็นไดวามีการพัฒนาไปจากอดีตอยางมาก เกษตรกร
ไดนําเทคโนโลยีมาใชอํานวยความสะดวกและเพิ่มผลผลิตในงานเกษตรมากขึ้น (กุณฑลีย บังคะดานรา ชัชชัย ธนโชคสวาง และเอก
ภพ กาละดี 2561)
ตําบลบานกราง มีอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญ ในดานการเกษตรกรรมเกษตรกรจะไดรับความรูในเรื่องการเพิ่มผลผลิต
ใหมากขึ้นและความสะดวกสบายเทานั้น แตในเรื่องพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา มีความรูไม
เพียงพอ สวนใหญเกษตรกรจะไดรับความรูแคการใชในการเพิ่มผลผลิตเทานั้น แตในเรื่องผลกระทบตอสุขภาพ การปองกัน
อุบัติเหตุและการปฏิบัติตนตอการทํางานของเกษตรกร ใหมีความปลอดภัยแกตนเองนั้นยังไมเพียงพอ
จากที่กลาวขางตนผูวิจัยพบวาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาตําบลบานกราง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ควรมีการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการประกอบอาชีพของเกษตรในเรื่องการใชเครื่องมือ เครื่องจักรดาน
การเกษตรที่ไมปลอดภัย หรือวาจะเปนการปฏิบัติตนในการทํางานซ้ําๆ สิ่งเหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บของระบบ
กระดูก และกลามเนื้อที่พบบอยในกลุมเกษตรกร ผูวิจัยจึงมีความสงสัยวาเกษตรกรไดมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาการ
ทํางานของเกษตรกรเปนอยางไร ขอมูลที่ไดมาจะนําไปวางแผนในการแกไขเพื่อใหเกษตรกรชาวนาใหมีการปองกันตนเองจาก
อุบัติเหตุของเกษตรกรชาวนาตอไป โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร
ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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วิธีการดําเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
จากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทางานของเกษตรกรชาวนา
ประชากรที่ศึกษา
ประชากร (Population) ที ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเกษตรกรชาวนาในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งหมด 12 หมูบาน จํานวนทั้งสิ้น 1,850 คน
กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษา ไดแก เกษตรกรชาวนาในตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 318 คน กําหนดโดย
ใชสูตรคํานวณตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน (Krejcie&Morgan)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic random sapling) โดยเริ่มสุมดวยหมายเลขรายชื่อของเกษตรกรชาวนาที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คํานวณหาชวงของการสุมดังนี้
ชวงของการสุม (I) =

ขนาดของประชากร (𝑁)
ขนาดของกลุมตัวอยาง (n)

เมื่อไดชวงของการสุมที่มีคาเทากับ 6 แลวหลังจากนั้นผูวิจัยไดกําหนดเลข Start up โดยวิธีการจับฉลาก โดยกําหนด
หมายเลข เริ่มที่หมายเลขนอยสุดคือ 1 ถึง 6 จับฉลากหมายเลขที่กําหนดมา 1 หมายเลข มาเปนเลข Start up แลวบวกกับชวง
ของการสุมที่คํานวณได
1. แบบสอบถามขอมูลภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดระยะเวลา
ในการทํางาน ลักษณะของการทํางาน และโรคประจําตัว
2. แบบสอบถามขอมูลอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 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 การบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน มีลักษณะการประเมินแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (เห็นดวย มาก
ที่สุด = 5 คะแนน ไปจนถึง ไมเห็นดวย = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน
3. แบบสอบถามขอมูลความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน มีลักษณะการประเมินแบบมาตราสวน
ประเมินคา 2 ระดับ (ถูก = 1 คะแนน และ ผิด = 0 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน
4. แบบสอบถามขอมูลปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไดแก การปองกันควบคุม
ดานผูปฏิบัติงาน การปองกันควบคุมดานอุปกรณและเครื่องมือ และการปองกันควบคุมดานสภาพแวดลอม มีลักษณะการประเมิน
แบบมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ (ปฏิบัติทุกครั้ง = 3 คะแนน ไปจนถึง ไมเคยปฏิบัติ = 1 คะแนน) คือ เกณฑในการใหคะแนน
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ผลการวิจัย
ผลวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน
กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะหความสัมพันธขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน
กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation) และสถิติ Eta
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธขอมูลทั่วไปกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอมูลทั่วไป
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได
-ระยะเวลาในการทํางาน
-ลักษณะของการทํางานของ
-โรคประจําตัว

พฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน(r)

0.016
0.006
0.103

P-value

Eta

Sig

0.269

0.014

0.279

0.056

0.164
0.236

0.38
0.00

0.080
0.011
3.337

การวิเคราะหความสัมพันธอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร
ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิตสิ มั ประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation)
และสถิติ Eta
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ านกับพฤติกรรมการปองกันอุบัตเิ หตุจากการทํางานของ
เกษตรกรชาวนา
ตัวแปรที่ศึกษา
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
- ความบกพรองของสิ่งแวดลอม
- ความบกพรองของพฤติกรรม
- อุบัติเหตุในการทํางาน
- การบาดเจ็บหรือสูญเสียในการ
ปฏิบัติงาน

พฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน(r)

P-value

0.017
0.042
0.046
0.022

0.093
0.556
0.667
0.151
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การวิเคราะหความสัมพันธความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางานกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของเกษตรกรชาวนา ตํ าบลบ านกรา ง อํา เภอเมือง จังหวัด พิษณุโ ลก โดยใชส ถิติสัม ประสิ ทธิ์สหสั มพันธ ของเพียรสั น
(Pearson’s correlation) และสถิติ Eta
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธอุบัตเิ หตุจากการปฏิบัตงิ านกับพฤติกรรมการปองกันอุบัตเิ หตุจากการทํางานของ
เกษตรกรชาวนา
พฤติกรรมการปองกัน
P-value
Eta
Sig
อุบัติเหตุจากการทํางาน(r)
ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน
ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัตเิ หตุจาก
- 0.058
1.051
การทํางาน
*สัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
**สัมพันธแบบมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบล
บานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สมมุติฐานที่ 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 อาจเนื่องมาจากพบวาเกษตรกรผูทํานาสวนใหญเปน เพศชายมากกวาเพศหญิง จึงมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานทีแ่ ตกตางกัน ซึง่ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทวีรัตน เฟสูงเนิน วิโรจน จันทร สรัญญา ถี ปอม และสมชาย สวัสดี (2559)
ที่ทําการศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม อําเภอภู
กามยาม จังหวัดพะเยา อธิบายไววา เพศ มีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการทางาน จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ น้ําเงิน
จันทรมณี (2560) ที่ทําการศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาค
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 น้ํา
เงิน จันทรมณี (2560) ที่ทําการศึกษาเรื่องความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาค
เกษตรกรรม อําเภอภูกามยาม จังหวัดพะเยา อธิบายไววา อายุ ปจจัยความปลอดภัยในการทํางานแตละชวงมีความเสี่ยงทางปจจัย
สุขภาพ และปจจัยความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น อายุ จึงมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของเกษตรกรชาวนา
ตัวแปรที่ศึกษา
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ระดับการศึกษา พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย เกษตรกรมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันออกไป โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 36.3 อธิบายไดวา การรับรูและเขาใจถึงการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของเกษตรกรแตกตางกันโดยคนที่มีวุฒิการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมและความรูความเขาใจในการปองกันตนเองมากกวาคนที่
มีวุฒิการศึกษาต่ํา ดังนั้นจึงสงผลทําใหระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
เกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ จักรพงษ พวงงามชื่น และคณะ (2561) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอภาวะ
สุขภาพของเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรจะผันแปรไป
ตามระดับการศึกษาขึ้นสูงสุดในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่อยูในระดับสูง
ระดับการศึกษา พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทางานของเกษตรกรชาวนา
ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย เกษตรกรมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันออกไป โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 รอยละ 36.3 อธิบายไดวา การรับรูและเขาใจถึงการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของเกษตรกรแตกตางกันโดยคนทีม่ ีวุฒิการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมและความรูความเขาใจในการปองกันตนเองมากกวาคนที่
มีวุฒิการศึกษาต่ํา ดังนั้นจึงสงผลทําใหระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของ
เกษตรกร ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ จักรพงษ พวงงามชื่น และคณะ (2561) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอภาวะ
สุขภาพของเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรจะผันแปรไป
ตามระดับการศึกษาขึ้นสูงสุดในทิศทางเดียวกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือเกษตรกรที มีระดับการศึกษาที่อยูในระดับสูง
ระยะเวลาในการทํางาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร
ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการทํางานตอวัน อยู
ในชวง 4 – 6 ชั่วโมง รอยละ 61.0 รองลงมาอยูในชวง 7 ชั่วโมงขึ้นไป และอยูในชวงต่ํากวา 3 ชั่วโมง รอยละ 9.4 อธิบายไดวา
แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางไดมรี ะยะเวลาในการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ลักขณาพร โทวรรธนะ (2558) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบาดเจ็บทีเ่ กี่ยวเนื่องจากการทางาน
และพฤติกรรม กลาวไววา ระยะเวลาในการทํางานจะทําใหการพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณตางๆ ไดอยางมีเหตุผลและมี
ความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยในสุขภาพ
ลักษณะของการทํางาน พบวา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร
ชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย ลักษณะของการทํางานการทํานา อยูในพื้นที่ ทํานาบนพื้นที่
ของตนเอง รอยละ 95.0 และรับจางทํานาใหแกบุคคลอื่น รอยละ 5.0 อธิบายไดวา หากทํานาบนพื้นทีข่ องตนเองจะมีความ
รับผิดชอบและระมัดระวังอุบัติเหตุมากกวาการทํานาบนพื้นที่ของตนเองเพราะวาการทํานาบนพื้นที่ของตนเองมีทรัพยากร และเงิน
ลงทุนในการทํานา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ น้ําเงิน จันทรมณี (2560) ที่ทําการศึกษาเรื่องความเสีย่ งตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม อําเภอภูกามยาม จังหวัดพะเยา อธิบายไววา แรงงานรับจาง
ภาคเกษตร แรงงานกลุมนีม้ ักไมใชเกษตรกรทีม่ ีที่ดินเปนของตนเอง หรือทํางานในภาคเกษตรกรรมประสบปญหาขาดทุน มีรายได
ไมเพียงพอตอการยังชีพ ยังตองเผชิญปญหาสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางาน
โรคประจําตัว พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบาน
กราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย กลุมตัวอยางไมมีโรคประจําตัว จํานวน 198 รอยละ 62.3 และมีโรคประจําตัว
จํานวน 120 รอยละ 37.7 อธิบายไดวา ภาวะสุขภาพที่เปนโรคประจําตัว สวนใหญรับรูอันตรายและความเสี่ยงจากการทํางาน
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ดังนั้น จึงสอดคลองกับผลวิจัยของ จุฑารัตน จิโน (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาลักษณะและปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
บาดเจ็บของชาวนา ในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม อธิบายไววา โรคประจําตัว หรือโรคเรื้อรังมีความสัมพันธกับอุบัติเหตุจาก
การทํางาน
สมมุติฐานที่ 2 ปจจัยดานความบกพรองของสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน
พบวา ความบกพรองของสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกร าง อําเภอเมือ ง จังหวัดพิษณุโ ลก ผลจากวิจัย พบวา พบวาสิ่ง แวดลอ มในการ
ปฏิบัติงานสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 79.7 ลองลงมาคือระดับดีมาก รอยละ 15.4 ระดับปานกลาง รอยละ 6.9 และระดับ
พอใช รอยละ 9 อธิบายไดวา สิ่งแวดลอมของกลุมตัวอยางเหมาะสมในการทํางาน เมื่อพิจารณารายขอพบวา ความบกพรองของ
สิ่งแวดลอมที่กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด คือ ในการทํางานตองพบกับสภาพอากาศที่รอนจัด อธิบายไดวา อยางไรก็
ตามในสวนของความบกพรองของสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับดี จึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ วรันธร ทรงเกียรติศักดิ์ (2556) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงรางกลามเนื้อและกระดูก อัน
เนื่องมาจากการทํางานของเกษตรกรผูประกอบอาชีพสวนปาลมเขตพื้นที่ตําบลสินปูน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบวา ปจจัย
สภาพแวดลอม มีผลตอคุณภาพชีวิตของพนักงานโรงงานและหนวยสนับสนุนในทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (pvalue ≤ 0.05)
สมมุติฐานที่ 3 ปจจัยดานความบกพรองของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
พบวา ความบกพรองของพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลของการวิจัย พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับดี รอยละ 66.7 ลองลงมาอยูในระดับปานกลางและระดับไมดี รอยละ 33.3 อธิบายไดวา
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมที่แตกตางกันและมีพฤติกรรมการในการปฏิบัติงานเหมาะสมเปนบางครั้ง
สอดคลองกับวิจัยของ น้ําเงิน จันทรมณี. (2560) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา อธิบายไววา พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ขอกลุมตัวอยางพบวา พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอความไมปลอดภัยในการทํางานมากที่สุด ไดแก พฤติกรรมการไมจัดสถานที่
ทํางานใหสะอาด ปลอดภัย และเปนระเบียบ รวมถึงไมมีการตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ใหพรอมสําหรับทํางาน
สมมุติฐานที่ 4 ปจจัยดานอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน
พบวา ปจจัยดานอุบตั ิเหตุในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
จากผลวิจัย เกษตรกรสวนใหญมีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอยูในระดับไมดี รอยละ 100 อธิบายไดวา เกษตรสวนใหญมีการปองกัน
อุบั ติเ หตุ เพื่ อ ที่จ ะไดรั บ การบาดเจ็ บ ได ลดลง ซึ่ง สอดคลอ ง ผลวิ จัย ของ นภมณ ยารวง และพั ชรพร สุ ค นธสรรพ (2559) ที่
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพ ของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย พบวา
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานประกอบดวยพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป การบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการไมใช
สารเสพติด และพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทํางาน การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล การใชอุปกรณและเครื่องจักร
ทางการเกษตรอยางปลอดภัย การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัย มีผลตอภาวะสุขภาพทั่วไป ทั้งดานรางกายและดานจิตใจ
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สมมุติฐานที่ 5 ปจจัยดานการบาดเจ็บหรือการสูญเสียมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจาก
การทํางาน
พบวา ปจจัยดานการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกร ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลการวิจัย เกษตรกรสวนใหญมีการ
บาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงานอยูในระดับไมดี รอยละ 91.8 และระดับดี รอยละ 8.2 อธิบายไดวา เมื่อเกษตรกรไดรับ
บาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงานจะกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ นภมณ ยารวง และคณะ. (2559) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพ
ของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย พบวา เมื่อมีชาวนามีพฤติกรรมปกปองสุขภาพจากการทํางานที่ถูกตองก็จะทําใหเกิดการ
บาดเจ็บจากการทํางานลดลง
สมมุติฐานที่ 6 ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางานมีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางาน
พบวา ปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากผลวิจัย เกษตรกรชาวนาสวนใหญ
อยูในระดับไมดี รอยละ 100 อธิบายไดวา การมีความรูแตไมมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทํางานหรือที่เรียกวามี
ความประมาทเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน แตไมสอดคลองกับ วิจัยของ ทวีรัตน เฟสูงเนิน และคณะ
(2558) ที่ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผูทํานา ตําบลแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร อธิบายไววา ความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและทัศนคติเกี่ยวกับการปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ปองกันตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 1 ภูมิหลังหรือสภาพแวดลอมทางสังคมของบุคคล
การวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ผลการวิจัยพบวาผูต อบแบบสอบถามกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (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 ชั่วโมง (รอยละ 61.0) ใน 1 เดือนที่ผานมาไดรับ
อุบัติเหตุ อยูในชวง นอยกวา 1 ครั้ง (รอยละ 77.7) มีลักษณะของการทํางานการทํานา อยูในพื้นที่ ทํานาบนพื้นที่ของตนเอง (รอย
ละ 95.0) และไมมีโรคประจําตัว (รอยละ 62.3)
สวนที่ 2 ความบกพรองขณะปฏิบัติงาน
ผลการวิเคราะหความบกพรองสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับระดับดี (รอยละ 79.7) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ ในการทํางาน
จะตองพบกับสภาพอากาศที่รอนจัด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31
ผลการวิเคราะหความบกพรองพฤติกรรมในการปฏิบัติงานพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับอยูในระดับดี (รอยละ 66.7) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาพฤติกรรมในการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ มีการตรวจสอบ
รอยรั่วของถัง/ภาชนะบรรจุสารเคมี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71
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ผลการวิเคราะหอุบัติเหตุในการปฏิบัตงิ านพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี (รอยละ
85.5) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ สิ่งที่ทําใหทานเกิดอุบัติเหตุคือ เกิดจากการ หก
ลม ลื่นลม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
ผลการวิเคราะหการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีการบาดเจ็บหรือการ
สูญเสียในการปฏิบัติงานอยูในระดับไมดี (รอยละ 91.8) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการบาดเจ็บหรือการสูญเสียในการปฏิบัติงาน
คาเฉลี่ยสวนใหญ คือ เคยไดรับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียบริเวณนิ้วมือ และเคยไดรับการบาดเจ็บหรือการสูญเสียบริเวณหลัง
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.36
สวนที่ 3 ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการทํางาน
ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปองโรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีพฤติกรรมการปอง
โรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน อยูในระดับไมดี (รอยละ 100) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุ
จากการทํางานคาเฉลี่ยสวนใหญ คือ หลังจากฉีดพนสารเคมีเสร็จแลว เปลี่ยนเสื้อผาทันที นําชุดเสื้อผา ถุงมือ ซักน้ําหลายครั้ง และ
อาบน้ําทันที โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.99
สวนที่ 4 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน
ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งาน พบว า มี 7 ตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ไดแก
เพศ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนาตําบลบานกราง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Eta = 0.269, Sig = 0.014 )
อายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.016, P-value = 0.080)
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Et = 0.279, Sig = 0.056)
รายได มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.006, P-value = 0.011)
ระยะเวลาในการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.103, P-value = 3.337)
ลักษณะของการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Et = 0.164, Sig = 0.38)
โรคประจําตัว มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Et = 0.236, Sig = 0.000) ความรูเกี่ยวกับการปองการอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานของเกษตรกรชาวนา ตําบลบานกราง อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = -0.058, P-value = 1.051)

1116

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร ที่ใหความอนุเคราะหในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
ขอขอบพระคุณผูอ ํานวยการ นายละมัย เอมหยวก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานแหลมโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่ใหความอนุเคราะหอนุญาตใหเปนพื้นที่สําหรับศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทําวิจัยครั้งนี้ และที่สําคัญอยางยิ่งตองขอขอบพระคุณเกษตรกรชาวนาตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ให
ความรวมมือเปนอยางดีในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้
เอกสารอางอิง
กุณฑลีย บังคะดานรา ชัชชัย ธนโชคสวาง และเอกภพ กาละดี. (2561). ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการทํางานที่
ปลอดภัยของเกษตรกร. ศรีนครินทรเวชสาร, 33(2): 145-152.
จักรพงษ พวงงามชื่น พูนพัฒน พูนนอย ทองเลียน บัวจูม และศศิธร สังขอู. (2561). ปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพของเกษตรกร
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน, วารสารสังคมศาสตร, 7(2),319-330.
จิว เชาวถาวรและคณะ. (2557). ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานของเกษตรกรปลูกหอมแดง เขตเกษตรกรตําบล
จําปาหวาย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาล, 41: 35-47.
จุฑารัตน จิโน,วิโรจน เจียมจรัสรังสี. (2558). ลักษณะและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการทํางานของชาวนาอําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.คณะแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ.
ทวีรัตน เฟสูงเนิน วิโรจน จันทร สรัญญา ถี่ปอม และสมชาย สวัสดี. (2559). ปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูทํานา ตําบลแสนตอ อําเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 9(33): 26-36.
ทศพล บุตรมี กานตพิชชา เกียรติกิจโรจน และพีรญา อึ้งอุดรภักดี. (2557). ภาวะสุขภาพและสภาพการทํางานที่มีความเสี่ยงตอ
สุขภาพของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 7(26): 17-26
ทศพล บุตรมี และคณะ. (2557). ภาวะสุขภาพและสภาพการทํางานที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพของแรงงานนอกระบบภาค
การเกษตร จังหวัดพิษณุโลก. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ, 7(26): 17-26
นภมณ ยารวง. (2559). อาการปวดหลังสวนลางในเกษตรกรชาวนากับบทบาทของพยาบาลชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก,
17(1): 1-9.
นภมณ ยํารวง และคณะ (2559). พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนา ใน
จังหวัดเชียงราย. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(2): 163-174
นภมณ ยํารวง และคณะ. (2559). ผลของโปรแกรมการออกกําลังกายดวยการยืดเหยียดกลามเนื้อ ตออาการปวดหลังสวนลาง
ในเกษตรกรชาวนา. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(3): 73-81.

1117

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

น้ําเงิน จันทรมณี. (2560). ความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยการทํางานของอาชีพแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรม
อําเภอภูกานยาว จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, 11(3): 112-123.
บัญชา เข็มทอง. (2562). การรับรูการบริหารความปลอดภัยและพฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานสวน
ผลิต. สืบคน 27 กุมภาพันธ 2562. จาก http://ebooks.dusit.ac.th/sdubook
ผกาภรณ พูเจริญ และคณะ (2558). การสํารวจหาระบบกระดูกและกลามเนื้อและปจจัยที่เกี่ยวของทางกายศาสตรในผู
ประกอบอาชีพ เพาะพันธไมดอกไมประดับในหมูบานไมดอกไมประดับคลอง 15 อําเภอ องครักษ จังหวัดวัด
นครนายก. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. คณะสหเวชศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิบูล อิสสระพันธุ และคณะ. (2558). การวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัตราการซื้อสารกําจัดศัตรูพืชและอัตราการเขารับ
การรักษาตัวเปนผูปวยในโรงพยาบาลดวยโรคพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชของประเทศไทย ในปงบประมาณ 2557.
วารสารควบคุมโรค, 41(4): 297-308.
พรแกว เหลืองอัมพร. (2556). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอันตรายจากการใชสารเคมี ของชางเสริมสวย
ในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล)
มาลี ศักดิเ์ จริญชัยกุล และคณะ. (2559). การศึกษาผลของนวัตกรรมถังหยอดขาวตอการปองกันทาทางการทํางานที่
ไมเหมาะสม และลดความปวดของกลามเนื้อหลัง :กรณีศึกษา เกษตรกรปลูกขาว ในจังหวัดเพชรบูรณ.
วารสารควบคุมโรค, 42(3): 208-216.
วารุณี พันธวงค และคณะ. (2559). ปจจัยคุกคามตอสุขภาพของเกษตรกรชาวนาไทย : กรณีศึกษาชาวนาตําบลบานดู
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
วรเชษฐ ขอบใจ อารักษ ดํารงสัตย พิทักษพงศ ปนตะ และเดช ดอกพวง. (2559). พฤติกรรมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
และระดับเอนไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดของกลุม เกษตรกรตนน้าํ : กรณีศึกษาชาวเขาเผามง จังหวัดพะเยา.
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ, 4(2): 36-46
สุดารัตน วิชัยรัมน. (2556). ปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานกอสราง. (วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย).
อนิรุจน มะโนธรรม. (2561). แนวทางดานกายศาสตรเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงรางกระดูก
และกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการทํางานของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จังหวัดลําปาง.
วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม, 17(1): 95-103.
อนุวัฒน อัคคีสุวรรณและคณะ. (2558). การบาดเจ็บและอาการทางระบบโครงรางกลามเนื้อและกระดูกอันเนื่องมาจากการ
ทํางานของเกษตรกรผูประกอบอาชีพสวนปาลม เขตพื้นที่ตาํ บลสินปุน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ, 8(29): 48-58.
Marketeer. (2018). อนาคต เกษตร ในไทยแลนด 4.0. สืบคน 27 กุมภาพันธ 2562.
จาก https://marketeeronline.co/archives/7375

1118

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับของพลทหาร จังหวัดอุบลราชธานี
THE EFFECTIVENESS OF OPISTHORCHIASIS EDUCATION PROGRAM FOR SOLDIERS
IN UBON RATCHATHANI PROVINCE.
กฤชมล สมรักษ1* นารี ฝอยทอง2 เกศิณี หาญจังสิทธิ3์ และอุรารัช บูรณะคงคาตรี3
1

ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธานี
2
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนยาง
3

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี

*

corresponding author email : kitchamon.s@gmail.com

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ
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 ใชเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่, รอยละ, คาเฉลี่ย, คามัธยฐาน, สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
สถิติที่ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ภายหลังการทดลอง หนวยฝกศึกษามีความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง ประโยชนและความรุนแรง
และความตั้งใจเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งสามารถนําไป
ปรับใชกับกลุมประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 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 ไดจัดใหโรคพยาธิใบไมตับเปนเชื้ อกอโรคมะเร็งทอ น้ําดี ซึ่งภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยมีอุบัติการณการเกิดโรคมะเร็งทอน้ําดีมากที่สุดในโลก และยังเปนภูมิภาคที่มีการระบาดของพยาธิใบไมตับมาก
ที่สุดในประเทศอีกดวย (มูลนิธิมะเร็งทอน้ําดี, 2562) โรคมะเร็งทอน้ําดีเปนสาเหตุการเสียชีวิตสูงถึง 20,000 รายตอป โดยรอย
ละ 55 เกิดกับวัยทํางานซึ่งเปนหัวหนาครอบครัว จึงกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม
เปนอยางมาก (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ, 2562) สาเหตุของโรคพยาธิใบไมตับเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานปลาน้ํา
จืดชนิดมีเกล็ดแบบดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ที่มีพยาธิตัวออนระยะติดตอ โดยพบวาคนที่รับประทานมีโอกาสปวยสูงกวาคนที่ไมเคย
รับประทานถึง 24.6 เทา (กิตติพงษ พรมพลเมือง, 2557) และประชาชนคิดวาการรับประทานปลาน้ําจืดชนิดมีเกล็ดแบบดิบ
หรือสุกๆ ดิบๆ นานๆ ครั้ง หรือรับประทานแตนอย ไมใชสาเหตุใหติดเชื้อพยาธิใบไมตับ และไมทราบวาการติดเชื้อพยาธิใบไม
ตับเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งทอน้ําดี (กิตติพงษ พรมพลเมือง, 2557; วนิดา โชควาณิชยพงษ และคณะ, 2552) นอกจากนี้
จากการศึกษาของ รัชนีวรรณ แกวโพนเพ็ก และจุฬาภรณ โสตะ (2552) และอังษณา ยศปญญา และคณะ (2558) ยังพบอีก
วา ประชาชนมีการรับรูโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง และประโยชนของการปองกันโรคพยาธิใบไมตับอยูระดับปานกลางเทานั้น
ดังนั้นการใหความรูและการรับรูที่ถูกตองแกประชาชนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรดําเนินการอยางยิ่ง
การเพิ่มความรูและการรับรูนั้น ผูวิจัยหลายทานไดนําแนวคิด รวมถึงทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชในการออกแบบ
โปรแกรมสุขศึกษา ซึ่งผลการศึกษา พบวา โปรแกรมสุขศึกษาสามารถทําใหประชาชนมีความรูและการรับรูเกี่ยวกับโรคพยาธิ
ใบไมตับเพิ่มมากขึ้นได (ธนกร จันทาคึมบง และคณะ, 2556; พลอยไพลิน ทับทิม และรุจิรา ดวงสงค, 2557; แพรเพชร
พัฒนะราช, 2556; ศิริลักษณ วรไวย และคณะ, 2557; ศิวัชญ ทองนาเมือง, 2555) และสวนใหญโปรแกรมสุขศึกษาที่เกี่ยวกับ
โรคพยาธิใบไมตับนั้น ศึกษาในนักเรียนระดับประถมศึกษา (จุฬาภรณ โสตะ, 2551; รัชนีวรรณ แกวโพนเพ็ก และจุฬาภรณ โส
ตะ, 2552; ศิวัชญ ทองนาเมือง, 2555) แตยังไมพบการศึกษาในกลุมพลทหาร ผูวิจัยจึงมีความสนใจจัดทําโปรแกรมสุขศึกษา
โรคพยาธิใบไมตับ โดยนําแนวคิดและทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมา
ประยุกตใชในการออกแบบโปรแกรมสุขศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไม
ตับ ในการเพิ่มความรู การรับรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ รวมถึงความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อ
พยาธิใบไมตับของพลทหาร ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางคายทหารมีการคัดเลือกชายไทยที่มีภูมิลําเนาจาก 2 จังหวัดเทานั้น
คือ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ ซึ่งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปนพื้นที่ระบาดของโรคพยาธิใบไมตับ และที่สําคัญ
เปนเพศชายซึ่งมีความเสี่ยงปวยเปนโรคพยาธิใบไมตับสูงกวาเพศหญิง การใชโปรแกรมสุขศึกษาจะเปนการสรางความตระหนัก
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ใหเห็ นถึง ความสําคั ญของโรคพยาธิ ใบไมตับ สงผลใหเ กิดการปรับเปลี่ยนพฤติก รรมในการปอ งกันโรค และสามารถลด
อุบัติการณการเกิดโรคพยาธิใบไมตับไดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก : เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับของพลทหาร ในจังหวัด
อุบลราชธานี
วัตถุประสงคเฉพาะ :
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง ประโยชนและความ
รุนแรง และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของหนวยฝกศึกษา ใน
ระยะกอนและหลังการทดลอง
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง ประโยชนและความ
รุนแรง และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ระหวางหนวยฝกศึกษา
และหนวยฝกเปรียบเทียบ
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) แบบสองกลุมวัดผลกอนและหลังการ
ทดลอง (Pre-test post-test two group designs)
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ พลทหารที่เขารับการฝกอบรมการเปนทหาร ผลัดที่ 2 ประจําป 2559
ในคายทหาร จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 6 หนวยฝก ทําการจับฉลากจํานวน 2 หนวยฝก เพื่อเปนกลุมศึกษาและกลุม
เปรียบเทียบ โดยไดหนวยฝกศึกษา มีพลทหารจํานวน 67 นาย และหนวยฝกเปรียบเทียบ จํานวน 94 นาย รวมกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 161 นาย (จากการคํานวณขนาดตัวอยางที่โดยกําหนดอํานาจการทดสอบ (power) เทากับ 0.95 ระดับความเชื่อมั่นที่
.05 และขนาดอิทธิพล (effect size) เทากับ .81 ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ตองมีจํานวนอยางนอยกลุมละ 41 คน)
พลทหารทุกนายยินดีเขารวมโครงการวิจัยและเขารวมกิจกรรมครบทั้ง 2 ครั้ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
สวนที่ 1 เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบทดสอบ
ความรูโรคพยาธิใบไมตับแบบตอบถูก-ผิด แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยง ความรุนแรง และประโยชนของการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับ ลักษณะเปนแบบประมาณคา (Rating scale) แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติด
เชื้อพยาธิใบไมตับ และแบบสอบถามความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ โดยผานการ
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคาความตรงของเนื้อหาเทากับ 0.97 นําแบบสอบถามไปทดลองใช
กับพลทหารใหมผลัดที่ 1 จํานวน 30 นาย ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.89
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สวนที่ 2 โปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ ประกอบดวยกิจกรรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยมีกจิ กรรมเรียน
เปนฐานใหความรูผานบอรดความรู เกมส สื่อวิดิโอ และดูไขพยาธิหรือตัวพยาธิใบไมตับผานกลองจุลทรรศน กระบวนการทํา
กิจกรรมกลุม เพื่อสรุปความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมด
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลั ง การได รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย (หมายเลขใบรั บ รอง
S017/2559) ผูวิจัยเตรียมผูชวย จํานวน 12 คน โดยมีการอบรมชี้แจงรายละเอียดใหเขาใจตรงกันกอนเก็บขอมูลจริง
กลุมเปรียบเทียบ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใหพลทหารเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง มีพลทหาร
จํานวน 4 นาย ที่ไมสามารถอานออกเขียนได การเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชวิธีการสัมภาษณ
กลุมทดลอง ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการใหพลทหารเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง มีพลทหาร
จํานวน 2 นาย ที่ไมสามารถอานออกเขียนได การเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชวิธีการสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลกอนและหลังการ
ไดรับโปรแกรมทันที ซึ่งใหโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับ จํานวน 2 ครั้ง เปนระยะเวลา 2 สัปดาห โดยในแตฐานการ
เรียนรูใชเวลา 30 นาที ดังนี้
สัปดาหที่ 1 ฐานที่ 1 ลักษณะรูปรางของพยาธิใบไมตับ จากบอรดความรู ตัวอยางจริง รวมทั้งดูไขพยาธิ
หรือตัวพยาธิใบไมตับผานกลองจุลทรรศน เลนเกมตอบคําถาม
ฐานที่ 2 วงจรชีวิตและการติดตอ จากการบรรยายประกอบบอรดความรู เลนเกม
ฐานที่ 3 อาการและภาวะแทรกซอน จากสื่อวีดีทัศน เลนเกมตอบคําถาม
สัปดาหที่ 2 มีการทบทวนความรูจากสัปดาหที่ 1 และแบงฐาน
ฐานที่ 1 การตรวจวินิจฉัย จากการบรรยายประกอบสไลดนําเสนอ เลนเกมตอบคําถาม
ฐานที่ 2 แนวทางการรักษา จากการบรรยายประกอบบอรดความรู เลนเกมตอบคําถาม
ฐานที่ 3 วิธีการปองกัน จากการบรรยายประกอบบอรดความรู เลนเกมตอบคําถาม
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรม R version 3.2.2 โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คามัธยฐาน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาพิสัยควอไทล ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไป เปรียบเทียบความแตกตางของคุณลักษณะทางประ
ขากรระหวางหนวยฝกศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบ โดยใช Chi-Square test และ Fisher's Exact Test และใชสถิติ
0

Independent t–test, Mann-Whitney U test, Paired t–test และ Wilcoxon Matched pairs Signed Ranks Test ใน
การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรู การรับรูและความตั้งใจ โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
หนวยฝกศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบ สวนใหญมีอายุระหวาง 21-24 ป (97.0% และ 94.7% ตามลําดับ)
สถานภาพโสด (91.0% และ 87.2% ตามลํ า ดั บ ) จบการศึ ก ษาในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (67.2% และ 66.0%
ตามลําดับ) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจางทั่วไป (77.6% และ 70.2% ตามลําดับ) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 15,000 บาท (55.2% และ 56.4% ตามลําดับ) และที่อยูกอนเขารับการเกณฑทหาร คือ จังหวัดอุบลราชธานี (82.1%
และ 76.6% ตามลําดับ) ซึ่งทั้งสองกลุมมีคุณลักษณะทางประชากรไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 1

1122

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละ จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากร ของกลุมทดลองและกลุม เปรียบเทียบ
ขอมูลทั่วไป
อายุ
21-24 ป
25 ปขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกวา
อาชีพกอนเขารับการเกณฑทหาร
นักศึกษา
เกษตรกรรม/รับจางทั่วไป
รับราชการ/ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รายไดของครอบครัวเฉลี่ย/เดือน
≤ 15,000 บาท
15,001 ขึ้นไป

หนวยฝกศึกษา
(n = 67)
จํานวน
รอยละ
65
2
61
6
20
45
2
4
52
11
37
30

97.0
3.0
91.0
9.0
29.9
67.2
3.0
6.0
77.6
16.4
55.2
44.8

หนวยฝกเปรียบเทียบ
(n = 94)
จํานวน
รอยละ
89
5
82
12
23
62
9
13
66
15
53
41

2

test

p-value

-

0.700 ก

0.572

0.449

2.919

0.232

2.586

0.275

0.02132

0.8839

χ

94.7
5.3
87.2
12.8
24.5
66.0
9.6
13.8
70.2
16.0
56.4
43.6

ที่อยูกอนเขารับการเกณฑทหาร
1.7492
0.417
อุบลราชธานี
55
82.1
72
76.6
อํานาจเจริญ
11
16.4
17
18.1
อื่นๆ
1
1.5
5
5.3
ก
หมายเหตุ. Fisher's Exact Test
ดานพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ใน 1 เดือนที่ผานมา พบวา หนวยฝกศึกษา
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยง 3 อันดับแรก ไดแก สมตําใสปลาราดิบ (92.54%) แจวบองปลาราดิบ (77.61%) และ
ปลาสมดิบ (71.64%) สวนหนวยฝกเปรียบเทียบมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยง 3 อันดับแรก ไดแก สมตําใสปลารา
ดิบ (93.62%) ปลาสมดิบ (79.79%) และแจวบองปลาราดิบ (76.60%) พบวาทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมในตับไมแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับใน 1 เดือนที่ผานมา
ระหวางหนวยฝกศึกษา (n=67) และหนวยฝกเปรียบเทียบ (n=94)
ชนิดอาหาร

ขอมูลกลุม

พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยง
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กอยปลาดิบ

หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
ลาบปลาดิบ
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
ปลาสมดิบ
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
สมปลานอย
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
แจวบองปลาราดิบ
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
ปลาราสับเครื่องแกงดิบ
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
สมตําใสปลาราดิบ
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
ปลาจอม
หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ
ปลาขนาดเล็กดิบ เชน ปลาซิว หนวยฝกศึกษา
หนวยฝกเปรียบเทียบ

ใน 1 เดือนที่ผานมา
รับประทาน
ไมรับประทาน
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)
41 (61.19)
26 (38.81)
62 (65.96)
32 (34.04)
34 (50.75)
33 (49.25)
59 (62.77)
35 (37.23)
48 (71.64)
19 (28.36)
75 (79.79)
19 (20.21)
44 (65.67)
23 (34.33)
65 (69.15)
29 (30.85)
52 (77.61)
15 (22.39)
72 (76.60)
22 (23.40)
25 (37.31)
42 (62.69)
39 (41.49)
55 (58.51)
62 (92.54)
5 (7.46)
88 (93.62)
6 (6.38)
38 (56.72)
29 (43.28)
59 (62.77)
35 (37.23)
7 (10.45)
60 (89.55)
14 (14.89)
80 (85.11)

p-value
0.385

0.53

2.31

0.13

1.44

0.23

0.216

0.64

0.023

0.88

0.284

0.59

0.071

0.79

0.598

0.44

0.682

0.41

กอนการทดลอง พลทหารทั้งสองกลุมมีคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรู
ประโยชน และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของทั้งสองหนวยฝกไมแตกตางกัน
ยกเวนคะแนนความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับ โดยหนวยฝกศึกษามีคะแนนความรูสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความรูโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และความ
ตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงระหวางหนวยศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบ กอนการทดลอง
หนวยฝกศึกษา (n=67)
หนวยฝกเปรียบเทียบ (n=94)
ขอมูล/กลุม
p-value
Mean/ Median S.D./IQR Mean/ Median S.D./IQR
ความรู
10
2
9
2
0.002*ค
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การรับรูโ อกาสเสี่ยง
28.015ก
3.364ข
27.160ก
การรับรูค วามรุนแรง
18
2.5
18
การรับรูป ระโยชน
28
3
27
ความตั้งใจ
28
13
26
ก
ข
ค
หมายเหตุ. Mean, S.D., independent t-test, *p-value < 0.05

3.303ข
3
4
12

0.111
0.099
0.073
0.120

ภายหลังเขารวมโปรแกรม พบวา หนวยฝกศึกษามีคามัธยฐานของคะแนนความรู การรับรูความรุนแรง การรับรู
ประโยชน และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ และคาเฉลี่ยของคะแนนการรับรู
โอกาสเสี่ยงสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) รายละเอียดดังตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนมัธยฐานของความรูโรคพยาธิใบไมตับ การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และความ
ตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยง และคะแนนเฉลีย่ การรับรูโอกาสเสีย่ ง ระหวางกลุม โดยใชสถิติ MannWhitney U test และภายในกลุม ใชสถิติ Wilcoxon matched pairs Signed Ranks Test
ขอมูล
ความรู
กอนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
การรับรูโอกาสเสี่ยง
กอนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
การรับรูความรุนแรง
กอนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
ภายในกลุม
ระหวางกลุม
การรับรูประโยชน
กอนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
ภายในกลุม

หนวยฝกศึกษา
(n=67)
Median/Mean
IQR/S.D.
10
10

2
2
p <0.001

หนวยฝกเปรียบเทียบ
(n=94)
Median/Mean
IQR/S.D.
9
13

2
1
p =0.198

p <0.001*
28.015ก
32.045ก

18
22

3.364ข
3.164ข
p < 0.001ค*

2.5
2
p < 0.001

27.160ก
26.383ก
p < 0.001ง*

p = 0.062ค

18
18

3.303ข
3.707ข

3
2
p=0.542

p <0.001*
28
32

3
4
p <0.001*
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27
27

4
4
p = 0.186
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ระหวางกลุม
p <0.001*
ความตั้งใจเลิกอาหารเสี่ยง
กอนการทดลอง
28
13
26
หลังการทดลองทันที
38
9
29
ภายในกลุม
p <0.001*
ระหวางกลุม
p <0.001*
หมายเหตุ. ก Mean, ข S.D., ค paired t-test, ง independent t-test, *p-value < 0.05

12
11.75
p = 0.003*

อภิปรายผล
คุณลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับ ของทั้งหนวยฝก
ศึกษาและหนวยฝกเปรียบเทียบไมมีความแตกตางกัน ภายหลังการใหโปรแกรมสุขศึกษา หนวยฝกศึกษามีความรูโรคพยาธิ
ใบไมตับ การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน และความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงสูงกวา
กอนการทดลองและสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบ
ดานความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับนั้น ถึงแมวาหนวยฝกศึกษามีความรูมากกวาหนวยฝกเปรียบเทียบตั้งแตกอน
การทดลอง ซึ่งอาจเกิดจากการเคยไดรับความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ จากการรณรงคใหความรูของเจาหนาที่หรือหนวย
งานที่เกี่ยวของมากอน ตามแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําจัด ปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็ งทอน้ําดี ป 2559-2568 ของ
กระทรวงสาธารณสุข มีการดําเนินการในจังหวัดที่มีปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20
จังหวัด โดยมีเปาประสงคเพื่อประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในการปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับ (สํานักขาว Hfocus
เจาะลึกระบบสุขภาพ, 2559) อยางไรก็ตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับในทั้งสองกลุมก็
ไมมีความแตกตางกัน ชี้ใหเห็นวาการไดรับโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นซึ่งไดนําทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อดานสุขภาพ (Becker, 1974) และแนวคิดโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Prochaska & Velicer, 1997)
มาประยุกตใชในโปรแกรมสุขศึกษา ใชเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห ขอเดน คือ มีการแบงฐานออกเปน 3 ฐาน ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู
อยางทั่วถึง แตละฐานมีการบรรยายประกอบบอรดความรู สไลดนําเสนอหรือสื่อวีดีทัศน การสองกลองจุลทรรศนเพื่อดูไข
พยาธิหรือภาพแสดงวงจรชีวิตของพยาธิใบไมตับ ซึ่งการใหสุขศึกษาหลากหลายวิธีรวมกันนั้น จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความ
เขาใจและเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ทําใหบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูและมีความนาสนใจเปนอยางมาก โดยประเมินจากพลทหารมี
ความสนใจและตั้งใจขณะรวมกิจกรรม ซึ่งจากการแบงฐานเรียนรู ทําใหเกิดกระบวนการกลุมขึ้น มีการถามตอบแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันภายในกลุม รวมกับการเสริมแรงในการเรียนรูอยางมีสวนรวมโดยการแจกรางวัล สอดคลองกับแนวคิด ที่กลาว
วา กระบวนการกลุมเปนการรวมแหงประสบการณของกลุมบุคคลที่ไดมาพบปะสังสรรคกัน ทําใหบุคคลไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณระหวางกัน ซึ่งคุณคาของกระบวนการกลุมจะอยูในขณะดําเนินกลุม บุคคลในกลุมจะไดรับการ
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาความรูไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการถามคําถามที่ตนสงสัยกับผูสอน และผูสอนก็ใชวิธีการถาม
กลับเพื่อทวนความรูและกระตุนใหเกิดการคิดขึ้น ซึ่งพลทหารก็สามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวมของโคลบ (Kolb DA, 1984) ที่กลาวไววาการมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการกลุมนั้นจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด และกระบวนการดังกลาวที่เกิดขึ้น ไดสอดคลองกับแนวคิดของความรอบรูดานสุขภาพ (Health
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Literacy) ที่วา การที่จะมีความรอบรูดานสุขภาพได คนๆ นั้นจะตองสามารถเขาถึงซึ่งแหลงความรูหรือการไดมาซึ่งความรูดาน
สุขภาพที่ถูกตองและเปนปจจุบัน มีความสามารถในการนําความรูความเขาใจมาสื่อสารแลกเปลี่ยนกันระหวางกลุมเพื่อรวมกัน
วิเคราะห เปรียบเทียบและประเมินกอนที่จะตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพ
จากนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน และสามารถบอกตอได (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ดังนั้น จึงแสดงใหเห็นวาโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับนี้
สามารถเพิ่มการเขาถึงความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับที่ถูกตองใหกับพลทหารได ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของกาญจนา
ฮามสมพันธ และคณะ (2559) และ สาธิต เสติ (2552) ที่ไดทําการออกแบบโปรแกรมสงเสริมสุขภาพโดยการประยุกตใชแบบ
แผนความเชื่อดานสุขภาพมาจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมของหัวหนาครัวเรือนและกลุมเสี่ยงตอการเปนมะเร็งตับเชนเดียวกัน
ซึ่งกอใหเกิดความตั้งใจจนสามารถนําไปสูการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได
ความรูมีความสําคัญแตความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได จากแนวคิด PrecedeProceed Model พบวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ 1) ปจจัยนํา ซึ่งเปน
ปจจัยพื้นฐาน ไดแก ความรู การรับรู ความเชื่อ คานิยม และทัศนคติ 2) ปจจัยเอื้อ คือ สภาพแวดลอมหรือทรัพยากรที่จําเปน
ตอการเปลี่ยนพฤติกรรม และ 3) ปจจัยเสริม ไดแก รางวัล การชมเชย การยอมรับ การลงโทษ จากผูที่มีอิทธิพลตอบุคคลนั้น
(Green and Kreuter, 2005) ดังจะเห็นไดจากการศึกษาครั้งนี้ พบวาหนวยฝกศึกษามีความรูเรื่องโรคพยาธิใบไมตับกอนการ
ทดลองมากกวาหนวยฝกเปรียบเทียบ แตพฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ยงไมแตกตางกัน และหลังจากไดโปรแกรมสุข
ศึกษาที่มีความหลากหลายในการเรียนรู หนวยฝกศึกษามีการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความประโยชน และการรับรูความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นและสูงกวาหนวยฝกเปรียบเทียบ ซึ่งการรับรูที่เพิ่มขึ้นนั้น สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศิวัชญ ทองนาเมือง
(2555) และ พลอยไพลิน ทับทิม และรุจิรา ดวงสงค (2557) ทําใหมีการกระตุนเตือน การไดรับรูขอมูลที่ทําใหเกิดความกลัว
รวมทั้งการเสริมแรง สงผลใหหนวยฝกศึกษามีการรับรูและมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น (Becker,
1974) แตเนื่องจากเมื่อพลทหารอยูระหวางประจําการนั้นอาหารที่รับประทานจะถูกกําหนดมาใหจึงไมสามารถที่จะสอบถาม
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเสี่ ยงได การศึ กษาครั้งนี้จึ งไดศึกษาความตั้งใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเสี่ยงแทน พบวาภายหลังจากการไดรับโปรแกรมหนวยฝกศึกษามีคะแนนความตั้งใจสูงขึ้นเชนเดียวกันกับ
การศึกษาของ แพรเพชร พัฒนะราช (2556) ซึ่งความตั้งใจที่จะเลิกรับที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถใชทํานายพฤติกรรมการปองกันโรค
พยาธิใบไมตับไดในอนาคตตามแนวคิดของ Ajzen, I. (1991) ที่วา พฤติกรรมของมนุษยมีสาเหตุมาจากความตั้งใจนั่นเอง
นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดในเรื่องของพลทหารมีระดับการศึกษาไมเทากัน จึงทําใหมีบางสวนที่มีทักษะการอานอยูใน
ระดับต่ํา ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่มีความคลาดเคลื่อน แตผูวิจัยไดแกไขปญหาดังกลาวโดยการอานแบบสอบถามโดยใชภาษา
พื้นบานที่เขาใจงาย ใชเสียงที่ดังและชัดเจน
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา โปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับสามารถทําใหความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไมตับ
การรับรูตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ ไดแก การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูประโยชน และการรับรูความรุนแรงของ
การปวยเปนโรคพยาธิใบไมตับ รวมถึงความตั้งใจในการเลิกรับประทานอาหารเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิใบไมตับของพลทหาร
เพิ่มขึ้นไดจริง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการมีความรูเพียงอยางเดียวไมเพียงพอในการที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมที่ดีได การไดรับการกกระตุนใหเกิดความตระหนักหรือความรับรูดานสุขภาพที่ถูกตองและมากพอ จะเปนปจจัย
สําคัญที่นําไปสูการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได
สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป คือ ควรนําโปรแกรมสุขศึกษาโรคพยาธิใบไมตับนี้ไปขยายผลตอกับ
พลทหารหนวยฝกอื่น ผลัดอื่น หรือคายทหารอื่นที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพื่อคนหาจุดออนและพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษานี้ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตองมีระยะเวลาในการติดตามนานขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการวางแผนปองกันและลด
อุบัติการณของโรคพยาธิใบไมตับ รวมถึงโรคมะเร็งตับและทอน้ําดีของประชาชนไทยไดตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยทุกทาน ทานผูบังคับกองพันทหารปนใหญที่ 6 และ
ทานผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ที่อนุเคราะหสถานที่เก็บขอมูลวิจัย รวมถึงผูฝกทหารใหมทุกทาน ที่เสียสละเวลาในการ
ควบคุมดูแลพลทหารในระหวางการทํากิจกรรม และที่สําคัญขอบคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ที่ใหความรวมมือทําใหงานวิจัย
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2554). ความฉลาดทางสุขภาพ (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ
: นิวธรรมดาการพิมพ.
กาญจนา ฮามสมพันธ, จีระศักดิ์ เจริญพันธ และจิราพร วรวงศ. (2559). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปองกันโรคพยาธิใบไมตับของหัวหนาครัวเรือน ตําบลบานฝาง อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด. วารสาร
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน, 23(2), 9-22.
กิตติพงษ พรมพลเมือง. (2557). การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนในพื้นที่ อําเภอศรีบุญ
เรือง จังหวัดหนองบัวลําพูน. วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
จุฬาภรณ โสตะ. (2551). ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการปองกันพยาธิใบไมตับระหวางสื่อวีซีดีและคูมือใน
นักเรียนประถมศึกษา. รายงานผลการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ธนกร จันทาคึมบง, สุกัญญา ลีทองดี และชาญชัยณรงค ทรงคาศรี. (2556). การประยุกตโปรแกรมการเรียนรูโดยชุมชนเพื่อ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคพยาธิ ใ บไม ตั บ ของกลุ ม เสี่ ย งอายุ 15-65 ป อํ า เภอกั น ทรวิ ชัย จั ง หวั ด
มหาสารคาม. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ, 6(2), 255-264.
พลอยไพลิ น ทั บ ทิ ม และรุ จิ ร า ดวงสงค . (2557). ผลของโปรแกรมพั ฒ นาพฤติ ก รรมเพื่ อ ป อ งกั น โรคพยาธิ ใ บไม ตั บ ใน
หมู บ า นแห ง หนึ่ ง ตํ า บลมหาชั ย อํ า เภอปลาปาก จั ง หวั ด นครพนม. วารสารวิ จั ย สาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 7(1), 25-34.
แพรเพชร พัฒนะราช. (2556). ผลการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับของประชาชนอําเภอ
ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ. วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
บูรพา.

1128

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

มูลนิธิมะเร็งทอน้ําดี. (2562). สถิติและอุบัติการณการเกิดโรค. สืบ คน 29 ธัน วาคม 2562, จาก http://cca.in.th
/wpth/key-statistics/
รัชนีวรรณ แกวโพนเพ็ก และจุฬาภรณ โสตะ. (2552). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจ
เพื่อปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับซึ่ง
นําไปสูการเปนโรคมะเร็งทอน้ําดี ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตําบลทรายทอง อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวลําภู. วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วนิดา โชควาณิชยพงษ, อําไพ สารขันธ, และศุลีพร แสงกระจาง. (2552). การสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคปลา
ดิบและการเกิดมะเร็งทอน้ําดี. วารสารโรคมะเร็ง, 29(4), 162-175.
ศิริลักษณ วรไวย, สังวรณ วรไวย, ชาติธนา ปตตาลาโพธิ์ และวรรณา ตรุนจันทร. (2557). ผลการประยุกตแบบแผนความ
เชื่ อด านสุข ภาพเพื่อ ปอ งกั น โรคร วมกับ แรงสนับ สนุ นทางสั งคมเพื่อ การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมการปอ งกั นโรค
พยาธิใบไมตับของประชาชนกลุมเสี่ยง ตําบลกุดใสจอ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 23(5), 832-841.
ศิวัชญ ทองนาเมือง. (2555). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกตใชทฤษฎีแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคพยาธิใบไมตับ และโรคมะเร็งทอน้ําดีใน
เด็กนักเรียนประถมศึกษา อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด. วารสารวิจัย มข. (บศ.), 12(2), 80-91.
สาธิต เสติ. (2552). การประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพรวมกับการมีสวนรวมและคูมือในกลุมเสี่ยงโรคมะเร็ง
ตับ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู. วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
และการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.
สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ. (2562). สสจ.เลย จัดประชุมวิชาการ "สาธารณสุขเลยสุขใจ ปลอดภัยพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี". สืบคน 29 ธันวาคม 2562, จาก http://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/
TCATG190919190621638
สํานักขาว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (2559). สธ.เดินหนาทศวรรษกําจัดพยาธิใบไมตับ-มะเร็งทอน้ําดี ตั้งเปาลดอัตรา
ตายลง 50%. สืบคน 25 มกราคม 2562, จาก https://www.hfocus.org/content/2016/06/12347
อังษณา ยศปญญา, สุพรรณ สายหลักคํา, บุญจันทร จันทรมหา, และเกษร แถวโนนงิ้ว. (2558). ความชุกและปจจัยที่มีผล
ตอการเกิดโรคพยาธิใบไมตับ จังหวัดเลย ป 2556. วารสารสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน,
22(1), 89-97.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. organizational behavior and human decision
processes,
50, 179–211.
Becker, M.H. (1974). The Health Belife Model and Sick Role Behavior. Health Education Monographs,
2(4), 409-419.
Green, L.W. and M.W. Kreuter. (2005). Health Promotion Planning: An Education and Ecological
Approach
(4rd Edition). New York: Emily Barrosse.
Kolb DA. (1984). Experiential Learning. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.

1129

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

Prochaska, J. O and Velicer, W. F. (1997). The transtheoretical model of health behavior change.
American

Journal of Health Promotion, 12(1), 38-48.

1130

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคลกับความรูและทัศนคติของผูประกอบการที่มีผลตอ
สารปนเปอนในอาหาร ที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
RELATIONSHIPS BETWEEN PERSONAL FACTOR, KNOWLEDGES AND ATTITUDES OF
VENDORS TOWARDS FOOD CONTAMINANTS IN FLEA MARKET OF
PHITSANULOKE PROVINCE.
ปราโมทย เย็นบุญธรรม และอนุกลู พุมคํา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก,

Pamote.y@scphpl.ac.th, Anukul@scphpl.ac.th
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหาร ที่จําหนายในตลาดนัด ศึกษาระดับความรู
ทัศนคติ ของผูประกอบการแผงลอยจําหนายอาหาร ในตลาดนัด และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล กับความรู
และทัศนคติ ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอน ในอาหารเขตจังหวัดพิษณุโลก จํานวนวัน 342 คน กําหนดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางสําเร็จรูป และวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง แบบการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ จากนั้นจะใชการสุมตัวอยางแบบ
งาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามวัดความรู และทัศนคติ ของผูประกอบการ ตรวจสารปนเปอนในอาหาร และ
ชุดทดสอบสารปนเปอนทั้ง 5 ชนิดสถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลเชิงพรรณนา ไดแกจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สถิติ สหสัมพันธ Chi-square กําหนดระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ผลการศึกษา) ผลการตรวจการปนเปอนทางเคมีในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจํานวน 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 รายไดตนเองตอเดือน มีความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการที่
มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.031)
ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอนในอาหาร ของผูประกอบการที่จําหนายอาหาร 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 อาหารเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ดังนั้นมนุษยจึงตองการอาหารทุกวัน เพื่อใชใน
การเจริญเติบโตของรางกาย ใชในการซอมแซมสวนที่สึกหรอ สิ่งที่ตองการจากอาหารคือ สารอาหาร (nutrient) ซึ่งแบง
ออกเปนหมูได 5 หมู คือ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ และวิตามิน นอกจากนี้ ยังตองการน้ํา และใยอาหารดวย (แสง
โสม,2512) ถาหากมนุษยไดมีการบริโภคสารอาหารทั้ง 5 หมูครบถวนและไดตามสัดสวนที่เหมาะสมตอความตองการของ
รางกายจะทําใหมนุษยมีสุขภาพอนามัยดี นอกจากการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถวนและมีสัดสวนตามความตองการ
ข อ ง ร า ง ก า ย แ ล ว จํ า เ ป น ที่ 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 อื่ 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
ตลาดที่เปดโอกาสใหประชาชนไดนําผลผลิตของครัวเรือนตนเองออกมาจําหนาย เปนการสรางอาชีพและรายไดใหกับตนเอง
ตลาดนัด นับเปนตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร และดําเนินกิจการเปนประจําหรืออยางนอยสัปดาหละ 1
ครั้ง) นอกจากนี้ตลาดนัดยังเปนสวนหนึ่งในการกระจายอาหารใหกับ ประชาชน ปจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
จากความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน จึงพบวา ปจจุบันประชาชนสวนใหญ
นิยมบริโภคอาหารจากแหลงจําหนายอาหารจากนอกบานมากกวาการประกอบปรุงเอง ที่บาน เนื่องจากตองการความ
สะดวก รวดเร็ว และผลจากการดําเนินงานเฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร ตามโครงการเฝาระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ป พ.ศ.
2558 โดยสุมตรวจตัวอยางอาหารในรานอาหารแผงลอยจําหนายอาหาร และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) ผลการตรวจสอบ
สารปนเปอน สารเคมีในอาหารสดของแผงจํ าหน ายอาหารตลาดนัด โดยใช ชุดทดสอบสารเคมีป นเป อนในอาหารของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวาพบการปนเปอนฟอรมาลิน รอยละ 22.64 (รายงานประจําปสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก, 2559) ในป พ.ศ.2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รวมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 2 หนวยเคลื่อนที่เพื่อ
ความปลอดภัยดานอาหาร กลุมที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการไดตรวจเฝาระวังการปนเปอนในอาหาร โดยดําเนินการสุม
เก็บตัวอยางอาหารภายในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครอบคลุมทั้งหมด 9 อําเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 พบวา แผง
ลอยจําหนายอาหารมีจํานวนตัวอยางที่ตรวจทั้งหมด 1,875 รายการ ผานเกณฑ 1,727 รายการ (รอยละ 92.11) ถึงแมวาผล
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การตรวจสอบการปนเปอนในอาหาร จะผานตามเกณฑมาตรฐานเปนสวนใหญ แตยังพบวา มีผูปวยดวยโรคที่มีสาเหตุจาก
อาหาร และน้ําเปนสื่อ อยูในอัตราสูงบงชี้ไดจากสถิติจํานวนและอัตราปวย ตอประชากรแสนคนของโรคที่ตองเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยาของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต ปพ.ศ. 2554 – 2556 ซึ่งพบการปวยดวยโรคอุจจาระรวง และโรคอาหารเปนพิษ
เปนอันดับ 1และ 3 ตามลําดับ ใน 10 โรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา (สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก, 2556)
จากสภาพการณดังกลาวผูวิจัยเห็นถึงความจําเปนอยางยิ่งที่จะศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด
ระดับความรู ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารและความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู
และทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัดเขตตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อทราบสถานการณ และเสนอแนะแนวทาง เปนขอมูลในการดําเนินงานปรับปรุงแผงลอยจําหนายอาหารในตลาด
นัด ใหมีการดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหารที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันใหมีการ
ปรุงประกอบ และจําหนายอาหารที่ปลอดภัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของแผงลอยจําหนายอาหาร และอาหารที่จําหนายมี
ความปลอดภัยตอผูบริโภค สงผลใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยตอสุขภาพ ลดอุบัติการณการเกิดโรคจากอาหารและน้ําเปน
สื่อ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป วัตถุประสงคของการวิจัย 1 เพื่อศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายใน
ตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 2 เพื่อศึกษาระดับความรู ทัศนคติของผูประกอบการ ที่มีตอสารเคมีปนเปอนในอาหารที่จําหนาย
ในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก 3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรูและทัศนคติของผูประกอบการที่มี
ตอสารปนเปอน ในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study) โดยมุงศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จําหนาย
ในตลาดนัด และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู ทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่
จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก กําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1 ดานประชากรศึกษา
1.1 ผูประกอบการจําหนายอาหารในตลาดนัดที่มีจํานวนผูคาทั้งหมดไมตา่ํ กวา 100 ราย เขต จังหวัดพิษณุโลก
1.2 อาหารที่มีโอกาสพบสารปนเปอนที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
2 ดานเนื้อหา
2.1 ศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
2.2 ศึกษาระดับความรู ทัศนคติของผูประกอบการอาหารในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
2.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความรู และทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอน
ในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
1.5.3 ดานพื้นที่
ตลาดนัดมีจํานวนผูคา ทั้งหมดไมต่ํากวา 100 ราย เขต จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 9 อําเภอ รวมจํานวน
ตลาดนัด 20 แหง
1.5.4 ดานระยะเวลา
ในระหวางเดือน มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ.2562
ประชากร
จํานวนผูประกอบการที่จําหนายอาหาร ทั้งหมดในตลาดนัดที่มีจํานวนผูคาไมต่ํากวา 100 แผง ครอบคลุมทั้ง 9 อําเภอ ใน
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 20 แหง 1586 แผงคา จํานวนผูจําหนายอาหาร 2,366 คน ใชโปรแกรมคํานวณหากลุม ตัวอยางโดย
ใชสูตรของ ธานินทร ศิลปจารุ โดยมีสตู รคํานวณดังนี้
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n = P (1- P) (Z)²
e²
เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
P = คาเปอรเซ็นตทตี่ องการสุม จากประชากรทั้งหมด ( กําหนดใหการสุมตัวอยาง
เปน 50% หรือ .50 จากประชากรทั้งหมด )
e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคลือ่ นจากการสุม ตัวอยาง (ยอมรับคาความคลาดเคลื่อนจาก การสุมตัวอยางได 5% หรือ .05)
Z = ระดับความเชื่อมั่น (กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% จะไดคา Z = 1.96)
1. การยอมรับคาความคลาดเคลื่อนระหวาง
รอยละ 1 - 5 ไดกลุมตัวอยาง 342 คน คิดสัดสวนตามจํานวนผูจําหนายอาหาร 20 ตลาดนัด
ตารางแสดงจํานวนตลาดนัดในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
จํานวนตลาดนัด
อําเภอเมือง
ตลาดนัดบานกราง
ตลาดนัดวัดบางทราย
ตลาดนัดหนาเซ็นทรัล
อําเภอบางกระทุม
ตลาดนัดเทศบาล
ตลาดนัดไผลอม
อําเภอวังทอง
ตลาดนัดทรัพยไพรวัลย
ตลาดนัดวัดศรีโสภณ
ตลาดนัดวัดวังทอง
อําเภอชาติตระการ
ตลาดนัดปาแดง
ตลาดนัดนาตาจูม
อําเภอนครไทย
ตลาดนัดคลองถม
ตลาดนัดบานแยง
อําเภอเนินมะปราง
ตลาดนัดหนาที่วาการอําเภอ
ตลาดนัดบานชมพู
อําเภอบางระกํา
ตลาดนัดปลักแรต

จํานวนแผงจําหนาย
อาหารทั้งหมด

ประชากร

กลุมตัวอยาง

126
92
121

188
132
198

20
20
20

96
77

154
142

20
15

110
115
46

162
157
68

20
20
20

85
76

110
86

20
15

68
57

115
96

20
15

66
43

94
56

20
17

83

124

20
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ตลาดนัดทานางาม
อําเภอพรหมพิราม
ตลาดนัดเมืองใหม
ตลาดนัดโคงตนตาล

51

88

20

92
59

132
86

20
20

2. วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบการสุม ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified sampling) และจากนั้นจะใชการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยคํานึงถึงสัดสวนองคประกอบ
ของประชากร ดังนี้
1) เกณฑการคัดเลือกกลุม ตัวอยางเขาในการศึกษา (Inclusion Criteria)
1.1 ผูประกอบการที่จําหนายอาหารที่มีโอกาสปนเปอนที่จําหนายอยูในตลาดนัด
1.2 แผงลอยจําหนายอาหารทีม่ ีโอกาสปนเปอนที่จําหนายอยูในตลาดนัด
1.3 ผูเขารวมวิจัยยินยอมใหความรวมมือเขารวมในการศึกษาวิจัย
2) เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากการศึกษา (Exclusion Criteria)
2.1 กลุมตัวอยางตามเกณฑคัดเขาปฏิเสธการเขารวมวิจัยจนครบกระบวนการ
3) ตัวอยางอาหารที่สุมเก็บตามจํานวนของกลุมตัวอยางผูประกอบการ 1 ราน ตอ 1 ชนิดอาหาร
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
สารปนเปอนในอาหาร หมายถึง สารบอแรกซ, สารฟอกขาว, ฟอรมาลิน, สารกันรา และสารโพลาร
ตลาดนัด หมายถึง ตลาดนัดที่มีจํานวนผูคาไมต่ํากวา 100 แผง ครอบคลุมทั้ง 9 อําเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 นําผลที่ไดไปพยากรณความนาจะเปนของสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด เพื่อเปน
แนวทางเฝาระวังความปลอดภัยในอาหารตอไป
1.7.2 นําผลการวิจัยไปตอยอดพัฒนา วางแผน และกําหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
ใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
เครื่องมือวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือในการทําวิจยั โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
แบบสอบถาม เรื่องความรูและทัศนคติทมี่ ีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก มี
ทั้งหมด 3 สวน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับสารปนเปอนในอาหาร สวนที่ 3 แบบสอบถาม
ทัศนคติที่มีตอสารปนเปอนในอาหาร
ชุดทดสอบการปนเปอนสารเคมีในอาหาร
- ชุดทดสอบบอแรกซในอาหาร
- ชุดทดสอบฟอรมาลินในอาหาร
- ชุดทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร
- ชุดทดสอบสารกันราในอาหาร
- ชุดทดสอบสารโพลารในน้ํามันทอดซ้าํ
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การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล คื อ ความถี่ ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานและวิ เ คราะห ห า
ความสัมพันธ โดยใชสถิติ Chi-square โดยกําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

สารปนเปอนในอาหาร

- รายไดประจํา
การไดรับความรจากการอบรม

สารบอแร็ก,
สารฟอรมารีน,
สารฟอกขาว,

- ความรูเกี่ยวกับสารปนเปอน

สารกันรา,

- ทัศนคติเกี่ยวกับสารปนเปอน

โ



สรุปผลการศึกษา
1. ขอมูลทั่วไป
จากผลการศึกษา พบวา
สวนที่ 1 กลุมตัวอยางผูประกอบการที่จําหนายอาหาร 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 นอยที่สุดคือ กลุมอายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 7.8 การศึกษาสวนใหญระดับประถมศึกษามากที่สุด
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 ประเภทอาหารที่จําหนาย สวนใหญจําหนายอาหารประเภทผลิตภัณฑแปรรูป รอยละ 20.9
รองลงมาคือ จําหนายอาหารประเภทผัก – ผลไมสด และจําหนายอาหารประเภททอด รอยละ 20.2 การไดรับการอบรมให
ความรู สวนใหญไมเคยไดรับความรู รอยละ 67.4 รองลงมาคือ เคยไดรับความรู รอยละ 32.6 จํานวนวันที่จําหนายอาหาร
ในรอบสัปดาห สวนใหญจําหนายอาหาร 5 – 7 วันตอสัปดาห รอยละ 51.9 รองลงมาคือ จําหนายอาหาร 3 – 4 วันตอ
สัปดาห
สวนที่ 2 ขอมูลความรู และทัศนคติที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด
กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับสารปนเปอนในอาหาร เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอคําถามที่กลุมตัวอยางตอบถูก
มากที่สุด ไดแก ขอที่ 9 ถาไดรับประทานอาหารที่มีสารฟอกขาวเขาไปจะทําใหเกิดอาการหายใจขัด ปวดทอง อาเจียน
อุจจาระรวง ผูที่แพอยางรุนแรงอาจเสียชีวิตได คิดเปนรอยละ 94.8 รองลงมา ไดแก ขอที่ 5 อาหารที่สามารถพบสารโพลาร
(น้ํามันทอดซ้ํา) เชน ปลาทองโก ไกทอด กลวยทอด และหมูทอด เปนตน คิดเปนรอยละ 93.5 สําหรับขอคําถามที่กลุม
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ตัวอยางตอบถูกผิดมากที่สุด ไดแก ขอที่ 10 น้ํามันทอดซ้ําหรือน้ํามันเสื่อมคุณภาพ จะมีลักษณะหนืดขนผิดปกติ มีสีใส ไมมี
ฟอง ไมมีกลิ่นเหม็นไหม เกิดควันมากขณะทอด คิดเปนรอยละ 67.5 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.5
รองลงมาคืออยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 43.5 และอยูในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 10.1
กลุมตัวอยางมีทัศนคติท่ีมีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการที่จําหนายอาหารในตลาดนัด เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ขอคําถามที่กลุมตัวอยางตอบทัศนคติเชิงบวกมากที่สุด ไดแก ขอที่ 10 ทานคิดวาการรับประทานอาหารที่มีสาร
ปนเปอนจะสงผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 93.5 รองลงมาคือ ขอที่ 8 ทานคิดวาควรมี
การเปลี่ยนน้ํามันทอด หลังการใชแลวเกิน 3 ครั้ง สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 89.6 สําหรับขอคําถามที่กลุมตัวอยางตอบ
ทัศนคติเชิงลบมากที่สุด ไดแก ขอที่ 7 ทานคิดวาการใชน้ํามันทอดซ้ําบอย ๆ เปนการประหยัดการใชน้ํามันและลดตนทุนใน
การผลิต สวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือ ขอที่ 5 ทานคิดวาการใสสารกันราลงในผัก ผลไมดอง เพื่อใหดู
นารับประทาน สะอาด นาซื้อ เปนการเพิ่มยอดขายสวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 80.5 โดยในภาพรวมคะแนนทัศนคติที่
มีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการที่จําหนายอาหารในตลาดนัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.91 คะแนน (S.D. = 3.88 )
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 30 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน
สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางเพศกับความรูของผูประกอบการทีม่ ตี อสารปนเปอนในอาหาร
ที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก
ปจจัยสวนบุคคล

ความรูของผูประกอบการที่มตี อสารปนเปอนในอาหารที่
จําหนายในตลาดนัด
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)

χ2

P-value

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
20 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ปขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม
รายไดตนเองตอเดือน

34 (10.1%)
67 (20.2%)
101 (30.2%)

68 (15.5%)
173 (54.3%)
271 (69.8%)

1.765

0.184

6 (1.6%)
44 (10.1%)
45 (10.1%)
27 (7.8%)
5 (0.8%)
127 (30.2%)

28 (6.2%)
67 (19.4%)
95 (27.1%)
45 (10.1%)
25 (7.0%)
215 (69.8%)

4.861

0.302

7 (1.6%)
21 (6.2%)
18 (5.4%)
8 (2.3%)
3 (0.8%)
57 (16.3%)
นอย

0
133 (38.8%)
119 (34.9%)
16 (4.7%)
17 (3.1%)
285 (81.4%)
ปานกลาง
มาก
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ต่ํากวา 5,000 บาท
5 (1.6%)
3 (0.8%)
27 (7.8%)
13.919
0.031
5,001 – 10,000 บาท
3 (0.8%)
29 (8.5%)
114 (33.3%)
10,001 – 20,000บาท
0
16 (4.7%)
128 (34.1%)
มากกวา 20,001 บาทขึ้น
0
8 (2.3%)
8 (6.2%)
ไป
รวม
8 (2.3%)
56 (16.3%)
277 (81.4%)
การไดรับการ
นอย
ปานกลาง
มาก
อบรมใหความรู
ไมเคย
8 (2.3%)
31 (9.3%)
190 (55.8%) 2.524
0.283
เคย
0
24 (7.0%)
97 (25.6%)
รวม
8 (2.3%)
55 (16.3%)
287 (81.4%)
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู
กับความรู ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน
การไดรับการอบรม ไมมีความสั มพันธกับความรูของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอ นในอาหารที่จําหนายในตลาดนั ด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู กับ
ทัศนคติ ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา การไดรับการอบรม
ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติ ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด รายไดตนเองตอเดือน มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.031)
สวนที่ 4 ผลการตรวจการปนเปอนทางเคมีโดยชุดทดสอบ ไดแก สารบอแรกซ สารไฮโดร-ซัลไฟต (สารฟอกขาว)
สารฟอรมาลิน สารกันรา และสารโพลาร (น้ํามันทอดซ้ํา)
ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารในตลาดนัดจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห
อาหาร
สารบอแรกซ
สารกันรา
สารฟอกขาว
สารฟอรมาลีน
สารโพลาร

จํานวน

ได
มาตรฐาน

342
342
330
352
365

338
339
328
340
350

ผลการวิเคราะห
ไมได
รอยละ
มาตรฐาน
98.8
99.1
99.4
96.6
95.9

4
3
2
12
15

รอยละ
1.2
0.9
0.6
3.4
4.1

ผลการตรวจการปนเปอนทางเคมีในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจํานวน 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 ซึ่งตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ คือ ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ จากการตรวจหาสารกันรา พื้นที่ตลาด
นัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางทั้งหมด 342 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารกันรา 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.9 ซึ่ง
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ตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ ผักกาดดองเปรี้ยว 3 ตัวอยาง หนอไมดองขาว 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอกขาว พื้นที่ตลาด
นัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางทั้งหมด 330 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอกขาว 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.6 ซึ่ง
ตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอรมาลีน พื้นที่ตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด 352 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอรมาลีน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.4 ซึ่งตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ
ปลาหมึกกรอบ 11 ตัวอยาง สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารโพลาร พื้นที่ตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางทั้งหมด
352 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารโพลาร 15 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.1 ซึ่งตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ น้ํามันทอด
ขนมทอด 8 ตัวอยาง น้ํามันทอดเนื้อสัตว 4 ตัวอยาง น้ํามันทอดผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 3 ตัวอยาง
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย การศึกษาสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จาํ หนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก พบวา
อาหารที่จําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก พบสารบอแรกซปนเปอนในตัวอยางอาหาร จํานวน 4 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 1.2 ซึ่งตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ คือ ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ จากการตรวจหาสารกันรา พื้นที่ตลาดนัด พิษณุโลก
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 342 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารกันรา 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.9 ซึ่งตัวอยางอาหารที่
ตรวจพบ ผักกาดดองเปรี้ยว 3 ตัวอยาง หนอไมดองขาว 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอกขาว พื้นที่ตลาดนัด พิษณุโลก
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 330 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอกขาว 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.6 ซึ่งตัวอยางอาหาร
ที่ตรวจพบ สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารฟอรมาลีน พื้นที่ตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางทั้งหมด 352
ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของสารฟอรมาลีน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.4 ซึ่งตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ ปลาหมึกกรอบ
11 ตัวอยาง สไบนาง 1 ตัวอยาง จากการตรวจหาสารโพลาร พื้นที่ตลาดนัด พิษณุโลก จํานวนตัวอยางทั้งหมด 352 ตัวอยาง
พบวามีการปนเปอนของสารโพลาร 15 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 4.1 ซึ่งตัวอยางอาหารที่ตรวจพบ น้ํามันทอดขนมทอด 8
ตัวอยาง น้ํามันทอดเนื้อสัตว 4 ตัวอยาง น้ํามันทอดผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 3 ตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน
มหัทธนตระกูล และคณะ (2541) ที่พบวา ตัวอยางอาหารจํานวน 21 ชนิด รวมทั้งหมด 60 ตัวอยาง มีการปนเปอนของสาร
บอแรกซ จํานวน 10 ตัวอยาง ซึ่งคิดเปนรอยละ 16.67 ของตัวอยางทั้งหมด ซึ่งพบอยูในลูกชิ้นเนื้อ, ลูกชิ้นปลา,แหนมหมู และ
ทับทิมกรอบ
ผู ป ระกอบการในตลาดนั ด เขต จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี ร ะดั บ ความรู ต อ การจํ า หน า ยอาหารที่ ไ ม มี ส ารปนเป อ น
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับสารปนเปอนในอาหาร เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอคําถามที่กลุมตัวอยาง
ตอบถูกมากที่สุด ไดแก ขอที่ 9 ถาไดรับประทานอาหารที่มีสารฟอกขาวเขาไปจะทําใหเกิดอาการหายใจขัด ปวดทอง อาเจียน
อุจจาระรวง ผูที่แพอยางรุนแรงอาจเสียชีวิตได คิดเปนรอยละ 94.8 รองลงมา ไดแก ขอที่ 5 อาหารที่สามารถพบสารโพลาร
(น้ํามันทอดซ้ํา) เชน ปลาทองโก ไกทอด กลวยทอด และหมูทอด เปนตน คิดเปนรอยละ 93.5 สําหรับขอคําถามที่กลุม
ตัวอยางตอบถูกผิดมากที่สุด ไดแก ขอที่ 10 น้ํามันทอดซ้ําหรือน้ํามันเสื่อมคุณภาพ 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) ที่พบวา ผูสัมผัสอาหารหรือผูประกอบอาหารของแผงลอยจําหนายอาหารมี
ความรู ผานเกณฑรอยละ 90 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง
ผู ป ระกอบการในตลาดนั ด เขต จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มี ร ะดั บ ทั ศ นคติ ต อ การจํ า หน า ยอาหารที่ ไ ม มี ส ารปนเป อ น
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติที่มีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการที่จําหนายอาหารในตลาดนัด เมื่อ
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พิจารณารายขอ พบวา ขอคําถามที่กลุมตัวอยางตอบทัศนคติเชิงบวกมากที่สุด ไดแก ขอที่ 10 ทานคิดวาการรับประทาน
อาหารที่มีสารปนเปอนจะสงผลเสียตอสุขภาพเปนอยางมาก สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 93.5 รองลงมาคือ ขอที่ 8 ทาน
คิดวาควรมีการเปลี่ยนน้ํามันทอด หลังการใชแลวเกิน 3 ครั้ง สวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 89.6 สําหรับขอคําถามที่กลุม
ตัวอยางตอบทัศนคติเชิงลบมากที่สุด ไดแก ขอที่ 7 ทานคิดวาการใชน้ํามันทอดซ้ําบอย ๆ เปนการประหยัดการใชน้ํามันและ
ลดตนทุนในการผลิต สวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 87.0 รองลงมาคือ ขอที่ 5 ทานคิดวาการใสสารกันราลงในผัก ผลไม
ดอง เพื่อใหดูนารับประทาน สะอาด นาซื้อ เปนการเพิ่มยอดขายสวนใหญไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 80.5 โดยในภาพรวม
คะแนนทัศนคติที่มีตอสารปนเปอนในอาหารของผูประกอบการที่จําหนายอาหารในตลาดนัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.91 คะแนน
(S.D. = 3.88 ) จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนสูงสุดเทากับ 30 คะแนน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน ซึ่งไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของวีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ที่พบวา ผูสัมผัสอาหารหรือผูประกอบการ มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
อาหารโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 38.3 เนื่องจาก ศึกษากันตางพื้นที่ ระหวางชุมชนเมืองและชนบท ขึ้นอยูกับ
ความเอาใจใสในการปรุง และจําหนายอาหาร ปจจัยของแตละบุคคล เชน อุปนิสัย ความคิดเห็นตางกัน เปนตน แตสอดคลอง
กับงานวิจัยของธนชีพ พีระธรณิศร และคณะ (2558) ที่พบวา ทัศนคติอยูในระดับสูงและระดับปานกลาง รอยละ 53 ของผู
สัมผัสอาหารในตลาดสด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู
กับความรู ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา รายไดตอเดือน
การไดรับการอบรม ไมมีความสั มพันธกับความรูของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอ นในอาหารที่จําหนายในตลาดนั ด
ความสัมพันธระหวางตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตนเองตอเดือน และการไดรับการอบรมความรู กับ
ทัศนคติ ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด พบวา เพศ อายุ การศึกษา การไดรับการอบรม
ไมมีความสัมพันธกับ ทัศนคติ ของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัด รายไดตนเองตอเดือน มี
ความสัมพันธกับทัศนคติของผูประกอบการที่มีตอสารปนเปอนในอาหารที่จําหนายในตลาดนัดเขต จังหวัดพิษณุโลก อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.031) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิศา สาเบด และคณะ (2556) ที่พบวา เพศไมมี
ความสัมพันธกับระดับความรูของผูที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิศา สาเบด และคณะ
(2556) ที่พบวา อายุไมมคี วามสัมพันธกับระดับความรูของผูที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
วีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ที่พบวาการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความรูดานสุขาภิบาลอาหาร และสอดคลองกับงานวิจัยของ
(ธนชีพ พีระธรณิศร และคณะ.2548 ) ที่พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับความรูของผูที่เกี่ยวของกับงาน
สุขาภิบาลอาหาร ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ที่พบวา ขอมูลสวนบุคคล รายได กับความรู
เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรายไดของแตละบุคคลมี
จํานวนไมเทากันในแตละเดือน และทําการศึกษากันตางพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีรวัฒน ภูกันดาน (2553) ที่พบวา
การไดรับการอบรมดานการสุขาภิบาลอาหาร การไดรับขอมูล ขาวสารดานการสุขาภิบาลอาหารกับความรูเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการวิจัยและการนําไปใชประโยชน
1. แมวาความรูของผูประกอบการที่จาํ หนายอาหารในตลาดนัดเขตจังหวัดพิษณุโลก จะอยูในระดับ
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ปานกลาง ในเรื่องของผลกระทบที่สงผลตอสุขภาพเมื่อไดรับสารปนเปอนเขาสูร างกายยังคงอยูในระดับ
ปานกลางจึงควรมีการอบรมใหความรูในเรื่องดังกลาว
2. นําผลไปใชในการหาตัวอยางอาหารเพิ่มเติมจากการที่ผูประกอบคิดนวัตกรรมอาหารชนิดใหม ๆ
3. นําผลที่ไดไปพยากรณความนาจะเปนของสถานการณสารปนเปอนในอาหารที่จาํ หนายในตลาดนัด
เขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปนแนวทางเฝาระวังความปลอดภัยในอาหารตอไป
4. จัดใหมีมาตรการทางสังคม คอยตักเตือน และสงตอขอมูลผูประกอบการที่ตรวจพบใหแกผูมีอํานาจจัดการ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพผูประกอบการจําหนายอาหารในขอมูลเชิงลึกถึงแหลงที่รับสินคามาจําหนาย
เพื่อที่จะทําการลงเก็บขอมูลจากแหลงจําหนายสินคาโดยตรง
2. ควรมีการขยายการศึกษา ใหครอบคลุมสวนอื่นๆ เชน โรงอาหารในโรงเรียน ศูนยอาหารใน
หางสรรพสินคาเปนตน
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ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชนภาค 5
THE FACTORS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT OF YOUTH WRESTLER IN REGION 5
ภัทรกร เบ็ญมาศ1* ศิริพร สัตยานุรักษ1 และธนกร ชางนอย2
1*-2
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม
*corresponding author, E-mail: ipecmbenmat@gmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5
และเพื่อเปนแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 รูปแบบการวิจัยเปนแบบผสมผสานระหวาง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักกีฬาระดับเยาวชน ผูฝกสอน ผูจัดการทีม ในภาค 5
จํานวน 259 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยแบบสอบถามมีความตรงเชิงเนื้อหาของขอ
คําถามอยูระหวาง 0.67-1.00 และคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method เทากับ 0.87 การ
วิเคราะหขอมูลดานเชิงปริมาณ ใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนดานเชิงคุณภาพ
ใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการบรรยายและสรุปเปนความเรียง ผลการวิจัย พบวา ปจจัยภายในตัว
นักกีฬาในดานความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ํา และดานแรงจูงใจในการเลนกีฬามวยปล้ํา ในภาพรวมเปนปจจัยที่สงผลอยู
ในระดับมากที่สุด สวนปจจัยภายนอกตัวนักกีฬาดานผูจัดการทีมดานผูปกครอง และดานผูฝกสอน ในภาพรวมเปนปจจัยที่
สงผลอยูในระดับมากที่สุด สวนปจจัยการบริหารจัดการ (POLC) ดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศ
ไทย (POLC) ดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา และดานการคนหา และการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ําเปนปจจัย
ที่สงผลอยูในระดับมาก สําหรับแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 พบวา สมาคมกีฬาจังหวัด
ในภาค 5 และสมาคมมวยปล้ําแหงประเทศไทยตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
สรรหาผูฝกสอนตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ํา ใหมีผลงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบ
การคัดเลือกนักกีฬาตามเกณฑที่สมาคมกําหนด มีการจัดการแขงขันในภาค 5 เพิ่มมากขึ้น จัดคายอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้ํา ตัวนักกีฬาตองมีความพรอมดานรางกายและจิตใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมาย มี
ระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตัวผูฝกสอนนําพาสูความสําเร็จ ตัวฝกสอนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเชี่ยวชาญในกีฬามวยปล้ํา มีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองและนักกีฬา มีการนําวิทยาศาสตร
ทางการกีฬาสาขาตาง ๆ มาประยุกตใช ในการฝกซอมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถแกไขสถานการณ
ทั้งการกอนแขงขัน 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 ทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพที่
ดี ปลูกฝงความมีน้ําใจเปนนักกีฬา เกิดความสมานฉันทของคนในชาติ สรางความภูมิใจ สรางชื่อเสียง สรางรายได สรางอาชีพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ทุกประเทศจึงสงเสริมใหประชาชนมีความเปนเลิศทางการกีฬา ประกอบอาชีพ
ทางการกีฬา การพัฒนากีฬาไปสูอาชีพ ซึ่งเปนตัวบงบอกของความเจริญกาวหนาของประเทศอีกทางหนึ่งจากความสําเร็จดาน
การกีฬาของประเทศ ที่สามารถเปนดัชนีตัวบงชี้ถึงความสําเร็จและความเจริญทางดานเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมไดนั้น
ประเทศไทยโดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งรับผิดชอบในดานการพัฒนากีฬาของประเทศ ไดจัดทําแผนพัฒนากีฬา
แหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ขึ้น เพื่อใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน โดยกําหนดวิสัยทัศนใน
การพัฒนากีฬาไววา “การกีฬาเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสวน และเปนกลไกสําคัญในการสรางคุณคาทาง
สังคมและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ” พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากีฬาไว จํานวน 6 ยุทธศาสตรยุทธศาสตร
ที่ 3 เปนยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนเลิศและการตอยอดความสําเร็จในอาชีพโดยสงเสริมการสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนในการรวมพัฒนาตลอดเสนทางอาชีพนักกีฬา โดยมีแนวทางที่สําคัญ ไดแก 1) การเฟนหาและพัฒนา
นักกีฬาที่มีความสามารถทางการกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 2) การพัฒนาบุคลากรการกีฬาอยางเปนระบบและมีมาตรฐานสากล
เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและการอาชีพอยางยั่งยืน 3) การสรางและพัฒนาศูนยบริการการกีฬาและศูนยฝกกีฬา
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แหงชาติที่เปนมาตรฐาน 4) การสงเสริม และจัดเตรียมการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรการกีฬา 5)
การสงเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพอยางเปนระบบ (แผนพัฒนากีฬาแหงชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2560-2564)
สมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยเปนสมาคมกีฬาหนึ่งของประเทศไทยที่มีเปาหมายในการสรางนักกีฬาสูความ
เปนเลิศ โดยสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยไดกําหนดนโยบาย ดานการบริหารจัดการ ดานพัฒนานักกีฬา ดานพัฒนา
บุคลากรกีฬา และดานฝายจัดการแขงขัน เพื่อเปนแนวทางในการสรางรากฐาน และสรางความนิยมใหมีการเลนกีฬามวยปล้ํา
ใหเปนที่รูจักและเปนที่แพรหลายมากขึ้น (รชต สุทธิจิตตกุล; และคณะ. 2560) ทั้งนี้การกีฬาแหงประเทศไทยไดบรรจุการ
แขงขันกีฬามวยปล้ําในกีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น จึงมีนักกีฬา
ในแตละภูมิภาค (ภาค 1-5) เขารวมการแขงขันในรายการที่สมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย จัดแขงขันมาโดยตลอด ทั้งนี้
กีฬามวยปล้ําเปนที่นิยมรูจักกันอยางแพรหลายและสามารถสรางนักกีฬา เปนตัวแทนของประเทศไทยเขารวมการแขงขันใน
ระดับนานาชาติไดอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันการพัฒนาใหเกิดความเปนเลิศนั้นตองมีการผลักดัน สนับสนุนและการพัฒนา
นักกีฬาตัง้ แตระดับเยาวชนในแตละภูมิภาคขึ้นไป ซึ่งมีผูฝกสอนและนักกีฬามวยปล้ํานั้นอยูในแตละภูมิภาค (1-5) ทั่วประเทศ
เปนจํานวนมากซึ่งในภาค 5 นั้นมีนักกีฬามวยปล้ําและผูฝกสอนกีฬามวยปล้ําเปนจํานวนมากเชนกัน แตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีทีมนักกีฬามวยปล้ําซึ่งเมื่อเทียบจากผลการแขงขันในรายการตาง ๆ ที่ผานมาพบวาในภาค 5 นั้นการพัฒนา
นักกีฬามวยปล้ําหรือผลงานนักกีฬามวยปล้ําในระดับเยาวชนการติดเปนตัวแทนทีมชาติยังนอยมาก การที่จะพัฒนานักกีฬา
มวยปล้ําใหมีโอกาสไดเขารวมฝกซอมและแขงขันทั้งในประเทศและตางประเทศประเทศนั้น ตองมีการสงทีมนักกีฬาเขารวม
แขงขันในรายการตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จะเปนการสรางประสบการณแขงขัน สามารถพัฒนานักกีฬาไดเร็วยิ่งขึ้น สรางแรงจูงใจ
แรงบันดาลใจใหกับนักกีฬา สรางอาชีพ สรางรายได การที่จะพัฒนานักกีฬามวยปล้ําในระดับเยาวชน ใหประสบผลสําเร็จ ดาน
ความเปนเลิศ ผูวิจัยซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําจึงเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานักกีฬามวย
ปล้ําในระดับเยาวชนโดยเฉพาะในภาค 5 ซึ่งมีปจจัยหลายประการที่ตองคํานึงถึงไมวาจะเปนศักยภาพของนักกีฬา การฝกทักษะ
ทางการกีฬาอยางจริงจัง การวางแผน การบริหารจัดการ สภาพเศรษฐกิจสังคม ระยะเวลา รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมจากทุก
ฝายที่เกี่ยวของ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําของประเทศไทยโดยเฉพาะในระดับเยาวชน ใน
เขตภาค 5 ซึ่งผูวิจัยตองการทราบวามีปจจัยใดบางที่จะสงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชนภาค 5 เพื่อเปน
แนวทางในการนําไปพัฒนานักกีฬามวยปล้ําใหพัฒนาและสรางชื่อเสียงใหกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานประชากร/กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในกีฬามวยปล้ําในภาค 5 จํานวน 259 คนกลุมที่ 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 รวมทั้งหมด 244 คน กลุมที่ 2 จํานวน 15 คน
ประกอบดวย ผูแทนสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย(ในภาค 5) จํานวน 5 คน ผูตัดสินกีฬามวยปล้ํา (ในภาค 5) จํานวน 5 คน
และนักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชนทีมชาติ (ในภาค 5) จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 2
ลักษณะดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ลักษณะเปนแบบสอบถาม (questionnaire) เปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 อันดับ (rating scale) แบงออกเปน 2 ชุด
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ชุดที่ 1 สําหรับนักกีฬาเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายในตัวนักกีฬาและปจจัยภายนอกตัว
นักกีฬา
ชุดที่ 2 สําหรับผูจัดการทีม ผูฝกสอนเปนการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการบริหารจัดการ
ดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา ดานการคนหาและการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ํา
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) กับ
ผูแทนสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยในภาค 5 ผูตัดสินกีฬามวยปล้ําระดับชาติและนานาชาติในภาค 5 และนักกีฬา
ระดับเยาวชนทีมชาติในภาค 5
การวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณ
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ
2. ขอมูลดานระดับปจจัยที่สงผลในการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 อันดับ โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ
1. จําแนกและจัดระบบขอมูล เปนการนําขอมูลทีไ่ ดนํามาจําแนกและจัดหมวดหมูออกเปนระบบ
2. วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหา และสรุป
บรรยายเปนความเรียง
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล
การศึกษา เปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ดานนักกีฬา นักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 สวนใหญเปนนักกีฬาชาย คิดเปนรอยละ 63.64 และนักกีฬา
หญิง คิดเปนรอยละ 36.36 มีอายุเฉลี่ย 13-15 ป รอยละ 47.70 นักกีฬาสวนใหญ ทําการแขงขันประเภทฟรีสไตลชาย (FS)
คิดเปนรอยละ 30.00 สวนใหญมปี ระสบการณในการเลนกีฬามวยปล้ํา มากกวา 3 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 52.27 เหตุผลใน
การเลนกีฬามวยปล้ํา เนื่องจากผูป กครองใหการสนับสนุนใหเลน คิดเปนรอยละ 65.90
ดานผูฝ กสอน ผูจดั การทีม สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 75.00 เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 25.00 มีอายุ
เฉลี่ยระหวาง 26-30 ป คิดเปนรอยละ 29.17 มีประสบการณในการเปนผูฝกสอนมากกวา 3 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 54.17
รองลงมา มีประสบการณในระหวาง 1-3 ป คิดเปนรอยละ 29.17 และมีประสบการณนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 16.66
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ตอนที่ 2 ระดับปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5
ตารางที่ 1 สรุปคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปจจัยทั้งหมดที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5
รายการ

μ

1.ปจจัยภายในตัวนักกีฬา

σ

ระดับปจจัย

การจัดลําดับ

1.1 ความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ํา

4.38

0.60

มากที่สุด

1

1.2 แรงจูงใจในการเลนกีฬามวยปล้ํา

4.30

0.61

มากที่สุด

4

2.1 ดานผูจัดการทีม

4.29

0.63

มากที่สุด

5

2.2 ดานผูปกครอง

4.33

0.56

มากที่สุด

3

2.3 ดานผูฝกสอน

4.36

0.57

มากที่สุด

2

3.1 ดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ํา
แหงประเทศไทย (POLC)

3.74

0.86

มาก

3.2 ดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา

3.81

0.74

มาก

2

3.3 ดานการคนหา และการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ํา

3.93

0.79

มาก

1

2. ปจจัยภายนอกตัวนักกีฬา

3. ปจจัยดานการบริหารจัดการ (POLC)

ตารางที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 ในภาพรวมทั้งหมด ในแตละปจจัย
พบวา ปจจัยภายในตัวนักกีฬา ดานความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ําเปนระดับปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 (μ = 4.38, σ = 0.60) รองลงมา ดานผูฝกสอน เปนระดับปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ
4.36 (μ = 4.36, σ = 0.57) และดานผูปกครอง เปนระดับปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33 (M
=4.33, σ = 0.56) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 แนวทางในการเสริมสรางพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน
ภาค 5 ใหเกิดการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น ประกอบดวย สมาคมกีฬาจังหวัดในภาค 5 และสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศ
ไทยตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สรรหาผูฝกสอนตางประเทศที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ํา ใหมีผลงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบการคัดเลือกนักกีฬาตามเกณฑที่
สมาคมกีฬามวยปล้ํากําหนด มีการจัดการแขงขันกีฬามวยปล้ําในเขตจังหวัดภาค 5 ใหเพิ่มมากขึ้น มีการจัดคายอบรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้ํา การนํานักกีฬาทีมชาติ ทั้งระดับเยาวชนและประชาชน รวมทั้งสงผู
ฝกสอนของสมาคมฯ ผูฝกสอนตางชาติ ที่มีผลงานระดับสูง ไปถายทอดความรู ทักษะและเทคนิคใหม ๆ ใหกับนักกีฬาและ
ผูฝกสอนในแตละสโมสรตาง ๆ ในภูมิภาคเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนใหนักกีฬาไดพัฒนาตนเอง
นอกจากนี้ ตัวนักกีฬาตองมีความพรอมดานรางกายและจิตใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมาย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเอง
และมีความเชื่อมั่นในตัวผูฝกสอนนําพาตนเองไปสูความสําเร็จ สวนผูฝกสอนตองเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญ
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ในกีฬามวยปล้ําเปนอยางดี มีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองและนักกีฬา มีการนําวิทยาศาสตรทางการ
กีฬาสาขาตาง ๆ มาประยุกตใช ในการฝกซอมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งสามารถแกไขสถานการณ
ทั้งกอนการแขงขัน ระหวางการแขงขัน และหลังการแขงขันไดดี
อภิปรายผล
ผลการวิจัยในครั้งนี้ มีประเด็นสําคัญทีส่ ามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
ดานตัวนักกีฬา
จากผลการวิจัย พบวานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 ที่เขารวมทําการในแขงขันจะเขารวมการแขงขันใน
ประเภท ฟรีสไตล (FS) มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการแขงขันประเภทฟรีสไตล เปนการแขงขันประเภทพื้นฐานของการเลนกีฬา
มวยปล้ํา สําหรับนักกีฬาที่เริ่มฝกหัดใหมจะตองเริ่มเลนประเภทฟรีสไตลกอน เพราะเปนทักษะพื้นฐานของการเคลื่อนไหว ซึ่ง
ทักษะและรูปแบบในการปล้ําไมยุงยาก ไมซับซอนและงายตอการฝก เชน การแตะขา การหลอกลอ การเคลื่อนไหวไป
ดานหนา ดานหลัง การหมุนตัว การกลิ้ง การลม การหลบหลีก ไหวพริบ ปฏิกิริยาตอบสนอง เพื่อสรางทักษะพื้นฐานและความ
คลองแคลววองไว ใหกับนักกีฬา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจีราวุธ วิเชียร และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาเรื่องการสรางเกณฑ
การประเมินทักษะกีฬามวยปล้ํา สําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา ซึ่งการวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเกณฑประเมินทักษะกีฬา
มวยปล้ําสําหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬา โดยมีเกณฑการประเมินทักษะกีฬามวยปล้าํ จํานวน 7 ทักษะประกอบดวย 1) ทักษะการ
ยืนเตรียมความพรอมพื้นฐาน 2) ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 3) ทักษะการจับขาคูลม 4) ทักษะการดึงแขนบังคับดานขางจับ
ขาคูลม 5) ทักษะสอดแขนบิดทุมทุมดวยสะโพก 6) ทักษะการเปดลอคศีรษะทุม และ 7) ทักษะการปดลอคศีรษะทุม พบวาคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือไดในแตละทักษะ เทากับ 0.81 0.93 0.86 0.88 0.88 0.89 และ 0.93 ตามลําดับ ซึ่งเกณฑมีความ
เที่ยงตรงและความเชื่อถือไดในระดับสูง และสามารถนําไปใชประเมินการพัฒนาทักษะกีฬามวยปล้ําสําหรับนักเรียนได ซึ่ง
ทักษะที่ใชเปนเกณฑการประเมิน ทั้ง 7 ทักษะที่กลาวมาขางตนเปนทักษะพื้นฐานของการเลนกีฬามวยปล้ําในประเภทฟรี
สไตลทั้งสิ้น
ดานปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําเยาวชนภาค 5
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
จากการวิจัยพบวาปจจัยภายในตัวนักกีฬา เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬาอยูในระดับมากที่สดุ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความมุงมั่นของนักกีฬาในการเลนกีฬามวยปล้ํา ซึ่งเปนขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากนักกีฬามีความชื่นชอบและ
เห็นความสําคัญในการเลนกีฬามวยปล้ํา มีทัศนคติที่ดีตอกีฬามวยปล้ํา และมีความถนัดในกีฬาตอสู ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดจาก
แรงจูงใจภายในตัวของนักกีฬาเอง ที่ตองการจะใชประโยชนจากการเลนกีฬามวยปล้ําใหเกิดความสนุกสนาน ตองการมีทักษะ
ที่ดี ตองการความเชี่ยวชาญในการเลน รวมทั้งการมีรูปรางที่สมบูรณแข็งแรง และที่สําคัญตองการชัยชนะจากการแขงขัน
เพราะถาหากตนเองมีความสามารถ และถูกคัดเลือกไปเปนตัวแทนไดในระดับตาง ๆ จะสงผลถึงความมีชื่อเสียงตามมา และ
การมีอนาคตที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ สืบสาย บุญวีรบุตร.(2541) ที่กลาวถึงแรงจูงใจวา แรงจูงใจมีความสําคัญ ทําใหคนยังคงเลน
กีฬา หรือ การออกกําลังกาย เนื่องจากกิจกรรมนั้น ๆ ทําใหรูสึกดี มีความสนุกสนาน ทาทายความสามารถ มีการรับรูวาตนเอง
มีความสามารถ ประสบผลสําเร็จ ทําใหมีความเชื่อมั่นมีความรูสึกภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากปจจัยยอยใน
ดานความมุงมั่นในการเลนกีฬามวยปล้ํายัง ยังพบวา ความขยัน ความอดทน ความทุมเทในการฝกซอม ความพรอมของ
รางกายและจิตใจ ความมั่นใจในตนเอง การแสวงหาความรูดานเทคนิค การฝกซอมตามโปรแกรมที่ผูฝกสอนแนะนํา เปน
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ํา อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ พิทยา บุญคงเสน; และคณะ (ม.ป.ป.) ได
ทําการศึกษา เรื่องความเขมแข็งทางจิตใจของนักกีฬามวยปล้ําที่เขารวมการแขงขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 38 พบวา แนวทางการพัฒนาความเขมแข็ง ทางจิตใจของนักกีฬามวยปล้ํา ตองประกอบดวย ดานการควบคุมตนเอง
เนนความมุงมั่นตั้งใจฝกซอมตามโปรแกรมของผูฝกสอนอยางเครงครัด และฝกซอมอยางสม่ําเสมอ ทั้งดานสมาธิ เนนการฝก

1148

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

ทําสมาธิกอนและหลังการฝกซอมและแขงขัน ดานการสรางความไดเปรียบเหนือคูตอสู เนนการฝกซอมทักษะและเทคนิคที่
หลากหลาย ดานความเชื่อมั่นในตนเอง เนนการฝกคิดหรือพูดกับตนเองเพื่อสรางความมั่นใจในตนเอง คิดในเชิงบวกและมี
ความกลาในการแสดงออกทางทักษะทั้งชวงการฝกซอมและแขงขัน และดานการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เนนการฝกเอาชนะ
ใจตนเองและสูใหถึงที่สุด อดทนตอความเหน็ดเหนื่อยและอดทนความเจ็บปวดอัน เนื่องมาจากการปะทะระหวางการฝกซอม
และแขงขัน
สวนแรงจูงใจภายนอกตัวนักกีฬา พบวา ดานผูฝกสอน เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับ
เยาวชน ภาค 5 อยูในระดับมากที่สุด (μ = 4.33, σ = 0.59) ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูปกครอง นักกีฬา ผูจัดการทีม ตางเห็นวา
ผูฝกสอนมีความสําคัญตอการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําและความสําเร็จในการเขามาเลนกีฬามวยปล้ํานั้น ตองมาจากผูฝกสอนที่ดี
มีความสามารถสูง และสามารถผลักดันใหบุตรหลานและตัวนักกีฬาเองประสบผลสําเร็จได นอกจากนี้การที่นักกีฬาไดรับการ
สนับสนุนจากผูปกครอง ดานการเงินและกําลังใจ ถือไดวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับนักกีฬาเปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ
สรายุธรักภู; (2554 อางอิงจาก อารีย พันธมณี. 2534: 181) กลาววา แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนภาวะที่
บุคคลไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา ภายนอก เชน สิ่งของ หรือ เกียรติยศ เงินเดือน ปริญญาบัตร ความกาวหนา รางวัล คําชมเชย
การแขงขันการติเตียน ทําใหบุคคลมองเห็นเปาหมายจึงเราใหบุคคลเกิดความตองการ และแสดงพฤติกรรมมุงไปสูเปาหมายนั้น
และยัง สอดคลองกับ สุรชัย ทองอินทร. (2553 อางอิงจาก สืบสาย บุญวีระบุตร. 2539) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเปน
และไมเปนนักกีฬาของนักกีฬาวายน้ํารุนเยาวชน ตามทัศนะของผูฝกสอน ผูปกครอง และนักกีฬา สังกัดสโมสร สมาชิกสมาคม
วายน้ําแหงประเทศไทย ประจําป พุทธศักราช 2552 กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูฝกสอนวา การเปนผูฝกสอนนั้น มีหลากหลาย
ตามระดับของการเรียนรู ตามความสามารถ เพศ วัย และจุดมุงหมายในการฝกกีฬา บทบาทของผูฝกสอนจะเปนแมแบบ (As a
Role Model) จะมีอิทธิพลมากที่สุดทั้งทางตรงและทางออม ในการดําเนินชีวิตของนักกีฬา ผูฝกสอนเปนแรงจูงใจใหนักกีฬาเกิด
ความมุงมั่นตั้งใจฝกซอมและพัฒนาทักษะในการเลนกีฬา และผูฝกสอนยังเปนแหลงเรียนรูที่ดีแกนักกีฬา
ปจจัยดานการบริหารจัดการ
ผลการวิ จั ย พบว า การดํ า เนิ น งานด า นการบริ ห ารจั ด การของสมาคมกี ฬ ามวยปล้ํ า แห ง ประเทศไทยตาม
องคประกอบของการบริหารจัดการแบบ POLC (Bartol& Martin, 1991) ประกอบดวย ดานการวางแผน การจัดองคการ
การนําและการควบคุม พบวาสมาคมฯ มีกระบวนการดําเนินการในดานวางแผน การจัดการองคการ การนํา และการ
ควบคุม ที่สงผลตอการพัฒนาอยูในระดับมาก โดยสมาคมฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สามารถสรางผลงานในการสงนักกีฬามวยปล้ําเขารวมการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ จนไดรับเหรียญรางวัลจากการ
แขงขันอยางตอเนื่อง ดังนั้นสมาคมกีฬาจังหวัดในภูมิภาค จึงตองมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปนระบบและสอดคลองกับ
แผนการดําเนินงานของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทยเพื่อตอยอดการพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ ซึ่งสอดคลองกับ
ประกิต หงษแสนยาธรรม; และคณะ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด
พบวา กระบวนการควบคุม ของสมาคมกีฬาจังหวัด ควรกําหนดเปาหมายและกลยุทธตามแผนที่ชัดเจน ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ
ไดจริง สมาคมตองกําหนดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการจัดทํางบดุลการเงินทุกไตรมาส และประจําป สมาคมมีแบบวัด
และประเมินการทํางานตามเกณฑที่กําหนด และเปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐานที่กําหนดไว วางแผนในการประเมินผล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล เวลา รวมถึงงบประมาณ ติดตามผลอยางเปนระบบ มีความนาเชื่อถือ มีการแกไขความ
บกพรองและรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการประเมินผลการทํางานอยางนอย ปละ
2 ครั้ง
ปจจัยดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการสนับสนุน และการสงเสริมกีฬามวยปล้ําในภาพรวมเปนปจจัยที่สงผลอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก สมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย สมาคมกีฬาแหงจังหวัดในแตละภูมิภาค
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หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูปกครอง ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ รวมทั้ง
การสนับสนุนดาน งบประมาณ อุปกรณ ชุดแขงขัน รองเทา และยังมีการสนับสนุนในดานจัดอบรมใหความรูเทคนิคใหม ๆ
ใหแกนักกีฬาและผูฝกสอน ตลอดจนการประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรกีฬามวยปล้ําใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายสอดคลองกับ
ธงชัย สันติวงษ (2550) ที่ไดกลาวถึงปจจัยในการบริหารจัดการที่เปนมูลเหตุที่สําคัญ ประกอบดวย 1) คน (man) หรือ
ทรัพยากรบุคคลที่ถือไดวาเปนปจจัยที่สาํ คัญยิ่งที่จะกอผลสําเร็จใหกับกิจการไดอยางมาก ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพ 2)
เครื่องจักร (machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณที่จัดหาและซื้อมาอยางพิถีพิถัน เพื่อใชปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
คุมคา 3) เงินทุน (money) เปนปจจัยที่สําคัญที่ใหการสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหลอเลี้ยงและเอื้ออํานวยให
กิจกรรมขององคการดําเนินไปโดยไมติดขัด และ 4) วัสดุสิ่งของ (material) ถือเปนปจจัยที่มีปริมาณและมีมูลคาสูงไมตางไป
จากปจจัยตัวอื่น ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของตาง ๆ จะตองมีการจัดหามาใชดําเนินการผลิต
ปจจัยดานการคนหา และการคัดเลือกตัวนักกีฬามวยปล้ํา
ผลการวิจัย พบวา ดานการคนหา และการคัดเลือกตัวนักกีฬามวยปล้ํา เปนปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอยูในระดับ
มาก ทั้งนี้ การคัดเลือกการคนหานักกีฬาที่มีโครงสรางและสรีระเหมาะสมกับกีฬามวยปล้ําทางธรรมชาติ รวมทั้งการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรทางการกีฬามาใชในการคัดเลือกนักกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก ตลอดจนตรวจสอบ
ความเหมาะสมของอายุ การเจริญเติบโตของกระดูก และความสมบูรณความสูงที่เหมาะสมของนักกีฬาถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนานักกีฬา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส และคณะ (2552) ที่ไดทําการศึกษาปจจัย
ความสําเร็จของนักกีฬายกน้ําหนักที่เปนความหวังของประเทศไทย พบวา การคนหาและการคัดเลือกนักกีฬาจะมีอยู 2 วิธี
ไดแก การคัดเลือกตามธรรมชาติและการคัดเลือกโดยวิธีทางวิทยาศาสตร การคัดเลือกตามธรรมชาติเปนวิธีตามปกติโดยเปน
อิทธิพลของครอบครัว โรงเรียน หรือตามความสนใจของตนเอง สวนการคัดเลือกทางวิทยาศาสตรจะเปนวิธีการที่ผูฝกสอน ใช
ตรวจสอบนัก กีฬาวามี ความสามารถเหมาะสมตอการเปนนั กกีฬ าโดยนัก กีฬาจะตองมีสภาพชี ววิท ยาที่ เฉพาะเจาะจงมี
สมรรถภาพทางกลไกและสรีรวิทยา รวมทั้งมีการพิจารณาดาน มานุษนิติและพันธุกรรม ดังนั้นระบบการพัฒนานักกีฬาตองให
ความสําคัญดานวิทยาศาสตรการกีฬาในสาขาตาง ๆ เพื่อใชในการคนหา คัดเลือก พัฒนา และรักษาสภาพความเปนนักกีฬาให
อยูในสภาพสมบูรณยาวนานที่สุด และยังสอดคลองกับ ประกิต หงษแสนยาธรรม; และคณะ (2552) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสมาคมกีฬาจังหวัด พบวา สมาคมกีฬาจังหวัดตองมีวิธีการคัดเลือกนักกีฬา และบุคลากร
ทางการกีฬาใหเหมาะสมลักษณะเฉพาะตามชนิดกีฬานั้น ๆ
สรุปผลการวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากีฬามวยปล้ําเยาวชนภาค 5 พบวา ปจจัยภายในตัวนักกีฬาในดานความมุงมั่นในการ
เลนกีฬามวยปล้ํา และดานแรงจูงใจในการเลนกีฬามวยปล้ํา ในภาพรวมเปนปจจัยที่สงผลอยูในระดับมากที่สุด สวนปจจัย
ภายนอกตัวนักกีฬา ดานผูจัดการทีมดานผูปกครอง และดานผูฝกสอน ในภาพรวมเปนปจจัยที่สงผลอยูในระดับมากที่สุด สวน
ปจจัยการบริหารจัดการ พบวา ดานการบริหารจัดการของสมาคมกีฬามวยปล้ําแหงประเทศไทย (POLC) ดานการสนับสนุน
และการสงเสริมกีฬามวยปล้ํา และดานการคนหา และการคัดเลือกนักกีฬามวยปล้ําเปนปจจัยที่สงผลอยูในระดับมาก
สําหรับแนวทางเสริมสรางการพัฒนานักกีฬามวยปล้ําระดับเยาวชน ภาค 5 พบวา สมาคมกีฬาจังหวัดในภาค 5 และ
สมาคมมวยปล้ําแหงประเทศไทยตองมีระบบการบริหารจัดการที่ดี สงเสริม สนับสนุน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สรรหาผู
ฝกสอนตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนากีฬามวยปล้ํา ใหมีผลงานอยางเปนรูปธรรม มีระบบการ
คัด เลื อ กนั ก กี ฬ าตามเกณฑ ที่ ส มาคมกํ า หนด มี ก ารจั ด การแข ง ขั น ในภาค 5 เพิ่ ม มากขึ้ น จั ด ค า ยอบรมเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณทักษะและเทคนิคกีฬามวยปล้ํา ตัวนักกีฬาตองมีความพรอมดานรางกายและจิตใจ มีความมุงมั่น มีเปาหมาย มี
ระเบียบวินัย มีการพัฒนาตนเอง และมีความเชื่อมั่นในตัวผูฝกสอนนําพาสูความสําเร็จ ตัวฝกสอนตองมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเชี่ยวชาญในกีฬามวยปล้ํา มีการแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพตนเองและนักกีฬา มีการนําวิทยาศาสตร
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ทางการกีฬาสาขาตาง ๆ มาประยุกตใช ในการฝกซอมใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล สามารถแกไขสถานการณ
ทั้งการกอนแขงขัน ระหวางแขงขัน และหลังการแขงขันไดดี
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาถึงชนิดกีฬาที่ประสบผลสําเร็จในการแขงขัน เพื่อนํามาเปรียบเทียบและหาแนวทางในการพัฒนาใน
กีฬามวยปล้ําใหประสบผลสําเร็จในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. ควรถอดบทเรียนการดําเนินงานของสมาคมกีฬาที่ประสบผลสําเร็จและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
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โรคเบาหวานจัดเปนโรคไมติดตอเรื้อรังที่มีแนวโนมพบอัตราการเสียชีวิตของผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
ประเทศไทย และยังพบวาคาใชจายในการรักษาพยาบาลคิดเปนมูลคาสูงตอป การแพทยแผนไทยจึงเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพใหกับผูปวยเบาหวาน ซึ่งการศึกษานี้เปนการรายงานขอมูลผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลสะบายอย จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยามธุรเมหะที่ให
รวมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดหรือคา
ฮีโมโกลบินเอวันซีกอนและหลังรับประทานยา ซึ่งใชวิธีการสืบคนขอมูลยอนหลัง และวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง ผลการศึกษารายงานผูปวยในครั้งนี้ พบวาการรับประทานยามธุรเมหะรวมกับยาเบาหวานชนิดอื่นของ
ผูปวยจํานวน 5 ใน 7 ราย มีการลดลงของระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ซึ่ง
จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการรักษาโรคเบาหวานดวยการใชยามธุรเมหะรวมกับยาอื่น มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมระดับน้ําตาลสะสมในเลือดไดดี อยางไรก็ตามรายงานผูปวยในครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาขอมูลยอนหลัง
และยังขาดการเปรียบเทียบระหวางกลุม ดังนั้นควรมีการเพิ่มจํานวนตัวอยาง รวมถึงการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของตํารับยามธุรเมหะในระดับคลินิกตอไป
คําสําคัญ: ระดับน้ําตาลในเลือด เบาหวานชนิดที่ 2 ฮีโมโกลบินเอวันซี ยามธุรเมหะ

Abstract

1153

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ. 2563

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 เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาสุขภาพ ที่นําไปสูความพิการและการเสียชีวิตทั่วโลก(Lozano et
al., 2010) จากรายงานของสหพันธเบาหวานนานาชาติ และองคการอนามัยโลก พบวา ป พ.ศ. 2561 ความชุกของ
ผูปวยโรคเบาหวานทั่วโลกมีจํานวนกวา 425 ลานราย และคาดวาจะเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2588 เปนจํานวน 629 ลาน
ราย และมีจํานวนผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานแลวทั่วโลกกวา 5 ลานราย (Cho et al., 2018) และในปจจุบันพบวา
ประชากรวัยผูใหญ 1 ใน 11 คน ปวยเปนโรคเบาหวาน (World Health Organization [WHO], 2017) โดยผูปวย
รอยละ 95 ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Abdulfatai et al., 2012) ในประเทศไทยพบอัตราการเสียชีวิตดวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในป พ.ศ. 2552-2557 ถึงรอยละ 21.94 ตอแสนประชากร (สุพัตรา ศรีวณิชชากร, 2560)
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกกลุมวัย พบมากที่สุดในกลุมอายุมากกวา 60 ป โดยผูปวยโรคเบาหวานรอยละ 43 ไมเคย
ไดรับวินิจฉัยมากอน (สํานักโรคไมติดตอ, 2560) ซึ่งระยะเวลาในการเปนโรคเบาหวานสัมพันธกับการเกิด
ภาวะแทรกซอน ภาวะความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันผิดปกติ โดยรอยละ 53 ของการรักษาโรคเบาหวานคิดเปน
คาใชจายในการรักษาภาวะแทรกซอนซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูเสียชีวิต (Zheng, Ley & Hu, 2015) ซึ่งปจจัย
สํ า คั ญ ของการเกิ ด โรคเบาหวานมาจากการบริ โ ภคอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ มี ค า Glycemic index สู ง
(International Diabetes Federation [IDF], 2016) ในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควรเนนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิต การควบคุมโภชนาการ และการออกกําลังกาย (Penalver et al., 2016) แต
อยางไรก็ตามในระยะ 1 ปแรก พบวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะไดผลดีในการควบคุมระดับน้ําตาล แตในระยะ
ยาวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะลดลงตามระยะเวลา จึงควรรักษาควบคูกับการรับประทานยาเพื่อใหสามารถ
ควบคุมระดับน้ําตาลใหอยูในเกณฑปกติได (Tuomilehto et al., 2001) จากรายงานพบวาการรักษาดวยยา
เบาหวานมากกวา 2 ชนิด สามารถชวยควบคุมระดับน้ําตาลสะสมในเลือด หรือฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ไดดีกวา
การรักษาดวยยาชนิดเดียว (Lian et al., 2015) ยารักษาโรคเบาหวานที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ กลุมไบกัวไนด
(Biguanide) หรือที่รูจักกันในชื่อ เมทฟอรมิน (Metformin) Jager และคณะ (2010) พบวาเมื่อใหยาเมทฟอรมิน
นานกวา 4 ป มีผลขางเคียงทําใหผูปวยเกิดภาวะขาดวิตามินบี 12 ได
ปจจุบันการแพทยแผนไทยมีบทบาทสําคัญในการปองกันและรักษาโรค รวมไปถึงโรคไมติดตอเรื้อรัง โดย
ในผูปวยสูงอายุจะมีความสนใจและทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย เชน การรับประทานผัก
พื้นบาน อาหารสมุนไพร ชาสมุนไพร เปนตน (บุญศรี เลิศวิริยจิตต, 2560) รวมไปถึงการใชตํารับยาแผนไทยเพื่อการ
รักษาโรคในรูปแบบยาปรุงเฉพาะราย โดยในการรักษาโรคเบาหวานมีตํารับยาชื่อ “มธุรเมหะ” ที่คิดคนโดยอาจารย
นิรันดร พงศสรอยเพชร ซึ่งเปนตํารับยาดั้งเดิมที่ใชในการเรียนการสอนในโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมาร
ภัจจ) มามากกวา 30 ป เปนตํารับยาที่ประกอบดวยสมุนไพรไทย 26 ชนิด ชื่อเดิมคือ ยาเบาหวาน ตอมากรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไดตั้งชื่อขึ้นมาใหมเปนตํารับยามธุรเมหะ ซึ่งเปน
ตํารับยาที่ไมปรากฏในตําราดั้งเดิมหรือคัมภีรทางการแพทยแผนไทย จากรายงานการวิจัยกอนหนา พบวาสมุนไพรที่
เปนองคประกอบในตํารับยามธุรเมหะจํานวน 12 ชนิด มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการลดระดับน้ําตาลในเลือดในหลอด
ทดลองและในสัตวทดลอง ไดแก กําแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis L.) (Masayuki et al., 2003) ขาวเย็นใต
(Smilax spp.) (Fukunaga, 1997) มะแวงเครือ (Solanum trilobatum L.) (Doss et al., 2009) ครอบฟนสี
(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) และอินทนิลน้ํา
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(Lagerstroemia speciosa Pers.) (Zhang & Tan, 2000) ซึ่งในการศึกษาฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของตํารับยามธุร
เมหะในหนูทดลอง พบวาผงตํารับยาที่ละลายในน้ํา 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีประสิทธิผลในการลดน้ําตาลในเลือดได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับรอยละ 3.32, 15.78 และ 17.94 ในสัปดาหที่ 0, 7 และ 14 ตามลําดับ และไมพบ
ความเปนพิษเฉียบพลันในหนูทั้งสองเพศ (Chayarop, Peungvicha & Rojsanga, 2017) และการศึกษาทางคลินิก
เชิงสังเกตแบบยอนหลัง (Retrospective study) พบวาการใชตํารับยามธุรเมหะแบบบดผงใสแคปซูล รับประทาน
ขนาด 350-3,500 มิลลิกรัมตอวันรวมกับยาเมทฟอรมิน และยามธุรเมหะรวมกับยาเมทฟอรมินและยากลุมซัลโฟนิล
ยูเรีย (sulfonylurea) นั้น มีแนวโนมแสดงประสิทธิภาพในการลดระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
แตไมพบการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (ภริตา เพิ่มผล และคณะ, 2559)
ในปจจุบันมีการใชตํารับยามธุรเมหะในโรงพยาบาลหลายจังหวัด เชน โรงพยาบาลวังน้ําเย็น และโรงพยาบาลวัฒนา
นคร จังหวัดสระแกว ซึ่งในเวลาตอมาสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 ไดมีการจัดทําแนวเวชปฏิบัติ
ทางการแพทยแผนไทยในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยไดพัฒนาขึ้นจากแนวทางการใหบริการยาปรุงเฉพาะ
รายเขต 12 (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12, 2558) จึงไดนําตํารับยามธุรเมหะมาประยุกตใช โดย
เพิ่มชนิดสมุนไพรจากประสบการณการใชของหมอพื้นบานในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีก 3 ชนิด รวมสมุนไพรทั้งสิ้นเปน
29 ชนิด จึงทําใหในขณะนี้มีการใชตํารับยานี้มากขึ้นในเขตจังหวัดสงขลา ไดแก โรงพยาบาลสิงหนคร โรงพยาบาล
ควนเนียง โรงพยาบาลบางกล่ํา และโรงพยาบาลสะบายอย โดยลักษณะของยาตํารับที่ใชเปนรูปแบบบดผงใสแคปซูล
และรูปแบบยาตม จากขอมูลของโรงพยาบาลสะบายอย อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เมื่อป พ.ศ. 2561 พบวา
ผูปวยที่ไดรับวินิจฉัยวาเปนเบาหวานชนิดที่ 2 มีจํานวน 1,711 ราย (Health data center [HDC], 2561) งาน
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โรงพยาบาลสะบายอย จึงไดเปดใหบริการจายยาปรุงเฉพาะรายตํารับมธุรเม
หะในรูปแบบยาตม ตั้งแตป พ.ศ. 2560 มีผูปวยไดรับยาตมตํารับมธุรเมหะจํานวน 22 ราย บทความนี้เปนการ
รายงานผูปวยถึงประสิทธิภาพของยาตมมธุรเมหะรวมกับยาเบาหวานชนิดอื่น ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ของผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลเฉลีย่ สะสมในเลือดกอนและหลังรับประทานยา
มธุรเมหะรวมกับยาเบาหวานอื่นๆ ในผูปวยที่มีประวัติการติดตามผลการรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาประสิทธิภ าพของยามธุรเมหะ ขยายผลไปสูการสรา งความนาเชื่อถื อใหกั บตํารั บยาสมุนไพรทาง
การแพทยแผนไทย และสามารถใชเปนขอแนะนําในการบริหารยาตํารับมธุรเมหะใหกับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่อื่น
ตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
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ประชากร คือ เวชระเบียนผูปวยที่มีประวัติมารับบริการในโรงพยาบาลสะบายอย ที่ไดรับการวินิจฉัยเปน
เบาหวานชนิดที่ 2 หรือพบรายงานระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารผิดปกติ ไดรับยามธุรเมหะอยางเดียวหรือ
รวมกับการรักษาดวยยาเบาหวานแผนปจจุบันที่คลินิกเบาหวาน ไมมีภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน มีอายุ
ระหวาง 30-70 ป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยมีประวัติการรับประทานยาตมมธุรเมหะตามแนวเวชปฏิบัติทาง
การแพทยแผนไทยในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา พรอมคําแนะนําในการใชยา
รับประทานวันละ 2 ครั้งตอวัน (ครั้งละ 2 ชอนโตะหรือ 30 ซีซี) กอนอาหารเชาและเย็น ที่ไดรับจากคลินิกแพทย
แผนไทย โรงพยาบาลสะบายอย และมีประวัติผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ มีคาระดับน้ําตาลในเลือดสะสม
(HbA1c) และการติดตามผลการรักษาอยางนอย 2 ครั้ง ในสัปดาหที่ 0 หรือกอนรับยามธุรเมหะ และสัปดาหที่ 4-12
หลังจากรับประทานตํารับยาตมมธุรเมหะ จากระบบฐานขอมูลโรงพยาบาลสะบายอย จังหวัดสงขลา ตั้งแตเดือน
มกราคม 2560 ถึง สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีเกณฑการคัดออก คือผูปวยที่มีประวัติไดรับยาลูกกลอน ยาตม
หรือยาสมุนไพรชนิดอื่นที่ไมใชยามธุรเมหะ หรือไดรับยาเสตียรอยด หรือมีประวัติการปรับขนาดยาชนิดอื่นใน
ชวงเวลาที่รับยามธุรเมหะรวมดวย ผูที่รับการวินิจฉัยวาเปนเบาหวานชนิดที่ 1 เบาหวานขณะตั้งครรภ หรือเบาหวาน
ชนิดอื่นๆ และเปนเบาหวานที่ควบคุมไมไดตองนอนพักในโรงพยาบาล หรือโรคหัวใจลมเหลว หรือโรคหลอดเลือด
สมอง หรือโรคมะเร็งรวมดวย
กลุมตัวอยาง คือ เวชระเบียนของประชากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกเขาและคัดออก โดยเลือก
สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไดเวชระเบียนทั้งหมดจํานวน 12 ฉบับ มีประวัติ
การรักษาไมตอเนื่อง จํานวน 5 ฉบับ ไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือก จํานวน 7 ฉบับ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขออนุญาตเขาถึงเวชระเบียนออนไลนจากฐานขอมูลฝายเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลสะบายอย โดย
ทําการเก็บขอมูลจากฐานขอมูลโปรแกรมระบบ Hosxp ซึ่งเปนลักษณะการเก็บขอมูลยอนหลังในสวนของประวัติ
อาการสําคัญ ประวัติอาการเจ็บปวยในปจจุบัน ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ประวัติสวนตัว ประวัติการตรวจรางกาย
และคาทางผลเลือดทางเคมีคลินิกกอนไดรับประทานยาตมมธุรเมหะ และในสัปดาหที่ 4- 12 หรือ มีคาเคมีคลินิก
หลังรับประทานยามธุรเมหะ อยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งผลลัพธหลัก (Primary outcomes) ที่ผูวิจัยสนใจ ไดแก คา
น้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) และตรวจหาผลลัพธรอง (Secondary outcomes) ไดแก ระดับน้ําตาลในเลือดหลัง
อดอาหาร (Fasting blood sugar) ระดับโคเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) ระดับไตรกลีเซอไรด
(Triglyceride) ระดับไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนต่ํา (Low- density lipoprotein) และระดับไลโปโปรตีนที่มี
ความหนาแนนสูง (High- density lipoprotein) และตรวจหาผลลัพธที่บงชี้ถึงความปลอดภัยในการใชยา (Safety
outcomes) ไดแก เอนไซมที่บงชี้ถึงการทํางานของตับ เชน ไมโครอัลบูมิน (Microalbumin) บิลิรูบินทั้งหมด
(Total bilirubin) ตรวจการทํางานของไต ไดแก คาครีเอทินิน (Creatinine) คาโพแทสเซียม (K) และคา
ความสามารถการกรองของไต (Glomerular filtration rate; GFR)
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยอยูในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เลขที่อนุมัติ EC.61/TTM002 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
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การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในเรื่องระยะเวลาการรักษาและประวัติการรักษา และการวิเคราะห
ยอนหลังเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังจากรับประทานยาตมมธุรเมหะ ในสัปดาหที่ 0 และสัปดาห
ที่ 4-12 โดยใชสถิติ Paired Samples T-test ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดวย SPSS for Window Version
19
ผลการวิจัย
จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยที่เขามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสะบายอย อําเภอสะบายอย จังหวัด
สงขลา ตั้งแตวันที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยผูปวยที่มีประวัติเปนผูที่
มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 2 และไดรับยาตมมธุรเมหะ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชอนโตะ (30 มิลลิลิตร) กอนอาหาร
ชวงเวลาเชาและเย็น อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 4-12 สัปดาห จํานวนทั้งหมด 7 ราย จากการวิเคราะหขอมูล
พบวา ผูปวยมีอายุนอยที่สุด คือ 30 ป และอายุมากที่สุด คือ 70 ป เปนเพศหญิงทั้งหมด ระยะเวลาที่ผูปวยมีภาวะ
เบาหวานมาแลว 10, 9, 6, 3 และ 0.25 ป มีจํานวน 1, 1, 3, 1 และ 1 ราย ตามลําดับ โดยผูปวยทุกคนรับประทาน
ยาลดระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 5 ราย ใชอินซูลินแบบฉีด จํานวน 1 ราย และมี 1 ราย ยังไมไดรับยาลดระดับ
น้ําตาลในเลือดใดๆ และพบวาผูปวยมีโรคประจําตัวอื่น 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) ทั้ง 2
ราย) และไมไดรับประทานอาหารเสริมอื่นๆ
การวิเคราะหขอมูลคาเคมีคลินิกยอนหลังของระดับน้ําตาลในเลือดของผูที่มีภาวะเบาหวาน จํานวน 7 ราย
หลังรับประทานยาตมมธุรเมหะติดตอกันเปนเวลา อยางนอย 4 สัปดาห พบวาระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
มีการเปลี่ย นแปลงอยา งมี นัยสํ าคั ญทางสถิติ (p≥0.05) แตพ บว าระดับ น้ําตาลในเลือ ดหลั งอดอาหาร ระดั บ
โคเลสเตอรอลรวม ระดับไตรกลีเซอไรด ระดับไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนต่ํา ระดับไลโปโปรตีนที่มีความ
หนาแนน และดัชนีมวลกาย ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) และพบวาระดับน้ําตาลใน
เลือดหลังอดอาหาร ระดับโคเลสเตอรอลรวม ระดับไลโปโปรตีนที่มีความหนาแนนต่ํา ระดับไลโปโปรตีนที่มีความ
หนาแนนสูง และดัชนีมวลกาย มีแนวโนมลดลง เมื่อเทียบกับกอนรับประทานยาตมมธุรเมหะ แตระดับไตรกลีเซอ
ไรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากกอนรับประทานยาตมมธุรเมหะ ดังแสดงในตารางที่ 1 แตเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้ําตาลสะสมในเลือด รายบุคคล จากผูปวยทั้งหมดจํานวน 7 ราย พบวาผูปวยลําดับที่ 1-5 และ 7 มี
แนวโนมลดลง แตในผูปวยลําดับที่ 6 มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น สวนระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารรายบุคคล พบวามี
ผูปวยถึงลําดับที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 พบวามีระดับลดลง แตผูปวยลําดับที่ 2 และ 5 มีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอด
อาหารเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลสะสมในเลือด ระดับไขมัน และพารามิเตอรอื่นๆที่เกี่ยวของกับกลุมอาการ
เมแทบอลิกของผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน ภายหลังการรับประทานยาตมมธุรเมหะอยางตอเนื่องเปนเวลา 4-12
สัปดาห (n=7)
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*p-value มีคามากกวาหรือเทากับคาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบภายในกลุม โดยใชสถิตแิ บบ 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

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

26.16 (3.84)

25.55 (4.1)

0.32

Lipid profile (mg/dl)

2

Body mass index (kg/m )
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหาร (ซาย) และระดับคาฮีโมโกลบินเอวันซี (ขวา) ในชวง
กอน (สีดํา) และหลังการรับประทานยาตมมธุรเมหะ (สีขาว)
ระดับคาเคมีคลินิกที่บงชี้ถึงการทํางานของไต ไดแก อัตราการกรองของไต โพแทสเซียม ครีอะตินิน และ
ยูเรียไนโตรเจน ของผูปวยจํานวน 7 ราย อยูในเกณฑปกติ หลังรับประทานยาตมมธุรเมหะเปนระยะเวลา 4 - 12
สัปดาห ยกเวนผูปวยจํานวน 2 ราย มีคาอัตราการกรองของไต เทากับ 53.6 และ 84.2 มิลลิลิตรตอนาที ซึ่งเกิน
เกณฑของคนสุขภาพดี (>90 ml/min/1.73 m2 ) แตเมื่อคํานวณจากอายุของผูปวยยังอยูในเกณฑปกติ
ตารางที่ 3 คาพารามิเตอรที่สมั พันธกับการทํางานของไตและการทํางานของตับในผูปวยเบาหวาน
ภายหลังการไดรับยาตมมธุรเมหะเปนเวลา 4-12 สัปดาห

Parameters

Normal
reference
rang

Follow up duration (Days)

Patient No.

1
96

2
63

3
128

4
59

5
42

6
40

7
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

อภิปรายผล
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จากข อ มู ล ที่ ผ า นมาพบว า ยาตั ว แรกที่ ส มาคมโรคเบาหวานแห ง อเมริ ก า (American Diabetes
Association; ADA) แนะนําในการจายใหกับผูปวยโรคเบาหวาน เพื่อการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงผิดปกติ
เปนยากลุมเพิ่มการสังเคราะหกลูโคสที่ตับและกลามเนื้อ หรือลดภาวะการตานทานการทํางานของอินซูลิน เชน ยา
ในกลุมไบกัวไนด (Biguanides) ที่มีหลายชนิด เชน เพนฟอรมิน (Phenformin) บูฟอรมิน (Buformin) และเมท
ฟอรมิน (Jean & Abrahamson, 2003) ซึ่งจากการศึกษาพบวาการรักษาโรคเบาหวานดวยวิธีการใชยามากกวาสอง
ชนิด สามารถชวยควบคุมระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) และยังชวยเพิ่มประสิทธิผลในการรักษาไดดีกวาการ
ใชยาเพียงชนิดเดียว (Lian et al., 2015; American Diabetes Association [ADA], 2017) โดยการรายงานผูปวย
จํานวน 7 รายในการศึกษาครั้งนี้ พบวาการรับประทานยาตมมธุรเมหะรวมกับยาเมทฟอรมิน ในผูปวยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 จํานวน 5 ราย สงผลใหระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
สอดคลองกับการศึกษาฤทธิ์ตานเบาหวานของตํารับยามธุรเมหะในสัตวทดลอง พบวาผงสมุนไพรของตํารับมธุรเมหะ
ในรูปแบบละลายน้ํา มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคาความทนทานตอน้ําตาลกลูโคสในเลือดหนูไดดีเมื่อเปรียบเทียบตัว
ทําละลายชนิดอื่น (Chayarop, Peungvicha & Rojsanga, 2017) ซึง่ สมุนไพรในตํารับยาจํานวน 12 ชนิด ที่มีกลไก
ในการกระตุนการหลั่งอินซูลินและยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสได อาจชวยสงเสริมการออกฤทธิ์ของยาเบาหวาน
เดิมที่ผูปวยไดรับอยูแลว ซึ่งตางจากการศึกษาของภริตา เพิ่มผล และคณะ (2559) ที่ศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยามธุรเมหะในรูปแบบยาแคปซูลโดยศึกษาแบบยอนหลัง ในการรักษาผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ของโรงพยาบาลวังน้ําเย็น และโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พบวากลุมที่ใชยามธุรเมหะรวมกับยาเมท
ฟอรมินมีระดับน้ําตาลในเลือดหลังอดอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบวามีความแตกตางกันเมื่อ
เปรียบเทียบระดับน้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) กอนและหลังไดรับยา และการศึกษาของกิตติมา สนธิ์ขาว (2561)
ที่เปรียบเทียบระดับน้ําตาลในเลือดขณะอดอาหารของยาเบาหวานรวมกับยาตมมธุเมหะตอการควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลควนเนียง พบวา กลุมที่รับประทานยาเบาหวานรวมกับยาตมมธุร
เมหะมีระดับน้ําตาลในเลือดชวงอดอาหารลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผูปวยเบาหวานที่ไดรับการตรวจระดับ
น้ําตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ทั้งกอนและหลังไดรับยามธุรเมหะไมพบวามีความแตกตางกัน
เมื่อศึกษาคาเคมีคลินิกของผูปวยในการรายงานครั้งนี้ พบวาระดับไขมันโดยรวมและระดับไตรกลีเซอไรดมี
คาลดลงและเพิ่มขึ้นตามลําดับ แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ระดับครีเอทินินและยูเรียไนโตรเจนของผูปวย
ทุกราย มีคาไมเกินเกณฑปกติ สวนอัตราการกรองของไตของผูปวยจํานวน 2 ราย มีคาเกินเกณฑผูที่มีสุขภาพดี แต
เมื่อคํานวณจากอายุของผูปวยยังอยูในเกณฑปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูปวยมีภาวะผิดปกติของคาไตตั้งแตกอนเขา
รับยาตมมธุรเมหะ
อยางไรก็ตามรายงานผูปวยในครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาขอมูลยอนหลังจากผูปวยเพียง 7 ราย และยังขาด
การเปรียบเทียบระหวางกลุม อีกทั้งยังมีตัวแปรอื่นๆ ที่ผูวิจัยไมสามารถควบคุม เชน ขอมูลดานการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การใชยาอื่นๆ รวมดวย ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มจํานวนตัวอยางใหมากขึ้น และควรมีการศึกษา
กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรในตํารับนี้ใหชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตํารับยา
มธุรเมหะในระดับคลินิกตอไป

สรุปผลการวิจัย
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การใชยาตมมธุระเมหะในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 อาจมีฤทธิ์เสริมกับยาเบาหวานแผนปจจุบันในการลด
ระดั บ น้ํ า ตาลสะสมในเลื อ ด (HbA1c) และยั ง ไม พ บผลข า งเคี ย งที่ รุ น แรง อย า งไรก็ ต ามควรมี ก ารศึ ก ษาการ
เปรียบเทียบระหวางกลุม รวมถึงการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยามธุรเมหะในระดับคลินิกเพื่อเปนการ
ยืนยันประสิทธิภาพของยามธุรเมหะตอไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการโรงพยาบาล แพทยประจําคลินิกเบาหวาน เจาหนาที่งานเวชระเบียน
งานชันสูตร งานหองบัตร งานแผนกผูปวยนอก กลุมการพยาบาล และงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ของโรงพยาบาลสะบายอยทุกทาน ที่ใหคําแนะนําและใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยงานวิจัยนี้ไดรับทุน
สนับสนุนจากทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2561
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบสองกลุมวัดผลกอน และหลังการทดลอง โดยประยุกตใชทฤษฎีเสริมสราง
พลังอํานาจของกิ๊บสัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ และผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลัง
อํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม กลุมตัวอยางไดแก ผูสูงอายุในตําบลทาโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 84 คน ทําการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง จํานวน 2 หมูบาน เพื่อเปนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุม โดยใชเกณฑคัดเขา คัดออก เครื่องมือวิจัย ไดแก โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ ประกอบดวย 1) การ
คนพบสถานการณจริง 2) การสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณ 3) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม และ4) การคงไวซึ่ง
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ใชระยะเวลาดําเนินการ 16 สัปดาห วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
ทดสอบ pair t-test ผลการวิจัย พบวา ระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
พฤติกรรมของกลุมทดลองหลังการไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
เพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) การเสริมสรางพลังอํานาจ สามารถ
ทําใหผสู งู อายุมีความสามารถในการปรับพฤติกรรมการ สรางเสริมสุขภาพดีขึ้น ทั้งดานการบริโภคอาหาร การออกกําลัง
กาย การจัดการอารมณ การไมสูบบุหรี่ และการไมดื่มสุรา จึงควรนําโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจมาพัฒนาเพื่อการ
ดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมในกลุมอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
คําสําคัญ : การเสริมสรางพลังอํานาจ 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
โรคขอเขาเสื่อมเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ พบมากในผูสูงอายุและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถาไมได
รับการรักษา หรือปฏิบัติตัวที่เหมาะสม จะทําใหเกิดความเจ็บปวด ขอเขาผิดรูป เดินไดไมปกติ การใชชีวิตประจําวัน จะมี
ความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โรคขอเขาเสื่อมที่พบไดบอยในผูสูงอายุเกิดจากปจจัยเสี่ยง เชน อายุที่
เพิ่มขึ้น น้ําหนักตัวมากขึ้น การปฏิบัติตัวที่ไมเหมาะสม เชน นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ ผูสูงอายุโดยสวนใหญที่มีอาการขอ
เขาเสื่อม มักเริ่มจาก มีอาการปวดขอเขาเปนๆ หายๆ และจะปวดมากขึ้นเมื่อมีการใชงานขอเขามากๆ หากมีอาการเรื้อรัง
มากจะมีอาการปวดตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลกระทบตอผูสูงอายุในการใชชีวิตประจําวัน (ปานเนตร ปางพุฒิพงศ , 2561)
จากสถิติพบคนไทย 1 ใน 3 มักจะปวยดวยโรคขอเขา โดยเฉพาะโรคขอเขาเสื่อมพบไดมากที่สุด เนื่องจากโรคขอ
เขาเสื่อมเกิดจากพฤติกรรม การใชชีวิตประจําวันที่สามารถกอใหเกิดโรคขอเขาเสื่อมไดนั้นมีมาก ทั้งการนั่งที่ไมถูกวิธี ซึ่งจะ
กลายเปนการทํารายขอโดยไมรูตัว ทําใหเปนโรคขอเขาเสื่อมมากขึ้น อาการที่สังเกตเห็นไดชัดวา นั่งยองแลวไมสามารถลุก
ขึ้นได ดังนั้นคนไทยตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน เพื่อชวยลดโอกาสการเกิดขอเขา และไดมีการ
คาดการณแนวโนมประชากรผูสูงอายุของประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นนั้นพบวาอีก 20 ป ขางหนาประเทศไทยจะกาวสูสังคม
ผูสูงอายุระดับสุดยอดคือมีประชากรผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไปเกินรอยละ 20 โดยขอมูลนี้ไดมาจากจากการเปรียบเทียบกับ
ประชากรในกลุมอายุอื่นๆในป พ.ศ. 2558 เดิมมีประชากรผูสูงอายุอยูรอยละ 10.4 เมื่อถึงป พ.ศ. 2578 จํานวนผูสูงอายุ
จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 22.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาตัวในเวลาๆ 20 ปเทานั้น (United Nations, 2013) จากขอมูล
จํานวนประชากรผูสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต ปพ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 พบวาอัตรารอยละของประชากรผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 13.74 ในป พ.ศ.2555 เปนรอยละ 16.43 ในป พ.ศ.2559 คิดเปนอัตราที่เพิ่มขึ้น รอยละ
19.58 สอดคลองกับสถิติจํานวนผูสูงอายุในตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในป 2561 ที่พบวามีจํานวน
ประชากรสูงอายุ ทั้งหมด 1,520 คน คิดเปนรอยละ 12.39 ของประชากรทั้งหมด 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 (ศูนยขอมูลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์,
2561) ซึ่งจะเห็นไดวามีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น และสงผลทําใหความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันลดลง เปนภาระตอ
ผูดูแลมากขึ้น
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การสรางเสริมสุขภาพเพื่อสนับสนุนใหทุกคนในสังคมตระหนักรูและไดมีสทิ ธิ์ในการมีภาวะสุขภาพที่ดีตามหลัก 3
อ. 2 ส. ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือแนวนโยบายที่ใชในการแกไขปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังและโรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมของผูที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุ ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงเกือบทุกโรคเนื่องจากปจจัยดานอายุ
และการใชชีวิต โดยเฉพาะโรคขอเขาเสื่อม ที่มีพฤติกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพที่เกี่ยวของตามหลัก 3 อ. 2 ส. คือ การ
บริโภคอาหาร การออกกํ าลังกาย การควบคุมอารมณ การไมสู บบุหรี่ และไมดื่มสุรา ประกอบกับแนวคิดเรื่องการ
เสริมสรางพลังอํานาจของกิ๊บสัน (Gibson, 1993) ซึ่งมีกิจกรรมสําคัญคือ การคนพบสภาพจริง การสะทอนสภาพปญหา
การตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสม และการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง จึงเปนแนวทาง
ที่ผูวิจัยนํามาประยุกตสรางเปนเครื่องมือในการปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในตําบลทาโพธิ์ ใหสามารถนําความรู
ที่ไดรับในการเขารวมโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจเพื่อการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในการปองกันโรคขอเขาเสื่อม
ตามหลัก 3 อ. 2 ส. ของผูสูงอายุ ไปปรับใชในชีวิตประจําวันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค ลดความรุนแรงของโรค
สามารถลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล และนําประโยชนที่ไดไปปองกันโรคขอเสือ่ ม และนําโปรแกรมที่ไดไปเผยแพรแก
ผูสูงอายุในชุมชนอื่น ๆ เพื่อกอใหเกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการสราง
เสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 2 กลุม โดยมีกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม วัดผลเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลอง (two group pre- posttest design)
ประชากร ผูสูงอายุ อายุ 60 – 73 ป ที่อาศัยอยูในตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
กลุมตัวอยาง ไดแกผูสูงอายุ จํานวน 84 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองเปนผูสูงอายุบานหมูที่ 6 บานยางเอน
จํานวน 42 คน และกลุมควบคุมเปนผูสูงอายุบานหมู 8 บานแขก จํานวน 42 คน
การสุมตัวอยาง
ใชวิธีการเลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่หมูที่ 6 และ หมูที่
8 จํานวน 84 คน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 42 คน และกลุมควบคุม จํานวน 42 คน
เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
1) เกณฑในการคัดเขา (Inclusion Criteria) เปนผูสูงอายุ 60 ขึ้นไป และไมเกินอายุ 73 ป ที่อาศัยอยูในตําบลทาโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมาแลวอยางนอย 1 ป สามารถสื่อสาร พูดคุย และรับรูการสื่อสารจากบุคคลทั่วไป มีความ
สมัครใจ และยินดีท่จี ะเขารวมกิจกรรมไดตลอดระยะเวลา และ สามารถเคลื่อนไหวรางกาย และปฏิบัติกิจกรรมตางๆได
2) เกณฑในการคัดออก (Exclusion Criteria) มีความประสงคที่จะขอยกเลิกการเขารวมวิจัยระหวางดําเนินกิจกรรม มี
การเจ็บ ปวย หรือเสียชีวิต จนไมสามารถเขารวมกิจกรรมได และมีการยายออกจากพื้นที่กอนสิ้นสุดการทดลอง
การพิทักษสิทธิและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
กลุมตัวอยางที่เขารวมในการวิจัยทุกคน ไดรับการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัย และมีสิทธิ์ที่จะ
ออกจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลตอการวิจัย มีการลงนามในใบยินยอมตามความสมัครใจกอนเริ่มดําเนินการวิจัย
ซึ่งการวิจัยนี้ไดผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรมมี 2 ชนิด ไดแก
โปรแกรมการสรางเสริมสุขภาพฯ และแบบสอบถาม ที่ประกอบดวยขอมูลสองสวนคือ ขอมูลทั่วไป และขอมูลที่เปนแบบ
วัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม รายละเอียดดังนี้
1) โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม มีกิจกรรมและขั้นตอนสําหรับกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
ดังนี้
สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลทั่วไป และประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อ
ปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยใชแบบประเมินโรคขอเขาเสื่อม และแบบสอบถามพฤติกรรมฯ พรอมกับการชี้แจงความเขาใจ
ในการดําเนินการวิจัย โดยดําเนินกิจกรรมนี้ทั้งสองกลุม สําหรับสัปดาหที่ 2 – 15 จะดําเนินการเฉพาะกลุมทดลองเทานั้น
สัปดาหที่ 2 – 3 กิจกรรมการคนหาสถานการณจริงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ผูวิจัยใชกระบวนการกลุมใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกัน
สัปดาหที่ 4 กิจกรรมการสะทอนคิดอยางมีวิจารณญาณของผูสูงอายุเพื่อใหเกิดภาพสะทอนและมุมมองใหมใน
การเขาใจสภาพปญหาโรคขอเขาเสื่อม โดยใหผูมีประสบการณออกมาสาธิตวิธีปฏิบัติตัว ประกอบกับผูวิจัยไดสนับสนุนสื่อ
แผนพับ และวีดีโอเพื่อใหเห็นภาพการปฏิบัติตัวที่ถูกตอง
สัปดาหที่ 5 - 6 เลือกการปฏิบัติและเรียนรูกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมกับตนเอง
สัปดาหที่ 7 – 15 ปฏิบัติกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพฯที่เหมาะสมดวยตัวเองที่บาน ผูวิจัยออกติดตามเยี่ยม
บานใหคําแนะนํา ปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อคงไวซึ่งกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพฯตามโปรแกรม และชวยชี้แนะแนวทางการ
แกไขปญหาในกรณีที่มีปญหา
สัปดาหที่ 16 ประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพฯตามโปรแกรม โดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมหลังเสร็จ
สิ้นการทดลอง โดยดําเนินกิจกรรมนี้ทั้งสองกลุม
2) แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สวนสูงน้ําหนัก
ดัชนีมวลกาย อาชีพ สถานภาพสมรส รายได สถานสุขภาพ โรคประจําตัว และสภาพแวดลอมในการใชชีวิตประจําวัน
จํานวน 13 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมตาม
หลัก 3 อ. 2 ส. จํานวน 50 ขอคําถาม แบงเปน 5 ดาน ไดแก ดานการบริโภคอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานอารมณ
ดานการสูบบุหรี่ และดานการดื่มสุรา มีขอคําถามทั้งหมด 50 ขอ แตละขอแบงมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ไดแก ไม
เคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบอยครั้ง และปฏิบัติเปนประจํา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม มีคะแนนตั้งแต 1 – 4
คะแนน แบงออกเปน 4 ระดับไดแก พฤติกรรมต่ํา พฤติกรรมปานกลาง พฤติกรรมสูง และพฤติกรรมสูงที่สุด และคะแนน
จากทุกดานรวมกันเปนคะแนนพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยรวม คาความเชื่อมั่น
(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.85
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 เปนระยะเวลา 4 เดือน ใน
พื้นที่ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผูวิจัยไดพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคและขั้นตอน
การดําเนินการ ดังนี้
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กลุมควบคุม ตอบแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อการปองกันโรคขอ
เขาเสื่อม(Pretest) หลังจากนั้นกลุมควบคุมจะไดรับกิจกรรมการดูแลตนเองตามปกติ เมื่อครบเดือนที่ 3 ผูวิจัยนัดพบเพื่อ
ตอบแบบวัดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม (Posttest)
กลุมทดลอง ตอบแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล แบบวัดพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเสื่อม(Pretest) และเขา
ร ว มกิ จ กรรมโปรแกรมการเสริ ม สร า งพลั ง อํ า นาจต อ พฤติ ก รรมการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพเพื่ อ ป อ งกั น โรคข อ เข า เสื่ อ ม
รายละเอียดดังนี้
สัปดาหที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจขอมูลทั่วไป และประเมินพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อ
ปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยใชแบบประเมินโรคขอเขาเสื่อม และแบบสอบถามพฤติกรรมฯ พรอมกับการชี้แจงความเขาใจ
ในการดําเนินการวิจัย โดยดําเนินกิจกรรมนี้ทั้งสองกลุม
สั ป ดาห ที่ 2 – 3 จั ด กิ จ กรรมโดยใช เ วลา 3-4 ชั่ ว โมง ประกอบด ว ยกิ จ กรรม การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การ
ตั้งเปาหมาย และการวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว รวมกับการฝกทักษะที่จําเปนสําหรับการจัดการตนเอง 6
ประการ ไดแก 1) การแกไขปญหา 2) การตัดสินใจ 3) การใชแหลงขอมูล 4) การสรางสัมพันธภาพระหวางกลุมตัวอยาง
กับบุคลากรทีมสุขภาพ 5) การลงมือปฏิบัติ และ 6) การปรับทักษะและการปฏิบัติใหเหมาะสมในแตละบุคคล เกี่ยวกับ
สาเหตุของการเกิดโรค อาการ ปจจัยเสี่ยง และการปองกันโรคเขาเสื่อมโดยการบรรยาย ภาพนิ่ง และชมวีดีทัศน รวมกับ
การสนทนากลุมโดยแบงเปนกลุมๆ 8 - 9 คน
สัปดาหที่ 4 จัดกิจกรรมการจัดการตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมโดยใชเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบดวย การ
สาธิตเมนูอาหารพื้นบานที่มีแคลเซียมสูงที่สามารถหาวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นเปนสวนประกอบจําพวกปลาตัวเล็กที่ชวยเสริม
ความแข็งแรงของกระดูก
สัปดาหที่ 5 – 6 จัดกิจกรรมการจัดการตนเองเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมดานการออกกําลังกาย โดยใชเวลา
2 ชั่วโมงประกอบดวยการ บรรยายการออกกําลังกายเพื่อปองกันเขาเสื่อม การสาธิตการออกกําลังกายโดยการยืดเหยียด
กลามเนื้อบริเวณเขาและการบริหารขอเขานาน 15 นาที
สัปดาหที่ 7 - 15 ติดตามเยี่ยมบานใหกําลังใจและดูแลจัดสิ่งแวดลอมภายในบานเพื่อลดการทํางานของขอเชน
การจัดสถานที่รับประทานอาหาร การใชเกาอี้ในการตักบาตรแทนการนั่งยองๆ การใชสวมแบบนั่งบนโถแทนการนั่งยองๆ
โดยการมีสวนรวมของ อาสาสมัครสาธารณสุข และชุมชน การกระตุนเตือนการควบคุมน้ําหนัก และการออกกําลังกาย
สัปดาหที่ 16 นัดพบเพื่อตอบแบบวัดพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม (Posttest)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และรอยละ ตรวจสอบคาของตัวแปรตามโดยใชสถิติ Kolmogorov-Smirnov
พบวาการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติจึงเปรียบเทียบพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมดวย
สถิติเปรียบเทียบภายในกลุม ดวย Paired t-test และระหวางกลุมดวย Independent t-test
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ผูสูงอายุกลุมทดลองสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78.6 โดยมีอายุอยู
ในชวง 60 ถึง 65 ป มากที่สุดรอยละ 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 ทานั่งที่ชอบคือนั่งบนเกาอี้ระดับสูง นั่งเหยียดขา รอยละ 73.8 ลักษณะ
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หองสุขาเปนแบบโถนั่งหอยขาหรือชักโครก รอยละ 83.3 สวนใหญมักไมตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 83.3 สวนใหญมี
อาการปวดขอเขารอยละ 78.6 สวนใหญไมเคยควบคุมน้ําหนักตัว รอยละ 52.4 เมื่อมีอาการปวดเขาจะไปตรวจรักษาที่
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
แรงงานทํานารับจางทั่วไปรอยละ 64.3 อาศัยอยูกับบุคคลในครอบครัวรอยละ 90.5 มีรายไดพอใชจาย มักบริหารขอเขา
โดยการพับและยืดเหยียดขอเขาสลับกัน รอยละ 52.4 ทานั่งปกติของผูสูงอายุจะนั่งบนเกาอี้สูงระดับเขานั่งเหยียดขา
ลักษณะหองสุขาของผูสูงอายุมีลักษณะเปนโถนั่ง หอยขา หรือชักโครก ผูสูงอายุสวนใหญไมตรวจสุขภาพประจําปรอยละ
76.2 มีอาการปวดขอเขารอยละ 19 ไมเคยควบคุมน้ําหนักรอยละ 95.2 เมื่อผูสูงอายุมีอาการปวดขอเขาสวนใหญจะไปรับ
การตรวจรักษาหนวยบริการสุขภาพใกลบานรอยละ 61.9
2. พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมตําบลทาโพธิ์ภาพรวมกอนไดรับ
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวาผูสูงอายุมีระดับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพสวนใหญอยูในระดับปานกลาง
ไดแก พฤติกรรมดานการบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย และการดื่มสุรา โดยมีพฤติกรรมดานอารมณเพียงดานเดียวที่มี
ระดับพฤติกรรมอยูในระดับสูง (ตาราง 1)
ตาราง 1 พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูส ูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมตําบลทาโพธิ์ภาพรวมกอนไดรับ
โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจแยกรายด้าน (กลุมตัวอยางทั้งหมด 84 คน)
ตัวแปร
ดานการบริโภคอาหาร
ดานการออกกําลังกาย
ดานอารมณ
ดานการสูบบุหรี่
ดานการดื่มสุรา

Mean
2.54
2.40
2.81
1.59
2.07

SD
.39
.40
.36
.37
.48

คะแนนการแปลผล
กอนทดลอง
Min
Max
1,50
3.20
1.70
3.30
1.50
3.80
1.00
3.30
1.30
3.20

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม กอน
และหลังไดรับโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ พบวากลุมทดลองหลังเขารวมโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอ
พฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value
<0.01) (ตาราง 2)
4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อม ระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากกวากวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value <0.01) (ตาราง 3)
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมภายในกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังไดรับโปรแกรม (กลุมตัวอยางกลุมละ 42 คน)

ตัวแปร
ดานการบริโภคอาหาร
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ดานการออกกําลังกาย
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ดานอารมณ
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ดานการสูบบุหรี่
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
ดานการดื่มสุรา
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
** p-value < 0.01

คะแนนการแปลผล
กอนทดลอง
หลังทดลอง
Mean SD
ระดับ Mean SD
ระดับ

t

p-value

2.70
2.39

.28
.40

สูง
ปานกลาง

2.92
2.32

.25
สูง
.17 ปานกลาง

-7.57
.99

.000**
.324

2.29
2.53

.33
.43

ปานกลาง
ปานกลาง

2.73
2.58

.35
สูง
.27 ปานกลาง

-7.86
-.71

.000**
.478

2.75
2.88

.33
.38

สูง
ปานกลาง

3.18
2.90

.22
สูง
.27 ปานกลาง

-8.27
-.256

.000**
.799

1.31
1.87

.17
.30

ต่ํา
ต่ํา

1.57
1.92

.19
.16

-6.15
-1.16

.000**
.251

1.63
2.51

.23
.15

ต่ํา
ปานกลาง

2.05
2.48

.42 ปานกลาง
.11 ปานกลาง

-7.89
1.20

.000**
.234

ต่ํา
ต่ํา

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขาเสื่อมระหวางกลุม
ทดลอง และกลุมควบคุม หลังไดรับโปรแกรม
เปรียบเทียบพฤติกรรม

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

Mean

SD

Mean

SD

ดานการบริโภคอาหาร

2.92

0.25

2.32

0.18

Independen
t
t- test
12.55

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

ดานการสูบบุหรี่

1.57

0.20

1.93

0.17

-8.67

0.00

ดานการดืม่ สุรา

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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ผูสูงอายุท่ีไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจเพื่อการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อปองกันโรคขอเขา
เสื่อมมีคาคะแนนเฉลี่ยดานพฤติกรรมการปองกันโรคขอเขาเพิ่มขึ้นมากกวากอนทดลอง และมากกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p value <0.01) เนื่องจากเกิดความมั่นใจ และเห็นคุณคาในตัวเอง จากการไดรวมกันแสดงความ
คิดเห็น และมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดูแลตนเอง การไดรับความรู และไดรับรูถึงประโยชนของการรับประทาน
อาหาร การออกกําลัง กาย การจั ดการอารมณและความเครีย ด ตลอดจนโทษของการสูบบุ หรี่ และการดื่มสุ ราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล อีกทั้งยังไดรับคําพูดที่ใหกําลังใจ ในการปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงของการเปนโรคขอเขา
เสื่อม สงผลทําใหความรูสึกมั่นใจ เกิดคุณคาในตนเองมากขึ้น ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจของกิ๊บสัน
(Gibson, 1993) ที่กลาววา กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจในตนเอง ที่จะกระทํา ซึ่งเมื่อ
เกิดความมั่นใจ ก็จะทําใหบุคลเหลานั้น พยายามที่จะกระทําพฤติกรรมพฤติกรรมนั้น สอดคลองกับการศึกษาของสมคิด
ปุณะศิริ และคณะ (2552) ที่ศึกษา ผลของการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ที่พบวา คาเฉลี่ยความสามารถในการดูแลของผูดูแลผูปวยหลอดเลือดสมองในทุก
ดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ และจิตสังคม เพิ่มขึ้น และการศึกษาของ ปรางคทิพย อุจะรัตน และคณะ (2557) ที่ศึกษา ผล
ของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชุมชน ที่พบวา คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งประกอบดวย การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การพัฒนาทางดานจิตวิญญาณ คา
ดัชนีมวลกาย กอนและหลังมีความแตกตางกัน โดยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
และ การศึกษาของ เนติยา แจมทิม และคณะ (2559) ที่ไดศึกษาผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจในการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูงของประชากรที่เสี่ยงตอการเปนโรคความดันโลหิตสูง พบวา ประชากรกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ที่เขาโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ ตามแนวคิดของกิบสัน 4 ขั้นตอนนั้น มีระดับความรูและพฤติกรรมในการปองกัน
โรคความดันโลหิตสูง สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญที่ 0.001 นอกจากนั้นในการศึกษาครั้งนี้ พบวา การให
ความรู เพื่อใหผูสูงอายุไดมีการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และรับรูโทษของการไมปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมนั้น เปนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ จึงสงผลใหกลุมทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองทฤษฎีของการสงเสริม
สุขภาพของเพนเดอร (Pender, 2006) ที่ไดอธิบายวา การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมการรับรู
ความสามารถของตนเอง สงผลตอ ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ทําใหเกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ รวม
ดวยการเสริมสรางพลังอํานาจ ยิ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ รังสิยา
นารินทร (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมดูแลผูสูงอายุขอเขาเสื่อมโดยมีการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมดูแลผูสงู อายุขอเขาเสื่อมโดยการมีสวนรวมของชุมชน และศึกษาผลของโปรแกรมตอสมมรรถภาพทางกาย
และอาการปวดขอเขาของผูสูงอายุขอเขาเสื่อมในชุมชน โปรแกรมดูแลผูสูงอายุขอเขาเสื่อมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
พัฒนาขึ้นตามแนวคิด PRECEDE PROCEDE model (Green and Kreuter, 2005) ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวากอนเขาโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และการศึกษาของ ศศิกาญจน สกุล
ปญญาวัฒน (2557) ที่ไดศึกษา พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุชาวไทยมุสลิม อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก
พบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ และการศึกษาของ พัชรี คม
จักรพันธุ (2556) ที่พบวา การรับรูประโยชนมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพในผูสูงอายุ
เนื่องจากความรูจะทําใหผูสูงอายุมีการรับรูเกี่ยวกับประโยชนของการปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ สงผลทําใหเกิดการ
พฤติกรรมสรางเสริมสุขภาพที่ดีตามมา
ขอเสนอแนะ
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1. โปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อการปองกันโรคขอเขา
เสื่อม ในดานการออกกําลัง กายควรมีการทดสอบสมรรถภาพรางกายกอนเพื่อปองกัน การบาดเจ็บของกระดูก และ
กลามเนื้อ
2. เนื่องจากทดลองใชโปรแกรมใชระยะเวลา 4 เดือน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเพื่อ
ประเมินวาผูสูงอายุจะสามารถคงไวซึ่งพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพตัวเองที่ยั่งยืนในการปองกันโรคขอเขาเสื่อม
3. การประยุกตใชแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจตอพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุเพื่อปองกัน
โรคขอเขาเสื่อม จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากครอบครัว ชุมชนและบุคลากรทีมสุขภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ที่ชวยตรวจสอบเครื่องมือใหคําแนะนํา รวมถึงเจาหนาที่ ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลทาโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณสุข และกลุมตัวอยางทุกทานที่เขารวมการวิจัย จนทําใหการวิจัยครั้งนี้
สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค
เอกสารอางอิง
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ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ความสอดคลองของ
ธาตุเจาเรือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย และปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง จํานวน 127 คน ดวยแบบสอบถาม
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงวิเคราะหหาความสัมพันธ ใชคา
Chi–square และ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ มีความสอดคลองกับธาตุดิน คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมาเปนธาตุไฟ ธาตุ
ลม และธาตุน้ํา คิดเปนรอยละ 16.5, 13.4 และ 8.7 ตามลําดับ ผูสูงอายุมีธาตุเจาเรือนสวนใหญเปนธาตุดิน คิดเปนรอยละ
38.6 รองลงมา คือ ธาตุไฟ ธาตุน้ํา และธาตุลม คิดเปนรอยละ 26.8, 20.5 และ14.2 ตามลําดับ โดยผูสูงอายุสวนใหญมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ไมสอดคลองตามลักษณะธาตุเจาเรือน คิดเปนรอยละ 63.8 และ
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขา
สมอแคลง พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก คาดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.037
ปจจัยเอื้อ ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และวัฒนธรรม
ในการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย และปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับ
คําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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
อาหารเปนหนึ่งในปจ จัยสี่ ที่มีค วามสํา คัญต อการดํา รงชี วิตของมนุษย มีค วามสํา คัญต อทั้ง รางกาย จิต ใจ และ
สติปญญา รางกายจะเจริญเติบโตและมีสุขภาพที่สมบูรณ เมื่อไดรับอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการครบถวน เพียงพอตอความ
ตองการของรางกาย ดังนั้น อาหารและโภชนาการจึงเปนรากฐานของมนุษยตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา โดยสารอาหารหลักที่
รางกายตองการแบงออกเปน 2 กลุม คือ สารอาหารที่รางกายตองการในปริมาณมาก ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต และไขมัน
และสารอาหารที่รางกายตองการในปริมาณนอย ไดแก วิตามิน และแรธาตุ นอกจากนี้ รางกายยังตองไดรับใยอาหารและน้ําใน
ปริมาณที่เพียงพอดวย จึงจะทําใหการทํางานของรางกายเปนไปไดตามปกติ ซึ่งสารอาหารเหลานี้ สามารถพบไดในอาหาร
ทั่วไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)
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พฤติกรรมบริโภคในสภาวการณปจจุบันของโลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้
ไมไดเกิดจากผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นแลวมีความจําเปนตองบริโภคมากขึ้น แตเกิดจากความหลากหลายของพฤติกรรมมนุษย ซึ่ง
ปจจุบันชาวตะวันตก ยุโรปตะวันตก สหรัฐอเมริกา เอเชีย รวมถึงประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงพิษภัยของการบริโภคอาหารที่
ขาดความสมดุล การบริโภคอาหารในวัยเด็กจะพบวา อาหารประเภทเนื้อสัตวและนมเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากรางกายมีการ
เจริญเติบโตตอเนื่อง สวนผูใหญนั้นรางกายมีความตองการโปรตีนลดลง ดังนั้น การรับประทานเนื้อสัตว และนมมากเกินไป ใน
วัยผูใหญจะทําใหรางกายไดรับไขมันเพิ่มขึ้น และยังพบวาผูที่รับประทานเนื้อสัตวมากๆ จะมีโอกาสเกิดมะเร็งลําไสใหญไดสูง
ดวย จึงควรเปลี่ยนมารับประทานโปรตีนจากพืช พวกถั่วแทน สวนอาหารอีกกลุมซึ่งไมควรรับประทานมากเกินไป คือ น้ําตาล
เนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีน้ําตาลสูง จะทําใหหลอดเลือดมีความเสื่อมเร็ว อาหารที่ควรรับประทาน คือ ผัก ผลไม ธัญพืช
เชน ขาวซอมมือ ถั่ว เปนตน เพราะอุดมไปดวยกากใยธรรมชาติ วิตามินและเกลือแร (ธีรวีร วราธรไพบูลย, 2557)
กลุมเสี่ยงดานพฤติกรรมบริโภคอาหารเริ่มตั้งแตชวงวัยเด็กถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะวัยสูงอายุ จะพบปญหามาก
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกายของผูสูงอายุในทางที่เสื่อมลงทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม จะสงผลตอภาวะ
โภชนาการ ทําใหไดรับสารอาหารที่จําเปนตอสุขภาพลดลง การที่ผูสูงอายุไดรับอาหารที่ถูกตองเหมาะสมและเพียงพอตอความ
ตองการของรางกายจะสงผลใหมีภาวะสุขภาพที่ดี ชวยชะลอการเกิดโรคได (สิริพันธุ จุลกรังคะ, 2558) ซึ่งปจจัยดังกลาวลวน
แตบั่นทอนคุณภาพของทรัพยากรมนุษยภายในประเทศอยางยิ่ง โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งประเทศไทยไดเขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) ตั้งแตป พ.ศ. 2548 โดยมี
สัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา รอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีประชากร
ผูสูงอายุรอยละ 15.1 และคาดวาในป พ.ศ. 2568 จะมีสัดสวนประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20 จะทําใหเปน
สังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ (aged society) และ ในป พ.ศ. 2574 ประเทศไทยอาจจะกาวเขาสูสงั คมสูงอายุระดับสุดยอด คือ
มีผูสูงอายุมากกวารอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด จากขอมูลผูสูงอายุของประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น
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
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ และมีอายุยืนยาวมากขึ้น
จากทฤษฏีในทางการแพทยแผนไทย เชื่อวารางกายของมนุษยทุกคนประกอบดวยธาตุทั้ง 4 เหมือนกัน คือ ธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุลม และธาตุไฟ ซึ่งแตละคนจะมีธาตุหลักเปนธาตุประจําตัวเรียกวา ธาตุเจาเรือน ซึ่งมีมาแตกําเนิด อีกลักษณะหนึ่ง
เรียกวา ธาตุเจาเรือนปจจุบัน เกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดู และสิ่งแวดลอม ดังนั้น มนุษยทุกคนลวนแตมีสภาพรางกายที่ไม
เหมือนกัน ในทัศนะของแพทยแผนไทยเห็นวาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะไดรับอิทธิพลจากธาตุเจาเรือนที่มีมาแตกําเนิด อายุที่
เปลี่ยนไปตามวัย อิทธิพลของฤดู อิทธิพลของกาลเวลา ถิ่นที่อยูอาศัย พฤติกรรมที่เปนมูลเหตุกอโรคและสิ่งแวดลอม ปจจัย
เหลานี้จะเปนตัวกําหนดสภาวะสภาพของบุคคล และมีผลกระทบตอธาตุทั้ง 4 ถาสิ่งแวดลอมและพฤติกรรมของแตละคนไม
เหมาะสมหรือขาดความสมดุล จะทําใหธาตุในรางกายเกิดความผิดปกติและเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคหรือความเจ็บปวยขึ้น
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งทีท่ ําใหรางกายสมดุลหรือเสียสมดุล คือ อาหาร ซึ่งตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย จัดใหอาหาร
เปนอวัยวะหนึ่งใน 20 ประการของธาตุดิน ซึ่งประกอบดวย อุทรียัง (อาหารใหม) และกรีสัง (อาหารเกา) โดยการบริโภค
อาหารของคนไทยตั้งแตอดีตจะพิจารณาจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่จะปรากฏเปนรสชาติของอาหารเปนสําคัญ การจําแนก
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รสชาติอาหารของไทยจะจําแนกรสตามรสของยาทางการแพทยแผนไทย เพราะเปนตัวแสดงของธาตุอาหารที่คนซึ่งมีธาตุเจา
เรือนอยูแลวตองเลือกกินใหสมดุล ดังนั้น จึงควรปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละคนในชีวิตประจําวัน โดยใชรสของ
อาหารมาปรับสมดุลของรางกายใหเหมาะสมกับธาตุเจาเรือน โดยธาตุดินควรรับประทานอาหารรสฝาด หวาน มันและเค็ม
เชน มังคุด น้ํานม น้ําออย เปนตน ธาตุน้ําควรรับประทานอาหารรสเปรี้ยวและขม เชนมะนาว ขี้เหล็ก แกงสมดอกแค เปนตน
ธาตุลมควรรับประทานอาหารรสเผ็ดรอน เชน ขิง ขา พริกไทย พริกขี้หนู เปนตน ธาตุไฟควรรับประทานอาหารรสขม เย็นและ
จืด เชน แตงโม มันแกว ผักบุง แกงจืด เปนตน เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย และปองกันความเจ็บปวยที่อาจเกิดขึ้น (ชาติ
ชาย มุกสง, 2556) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร
การแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงเพื่อ
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร ความสอดคล อ งของธาตุ เ จ า เรื อ นกั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร และป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอ
แคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
1) รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research)
2) ประชากรและตัวอยาง : เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ที่เขารับการศึกษาที่โรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จํานวนทั้งสิ้น 130 คน
3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย : แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย แบง
ออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 9 ขอ สวนที่ 2 ปจจัยนํา แบงเปน แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในการ
บริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 10 ขอ และแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการบริโภคอาหารตาม
ศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 10 ขอ สวนที่ 3 ปจจัยเอื้อ ประกอบดวย พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว
การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 15
ขอ สวนที่ 4 ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคล
ตางๆ ในเรื่องการบริโภคอาหารตามศาสตรแพทยแผนไทย จํานวน 10 ขอ และ ส ว นที่ 5 พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารของ
ผูสูงอายุตามศาสตรการแพทยแผนไทย จํานวน 20 ขอ
4) การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย : สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย รวมถึงวิธีการวัด วิเคราะหและแปลผล แลวนําไปตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ไดแก ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน วิเคราะหคา IOC จากนั้นนําไปทดสอบ
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับกลุมประชากรชมรมผูสูงอายุของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่ศึกษา จํานวน 30 คน นํามา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Method) ดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of
Alpha) ไดเทากับ 0.835 ซึ่งเปนคาที่เชื่อถือได กอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจริงกับกลุมศึกษาตอไป
5) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ทําหนังสือขอความรวมมือในการทําวิจัยจากภาควิชาการแพทยแผนไทย วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก แลวประสานงานผานผูใหญบานในพื้นที่ เพื่อขอความรวมมือ และชี้แจงเกี่ยวกับ
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วัตถุ ประสงค ของการวิจัย เก็บ ขอ มูล จากผู สูง อายุ ในโรงเรีย นผู สูง อายุบา นเขาสมอแคลง โดยผูวิ จัย นํา แบบสอบถามไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ไดจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 97.7 จากนั้นนํามาตรวจสอบความครบถวน ความ
ถูกตองของขอมูลอีกครั้ง กอนบันทึกขอมูลลงคอมพิวเตอร เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป
6) การวิเคราะหขอมูล : วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใชในการวิจัยเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) นําเสนอขอมูลในรูปตารางแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อ
อธิบายลักษณะขอมูล ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบกลุม (Categorical data) ดวยสถิติไค-สแควร (Chi–square) หรือ
Spearman Rank Test และวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบตอเนื่อง (Continuous data) ใช
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
7) การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง : ผูวิจัยนําโครงรางงานวิจัยเสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ผานการอนุมัติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน โดยมีการแนะนําตัว ชี้แจงวัตถุประสงค ขั้นตอน และสิทธิของผูเขารวมการวิจัย ใหทราบ
พรอมทั้งลงนามยินยอมในการใหขอมูล หรือสามารถปฏิเสธที่จะไมเขารวมการวิจัยในครั้งนี้ได โดยไมมีผลตอการบริการใดๆ ที่
จะไดรับ และขอมูลจากกการวิจัยครั้งนี้จะไมมีการเปดเผยใหเกิดความเสียหายแกกลุมที่เขารวมการวิจัย โดยผูวิจัยจะเสนอการ
วิจัยในภาพรวมและนํามาใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น
ผลการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย
ปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุ สวนใหญมีธาตุเจาเรือนเปนธาตุดิน รอยละ 38.6 เปนเพศหญิง รอยละ 66.9 มีอายุ
เฉลี่ย 68 ป อยูในชวงอายุ 60–69 ป รอยละ 60.6 มีคาดรรชนีมวลกายเฉลี่ย 24.3 อยูในระดับปกติ รอยละ 32.3 มีสถานภาพ
สมรส รอยละ 60.6 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา รอยละ 85.0 สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ รอยละ 44.9 มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 2,866 บาท สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 3,000 บาท รอยละ 78.0 แหลงที่มาของรายไดสวนใหญมาจากเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ รอยละ 40.9 ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัวตั้งแต 2 โรคขึ้นไป รอยละ 40.4
ปจจัยนํา ดานความรูเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญมีความรู อยูในระดับ
นอย คิดเปนรอยละ 72.4 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง และระดับมาก คิดเปนรอยละ 22.8 และ 3.9 ตามลําดับ โดย
ผูสูงอายุมีความรูนอยที่สุดในเรื่อง รสอาหารตามมื้อ รสอาหารตามวัย และรสอาหารตามธาตุ คิดเปนรอยละ 87.4, 81.1 และ
79.5 ตามลําดับ ดานทัศนคติเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญมีทัศนคติ อยูใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 81.9 รองลงมา อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 18.1 โดยผูสูงอายุมีทัศนคติมากที่สุดในเรื่อง
อาหารรสหวานทําใหรูสึกสดชื่น มีคาเฉลี่ย 3.7 และการดื่มน้ําใบเตยแทนน้ําเปลาทําใหรูสึกสดชื่นและการไมรับประทาน
อาหารคางคืนเทากัน มีคาเฉลี่ย 3.6
ปจจัยเอื้อ 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 มากที่สุดในเรื่อง การบริโภคน้ําพริกและผักตม มีคาเฉลี่ย 3.5 ดานพฤติกรรมการบริโภค
อาหารภายในครอบครัว มากที่สุดในเรื่อง การประกอบอาหารโดยใชน้ําปลาเปนหลัก มีคาเฉลี่ย 3.1 และดานการมีทรัพยากร
สนับสนุนในการบริโภคอาหารมากที่สุดในเรื่อง การประกอบอาหารที่มีรสเปรี้ยวโดยใชมะนาว สมปอยที่หาไดแถวบาน มี
คาเฉลี่ย 2.9
ปจจัยเสริม ประกอบดวย การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ
เรื่องการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญในระดับนอย คิดเปนรอยละ 88.2 รองลงมา อยูใน
ระดับปานกลาง และระดับมาก คิดเปนรอยละ 7.9 และ 3.9 ตามลําดับ โดยผูสูงอายุมีการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อโทรทัศน
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.5 รองลงมา ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อวิทยุกระจายเสียง, วารสาร, หนังสือหรือหนังสือพิมพ
และโซเชียลมีเดียหรืออินเทอรเน็ต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.3, 1.2, 1.2 และ 1.1 ตามลําดับ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติ
ตนจากแพทยแผนไทยหรือบุคคลากรสาธารณสุขมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.5 รองลงมาไดรับคําแนะนําจากคนในครอบครัว
เพื่อนบาน บุตรหลานและญาติพี่นอง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.4, 1.3, และ 1.2 ตามลําดับ
2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
87.4 รองลงมา อยูในระดับสูง และระดับต่ําเทากัน คิดเปนรอยละ 6.3 โดยผูสูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท
น้ําพริกกับผักตม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.5 รองลงมา มีพฤติกรรมการปรุงรสอาหารโดยใชนํ้าปลา, การรับประทานผลไมรสเย็น
เชน แตงโม แตงไทย ลูกตาลออน, การรับประทานอาหารโดยใชมะนาวหรือน้ําสมสายชูปรุงรส มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.2, 3.1, 2.9
ตามลําดับ สวนพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทไสกรอกอีสานกับขิงสด, การรับประทานอาหารโดยไมปรุงรส และการ
รับประทานผลไมดองนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.8 1.6 และ 1.4 ตามลําดับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ มีความสอดคลองกับธาตุดิน คิดเปนรอยละ
29.1 รองลงมาเปนธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุน้ํา คิดเปนรอยละ 16.5, 13.4 และ 8.7 ตามลําดับ มีพฤติกรรมการบริโภคเทากัน
ทั้ง 2 ธาตุ ไดแก ธาตุดินกับธาตุลม และธาตุลมกับธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 6.3 ธาตุดินกับธาตุน้ํา ธาตุดินกับธาตุไฟ และธาตุน้ํา
กับธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 3.1 และธาตุน้ํากับธาตุลม คิดเปนรอยละ 1.6 ตามลําดับ มีพฤติกรรมการบริโภคเทากันทั้ง 3 ธาตุ
ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ําและธาตุไฟ, ธาตุดิน ธาตุลมและธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 3.1 ธาตุดิน ธาตุน้ําและธาตุลม, และธาตุน้ํา ธาตุ
ลมและธาตุไฟ คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ และมีพฤติกรรมการบริโภคเทากันทั้ง 4 ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลมและธาตุ
ไฟ คิดเปนรอยละ 0.8
3) ความสอดคลองของธาตุเจาเรือนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา ไม
สอดคลองตามลักษณะธาตุเจาเรือน คิดเปนรอยละ 63.8 โดยผูสูงอายุมีธาตุเจาเรือนสวนใหญเปนธาตุดิน คิดเปนรอยละ 38.6
รองลงมา คือ ธาตุไฟ ธาตุน้ํา และธาตุลม คิดเปนรอยละ 26.8, 20.5 และ14.2 ตามลําดับ
4) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
ศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ พบวา ปจจัยสวนบุคคล ในเรื่อง คาดรรชนีมวลกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.037 สวนธาตุเจาเรือน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของ
รายได และโรคประจําตัว ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ ปจจัย
นํา ดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ สวนปจจัยเอื้อ ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว
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การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย และ
ปจจัยเสริม ดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ ในเรื่องการบริโภค
อาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยของ
ผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value < 0.001
อภิปรายผล
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง สวนใหญบริโภคอาหารประเภทผัก
ตมกับน้ําพริก การปรุงรสอาหารดวยน้ําปลาหรือซอสปรุงรสตางๆ และการรับประทานผลไมรสเย็น เชน แตงโม แตงไทย ลูก
ตาลออน เปนประจํา สอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศิลป ศรีอักษรและทิพยสิริ กาญจนาวาสี (2551) พบวา พฤติกรรรมการ
บริโภคอาหารของผูสูงอายุมากที่สุด คือ การรับประทานผักใบเขียวและผลไมสด สวนพฤติกรรมทางลบที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ
การเติมน้ําตาลและน้ําปลาลงในอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ นวนิตย จันทรชุม (2550) พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมี
พฤติกรรมการเติมน้ําปลาในอาหารโดยไมชิมรสกอน ทั้งนี้ การที่ผูสูงอายุสวนใหญมักบริโภคน้ําพริกผักตมเปนประจํา อาจทํา
ใหไดรับสารอาหารไมครบถวนในแตละวัน สอดคลองกับการวิจัยของ คณิณญา พรนริศ (2546) พบวา ปญหาการรับรูกลิ่นและ
รสชาติของผูสูงอายุลดลง สงผลใหผูสูงอายุมีความอยากรับประทานอาหารนอยลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สรีรวิทยาของรางกายที่ทําใหผูสูงอายุเคลื่อนไหวรางกายหรือทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งการหุงหาอาหารลําบาก จึงรับประทาน
อาหารที่เตรียมงายๆไมกี่ชนิด ซึ่งอาจทําใหผูสูงอายุเกิดปญหาทางโภชนาการ ที่พบบอย ไดแก การขาดสารอาหารโปรตีนและ
พลังงาน การขาดวิตามินและแรธาตุ นอกจากนี้ การใชน้ําปลาปรุงรสเปนประจําก็อาจกอใหเกิดโรคได เชน ความดันโลหิตสูง
โรคไต เปนตน
ปจจัยสวนบุคคล ที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุ
ไดแก ดัชนีมวลกาย (BMI) สวนเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได 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 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันเปลี่ยนไป เพศหญิง และเพศชายมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมวาจะอยูใน
สถานภาพใด ตองรับผิดชอบดูแลชีวิตตนเองเหมือนกัน และปจจุบันมีชองทางในการไดรับขอมูลขาวสารมาก สามารถเขาถึงสื่อ
ไดงาย ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ จึงทําใหมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของแตละบุคคลไมแตกตางกัน
ปจจัยนํา ดานความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย พบวา ไมมีความสัมพันธ
กัน โดยสวนใหญมีความรูอยูในระดับนอย ซึ่งไมสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สวนใหญอยูในระดับปานกลาง
โดยเรื่องที่ผูสูงอายุมีความรูนอยที่สุด คือ การไมรับประทานอาหารรสเปรี้ยวในเวลาเชา เพราะผูสูงอายุไมทราบวา อาหารเชา
ตามหลักการแพทยแผนไทยควรรับประทานอาหารรสเปรี้ยว เนื่องจากตอนเชาเปนกาล 1 หมายถึง เวลาที่เสมหะกระทําอาจ
ทําใหเกิดโรคได การแกเสมหะดวยอาหารรสเปรี้ยวจะสามารถชวยกัดเสมหะได ความรูเรื่องผูสูงอายุควรบริโภคอาหารที่มีรส
เผ็ดรอนเปนประจําและธาตุลมในรางกายกําเริบควรรับประทานอาหารรสเผ็ดรอน เพราะสวนใหญผูสูงอายุไมทราบวาตาม
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หลักการแพทยแผนไทยควรรับประทานอาหารรสเผ็ดรอน เนื่องจากชวงอายุของผูสูงอายุตรงกับชวงปจฉิมวัยตามศาสตร
การแพทยแผนไทย ซึ่งเปนชวงที่สมุฏฐานวาตะกระทํา และการแกวาตะควรรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดรอน เพราะสรรพคุณ
ของรสเผ็ดรอนจะสามารถชวยขับลมได สวนเรื่องที่ผูสูงอายุมีความรูมากที่สุด คือ การรับประทานอาหารใหครบหลัก 5 หมูจะ
ชวยใหธาตุในรางกายสมดุลได, การเกิดโรคเกิดจากการรับประทานอาหารมาก และแกงขี้เหล็ก แกงจืดมะระหรือน้ําแตงโม
ควรรับประทานเปนอาหารกลางวัน ทั้งนี้ ความรูอาจมาจากพฤติกรรมที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สวนดานทัศนคติ พบวา
ผูสูงอายุสวนใหญมีทัศนคติอยูในระดับปาน มีความสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และสอดคลองกับแนวคิดของ
Lawrence W. Green (1991) พบวา ความรูเปนปจจัยนําที่สําคัญในการสงผลตอการแสดงพฤติกรรม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมและเปนสิ่งจําเปนที่จะกอใหเกิดการแสดงพฤติกรรม แตความรูอยางเดียวไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพได จะตองมีปจจัยอื่นๆ มาสมทบดวย
ปจจัยเอื้อ ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัว การมีทรัพยากรสนับสนุนในการบริโภคอาหาร และ
วัฒนธรรมในการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value <
0.001 โดยผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุสวนใหญประกอบอาหารทานเองภายในครอบครัว ดวยวัตถุดิบที่หาไดจากสวนที่ปลูกไว
เองภายในครัวเรือนหรือสามารถหาไดในบริเวณใกลที่อยูอาศัย และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในแตละพื้นที่ก็เปน
ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแตละบุคคล สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณวิมล เมฆวิมล (2555)
พบวา ทรัพยากรที่สงเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ มีความสัมพันธกับการรับประทานอาหารของ
ผูสูงอายุ และงานวิจัยของ นวนิตย จันทรชุม (2550) พบวา สมาชิกในครอบครัวเปนผูดูแลเอาใจใสในการเลือกอาหารทั้ง
ปริมาณและคุณภาพอยางเหมาะสมกับทาน เชน ผัก ปลา น้ําพริก เปนตน
ปจจัยเสริม ดานการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ และการไดรับคําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆ ในเรื่องการ
บริโภคอาหารของผูสูงอายุ พบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p-value < 0.001 โดยผลการวิจัย พบวา
ผูสูงอายุที่ไมเคยไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อ หรือบุคคลตางๆ ในเรื่องการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยเปน
จํานวนมาก สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุไมสอดคลองตามธาตุเจาเรือนของตน สอดคลองกับงานวิจัยของ
วรรณวิ มล เมฆวิม ล (2555) พบว า การไดรั บข อมูล ขา วสารเกี่ย วกับ การรับ ประทานอาหารจากสื่ อต างๆและการไดรั บ
คําแนะนําหรือการสนับสนุนใหปฏิบัติตนเรื่องการรับประทานอาหารของผูสูงอายุจากบุคคลตางๆ มีความสัมพันธกับการ
รั บ ประทานอาหารของผู สู ง อายุ และงานวิ จั ย ของ ทวี ศิ ล ป ศรี อั ก ษร (2551) พบว า ป จ จั ย ด า นครอบครั ว และเพื่ อ นมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทยตามลักษณะธาตุเจาเรือนของผูสูงอายุ พบวา สวนใหญไม
สอดคลองกับธาตุเจาเรือนของตน โดยสวนใหญผูสูงอายุชอบบริโภคอาหารที่มีรสฝาด หวาน มัน เค็ม มากที่สุด ซึ่งเปน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสําหรับผูที่มีธาตุเจาเรือนเปนธาตุดิน โดยพฤติกรรมที่ทําเปนประจํา คือ การใชน้ําปลา
หรือซอสปรุงรสในการปรุงอาหาร รองลงมา คือ การบริโภคอาหารที่มีรสจืด เย็น ซึ่งเปนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เหมาะสมสําหรับผูที่มีธาตุเจาเรือนเปนธาตุไฟ โดยพฤติกรรมที่ทําเปนประจํา คือ การรับประทานผลไมรสเย็น เชน แตงโม
แตงไทย ลูกตาลออน ซึ่งจะเห็นไดวา ผูสูงอายุสวนใหญเลือกรับประทานอาหารที่สามารถหาไดงายหรืออยูใกลบาน หรือเกิด
จากการบริโภคอาหารสํารับเดียวกันรวมกับคนภายในครอบครัว การแสดงออกทางพฤติกรรมจึงไมไดขึ้นอยูกับปจจัยในตัว
ผูสูงอายุเพียงอยางเดียว สวนรสขมและเผ็ดรอน ซึ่งเหมาะสมสําหรับผูที่มีธาตุเจาเรือนเปนธาตุลม โดยสวนใหญบริโภคอาหาร
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ประเภทผักตมกับน้ําพริก และรสเปรี้ยว เหมาะสมสําหรับผูที่มีธาตุเจาเรือนเปนธาตุน้ํา โดยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
โดยใชมะนาวหรือน้ําสมสายชูปรุงรส เปนตน การที่ผูสูงอายุไมรูวาธาตุเจาเรือนของตนเปนธาตุอะไรทําใหไมสามารถเลือก
รับประทานใหสอดคลองหรือเหมาะสมกับธาตุเจาเรือนของตนได ดังนั้น การสงเสริมสุขภาพและสรางเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารโดยใชศาสตรการแพทยแผนไทย ตองนําปจจัยตางๆที่เกี่ยวของมาใช โดยใชสื่อตางๆ อยางเพียงพอ เชน การ
จัดทําเปนโปสเตอรหรือแผนปายที่งายตอการจัดเก็บ หรือการเผยแพรขอมูลผานทางโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง สื่อทาง
อินเทอรเน็ต หรือผานทางบุคลากรทางสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือบุคคลในครอบครัว เพื่อใหขอมูลเขาถึง
กลุมผูสูงอายุไดงายและมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1) ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผูสูงอายุโดยใชศาสตร
การแพทยแผนไทย รวมกับการใชสื่อตางๆ
2) ใชเปนขอมูลในการวางแผน กําหนดนโยบายทางดานอาหารและโภชนาการ เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และ
สรางเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรแพทยแผนไทยที่ถูกตอง
สรุปผลการวิจัย
1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง มี
ความสอดคลองกับธาตุดิน คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมาเปนธาตุไฟ ธาตุลม และธาตุน้ํา คิดเปนรอยละ 16.5, 13.4 และ 8.7
ตามลําดับ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทากันทั้ง 2 ธาตุ คิดเปนรอยละ 23.5 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทากันทั้ง 3
ธาตุ คิดเปนรอยละ 7.8 มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเทากันทั้ง 4 ธาตุ คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ
2) ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสงู อายุบานเขาสมอแคลง มีธาตุเจาเรือนสวนใหญเปนธาตุดิน คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมา
คือ ธาตุไฟ ธาตุน้ํา และธาตุลม คิดเปนรอยละ 26.8, 20.5 และ14.2 ตามลําดับ และผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทย ไมสอดคลองตามลักษณะธาตุเจาเรือน คิดเปนรอยละ 63.8
3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียน
ผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง ปจจัยสวนบุคคล ไดแก คาดัชนีมวลกาย มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p=0.037
ปจจัยเอื้อ ไดแก พฤติกรรมการบริโภคอาหารภายในครอบครัวตามศาสตรแพทยแผนไทย การมีทรัพยากรสนับสนุนในการ
บริโภคอาหาร และวัฒนธรรมในการบริโภคอาหาร และปจจัยเสริม ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ และการไดรับ
คําแนะนําใหปฏิบัติตนจากบุคคลตางๆมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตรทางการแพทยแผนไทยของ
ผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001 สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน แหลงที่มาของรายได และโรคประจําตัว, ปจจัยนํา ไดแก ความรูและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามศาสตรการแพทยแผนไทย ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามศาสตร
การแพทยแผนไทยของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุบานเขาสมอแคลง
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บทคัดย่อ
การศึกษาแบบกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง
การประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน(อสม.) 2)เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนา
ศักยภาพ อสม. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา อสม.ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) บ้านร้องยุ้ง
ข้าว ตาบลดอนทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 73 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. ต่อความ
รอบรู้ด้า นสุขภาพในเรื่ องการประเมิ นสภาพการจาแนกผู้ป่ วยในภาวะฉุก เฉิน และทักษะการฟื้ นคืนชีพ ขั้นพื้นฐาน และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2)แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง
การประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุ กเฉิน และและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลัง
การพัฒนาศักยภาพอสม.ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.001) และระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
หลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (P<0.001)
คาสาคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน การประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
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
บทนา
อาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญในการขับเคลื่อนงาน
ทางด้านสุขภาพ และยังเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพที่มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมบทบาทและพัฒนา อสม. ให้มีความรอบรู้และเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมดิจิทัล จึงได้มีเกิดแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น “อสม. 4.0” โดยให้มีคุณสมบัติและ
ให้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 3 ประเด็นหลักคือ 1)ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) เช่น application สมาร์ท อสม.
หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่กาหนดได้ 2) มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประเมินสภาพผู้ป่วยในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และ3) มีจิตอาสาและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ มีทักษะปฏิบัติการให้การช่วยเหลือสังคมด้านปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2561)
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในที่นี้จะกล่าวถึง ระดับสมรรถนะของอสม. ในการเข้าถึง ความเข้าใจ
การประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้มีทักษะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน
อสม.เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนสามารถพบเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ในภาวะฉุกเฉินของชุมชนได้
อยู่เสมอ ประกอบกับ อสม.ทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. ทาให้มีทักษะที่สาคัญการประเมิน
สัญญาณชีพกับผู้เจ็บป่วยซึ่งง่ายต่อการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยใน
ภาวะฉุกเฉิน เป็นการคัดแยกผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อจัดลาดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือที่เหมาะสม ในกรณีมี
ผู้บาดเจ็บมาก (mass casualty) เพื่อจัดกลุ่มว่ากลุ่มใดควรได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วน กลุ่มใด
สามารถรอคอยได้ และกลุ่มใดที่มีอาการรุนแรงมาก มีโอกาสรอดชีวิตน้อย แม้ว่าได้รับการดูแลรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วก็
ตาม (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2556) อีกทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) เป็นการช่วยเหลือ
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ผู้ที่เกิดภาวะหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาฟื้นคืนชีพ วิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีที่เพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ 1.23 เท่า และ
เพิ่มอัตราการฟื้นสภาพของสมองภายหลังการช่วยเหลือได้ถึง 2.4 เท่า (ดวงกมล หน่อแก้ว และคณะ, 2561)
จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดหลักสูตร
พัฒนา อสม.พบว่า อสม.ได้รับการพัฒนาความรอบรู้ ทัศนคติ และทักษะที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพที่หลากหลายตั้งแต่
หลักสูตรมาตรฐาน อสม.ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของที่ อสม. ทุกคนต้องผ่านการอบรม และต่อยอดพัฒนาความรอบรู้ ทัศนคติ
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.ในด้านความรอบรู้ในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 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 อาจเนื่องมากจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ต่าง ๆ ไม่มีอุปกรณ์หุ่นฝึกทักษะด้านการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน ทาให้ไม่ได้รับการฝึกทักษะ แต่มีรพ.สต. บางแห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ อสม.จากโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
โดยดาเนินการบรรยายตั้งแต่การประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน การยกเคลื่อนย้าย และทักษะการช่วยฟื้นคืน
ชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งรพช.จะพัฒนาบุคคลากรกับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มากกว่า อสม. ทาให้ การพัฒนา
ศักยภาพ อสม.จาก รพช.นั้น ต้องรอเป็นระยะเวลานานอาจด้วยข้อจากัดทางด้านบุคคลากรจากรพช.
จากการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้วิจัย ได้ดึงจุดเด่นแต่ละรูปแบบที่ผ่านมาพบว่ า กิจกรรมการ
ละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มกิจกรรม ทาให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลดความตึงเครียด และลดความกดดันความรู้สึกได้ดี กระบวนการกลุ่ม
สามารถทาให้ทุกคนได้เข้าถึงเนื้อหาและการฝึกทักษะปฏิบัติ ได้ครบทุกคน การแสดงบทบาทสมมุติ จาลองสถานการณ์การ
เกิดเหตุ จริง เพื่อลดความตื่นเต้น ควบคุมสติ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง การบรรยายโดยใช้สื่อวีดีทัศน์เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้การบรรยายดูน่าสนใจยิ่งขึ้น และการสาธิตย้อนกลับ เป็นการฝึกทักษะภายใต้ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถฝึก
ทักษะ จากรูปแบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญจึงจัดเป็นโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในด้าน
การเพิ่มพูนความรอบรู้ ความสามารถ รวมถึงทักษะการปฏิบัติงานของ อสม. เพื่อให้อสม.เป็น บุคคลากรที่สาคัญให้ขับเคลื่อน
งานทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเคียงคู่ไปกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
วิธดี าเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คัดเลือก อสม.ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ รพ.สต.บ้านร้องยุ้งข้าว ตาบลดอนทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 73 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
การวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออก 2 ส่วน ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพอสม.ในด้านความรอบรูแ้ ละทักษะด้านการประเมินสภาพการจาแนกผูป้ ่วยและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้
พื้น ฐาน ประกอบด้ ว ย สไลด์ เ นื้อ หาประกอบการบรรยาย และสื่อ วีดี ทั ศน์ และเครื่ องมือ ที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล
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ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 7 ข้อ 2) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมิน
สภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จานวน 12 ข้อ และแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐาน จานวน 26 ข้อ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเนื้อหาและความชัดเจนของภาษาที่ใช้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ผู้วิจัยนาผลการพิจารณามาคานวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity Index :
CVI) ซึ่งได้ค่าดัชนีความตรงเท่ากับ .81 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพใน
เรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คานวณจากสูตร KR-20 ของ
Kuder Richardson ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 ส่วนแบบประเมินทักษะและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คานวณจาก
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.81
การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดโปรแกรมการดาเนินการ ออกเป็น 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 การพัฒนาศักยภาพ อสม. ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่ 1 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการ
ประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนเข้าร่วมการวิจัย หลักจากนั้นให้ อสม.
ทุกท่านเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาศั กยภาพ และท าแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ขั้นที่ 2 ผู้วิ จัยได้ แ นะนาตั ว ชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขั้นดาเนินการวิจัย สร้างสัมพันธภาพกับอสม.โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในการละลายพฤติกรรม ขั้นที่ 3 ผู้วิจัย
ประเมินศักยภาพ อสม.เดิม ค้นหาส่วนที่ต้องการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมหรือที่เคยให้บริการแก่ประชาชนใน
ชุมชน ขั้นที่ 4 หลักจากนั้นผู้วิจัยบรรยายเนื้อหาความรอบรู้ด้านการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยและการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน โดยการบรรยายสไลด์เนื้อหาประกอบการบรรยาย และสื่อวีดิทัศน์ ขั้นที่ 5 ผู้วิจัยให้ อสม.เรียนรู้ทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผ่านกระบวนการกลุ่ม (Group process) แบ่ง อสม.เป็นกลุ่ม ๆ ละ 6-7 คน ผู้วิจัยประเมินทักษะการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ อสม.ตามประสบการณ์เดิมก่อนเข้าร่วมการวิจัย และพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานผ่านรูปแบบการสาธิตย้อนกลับ(return demonstration) ให้อสม.ได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด และฝึกฝนจน
เกิดความชานาญ และมั่นใจในการปฏิบัติทักษะ และขั้นที่ 6 นัดหมาย อสม.พบกันครั้งที่ 2 ติดตามและประเมินผลหลังเข้าร่วม
โปรแกรม 1 เดือน
ครั้งที่ 2 ประเมินการพัฒนาศักยภาพ ให้อสม.เข้ากลุ่มตามเดิม มีสถานการณ์จาลองเสมือนจริงผ่านการแสดง
บทบาทสมมุติ ให้ อสม.ประเมินสถานการณ์ขั้นพื้นฐาน จาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินตามสีประเภทของผู้ป่วย เพื่อเรียงลาดับ
ผู้เจ็บป่วยที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ พร้อมให้อสม.แสดงขั้นตอนและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามสถานการณ์
จาลองที่กาหนดให้ ผู้วิจัยประเมินทักษะผ่านแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และให้ อสม.ทาแบบสอบถาม
ความรอบรู้ด้านการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังเข้าร่วมงานวิจัย
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของอสม.จากจานวน 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
ต่าสุดคือ 321 ปี อายุสูงสุดคือ 81 ปี อายุเฉลี่ย 52.22 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 82.19 อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านส่วนมากมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 67.12 รองลงมาดะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับการศึกษา
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีเพียงร้อยละ 1.37 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านมากที่สุด
คือ 39 ปี น้อยที่สุดคือ 1 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย 14.77 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านไม่มีบทบาทในการ
เป็นแกนนาอื่น ๆ ร้อยละ 68.49 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพ ร้อยละ
41.10
2.ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านพบว่า ก่อนการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านระดับคะแนนความรอบรู้ดา้ นสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมีคะแนนระดับต่ามากที่สุดถึงร้อยละ 65.75 รองลงมาระดับปานกลาง ร้อยละ 27.40
และระดับสูง ร้อยละ 5.85 หลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการ
ประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นเป็นระดับปานกลาง ร้อยละ 20.55
และระดับสูง ร้อยละ 79.45
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละจำแนกตำมระดับคะแนนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในเรื่องกำรประเมินสภำพกำรจำแนกผู้ป่วยใน
ภำวะฉุกเฉิน และกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำนก่อนและหลังกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน(n=73)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระดับคะแนน
p-value
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ระดับสูง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
5
6.85
58
79.45
p < .001
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60 - 79.99)
20
27.40
15
20.55
ระดับต่า (ร้อยละ 0.0 - 59.99)
48
65.75
0
0
3. ระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านพบว่า ก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 58.90 รองลงมาอยู่ในระดับ ปานกลาง

ร้อยละ 41.10 หลังการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80.82 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 17.81
ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละระดับคะแนนทักษะกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำนก่อนและหลังกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (n=73)
ก่อนการทดลอง
หลังการเทดลอง
ระดับคะแนน
p-value
ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ระดับสูง (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
0
0
59
80.82
p < .001
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 60 - 79.99)
30
41.10
13
17.81
ระดับต่า (ร้อยละ 0.0 - 59.99)
43
58.90
0
0
อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้านต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และทักษะการช่วยฟื้นคืน
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ชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยสามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
1) เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. พบว่า ภายหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. มีระดับคะแนน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
กว่าก่อนพัฒนาศักยภาพ อสม.อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตารางที่ 1) อธิบายได้ว่า การที่ อสม. มีความรู้เพิ่มขึ้นได้
นั้นอาจเนื่องจาก โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลายหลาย เช่น การบรรยาย การใช้สื่อวีดิทัศน์
การะบวนการกลุ่ม การสาธิตย้อนกลับกลับหุ่นเสมือนจริง และการใช้สถานการณ์จาลองแบบบทบาทสมมุติ จะเห็นได้ว่า ไม่ใช่
ใช้รูปแบบการบรรยายเพียงอย่างเดียว ทาให้ได้รับความสนใจจาก อสม. อีกทั้งเนื้อหาความรอบรู้ที่ อสม.ได้รับนั้น ผู้วิจัยใช้
เนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบท อสม. โดยเริ่มตั้งแต่การอธิบายให้เห็นถึงความสาคัญของการการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วย
ในภาวะฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ อสม.ทุกท่านเข้าใจและเห็นถึงผลประโยชน์ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนของการ
ประเมินผู้เจ็บป่วย และขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ ผู้วิจัยใช้ประบวนการกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ ทาให้เห็นถึงความตั้งใจ
และการเข้าใจเนื้อหาของ อสม.ได้อย่างชัดเจน เพราะจานวน อสม.ที่เข้ากลุ่มเป็นกลุ่มที่มีจานวนไม่เกิน 12 คน ทาให้เรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่เคยได้รับบริการ
หรือให้บริการผู้อื่น มีผลทาให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น แต่อาจจะมีข้อด้อยอยู่บ้างในกลุ่มที่ อสม. ไม่ค่อยมี
ประสบการณ์หรือไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ทาให้บรรยากาศการเรียนรู้ในกลุ่มนั้นเป็นไปอย่างเรียบเฉย แต่เนื้อหาการเรียนรู้
ก็ได้ครบถ้วนตามกลุ่มอื่น ๆ เช่นกัน ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี จีรภาพ (2551) เรื่องรูปแบบการพัฒ นา
ศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ใช้เทคนิคการอบรมหลาย
รูปแบบ ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ เกมส์ และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลี่ยนความรู้และเจตคติเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของพานทิพย์ แสงประเสริฐ (2554)
ศึกษาผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะในการคัดกรองภาวะสุขภาพพื้นฐานของภาวะความดันโลหิตสูง
สาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังได้รับโปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะใน
การคัดกรองภาวะสุขภาพพื้นฐานของภาวะความดันโลหิตสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. พบว่า
ภายหลังพัฒนาศักยภาพ อสม. มีระดับ คะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นกว่าก่อนพัฒนาศักยภาพ อสม.
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยชี้เห็นถึงขั้นตอนตั้งแต่การช่วยเหลือ การประเมิน
สภาพผู้เจ็บป่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรก อธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีศึกษา อีกทั้งผู้วิจัย
สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกับหุ่นช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทาให้ อสม.ได้เห็นกระบวนการขั้นตอนที่เพิ่มเติมจากเนื้อหา
ความรอบรู้ อสม. ได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการสาธิตย้อนกลับฝึกฝนจนเกิดความชานาญ เมื่อถึงขั้นประเมินผลศักยภาพ อสม.
ผู้วิจัยใช้สถานการณ์จาลองแบบบทบาทสมมุติเปรียบเสมือนสถานการณ์จริงให้ อสม.ได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยเห็นศักยภาพของ อสม. ตั้งแต่การคัดแยกผู้เจ็บป่วยเพื่อค้นหาผู้เจ็บป่ วยที่ต้องการช่วยเหลือ
ฟื้นคืนชีพเป็นอันดับแรก เห็นระบบการทางานเป็นทีม เห็นการสั่งการของหัวหน้าทีมในการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นไปอย่าง
มุ่งมั่น และมีความมั่นใจการขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ จะเห็นได้ว่าการลงมือฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จริง ทาให้ อสม.
มีทักษะหลังการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น แต่การฝึกทักษะนี้มีข้อจากัดสาหรับอสม.ในบางท่านที่ปัญหาเจ็บป่วยด้วย
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เรื่องสุขภาพ เช่น ปวดข้อเข่า หอบหืด หรือมีโรคประจาตัวที่ไม่สามารถออกแรงได้ในระยะเวลานาน และอสม.ที่มีอายุเยอะ
จะดาเนินการฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพไม่ได้ เพราะการฝึกทักษะนี้ต้องอาศัยแรงกดเร็ว กดบ่อย และกดถูกวิธีบริเวณหน้าอก
อสม. กลุ่มนี้จะดาเนินการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากผู้ที่กดหน้าอกเปลี่ยนเป็นการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประสานงาน การ
คัดแยกผู้เจ็บป่วย และการบริหารจัดการทีมได้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ดวงกมล หน่อแก้ว และคณะ (2561) ที่ศึกษาผล
ของโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สาหรับ
นักศึกษาพยาบาลพบว่า การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองได้ฝึกฝนทักษะปฏิบัติด้วยตนเองจนคล่องแคล่วบน
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่กดดัน ได้สัมผัสประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่เสมือจริง ทาให้เกิดความมั่นใจในทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของพัชนภา ศรีเครือดา (2556) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมในโปรแกรมประกอบด้วยการบรรยาย การ
สาธิต การสาธิตย้อนกลับและลงมือปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทักษะการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองเลื่อนขึ้นไปอยู่ในระดับดีและปานกลางเกือบทุกคน ร้อยละ 94.6 และในระยะติดตามผล 2 เดือนพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001
สรุปผลการวิจัย
1) ระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการประเมินสภาพการจาแนกผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน และการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานหลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
2) ระดับคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังสูงกว่าก่อนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านร้องยุ้งข้าว ตาบลดอนทอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอล
รอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562
THE MOTIVATING FACTORS THAT PROMOTE VOLLEYBALL TEAMS TO ATTEND MINI
VOLLEYBALL CHIANG MAI AIR TRAFFIC CONTROL CENTRE GAME OF AERONAUTICAL
RADIO OF THAILAND PROGRAM IN 2019
ชนะกฤษฏ์ สุกใส สุดยอด ชมสะห้าย และยงยุทธ ตันสาลี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
*corresponding author, e-mail: Jeed49@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 เพื่อให้ได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วม
การแข่งขันวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 50 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 48 มีอายุระหว่าง 10 – 12 ปี การศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จาก
แบบสอบถามพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีม
วอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ด้าน
ผู้จัดการทีม มีการจัดตาราง การฝึกซ้ อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสมและบริบทของแต่ละทีม ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมี
ประสบการณ์ โปรกรมการฝึกซ้อมมีความเหมาะสม สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม โรงเรียนส่วนใหญ่มีการ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ งบประมาณ สวั ส ดิ ก าร ทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก กี ฬ า ด้ า นผู้ ฝึ ก สอนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ ด้ า น
วอลเลย์บอล มีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจ ความสนใจ มีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการแข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเอง ด้านผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนกีฬาที่ลูกชอบ
รวมทั้งการรับ – ส่งบุตรหลานในการเข้าร่วม การฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย โปรแกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี ความ
คิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นด้าน
นักกีฬามีการกาหนดเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจนมีการเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากร
เพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะ การสนับสนุนด้านเงินทุน
ต่าง ๆ ในการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง เพื่อที่จะทาให้ได้นกั กีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
แทนที่จะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว มีการฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะ
พัฒนาตนเองและเพิม่ ทักษะให้กับนักกีฬาให้มีความต่อเนื่อง
คาสาคัญ: วอลเลย์บอล ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

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
บทนา
จุดมุ่งหมายในการเล่นกีฬาของเด็ก เน้นความสนุกสนาน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเล่นกีฬามีร่างกาย
และจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ช่วยให้รู้จักเคารพในกติกาของกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ มีน้าใจนักกีฬา และมักจะไม่หันเหไปมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม นักกีฬาต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมและฝึกหัดให้เกิดความชานาญ มีความเชื่อมั่น มีการตัดสินใจที่ดีและมีความมั่นคงทางอารมณ์
รวมไปถึงความเฉลียวฉลาด ไหวพริบของนักกีฬาด้วย อีกทั้งยังต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลได้นั้นต้องประกอบไปด้วย ผู้ฝึกสอน นักกีฬา สถานที่ งบประมาณ การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์กีฬาซึ่งเป็นปัจจัยที่จะ
ช่วยให้นักกีฬามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการแข่งขันอย่างแท้จริง กีฬาวอลเลย์บอลสามารถเล่นได้ทั้งชายและหญิง และช่วยส่งเสริม
การออกกาลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเล่นผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วยังมี
คุณค่าต่อผู้เล่นหลายด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านจิตใจและพัฒนาการด้านสังคม (อรพิมล กิตติธีรโสภณ. (2552)
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านกีฬาและกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ทาง
ฝ่ายประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนได้จัดตั้งทีมขึ้นและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ
วอลเลย์บอลเป็นประจาทุกปี จากการพบปะสนทนากับครูผู้ฝึกสอนของทีมอื่น ๆ และจากการฝึกซ้อมในปีที่ผ่านมา ทาให้ผู้วิจัยได้พบ
ปัญหาต่าง ๆ ในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เช่น ปัญหาด้านนักกีฬาไม่มเี วลาซ้อมเพราะติดเรียนพิเศษ ไม่มีความมุ่งมั่นในการจะเอาชนะ
คู่ต่อสู้ที่เก่งกว่า ปัญหาด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของนักกีฬาได้ ไม่มีเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ใน
การฝึกซ้อมกีฬา ปัญหาการด้านโปรแกรมการฝึกซ้อม นักกีฬาไม่มีความรับผิดชอบและไม่ตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อม ไม่มีการสร้าง
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แรงจูงใจระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ปัญหาด้านงบประมาณและสวัสดิการ ไม่มีงบการสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ทุนการศึกษา
ปัญหาด้านสถานที่ในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานมีสภาพเก่าและชารุด ไม่มีอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
เนื่องจากในการเตรียมความพร้อมของทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นประเด็นสาคัญที่จะทาให้
ประสบความสาเร็จ จึงนับได้ว่าปัญหาในการเตรียมความพร้อมของทีมนักกีฬามีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ
นักกีฬาวอลเลย์ บอล จากประเด็ นปั ญหาดังกล่าว ผู้ วิจั ยจึ งสนใจศึกษาแนวทางในการส่งเสริ มและจู งใจให้ เกิ ดการแข่งขั นกี ฬา
วอลเลย์บอลในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบผลของการ ศึกษาและสามารถนาผลของการศึกษาไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถถ่ายทอดฝึกสอน ต้องมีความรู้ เสียสละ มีความอดทนและมีบทบาท
สาคัญที่จะพัฒนานักกีฬาไปสู่ความสาเร็จของวงการกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเพศหญิงและเพศชาย จานวน 96 คน โดยแบ่งเป็น เพศชาย 48 คน
เพศหญิง 48 คน ผู้ปกครอง 8 คน ผู้จัดการทีม 8 คน ผู้ฝึกสอน 8 คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 รวมทั้งสิ้น 120 คน
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ(แบบสอบถาม) เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 จานวน รวมทั้งสิ้น 96 คน
กลุ่ม ตัว อย่ างเชิงคุณ ภาพ(แบบสัมภาษณ์) เป็ นผู้ ฝึก สอน 8 คน (การเลือกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง)
ผู้จัดการทีม จานวน 8 คน และผู้ปกครองของนักกีฬา จานวน 8 คน (การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ) ของแต่ละทีม รวม
ทั้งสิ้น 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แบบสอบถามการวิจัยซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามแบบตรวจคาตอบ (check list)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่จูงใจของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนักกีฬา
2. ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน
3. ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม
4. ด้านสถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
5. ด้านงบประมาณและสวัสดิการของโรงเรียน
6. ด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น
2. แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านนักกีฬา
2. ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน
3. ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม
4. ด้านสถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอานวยความสะดวก

1196

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 6 ประจาปี พ.ศ. 2563

5. ด้านงบประมาณและสวัสดิการของโรงเรียน
6. ด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
7. ด้านโอกาสและสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
1. วิเคราะห์จากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (average) ร้อยละ (percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2. วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive satistics analysis) นามา
ทาการแยกประเด็นของข้อมูล รวบรวมแล้วนาเสนอในรูปแบบความเรียง
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา เป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 จาแนกอายุ
10 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 อายุ 11 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายุ 12 ปี จานวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.67 จาแนกการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 ประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 จาแนกการเข้าร่วมการ
แข่งขันวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 1 ครั้ง จานวน 20
คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 2 ครั้ง จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 77.08 3 ครั้ง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.09
ตอนที่ 2 นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น
6 ด้าน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยทั้ง 6 ด้าน สรุปรวม
ปัจจัย 6 ด้าน
µ
sd
ระดับ
1. ด้านนักกีฬา
4.37
0.92
มาก
2. ด้านผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผูฝ้ ึกสอน
4.47
0.86
มาก
3. ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม
4.23
0.88
มาก
4. ด้านสถานที่มี่ใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอานวยความสะดวก
4.27
0.99
มาก
5. ด้านงบประมาณและสวัสดิการของโรงเรียน
4.30
0.89
มาก
6. ด้านโอกาสและเงินรางวัลจากฝ่ายจัดการแข่งขัน
4.37
0.83
มาก
รวม
4.34
0.90
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงลาดับ
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
สถานที่มีใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และข้อ 3 ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขนึ้
ด้านนักกีฬามีการกาหนดเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจน มีการเตรียมอุปกรณ์
สถานที่ บุคลากรเพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่ม เติมกับบุคลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะกีฬา มีการ
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักกีฬาทั้งในขณะที่กาลังศึกษาและติดตามจนจบการศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักกีฬาตาม
สมควร ซึ่งนักกีฬาต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนด้วยเช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญและมีการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทาให้การส่งเสริมกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ ควรมีการดาเนินงานด้านการ
กีฬาของแต่ละโรงเรียน โดยมีระเบียนรองรับ การสนับสนุนด้านเงินทุนต่าง ๆ ในการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะทาให้ได้นักกีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว มี
การฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะให้กับนักกีฬาให้มี
ความต่อเนื่อง
ตอนที่ 4 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสรุปเป็นภาพรวม โดยสรุปภาพรวมได้ดังนี้
ผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ
วอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ด้านผู้จัดการทีม มีการจัดตาราง การฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสม
และบริบทของแต่ละทีม ส่วนใหญ่ในระดับดี ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์อยู่ในระดับดี โปรกรมการฝึกซ้อมมี
ความเหมาะสม สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ ในระดับดีมาก โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสนับสนุน
ช่วยเหลืองบประมาณ สวัสดิการ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนเป็นผู้มคี วามรู้ ประสบการณ์ด้านวอลเลย์บอลในระดับ
ดี มีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจ ความสนใจ มีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
แข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเอง ด้านผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนกีฬาที่ลูกชอบ รวมทั้งการ
รับ – ส่งบุตรหลานในการเข้าร่วม การฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย โปรกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 สามารถนาอภิปรายได้ดังนี้
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 เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการส่งเสริมให้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อุดร รัตนภักดิ์ (2540) ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือโค้ช เป็นบุคคลที่ทาหน้าที่ฝึกฝน อบรม
พัฒนาเทคนิคและทักษะกีฬา เพื่อนานักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการ
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันยังจาเป็นต้องมีปัจจัยด้านอื่น ๆ อีกเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
ปัจจัยด้านงบประมาณและสวัสดิการของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการส่งทีมเข้าร่วมรายการวิทยุการ
บินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธวัช วีระศิริวัฒน์ (2538) ซึ่งสรุปได้ว่างบประมาณที่ใช้การจัดเตรียม เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเตรียมทีมกีฬา
ต้องมีการวางแผนในการจัดเตรียมงบประมาณตลอดจนการแข่งขันอย่างรอบคอบ รัดกุม เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสาหรับ
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ใช้จ่ายในทุก ๆ ด้าน รวมถึง การจัดหาผู้สนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ หรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และเป็น
แรงจูงใจต่อนักกีฬาในทีม
ปัจจั ยด้า นโอกาสและเงินรางวัลจากฝ่ ายจัดการแข่งขัน อยู่ ในระดั บมาก มี ค่า เฉลี่ ยรวมเท่ากั บ 4.37 การ
ประชาสัมพันธ์มีส่วนสาคัญให้โรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รองลงมาเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางจาก
ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงที่พัก น้าดื่มนักกีฬา ตลอดจนได้รับทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาในระหว่างเรียน
นักกีฬาได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม เป็นผลดีต่อตัวเองและมีโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไป
ปัจจัยด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่งทางโรงเรียนที่เข้าร่วมการ
แข่งขันได้จัดทุนการศึกษา จัดหาเบี้ยเลี้ยงและชุดการแข่งขัน มีรถ รับ – ส่งนักกีฬา มีการทาประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ทา
ให้ผู้ปกครองไว้วางใจและสนับสนุนให้บุตรหลานเล่นกีฬา ต่อไป
ปัจจัยด้านสถานที่ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ทุก
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเห็นความสาคัญของอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานรองลงมาเป็นสนามสาหรับฝึกซ้อมได้มาตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวนักกีฬา ผู้ปกครอง ทาให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น น้าดื่มในโรงเรียนที่สะอาด เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นในเร่องความปลอดภัย
ปัจจัยด้านนักกีฬา อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 สิ่งสาคัญที่ทุกคนให้ความสนใจนักกีฬายอมรับกฎ
กติกา ระเบียบวินัยและความมีน้าใจนักกีฬา รองลงมาเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนสร้างโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อผ่อน
คลายร่างกาย จิตใจ ซึ่งนักกีฬาทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกาหนด เวลา มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา จึงทาให้ผู้ปกครอง
เห็นด้วยและสนับสนุนให้ลูกได้เล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง
2. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีต้องมี
ปัจจัย 4 ด้านให้มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ สถานที่อุปกรณ์และเครื่องอานวยความสะดวกและการจัดการ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เพศหญิง 48 คน คิดเป็นร้อยละ
50.00 จาแนกอายุ 10 ปี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 อายุ 11 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายุ 12 ปี
จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 จาแนกการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 จาแนก
การเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 1
ครั้ง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83 2 ครั้ง จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 77.08 3 ครั้ง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.09
ผลของการสัมภาษณ์ปัจจัยที่จูงใจในการส่งทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขันรายการวิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิ
วอลเลย์บอลรอบศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 2562 ด้านผู้จัดการทีม มีการจัดตาราง การฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างเหมาะสม
และบริบทของแต่ละทีม ส่วนใหญ่ในระดับดี ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์อยู่ในระดับดี โปรกรมการฝึกซ้อมมี
ความเหมาะสม สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกซ้อมส่วนใหญ่ ในระดับดีมาก โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสนับสนุน
ช่วยเหลืองบประมาณ สวัสดิการ ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ด้านผู้ฝึกสอนเป็นผู้มคี วามรู้ ประสบการณ์ด้านวอลเลย์บอลในระดับ
ดี มีการคัดเลือกนักกีฬาตามความสมัครใจ ความสนใจ มีการวางแผนการฝึกซ้อมระยะยาวและต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
แข่งขันเพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ เพิ่มทักษะและพัฒนาของตนเอง ด้านผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนกีฬาที่ลูกชอบ รวมทั้งการ
รับ – ส่งบุตรหลานในการเข้าร่วม การฝึกซ้อมในโรงเรียนมีความปลอดภัย โปรกรมการฝึกซ้อมเหมาะสมดี
ความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬ าวอลเลย์บอลให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ดีขึ้นด้านนักกีฬามีการกาหนดเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินงานในเรื่องกีฬาให้ชัดเจนมีการเตรียมอุปกรณ์
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สถานที่ บุคลากรเพิ่มเติมเฉพาะทางกีฬาหรือให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากรภายในไปอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะกีฬา มีการ
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักกีฬาทั้งในขณะที่กาลังศึกษาและติดตามจนจบการศึกษา มีระบบการช่วยเหลือนักกีฬาตาม
สมควร ซึ่งนักกีฬาต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนด้วยเช่นกัน ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญและมีการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทาให้การส่งเสริมกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ ควรมีการดาเนินงานด้านการ
กีฬาของแต่ละโรงเรียน โดยมีระเบียนรองรับ การสนับสนุนด้านเงินทุนต่าง ๆ ในการดาเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะทาให้ได้นักกีฬาที่สนใจเข้ามาพัฒนาและได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม แทนที่จะได้จากนักกีฬาโควตาเพียงอย่างเดียว มี
การฝึกซ้อมกีฬาอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาในการจะพัฒนาตนเองและเพิ่มทักษะให้กับนักกีฬาให้มี
ความต่อเนื่อง
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การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง 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 จิตศิริน ก้อนคง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: Somruedee.C@psru.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุข และเปรียบเทียบระดับความสุขของผู้สูงอายุ ในโรงเรียน
ผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกกลุ่มอาสาสมัคร คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง 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 มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีระดับ
ความสุขแตกต่างจากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลพลายชุมพล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ ความสุขผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลพลายชุมพล
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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บทนา
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีประชากรค่อนข้างคงตัวอยู่ที่ 65 ล้านคน โดยกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วคือกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงอายุมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 และกาลังจะกลายเป็นสังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ (Aged society)ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ผู้สูงอายุไทยได้เพิ่มจานวนขึ้นเกือบ 7
เท่าตัวในปีพ.ศ.2513 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพียง 1.7 ล้านคนประชากรสูงอายุได้เพิ่มจานวนเป็น 4 ล้านคน
ในปีพ.ศ.2533 และเพิ่มเป็น 11.2 ล้านคน ในปีพ.ศ.2561 อีก 20 ปีข้างหน้า ในปีพ.ศ.2581 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุ, 2558) ประชากรสูงอายุไทยจะเพิ่มจานวนขึ้นอีกเกือบเท่าตัว คือเป็น 20 ล้านคนจากสถานการณ์ข้างต้นประเทศไทย
มีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการจัดระบบสวัสดิการและการประกันสังคมแก่ผู้สูงอายุการบริการทางด้านสุขภาพอนามัย
การดูแลผู้สูงอายุ(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม
สภาวะการจ้างงาน ตลอดจนระบบบริการต่างๆ ในประเทศในระยะยาวอีกด้วย ผู้สูงอายุจาเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อให้
สามารถดารงชีวิต ได้ อย่า งเป็ นปกติ สุข ดังนั้นความสุข ของผู้สู งอายุจึ งเป็นสิ่ งที่ มีความสาคั ญและจ าเป็นส าหรับผู้ สูงอายุ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า ความสุข (Happiness)เป็นดัชนีบ่งชี้ที่สาคัญในการดาเนินชีวิตของบุคคล
เนื่องจากความสุขเป็นผลรวมในการดาเนินชีวิตของบุคคลทั้งสภาพความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และวิธีการจัดการกับอารมณ์ คุณธรรมความดีภายในจิตใจ รวมถึงความ
เกื้อกูลกันในสังคมโดยสรุป ความสุข คือ การรับรูเกี่ยวกับอารมณ์ทางด้านบวกในจิตใจ อันเนื่องมาจากความพึงพอใจต่อสภาพ
การดาเนินชีวิตตามที่คาดหวังไว ก่อให้เกิดความรูสึกมีคุณค่าในตนเองทาให้มีการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในทางบวกผู้สูงอายุเป็นวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอยหลายๆ ด้าน ทาให้บทบาทหน้าที่ลดลง การทากิจกรรมต่างๆ ลดลง เกิ ดความรู้สึก
ในทางลบและท าให้ ผู้สู งอายุไ ม่ มีค วามสุข ทั้ งนี้ ค วามสุ ข ของผู้ สู งอายุ นั้ นมี ความแตกต่า งกัน ขึ้ น อยู่ กับ วั ฒนธรรม สังคม
สิ่งแวดล้อม และการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (วิทมา ธรรมเจริญ, 2555) ทั้งนี้จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุมีระดับความสุขแตกต่างจากผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ (ธิดารัตน์ นวล
เดช, 2560).
พื้นที่ตาบลพลายชุมพลมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 มีจานวนผู้สูงอายุ 1,142 คนพ.ศ.2561 มี
จานวนผู้สูงอายุ 1,216 คน และในปี พ.ศ.2562 มีจานวนผู้สูงอายุ 1,322 คน (กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตาบลพลายชุมพล,
2561) จึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศูนย์บริการข้อมูล สสส., 2561)ทั้งนี้โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตาบล
พลายชุมพลเกิดขึ้นจากการที่มีทุกภาคส่วนในชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรงเรียน
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลพลายชุมพลมีการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับดีสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้และ
ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ (สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2561) จึงทาให้พื้นที่ตาบลพลายชุมพลเป็นที่รู้จักและมี
ผู้คนหลากหลายพื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในโรงเรียนผู้สูงอายุ และภายในพื้นที่ตาบลพลายชุมพลยังเป็นพื้นที่ ที่มี ภูมิประเทศ
ที่เหมาะแก่การเกษตร และมีแหล่ งน้าธรรมชาติซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่คนใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนบ้านจัดสรรในหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทาให้ในพื้นที่ตาบลพลายชุมพลมีความเจริญมากขึ้นและมีความเป็นชุมชนเมืองจากแต่ก่อนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปรียบเทียบความสุข ของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ กับผู้สูงอายุในพื้นที่เขต
เทศบาลตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาภารกิจด้านผู้สูงอายุของเทศบาลต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาบลพลายชุมพล อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขของผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 98 คน และ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล (ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนผู้สูงอายุ) จานวน 1,178 คน
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อานาจของแบบทดสอบ (Power Analysis) ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
G*Power 3.1.9.2 สาหรับสถิติ Independent Sample t-test ได้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 64 คน แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นกลุ่มละ 70 คน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการเก็บข้อมูล รวมขนาดตัวอย่างเท่ากับ 140 คน โดยเก็บข้อมูล
จากผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุจากจานวนทั้งหมด 98 คน ให้ได้ 70 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจานวน 70 คน สาหรับกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)และขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เป็นการใช้โปรแกรมในการสุ่มออนไลน์ (Random Number Generator)
เพื่อให้ได้จานวนครบตามที่ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 7 ข้อ โดยข้อคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และแบบเติมตอนที่ 2แบบวัดความสุขผู้วิจัยได้
ดาเนินการแปลแบบสอบถาม Oxford Happiness Questionnaire ของ Michel argyle และ Peter Hills (Hills & Argyle,
2002)และแบบวัดความสุขของกรมสุขภาพจิตประกอบด้วยข้อคาถามจานวนทั้งหมด 39 ข้อโดยเป็นข้อคาถามเชิงบวกและเชิง
ลบ โดยลักษณะคาตอบเป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการ พิจารณาความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย ผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน และตรวจสอบระดับความเที่ยงในการ วัดข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติCronbach’s Alpha Coefficient
ได้ค่าระดับความเที่ยงรวมทั้ง 0.83 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถาม เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน หมู่บ้านที่อาศัย จานวนบุต ร การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม รวมจานวน 7 ข้อ โดยข้อคาถามเป็นแบบเลือกตอบ
(Checklist) และแบบเติม
ส่วนที่ 2 แบบวัดความสุขผู้วิจัยได้ดาเนินการแปลแบบสอบถามOxford Happiness Questionnaire และแบบวัด
ความสุขของกรมสุขภาพจิตประกอบด้วยข้อคาถามจานวนทั้งหมด 39 ข้อโดยเป็นข้อคาถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยลักษณะ
คาตอบเป็นแบบมาตราวัดประเมินค่า 6 ระดับ
แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช้ นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3
ท่าน ตรวจสอบ ข้อคาถามแล้วนาผลคะแนนที่ได้มาคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์แล้ว
คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 มาทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน
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2. หาค่าความเชื่อมั่น ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน วิเคราะห์ความเชื่อมั่ นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83
3. ค่าอานาจจาแนก ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนก ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม
(Corrected Item Total correlation)ในส่วนของคาถามแบบวัดความสุข เท่ากับ 0.20-0.55
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล
ตารางที่ 1จานวนและร้อยละของคุณลักษณะส่วนบุคคล (n=140)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
60-69
70-79
80 ขึ้นไป
สถานภาพ
1. โสด
2. แต่งงานแล้ว
3. หม้าย
4. อย่า/แยก
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,000 – 10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
หมู่บ้านที่อยู่อาศัย
1) หมู่ที่ 1
2) หมู่ที่ 2
3) หมู่ที่ 3
4) หมู่ที่ 4
5) หมู่ที่ 5
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จานวน(คน)

ร้อยละ

43
97

30.7
69.3

107
24
9

76.5
17.1
6.4

2
108
24
6

1.5
77.1
17.1
4.3

129
8
3

92
6
2

9
25
43
30
33

6
18
31
21
24
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ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวนบุตร
1-5 คน
6 คนขึ้นไป
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
1) เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
2) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

จานวน(คน)

ร้อยละ

134
6

95.7
4.3

70
70

50.0
50.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.3 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง
60-69 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.5และมากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 77.1 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 92หมู่บ้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นหมู่ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 31และ มีจานนบุตร 1-5 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
95.7
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุข
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาล ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้สูงอายุในโรงเรียน
(n=70)
SD
การแปล
ผล
0.61
มาก
0.63
มาก
0.59
มาก

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
(n=70)
SD
การแปล
x
ผล
5.27
0.59
มาก
5.26
0.58
มาก
5.41
0.65
มาก

ประเด็น

x

1.รู้สึกว่าในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเรื่องมีค่า
2.มีสมาธิที่ดีในการทาสิ่งต่างๆในชีวิต
3.ใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข

5.67
5.53
5.64

4.พอใจกับทุกอย่างในชีวิต

5.63

0.59

มาก

5.36

0.70

มาก

5.สามารถทาสิ่งต่างๆในชีวิต อย่างเป็น
ปกติ
6.รู้สึกว่าขณะนี้ตนกาลังทาสิ่งใดอยู่

5.59

0.63

มาก

5.34

0.78

มาก

5.23

0.76

มาก

5.21

0.87

มาก

7.ประสบการณ์ของตนเป็นสิ่งที่น่า
ภาคภูมิใจ
8.คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆทีต่ ้องตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ
9.ดาเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและชาญ
ฉลาด
10.รู้สึกพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพ
ที่ตัวเองได้รับ

5.73

0.45

มาก

5.23

0.87

มาก

5.23

0.92

มาก

5.07

0.94

มาก

5.53

0.63

มาก

5.14

0.79

มาก

5.63

0.57

มาก

4.99

0.77

มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)

ประเด็น
11.รู้สึกพึงพอใจกับพละกาลังที่ตนมีใน
การทากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
12.รู้สึกพึงพอใจกับความสามารถดูแล
ตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น
13.รู้สึกพึงพอใจกับลูกๆของตน
14.รู้สึกพึงพอใจกับความสุขของ
ครอบครัว
15.รู้สึกพึงพอใจกับความช่วยเหลือเกื้อกูล
ด้านจิตใจ อารมณ์ จากคนอื่น
(นอกเหนือจากคนในครอบครัว)
16.รู้สึกพึงพอใจในหน้าที่การงานของ
ตนเอง(กรณีที่มีงานทา)
17.สามารถเป็นมิตรกับคนรอบข้างได้
แทบทุกคน
18.เป็นคนหัวเราะง่าย
19.มีทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่งในชีวิต
21.รู้ว่าในชีวิตยังมีสิ่งที่น่าสนใจทีท่ าให้
เกิดการเรียนรู้
22.คิดว่าตนมีความเป็นอยู่และฐานะทาง
สังคม ตามทีไ่ ด้คาดหวังไว้
23.มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้
เมื่อมีเหตุการณ์คับขัน

ผู้สูงอายุในโรงเรียน
(n=70)
SD
การแปล
x
ผล
5.46
0.67
มาก

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
(n=70)
SD
การแปล
x
ผล
4.99
0.77
มาก

5.50

0.68

มาก

4.99

0.83

มาก

5.66
5.64

0.48
0.57

มาก
มาก

5.14
5.06

0.99
0.98

มาก
มาก

5.26

0.81

มาก

5.13

0.85

มาก

5.36

0.74

มาก

4.76

1.14

มาก

5.77

0.42

มาก

5.11

0.88

มาก

5.70
5.67
5.60

0.49
0.50
0.58

มาก
มาก
มาก

5.11
5.29
4.50

0.81
0.85
0.91

มาก
มาก
มาก

5.41

0.71

มาก

4.51

0.99

มาก

5.44

0.75

มาก

4.76

0.91

มาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุกับผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ต่อ)
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ประเด็น
24.รู้สึกยินดีกับความสาเร็จของคนอื่น
25.รู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อนื่ เมื่อ
มีโอกาส
26.ต้องการทาบางสิ่งที่ใหม่ในทางที่ดี
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม
27.รู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
ครอบครัว
28.มั่นใจว่าชุมชนที่ตนอาศัยอยู่มคี วาม
ปลอดภัยต่อตนเอง

ผู้สูงอายุในโรงเรียน
(n=70)
การแปลผล
SD
x
5.74
0.53
มาก
5.93
0.29
มาก

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
(n=70)
การแปลผล
SD
x
4.87
0.82
มาก
5.00
0.79
มาก

5.50

0.72

มาก

5.01

0.86

มาก

5.71

0.62

มาก

5.21

0.82

มาก

5.70

0.46

มาก

5.30

0.91

มาก

จากตารางที่ 2 ในคาถามเชิงบวกรายข้อ ผลของผู้สูงอายุในโรงเรียน พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ในระดับมาก ( =
5.53, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่สุด คือ ความรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อ
มีโอกาส ( = 5.93 S.D. = 0.29) รองลงมาคือการที่สามารถเป็นมิตรกับคนรอบข้างได้แทบทุกคน ( = 5.77 S.D. = 0.42)
ความรู้สึกยินดีกับความสาเร็จของคนอื่น ( = 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 ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่สุด คือ การใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีความสุข ( = 5.41 S.D.
= 0.65) รองลงมา คือ ผู้สูงอายุพอใจกับทุกอย่างในชีวิต ( = 5.36 S.D. = 0.70) ผู้สูงอายุสามารถทาสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างเป็น
ปกติ ( = 5.34 S.D. = 0.78) ผู้สูงอายุมั่นใจว่าชุมชนที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัยต่อ ตนเอง ( = 5.30 S.D. = 0.91) และ
ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อทุกสิ่งในชีวิต ( = 5.29 S.D. = 0.85)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนใน โรงเรียนผูส้ ูงอายุกับผูส้ ูงอายุในเขต
เทศบาล ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้สูงอายุในโรงเรียน
(n=70)
SD
การแปล
x
ผล
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.ในระหว่างการพักผ่อนท่านมีเรือ่ ง
กังวลใจจึงทาให้ตนรู้สึกไม่สดชื่น

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 า นรู้ สึ กว่ า ชี วิ ต ของตั วเองไ ม่
น่าสนใจ

5.70

0.59

มาก

4.76

1.33

มาก

35.ท่ า นรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถควบคุ ม สิ่ ง
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.ท่ า นรู้ สึ ก กั ง วลใจกั บ เรื่ อ งทุ ก เรื่ อ ง
ที่มากระทบตัวท่าน

4.77

1.72

มาก

4.03

1.77

ปานกลาง

ประเด็น
29.รู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่
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ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
(n=70)
SD
การแปลผล
x
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จากตารางที่ 3 ในคาถามเชิงลบรายข้อ ผลของผู้สูงอายุในโรงเรียน พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ในระดับมาก ( =
5.33,S.D. = 1.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขมากที่สุด คือ ผู้สูงอายุ ไม่ชอบการเข้าสังคม ( =
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
ตารางที่ 4การเปรี ย บเที ย บระดั บ ความสุ ข ของผู้ สู ง อายุ ในโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ กั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาล ต าบล
พลายชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน

S.D.

t

sig.

9.13

0.00

ผู้สูงอายุในโรงเรียน

70

5.51

0.22

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

70

4.88

0.53

จากตารางที่ 4 สาหรับผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย พบว่า ระดับความสุขของผู้สูงอายุที่เรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ
แตกต่างจากผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอายุในโรงเรียนมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุใน
ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผลผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้
1. ภาพรวมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีความสุขในระดับมาก ( =5.51, S.D. = 0.22) เมื่อพิจารณารายข้อเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากเกือบทั้งหมด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพิน ทรัพย์แก้ว (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วย
หลั ก สู ต รโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ข องศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู งอายุ วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
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) ทาการศึกษาเรื่อง ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ
ผลวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจานวน 380 คน ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง จังหวัดสมุทรปราการมีความ
ผาสุกทางใจของผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก โดยมีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = 0.57, 0.56
และ 0.56 ตามลาดับ p-value = 0.05)
2. การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ในโรงเรียนมีระดับความสุขมากกว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลพลาย
ชุมพล อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากแบบสอบถามพบว่า
ผู้สูงอายุในโรงเรียนส่วนใหญ่มีความสุขมากจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุทาให้ได้พบปะพูดคุยและเป็นมิตร
กับบุคคลอื่น รองลงมาผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุยัง รู้สึกมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้ของตนอย่าง
ภาคภูมิใจซึ่งต่างจากในรายข้อคาถามเดียวกันกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล พบว่ามีระดับความสุขน้อยกว่าผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุแต่มีระดับความสุขมากในรายข้อคาถามอื่น พบว่าผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีระดับความสุขมากที่สุดคื อการได้ใช้ชีวิต
อย่างอิสระและมีความสุข รองลงมาผู้สูงอายุในเขตเทศบาลยังรู้สึกมีความสุขและพอใจกับทุกอย่างในชีวิต
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
จากผลของการศึกษาสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา สร้างเสริมคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ
ทาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพิ่มมากขึ้นได้ต่อไปในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีความสุขในการดารงชีวิต เช่น การส่งเสริมให้คนในสังคมไม่ละเลยกับผู้สูงอายุ จัดอบรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุหรือผู้
ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนกับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม และศึกษาความต้องการในชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อนามา
สร้างเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เหมาะสมต่อไป รวมทั้งควรสนับสนุนบทบาทของครอบครัวและชุมชน
ให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มความสุขในชีวิต ให้กับผู้สูงอายุ
มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
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บทคัดยอ
การออกกําลังกายเปนประโยชนตอสุขภาพและปองกันโรคตางๆได การออกกําลังกายที่เหมาะสมถูกตองอยาง
สม่ําเสมอรวมกับการควบคุมอาหารและการใชยาที่เหมาะสมสามารถปองกันและลดภาวะแทรกซอนตางๆได นวัตกรรมการ
ออกกําลังกายดวยไผดีมีแฮง เปนนวัตกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิก ผสมผสานกับการออกกําลังกายแบบมีแรงตานดวย
การใชอุปกรณไมไผที่มีลักษณะคลายดัมเบล และมีการคิดคนทาทางใหเหมาะสม โดยสามารถออกกําลังกายไดทุกสวนของ
รางกาย ทาออกกําลังกายมีทั้งหมด 9 ทา รวมทาอบอุนรางกายและทาผอนคลาย ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของการใชนวัตกรรม ตออัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยมีกลุม
ตัวอยาง 16 ราย คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ นวัตกรรม “Phai Dee Mee
Hang” เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Pair-t test ผลการศึกษา
พบวาหลังใชนวัตกรรมฯ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะบีบตัว และความดัน
โลหิตขณะคลายตัวหลังการออกกําลังกายมีคาต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
p<0.05 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดวานวัตกรรมฯสงผลใหกลุมตัวอยางมีอัตราการเตนของหัวใจและความ
ดันโลหิตที่ดีขึ้น
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
การสรางสุขภาพเชิงรุกเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยสรางความเขมแข็งของปจเจกบุคคลครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ใหมีศักยภาพในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพ มีการเรียนรูมีสวนรวมในการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ คือ
การสรางปจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี อันไดแกการลดสาเหตุและจัดระบบดูแลปจจัยพื้นฐานทั้งผลิตภัณฑและ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพ เนื่องดวยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมและ
โรคที่สามารถปองกันได ยังมีแนวโนมสูงขึ้น สวนหนึ่งสาเหตุดังกลาวเกิดจาก การขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี การ
ดําเนินการมีลักษณะตั้งรับ มุงความสนใจไปที่การดูแลหลังเจ็บปวย ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ดังนั้น การสรางความ
ครอบคลุมในการเขาถึงการรักษา พยาบาลและการปรับปรุงคุณภาพบริการแลว สิ่งที่ตองคํานึงถึง คือการสรางสุขภาพ โดย
การใหประชาชนมีสวนรวมและตระหนักในการสรางสุขภาพพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก การทําใหประชาชนหันมาออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณคา ซึ่งเปนการทําใหประชาชนปวยนอยลงดวยมาตรการสําคัญดังกลาว จะ
ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดีสมบูรณ แข็งแรงดวยการออกกําลังกาย ซึ่งสงผลตอรางกายและจิตใจและทําใหลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล ดวยโรคที่สามารถปองกันไดหรือโรคที่การออกกําลังกายแลวทําใหอาการดีขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลทําให
ประชาชนทุกวัย ทําภารกิจในชีวิตประจํา วันไดเต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงสาธารณสุขที่เห็น
ความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงผลักดันใหเปนมาตรการสําคัญประการหนึ่งในงานสรางเสริมสุขภาพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ เปนวิธีหนึ่งในการเสริมสรางและรักษา ทั้งยัง
สามารถปองกันและควบคุมโรคบางโรคไดดวย เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคอวน โรคกระดูกพรุนและโรค
อื่นๆ การเคลื่อนไหวของรางกายทีก่ ระฉับกระเฉงจะชวยเพิ่มพลัง ลดความเครียด ลดโคเลสเตอรอลตัวที่ไมดี และลดความดัน
โลหิต (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2554 )
การออกกําลังกายเปนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพประการหนึ่งที่สําคัญโดยมีการเคลื่อนไหวสวน ตางๆ ของรางกาย เพื่อ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหอวัยวะระบบตางๆ ของรางกายไดทํางาน อยางเต็มที่ เชน ระบบกลามเนื้อและขอตอระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เปนตน นอกจากนี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทั้งบุคคลที่มีภาวะสุขภาพดีและ
บุคคลที่ เจ็บปวยและอีกทั้งยังสามารถปองกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคตางๆ เชน โรคอวน โรคความ ดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด (กรมอนามัย, 2561) และจากสถานการณและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสุขภาพ กาเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธและภาวการณตายลดลง คน
ไทยอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น รูปแบบของภาวะโรคเปนลักษณะโรคไมติดตอ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
จากการศึกษาขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐานของหมูบานปากหวย ตําบลดอนทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พบวามีขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐานที่ไมบรรลุตัวชี้วัด คือ คนอายุ 6 ปขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วันๆ ละ
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30 นาที จากการสํารวจ 350 ครัวเรือน มีประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จํานวน 801 พบวามีประชากรที่มีการออกกําลังกาย 201
คน คิดเปนรอยละ 25.09 และ ประชากร 600 คนที่ไมมีการออกกําลังกาย คิดเปนรอยละ 74.9 (มหาดไทย,2562) จึงไดนํามา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา ไดแก ขนาดปญหา ความรุนแรงของปญหา ความยากงายในการแกไขปญหา และความ
ตระหนักของการแกไขปญหาโดยใชวิธีการจัดลําดับความสําคัญของปญหา ของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
และวิเคราะหสาเหตุของปญหา พบวา ประชากรขาดการออกกําลังกายเนื่องจากไมมีแรงจูงใจ ขาดความรูในการออกกําลังกาย
ซึ่งการไมออกกําลังกายนั้นเปนสาเหตุหลักของปญหาโรคเรื้อรังในหมูบานปากหวย จากสถิติประชากรในหมูบานปากหวยปวย
เป น โรคความดั น โลหิ ต สูง สู ง มากที่ สุ ด จํ า นวน 202 คน และรองลงมาคือ โรคเบาหวาน จํ า นวน 100 คน และเป น ทั้ ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 81 คน และจากการคัดกรองกลุมเสี่ยงในผูที่มีอายุ 30 ปขึ้นไป พบวา มีผูปวยเกา
จํานวน24 คน กลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน จํานวน 4 คน กลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงสูง จํานวน 19 คน จากจํานวนทั้งหมด 57
คน (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนทอง, 2562)
จากสถานการณ แ ละป ญหาดัง ที่ ได ก ลา วมาข างต นผู วิ จัย จึ งได ความสํ า คัญ ของป ญหาการไม อ อกกํ าลั ง กายกั บ
ประชาชนกลุมปวยดวยโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง จึงไดจัดทํานวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”ใชรวมกับทาออกกําลังกายที่คิดคน
ขึ้นจํานวน 9 ทาเพื่อเปรียบเทียบผลจากการออกกําลังกายกับอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต ในผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง นับเปนการเสริมสรางศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ใหมีความใสใจตอสุขภาพและมีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพที่ดี
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต ของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงกอนและหลังการใชนวัตกรรม “ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา
วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย (Study design) การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดย
เปนกลุมเดียวกันเปรียบเทียบกอนและหลัง การเก็บขอมูลระหวางวันที่ 2-27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยาง เปนประชาชนผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หมูที่ 5 บานปากหวย ตําบลดอนทอง อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 16
คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เกณฑคัดเขา มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนเพศหญิง-ชาย ที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป
(2) เปนผูที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีประวัติโรคประจําตัวเปนโรคความดันโลหิตสูง ตอง
ควบคุมไดและอยูในความดูแลของแพทย
(3) มีความสมัครใจในการทดลองใชนวัตกรรม ”ไผดีมีแฮง” รวมกับการออกกําลังกาย
9 ทา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบบันทึกอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต
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2. นวัตกรรม “Phai Dee Mee Hang” รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา ไดรับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validility ) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อพิจารณาความถูกตองและความ
ครอบคลุมของเนื้อหา การใชภาษา
การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง กอนดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดมีการขั้นตอนการพิทักษสิทธิ์ ดังนี้
1. กอนการดําเนินการวิจั ยกลุมตัวอยางจะไดรับคํ าชี้แจงเกี่ยวกับขั้ นตอน กระบวนการวิจัย การเก็บขอมูลของกลุ ม
ตัวอยางเปนความลับ และสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง
2. กอนการใชนวัตกรรมฯนีต้ องไดรับความยินยอมจากกลุม ตัวอยางกอน
3. ผูวิจัยจะมีการนัดหมายลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนใชนวัตกรรมฯกับกลุม ตัวอยาง
4. กลุมตัวอยางสามารถปฏิเสธการใชนวัตกรรมฯฯกับผูวิจัยไดตลอดระยะเวลา โดยไมจําเปนตองแจงเหตุ
5. นวัตกรรมฯไมเปนอันตรายแกกลุมตัวอยาง
การดําเนินการทดลอง ดังนี้
1. ขั้นเตรียม ดังนี้
1. 1 ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่เกี่ยวของกับประยุกตใชไมไผในการออกกําลังกาย ทา
ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับอุปกรณออกกําลังกาย ระดับความดันโลหิตกับการออกกําลังกายและอัตราการเตนของหัวใจกับ
การออกกําลังกาย เพื่อนํามาออกแบบและสรางนวัตกรรม
1.2 รวมออกแบบนวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”
1.3 สรางนวัตกรรม “ไผดีมีแฮง” โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) เตรียมอุปกรณในการทํานวัตกรรม นวัตกรรมไผดีมีแฮง ไดแก
- ไมไผซาง
- ไมกระดาน
- กระดาษทราย
- สวานสําหรับเจาะรู
- ทินเนอร
- ดินสอ
- เลกเกอร
- ตะปูเข็ม
- เลื่อยมือ
- เลื่อยไฟฟา
- ตลับเมตร
- แปรงทาสี
(2) ตัดไมไผเปนทอนยาว ขนาด 63 cm. เสนผาศูนยกลางขนาด 3 cm. จํานวน 1
ทอน และตัดไมไผเปนทอนยาว ขนาด 26 cm เสนผาศูนยกลางขนาด 10 cm จํานวน 2 ทอน
(3) นําไมไผที่ตัดขนาด 26 cm. มาประกอบดวยไมกระดานที่จัดเปนวงกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 10 cm. จากนั้นนําตะปูเข็ม มาตอกประกอบกัน
(4) นําไมไผที่ประกอบดวยไมกระดานมาเจาะรูตรงกลาง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3
cm.
(5) นําไมขนาด 63 cm. และขนาด 26 cm. มาประกอบกันโดยใชไมไผขนาด 63 cm.
ไวตรงกลางและขนาด 26 cm.ไวเปนสวนปลาย นําเศษไมมาตอกยึดบริเวณที่ประกอบใหแนน
(6) นําอุปกรณที่ประกอบแลว มาเจาะรูขนาดกวาง 0.5 cm ยาว 5 cm. เพื่อเปนที่
หยอดเหรียญ
(7) นําไมไผที่ประกอบเสร็จแลวมาเคลือบดวยเลกเกอรที่ผสมกับทินเนอรในอัตราสวน
4:1 และนํามาผึ่งลมใหแหง รายละเอียดดังภาพ
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63 cm.
26 cm.

26 cm.
11 cm.

10 cm.
ชองสําหรับใสเหรียญ 1 บาท
วัสดุ : ไมไผ น้ําหนัก 1.5 kg.

(8) นํานวัตกรรมมาประยุกตใชรว มกับการออกกําลังกาย 9 ทา ดังนี้
1.ทางอแขนเขา

เตรียมพรอมดวยทายืนตรง เทาอยูหางกันพอประมาณ จับนวัตกรรมไวระดับอกและงอแขนเขาและเหยียดออกนับ
1-10 และสลับแขน ทําขางละ 2 เซต ทานี้ชวยในการบริหารยืดเหยียดกลามเนื้อ biceps, triceps, deltoid, flexor group
of forearm ,Extensor group of forearm
2.ทากางแขน
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เตรียมพรอมดวยทายืนตรง ใชมือขางหนึ่งจับนวัตกรรมเหยียดตรงขางลําตัว ตั้งฉาก 90 องศากับพื้น คางไว 3 วินาที
แลวดึงแขนกลับเก็บไวขางลําตัว ทําซ้ําขางละ 10 ครั้ง แลวจึงเปลีย่ นขาง ชวยในการบริหารยืดเหยียดกลามเนื้อ biceps,
triceps, deltoid, flexor group of forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsiและ
trapezius บริหารขอไหล บริหารขอศอก
3.ทาชกหนา

เตรียมพรอมดวยทายืนตรง เทาอยูหางกันพอประมาณ จับนวัตกรรมไวระดับอก เก็บขอศอกชิดลําตัว ตามองตรง
ไปขางหนา กาวเทาซายพรอมกับชกมือขวาไปขางหนาใหขนานกับพื้น เปดสนเทาขวาโดยทิ้งน้ําหนักลงที่ขาซาย ดึงแขนและขา
กลับมาในทาเริ่มตนแลวสลับขางทีละขางนับ 1-10 ครั้ง 2 เซตทานี้ชว ยในการบริหารยืดเหยียดกลามเนื้อ 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 เก็บขอศอกชิดลําตัว ตามองตรง
ไปขางหนา กาวเทาซายพรอมกับชกมือขวาไปขางซาย ขวา ใหขนานกับพื้น เปดสนเทาขวาโดยทิ้งน้ําหนักลงที่ขาซาย ดึงแขน
และขากลับมาในทาเริม่ ตนแลวสลับขางทีละขางนับ 1-10 ครั้ง 2 เซตทานี้ชวยในการบริหารยืดเหยียดกลามเนื้อ biceps,
triceps, deltoid, flexor group of forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsiและ
trapezius บริหารขอไหล บริหารขอศอก
5.ทาศอกกลับ

มือจับนวัตกรมไวระดับอกจากนั้นเหวี่ยงศอกกลับไปขางหลัง และหมุนตัวแคครึ่งวงกลม ทําสลับซาย-ขวา จนครบ
จังหวะทีละขางนับ 1-10 ครั้ง 2 เซตทานี้ชวยในการบริหารยืดเหยียดกลามเนื้อ biceps, triceps, deltoid, flexor group of
forearm ,Extensor group of forearm , Pectoralis ,Latissimus dorsi ,trapeziusและ Sternocleidomastoid บริหาร
ขอไหล บริหารขอศอก บริหารขอคอ

6.ทาโบกแท็กซี่
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เตรียมทายืน มือจับนวัตกรรมแลวยกขึ้นลง 10 ครั้ง จากนั้นสลับขางทําซ้ําเชนเดิม ชวยบริหารกลามเนือ้ biceps,
triceps, deltoid, flexor group of forearm ,Extensor group of forearmและ trapezius และบริหารขอบริเวณ
shoulder joint
7.ทารีดผา

เตรียมทายืน มือจับนวัตกรรม ยื่นไปขางหนา แลวแกวงแขนแนวราบไปมา 10 ครั้ง พรอมโยกเอวไปมา แลวสลับขาง
จับดัมเบล ชวยบริหารกลามเนื้อ 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 จากนั้นย่ําเทาสลับกันตามจังหวะ ชวยบริหารกลามเนื้อ biceps,
Muscle of gluteal region, Gastrocnemius, Hamstring ,Latissimus dorsi และบริหารขอบริเวณ knee joint และ
ankle joint
9.ทานั่งกมไปขางหนา

เตรียมทานั่งเหยียดขา 2 ขางไปดานหนา ใชมือทั้งสองขางจับนวัตกรรมในทาคว่ํามือแลวกมตัวไปดานหนาแนว
ระนาบกับหัวเขา เคลื่อนไปใหหลังงอสุด ทําซ้ํา 10 ครั้ง ยืดเหยียดกลามเนื้อ Muscle of gluteal region, Gastrocnemius
และ Hamstring group Pectoralis , Latissimus dorsi, trapezius, biceps, triceps, deltoid, flexor group of
forearm
2. ขัน้ ทดลองใชนวัตกรรม ดังนี้
2.1 คัดกลุมตัวแบบเฉพาะเจาะจง โดยการประเมินอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิตกอน-หลัง
โดยใชเครื่องวัดความดันดิจิทัล
2.2 นํานวัตกรรมไปใชกับกลุมตัวอยางที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปขึ้นไป จํานวน 16 คน
2.3 อธิบายการใชนวัตกรรมพรอมกับทาที่ใชในการออกกําลังกายใหกับกลุมตัวอยาง
2.4 ดําเนินการนํานวัตกรรมไปใชกับกลุมเปาหมาย โดยใชระยะเวลาในการออกกําลังกายสัปดาหละ 5 วัน
วันละ 45 นาที เปนเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห
3 . ขัน้ ประเมินผล
3.1 ประเมินอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต กอน-หลังใชนวัตกรรม
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ไดแก ความถี่ รอยละ
วิเคราะหขอมูลอัตราการเตนของหัวใจ และความดันโลหิต โดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรตางๆ มาวิเคราะหความแตกตางระหวางกอน และหลังฝกการออกกําลังกายโดยการทดสอบคาทีแบบรายคู (Pair-t
test)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (n=16)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน (คน)
เพศ
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ชาย
หญิง

16

100

40-49 ป
50-59 ป
60-69 ป
70 ปขึ้นไป

1
2
8
5

6.25
12.50
50.00
31.25

อายุ

จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 100 สวนใหญมีอายุ 60-69 ป
ปขึ้นไป รอยละ 31.25 และนอยที่สุดมีอายุ 40-49 ป รอยละ 6.25

รอยละ 50.00 รองลงมามีอายุ 70

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความดันโลหิต Systolic-Diastolic และอัตรา
การเตนของหัวใจ กอนและหลังการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง
รายการ

การออกกําลังกายโดยใชนวัตกรรม”ไผดีมีแฮง”
กอน

หลัง

t

P-value

X

SD

X

SD

อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก
(ครั้งตอนาที)

74.82

16.45

68.00

14.81

2.764

.014*

ความดั น โลหิ ต ขณะหั ว ใจบี บ ตั ว

134.00

16.37

123.82

16.59

3.920

.001*

72.94

8.73

67.58

8.33

3.540

.003*

(มิลลิเมตรปรอท)
ความดั น โลหิ ต ขณะหั ว ใจคลายตั ว
(มิลลิเมตรปรอท)
* p < .05
จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางออกกําลังกายโดยใชนวัตกรรม”ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา มีคาเฉลี่ย
ของอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะบีบตัว และความดันโลหิตขณะคลายตัวหลังการออกกําลังกายมีคา
ต่ําลงเมื่อเปรียบเทียบกับกอนออกกําลังกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .01 และ .01 ตามลําดับ
อภิปรายผล
นวัตกรรม “ไผดีมีแฮง” รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา เปนการออกกําลังกายโดยใชอุปกรณประกอบทาออก
กําลังกายในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผลการทดลองใชนวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา พบวา
คาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบับตัว และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงถึงผลดีของการออกกําลังกายดวยการใชนวัตกรรมไผดีมีแฮงที่ทําใหเกิดการพัฒนาตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด การเปลี่ยนแปลงของรางกายดังกลาวภายหลังการทดลองใชนวัตกรรมบงชี้ถึงการปรับตัวทางดาน
รางกายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงตอการออกกําลังกายแบบแอโรบิก แสดงวานวัตกรรมที่คิดคนขึ้นมีความหนักเพียงพอ
สํ า หรั บ การปรั บ ตั ว ทางด า นร า งกาย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของกษมาพร บุ ญ มา และธนิ ด า ผาติ เ สนะ, 2558 ได
ทําการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายดวยยางยืดโดยประยุกตใชทฤษฎีความสามารถของตนเอง เพื่อควบคุมระดับ
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ความดันโลหิตในกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง พบวาระชากรกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงมีคาระดับความดันโลหิต อยูใน
เกณฑดีก วาก อนการทดลองและกลุม เปรี ยบเทียบอย างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) สอดคลองกับ ผลการศึ กษาของ
ปาณิสรา สงวัฒนายุทธและคณะ (2559) การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนอง
พลับ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งทําการศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายโดยใชรํากระบองปาบุญมี พบวา
กลุมทดลองที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกายมีระดับความดันโลหิตต่ํากวากลุมควบคุมที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สําหรับกลไกการลดลงของความดันโลหิตยังไมเปนที่ทราบแนชัด อาจมีปจจัยมาจากการลดลง
ของการทํางานระบบประสาทซิมพาเธติก ที่มีผลตอรางกาย โดยจะชวยลดความตานทานภายในหลอดเลือดที่มีผลตอการ
ไหลเวียนของเลือด กอใหเกิดการลดลงของความดันโลหิตตามมา และอีกปจจัยหนึ่งคือเกิดการเปลี่ยนแปลงหนาที่บริเวณไต
เกิดการขับออกของโซเดียมที่งายในไตเปนผลใหปริมาณของเหลวและความดันโลหิตลดลง
ขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ม ไ ด ทํ า การศึ ก ษาในกลุ ม เปรี ย บเที ย บ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรทํ า การศึ ก ษาที่ มี ก ลุ ม
เปรียบเทียบ เพื่อใหเห็นความแตกตางและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ควรทําการศึกษาตอเนื่องระยะยาว เพื่อติดตาม
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ผลการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิต ความยืดหยุนของรางกายและ
กําลังของกลามเนื้อของผูปวยโรคเรื้อรัง และเพื่อใหผูปวยโรคเรื้อรังสามารถคงกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพดวยการออกกําลัง
กายเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนและมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
สรุปผลการวิจัย
นวัตกรรม“ไผดีมีแฮง”รวมกับการออกกําลังกาย 9 ทา สงผลใหกลุมตัวอยางมีอัตราการเตนของหัวใจและความดัน
โลหิตที่ดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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ราชชนนี พุทธชินราช ที่ใหความสนับสนุนในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการ
คุมกําเนิด เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและแบบทดสอบ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาชั้น
ปที่ 1 จํานวน 44 คน ผลการศึกษาพบวา กอนจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด นักศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับ
ต่ํา หลังจัดกิจกรรมใหความรูนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นสวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยมีความรูเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.89
คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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 เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย
โดยเฉพาะพัฒนาการทางเพศที่ไดรับอิทธิพลจากฮอรโมนเพศในรางกาย เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุในลักษณะที่
พรอมจะมีเพศสัมพันธ อารมณเปลี่ยนแปลงงาย หงุดหงิดงาย อยากรูอยากเห็น อยากลอง มีความพึงพอใจตอเพศตรงขาม
และพรอมมีเพศสัมพันธ (พัชราพร ควรรณสุ, 2562) ปจจุบันปญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและสถานการณการตั้งครรภไม
พรอมในวัยรุนยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย 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 ของหญิงที่
ตั้งครรภเลือกที่จะทําแทง นอกจากนี้ 1 ใน 5 ของหญิงที่ทําแทงเปนการทําแทงซ้ํา และมีเพียง 1 ใน 3 ที่มีการคุมกําเนิดทุก
ครั้งที่มีเพศสัมพันธ 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
ภาพรวมแมวัยรุนที่เคยเพิ่มขึ้นในป 2543 มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2556 เปนตนมา แตอัตราการคลอดในวัยรุนที่
ลดลงนั้นยังไมบรรลุเปาหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว โดยกําหนดใหมีแมวัยรุนไมมากกวา 0.5 ตอ 1,000 ของประชากร
หญิงอายุระหวาง 10-14 ป และไมมากกวา 25 ตอ 1,000 ของประชากรหญิงระหวาง 15-19 ป ภายในป 2569 (กรมอนามัย,
2562)
การตั้งครรภในวัยรุนเกิดจากปจจัยที่มีความเกี่ยวของกันหลายอยาง โดยสวนใหญเปนการตั้งครรภไมพึงประสงค ซึ่ง
เกิดจากปจจัยตางๆ เชน ความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา ไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ การละเลย
การคุมกําเนิด การขาดความรูและเขาไมถึงวิธีการคุมกําเนิดที่ถูกตองเหมาะสม การเลียนแบบเพื่อนที่เคยมีเพศสัมพันธมากอน
และการอยูในสถานการณที่ไมอาจปฏิเสธการมีเพศสัมพันธไดหรือไมคิดวาสถานการณนั้นจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธจึงไมได
ปองกัน เปนตน (UNFPA state of Thailand Population report, 2013) สงผลใหเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควร นําไปสู
ผลกระทบตางๆ ที่ตามมา ไดแก ผลกระทบดานสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ เชน การละเลยการฝากครรภโดยเฉพาะชวง
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภเพื่อคัดกรองความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นระหวางการตั้งครรภ เชน มารดาเกิดภาวะโลหิตจาง บุตร
คลอดกอนกําหนด เปนตน ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชน มีผลกระทบตอการเรียน บางคนอาจไมไดเรียนตอ
สงผลใหโอกาสในการทํางานลดลงและอาจมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ อาจนําไปสูการเลือกเดินในทางที่ผิด เชน กระทํา
ผิดกฎหมาย พึ่งพายาเสพติด หรือตัดสินใจแกปญหาดวยวิธีการทําแทงตามคลินิกเถื่อนหรือการซื้อยาทําแทงมารับประทานเอง
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงที่รุนแรง เชน ตกเลือด เกิดการติดเชื้อ มดลูกทะลุ และอาจเสียชีวิตได ปญหาการหยาราง
สูง เด็กที่เกิดถูกทอดทิ้ง หรือเด็กเติบโตขึ้นเสี่ยงตอการกอปญหาสังคมในอนาคต เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ, 2559)
จากสภาพปญหาขางตน สาเหตุหนึ่งของการตั้งครรภกอนวัยอันควร เกิดขึ้นจากการขาดความรูเรื่องเพศศึกษาและ
การคุมกําเนิดที่ถูกตอง โดยเฉพาะกับความเชื่อที่ผิด ที่คิดวา “ครั้งเดียวคงไมทอง” (ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, 2558) การใหความรู
เรื่องการคุมกําเนิด ถือเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร เนื่องจากความรูเปนปจจัย
หนึ่งที่มีความสัมพันธทางลบกับพฤติก รรมเสี่ยงทางเพศ โดยวัยรุนที่มีความรูเรื่องเพศศึกษามาก มีแนวโน มที่จะกระทํ า
พฤติกรรมเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธนอย (ชฎารัตน แกวเวียงเดช และคณะ, 2559) ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับผล
การจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด โดยเลือกศึกษาในกลุมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
เทคนิคเภสัชกรรม เนื่องจากเปนกลุมวัยรุนที่กําลังเรียนรูและสนใจแสวงหาคําตอบในเรื่องเพศ เพื่อนักศึกษาจะนําความรูที่ได
ไปปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเพศไดถูกตองและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมตามวัย ปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Expeimental Research) แบบกลุมเดียววัดสองครั้ง กอนและหลังการ
ทดลอง (One Group Pre-Post Test) ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
เทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปที่ 1 รุนที่ 30 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 44 คน
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เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง ผานการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อให
ขอคําถามมีความเหมาะสมและสมบูรณ โดยเนื้อหาแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับการคุมกําเนิด เปนแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ตอบถูกไดขอละ 1 คะแนน
ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 18 ขอ โดยนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหและแปลความหมายของระดับคะแนนโดยใช
หลักเกณฑแบบอิงเกณฑเปน 4 ระดับ (เอกรินทร สี่มหาศาล, 2546) โดยคิดคะแนนที่ไดเทียบเปนรอยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้
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 ขึ้นไป (คะแนนมากกวาหรือเทากับ
14 คะแนน)
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการวิจัย และเลือกคําถามที่ผานการพิจารณามาใช และบางขอ
คําถามมีการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา ไดคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอ (IOC) ระหวาง 0.6 -1
การหาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามความรูเรื่องการคุมกําเนิด โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม รุนที่ 29 จํานวน 46 คน และวิเคราะหหาคาความ
เชื่อมั่นโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ไดคาเทากับ
0.89
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยประชุมรวมกับคณาจารยภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรมเพื่อชี้แจงการดําเนินกิจกรรมการใหความรูเรื่องการ
คุมกําเนิด
2. ผูวิจัยเตรียมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปที่ 2 ใหเปนผูชวย
วิจัย โดยใหเปนผูชวยจัดกิจกรรมสันทนาการ แจกและเก็บแบบสอบถาม
3. จัดกิจกรรมโดยชี้แจงวัตถุประสงคของกิจกรรม และลักษณะของกิจกรรม
4. ผูชวยวิจัยแจกแบบสอบถามกอนจัดกิจกรรม หลังจากทําแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยและผูชวยวิจัยจัด
กิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดแกผูเขารวมการวิจัยโดยการบรรยาย กิจกรรมกลุม และกิจกรรมสันทนา
การ
5. หลังจัดกิจกรรม ผูชวยวิจัยแจกแบบสอบถามหลังจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะห
ตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในรูปของความถี่รอยละ ในการบรรยายลักษณะกลุมตัวอยาง และวิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนน
เฉลี่ยความรูกอนและหลังจัดกิจกรรมโดยใชสถิติทดสอบที (Paired t-test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
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ผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษา เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด กรณีศึกษา: นักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
44 คน และนํามาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิเคราะหเปน 2 สวน
ตามลําดับ ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 86.36) มีอายุสวนใหญ 19 ป (รอย
ละ 50) แบงตามเกรดเฉลีย่ สะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สวนใหญอยูในชวง 3.00-3.49 (รอยละ 63.64) แบงตามประเภท
โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา สวนใหญสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมระดับอําเภอ (รอยละ 88.64) แบงตามกิจกรรมยาม
วาง 3 อันดับแรก สวนใหญเลน internet/ social network ดูโทรทัศน/ ดูภาพยนตร/ รองเพลง/ ฟงเพลง และสนทนา/
พูดคุยกับเพื่อน (รอยละ 22.73, 21.97 และ 12.12) ตามลําดับ และสวนใหญเคยไดรับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับ
การคุมกําเนิดมาแลว (รอยละ 97.73) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน (รอยละ)

1. เพศ
หญิง
ชาย

38 (86.36)
6 (13.64)

2. อายุ
17 ป
18 ป
19 ป
20 ป
3. เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
< 2.00
2.00 – 2.49
2.50 – 2.99
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
4. ประเภทโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมระดับอําเภอ
โรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด
โรงเรียนเอกชน
5. กิจกรรมยามวาง (3 อันดับแรก)
เดินชอปปง
ออกกําลังกาย/ เลนกีฬา
อานหนังสือ
สนทนา/ พูดคุยกับเพื่อน

1228

1 (2.27)
20 (45.46)
22 (50)
1 (2.27)
0
0
4 (9.09)
28 (63.64)
12 (27.27)
39 (88.64)
4 (9.09)
1 (2.27)
6 (4.55)
12 (9.09)
11 (8.33)
16 (12.12)
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ทําขนม/ ทําอาหาร
เลนเกม/ เลนคอมพิวเตอร/ เลนมือถือ
ดูโทรทัศน/ ดูภาพยนตร/ รองเพลง/ ฟงเพลง
เลน Internet/ Social network
อื่นๆ
6. ประสบการณในการอบรม/ประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการคุมกําเนิด
เคย
ไมเคย

7 (5.30)
15 (11.36)
29 (21.97)
30 (22.73)
6 (4.55)
43 (97.73)
1 (2.27)

2. ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษากอนและหลังการจัดกิจกรรม
ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษากอนจัดกิจกรรม พบวา นักศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับต่ํา
จํานวน 34 คน (รอยละ 77.27) แตเมื่อจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดแลว นักศึกษาสวนใหญมีความรูเพิ่มขึ้น โดยมี
ความรูอยูในระดับปานกลาง จํานวน 15 คน (รอยละ 34.10) มีความรูอยูในระดับดี จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27) และมี
ความรูอยูในระดับดีมาก จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27) ดังแสดงในตารางที่ 2
เปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด พบวา นักศึกษามีความรูเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 6.89 คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p=0.00) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดจําแนกเปนรายขอ พบวา
กอนจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูที่ไมถูกตอง เกี่ยวกับขอคําถามเรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด โดยตอบ
แบบสอบถามถูกจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 11.36 รองลงมาคือ ขอคําถามเรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด
วิธี รับ ประทานยาคุก กํา เนิ ดฉุ กเฉิน ข อบ ง ใช ของยาคุ มกํ าเนิด ฉุก เฉิ น และวิ ธีก ารรั บประทานยาเม็ด คุม กํา เนิ ด โดยตอบ
แบบสอบถามถูกจํานวน 7 คน 8 คน 9 คน และ 9 คน คิดเปนรอยละ 15.91, 18.18, 20.45 และ 20.45 ตามลําดับ และมี
เพียงขอคําถามเดียวที่จํานวนนักศึกษาตอบแบบสอบถามถูกเกินรอยละ 60 คือ ขอคําถามเรื่องวิธีการคุมกําเนิดที่ชวยปองกัน
ทั้งการตั้งครรภและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยตอบแบบสอบถามถูก จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 95.45 ในขณะ
ที่หลังจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูในเรื่องดังกลาวเพิ่มขึ้น 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 โดยขอคําถามเรื่องวิธีการคุมกําเนิดที่ชวยปองกันทั้งการตั้งครรภและปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนขอ
คําถามที่ศึกษาตอบแบบสอบถามถูกทุกคน คิดเปนรอยละ 100 อีกทั้งภาพรวมของการจัดกิจกรรม พบวาหลังจัดกิจกรรมมี
จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามถูก เพิ่มขึ้นในทุกขอคําถามเมื่อเทียบกับกอนจัดกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดกอนและหลังจัดกิจกรรม
กอนจัดกิจกรรม
หลังจัดกิจกรรม
ระดับคะแนน
จํานวน (รอยละ)
จํานวน (รอยละ)
ความรูอยูในระดับต่าํ มาก (คะแนนนอยกวา 9 คะแนน)
34 (77.27)
5 (11.36)
ความรูอยูในระดับปานกลาง (คะแนน 9 – 11 คะแนน)
10 (22.73)
15 (34.10)
ความรูอยูในระดับดี (คะแนน 12– 14 คะแนน)
0
12 (27.27)
ความรูอยูในระดับดีมาก (คะแนนมากกวาหรือเทากับ 14 คะแนน)
0
12 (27.27)
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด
Paired Sample Test
Paired Differences
95% Confidence interval
of the Difference
Std.
Std. Error
Mean Deviation
Mean
Lower
Upper
Pair 1 Pretest-Posttest -5.364
2.813
.424
-6.219
-4.509

t
df Sig. (2-tailed)
-12.649 43
.000

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของนักศึกษา จําแนกตามความรูเรื่องการคุมกําเนิดกอนและหลังจัดกิจกรรมเปนรายขอ
กอนจัดกิจกรรม
หลังจัดกิจกรรม
ขอคําถาม
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)
1. การคุมกําเนิดหมายถึงขอใด
21 (47.73)
26 (59.09)
2. การคุมกําเนิดในขอใดมีผลขางเคียงมากที่สุด
18 (40.91)
28 (63.64)
3. การคุมกําเนิดในขอใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด
12 (27.27)
30 (68.18)
4. การคุมกําเนิดในขอใดมีประสิทธิภาพนอยที่สุด
28 (63.64)
39 (88.64)
5. ขอใดตอไปนี้แสดงถึงการมีโอกาสตั้งครรภมากที่สุด
25 (56.82)
25 (56.82)
6. การตรวจการตั้งครรภเปนการตรวจหาฮอรโมนชนิดใด
21 (47.73)
35 (79.55)
7. การผสมของไขและอสุจสิ วนใหญเกิดขึ้นที่บริเวณใดในรางกาย
10 (22.73)
43 (97.73)
8. สามารถตรวจการตั้งครรภไดเร็วที่สุด ภายหลังการมีเพศสัมพันธไปแลวกี่วัน
11 (25.00)
33 (75.00)
9. การคุมกําเนิดดวยวิธีใดที่ชวยปองกันทั้งการตั้งครรภและปองกันโรคติดตอ
42 (95.45)
44 (100)
ทางเพศสัมพันธได
10. การกินยาคุมกําเนิด ควรกินเม็ดแรกเมื่อใด (ในกรณีทไี่ มเคยกินยา
9 (20.45)
36 (81.82)
คุมกําเนิดมากอน)
11. หากลืมกินยาคุมกําเนิดตามขอใด ควรหยุดยาแผงนั้นทันทีและเริ่มกินยา
11 (25.00)
30 (68.18)
แผงใหมเมื่อประจําเดือนมา
12. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับการใชยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน
16 (36.36)
21 (47.73)
13. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับวิธีการกินยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน
8 (18.18)
19 (43.18)
14. ขอใดเปนขอบงใชที่ถูกตองที่สุดของการใชยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน
9 (20.45)
26 (59.09)
15. ไมควรกินยาคุกกําเนิดฉุกเฉินมากกวากี่เม็ดตอเดือน
25 (56.82)
33 (75.00)
16. ยาฉีดคุมกําเนิด 1 เข็ม สามารถคุมกําเนิดไดนานเทาใด
5 (11.36)
20 (45.45)
17. ยาฝงคุมกําเนิด สามารถคุมกําเนิดไดนานที่สดุ เทาใด
7 (15.91)
20 (45.45)
18. การนับระยะปลอดภัยในแตละรอบเดือนหรือที่เรียกวา “หนา 7 หลัง 7”
16 (36.36)
41 (93.18)
เพื่อปองกันการตั้งครรภ หมายถึงการกระทําในขอใด
อภิปรายผล
ผลการศึกษาผลการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด แกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบวา กอนจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูอยูใน
ระดับต่ํา หลังจัดกิจกรรมนักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอภิปรายผลดังวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้
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ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษากอนจัดกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญมีความรูอยูในระดับต่ํา จํานวน 34
คน (รอยละ 77.27) มีความรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับขอคําถามเรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด ระยะเวลาการ
คุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด วิธีรับประทานยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน ขอบงใชของยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน และวิธีการรับประทานยา
เม็ดคุมกําเนิด โดยตอบแบบสอบถามถูกเพียงรอยละ 11.36, 15.91, 18.18, 20.45 และ 20.45 ตามลําดับ สอดคลองกับการ
วิจัยของ ชลัช มิตรประชาปราณี (2550) เรื่องความรูและทัศนคติเกี่ยวกับการคุมกําเนิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน พบกวา นักศึกษามากกวารอยละ 90 มีความรูไมเพียงพอเกี่ยวกับการคุมกําเนิด
และมีความเขาใจผิดมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการหลั่งภายนอกเปนวิธีที่สามารถปองกันการตั้งครรภไดดี ในเรื่องของความรูที่ไม
ถูกตองเกี่ยวกับระยะเวลาคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิด อาจเปนเพราะวิธีการคุมกําเนิดดังกลาวไมเปนที่
นิยมของวัยรุน สอดคลองกับเอกสารใหความรูของ ธิติการญจน เลิศหิรัญวงศ (2557) เรื่องการคุมกําเนิดในวัยรุน กลาวคือ
วิธีการคุมกําเนิดที่เปนที่นิยมสําหรับวัยรุนเปนวิธีการคุมกําเนิดแบบชั่วคราวระยะสั้น ไดแก ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกําเนิด
และยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน เปนตน สําหรับยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิดเปนวิธีการคุมกําเนิดที่ตองมีการใชยาอยางตอเนื่อง
เชน 3 เดือน 6 เดือนหรือตั้งแต 1 ปขึ้นไป และปจจัยหนึ่งที่มีผลทําใหวัยรุนไมสามารถที่จะเริ่มการคุมกําเนิดได คือ วัยรุน
ตองการความเปนสวนตัวและปดเปนความลับ ซึ่งวิธีการคุมกําเนิดโดยวิธีการฉีดยาคุมกําเนิดและฝงยาคุมกําเนิดจําเปนตอง
อาศัยบุคลากรทางการแพทยที่ผานการฝกมาแลวเปนผูกระทําให อาจสงผลใหวัยรุนไมใหความสนใจในขอมูลเกี่ยวกับวิธีการ
คุมกําเนิดรูปแบบยาฉีดคุมกําเนิดและยาฝงคุมกําเนิด ในเรื่องของความรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาคุกกําเนิด
ฉุกเฉินและขอบงใชของยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน สอดคลองกับการวิจัยของชบาไพร โพธิ์สุยะ (2552) เรื่องความรู ทัศนคติและ
พฤติกรรมการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินของนักเรียน นักศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา รอยละ 87.1 ของ
กลุมตัวอยาง มีความรูเกี่ยวกับการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินอยูในระดับนอย (คะแนน 0-8 คะแนน) สอดคลองกับการวิจัยของเขมิ
นทร เอี่ยมนอย (2553) เรื่อง ความรูเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดฉุกเฉินในนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
วัยรุนอายุระหวาง 16-24 ป เปนผูที่ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินมากที่สุด และมากกวาครึ่งของกลุมตัวอยางที่ใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน
ไมถูกตอง โดยประเด็นที่มีความเขาใจผิดมากที่สุด คือ เขาใจวายาคุมกําเนิดฉุกเฉินสามารถใชทําแทงได และสอดคลองกับการ
วิจัยของนุชรีย แสงสวาง และคณะ (2559) เรื่องทัศนคติ ความตระหนัก และลักษณะการใชยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินในวัยรุน
พบวา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญไมทราบวิธีการรับประทานยาคุมกําเนิดฉุกเฉินที่
ถูกตอง และเหตุผลที่นักเรียนสวนใหญใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเพราะเปนวิธีที่สามารถปองกันการตั้งครรภไดดีที่สุด ในเรื่องของ
ความรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด สอดคลองกับการวิจัยของอรวรรณ แซลิ่ม และคณะ (2561)
เรื่อง ความรูและทัศนคติในการใชยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมของหญิงไทยวัยเจริญพันธุ พบวา รอยละ 66 ของกลุมตัวอยาง
มีระดับคะแนนของความรูเรื่องยาคุมกําเนิดชนิดฮอรโมนรวมนอยกวารอยละ 50 ของคะแนนเต็ม
ระดับความรูเรื่องการคุมกําเนิดของนักศึกษาหลังจัดกิจกรรม นักศึกษาสวนใหญมีความรูเพิ่มขึ้นโดยมีความรูอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 15 คน (รอยละ 34.10) มีความรูอยูในระดับดี จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27) และมีความรูอยูใน
ระดับดีมาก จํานวน 12 คน (รอยละ 27.27) โดยภาพรวมจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามถูก มีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกขอ
คําถามเมื่อเทียบกับกอนจัดกิจกรรม และเมื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการ
คุมกําเนิด พบวา นักศึกษามีความรูเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.89 คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.00) สอดคลองกับการวิจัยของชลัช มิตรประชาปราณี และคณะ (2550) เรื่องความรูและทัศนคติ
เกี่ยวกับการคุมกําเนิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยการอาชีพของนแกน พบวา แหลงความรู
ที่สัมพันธกับความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิด 3 ลําดับแรก ไดแก ครู/อาจารย เพื่อน และบุคลากรทางการแพทย
ดังนั้น ครู/ อาจารย จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมใหความรู เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจที่
ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับการคุมกําเนิดสําหรับการนําไปใชปองกันการเกิดปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร
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สรุปผลการวิจัย
ผลการจัดกิ จกรรมให ความรู เรื่ องการคุมกํ าเนิด กรณีศึ กษา: นัก ศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัต รวิ ชาชี พชั้ นสู ง
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก พบวา กอนจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญมี
ความรูอยูในระดับต่ํา มีความรูที่ไมถูกตองโดยตอบแบบสอบถามถูกนอยที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก ความรูเกี่ยวกับขอคําถาม
เรื่องระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฉีดคุมกําเนิด ระยะเวลาการคุมกําเนิดของยาฝงคุมกําเนิด วิธีรับประทานยาคุกกําเนิด
ฉุกเฉิน ขอบงใชของยาคุกกําเนิดฉุกเฉิน และวิธีการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด หลังจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญมีความรู
เพิ่มขึ้นโดยมีความรูอยูในระดับปานกลาง และจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามถูกมีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกขอคําถาม และ
เมื่อเปรียบเทียบระดับความรูกอนและหลังการจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการคุมกําเนิด พบวา นักศึกษามีความรูเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จาก 6.89 คะแนน เปน 12.25 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p=0.00)
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Analysis of Epidemiology Test
for Bachelor of Public Health Program in Community Public Health
อรพินธุ เพียรรุงเรือง1 และรัชนี มหาชัยพงศกุล2
1,2
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
Corresponding author e-mail: aurapinsowanna@yahoo.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน กลุม ตัวอยางเปนนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 3
และชั้นปที่ 2 จํานวน 66 คน ปการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ขอสอบกลางภาค 50 ขอ ขอสอบปลาย
ภาค 50 ขอ สถิติที่ใช ไดแก คาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก (point-biserial correlation) ความ
เที่ยงตรงของคะแนนสอบ ความคงที่ภายใน (KR-20) คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-test ผลการวิจัยพบวา การ
วิเคราะหคุณภาพขอสอบซึ่งเปนการวิเคราะหแบบอิงกลุม ทั้ง 2 กลุม แตกตางกันทุกรายการ และคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 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
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ไดเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ตั้งแตปการศึกษา 2555 เนื่องจากสถานการณและสภาวะตางๆ รวมถึงปญหาสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนไป วิทยาลัย
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การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกจึงไดพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง เพิ่ม
บทบาทของผูสําเร็จการศึกษาใหสามารถสงเสริมสุขภาพแกบุคคลกลุมและวัยตางๆ
ดําเนินการควบคุมปองกันโรคทั้ง
โรคติดตอและไมติดตอ ลดพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพแกบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะกลุม วัยกอนเรียน วัยเรียน วัยรุน วัยทํางาน
และวัยผูสูงอายุ สามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
โดยสอดคลองตอเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของสภาการสาธารณสุขชุมชน ในการจัดการสุขภาพเชิงรุกแบบองครวมโดยชุมชนมี
สวนรวม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนเกิดสุขภาวะที่ดตี อไป (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559,2559)
การวิเคราะหขอสอบปรนัย (Item analysis) เปนการใชวิธกี ารทางสถิติเพื่อวิเคราะหคําตอบที่ผสู อบ ตอบขอสอบ
ปรนัยในการสอบครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินวา ขอสอบทีน่ ํามาใช ในการสอบครั้งนัน้ มีคุณสมบัติอยางไร ทํางานไดตามที่ตองการ
หรือไม มีระดับความยากงายของขอสอบเหมาะสมหรือไม มีขอ บกพรองหรือไม และควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางไร (เชิด
ศักดิ์ ไอรมณีรัตน, 2552)
ในปการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาวิทยาการระบาด มีการจัดการเรียนการสอน พรอมกัน ระหวางชั้นปที่ 3
ใชหลักสูตร พ.ศ. 2555 และชั้นปที่ 2 ซึ่งใชหลักสูตร พ.ศ. 2559 วิชาวิทยาการระบาดเปนรายวิชาหนึ่งที่ตองสอบรวบยอด
กอนจบการศึกษา และผูวิจัยเปนทั้งผูรับผิดชอบรายวิชา ผูสอน และผูออกขอสอบรวบยอดจึงมีความประสงคจะพัฒนาขอสอบ
รายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หาคุณภาพของขอสอบ และคัดเลือก
ขอสอบที่มคี ุณภาพเพื่อเก็บขอสอบไวใชตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาขอสอบรายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หาคุณภาพของขอสอบ และคัดเลือกขอสอบที่มีคุณภาพ
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 2 จํานวน 46 คน ป
การศึกษา 2560 รวม 68 คน
กลุมตัวอยางเปน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปที่ 2 จํานวน 44 คน ลาออกระหวางเทอม 2 คน
รวม 66 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
-ขอสอบกลางภาค 50 ขอ ขอสอบปลายภาค 50 ขอ รายวิชาวิทยาการระบาด หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งผานการทวนสอบโดยคณะกรรมการ
-เครื่องตรวจขอสอบยี่หอcanon รุนm11039 โปรแกรมวิเคราะห เครื่องตรวจขอสอบ Multiple choices
test analyzer version 5.0

การวิเคราะหขอมูล
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หลังจากคณะผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองกระดาษคําตอบแลว นํากระดาษคําตอบตรวจดวยเครื่องตรวจขอสอบ
ยี่หอcanon รุนm11039 โปรแกรมวิเคราะห Multiple choices test analyzer version 5.0 และโปรแกรม
สําเร็จรูป
สถิติที่ใชวัดคุณภาพของขอสอบ 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. ความเที่ยงตรงของคะแนนสอบ (internal consistency reliability) แบบครึ่ง
ฉบับนําคาสหสัมพันธครึ่งฉบับ ไปขยายใหเต็มฉบับโดยใชสตู รของสเปยร
แมนบราวน (Spearman – Brown) (สิรินธร สินจินดาวงศ, 2547)
4. ความคงที่ภายใน Kuder-Richardson Reliability (KR-20)
-คาที่ใชได 0.7 ขึ้นไป (ปราณี มีหาญพงษและ กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร, 2561)
สถิติที่ใชเปรียบเทียบคะแนนสอบระหวางนักศึกษาชั้นปที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ T-test
ผลการวิจัย
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพขอสอบในดานคาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรงของคะแนน
สอบ (internal consistency reliability) และคาความคงที่ภายใน Kuder-Richardson ReliabilityKuder-Richardson
(KR-20) เปนการวิเคราะหแบบอิงกลุม ผลการวิเคราะหจึงแตกตางกันไปในแตละกลุม ดังแสดงในตารางที่ 1 คะแนนสอบทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2 คะแนนสอบเฉลีย่
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิของนักศึกษาชั้นปที่ 3 แตกตางกับคะแนนสอบเฉลีย่ นักศึกษาชั้นปที่ 2 อยางมีนัยสําคัญมี่ 0.05
ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 1 คุณภาพขอสอบ
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คุณภาพขอสอบ

ขอสอบกลางภาค
ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3
50
50

จํานวนขอสอบ
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
ความเที่ยงตรงของคะแนนสอบ (internal
consistency reliability)
ความคงที่ภายใน (KR-20)

ขอสอบปลายภาค
ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3
50
50

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

0.15

0.83

0.68

0.84

0.37

0.77

0.60

0.53

ตารางที่ 2 คะแนนสอบนักศึกษาชั้นปที่ 2 กับนักศึกษาชัน้ ปที่ 3
คะแนนสอบ

ชั้นป 2
ชั้นป 3
(n=44)
(n=22)
Mean
SD
Mean SD
41.63
3.89 44.45 1.07
37.60
1.84 38.96 0.58
79.24
3.96 83.41 4.91

ภาคทฤษฎี 60 %
ภาคปฏิบตั ิ 40 %
คะแนนรวม 100 %

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนสอบระหวางนักศึกษาชัน้ ปที่ 2 กับนักศึกษาชั้นปที่ 3
คะแนนสอบ
ภาคทฤษฎี 60 %
ภาคปฏิบตั ิ 40 %
คะแนนรวม 100 %
*มีนัยสําคัญที่ 0.05

F-test
F
1.137
13.248
0.934

Sig
0.290
0.001
0.337

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
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t
-2.539
-4.548
-3.759

T-test
df
66
60.22
66

Sig
0.013*
0.000*
0.000*
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การวิเคราะหคณ
ุ ภาพขอสอบในดานคาดัชนีความยาก/งายของขอสอบ คาอํานาจจําแนก ความเที่ยงตรงของคะแนน
สอบ (internal consistency reliability) และคาความคงที่ภายใน Kuder-Richardson ReliabilityKuder-Richardson
(KR-20) เปนการวิเคราะหแบบอิงกลุม ผลการวิเคราะหจึงแตกตางกันไปในแตละกลุม สอดคลองกับบทความของเชิดศักดิ์ ไอ
รมณีรตั น (2552) ซึ่งไดกลาวไววาปญหาทีสํ่ าคัญในการวิเคราะหขอสอบในโรงเรียนแพทยคือ นักศึกษาที่สอบมีกลุม เล็ก และ
มีการกระจายตัวของระดับความสามารถแตกตางกัน ในทางปฏิบัตจิ ึงควรระวังในการนําขอมูลไปใช คาดัชนีชี้วัดคุณภาพตางๆ
เปนเพียงตัวชวยใหเขาใจขอสอบดีขึ้นและชวยแนะแนวทางใน การพัฒนาปรับปรุงขอสอบใหดีขึ้น ดัชนีเหลานี้ไมใชตัวชี้ชะตา
ขอสอบ ไมมดี ัชนีใดจะมาทดแทนดุลยพินิจของอาจารยไปได และเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอสอบชุดเดียวกัน
แตดําเนินการในกลุมตัวอยาง 2 กลุม ซึ่งงานวิจัยอื่นๆ จะมีกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว แตวิเคราะหหลายครั้ง จึงไมสมารถ
เปรียบเทียบกันได
คะแนนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มีคาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาชั้นปที่ 2 และแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 อาจเนื่องมาจากนักศึกษาชั้นปที่ 3 ใชหลักสูตร พ.ศ. 2555 และชั้นปที่ 2 ซึ่งใชหลักสูตร พ.ศ.
2559 ซึ่งทั้ง 2 ชั้นป เรียนรายวิชาที่เกี่ยวของแตกตางกัน โดยหลักสูตรพ.ศ. 2555 นักศึกษาชั้นปที่ 3 ไดเรียนวิชาชีพ
โดยเฉพาะวิชาโรคติดตอและโรคไมติดตอเรียบรอยแลว สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 จะเรียนในภาคเรียนเดียวกัน ถึงแมวาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการระบาด จะแบงกลุมตามโรค 10 โรค โดยใหนักศึกษาแตละกลุม คนควาทํารายงานความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับโรคที่กลุมไดรับมอบหมาย และใหนักศึกษาวิเคราะหโรคตามหลักระบาดวิทยา และสามารถคนขอมูลเปนระยะๆ
แตนักศึกษาชั้นปที่ 3 เรียนวิชาโรคติดตอและโรคไมตดิ ตอเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จึงมีสมรรถนะในการเรียนรูดีกวานักศึกษาชั้นป
ที่ 2 ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร ควรเรียงลําดับรายวิชาที่สอดคลองกัน และตอเนื่องกันดวย
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บทคัดยอ
วิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบผลการประคบรอนที่เตานมดวยนวัตกรรม ตอการไหลของน้ํานมมารดาหลังคลอดที่ไดรับการผาตัด
คลอดบุตรทางหนาทอง ไมมีภาวะแทรกซอนหลังผาตัด, เตานมและหัวนมปกติและบุตรมีสุขภาพดีไมมีภาวะลิ้นติดและนอนอยูกับมารดา
ที่แผนกสูติกรรมหลังคลอด รพ. พุทธชินราช สุมตัวอยางแบบเจาะจง 67 ราย แบงเปน 4 กลุม ไดแก กลุมควบคุม 17 ราย กลุมขวดน้ํา
รอน 15 ราย กลุมถุงเจลรอน 16 ราย กลุมถุงถั่วเขียว 19 ราย ใชแบบประเมินการไหลของน้ํานม 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง
พรรณนา พบวากลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมเพิ่มขึ้น วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ANOVA เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยการไหลของน้ํานมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนี้ 1) ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด กลุมถุงถั่วเขียวมี
ความแตกตางทางสถิติมากกวากลุมควบคุม 2) ในชวง 24 – 48 ชั่วโมงหลังคลอด กลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางทางสถิติ
มากกวากลุมควบคุม 3) ชวงเวลา 48 – 72 ชั่วโมงหลังคลอด และ ชวงเวลามากกวา 72 ชั่วโมงหลังคลอดกอนจําหนายกลับบาน กลุม
ทดลองทั้ง 3 กลุม มีความแตกตางทางสถิติมากกวากลุมควบคุมและกลุมถุงถั่วเขียวมีความแตกตางทางสถิติมากกวากลุมถุงเจลรอน
คําสําคัญ : นวัตกรรม, การประคบรอน, การไหลของน้ํานม, มารดาหลังคลอดที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง
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 การเลี้ยงบุตรดวยนมแมภายในชั่วโมงแรกคลอดชวยปองกันการติดเชื้อ (WHO, 2018, p.1) การเลี้ยงลูกดวย
นมแมเปนเวลายาวนานเปนทั้งการใหอาหารกายเพราะมีสารอาหารครบถวนเหมาะสมกับทารกและอาหารใจ ทําใหทารกมี
สุขภาพดีไมปวยบอย มีการเจริญพัฒนาของรางกาย สมอง สติปญญา อารมณ และจิตใจดีกวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงลูกดวยนม
ผสม รวมทั้งจะสงผลดีตอสุขภาพในระยะยาว เชน ลดโอกาสการเปนโรคอวนในวัยเด็กและวัยรุน โรคเบาหวาน อีกทั้งชวยลด
การเปนมะเร็งเตานมในมารดาไดดวย (กรรณิการ วิจิตรสุคนธ, 2561, น. 72) (WHO, 2018, p.1) ซึ่งองคการอนามัยโลกได
แนะนําใหทารกกินนมแมอยางเดียวในระยะ 6 เดือนแรกและใหกินนมแมรวมกับอาหารเสริมตามวัยจนถึงอายุ 24 เดือน
(WHO, 2018, p.1) ขณะนี้ทั่วโลกตางรวมกันรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ภายใตคําขวัญ “นมแมคือรากฐานแหง
ชีวิต” Breastfeeding : Foundation of Life ในสัปดาหนมแมโลก หรือ World Breastfeeding Week ในวันที่ 1-7
สิงหาคมของทุกป จากขอมูลการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย ที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับ
องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ ในป 2559 พบวา มีทารกไทยเพียงรอยละ 40 ไดกินนมแมภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลัง
คลอด และเพียงรอยละ 23 ที่ไดกินนมแมอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรกของชีวิต ยิ่งไปกวานั้น มีทารกเพียงรอยละ 13 ที่ไดกิน
นมแมตอเนื่องถึง 2 ป กระทรวงสาธารณสุข และเครือขาย จึงไดตั้งเปาหมายในป 2568 ใหทารกอยางนอยรอยละ 50 ไดกิน
นมแมอยางเดียวถึง 6 เดือนสอดคลองตามเปาหมายของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งนโยบายการดําเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก การปกปอง สงเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม (กรมอนามัย, 2561, น1.)
บทบาทที่สําคัญของพยาบาลในการดูแลใหแมหลังคลอดประสบความสําเร็จการเลี้ยงบุตรดวยนมแมคือการ สงเสริม
และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมโดยการใหความรอบรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมแกหญิงตั้งครรภและครอบครัว
ตั้งแตฝากครรภ ตอเนื่องถึงการจัดบริการหองคลอดคุณภาพ และการดูแลหลังคลอดชวยใหแมเริ่มใหนมลูกไดเร็วและตาม
ตองการโดยการจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยชวยเหลือใหแมสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยเฉพาะมารดาที่ไดรับการคลอดทาง
หนาทองสงผลเสียตอสุขภาพตอมารดาทารกทั้งดานรางกายและจิตใจ เปนอุปสรรคและขาดการสรางสายสัมพันธระหวางแม
ลูกหลังคลอดโดยเฉพาะการกระตุนใหบุตรดูดนมทันทีภายใน 1 ชั่วโมงแรกเกิดตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลก คือ กิน
นมแมตั้งแต 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด มารดาหลังคลอดที่ไดรบั การผาตัดคลอดบุตรสงผลใหการกระตุนการสรางและผลิตน้ํานม
ลาชา และจากการสัมภาษณมารดาหลังคลอดในระยะ 3 วันหลังคลอดกอนจําหนายกลับบาน มารดาหลังคลอดสวนใหญมี
ปญหาวาตนเองมีน้ํานมนอย น้ํานมไมพอ หรือไมมีน้ํานม ปญหาน้ํานมไมไหลจึงเปนปญหาที่มีความสําคัญอันดับแรก จากการ
ศึกษาวิจัยของนิตยา พันธงาม และคณะ พบวาการประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอรแบบอุนชื้นตอระยะเวลาหลั่ง
น้ํานมครั้งแรกในมารดาหลังคลอดครรภแรกในกลุมทดลองน้ํานมหลั่งเร็วมีคะแนนการไหลของน้ํานมระดับ 2 ที่เวลาเฉลี่ย
32.14 ชั่วโมงหลังคลอด สวนกลุมควบคุมน้ํานมหลั่งเร็วมีคะแนนการไหลของน้ํานมระดับ 2 ที่เวลาเฉลี่ย 42.77 ชั่วโมงหลัง
คลอด (นิตยา พันธงาม และคณะ, 2559, น. 28- 38)
การดูแลชวยเหลือสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมในมารดาที่ไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทอง วิธีการกระตุนให
น้ํานมหลั่งเร็วขึ้นและมากเพียงพอสําหรับความตองการของบุตร ดวยการนวดเตานมและประคบเตานมดวยความรอน การ
ประคบรอนที่เหมาะสมโดยใชอุณหภูมิไมควรเกิน 45 องศาเซลเซียสและใชระยะเวลาในการประคบประมาณ 15-20 นาที
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(รามา, 2557, น.1) มีผลทําใหหลอดเลือดบริเวณเตานมขยายตัวเพิ่มการ ไหลเวียนโลหิตเพื่อชวยในการกระตุนการสรางและ
การหลั่งของน้ํานมใหมาเร็วขึ้นและมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นวัสดุที่ใชประคบความรอนมีหลายหลายไดแก ผาอุน กระเปาน้ํารอน
ขวดน้ํารอน ลูกประคบสมุนไพร เจลโพลิเมอรแบบอุนชื้น เปนตน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจการใชนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใชและ
สิ่ง ประดิ ษ ฐ ท างการพยาบาลที่ ห าได ง า ยและสะดวกในการใช ง าน ได แ ก ขวดน้ํ าร อ น ถุ ง เจลร อ น และถุ ง ถั่ ว เขี ย ว เพื่ อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระตุนการสรางและหลั่งน้ํานมในมารดาหลังคลอดที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง
เหตุผลที่ใชวัสดุเหลือใชและสิ่งประดิษฐทางการพยาบาลทั้ง 3 ชนิดนี้เพราะ 1) ซึ่งขวดน้ํา เปนวัสดุเหลือใชสามารถเก็บความ
รอนไวไดและสะดวกในการจับตองในขณะประคบเตานม 2) เจลที่ใชทางการแพทยไวรักษาความความเย็นของวัคซีนมีจํานวน
มากในหองยาและสามารถประดิษฐเปนอุปกรณในการใหการพยาบาลและรักษาความรอนไดคลายกับแผน cold – hot pack
ในทองตลอดแตมีราคาสูงสวน 3) ถุงถั่วเขียวสามารถเก็บความรอนไวไดนานมีการใชถุงถั่วเขียวใหความอบอุนแกทารกขณะ
เคลื่อนยายทารกและสามารถใชช้ําได 100 ครั้ง (เกรียงศักดิ์ จีระแพทย และวีณา จีระแพทย, 2548, น.203 -210) อีกทั้งมี
งานวิจัยของเชิดศิริ นิลผาย และคณะ ไดทดลองใชงานถุงมือปรับอุณหภูมิจากถั่วเขียวกับผูปฏิบัติงานสัมผัสความเย็นในโรง
ผลิตน้ําแข็งพบวาสามารถรักษาความรอนภายในถุงมือได (เชิดศิริ นิลผาย และคณะ, 2560, น.154 – 164)
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคะแนนการไหลของน้ํานมมารดาหลังคลอดทีไ่ ดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองระหวางการ
ถูกนวดเตานมกับการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการถูกนวดเตานม
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมมารดาหลังที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนา
ทองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมมารดาหลังที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนา
ทองระหวางกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษาผลของการใชนวัตกรรมขวด
น้ํารอน ถุงเจลรอน และถุงถั่วเขียว ประคบเตานมตอการไหลของน้ํานมในมารดาหลังที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทอง
โดยการประคบรอนทีเ่ ตานมนาน 20 นาที ตามดวยนวดเตานมเปนรูปกนหอยอีก 10 นาที ซึ่งใชรูปแบบการทดลองที่เรียกวา
แบบสี่กลุม มีการวัดกอนและหลังการทดลอง (The four Groups Pretest - Posttest Design) โดยมีรายละเอียด คือ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาในการวิจัย คือ มารดาหลังผาตัดคลอดทางหนาทองที่พักรักษาตัวหลังคลอดในแผนก
ผูปวยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุมตัวอยาง คือ มารดาหลังผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองที่พักรักษาตัวหลังคลอดในหอผูปวยสูติกรรมหลังคลอด
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จํานวน 67 คน ไดรับการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ ดังนี้ เปนมารดาหลังคลอดที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองไดรับยายมาที่แผนก
หลังคลอดในชวงเวลา 01.00 - 08.00 น. เปนมารดาหลังคลอดที่รูสึกตัวดี ไมมีขอหามในการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา ลักษณะเตานม
และหัวนมปกติ และไมมีภาวะแทรกซอนขั้นวิกฤตในระยะหลังคลอด เชน ตกเลือดหลังคลอด ชักหลังคลอด เปนตนและยินยอมเขารวม
โครงการวิจัย อีกทั้งคลอดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง มีคะแนน Apgar score นาทีที่ 1 และ 5 มีคะแนนมากกวา 8 คะแนน น้ําหนักแรก
เกิดอยูระหวาง 2,500 – 4,000 กรัม ไมมีภาวะที่เปนอุปสรรคตอการดูดกลืน อีกทั้งบุตรนอนพักอยูกับมารดาหลังคลอด
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2. การกําหนดกลุมตัวอยางแบงเปน 4 กลุม ไดแก
1) กลุมควบคุม

ไดรับการนวดเตานมอยางเดียว

2) กลุมขวดน้ํารอน
3) กลุมถุงเจลรอน

เปนกลุมตัวอยางที่ประคบเตาดวยขวดน้ํารอนตามดวยการนวดเตานม
เปนกลุมตัวอยางที่ประคบเตาดวยถุงเจลรอนตามดวยกับการนวดเตานม

4) กลุมถุงถั่วเขียว

เปนกลุมตัวอยางที่ประคบเตาดวยถุงถั่วเขียวตามดวยการนวดเตานม

3. เครื่องมือวิจัย
3.1 ปรอทวัดอุณหภูมิ
3.2 นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใชและสิง่ ประดิษฐทางการพยาบาล ไดแก ขวดน้ํารอน ถุงเจลรอน และถุงถั่วเขียว

1. ขวดน้ํารอน

2. เจลรอน

3. ถุงถั่วเขียว

ภาพที่ 1 แสดงวัสดุเหลือใชและสิ่งประดิษฐทางการพยาบาล
คูมือการประคบเตานมดวยนวัตกรรม (จากวัสดุเหลือใชและสิ่งประดิษฐทางการพยาบาล)
วิธีการใชขวดน้ํารอนประคบเตานม
1. ใชขวดน้ําพลาสติกชนิดใส ขนาด 500 มิลลิลิต มีความหนา 2 มิลลิเมตร จํานวน 2 ขวด/เตานม 1 ขาง
2. นําขวดน้ําพลาสติกชนิดใสขนาด 500 มิลลิลิตร
3. ใสน้ําน้ําอุณหภูมิหอง 150 มิลลิลติ ร ตามดวยน้ํารอนอุณหภูมิ 100oC จํานวน 300 มิลิลิตร
(จะไดอณ
ุ หภูมิ ภายนอกขวด 45 องศาเซลเซียส)
4. น้ําผาออมวางที่เตานมหญิงหลังคลอดประคบเปนเวลานาน 10 นาที ใหเปลี่ยนน้ําอีกครั้งเพื่อประคบ
เตานมใหไดนาน 20 นาที
5. ภายหลังประคบเตานมนาน 20 นาที ใหนวดเตานมตออีก 10 นาที
7. ใหนวดเตานมโดยใชนิ้วมือ 3 นิ้ว นวดจากบริเวณฐานนมมาบริเวณหัวนมโดยใหนวดเปนรูปกนหอย
8. ประคบเตานมเวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.
วิธีประคบเตานมดวยเจลรอน
1. ใหนําถุงเจลรอนขนาด 16 x 11 X 2 เซนติเมตร วางในน้ํารอน 100 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที
(จะไดอุณหภูมิภายนอกถุงเจลรอน 40 องศาเซลเซียส)
2. นําถุงเจลรอนใสในถุงผา (จะไดอุณหภูมิภายนอกถุงผา 38 องศาเซลเซียส) มาวางที่เตานมมารดาแลว
นาน 5 นาที ใหเปลี่ยนถุงเจลรอนประคบใหมใหได 20 นาที
3. ภายหลังประคบเตานมนาน 20 นาที ใหนวดเตานมนาน 10 นาที
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4. ใหนวดเตานมโดยใชนิ้วมือ 3 นิ้ว นวดจากบริเวณฐานนมมาบริเวณหัวนมโดยใหนวดเปนรูปกนหอย
5. ประคบเตานมเวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.
วิธีประคบเตานมดวยถุงผาถั่วเขียว
1. ใหนําถุงผาถั่วเขียวที่ตัดเย็บเปนรูปกรวยขนาดใหญจนคลุม เตานม วางในไมโครเวฟที่สะอาด
โดยใชความรอน 800 วัตต นาน 3 นาที (จะไดความอุน 45 องศาเซลเซียส)
2. นําผาออมวางที่เตานมมารดาแลวนําถุงถั่วเขียวประคบเตานมนาน 10 นาที ใหเปลี่ยนถุงผาถั่วเขียว
3. ภายหลังประคบเตานมนาน 20 นาที ใหนวดเตานมตออีก 10 นาที
4. ใหนวดเตานมโดยใชนิ้วมือ 3 นิ้ว นวดจากบริเวณฐานนมมาบริเวณหัวนมโดยใหนวดเปนรูปกนหอย
5. ประคบเตานมเวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.
3.3 แบบประเมินการไหลของคะแนนการไหลของน้ํานม(LATCH score) ดัดแปลงมาจากชุติมาพร ไตรนภากุล
และคณะ (การพยาบาลและการศึกษา, 3(3), น. 80) ซึ่งประเมินคะแนนการไหลของน้ํานม 5 ระดับ ดังนี้
0 คะแนน น้ํานมไมไหล หมายถึง เมื่อบีบน้ํานมแลวไมมีน้ํานมไหลออกมา
1 คะแนน น้ํานมเริ่มออก หมายถึง เมื่อบีบน้ํานมแลวมีน้ํานมไหลซึมออกมาแตไมเปนหยด
2 คะแนน น้ํานมเริ่มไหล หมายถึง เมื่อบีบน้ํานมแลวมีน้ํานมใสๆ ไหลออกมา 1 – 2 หยด
3 คะแนน น้ํานมไหลแลว หมายถึง เมื่อบีบน้ํานมแลวมีน้ํานมไสๆ หรือมีสีเหลืองไหลออกมา
มากกวา 2 หยดขึ้นไปแตไมพุง
4 คะแนน น้ํานมไหลดี

หมายถึง เมื่อบีบน้ํานมแลวมีน้ํานมไหลพุงออกมาหรือน้ํานมไหลเปอนเสื้อ

4. ขั้นดําเนินการเก็บขอมูล
หลังจากไดรับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาลพุทธชินราช ไดขออนุญาต
ผูอํ า นวยการโรงพยาบาลและหั ว หน า พยาบาลแผนกหลั ง คลอดในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย เขา พบมารดาไปชี้ แ จง
รายละเอียดการวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยและใหมารดาเช็นตชื่อลงนามยินดีเขารวมการวิจัยแลวดําเนินการเก็บขอมูลดังนี้
4.1 การเก็บขอมูลการไหลของน้ํานม ผูวิจัยประเมินการไหลของน้ํานมกอนทําวิจัยในกลุมตัวอยาง
4.2 กลุมควบคุม จัดกิจกรรมกระตุนเตานมโดยการนวดเตานมขางละ 10 นาที ดังนี้ ใชนิ้วมือนวดเบาๆ
เปนรูปกนหอยวนไปรอบๆ เตานมจากฐานนมมายังลานนมทุกวันๆ ละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.
จากนั้นประเมินการไหลของน้ํานมชวงบายหลังเสร็จกิจกรรมในแตละวัน
4.3 กลุมทดลองจัดกิจกรรมกระตุนเตานมโดยการประคบเตานมดวยนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใชและ
สิ่งประดิษฐทางการพยาบาล ที่สรางขึ้นขางละ 20 นาที ตามดวยการนวดเตานมเปนรูปกอนหอยเหมือนกลุมควบคุม อีกขางละ
10 นาที ทุกวัน วันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น. จากนั้นประเมินการไหลของน้ํานมชวงบายหลัง
เสร็จกิจกรรมในแตละวัน
4.4 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1) กลุมควบคุม
2) กลุม ขวดน้ํารอน
3) กลุมถุงเจลรอน

จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2557 โดยการนวดเตานมขางละ 10 นาที
จัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 2557 โดยประคบเตานมดวยขวดน้ํารอน
จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยประคบเตานมดวยถุงเจลรอน
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4) กลุมถุงถั่วเขียว

จัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2557 โดยประคบเตานมดวยถุงถั่วเขียว

5. การพิทักษสิทธิ์ของกลุม ตัวอยาง
ผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตการทําวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรม เกี่ยวกับการวิจัยในมนุษยของโรงพยาบาล
พุทธชินราช ภายหลังการรับรองแลวผูวิจัยไดขอความรวมมือจากพยาบาลแผนกหลังคลอดและผูวิจัยแนะนําตัวกับกลุม
ตัวอยางมารดาหลังคลอดโดยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย และการรายงานขอมูลที่ไดจะนําไปอภิปรายเผยแพรใน
ลักษณะภาพรวมจะไมเปดเผยชื่อหรือขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางและจะนําไปใชเฉพาะการนําเสนอทางวิชาการเทานั้น
พรอมทั้งใหกลุมตัวอยางรวมลงนามในแบบฟอรมการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
6. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS
6.1 วิเคราะหกลุม ตัวอยางดวย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) อันไดแก การแจกแจง
ความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) การหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
6.2 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของน้ํานมระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองทั้ง 3
กลุมดวยการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ANOVA
7. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
7.1 นวัตกรรม 3 ประเภทพรอมทั้งคูมือการใชนวัตกรรม ไดแก ขวดน้ํารอน ถุงเจลรอน และถุงถั่วเขียว โดย
ผูวิจัยผลิตนวัตกรรมเอง โดยจะนําเครื่องมือไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดแก นักกายภาพบําบัด พยาบาลประจําแผนก
สูติกรรมหลังคลอด และสูตินรีแพทย ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม
7.2 แบบประเมินการไหลของน้ํานมหลังคลอดบุตร นําไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ไดแกอาจารยพยาบาลและ
พยาบาลวิชาชีพบนแผนกสูติกรรมหลังคลอด ทดลองใชกับมารดาหลังผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 1 และคาความเชื่อมั่นการสังเกตโดยวิธีหา inter-rater reliability ได
คาความเชื่อมั่นการสังเกตเทากับ 0.94
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ
38.80, 35.82 ตามลําดับ มีอาชีพสวนใหญเปนแมบา นรอยละ 40.30 คลอดบุตรสวนมากเปนบุตรลําดับที่ 2 รอยละ 43.28
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง
กลุม
ลักษณะขอมูล
จํานวน รอยละ ควบคุม
1. ระดับการศึกษา
-ประถมศึกษา
12 17.90
4
-มัธยมศึกษาตอนตน
26 38.80
9
-มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
24 35.82
4
-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
3
4.48
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กลุม
ขวดน้ํารอน

4
7
3

กลุม
ถุงเจลรอน

กลุม
ถุงถั่วเขียว

3
5
7

5
8
6
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-ปริญญาตรี
1
1.50
1
-สูงกวาปริญญาตรี
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. คลอดบุตรลําดับที่
-บุตรคนแรก
22 32.84
6
5
6
5
-บุตรคนที่ 2
29 43.28
7
5
7
10
-บุตรคนที่ 3
12 17.91
3
3
3
3
-บุตรคนที่ 4
4
5.97
1
2
1
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีอายุเฉลี่ยเทากับ 26.61 ป , 28.20 ป, 24.89 ป ,28.50 ป ในกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองตามลําดับ จํานวนการเสียเลือดจากการผาตัดคลอดมีคา เฉลีย่ เทากับ 600 มิลลิลิตร 693.33 มิลลิลิตร, 631.25
มิลลิลิตร, 594.44 มิลลิลติ ร ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองตามลําดับ น้ําหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ยเทากับ 3182.67 กรัม ,
3078.75 กรัม 3099.44 กรัม ในกลุมควบคุมและกลุมทดลองตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยอายุ จํานวนเลือดที่ออกและน้ําหนักแรกเกิดของทารกแรกเกิดของกลุมตัวอยาง
ลักษณะขอมูล

กลุมควบคุม กลุมขวดน้ํารอน กลุมชองเจลรอน กลุมถุงถั่วเขียว
17 ราย
15 ราย
16 ราย
19 ราย
1. อายุ
26.61 ป
28.20 ป
24.89 ป
28.50 ป
2. จํานวนเลือดที่ออกจากการผาตัด
600 มล.
693.33 มล.
631.25 มล.
594.44 มล.
3. น้ําหนักของบุตรแรกเกิด
3118.89 กรัม 3182.67 กรัม
3078.75 กรัม
3099.44 กรัม
เปรียบเทียบการไหลของน้ํานมในกลุมตัวอยางกลุมควบคุมและกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม ในแตละวัน พบวากอนทําการ
ทดลองมารดาหลังคลอดที่ไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของน้ํานมเทากับ 0.00, 0.067,
0.062, 0.105 คะแนน ตามลําดับ ภายหลังจากที่กลุมควบคุมไดรับการนวดเตานมนาน 10 นาที และกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม
ไดรับการประคบเตานม 20 นาที ตามดวยนวดเตานมอีก 10 นาที เปนเวลาทุกวัน วันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30
น. และ 14.30 น. แลวประเมินคะแนนการไหลของน้ํานมในชวงบายหลังเสร็จกิจกรรม พบวาคะแนนคาเฉลี่ยการไหลของ
น้ํานมเพิ่มขึ้นทันทีหลังทําการทดลองเมื่อประเมินการไหลของน้ํานมชวงบายของทุกวันภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอดมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.117, 0.533, 0.437, 0.684 ในชวงเวลา 24 – 48 ชั่วโมงหลังคลอด มีคาเฉลี่ยของคะแนนน้ํานมดังนี้ 0.235,1.333,
0.937, 1.368 และมากกวา 72 ชม. กอนกลับบานมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.411, 3.600, 3.062, 3.747 คะแนนตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการไหลของน้ํานมในกลุมตัวอยางมารดาหลังคลอดที่ไดรับ
การผาตัดคลอดทางหนาทองกอนการทดลองและหลังการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการนวดเตานม
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กลุมตัวอยาง
กอนทดลอง

ชวงเวลาประเมิน
การไหลของน้ํานม

ระยะเวลาหลังคลอด
ภายใน 24 ชม. 24 - 48 ชม.
48 - 72 ชม.

มากกวา 72 ชม.
กอนกลับบาน
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
เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของน้ํานมระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวากอน
การทดลองคะแนนการไหลของน้ํานมในกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หลังจากนั้น
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
คะแนนการไหลของน้ํานมในชวงบายหลังเสร็จกิจกรรม พบวามีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของน้ํานมมีความแตกแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนการไหลของน้ํานมในกลุมตัวอยางมารดาหลังคลอดที่ไดรับการผาตัด
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
ระหวางกลุม
3
3.026
1.009
ภายใน 24 ชม.
4.089
.010*
ภายในกลุม
63
15.541
0.247
หลังคลอด
รวม
66
18.567
หลังทดลอง
ระหวางกลุม
3
14.190
4.730
ภายใน 24 – 48 ชม.
15.087
.000*
ภายในกลุม
63
19.751
0.314
หลังคลอด
รวม
66
33.940
หลังทดลอง
ระหวางกลุม
3
20.925
6.975
ภายใน 48 – 72 ชม.
20.249
.000*
ภายในกลุม
63
21.702
0.344
หลังคลอด
รวม
66
42.627
หลังทดลอง
ระหวางกลุม
3
18.735
6.245
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มากกวา 72 ชม. หลัง
16.165
.000*
คลอด
ภายในกลุม
63
24.339
0.386
รวม
66
43.075
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จําแนกเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 พบวา มีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของน้ํานมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี้
1) ในชวงเวลา 0 – 24 ชม. หลังคลอดพบวามีคะแนนการไหลของน้ํานมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ มี
จํานวน 1 คู ไดแก กลุมที่ไดรับการประคบเตานมดวยถุงถั่วเขียวมีคะแนนการไหลของน้ํานมมากกวากลุมควบคุม
2) ในชวงเวลา 24 – 48 ชม. , 48 – 72 ชม. และ มากกวา 72 ชม.หลังคลอดพบวามีคะแนนการไหลของน้ํานม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 3 คู คือ กลุมทดลองที่ไดรับการประคบเตานมดวยนวัตกรรมทั้ง 3 แบบมีคะแนน
การไหลของน้ํานมมากกวากลุมควบคุม
จําแนกเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการไหลของน้ํานมระหวางกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม พบวา มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนการไหลของน้ํานมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี้
1) ในชวงเวลา 48 – 72 ชม. และ ในชวงเวลามากกวา 72 ชม.หลังคลอดกอนจําหนายกลับบาน พบวามีคะแนน
การไหลของน้ํานมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จํานวน 1 คู คือกลุมถุงถั่วเขียวมีคะแนนการไหลของน้ํานมมากกวา
กลุมถุงเจลรอน
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมของกลุมตัวอยางมารดาหลังคลอดที่ไดรับ
การผาตัดคลอดทางหนาทองกอนการทดลองและหลังการประคบเตานมดวยนวัตกรรมรวมกับการนวดเตานม
ระยะเวลา
กลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ยคะแนน
ความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานม
หลังคลอด
การไหลของ กลุมควบคุม
กลุม
กลุม
กลุม
น้ํานม
ขวดน้ํารอน ถุงเจลรอน ถุงถั่วเขียว
ภายใน 24 ชม. กลุมควบคุม
0.117
0.416
0.319
0.567*
หลังคลอด
กลุมขวดน้ํารอน
0.533
0.096
0.151
กลุมถุงเจลรอน
0.437
0.247
กลุมถุงถั่วเขียว
0.684
24 - 48 ชม.
กลุมควบคุม
0.235
1.098*
0.702*
1.133*
หลังคลอด
กลุมขวดน้ํารอน
1.333
0.396
0.350
กลุมถุงเจลรอน
0.937
0.431
กลุมถุงถั่วเขียว
1.368
48 - 72 ชม.
กลุมควบคุม
1.235
1.165*
0.702*
1.449*
หลังคลอด
กลุมขวดน้ํารอน
2.400
0.463
0.284
กลุมถุงเจลรอน
1.937
0.747*
กลุมถุงถั่วเขียว
2.684
มากกวา 72
กลุมควบคุม
2.411
1.188*
0.651*
1.325*
ชม.
กลุมขวดน้ํารอน
3.600
0.538
0.137
หลังคลอด
กลุมถุงเจลรอน
3.062
0.674*
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กลุมถุงถั่วเขียว
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.747

-

อภิปรายผล
1. จากการศึกษาระดับคะแนนการไหลของน้ํานมกอนทดลองและหลังทดลองในแตละวันในกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองทั้ง 3 กลุม ไดแก กลุมขวดน้ํารอน กลุมถุงเจลรอนและกลุมถุงถั่วเขียว พบวากอนทําการทดลองมารดาหลังคลอดที่
ไดรับการผาตัดคลอดทางหนาทองมีคาเฉลี่ยของคะแนนการไหลของน้ํานมเทากับ 0.000, 0.067, 0.062 และ 0.105 คะแนน
ตามลําดับ ภายหลังจากไดรับการประคบรอนที่เตานมตามดวยนวดเตานมวันละ 3 เวลา ไดแก เวลา 8.30 น. 11.30 น. และ
14.30 น. พรอมกับประเมินการไหลของน้ํานมชวงบายของทุกวันจนกวาจําหนายกลับบานพบวาคะแนนคาเฉลี่ยการไหลของ
น้ํานมเพิ่มขึ้นทันทีหลังทําการทดลองภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามหลักการ
พื้นฐานทางการพยาบาลการประคบเตานมดวยความรอนที่มีอุณหภูมิ 38 - 45 oC นาน 20 นาที ทําใหหลอดเลือดคลายตัว
สงผลใหมีการไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้นและตามดวยนวดเตานมอีก 10 นาที การนวดเตานมชวยในดานการไหลเวียนของโลหิต
2. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ คะแนนการไหลของน้ํานมมารดาที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทาง
หนาทองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม พบวา กลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานม
มากกวากลุมควบคุมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของประมินทร อนุกูลประเสริฐ
ศึกษาเปรียบเทียบการนวดประคบเตานมดวยผาชุบน้ําอุนพบวากลุมทดลองมีการหลั่งน้ํานมเพียงพอกับบุตรภายใน 48 ชั่วโมง
หลังคลอด มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.001) (ประมินทร อนุกูลประเสริฐ, 2550, น.430 – 438)
สอดคลองกับการวิจัยของ ชุติมาพร ไตรนภากุล และคณะ ไดศกึ ษาเปรียบเทียบผลของการไหลของน้ํานมในหญิงหลังคลอดที่
ถูกนวด–ประคบเตานมดวยกระเปาน้ํารอนและลูกประคบสมุนไพร พบวาการนวดและประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรมี
คะแนนการไหลของน้ํานมแตกตางกับกลุมที่นวดและประคบเตานมดวยกระเปาน้ํารอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
(p=0.018, p=0.028, p=0.004) ในเวลาที่ 0, 1 และ 3 ชั่วโมงหลังการประคบและนวดตามลําดับ (ชุติมาพร ไตรนภากุล
และคณะ, 2553, น. 75-89) สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร ภักดีโชติและคณะ ที่ศึกษาผลของการใชโปรแกรมกระตุนการ
หลั่งน้ํานมของมารดาหลังคลอด โดยประคบเตานมดวยลูกประคบสมุนไพรภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด พบวามารดาหลัง
คลอดที่ไดรับการประคบดวยลูกประคบสมุนไพรมีระยะเวลาเฉลี่ยการหลั่งน้ํานม 21.82 ชั่วโมง สวนกลุมควบคุมระยะเวลา
เฉลี่ยการไหลของน้ํานม 30.62 ชั่วโมง ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) (ศศิธร ภักดีโชติ และคณะ,
2553, น.279-289 ) สอดคลองกับงานวิจัยของ นิติยา พันธงาม และคณะไดทาํ การประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอร
แบบอุนชื้นในมารดาหลังคลอดปกติครรภแรก พบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของระยะเวลาการไหลของน้ํานมครั้งแรกภายใน
15.40 ชั่วโมงหลังคลอด สวนกลุมควบคุมคาเฉลี่ยของระยะเวลาการไหลของน้ํานมครั้งแรกใน 22.16 ชั่วโมง ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ (p<0.01) (นิติยา พันธงาม และคณะ, 2559, น.28-38)
3. จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลีย่ คะแนนการไหลของน้ํานมมารดาที่ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทาง
หนาทองระหวางกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม พบวากลุม ถุงถั่วเขียวมีคาเฉลี่ยคะแนนการไหลของน้ํานมมากกวากลุมถุงเจลรอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตั้งแตในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังคลอด สวนกลุมถุงถั่วเขียวกับกลุมขวดน้ํา
รอน และกลุมขวดน้ํารอนกับกลุมถุงเจลรอนไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแตกตางจากการวิจัยของ นิติยา
พันธงามและคณะ (2558) ทําการประคบเตานมดวยลูกประคบเจลโพลิเมอรแบบอุนชื้น ทําใหมีการไหลของน้ํานมระดับ 3
คะแนน ภายในเวลา 47.88 ชม. ในกลุมทดลอง แสดงวาลูกประคบประคบเจลโพลิเมอรมีอาจจะสามารถเก็บความรอนไดนาน
กวาถุงเจลรอนของผูวิจัย
สรุปผลการวิจัย
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จากการศึกษาครั้งนี้พบวานวัตกรรมที่ผูวิจัยไดผลิตขึ้นสามารถชวยกระตุนการหลั่งน้ํานมใหแกมารดาหลังคลอดที่
ไดรับการผาตัดคลอดบุตรทางหนาทองได โดยการกระตุนใหมีการประคบเตานมดวยความรอนนาน 20 นาทีตามดวยการนวด
เตานมตออีก 10 นาที เปนการสงเสริมใหมีการไหลเวียนโลหิตชวยในการกระตุนการสรางน้ํานมได
ขอเสนอแนะ
1. ใหทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกระตุนการสรางและหลั่งน้ํานมระหวาง เจลรอนและเจลโพลิเมอร
แบบอุนชื้นที่มีรูปทรงและปริมาณเทานั้น
กิตติกรรมประกาศ
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เจาหนาที่แผนกสูติกรรมหลังคลอดทุกทานที่อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลวิจัย และขอขอบคุณมารดาทุกทานที่ใหความ
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ผศ.ดร.จรูญ สารินทร์
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์
ผศ.ดร.จตุรงค์ สุภาพพร้อม
ผศ.ดร. ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
ผศ.ดร.วรรณภา ลือกิตินันท์
ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง
ผศ.ดร.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ผศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากุล
ผศ.ดร. ศักดา สมกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผศ.ดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ ณ มะหุต
ผศ.ดร.ชูรัตน์ ธารารัตน์
ผศ.ดร. ศศิธร แท่นทอง
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์
ผศ.ดร.อนวัทย์ ผาลี
ผศ.จุไรรัตน์ โสภา
ดร.พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์
ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ดร.ศศิธร จันทโรทัย
ดร. บุญสม บุษบรรณ์
ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ
ดร.ฤดีรัตน์ มหาบุญปิติ
ดร.รัตนาวดี ทองบัวบาน
ดร.โชติกานต์ ใจบุญ
ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
ดร.สันติภาพ คาสะอาด
ดร.อนุสรา สีหนาท
ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
รศ.ดร. ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
รศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
รศ.ดร. สุขสมาน สังโยคะ
รศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
รศ.ไพโรจน์ เยียระยง
รศ.บุษบา หินเธาว์
รศ.อุไรวรรณ์ รักผกาวงศ์
ผศ.ดร. ศิริสุภา เอมหยวก
ผศ.ดร. ขวัญชนก นัยจรัญ
ผศ.ดร. ณรกมล เลาห์รอดพันธ์
ผศ.ดร. ณัฏฐินี ดีแท้
ผศ.ดร. วิจิตรา จาลองราษฎร์
ผศ.ดร. อุทาน บุญเมือง
ผศ.ดร. จักรกฤช ศรีละออ
ผศ.ดร. อรรถพล รอดแก้ว
ผศ.ดร. กีรติ ตันเรือน
ผศ.ดร. กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
ผศ.ดร.เสาวนีย์ เสริมสุข
ผศ.ดร. รัตนา สิทธิอ่วม
ผศ.ดร. วราภรณ์ ผาลี
ผศ.ดร. นิคม นาคอ้าย
ผศ.ดร. วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
ผศ.ดร. ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
ผศ.ดร. ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
ผศ.ดร. พัชราวลัย มีทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร. อนุชา ภูมิสิทธิพร
ผศ.ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์
ผศ.ดร.ราไพ โกฏสืบ
ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
ผศ.ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้
ผศ.ดร. สลักจิต ตรีรณโอภาส
ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ผศ.ดร. จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
ผศ.ดร. สุชาดา เจียพงษ์
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
ผศ.ดร. ธนสาร เพ็งพุ่ม
ผศ.ดร. มนตรา ศรีษะแย้ม
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง
ผศ.ดร. อรุณี นุสิทธิ์
ผศ.ดร.ศุภนิช เจริญสุข
ผศ.ดร. ปิยะดา วชิระวงศกร
ผศ.ยศจรัส ดือขุนทด
ผศ.ดร. ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
ผศ.ดร. กฤติกา สังขวดี
ผศ.ดร. ภาวิดา มหาวงศ์
ผศ.ดร. จิตติพร ตังควิเวชกุล
ผศ.ดร. นพรัตน์ วรรณเทศ
ผศ.ดร. ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง
ผศ.ดร. สกล เกิดผล
ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ
ผศ.ดร. กมลธรรม เกื้อบุตร
ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผศ.ดร.วสุ พันไพศาล
ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย
ผศ.ดร.พิชิตชัย ปิมแปง
ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ผศ.ดร. นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ
ผศ.ดร.คงเดช พะสีนาม
ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช
ผศ.ดร.ไกรลาศ มาตรมูล
ผศ.ดร. อรชร ฉิมจารย์
ผศ.กิ่งแก้ว สารวยรื่น
ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน
ผศ.ประภาศิริ ใจผ่อง
ผศ.เอกภพ จันทร์สุคนธ์
ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์
ผศ.พิชญาพร ประครองใจ
ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
ผศ.สนทยา สาลี
ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ
ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สารวยรื่น
ดร. สมหมาย อ่าดอนกลอย
ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี
ดร. ศุภชัย ธีระกุล
ดร. เทิน สีนวน
ดร. พิมรินทร์ คีรินทร์
ดร. อดุลย์ วังศรีคูณ
ดร. วรารัตน์ วริรักษ์
ดร. พงษ์พันธ์ จุลทา
ดร. อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ดร. พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
ดร. ฐิติพร เจาะจง
ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์
ดร. วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์
ดร. พึงรัก ริยะขัน
ดร. ชัยยา นรเดชานันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ดร. เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ดร. ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน
ดร. ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
ดร. วาสินี มีเครือเอี่ยม
ดร. พนัส มัตยะสุวรรณ
ดร. อุมาภรณ์ ยศเจริญ
อ.พัชราภรณ์ อินริราย
อ.พัฒนภาณุ ทูลธรรม
อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
อ.สุวิมล ทองแกมแก้ว
อ.นันทิภาคย์ พวงสถิต
อ.กีรติญา สอนเนย
อ.ยุวดี พ่วงรอด
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