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ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยที่น าเสนอในรูปแบบบรรยาย จ านวน 87 ผลงาน และรูปแบบโปสเตอร์ จ านวน  104 
ผลงาน มีผลงานท่ีได้รับการคัดเลือกให้จัดท ารวมบทความฉบับสมบูรณ์ มีการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญใน
แต่ละด้าน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับฯฉบับนี้เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น  110  ผลงาน  โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   จ านวน 65  ผลงาน 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    จ านวน 45  ผลงาน 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ขอขอบคุณผู้บริหาร  กองบรรณาธิการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงขอขอบคุณผู้น าเสนอผลงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดท ารายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย 
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บทคัดย่อ 
จากการศึกษาวิจัยการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์เพื่อให้เพิ่มผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ และสามารถสร้างรายได้เสริม

หรือรายได้หลักให้แก่ครอบครัว ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกันวิธีการให้อาหารและประสิทธิภาพการให้อาหารก็
เป็นปัจจัยอันหนึ่งด้วย โดยวิธีการให้อาหารในโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์มีประสิทธิภาพในการให้อาหารที่เพียงพอต่อมื้อ และ
ตรงต่อเวลา ในงานวิจัยนี้ได้ท าการพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
โดยใช้โปรแกรมค าสั่งที่เรียกว่าลอจิกแลดเดอร์ไดอะแกรม (Logic Ladder Diagram) ให้มีประสิทธิภาพในการให้อาหารที่เพียงพอ
และตรงต่อเวลาสามารถใช้งานได้ง่าย โดยท าการทดสอบการให้อาหาร ของเกลียวล าเลียงอาหาร พบว่าเครื่องมีประสิทธิภาพ
ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการให้อาหารด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยอาหารที่ให้ไปมีค่าประสิทธิภาพการให้อาหารที่ตรงเวลา 
และปริมาณอาหารที่ล าเลียงลงไปที่มีผลการวัดค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของอาหารไก่มีการทดลองการไหลของอาหารไก่ 
ที ่9.51 % ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้อาหารที่ปริมาณที่ไม่แน่นอน 
 
ค าส าคัญ : ไกไ่ข่อินทรีย์  โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์  เครื่องให้อาหาร 
 

Abstract 
 From research studies Organic chicken egg farming in order to increase productivity in quantity 
and quality and can generate extra income or main income for the family. Several related factors 
together Feeding methods and feeding efficiency are also one of the factors. By feeding method in 
organic chicken house with the efficiency of providing adequate food to the meal and on time in this 
research Has developed an automatic organic chicken feeder by using the Logic Controller program to 
have the ability to provide food that is large and punctual, can be easily used by testing the feeding of 
the screw conveyor with egg farmers. By providing the food with the efficiency of feeding on time and the 
amount of food that is transported down to the results of the average error of chicken feed. At 9.51% 
While laying hen farmers keep food at an uncertain amount. 
 
Keywords : organic chicken eggs, programmable logic controller, food machine 
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บทน า   
การชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจโลกท าให้งานด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยพลอยซบเซาไปด้วยแต่ ประเทศไทยยังมี

จุดแข็ง และศักยภาพทางด้านการกสิกรรมและการเกษตร ซึ่งได้แก่ การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงใน
ภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก มีพื้นท่ีเหมาะแก่การค้าการเกษตร
เป็นอย่างยิ่งทั่วทั้งแผ่นดิน อีกทั้งยังมีที่รกร้างว่างเปล่าอีกเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
อุดมสมบูรณ์ เป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีช่ือเสียงในด้านเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ า ดังค าว่าในน้ ามีปลาในนามีข้าว การพัฒนาทางด้าน
เครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในประเทศ จึงนับว่าเป็นแนวนโยบายที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม เพื่อชดเชยแรงงานที่ขาดแคลน และทดแทนการน าเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
อินทรีย์ได้พยายามคิดค้น ประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือขึ้นใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานหลายรูปแบบ นับเป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท่ีมี ค่าเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริม และควรน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนาร่วมด้วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการ
เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์อาชีพหนึ่ง เพื่อสร้างรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักให้ครอบครัว ผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ต้องมีความช านาญในการ
เลี้ยงและมีวิธีการเลี้ยงที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ได้รับรายได้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
เนื่องจากการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะการเลี้ยงตามวิถีธรรมชาติจะเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย และหาอาหารกิน
ตามธรรมชาติ เช่น หญ้า ต้นกล้วย แมลงและหนอนมีต้นไม้ให้ร่มเงา มีโรงเรือน เพื่อกันแดดกันฝน การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แบบ
ปล่อยไก่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยท าให้ตัวไก่ไม่เกิดความเครียด ท าให้ไก่แข็งแรงมีภูมิต้าน ไข่ไก่อินทรีย์จึงเป็นแหล่ง
โปรตีนที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูงและส่งผลให้ไข่ไก่มีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและที่ส าคัญ คือ ส่งผล
ดีต่อสุขภาพทั้งผู้เลี้ยงและผู้บริโภคด้วย (อนันต์ แก่นจันทร์ และคณะ 2558)  

จากที่มาและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติและการ
ใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ควบคุมการท างาน เป็นการวิจัยที่มุ่งท่ีจะแก้ไขปัญหาการพึ่งพาฝีมือแรงงานคน 
ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการฝึกทักษะ และลดข้อผิดพลาดจากการท างานของคน ควบคุมการท างานท้ังหมดโดยใช้โปรแกรมค าสั่งที่
เรียกว่าลอจิกแลดเดอร์ไดอะแกรม (Logic Ladder Diagram) (กิตติ เอกแสงกุล 2546) โดยเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการให้อาหารสัตว์เพื่อลดเวลาในการท างาน โดยเครื่องให้อาหารเม็ดอัตโนมัตินี้สามารถตั้งโปรแกรมเพื่อ
ก าหนดเวลาการให้อาหารในแต่ละวันได้ ซึ่ง สามารถก าหนดเวลาได้ และสามารถให้อาหารได้มากกว่าหนึ่งครั้ง (เกียรติศักดิ์ 
อยู่ดี 2555) และลดปัญหาด้านการให้อาหารส าหรับไก่ไข่อินทรีย์ที่ไม่ตรงเวลาและปริมาณอาหารที่แตกต่างกันในแต่ล ะมื้อ 
อาจจะให้น้อยหรือมากจนเกินไป ท าให้อาหารที่เหลือตกค้างในภาชนะใส่เกิดการเน่าเสียได้จนอาจเกิดเป็นอันตรายต่อตัวไก่ และ
วิธีการแบบดั้งเดิมของการให้อาหารไก่คือความต้องการที่จะให้อาหารอย่างต่อเนื่องระวังและใส่ใจกับอาหารที่เหลืออยู่และให้
อาหารไก่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของการผลิต (Elenor M. Reyes et al.  2015) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. การออกแบบเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์ ด้วยการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการการก าหนดหน้าที่การท างาน และเป็นภาย
โครงสร้างหลักของเครื่อง หรือแนวคิดในการออกแบบ 
 2. การผลิตเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ใช้โครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงทนทาน ในการออกแบบเครื่องให้อาหาร
ไก่อัตโนมัติ เครื่องมีลักษณะเป็นคานเหล็ก เพื่อสะดวกต่อการวางอุปกรณ์ มีถังเก็บอาหาร และมอเตอร์ที่ใช้ในการหมุน
แกนเพลาของเกลียวเพื่อล าเลียงอาหาร โครงสร้างของเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ มีการออกแบบที่ค านึงถึงความเหมาะสมใน
การใช้งาน ซึ่งมขีนาดของเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติความสูง 170 เซนติเมตร ความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 
ดังแสดงในภาพที ่1  
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            ภาพที่ 1 แบบเครื่องให้อาหารไก่             ภาพที่ 2 เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมตัิโดยใช้ชุดโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ 
 

3. การออกแบบระบบไฟฟ้าควบคุมชุดโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการท างานต่างๆ 
เริ่มจากการต่อวงจรจากชุดแหล่งจ่ายไปที่ ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โดยใช้โปรแกรมค าสั่งที่เรียกว่าลอจิกแลด
เดอร์ไดอะแกรม (Logic Ladder Diagram) โดยได้รับอินพุตภายในจากนั้นจะท าการประมวลผลเพื่อสั่งให้เอาต์พุตส่งไปควบคุม
ชุดแมกเนติกส์คอนแทคเตอร์ เพื่อให้มอเตอร์เครื่องให้อาหารไก่ท างาน เพื่อจ่ายอาหารออกมาตามที่ออกแบบไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ล าดับขั้นตอนการท างานของระบบไฟฟ้า โดยควบคุมชุดโปรแกรมเมเบลิคอนลอจิกโทรลเลอร์ 

มอเตอร ์

จ่ายอาหาร 

Start  

Stop 

จ่ายเอาต์พุต (Output) 

ให้กับมอเตอร ์

รับค าสั่งโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอรต์ั้งเวลาสองช่วง

การท างานเวลา 05.00น.และ 
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4. ทดลองใช้เครื่องท างานจริง ทดสอบต้นแบบว่าท างานได้ตามคุณลกัษณะหรือไม่ โดยน าไปทดสอบและเก็บผล

ข้อมูลการใช้งานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย สถานท่ีท าการทดลอง โรงเรือนเลี้ยงไกไ่ข่อินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสตัวศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

 
ผลการวิจัย  

ในงานวิจัยนี้ท าการทดสอบจะด าเนินการเก็บข้อมูลผลการวัดปริมาณอาหารเพื่อหาค่าความผิดพลาดในการให้อาหาร
ของเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ วัดโดยการก าหนดค่าปริมาณอาหารโดยการทดลองจับเวลาในการปล่อยอาหารตามค่าที่
ก าหนดทั้ง 8 วิธี โดยการทดลองจับเวลาการท างานท้ังหมด 3 ครั้ง 
ตารางที่ 1 การทดสอบการวัดปริมาณอาหารเพื่อหาค่าความผิดพลาดในการใหอ้าหาร 

 
 จากตารางที ่1 ค่าความผิดพลาดการท างานของการทดสอบปริมาณของอาหารไก่ไข่ที่จ่ายให้ไก่ไข่ทั้ง 8 วิธี โดยการ
ทดลองจับเวลาการท างานทั้งหมด 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า ปริมาณในการให้ยอาหารทั้ง 8 วิธี มีปริมาณอาหารไก่คือ 500, 
1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 และ 4,000 กรัม ปริมาณอาหารที่ออกมามีค่าความผิดพลาดมาก เกิดปัญหาเนื่องจาก
เครื่องให้อาหารอัตโนมัติเริ่มการท างาน หรือปริมาณอาหารที่ยังอยู่ในถังเก็บอาหาร ท าให้อาหารที่ออกมามีปริมาณที่ไม่
แน่นอน และค่าความผิดพลาดสูงสุดที่ 18.50 % ที่ปริมาณ 4,000 กรัม  ส่วนปริมาณอาหารที่มีความผิดพลาดน้อย เนื่องจาก
เครื่องให้อาหารอัตโนมัติได้เริ่มท างานไปแล้วและอาหารได้ออกมาอยู่บริเวณท่อล าเลียงอาหาร จึงเกิดค่าความผิดพลาดที่น้อย 
และได้ค่าความผิดพลาดเฉลี่ยของเครื่องในการให้อาหาร ทั้ง 8 วิธี และท างานท้ังหมด 3 ครั้ง คือ 9.51 % 
 
อภิปรายผล  
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ผลการ
ทดลองพบว่าผลของการให้อาหารไก่อาหารที่ออกมามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที่ 9.51 % สามารถปรับปริมาณอาหารไก่ได้ และการ
ให้อารหารนั้นเป็นแบบท่ออาหารนั้นออกสองทาง และออกไปยังถาดอาหารไก่ไข่อินทรีย์ เมื่อเทียบกับเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
แบบเดิมผลการวิจัยที่มีมาเกี่ยวกับเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ เช่น 
เครื่องให้อาหารสัตว์ปีกอัตโนมัติ (M.Tech in PDM, Associate Professor, 2015) ได้ท าการทดลองเครื่องให้อาหารสัตว์ปีก
อัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานและอ านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผลการทดลองพบว่าเครื่องให้อาหาร

ค่าปริมาณอาหาร (กรัม) ค่าที่ได้จากการทดลอง (กรัม) ค่าเฉลี่ย 
(กรัม) 

ค่าความ 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ผิดพลาด (%) 

500  580 550 530 533.33 10.66 
1,000 1,240 1,080 970 1,096.66 9.66 
1,500 1,740 1,200 1,750 1,563.33 4.22 
2,000 2,160 2,170 2,270 2,200.00 10.00 
2,500 2,740 2,960 2,910 2,870.00 14.80 
3,000 3,320 2,830 3,310 3,153.33 5.11 
3,500 3,550 3,540 3,740 3,610.00 3.14 
4,000 4,900 4,880 4,450 4,743.33 18.50 

ค่าความผดิพลาดเฉลี่ยรวม 9.51 
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สัตว์ปีกอัตโนมัติ จะต้องติดตั้งด้านหน้าและเป็นแนวเดียวกับกรงไก่เนื่องจากเป็นสายพานล าเลียง เมื่อเปรียบเทียบทั้งสอง
งานวิจัยแล้วการพัฒนาเครื่องให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์อัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ไม่ว่าจะเครื่องให้
อาหารสัตว์ปีกอัตโนมัติ ล้วนแล้วเป็นการพัฒนาเครื่องให้อาหารอัตโนมัติให้อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานทั้งสิ้น และ
สามารถน าไปต่อยอดใช้จริงได้ 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการพัฒนาชุดควบคุมโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์โรงเรอืนไก่ไข่อินทรีย์ โดยการน าชุดควบคุมโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการให้อาหารไก่อัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมค าสั่งที่เรียกว่าลอจิกแลดเดอร์ไดอะแกรม 
(Logic Ladder Diagram) โดยการใช้ชุดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร ์เพื่อวัดหาค่าปริมาณของอาหารไก่ท่ีจ่ายให้ไกไ่ข่
อินทรีย์ในแต่ละมื้อและบันทึกค่าลงในตาราง ซึ่งผลการทดลองดังนี้  

ผลการวัดค่าความผิดพลาดของอาหารไก่มีการทดลองการไหลของอาหารไก่ที่ปริมาณ 500 กรัม จนถึง 4,000 กรัม ปริมาณ
อาหารที่จ่ายนั้นเป็นไปตามใช้การนับเวลาเปน็ตัวก าหนดคา่ให้อาหารออกตามปรมิาณที่ 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 
และ 4,000 กรัม อาหารที่ออกมามีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยที ่9.51 % 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อตรวจสอบการสวมเครื่องแบบเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาว่า
นักศึกษาเข้าช้ันเรียนด้วยการแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ โดยใ ช้การตรวจจับ
ร่างกายส่วนบนของล าตัวด้วย Haarcascade และการแปลงภาพเป็นไบนารี่เพื่อระบุว่าเครื่องแบบที่นักศึกษาสวมใส่เป็น
เครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ จากการทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย าในการระเครื่องแบบของ
นักศึกษา พบว่าอัลกอริทึมการประมวลผลภาพสามารถระบุเครื่องแบบท่ีนักศึกษาสวมใส่ได้ถูกต้องร้อยละ 80 

 
ค าส าคัญ: ประมวลผลภาพ เครื่องแบบนักศึกษา  เครื่องแบบปฏิบัติการ 
 

 
Abstract 

This research presents the digital image processing to identifies the wearing of uniforms to 
students those enter the classroom by dressing student uniforms or engineering workshop shirt. By using 
the upper body detection with Haarcascade algorithm and conversion of color images into binary images, 
the image processing algorithm can identify that the uniforms that students wear are student uniforms or 
engineering workshop shirt. From experimental result, it was found that the image processing algorithm 
able to identifies the uniform that the student was wearing correctly at 80 percent. 

 
Keywords :  Image processing, student uniform, engineering workshop shirt 
 
บทน า 

แนวคิดการตรวจจับสีเสื้อเกิดจากการนับจ านวนของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในแต่ละห้องด้วยการเช็คช่ือหรือนับ
จ านวน ทั้งนี้ด้วยการแต่งกายในแต่ละชุดมีความส าคัญในส่วนหนึ่งและสัมพันธ์กับระบบของระเบียบมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่ง
เครื่องแบบนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องมีวิชาปฏิบัติการ นักศึกษาจ าเป็นต้องสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัตการ และ
รายวิชาบรรยายนักศึกษาต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษา เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  

ซึ่งแนวคิดพ้ืนฐานของเทคนิคการตรวจระบุประเภทของเครื่องแบบนักศึกษาโดยการวิเคราะภาพพ้ืนท่ีส่วนร่างกายใน
ส่วนล าตัวคือการใช้การตรวจภาพร่างกายเป็นภาพอินพุต ซึ่งเทคนิคโดยทั่วไปในการตรวจจับหาร่างกายนั้นจะท าการปรับ
ขนาดภาพอินพุตให้มีขนาดแตกต่างกัน และใช้ตัวตรวจจับ (Detector) ที่มีขนาดคงที่เพื่อวิ่งตรวจจับหาวัตถุ แต่เทคนิค
โดยทั่วไปนี้นั้นจะมีข้อเสียคือ ระยะเวลาในการ ค านวณไม่คงที่ ในที่นี้จะเสมือนกับวิธีการค้นหาลักษณะเด่นของมนุษย์ซึ่งจะ
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แตกต่างกันแต่งานวิจัยนี้ใช้ความแตกต่างกันของแต่ลักษณะยู เครื่องแบบ เพื่อให้สามารถจ าแนกได้ว่าแต่ละเครื่องแบบมี
ลักษณะเช่นไรและเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อการจดจ าและการแสดงผล 

โดยปกติแล้วมีตัวอย่างมาให้เราเห็นเช่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในประเทศไทยด้วยการตรวจจับและติดตามคนเดิน
ถนนที่ก าลังข้ามทางม้าลาย (พิศณุ คูมีชัย, 2018)) ในงานวิจัยนี้เราน าเสนอระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในประเทศไทยด้วยการ
ตรวจจับ และติดตามคนเดินถนนที่ก าลังข้ามทางม้าลายที่ปรากฏในกล้องถ่ายรูปแบบพกพา เพื่อให้ความช่วยเหลือคนขับรถ
บนท้องถนน เราเสนอแนวทางโดยใช้การตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้า (foreground detection) เพื่อลบฉากหลังออก และ
ตรวจจับคนเดินถนนบนภาพน่ิงหลังจากนั้นจะใช้ตัวกรองคาลมาน (kalman filter) เพื่อติดตามเป้าหมายจากฉากหนึ่งไปยังอีก
ฉากหนึ่ง ในขั้นแรก เราตรวจจับคนเดินถนนโดยใช้การตรวจจับวัตถุที่อยู่ด้านหน้าเพื่อลบฉากหลังออกไป จากนั้นเราใช้ตัว
กรองคาลมานเพื่อปรับปรุงการตรวจจับผู้คนที่ก าลังถูกระบุ เราแสดงให้เห็นว่าแนวทางของเราประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  
มีความแม่นย าในขณะที่ท าการตอบสนองแบบเรียลไทม์ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับการใช้งานการเฝ้าระวังอย่างมาก ซึ่งงานวิจัยนี้
เป็นต้นเเบบที่สามารถท าให้งานวิจัย การคัดแยกเครื่องแบบนักศึกษาด้วยการประมวลผลภาพ จัดท าขึ้นเพื่ออยากให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยมีต้นแบบเป็นแรงผลักดัน 

อีกทั้ง งานวิจัยการประยุกต์ระบบคัดแยกคุณภาพยางแผ่นด้วยเทคนิคการหาค่าความเข้มของสีวัตถุ (วิทยา บุญสุข, 
2015) ในการวิจัยนี้เพื่อออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ในการคัดแยกวัตถุด้วยสีและเพื่อพัฒนาต้นแบบในการประยุกต์ใช้งาน
ซอฟต์แวร์คัดแยกวัตถุด้วยสีหลักการท างานของระบบ ใช้ตัวกรองในการหาระดับความเข้มของค่าเฉลี่ยของกลุ่มสีโดยเน้น
ระดับค่าเฉลี่ยความเข้มของสีแดงเพื่อใช้ในการคัดแยกวัตถุด้วยกลุ่มสีผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ได้จากการ
ประมวลผลภาพด้วยอัลกอริทึมอีกเช่นกันรวมถึงการประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องต้น (DIGITAL IMAGE PROCESSING) 
(สมเกียรติ อุดมหรรษากุล, 2553) ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นแบอย่างส าหรับงานวิจัยนี้  

ทางคณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของการตรวจสสอบที่ถูกต้องเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อ
ประโยชน์ท้ังด้านการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการประมวลผล
ภาพเพื่อระบุเครื่องแต่งกายของนักศึกษาว่านักศึกษาเข้าเรียนด้วยเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบชุดปฏิบัติการด้วยการ
ประมวลผลภาพ วัตถุประสงค์ประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับระบุเครื่องแบบที่นักศึกษาสวนใส่ 
โดยระบุเป็นสองประเภทคือ เครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการคัดแยกเครื่องแบบนักศึกษาประกอบด้วย การรับภาพจากอุปกรณ์บันทึกภาพดิจิตอล ตรวจจับส่วน
ร่างกาย การลบพิกเซลพื้นหลัง การแปลงภาพเป็นไบนารี่ และการตัดสินใจว่าภาพที่น ามาวิเคราะห์นั้นเป็นภาพนักศึกษาสวม
เครื่องแบบนักศึกษาหรือเป็นภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ ขั้นตอนการท างานแสดงในรูปที่ 1  
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ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการท างาน 

 
ขั้นตอนการคัดแยกเคร่ืองแบบนักศึกษา 
 ขั้นตอนการคัดแยกเครื่องแบบนักศึกษาประกอบไปด้วย กระบวนการเก็บค่าภาพ การตรวจจับส่วนบนของร่างกาย 
แปลงภาพเป็นไบนารี่ จากน้ันนับจ านวนพิกเซลที่มีค่ามากกว่า 0 และเปรียบเทียบกับค่าขีดแบ่ง เพื่อคัดแยกว่าเป็นเครื่องแบบ
นักศึกษาหรือ หรือชุดช็อป  
 
1. กระบวนการรับภาพ 

การเก็บค่าภาพที่สวมเครื่องแบบของนักศึกษาโดยใช้กล้อง  Logitech C920r productnation Full HD 1080p 
(สูงสุด 1920 x 1080 พิกเซล)  productnation (ในทีน่ีค้ณะผู้จัดท าใช้เป็นชุดนักศึกษาและชุเครื่องแบบปฏิบัติการ) เพื่อเก็บ
ข้อมูลค่าความเข้มสีในพื้นที่ส่วนบนของร่างกายที่ได้มาจาการตรวจจับ upper body ด้วย Haarcascade (Chandra, R. N. 
et. al, 2018), (พิศณุ คูมีชัย, 2018). ในส่วนยูนิฟอร์มไว้ส าหรับเปรียบเทียบค่า 

 
 
 

รับภาพ 

Detect upper body 

ตรวจจับส่วนบนของร่างกาย 

ลบพิกเซลพื้นหลังในพื้นที่

ส่วนบนของร่างกาย 

แปลงภาพเป็นภาพไบนารี่ 

นับจ านวนพิกเซลสีขาว (count) 

 

Count>Threshold Result= student Uniform 
No 

Start 
 

Yes 

Result= Engineering workshorp shirt END 

8



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 

2. การตรวจจับส่วนบนของร่างกาย (Detect upper body)   
การตรวจจับส่วนบนของร่างกายใช้วิธีก Haarcascade เพื่อให้ได้บริเวณภาพที่เป็นบริเวณที่สนใจ (Region of 

Interest: ROI)  บริเวณพื้นท่ีส่วนบนของร่างกายที่ตรวจจับได้ในข้ันตอนน้ีจะน าไปวิเคราะห์จ านวนพิกเซลในขั้นตอนต่อไป 
 

3. ลบพิกเซลที่เป็นพ้ืนหลัง 
จากการตรวจจับร่างกายส่วนบนจะพบว่ามีบริเวณพื้นหลังอยู่ในภาพ ROI ด้วย ขั้นตอนนี้ลบพิกเซลที่เป็นภาพพื้น

หลังออกจากบริเวณที่สนใจในภาพ เพื่อให้เหลือค่าความเข้มแสงในพิกเซลที่เป็นส่วนบนของร่างกายเท่านั้น  
 

4. แปลงภาพเป็นภาพไบนาร่ีและนับจ านวนพิกเซลสีขาว 
ภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบท่ีใช้ในการทดลองนี้เป็นภาพสีหลังจากท่ีตรวจจับร่างกายส่วนบนและเลือก ROI เฉพาะ

พื้นที่ร่างกายส่วนบนแล้ว ภาพ ROI ที่ได้จะถูกแปลงเป็นภาพเกรย์สเกล์ และแปลงเป็นภาพไบนารี่โดยใช้วิธีการใช้ค่าขีดแบ่ง
ปรับค่าได้ หรือ Otsu Threshold ภาพบริเวณที่มีสีค่าค่าสีที่พิกเซลนั้นๆจะมีค่าเป็น 1 และบริเวณที่เป็นสีด าจะมีค่าสีที่
ต าแหน่งพิกเซลนั้นๆ เป็น 0 จากน้ันนับจ านวนพิกเซลที่มีค่าเป็น 1 หรือพิกเซลที่มีสีขาว 
 
5. การตัดสินใจ 

เมื่อไดภ้าพไบนารี่และนับจ านวนพิกเซลที่มสีีขาวแล้ว ให้น าจ านวนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าขีดแบ่ง ซึ่งในการ
ทดลองนี้ได้หาค่าขีดแบ่งที่มีความเหมาะสม พบว่าค่าขีดแบ่งท่ีเหมาะสมคือ 180000 พิกเซล หากจ านวนพิกเซลสีขาวที่นับได้มี
ค่ามากกว่าค่าขีดแบ่ง ตดัสินใจว่าภาพนั้นคือภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษา หากจ านวนพิกเซลสีขาวมคี่าน้อยกว่าค่า
ขีดแบ่ง ตัดสินใจว่าภาพนั้นเป็นภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบชุดปฏบิัติการ 

 ตัวอย่างภาพเครื่องแบบนักศึกษาและภาพเครื่องแบบชุดปฏิบัติการแสดงในรูปที่ 2 ตัวอย่างการแปลงภาพระดับเทา
เป็นภาพไบนารี่ของภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการแสดงในรูปที่ 3 และ ตัวอย่างการแปลงภาพระดับเทาเป็นไบนา
รี่ของภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษาแสดงในรูปที่ 4 
 

                                 
(ก)                                                               (ข) 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดลอง ก) ภาพเครื่องแบบชุดปฏบิัติการ  ข) ภาพเครื่องแบบนักศึกษา 
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(ก)                                                                  (ข) 

ภาพที่ 3 การแปลงภาพชุดเครื่องแบบปฏิบัติการเป็นภาพไบนารี่ ก) ภาพระดับเทา  ข) ภาพไบนารี ่

        
(ก)                                                               (ข) 

ภาพที่ 4 การแปลงภาพชุดเครื่องแบบนักศึกษาเป็นภาพไบนารี่ ก) ภาพระดับเทา  ข) ภาพไบนารี ่
 

 
ผลการวิจัย 
 การทดลองเพื่อประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย าในการคดัแยกชุดเครื่องแบบนักศึกษาและชุดปฏิบัตกิารใช้ภาพ
ทดสอบจ านวน 20 ภาพ ประกอบด้วยภาพนักศึกษาสวมชุดนักศกึษาจ านวน 10 ภาพ และภาพนักศึกษาสวมชุดปฏิบตัิการ
จ านวน 10 ภาพ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 สรุปผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการระบุเครื่องแบบด้วยข้อมลูภาพเครื่องแบบชุดนักศึกษา 

ล าดับที ่ จ านวนพิกเซลสีขาว จ านวนพิกเซลสีขาว  

1 371929 ถูกต้อง 
2 246404 ถูกต้อง 
3 353136 ถูกต้อง 
4 244595 ถูกต้อง 
5 308460 ถูกต้อง 
6 311098 ถูกต้อง 
7 273394 ถูกต้อง 
8 341245 ถูกต้อง 
9 340925 ถูกต้อง 
10 314739 ถูกต้อง 

รวมผลการระบุถูกต้อง 10 ภาพ 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการระบุเครื่องแบบด้วยข้อมลูภาพเครื่องชุดปฏิบัติการ 

ล าดับที ่ จ านวนพิกเซลสีขาว ผลการทดลอง 

1 324005 ผิดพลาด 
2 156052 ถูกต้อง 
3 179474 ถูกต้อง 
4 168447 ถูกต้อง 
5 149681 ถูกต้อง 
6 284601 ผิดพลาด 
7 158853 ถูกต้อง 
8 190997 ผิดพลาด 
9 148417 ถูกต้อง 
10 185989 ผิดพลาด 

รวมผลการระบุถูกต้อง 6 ภาพ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการทดลอง 

ภาพทดสอบ จ านวนภาพ 
ถูกต้อง ผิดพลาด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เครื่องแบบนักศึกษา 10 10 100 0 0 

เครื่องแบบปฏิบตัิการ 10 6 60 4 40 

รวม 20 16 80 4 20 

ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการทดลองจากการทดสอบภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบปฏิบัติการจ านวน 10 ภาพ และ
ภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษาจ านวน 10 ภาพ รวมทั้งหมด 20 ภาพ การทดสอบบการะบุประเภทเครื่องแบบที่
นักศึกษาสวมใส่ เมื่อทดสอบกับภาพเครื่องแบบนักศึกษาการให้ผลถูกต้องทั้งหมด 10 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการ
ทดสอบเมื่อทดสอบกับภาพเครื่องแบบชุดปฏิบัติการให้ผลถูกต้อง 6 ภาพ คิดเป็นร้อยละ 60 ความถูกต้องแม่นย าทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 80 
 

อภิปรายผล 
         ในการทดลองการระบุชุดเครื่องแบบปฏิบัติการมีความผิดพลาดเกิดจากขั้นตอนการแปลงภาพเป็นไบนารี่และการ
ตรวจจับร่างกายส่วนบนมีความผิดพลาด เนื่องจากในการถ่ายภาพทดสอบระยะห่างระหว่างผู้ทดสอบกับอุปกรณ์บันทึกภาพ
ดิจิตอลมีผลต่อการตรวจจับภาพร่างกายส่วนบน หากระยะห่างระหว่างผู้ทดสอบกับอุปกรณ์ถ่ายภาพมีน้อยเกินไปจนเห็นภาพ
ร่างกายส่วนบนไม่ครบจะไม่สามารถตรวจจับร่างกายส่วนบนได้ และหากระยะห่างระหว่างผู้ทดสอบกับอุปกรณ์ถ่ายภาพมีมาก
เกินไปจนท าให้ภาพผู้ทดสอบมีขนาดเล็กจนเกินไปจะไม่สามารถตรวจจับร่างกายส่วนบนได้เช่นกัน 

สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพเพื่อพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับระบุเครื่องแบบที่นักศึกษาสวนใส่ โดยระบุ
เป็นสองประเภทคือ เครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ โดยใช้ Haarcascade เพื่อตรวจจับร่างกายส่วนบน 
และใช้พื้นที่ร่างกายส่วนบนแปลงเป็นภาพระดับเทาและภาพไบนารี่  ใช้จ านวนพิกเซลสีขาวในภาพใบนารี่เพื่อระบุว่าภาพที่
ทดสอบเป็นภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษาหรือภาพนักศึกษาสวมเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ  

ผลการทดลองภาพบว่า ทั้งนี้งานวิจัยนี้สามารถน าไปต่อยอดการเช็คจ านวนนักศึกษาตามขอบเขตของยูนิฟอร์มของ
แต่ละสถานศึกษาอีกท้ังเช็คความเป็นระเบียบของระบบชุดยูนิฟอร์มได้ 
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การศึกษาการหมักเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน ้ามัน 

ด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10 
THE STUDY ON ETHANOL FERMENTATION FROM OIL PALM EMPTY FRUIT BUNCH BY 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE TIST R5339 AND PICHIA STIPITIS 10 
 

ปาริชาต หวลอาลัย  สิรภสัสร ปิ่นดี  และ กานต์ แยม้พงษ์* 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ ์
*corresponding author e-mail : yaempongsa_karn@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันโดยใช้เทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ าเพื่อแยกองค์ประกอบ
ทางเคมีของลิกโนเซลลูโลส ในทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน พบว่ามีปริมาณของเฮมิเซลลูโลสลดลง 9.10% แอลฟาเซลลูโลส
เพิ่มขึ้น 14.85% และลิกนินลดลง 49.40% จากนั้นท าการปรับสภาพในสารละลายซิเตรทบัฟเฟอร์ เข้มข้น 0.05 M pH 4.8 
และใช้เอนไซม์ Cellic® CTec2 เพื่อช่วยในการย่อยสลายเซลลูโลสให้กลายเป็นน้ าตาลเพื่อใช้ในกระบวนการหมัก จากนั้น
น าไปหมักเพื่อผลิตเอทานอลโดยท าการเปรียบเทียบปริมาณเอทานอลการหมักด้วย Saccharomyces cerevisiae TISTR 
5339 และ Pichia stipitis 10 ระหว่างกระบวนการหมัก 2 กระบวนการ คือ คือกระบวนการหมักแบบแยกปฏิกิริยา 
(separate hydrolysis and fermentation; SHF) และการหมักแบบรวมปฏิกิริยา (simultaneous saccharification and 
fermentation; SSF) เป็นเวลา 120 ช่ัวโมง พบว่าการหมักเอทานอลด้วย S. cerevisiae TISTR 5339 โดยใช้กระบวนการ 
SHF  มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากกระบวนการอื่นๆ โดยพบ
ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 2.475% ในช่ัวโมงท่ี 72  
 
ค้าส้าคัญ : เอทานอล การระเบิดด้วยไอน้ า ทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน  
 

Abstract 
 The study on ethanol production from oil palm empty fruit bunch (OPEFB) by using steam 
explosion technique to o separate the chemical composition of lignocellulose in OPEFB. After stream 
explosion found the content of hemicellulose decreased by 9.10%, alpha-cellulose increased by 14.85% 
and lignin decreased by 49.40%. 0.05 M citrate buffer pH 4.8 and cellic® CTec2 enzyme used in 
pretreatment process to decompose cellulose in OPEFB to fermentable sugars. The pulp after 
pretreatment were used as substrate for ethanol fermentation by separate hydrolysis and fermentation 
(SHF) compared with simultaneous saccharification and fermentation (SSF) with Saccharomyces cerevisiae 
TISTR 5339 and Pichia stipitis 10 for 120 h. The result showed the maximum ethanol content was 2.475% 
in SHF process (p<0.05) at 72 hrs with S. cerevisiae TISTR 5339   
 
Keywords : Ethanol, Steam explosion, Oil palm empty fruit bunch 
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บทน้า 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้หันมาใช้พลังงานทดแทนจากพืชเพื่อช่วยลดการใช้น้ ามันปิโตรเลียม โดยพลังงานทดแทนที่

นิยมใช้คือไบโอดีเซล ซึ่งไบโอดีเซลนั้นส่วนใหญ่จะใช้ปาล์มน้ ามันมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ท าให้ไบโอดีเซลนั้นเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนที่มีความส าคัญในอันดับต้นๆ (ปิยะนุช เปียคง, 2557) โดยพลังงานจะมีศักยภาพสูงที่ไม่แตกต่างจากน้ ามัน
ปิโตรเลียมมากนักและที่ส าคัญก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมท่ีน้อยกว่ามากในกระบวนการสกัดปาล์มน้ ามันนั้นจะได้น้ ามันดิบ
อยู่ที่ประมาณ 18-22% ซึ่งจะถูกน าไปแปรรูปเป็นน้ ามันส าหรับบริโภคหรือใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ส่วนของเหลือ
ประมาณ 78-82% ได้แก่ ทะลายเปล่า เส้นใยปาล์ม เปลือกของผลปาล์ม กากสลัดจ์ ซึ่งการที่น าของเหลือเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ต่อจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของทะลายปาล์มให้มีมูลค่าสูงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ ามันดีกว่า
การปลูกพืชชนิดอื่นเช่นยางพาราและการท านาข้าว จึงเป็นแรงจูงใจ ให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีโครงการ
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ คาดว่าปริมาณความต้องการน้ ามันปาล์มภายในเพิ่มขึ้นมาก  (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2552) 

 การผลิตเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันเพื่อมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจาก
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ของทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันในกระบวนการหมักและการเปรียบเทียบโดยใช้เช้ือจุลินทรีย์
และเอนไซม์ในการช่วยย่อยสลายวัสดุจ าพวกเฮมิเซลลูโลส (Sun and Cheng, 2002) โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาน้ าตาล
กลูโคส น้ าตาลไซโลสและเอทานอลในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบเหลือท้ิงอย่างคุ้มค่าให้ได้มากท่ีสุด  
 
วิธีการด้าเนินงานวิจัย  
วัตถุดิบและเชื้อจุลินทรีย์ 
 ทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันและจุลินทรีย์ (Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10) ที่ใช้
ในการวิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน 
 ท าการบดชิ้นส่วนของทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันด้วยเครื่องบดละเอียด จากนั้นท าการร่อนผา่นตะแกรงขนาด 40 และ 
60 mesh ตามล าดับ เก็บผงที่ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 mash และที่ตกค้างบนตะแกรงขนาด 60 mesh เพื่อน าไป
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมตี่างๆ ดังนี้ คือ ปริมาณเฮมิเซลลโูลส (Browing, 1967) แอลฟาเซลลูโลสด้วยวิธ ีTAPPI T203 
om-88 และลิกนินด้วยวิธ ีTAPPI T222 om-88 (Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 2008) 
 
การระเบิดเยื่อด้วยไอน้ า  

ท าการฉีกทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันที่ได้มาเป็นเส้นเล็กๆ น าวัตถุดิบใส่ในช่องท าปฏิกิริยา ท าการระเบิดด้วยไอน้ า
ภายใต้สภาวะความดัน 17 MPa อุณหภูมิ 210°C เป็นเวลา 4 หลังจากนั้นน าออกมาล้างด้วยน้ าประปา ฉีกเยื่อออกให้มีขนาด
เล็ก น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 65°C เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 
 
การเตรียม Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10 
 ท าการเลี้ยง Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 และ Pichia stipitis 10 บนอาหารแข็ง  2% YPD บ่มที่
อุณหภูมิ 30°C 48 ช่ัวโมง จากนั้นถ่ายเช้ือลงใน 2% YPD broth ปริมาตร 100 ml เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง บนเครื่องเขย่าด้วยความเร็ว 150 rpm  
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การย่อยสลายเยื่อทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันด้วยเอนไซม์  
น าเยื่อทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันมาเติม สารละลายซิเตรทบัฟเฟอร์ pH 4.8 ความเข้มข้น 0.05 M หลังจากนั้นน าไป

นึ่งฆ่าเช้ือแล้วเติมเอนไซม์ Cellic® Ctec2 ท าการวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลกลูโคสและไซโลสด้วยเครื่อง High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC)  
 
การหมักเอทานอล 
 วิธีการหมักแบบ Separate hydrolysis and fermentation (SHF) 

น าเยื่อที่ผ่านการอบปริมาณ 5 g ลงในฟลาสก์ จากนั้นเติม สารละลายซิเตรทบัฟเฟอร์ pH 4.8 ปริมาณ 50 ml แล้ว
น าไปนึ่งฆ่าเช้ือ หลังจากนั้นเติมเอนไซม์ Cellic® CTec2 ปริมาณ 680 µl น าไปเขย่าที่ความเร็ว 150 rpm เป็นเวลา 2 วัน 
จากนั้นเติมเช้ือจุลินทรีย์ [S. cerevisiae TISTR 5339 ใช้ 6% และ P. stipitis10 ใช้ 4% (v/v)] เติม สารละลายซิเตรท
บัฟเฟอร์ เพิ่ม 50 ml ท าการหมักเป็นเวลา 120 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 30°C อัตราการเขย่า 150 rpm เก็บตัวอย่างแต่ละ
ช่วงเวลาน าไปรักษาท่ีอุณหภูมิ 0°C เพื่อหยุดการท างานของจุลินทรีย์ จากน้ันน าสารละลายมาปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ 
1,000 rpm 10 นาที เพื่อแยกตะกอนออกจากสารละลายแล้วน าไปวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลด้วยเครื่อง Gas 
Chromatography (GC) และวัดปริมาณน้ าตาลด้วยเครื่อง HPLC เป็นช่วง เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเกิดเอทานอล
มากที่สุด ก าหนดชุดควบคุมเป็นกระบวนการเดียวกันท่ีไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ 

 
วิธีการหมักแบบ Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) 
น าเยื่อที่ผ่านการอบปริมาณ 5 g ลงในฟลาสก์ จากนั้นเติม สารละลายซิเตรทบัฟเฟอร์ pH 4.8 ปริมาณ 100 ml 

แล้วน าไปนึ่งฆ่าเช้ือ หลังจากนั้นเติมเอนไซม์ Cellic® CTec2 ปริมาณ 680 µl แล้วเติมเช้ือจุลินทรีย์ [S. cerevisiae TISTR 
5339 ใช้ 6% และ P. stipitis10 ใช้ 4% (v/v)] ท าการหมักเป็นเวลา 120 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 30°C อัตราการเขย่า 150 rpm 
เก็บตัวอย่างแต่ละช่วงเวลาน าไปรักษาท่ีอุณหภูมิ 0°C เพื่อหยุดการท างานของจุลินทรีย์ จากนั้นน าสารละลายมาปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ 1,000 rpm 10 นาที เพื่อแยกตะกอนออกจากสารละลายแล้วน าไปวิเคราะห์หาปริมาณเอทานอลด้วย
เครื่อง GC และวัดปริมาณน้ าตาลด้วยเครื่อง HPLC เป็นช่วง เพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเกิดเอทานอลมากที่สุด ก าหนด
ชุดควบคุมเป็นกระบวนการเดียวกันท่ีไม่เติมเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์  
 
ผลการวิจัย 

จากข้อมูลองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสของวัตถุดิบทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันพบว่าก่อนท าการพรีทรีตเมนต์
ประกอบด้วย เฮมิเซลลูโลส 22.19% แอลฟาเซลลูโลส 65.48% ลิกนิน 15.18% และสารแทรกที่ละลายในเอทานอล-เบนซิน 
3.21% (น้ าหนักแห้ง) หลังจากการพรีทรีตเมนต์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี คือ เฮมิเซลลูโลส 2.02% 
แอลฟาเซลลูโลส 75.25% ลิกนิน 7.50% และสารแทรกที่ละลายในเอทานอล-เบนซิน 2.11% เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงพบว่าปริมาณเฮมิเซลลโูลสลดลง 9.10% แอลฟาเซลลูโลสเพิ่มขึ้น 14.85% และลิกนินลดลง 49.40% ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานของ ปณิตา อู่ไทย (2559) ที่ท าการหาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักกรดอิทาโคนิกจาก
ทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันโดยใช้เทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ า ดังนั้นทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันจึงมีความน่าสนใจต่อการศึกษาเพื่อ
น ามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเอทานอล การพรีทรีตจะกระตุ้นให้วัตดุดิบเกิดการเปลี่ยนคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ท าให้
ช้ันแมทริกซ์ของลิกโนเซลลูโลสถูกท าลายซึ่งมีผลท าให้เอนไซม์สามรถทางานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเร่งปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสสามารถทางานได้ง่ายขึ้น (รัชพล พะวงศ์รัตน์, 2558) ส าหรับเอนไซม์ Cellic® CTec2 จะท าหน้าที่ย่อยเฮมิ
เซลลูโลส เซลลูโลส ให้กลายเป็นน้ าตาลที่ใช้ในการหมัก เช่น กลูโคส ไซโลส 
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ตารางที ่1 องค์ประกอบทางเคมีของทะลายเปล่าปาล์มน้ ามัน 
องค์ประกอบทางเคมีของ 

ลิกโนเซลลโูลส 
% dry weight  

ก่อนการพรีทรีตเมนต ์ หลังการพรีทรตีเมนต ์ เปลี่ยนแปลง  

เฮมิเซลลูโลส 22.19 ± 0.37 2.02 ± 0.05 - 9.10% 
แอลฟาเซลลูโลส 65.48 ± 0.53 75.25 ± 0.21 + 14.85% 
ลิกนิน 15.18 ± 0.70 7.50 ± 0.42 - 49.40% 
สารแทรกที่ละลายในเอทานอล-เบนซีน 3.21 ± 0.04 2.11 ± 0.48 - 65.73% 

 
จากการศึกษาการหมักเอทานอลจากทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันด้วย S. cerevisiae TISTR 5339 และ P. stipitis 10 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการหมักเอทานอล 2 แบบ คือ กระบวนการหมักแบบแยกปฏิกิริยา (separate hydrolysis 
and fermentation; SHF) และการหมักแบบรวมปฏิกิริยา (simultaneous saccharification and fermentation; SSF 
พบว่า S. cerevisiae TISTR 5335 มีความสามารถใช้น้ าตาลได้ดีโดยเฉพาะกลูโคส จะเห็นได้ว่าปริมาณกลูโคสลดลงอย่าง
รวดเร็ว (ภาพที่ 1) ซึ่งเช้ือใช้กลูโคสเป็นแหล่งพลังงานหลักและให้เป็นเอทานอล โดยพบว่ากระบวนการหมักแบบ SHF จะมี
ปริมาณกลูโคสตั้งต้นสูงกว่ากระบวนการหมักแบบ SSF เนื่องจากมีการน าเยื่อไปย่อยด้วยเอนไซม์ก่อนท่ีจะเข้าท าปฏิกิริยา 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ปริมาณกลูโคสระหว่างการหมักทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันโดย S. cerevisiae TISTR 5339 และ P. stipitis 10 จาก
การหมักด้วยกระบวนการ SHF และ SSF 
 

เมื่อพิจารณาปริมาณไซโลสในตัวอย่าง พบว่าปริมาณไซโลสจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นระหว่างระยะเวลาในการหมักและจะ
ค่อยๆ ลดลง (ภาพที่ 2) โดยปริมาณไซโลสสูงสุดที่พบเท่ากับ 0.876 mg/ml โดยพบในกระบวนการหมักแบบ SHF ด้วย P. 
stipitis 10 ที่เวลา 30 ช่ัวโมง ซึ่งวรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล และคณะ (2555) ได้กล่าวว่ายีสต์มีความสามารถในการน าน้ าตาล
ไซโลสเข้าสู่กระบวนการหมักและผลิตเอทานอลออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกับกลูโคส  
 

16



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณไซโลสระหว่างการหมักทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันโดย S. cerevisiae TISTR 5339 และ P. stipitis 10 จาก
การหมักด้วยกระบวนการ SHF และ SSF                                                                                       
     

ผลการติดตามปริมาณเอทานอลที่ได้ระหว่างการหมักทั้ง 2 วิธี พบว่าปริมาณเอทานอลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอด
ระยะเวลาการหมัก โดยการใช้ S. cerevisiae TISTR 5339 ในกระบวนการหมักแบบ SHF ให้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 
2.475% ที่ 72 ช่ัวโมง โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากการหมักที่ช่ัวโมงอื่นๆ (p<0.05) รองลงคือ 2.197% 
ในช่ัวโมงที่ 54 เมื่อพิจารณาเฉพาะกระบวนการหมักแบบ SSF พบว่าปริมาณเอทานอลสูงสุดที่พบเท่ากับ 1.896% ที่ 120 
ช่ัวโมง เมื่อท าการหมักด้วย S. cerevisiae TISTR 5339 (ภาพที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศญามล จันบาง และคณะ 
(2557) ที่ได้ท าการศึกษาการเตรียมไบโอเอทานอลจากกระจับโดยกระบวนการหมักแบบ SSF น ้าหมักที่มีการปรับค่าพีเอช
เท่ากับ 6.0 ความเข้มข้นของยีสต์เริ่มต้น 10% โดยปริมาตร ระยะเวลาในการหมัก 4 วัน บ่มแบบเขย่า 150 rpm ที่
อุณหภูมิห้อง ได้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 1.59±0.04% และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา ปั้นสุวรรณ และคณะ 
(2553) ทีท่ าการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตเช้ือเพลิงเอทานอลระหว่างการหมักแบบ SHF กับ SSF ผลการทดลองพบว่า SHF 
ให้ค่าผลได้เอทานอลสูงสุด 74.43% และการหมักแบบ SSF ให้ค่าผลได้เอทานอลสูงสุด 64.30% จากผลการศึกษาจะเห็นได้
ว่าการหมักแบบ SSF ให้ปริมาณเอทานอลที่ค่อนข้างต่ ากว่ากระบวนการหมักแบบ SHF  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จุลินทรีย์ที่แตกต่างในกระบวนการหมักเดียวกันพบว่า S. cerevisiae TISTR 5339 
มีประสิทธิภาพในการหมักเอทานอลสูงกว่า P. stipitis 10 ในแต่ละกระบวนการหมัก  

 
ภาพที่ 3 ปริมาณเอทานอลที่ได้จากการหมักทะลายเปล่าปาล์มน้ ามันโดย S. cerevisiae TISTR 5339 และ P. stipitis 10 
จากการหมักแบบ SHF และ SSF 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจยัสรุปได้ว่าการระเบิดด้วยไอน้ าสามารถลดปริมาณของเฮมิเซลลูโลสและลิกนินได้โดยพบว่าทะลายเปล่า

ปาล์มน้ ามันมีสัดส่วนของเซลลูโลสมากขึ้น เมื่อน าไปหมักด้วยกระบวนการหมักแบบ SHF และ SSF พบว่าการหมักแบบ SHF 
มีประสิทธิภาพมากกว่าโดยให้ปรมิาณเอทานอลมากกว่าและใช้เวลาน้อยกว่ากระบวนการหมักแบบ SSF ซึ่งการหมักแบบ SHF 
ให้ปริมาณเอทานอลสูงสุดเท่ากับ 2.475% ที่เวลา 72 ช่ัวโมง ส่วนกระบวนการหมักแบบ SSF ให้ปริมาณเอทานอลสูงสุด
เท่ากับ 1.896% ที่เวลา 120 ช่ัวโมง โดยปริมาณเอทานอลสูงสุดที่ได้เกิดจากการหมักด้วย S. cerevisiae TISTR 5339 ทั้ง 2 
วิธี สามารถสรุปว่า S. cerevisiae TISTR 5339 เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลมากกว่า P. stipitis 10 
และกระบวนการหมักแบบ SHF มีประสิทธิภาพสูงกว่ากระบวนการหมักแบบ SSF ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการหมักแบบ SHF 
จะเริ่มจากการปรับสภาพวัตถุดิบก่อนการแยกเซลลโูลสออกจากลิกนินกับเฮมิเซลลูโลสก่อนกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ 
ขณะที่กระบวนการหมักแบบ SSF จะท าเริ่มกระบวนการหมักพร้อมกับการย่อยสลายวัตถุดิบไปพร้อมๆ กัน ท าให้ปริมาณ
น้ าตาลที่เกิดขึ้นจากการใช้เอนไซม์จะเกิดควบคู่กับกระบวนการหมัก ซึ่งต่างจากกระบวนการหมักแบบ SHF ซึ่งจะได้กลูโคส
เริ่มต้นมากกวา่และจะส่งผลโดยตรงต่อการเจริญของเชื้อและปริมาณของเอทานอลที่เกิดขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการน าข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจระยะไกลมาประยุกต์ ใ ช้ร่ วมกับข้อมูลปริมาณ  
มวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนท่ีได้จากการส ารวจภาคสนามมาหาความสัมพันธ์เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ใน
การประมาณค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน (CS) ให้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า โดย
การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างสมการของแต่ละชนิดป่าในพื้นที่ศึกษาได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ได้สมการคือ CS = 0.911(GVI) – 
5036.317 และมีค่าสัมประสิทธ์ิก าหนด (R2) เท่ากับ 0.771 และป่าเต็งรังได้สมการคือ CS = 0.50(DVI) + 157.963 และมีค่า
สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) เท่ากับ 0.786 ในการประมาณ การกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติภู
เก้า – ภูพานค า ในปี 2557 โดยใช้สมการที่เหมาะสมส าหรับป่าประเภทต่างๆนั้น สามารถประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือ
พื้นดินได้ทั้งสิ้น 813,079.77 ตันคาร์บอน โดยป่าประเภทต่างๆ มีอัตราการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินที่ต่างกัน โดยป่าเบญจ
พรรณมีมากกว่าป่าเต็งรังคือ 64.78 และ 33.67 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน การส ารวจระยะไกล อุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานค า 
 

Abstract 
 This study was aimed to estimate the above-ground carbon storage of forest area by using remote 
sensing techniques. It concerns, the relationship between above-ground carbon storage and the 
reflectance value of different. The Regression analysis was employed to determine the relationships 
between those parameters and carbon storage in order to perform the best-fit model for estimating the 
above-ground carbon storage of each forest types at Phu Khao - Phu Phan Kham National Park. Based on 
the present study, the best fit-model of each forest was formulated. The best-fit model for estimation 
above-ground carbon storage (CS) of mixed deciduous forest was CS = 0.911(GVI) – 5036.317 with the 
coefficient of determination (R2) of 0.771. While the best fit-model for dry dipterocarp forest were CS = 
0.50(DVI) + 157.963 with  R2= 0.786. The estimation of above-ground carbon storage of Phu Khao - Phu 
Phan Kham National Park in the year 2014 by the best-fit model for estimating the above-ground carbon 
storage of each forest types was 813,079.77 ton-carbon. The rate of above-ground carbon storage of each 
forest types was different. The results showed that was found in mixed deciduous forest more than dry 
dipterocarp forest, respectively. (64.78 and 33.67 ton-carbon per hectare) 
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บทน า 

การท าล ายพื้ นที่ ป่ า ไ ม้ เ ป็ นตั วการส าคั ญของการปล่ อยก๊ า ซคาร์ บอนไดออกไ ซด์  แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด 
การเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าไม้อันเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซ
เ รื อ น ก ร ะ จ ก ใ น บ ร ร ย า ก า ศ  ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร ป ล ด ป ล่ อ ย แ ล ะ ก า ร ดู ด ซั บ ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ 
ในบรรยากาศ โดยระบบนิ เวศป่า ไม้ เป็นแหล่ งดูดซับคาร์บอนที่ ส าคัญ ทั้ งนี้ เนื่ องจากป่า ไม้สามารถกัก เก็บ  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ (carbon storage) ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง (photosynthesis) โดยที่พืช
สีเขียวจะเปลี่ยนแปลงพลังงานจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทางชีวเคมี เพื่อสร้างเนื้อเยื่อ และน ามากักเก็บไว้ในรูปของมวล
ชีวภาพ (biomass) โดยทั่วไป การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าไม้มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
สังคมพืช ลักษณะภูมิอากาศ และลักษณะภูมิประเทศก่อให้เกิดความแตกต่างของปริมาณคาร์บอน (carbon content) ที่
สะสมในมวลชีวภาพของพรรณไม้เด่นที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมพืช และมวลชีวภาพของพื้นที่ป่านั้นๆ ในภาพรวม
แล้วป่าธรรมชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้ว ป่าดงดิบมีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพมากที่สุด รองลงมาคือป่าเบญจ
พรรณ ในขณะที่ป่าเต็งรังมีการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพต่ าที่สุด (กัลยา และสาพิศ, 2554) โดยในการประเมินการกักเก็บ
คาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าไม้สามารถด าเนินการได้ เช่น การส ารวจภาคสนาม การประยุกต์ใช้เทคนิคการส ารวจระยะไกล (remote 
sensing technique) เป็นต้น แต่การประมาณการกักเก็บคาร์บอนของพื้นป่าไม้โดยการส ารวจภาคสนามท าได้ยาก ใช้
ระยะเวลานาน และต้องใช้งบประมาณสูง การน าเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลเข้ามาช่วยในการศึกษา จะท าให้สามารถ
ประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพื้นที่ป่าไม้ ได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งบประมาณน้อย พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – 
ภูพานค า ครอบคลุมพื้นท่ีต้นน้ าล าธาร มีล าห้วยใหญ่น้อยสายต่างๆ จ านวนมาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงน าข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่ได้จากการส ารวจ
ภาคสนามมาหาความสัมพันธ์เพื่อสร้างสมการความสัมพันธ์ในการประมาณค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนให้มีความเหมาะสม
มากที่สุด และสามารถน าประยุกต์ใช้ในการประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพื้นป่าไม้อื่นๆได้ต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ภาคสนาม 

 1.  เครื่องมือหาพิกัดแผนท่ีบนโลก (GPS) ยี่ห้อ Garmin รุ่น 60CSX 
 2.  เข็มทิศสนาม พร้อมขาตั้งเข็มทิศ 
 3.  เครื่องยิงระยะด้วยเลเซอร ์ยี่หอ้ Leica รุ่น Disto X310 
 4.  แบบบันทึกข้อมูล 
 5.  ป้ายอ้างอิงต้นไม้ ท าจากอลูมิเนียมขนาด 3 x 5 เซนติเมตร พร้อมตะป ู
 6.  เทปวัดความโตของต้นไม ้
 7.  เทปวัดระยะ ยาว 30 เมตรและ 50 เมตร 
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อุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 ครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า  
2.  แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1: 50,000 
3.  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
4.  ซอฟท์แวร์ประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
วิธีการ 
การศึกษาการประมาณการกัก เก็บคาร์บอนเหนื อพื้นดินของป่า ไม้  บริ เ วณบริ เวณอุทยานแห่ งชาติ 

ภูเก้า-ภูพานค า ด้วยเทคนิคการส ารวจระยะไกล สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม การเก็บข้อมูลภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
Figure 1  Position and Shape of Plot sampling 

 
การเตรียมข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
 1.  น าเข้าและตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 ที่ได้ท าการปรับแก้ทางเรขาคณิตอย่างถูกต้องแล้วให้
ครอบคลุมพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า 
 2.  การแปลงค่าหลักเลข โดยท าการแปลงค่าหลักเลขของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT 8 ไปเป็น 
ค่าพลังงานที่สะท้อนจากผิวโลกที่แท้จริงเพื่อลดความผิดพลาดของพลังงานที่สะท้อนจากวัตถุบนพื้นผิวโลกไปสู่เครื่องบันทึก
ข้อมูล จากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบข้าง ในขณะที่ท าการบันทึกข้อมูล ได้แก่ สภาพอากาศ ภูมิประเทศ อุณหภูมิ มุมตกกระทบ
ของแสง 
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 3.  น าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ได้รับการปรับแก้ความผิดพลาดทางเรขาคณิต และปรับแก้ให้อยู่ในรูปของค่า
พลังงานท่ีสะท้อนจากผิวโลกท่ีแท้จริง มาท าการวิเคราะห์หาค่าพลังงานท่ีสะท้อนจากผิวโลกท่ีแท้จริงในช่วงคลื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พืชพรรณ 
การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
 ข้อมูลการส ารวจภาคสนาม ซึ่งได้ท าการส ารวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ใช้การวางแปลงตัวอย่างในการส ารวจแบบ Line plot โดยในแต่ละจุดอยู่ห่างกัน 3 x 3 กิโลเมตร รวมเป็นแปลงตัวอย่างทั้งสิ้น 
20 แปลง ดังภาพที่ 1 (Figure 1) โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามเก็บข้อมูลไม้ต้น (tree) ของไม้ทุกชนิดในแปลงตัวอย่างรูป
สี่เหลี่ยมขนาด 30 x 30 เมตร โดยวัดต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH คือ เส้นผ่านศูนย์กลางที่วัดที่ความสูง
จากระดับพื้นดิน 1.30 เมตร) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร และวัดความสูงของต้นไม้ทั้งหมด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน 
 หลังจากการเตรียมข้อมูลของต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาแล้ว จึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหามวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน และปริมาณการการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  การประมาณค่ามวลชีวภาพที่อยู่เหนือพื้นดิน (above-ground biomass) ของต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง โดยใช้
สมการแอลโลเมตรีของป่า ดังนี ้

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง  ใช้สมการของ Ogawa et al. (1965) 
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 
Wb = 0.003487 (D2H)1.0270 
Wl = (28.0/Ws + Wb  + 0.025)-1 

ปริมาณมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวม Wt = Ws + Wb + Wl (กิโลกรัม) โดยที่ 
 Ws  =   มวลชีวภาพส่วนของล าต้น (กิโลกรัม) 
 Wb  =   มวลชีวภาพส่วนของกิ่ง (กิโลกรัม) 
 Wl  =   มวลชีวภาพส่วนของใบ (กิโลกรัม)  
 Wt  =   มวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินรวม (กิโลกรัม)  
 D   =   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)  
 H   =   ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร) 
 ประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินต่อหน่วยพ้ืนท่ี (ตันต่อเฮกตาร์) 
 2.  การประเมินหาค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยน าค่ามวลชีวภาพเหนือพื้นดินที่ได้
จากการประมาณค่า คูณด้วยน้ าหนักคาร์บอนในมวลชีวภาพซึ่งมีค่าเป็นร้อยละ 50.56 ของน้ าหนักแห้ง ส าหรับป่าเต็งรัง 
(ภาณุมาศ และคณะ, 2552) และร้อยละ 49.01 ของน้ าหนักแห้ง ส าหรับป่าเบญจพรรณ (ภาณุมาศ และสิริรัตน์, 2549) 
 3.  การประมาณหาค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่อยู่เหนือพื้นดินจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 
มีขั้นตอนดังนี้  
  3.1)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่อยู่เหนือพื้นดิน (ตัวแปรตาม) กับค่า
พลังงานท่ีสะท้อนจากผิวโลกท่ีแท้จริงช่วงคลื่นและค่าดัชน ีที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ โดยใช้จุดภาพบริเวณเดียวกันกับต าแหน่ง
แ ป ล ง ตั ว อ ย่ า ง ที่ ท า ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ภ า ค ส น า ม โ ด ย เ ค รื่ อ ง บ อ ก ต า แ ห น่ ง ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ด้ ว ย ด า ว เ ที ย ม  
ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ เพื่อเป็นข้อมูลใน  
การตัดสินใจในการเลือกตัวแปรอิสระที่เหมาะสมในการสร้างสมการ และเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ซึ่งมีรูปแบบสมการ ดังน้ี  
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  Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …. + bnXn  
ก าหนดให้  Y  คือ ค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนท่ีอยู่เหนือพ้ืนดินที่ ได้จากข้อมูลภาคสนาม 
 X1, X2, X3, … , Xn คือ ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8  
         a   คือ ค่าที่ เส้นสมการถดถอยตัดแกน Y (Y – intercept) 

 b1, b2, b3, … , bn คือ สัมประสทิธ์ิของการถดถอย (coefficient of regression) 
  3.2)   ท าการหาสมการที่ เ หมาะสมที่ สุ ดที่ ส ามารถประมาณค่ าการกัก เก็ บคาร์บอนที่ อยู่ 
เหนือพ้ืนดิน ในพ้ืนท่ีศึกษา 
 4. น าสมการที่ เหมาะสมที่สุดที่ผ่านการคัดเลือกไปประมาณหาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน  
คิดเฉพาะของพื้นที่ป่าไม้บริเวณอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานค า 
 
ผลการวิจัย 
1.  การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม 
 1.1 การจ าแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 

การจ าแนกข้อมูลภาพในการศึกษาครั้งนี้ใช้การจ าแนกแบบก ากับดูแล (supervised classification) เป็นวิธีหลักใน
การจ าแนกข้อมูลภาพ และใช้วิธีการจ าแนกเชิงพื้นที่ด้วยสายตาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด โดยใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม LANDSAT 8 ท าการตัดพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษา มีพิกัดอยู่ที่ 861466E 1886416N กับ 900466E 
1850416N  

จากการศึกษาพบว่าอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานค า มีพื้นที่ประมาณ 203.58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
127, 238.09 ไ ร่  แ ล ะ ก า ห น ด ช นิ ด พื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ตั ว แ ท น ศึ ก ษ า อ อ ก เ ป็ น  3 ป ร ะ เ ภ ท คื อ 
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง รวมทั้งพื้นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม ท้ังนี้สามารถจ าแนกพื้นทีต่ามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ ป่าเบญจ
พรรณมีพื้นที่ 130.66 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,663.92 ไร่ ป่าเต็งรังมีพื้นที่ 59.43 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
37,142.62 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรม มีพื้นท่ี 13.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,431.55 ไร่ ในที่นี้จะไม่น าพื้นที่
อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ อ ยู่ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 
ค าว่า”ป่า” 

1.2 การประมาณค่ามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินจากข้อมูลรับรู้ระยะไกล 
ในการศึกษาในส่วนนี้ได้เลือกใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat 8 (OLI) ที่มีขนาดจุดภาพ (pixel) เท่ากับ 30x30 

เมตร เป็นข้อมู ลศึ กษาทดสอบ  โดยน าค่ ามวล ชีวภาพเหนือพื้ นดินของป่ าที่ ค านวณได้  มาหา 
ค่าความสัมพันธ์กับข้อมูลจุดภาพจากดาวเทียมในช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ  ได้แก่ OLI แบนด์ 3 (Green), 4 (Red) 
และ 5 (NIR) และหาดัชนีที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณ ได้แก่ การลบแบบง่าย (Difference Vegetation Index : DVI) การหาร
แบบง่าย (Ratio Vegetation Index : RVI) ค่าดัชนีพืชพรรณแบบผลต่างนอร์แมลไลซ์ (Normalized Difference 
Vegetation Index : NDVI) ค่าดัชนีพืชพรรณแบบทรานส์ฟอร์ม (Transformed Normalized Difference Vegetation 
Index: TNDVI) และค่าดัชนีพืชสีเขียว (Green Vegetation Index: GVI) แล้วน าไปวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linear 
regression analysis) เพื่อหารูปแบบท่ีมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดด้วยการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (coefficient 
of determination, R2) โดยก าหนดให้ค่าข้อมูลดาวเทียมซึ่งอยู่ในรูปดัชนีที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณเป็นตั วแปรอิสระ 
(independent variable, x) และให้ค่ามวลชีวภาพเป็นตัวแปรตาม (dependent variable, y) 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 
จากการส ารวจภาคสนาม มีไม้ยืนต้นท่ีมี DBH ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป พบว่า มีจ านวนต้นไม้ทั้งหมด 1,291 ต้น 

มีจ านวนต้นไม้เฉลี่ย 646 ต้นต่อเฮกตาร์ ประกอบด้วยชนิดพันธ์ุไม้ทั้งหมดจ านวน 141 ชนิด ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 32 ต้น 
โดยจ าแนกเป็นประเภทป่าต่างๆ ได้ดังนี้ 

2.1 ป่าเบญจพรรณ  
ผลจากการส ารวจป่าเบญจพรรณจ านวน 12 แปลง พบว่า มีต้นไม้ทั้งหมด จ านวน 622 ต้น ประกอบด้วยชนิดพันธุ์

ไม้ จ านวน 103 ชนิด มี DBH เฉลี่ย 13.01 เซนติเมตร และมีความสูงเฉลี่ย 9.3 เมตร ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 18 ต้น ชนิด
พันธุ์ไม้ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia duperreana Pierre ex Gagnep.) ประดู่ 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa) เขลง (Dialium 
cochinchinense Pierre) และมะหวด (Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.) ตามล าดับ  

2.2 ป่าเต็งรัง 
ผลจากการส ารวจป่าเต็งรังจ านวน 8 แปลง พบว่า มีต้นไม้ทั้งหมด จ านวน 669 ต้น ประกอบด้วยชนิดพันธุ์ไม้ 

จ านวน 91 ชนิด มี DBH เฉลี่ย 13.20 เซนติเมตร และมีความสูงเฉลี่ย 9.20 เมตร ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 14 ต้น ชนิดพันธุ์
ไม้ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เหียง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall. 
ex Blume) รัง (Shorea siamensis Miq.) ประดู่ และหว้า (Syzygium cumini (L.) Skeels) ตามล าดับ  
3.  การวิเคราะห์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ 

การวิ เคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อหาค่าปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินโดยการน าข้อมูลที่ ได้  
จากแปลงตัวอย่างภาคสนามที่มีขนาดเท่ากับ 30 × 30 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ 900 ตารางเมตร และน าค่าปริมาณการ 
กักเก็บคาร์บอนที่ค านวณได้มาหาค่าความสัมพันธ์กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมในการ
สร้างสมการ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการความสัมพันธ์ น าใช้ใน
การสร้างสมการและให้รูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุด 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามเพื่อหาค่าปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินโดยการน าข้อมูล  
ที่ได้จากแปลงตัวอย่างภาคสนาม และน าค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนที่ค านวณได้มาหาค่าความสัมพันธ์กับข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 8 ที่ผ่านการแปลงค่าตัวเลขหลักไปเป็นค่าพลังงานที่สะท้อนจากผิวโลกที่แท้จริงแล้วในต าแหน่งเดียวกับ
แ ป ล ง ตั ว อ ย่ า ง ที่ ท า ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ภ า ค ส น า ม  ม า ห า ค่ า ก า ร ส ะ ท้ อ น ช่ ว ง ค ลื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
พืชพรรณ 
3.1 ป่าเบญจพรรณ  
 พื้นที่ป่าเบญจพรรณที่ได้จากการจ าแนก เมื่อคิดเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า มีพื้นที่ประมาณ 
130.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,663.92 ไร่ และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามตามต าแหน่งพิกัดต่างๆ ท าการ
ค านวณค่ามวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน 

เมื่อน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 ในต าแหน่งเดียวกับแปลงตัวอย่างท่ีท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม มาหา
ค่าการสะท้อนช่วงคลื่นท่ีเกี่ยวข้องกับพืชพรรณ  

เมื่อน าค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินมาหาค่าความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียม  ในช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้อง
กับพืชพรรณ มาวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมในการสร้างสมการ โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
เพื่อคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการความสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัวคือ ค่า GVI (Green 
Vegetation Index) ที่ถูกคัดเลือกเข้าไปใช้ในการสร้างสมการและให้รูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนี ้

CS = 0.911(GVI) – 5036.317 (R2 = 0.771) 
 เมื่อ CS  = ค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน 
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น าสมการที่ได้ไปประมาณการหาปริมาณกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าเบญจพรรณ ได้ประมาณ 7.50 ตัน
คาร์บอนต่อไร่ หรือประมาณ 46.92 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์คิดเฉพาะพื้นที่ ป่าเบญจพรรณบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่
เท่ากับ 130.66 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 81,663.92 ไร่ ได้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าเบญจพรรณ 
เท่ากับ 613,001.04 ตันคาร์บอน 
 3.2 ป่าเต็งรัง 
 พื้นที่ป่าเต็งรังที่ได้จากการจ าแนก เมื่อคิดเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า มีพื้นที่ประมาณ 59.43 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,142.62 ไร่ และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามตามต าแหน่งพิกัดต่างๆ ท าการค านวณค่ามวล
ชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน  

เมื่อน าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 ที่ผ่านการแปลงค่าตัวเลขหลัก ไปเป็นค่าพลังงานที่สะท้อนจากผิวโลก
ที่แท้จริงแล้วในต าแหน่งเดียวกับแปลงตัวอย่างที่ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม มาหาค่าการสะท้อนช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืช
พรรณ 

เมื่อน าค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน มาหาค่าความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียม ในช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้อง
กับพืชพรรณ มาวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมในการสร้างสมการโดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน เพื่อ
คัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการความสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์พบว่า มีตัวแปรอิสระเพียงหนึ่งตัวคือ ค่า DVI (Difference 
Vegetation Index) ที่ถูกคัดเลือกเข้าไปใช้ในการสร้างสมการและให้รูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุด ดังนี ้

CS = 0.50(DVI) + 157.963 (R2 = 0.786) 
เมื่อ CS  = ค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดิน 
น าสมการที่ได้ไปประมาณการหาปริมาณกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าเต็งรัง ได้ประมาณ 5.39 ตันคาร์บอนต่อ

ไร่ หรือประมาณ 33.67 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ คิดเฉพาะพื้นที่ ป่าเต็งรังบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่เท่ากับ 59.43 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 37,142.62 ไร่ ได้ปริมาณการกักเก็บคารบ์อนเหนือพ้ืนดินของเต็งรัง เท่ากับ 200,078.73 ตันคาร์บอน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของพื้นที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า 
ไ ด้ ศึ กษาความสั มพั น ธ์ ขอ งปริ ม าณการกั ก เ ก็ บคา ร์ บอน เหนื อพื้ น ดิ นกั บค่ า ก า รสะท้ อน ใน ช่ว งคลื่ น ดั ชนี  
พืชพรรณจากดาวเทียมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาสมการที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อน าสมการดังกล่าวมา
ประมาณปริมาณคาร์บอนของทั้งพื้นที่ ได้ดังนี้  ป่าเบญจพรรณได้ประมาณ 46.92 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์  
คิดเฉพาะพื้นท่ีป่าเบญจพรรณบริเวณพื้นท่ีศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่เท่ากับ 81,663.92 ไร่ ได้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
ของป่าเบญจพรรณ เท่ากับ 613,001.04 ตันคาร์บอน และป่าเต็งรังได้ประมาณ 33.67 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ คิดเฉพาะพื้นที่ 
ป่าเต็งรังบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งมีเนื้อที่เท่ากับ 37 ,142.62 ไร่ ได้ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของเต็งรัง เท่ากับ 
200,078.73 ตันคาร์บอน 

 
อภิปรายผล  
 เมื่อน าค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินจากข้อมูลภาคสนามมาหาความสัมพันธ์กับข้อมูล  
ภาพถ่ายดาวเทียม แล้วน าสมการที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละประเภทป่ามาค านวณหาค่าปริมาณการกักเก็บคาร์บอน พบว่า ป่า
เบญจพรรณมี ค่ า ม ากกว่ า ป่ า เ ต็ ง รั ง คื อ  ป่ า เ บญจพรรณมี ป ระม าณ  46.92 ตั นค า ร์ บอนต่ อ เ ฮ กต า ร์  ส่ ว น 
ป่าเต็งรังมีประมาณ 33.67 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ อาจเนื่องมาจากป่าเบญจพรรณในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานค า 
อยู่ ใ นบริ เ วณหุบ เขา เป็ นส่ วน ใหญ่  มี ค วาม ช้ืนสู ง  และ ได้ รั บผลกระทบจาก ไฟป่ าน้ อยกว่ าพื้ นที่ ร าบ  เป็ น  
ทุ่งหญ้าและได้รับผลกระทบจากไฟป่าเป็นประจ าอย่างป่าเต็งรัง 
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 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน เช่น นวลปราง (2548) พบว่า ในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าเบญจพรรณเท่ากับ 34.26 ตันคาร์บอนต่อ
เ ฮ ก ต า ร์  แ ล ะ ป่ า เ ต็ ง รั ง เ ท่ า กั บ  29.31 ตั น ค า ร์ บ อ น ต่ อ เ ฮ ก ต า ร์  สุ ขี  ( 2554)  ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น พื้ น ที่ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่แม่ตื่น พบว่า ป่าเบญจพรรณมีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 80.16 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ สูงกว่า
ป่ า เ ต็ ง รั ง ที่ มี ป ริ ม าณกา รกั ก เ ก็ บค า ร์ บอนอยู่ ที่  54.68 ตั นค า ร์ บอนต่ อ เ ฮ กต า ร์  แ ล ะ วิ ษณุ  ( 2544)  พบว่ า  
ป่า เบญจพรรณมีค่ ามวล ชีวภาพเหนือพื้ นดิน เท่ ากับ 174.26 ตันต่ อ เฮกตาร์  และป่า เต็ งรั งมี ค่ ามวล ชีวภาพ 
เหนือพ้ืนดินเท่ากับ 70.65 ตันต่อเฮกตาร์ 
 เมื่อพิจารณาผลของการศึกษาวิจัยแล้วพบว่าสามารถน าสมการที่ ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประมาณการ  
กักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในพื้นที่ป่าไม้ได้ โดยใช้ข้อมูลภาคสนามบางส่วน เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่าย และเวลาในการวิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1.  เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ที่ท าการส ารวจในครั้งนี้ พบว่าพื้นที่ส ารวจคิดเป็น 0.01 เปอร์เซ็นต์ของ

ขนาดพื้นท่ีทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มมากข้ึน เพื่อความถูกต้อง และแม่นย ามากข้ึนในทางสถิติ 
2.  การเก็บข้อมูลภาคสนามควรให้เป็นช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลเดียวกันกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพราะในแต่

ละฤดูกาลพืชพรรณในป่าจะสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นท่ีแตกต่างกัน 
3.  การศึกษาข้อมลภาคสนามในครั้งนี้ แปลงกลางจะก าหนดให้เป็นแปลงถาวร ควรมีการตรวจติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพื่อเปน็ข้อมูลในการศึกษาแนวโนม้การเปลี่ยนแปลง 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ผศ.ดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ที่ให้ค าแนะน าจนงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กัลยา วัฒยากร และ สาพิศ ดิลกสัมพันธ์. (2554). วัฏจักรคาร์บอน. รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้

ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งท่ี 1: องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ. 
คณะท างานกลุม่ที่ 1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั. 

นวลปราง นวลอุไร. (2548).  การเปรียบค่าดัชนีพื้นที่ใบ มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่เหนือพ้ืนดินของ
ระบบนิเวศป่าไม้จากการส ารวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกลบริเวณอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ภาณมุาศ ลาดปาละ กนกวรรณ แก้วปกาศิต และ อมรรัตน์ สะสีสังข์. (2552).  มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอน 
ที่สะสมของป่าเต็งรังสะแกราช จงัหวัดนครราชสีมา.  รายงานการวิจัย. กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธ์ุพืช, 
กรุงเทพฯ. 

ภาณมุาศ ลาดปาละ และ สิรริัตน ์จันทร์มหเสถียร. (2549). ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินที่สะสมของป่าเบญจพรรณ สถานี
ลุ่มน้ าแมก่ลอง จังหวัดกาญจนบรีุ.  ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธ์ุ
พืช, กรุงเทพฯ. 

วิษณุ ด ารงสจัจ์ศิริ. (2544). การประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกลเพ่ือประมาณค่าดัชนีพื้นที่ใบและมวลชีวภาพที่อยู่เหนือ
พ้ืนดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

27



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 

สุขี บุญสร้าง. (2554). การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดนิของป่าไม้ด้วยเทคนิคการส ารวจระยะไกลบริเวณเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ต่ืน จังหวัดตาก.  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Ogawa, H., K. Yoda, K. Ogino and T. Kira. (1965). Comparative ecological studies on three main types of 
forest vegetation in Thailand. II.  Plant biomass. Nature and Life in Southeast Asia. 4: 49 – 80. 

28



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 

วิธีแก้ปัญหา linear fractional programming โดยใช้แนวคิด duality 

A New Method for Solving Linear Fractional Programming Problems Using Duality 
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บทคัดย่อ 

 วิธีที่ใช้ในการหาค าตอบปัญหาก าหนดการเชิงเส้นท่ีฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (objective function) อยู่ในรูปเศษส่วน(LFP) ที่ใช้
กันอยู่ในปัจจุบันส่วนมากใช้วิธีซิมเพล็กซ์ (simplex method) บทความนี้เสนอแนวทางเลือกใหม่ท่ีเปน็อิสระจากวิธีการซิมเพล็กซ์ โดย
วิธีนี้ท าการทรานสฟอรม์ (transform) ปัญหา LFP ให้ไปอยู่ในรูปของปัญหา LP จากนั้นท าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางพีชคณิตและ
โดยอาศัยความคิดรวบยอดของวิธีการดูอัล (duality)  ในบทความแสดงการใช้อัลกอริทึมและอธิบายวิธีการแก้ปัญหาโดยยกตัวอย่างขึ้น
มาแล้วแสดงข้ันตอนและวิธีการในแนวทางใหม่นี้ ตอนท้ายของบทความแสดงเปรียบเทยีบให้เห็นว่าวิธกีารแนวเดิมที่นิยมใช้อยู่แตกต่าง
จากวิธีนี้อย่างไร 
 
ค าส าคัญ: ก าหนดการเชิงเส้นเศษส่วน, Linear Fractional Programming,  Linear Programming, Simplex, Duality 
 

Abstract 
 Most of the current methods for solving linear fractional programming (LFP) problems employ simplex 
method. This paper aims to present an alternative approach for solving linear fractional programming. LFP 
problem is the linear problem in which the objective function is linear fractional function, while constraint 
functions are in the form of linear inequalities.  This approach is independent of the simplex one. The main 
principle of the approach is to transform the LFP problem into the LP problem, then the LP problem is 
algebraically solved using duality concept. Two examples are demonstrated how the algorithm of the new 
methods works. Comparison between this method and other available methods for solving LFP is also given.   
Keywords: Linear Fractional Programming, Linear Programming, Simplex, Duality 
 

1. บทน าและทีม่าของการศึกษาค้นคว้า 

Linear fractional programming หรือ ก าหนดการเชิงเส้นชนิดที่ ฟังก์ชันวัตถุประสงค์s อยู่ในรูปเศษส่วน นักวิจัยบางคน

เรียกว่าก าหนดการเศษส่วนเชิงเส้น [1] เพื่อความสะดวกในการน าเสนอในบทความนี้จะแทน ก าหนดการเชิงเส้นชนิดนี้ด้วย LFP อาจ

เรียกด้วยค าภาษาไทยสั้นๆว่าก าหนดการเชิงเส้นชนิดเศษส่วน และ จะแทนการพูดถึงก าหนดการเชิงเส้นแบบปกติทั่วไปว่า LP เมื่อไม่

นานมานี้จนถึงปัจจุบัน LFP เป็นหนึ่งในหัวข้อท่ีดึงดูดความสนใจและอยู่ในความสนใจของนักวิจัยจ านวนไม่น้อย เนื่องจากสามารถน า 

LFP ไปประยุกต์ใช้ได้ในการศึกษาวิจัยด้านต่างๆของวิทยาการที่ส าคัญหลายสาขา เช่น ด้านการวางแผนการผลิต ด้านการวางแผน

การเงินรวมทั้งการวางแผนความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์กรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านการวางแผนงานการพยาบาล 

เป็นต้น 
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วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา linear fractional programming มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น วิธี variable transforming  คิดค้น
และเสนอโดย Charnes และ Cooper [6] และ วิธี updated objective function คิดค้นและเสนอโดย Bitran และ Novae’s [7] 
วิธีดังกล่าวข้างต้นนั้นวิธีแรก ท าการทรานสฟอร์ม ปัญหา LFP ให้ไปอยู่ในรูปแบบปญัหา linear programming ทีส่มมลูกัน แล้วท
รานสฟอรม์ ตัวแปร ,y tx 0t  ในลักษณะที่ท าให้ ,dt     โดยที่ 0     มีค่าเป็นจ านวนคงที่จ านวนหน่ึงโดยเฉพาะ 
จากนั้นท าการทรานสฟอร์ม ปัญหา LFP ไปสู่ปัญหา LP  [19] ส่วนวิธีท่ีสองท าการหาค าตอบของปัญหา LP ในลักษณะที่เป็นล าดบั 
หรือ sequence ซึ่งมีค่าขึ้นอยู่กับการอัพเดทค่า local gradient ของ  ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ที่อยู่ในรูปเศษส่วนใหเ้ป็น ค่าปัจจุบัน ณ 
จุดต่างๆทลีะจดุในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ จุดต่างๆเหลา่นีเ้รียกว่า successive point แต่การแก้ปญัหาที่มลีักษณะเปน็ 
sequence แบบน้ี จ าเป็นต้องท ากระบวนการทาง numerical ที่มีหลาย iteration [3] อีกประการคือ มีผู้เริม่วิเคราะห์วิจารณ์ถึง
คุณลักษณะเกี่ยวกับวิธีการดูอลั และการวเิคราะห์ sensitivity ใน LP นั่นคือ Bitran (1973) , Magnant (1976)  และ Singh (1981)   
นักวิจัยทั้งสามนี้น าเสนอผลงานตพีิมพ์ของเขาเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เหมาะสมสูงสดุ หรือ optimal conditions ใน LFP โดยใช้สมมตุิฐาน
เกี่ยวกับ ตัวเศษของ ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ของ LFP ที่เป็นเศษส่วน ซึ่งต้องเป็นจ านวนบวก เหนืออาณาบรเิวณที่เป็นค าตอบที่เป็นไปได ้ 
Swarup ( 1964 ) เป็นอีกคนมช่ืีอเสียงในวงการด้านนี้ เขาได้ท าศึกษาค้นคว้าต่อยอดจากวิธี simplex เพื่อหาค าตอบส าหรับปัญหา 
LFP  แต่กระบวนการในการท าการศึกษาของเขาด าเนินต่อเนื่องอย่างไม่มีขีดจ ากัด ซึ่งมีเหตเุนื่องมาจากจ านวน basis มีจ านวนจ ากดั

และในกรณีที่เป็น non-degenerate ไมส่ามารถหา basis มากระท ากระบวนการซ้ าต่อได้  ทั้งนี้เพราะ F มีค่าเพิ่มขึ้นในทุกๆ step 

เป็นผลให้ basis เดิม ไม่สามารถหาค่าของ F ที่แตกต่างกันสองคา่ได้  ในขณะเดียวกันมีผลให้ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ มีค่าเพิ่มสูงสุดใน 
basis ของค าตอบท่ีเป็นไปได้ (feasible)  ต่อมาไม่นาน Tantawy [12] ไดเ้สนอแนะแนวทางใหม่ที่เป็นไปได้ในการท าการศึกษา  
สาระส าคญัที่เป็นหลักการของวิธีดังกล่าวท่ีใช้ในการแก้ปัญหา LFP ได้แก่การท าให้มีทิศทางเคลื่อนย้ายไปสู่อาณาบริเวณที่เป็นค าตอบ 
เป็นไปได ้ด้วยกระบวนการที่เป็น sequence ของจุดต่างๆที่อยู่ในทิศทางที่สามารถปรับปรุงค่าของฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ ได้ตลอดเวลา 
Tantawy [13] และ ยังเสนอแนะแนวทางซึ่งอาศัยหลักการของวิธีการดูอัล เพื่อแก้ปัญหา LFP เทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา 
LFP พัฒนาโดย Tantawy สามารถใช้ในการวิเคราะห์ sensitivity ได้ด้วย ส่วน Effati และ Pakdaman เป็นผูเ้สนอแนะวิธีการใช้
ส าหรับแก้ปัญหาที่เรียกว่า interval-valued LFP หรือการแก้ปัญหา LFP ที่เกี่ยวข้องกับค าตอบของปัญหาที่มีค่าเป็นช่วง  
Pakdaman[14] และคณะได้ท าการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา multi objective LP และเพิม่เตมิด้วยการ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา LFP โดยอาศยัการประมาณคา่ของอนุกรม Taylor นอกจากน้ี Tantawy และ Simi และ 
Talukder [18] เสนอแนวทางใหม่มาใช้ในการ แก้ปัญหา LFP โดยทรานสฟอรม์ ปัญหาLFP ไปสู่ปญัหา LP นอกจากน้ี Sallam [17] 
ยังเสนอแนะวิธีใหม่วิธีหนึ่งที่ใช้ส าหรับแก้ปัญหา LP อีกด้วย 

 จุดมุ่งหมายส าคญัของบทความวิจยันีมุ้่งหมายที่จะน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา LFP ซึ่งเป็นอิสระจากวิธีการ simplex 

ที่ท ากันมาแต่เดมิ ท้ังนี้เพราะหากยังคงยืนยันที่จะใช้วิธีการเช่นเดิมจะพบกับอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับ vertex information หรือมีความ

ยากล าบากในการค้นหาข้อมลูที่เกีย่วกับจุด vertex ของปัญหา LFP ในขณะที่ขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหา LFP เพิ่มมากข้ึน 

อาจพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าวิธีเดิมดังกล่าวมีความไวต่อขนาดของปัญหา LFP มาก ประการแรกสดุบทความนี้จะแสดงวิธีการทรานสฟอร์ม 

ปัญหา LFP ให้ไปอยู่ในรูปของปัญหา LP ตามปกติ โดยการเลือกจุดเป็นไปได้ขณะเริ่มต้น (initial feasible) จากนั้นหาค าตอบของ

ปัญหาด้วยวิธีการทางพีชคณิตโดยอาศัย concept ของวิธีการดูอัล  

ค าจ ากัดความและ วิธีการแก้ปัญหา LFP ปัญหา LFP เกิดขึ้นเมื่อมคีวามต้องการหาคา่สูงสดุ หรือศัพท์เทคนิคทาง

คณิตศาสตร์เรียกว่า maximize the objective functions นั่นคือ ต้องการหาค่าสูงสุดของฟังก์ชันเชิงเส้นท่ีอยู่ในรูปเศษส่วน ซึ่ง

สามารถเขียนเป็นสัญลักษณต์ัวแบบคณิตศาสตร์ ได้ดังนี ้

Maximize           ( )
T

T

c x
F x

d x
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Subject to  { | },x X x Ax b                         0x                            …..(1) 

โดยที ่เวกเตอร์ ,c d  และ nx  

A เป็นเมตริกซ์ขนาด ( )m n n  ,   m nb   ส่วน  แล   เป็นจ านวน scalar  

สังเกตว่าตัวแปรในเซตของข้อจจ ากัด (constraints) มีเง่ือนไข ส าหรับ LFP ว่าต้องไม่เป็นลบ (nonnegativity)  และเงื่อนไข

ที่ 0Td x   ต้องสอดคล้องเหนือเซต compact 

การทรานสฟอร์มปัญหา LFP จะเริ่มจากการเลือกจดุ เป็นไปได้ขณะเริ่มต้น *x ของเซต compact X  ดังนั้น 

จะได ้  
*

* *

*
( )

T

T

c x
F F x

d x

 
 


          …..(2) 

ท าให้ได้เวกเตอร์ค่าคงทีซ่ึ่งค านวณที่ จุด เป็นไปได้ขณะเริ่มต้น *x  และส่งผลให้ระดับเส้นโค้ง ฟังก์ชันวัตถุประสงค ์เขียนได ้

ในรูป  * *( )T Tc F d x F     

ดังนั้น ปัญหา LFP เมื่อเริม่ต้น จะถูกแปลงมาอยู่ในรูปของปัญหา LP ดังนี ้

Maximize     *( ) ( )T Tx c F d x     

Subject to     { | },x X x Ax b      0x                   …..(3) 

ทฤษฎีบท ถ้า *x เป็นค าตอบของปัญหา LFP นิยามใน (1) ซึ่งมีค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ *F จะได้ว่า ค าตอบของปัญหา LP นิยามใน 

(3) ซึ่งมีค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ * 
*F    

  ปัญหา LP ใน (3) เขียนได้ใหม่เปน็  

Maximize      ( ) TH x C x  

Subject to,     { | },x X x Ax b             …(4) 

เมื่อ TC  เป็นเมตริกซ์ที่มสีมาชิกของแถวอยู่ในรูป *( )T Tc F d  และ , nC x  

A เป็นเมตริกซ์ขนาด ( )m n n     , m nb    และเน้นย้ าอีกเช่นเคยถึงสมบัติการไม่เป็นลบ  

      (nonnegativity) ของข้อจ ากัด 

ต่อไปพิจารณาปัญหา dual ของ LP ใน (4) สามารถเขียนปัญหา dual LP ได้ในรูป 

Minimize     Tw u b  

Subject to     , 0T Tu A C    u                 …..(5) 
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เนื่องจากเซตของข้อจ ากัด ส าหรับเซตของ dual problem นี้เขียนอยู่ในรูปเมตริกซ์ฟอร์ม  เพราะฉะนั้น จะสามารถคณูทั้งสองข้างของ

สมการ (5) ด้วยเมตริกซ ์  1 2( | )T T T   เมื่อ 1
1 ( )TT C C C   

และคอลมัน์เมตริกซ์ 2T คือเวกเตอร์ x  ที่สอดคล้องเซตค าตอบ { | 0}Tx C x   

เพราะฉะนั้น จะได้ว่า 1 1,Tu AT     และ 2 0,Tu AT     และ 0u                              …..(6) 

ถ้าให้ P  เป็นเมตริกซ์ขนาด ( )l m n  ซึ่งสมาชิกมีสมบัติทีไ่ม่เป็นลบ และสอดคล้องสมการ 2 0PAT     จะท าให้

สามารถเขียนสมการ (6) ใหม่ได้เป็น    1,Tv G   v 0       …..(7) 

เมื่อ 1G PAT     และ ,T Tv P u      สมการ (7) มีความส าคญัส าหรับการหาค าตอบเหมาะสมมากสุด ของปัญหา LP ใน (4) 

โดยใช้สมการ (7) ซึ่งสมมูลกบัปัญหา LPของ (5) เขียนใหมไ่ด้เป็น 

Minimize     Tw v g   

subject to     1, 0Tv G    v                 ……(8)                    

โดยที่ 1G PAT  ,   ,g Pb     และ T Tv P u  ฉะนั้นปัญหา LP ใน (8) มี ปัญหา dual programming อยู่ในรูปตัวแปร

ไม่ทราบคา่ Z เพียงตัวเดียว ปัญหา LP จึงเขียนใหม่เป็น 

Minimize        Z   

Subject to     , 0GZ g    Z                …...(9) 

ข้อสังเกต เซตของข้อจ ากัด ของปัญหา LP ข้างบนน้ี จะน าไปสู่การหาค่าสูงสดุของ *Z  และนิยามเฉพาะ กับ ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะ

ปัจจุบัน (active constraints) ส าหรับค่าเหมาะสมมากสุด (optimal values)  ค่านี้เท่านั้น สังเกตไดจ้ากทฤษฎี complementary 

slackness ตัวแปร dual ที่สมนัยกับค่านี้ จะมีค่าเป็นบวก ส่วนตัวแปร dual ที่เหลือจะมีค่าเท่ากับ 0 ส าหรับข้อจ ากดัที่ไมส่่งผลขณะ

ปัจจุบัน (non active constraints) ตัวที่สมนัยกัน 

อัลกอริทึมของวืธกีารแก้ปัญหา LFP ที่เสนอแนะในงานวิจัยนี ้

วิธีการในการหาค าตอบของปัญหา LFP ที่เสนอใหม่ สามารถสรุปได้เป็นขั้นๆ ดังนี ้

step 1 : เลือกจุดเป็นไปได้ขณะเริม่ต้น *x  และใช้สมการ (2) ค านวณหาค่า *F  

step 2 : หา level curve ของฟังก์ชันวัตถุประสงค ์                * *( )T Tc F d x F     

จากนั้นก็หาปัญหา LP ใน (2) ซึ่งสามารถเขียนใหมไ่ด้ดังเช่นสมการใน (3) 

step 3: ท าการค านวณ 1
1 ( )TT C C C   และ เมตริกซ์ 2T สอดคล้องกับเซต  { | 0}Tx C x   

step 4: หาเมตริกซ์  P  ของส่วนท่ีเป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นลบซึ่งท าให้  2 0PAT     และ 

           จากนั้น ค านวณหาค่า 1G PAT   และ g Pb     
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step 5: หาปัญหา LP ใน (8) และ dual ของปัญหา LP ใน (9) เพื่อใช้ในการหาค าตอบ จากน้ันใช้ปัญหา LP  ใน (9) หาค่า 

maximum  *Z และหา active constraints ที่สมนัยกัน แล้วใช้ constraint ใน (8) ค านวณหา Tv   

step 6: หาตัวแปร dual T Tu v P  ส าหรับตัวแปร   , 1,2,...,iu   i m  ซึ่งมีค่าเป็นบวกแตล่ะตวั  

            และหาเซตของข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจบุัน ที่สมนัยกันของเมตริกซ์ A  

step 7: หาค าตอบของระบบสมการที่มีขนาด n n  ส าหรับเซตของข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปจัจุบัน เหล่านี้ เพือ่ให้ได้ค าตอบเหมาะสม

มากสุด ของปัญหา LP ใน (4) และค าตอบท่ีได้ก็คือค าตอบของปัญหา LFP ที่ต้องการ 

ขั้นตอนและกระบวนการวิธคี านวณ 

เลือก *x ในลักษณะที่ท าให ้ * * *{ | }x X x Ax b    

                                   *( )F F x 
*

*

T

T

c x

d x

 


 

จะได้ level curve เป็น        * *( )T Tc F d x F     

จากนั้น จะได้ว่า *( ) ( )T Tx c F d x     หรือ ( ) TH x C x  

 และ *( )T T TC c F d x   

      1
1 ( )TT C C C  ,  

       2 { | 0}TT x C x   

หา P  ที่ท าให้ 2 0PAT      

ค านวณ 1G PAT   และ g Pb     

เขียน LP model:      

Maximize  Z   

Subject to , 0GZ g    Z        

หา *Z  และ ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจุบัน ที่สมนัย แล้วค านวณ Tv ที่ท าให้ 1Tv G   

จากนั้น   T Tu v P   และเพราะฉะนั้น หา Tx ได้จาก n n  ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจบุันทีสอดคล้องกับสมบัติที่

ไม่เป็นลบ ส าหรับ Tu  

ค านวณ *H , *F  

ตัวอย่างเชิงตัวเลขที่สาธิตวิธีการใหม ่ 
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 ต่อไปนีเ้ป็นตัวอย่างสาธิตใหเ้ห็นวธิีการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

ตัวอย่าง 1 พิจารณาปัญหา LFP ต่อไปนี ้

Maximize 2

1

1
( )

3

x
F x

x





 

Subject to  1 2 1x x                          

                                              2 2x   

                                 1 22 1x x    

                                   1 5x  ,              1 0,x  2 0x   

วิธีแก้ปัญหา  ในที่น้ี    0 1 , 1 0T Tc d   1, 3      

step 1:  ให้ * 1

1
x

 
  
 

 เพราะฉะนั้น  * 1 1 1

1 3 2
F


 


 

    เพราะฉะนั้น จะค านวณ *( )T Tc F d x  ได้ดังนี ้

*( )T Tc F d x      1

2

1
0 1 1 0

2

x

x

  
    
   

 1 2

1

2
x x    

step 2: ดังนั้น จะได้ปัญหา LP ดังต่อไปนี ้

Maximize     ( )H x   1 2

1

2
x x   

Subject to  1 2 1x x                        

                                              2 2x   

                                  1 22 1x x    

                                               1 5x  ,          1 0x  ,   2 0x   

ปัญหา dual ของ LP ข้างบนน้ี ได้แก่ 

Minimize 1 2 3 4( ) 2 7 5w x u u u u     

Subject to        1 3 4 5

1

2
u u u u                            

                       1 2 3 62 1u u u u     

           1 2 3 4 5 6, , , , , 0u u u u u u                        
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step 3: ค านวณ 

1

1

1 1
1

12 2
2

1 1

T


    

             
     

 

                    

2

4 5

45

5

 
 

  
 
  

 

และเมตริกซ์ 2

2

1
T

 
  
 

 

step 4: ค านวณเมตริกซ์ที่ไม่เป็นลบ P  ที่ท าให้ 2 0PAT      

                   

1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 2 0

0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 1 2

P    

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

และ ค านวณ  1G PAT =P  

1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 2 0

0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 1 2

  

 
 
 
 

  
 
 
 
  

1 1

0 1

1 2

1 0

1 0

0 1

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1

2

1

 
 
 
  

  

2.5

0

0

2.5

0

0

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

                                        g Pb 

1 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 1

0 0 1 0 2 0

0 0 0 1 1 0

0 0 1 0 1 2

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 3

0 6

0 2

2 7

0 5

0 7

   
   
   
   

   
   
   
   
      

 

Step 5: จะได้ปัญหา LP อยู่ในรูป 

                        Maximize          Z  

Subject to  2 3Z   

                                                0 6Z   ,0 2Z  ,  2 1Z  , 0 5Z   , 0 1Z   

ข้อจ ากัดชุดแรก ส าหรับปญัหา LP ที่ได้เรียกว่าเป็นข้อจ ากัดทีส่่งผลขณะปัจจุบัน และ active  
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ข้อจ ากัดชุดนี้แสดงให้เห็นว่าค าตอบเหมาะสมมากสดุ ของปัญหา LP มีค่า * 3

2
Z      ส าหรับข้อจ ากัดทีส่่งผลขณะปัจจุบัน ซึ่งสมนัย

กันกับปัญหา LP ใน (8) ท าให้ได้  1
0 0 0 0 0

2

Tv
 

  
 

 

step 6 ค านวณ 1 1
0 0 0 0

2 2

T Tu v P
 

   
 

 

               ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ * 3

2
w   

 นั่นแสดงให้เห็นว่าในเซตต้นก าเนดิของ ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจุบนั นั้น constraint แรก และ constraint ที่ 2 เป็น 

ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจุบัน ที่มีอยู่เพียง 2 ข้อจ ากัดนี้เท่านั้น 

step 7 หาค าตอบระบบสมการเชิงเส้น 

   1 2 1x x                          

     2 2x   

ซึ่งได้ค าตอบเหมาะสมมากสุด ส าหรับปัญหา LP ทีฟ่ังก์ชันวัตถุประสงค์ มีค่า * 3

2
H      คือ   

          * 1

2
x

 
  
 

 

ในตอนสุดท้ายของกระบวนการ จะได้ว่า เมื่อก าหนดปญัหา LFP ให้เราจะได้ค าตอบเหมาะสมมากสุด ที่ต้องการที่เราอยาก

ได้ คือ   * 1

2
x

 
  
 

 ซึ่งให้ค าตอบเหมาะสมมากสุด * 3

4
F   

ตัวอย่าง 2 พิจารณาปัญหา LFP ต่อไปนี้ 

Maximize 1 2

1 2

5 3
( )

5 2 1

x x
F x

x x




 
 

Subject to  1 23 5 15x x                         

                                 1 25 2 10x x   

                            1 0x  , 2 0x   

วิธีแก้ปัญหา  ในที่นี้  5 3 ,Tc   5 2Td   0, 1     

step 1:  ให ้    * 1

1
x

 
  
 

 เพราะฉะนั้น   * 5 3 1
1

5 2 1
F
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   เพราะฉะนั้น จะได้       *( )T TC F d x      1

2

5 3 1 5 2
x

x

 
     

 
  2x  

step 2: ดังนั้น จะได้ปัญหา LP ดังต่อไปนี้ 

Maximize             2( )H x x   

Subject to  1 23 5 15x x       

                                             1 25 2 10x x  ,      1 0x  , 2 0x   

ปัญหา dual ของ LP ข้างบนน้ี ได้แก่ 

Minimize 1 2( ) 15 10w x u u   

Subject to     1 2 33 5 0u u u       

                                           1 2 45 2 1u u u     ,  1 2 3 4, , , 0u u u u                        

step 3: ค านวณ 

1

1

1 1
1

12 2
2

1 1

T



    
             

     

 

จะได ้     1

0

1
T

 
  
 

  และเมตริกซ์ 2

1

0
T

 
  
 

 

step 4: ค านวณเมตริกซ์ที่ไม่เป็นลบ P  ที่ท าให้  

                  2 0PAT      

    

1 0 3 0

0 1 5 0

0 1 5 1

0 0 0 1

P

 
 
 
 
 
 

         และค านวณ   

1G PAT =P

1 0 3 0

0 1 5 0

0 1 5 1

0 0 0 1

  

 
 
 
 
 
 

3 5

5 2

1 0

0 1

 
 
 
 
 

 

0

1

 
 
 

    

15

10

10

0

 
 
 
 
 
 

 

            g Pb 

1 0 3 0

0 1 5 0

0 1 6 1

0 0 1 1

  

 
 
 
 
 
 

15

10

10

0

 
 
 
 
 
 

15

10

10

0

 
 
 
 
 
 

 

Step 5: จะได้ปัญหา LP อยู่ในรูป 
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Maximize              Z  

Subject to  2 3Z   

                                                           2 10Z     

                10Z   

                           2 7Z  ,            0Z   

ข้อจ ากัดชุดแรก ส าหรับปญัหา LP ที่ได้เรียกว่าเป็นข้อจ ากัดทีส่่งผลขณะปัจจุบัน และ active constraints และ ข้อจ ากัดที่

ส่งผลขณะปัจจุบัน ชุดนี้แสดงให้เห็นว่าค าตอบเหมาะสมมากสุด ของปัญหา LP มีค่า * 3Z      ส าหรับข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปจัจุบัน 

ซึ่งสมนัยกันกับปญัหา LP ใน (8) ท าให้ได้ตัวแปร 

        1
0 0 0 0 0

5

Tv
 

  
 

 

step 6 ค านวณ 1 3
0 0 0 0

5 5

T Tu v P
 

   
 

 

               ซึ่งให้ค่าฟังก์ชันวัตถุประสงค ์ * 3w   

 นั่นแสดงให้เห็นว่าในเซตต้นก าเนดิของ ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจุบนั นั้น constraint แรก และ constraint ที่ 2 เป็น

ข้อจ ากัดที่ส่งผลขณะปัจจุบัน ที่มีอยู่เพียง 2 ข้อจ ากัด นี้เท่านั้น 

step 7 หาค าตอบระบบสมการเชิงเส้น   1 23 5 15x x                          

                        1 0x   

ซึ่งได้ค าตอบเหมาะสมมากสุด ส าหรับปัญหา LP ทีฟ่ังก์ชันวัตถุประสงค์ * 3H   คือ * 0

3
x

 
  
 

 

ในตอนสุดท้ายของกระบวนการ จะได้ว่า เมื่อก าหนดปญัหา LFP ให้เราจะได้ค าตอบเหมาะสมมากสุด ที่ต้องการที่เราอยาก

ได้ คือ   * 0

3
x

 
  
 

 ซึ่งให้ค าตอบเหมาะสมมากสุด * 9

7
F   

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการแกป้ัญหาก าหนดการเชิงเส้นเศษส่วนโดยใช้วิธีการ 4 วิธีเมื่อพิจารณาจากตัวอย่าง1 และ 2 

 วิธีการของ 

Bitran & Novaes Swarup Tantawy วิธีที่ใช้หลักduality  
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ตัวอย่าง 1 3 iterations และการ
ค านวณมากข้ันตอน 

3 iterations และ
การค านวณไม่
กระชับและเชื่องช้า 

2 iterations 1 iterations และ
ตัวอย่างขั้นตอนการ
ค านวณแบบง่าย
กระชับ 

ตัวอย่าง 2 3 iterations 3 iterations 2 iterations 1 iteration 

 
การแก้ปัญหาที่ใช้วิธีการที่แตกต่างกันท้ัง 4 วิธี ได้ผลลลัพธ์สุดท้ายทีเ่ป้าหมายเดียวกันไดผ้ลของการแก้ปัญหาเหมือนกันท้ังสี่

วิธี แต่ตารางที่ 1 สรุปให้เห็นวา่จ านวน iterations และขั้นตอนและกระบวนการในการค านวณเพื่อไปสู่เป้าหมายจากการใช้วิธีการทั้ง
สามแตกต่างกันไปดังเช่นท่ีปรากฏให้เห็นประกอบตามตัวอยา่งที่ 1 และ 2 
การเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษา 

วิธีการทางเลือกที่ใช้ในการแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นท่ีมีฟังก์ชัน objective อยู่ในรูปเศษส่วนท่ีเสนอในบทความนี้ พบว่า
ได้ผลที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิธีการเดิมที่ใช้กันก่อนหน้านี้ กล่าวสรุปได้ดังนี้ 
1. วิธีที่เสนอในบทความนี้สามารถใช้แก้ปัญหา LFP ในทุกรูปแบบ น่ันคือ ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องรูปแบบของปัญหา 
2. การทรานสฟอรม์ปัญหาจาก LFP ไปเป็นปัญหาในรูป LP ตามปกติทั่วไป เป็นวิธีการที่เสนอตามบทความนี้ในขั้นเริ่มต้นโดย 
    เริ่มด้วยการก าหนด initial guess การทรานสฟอร์มท าได้ง่ายดายไมส่ลับซบัซ้อน 
3. วิธีการที่เสนอตามบทความนี้แก้ปัญหา LFP ไปด้วยกันกับวิธีทางพีชคณิตโดยอาศัยแนวความคิดในเรื่องวิธีการดูอัล ของ 
    ปัญหา LP เพราะฉะนั้นวิธีการนี้มีขั้นตอนการค านวณควบคู่กันไปเป็นขั้นๆชัดเจนตรงไปตรงมาซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวก 
    ง่ายดายกว่าวิธีอ่ืนๆ 
4. ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกดิจากกระบวนการแก้ปัญหาเชิง numerical ที่มีการลูเ่ข้าอย่างรวดเร็ว 
5. วิธีอื่นๆที่มีใช้กันมาแต่เดิมมักเกดิอุปสรรคปัญหาไม่สามารถบรรลผุลส าเร็จถึงผลลัพธ์ขั้นสดุท้าย ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับ 
    เศษ และ ส่วน ของ objective functions แต่วิธีการค านวณตามบทความนี้ไม่มีข้อจ ากัดดังกล่าวที่น าไปสู่ความลม้เหลวใน 
    การแก้ปัญหา 
บทสรุปผลของการศึกษา 

วิธีการที่เสนอตามบทความนี้มุ่งเนน้เสนอให้เห็นการแก้ปัญหา LFP ที่อาศัยหลักการและแนวคดิในเรื่องของ วิธีการดูอัล ซึ่ง
เป็นจุดที่แตกต่างไปจากวิธีแก้ปญัหาที่ท ากันมาแบบเดมิ วิธีนี้จึงไม่ขึน้อยู่กับรูปแบบวิธีการ simplex ที่ใช้กันมากมาแต่เดมิ วิธีการ 
simplex เป็นวิธีการที่ผู้แก้ปญัหาใช้ความพยายามค้นหาค าตอบ โดยเริ่มต้นจาก จุดยอดมุมเป็นไปได้ (feasible vertex) จุดหนึ่ง แล้ว
ค่อยๆเคลื่อนย้ายไปหา vertex จดุอื่นๆที่อยู่ถัดกันไปโดยค้นหาจุดตา่งๆที่อยู่ในแนวขอบของจุดที่สอดคล้องกับข้อจ ากัดของปัญหาที่
ก าหนดให้ท ากระบวนการเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบค าตอบท่ีเหมาะสมมากสดุ แต่ในบางปัญหาของโลกแห่งความจริง จ านวน 
vertex มีจ านวนมากมาย ท าให้วธิีการ simplex เกิดข้อจ ากดัไม่แนะน าให้ใช้เพราะจะท าใหเ้สียเวลาในการค านวณมาก ถ้าหาก
เศษส่วนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างข้ันตอนต่างๆต่อเนื่อง กันไปจะต้องถูกค านวณ จะสังเกตพบว่าวิธีท่ีเสนอตามบทความนี้ง่ายที่จะแก้ปญัหา
ไม่ว่าปัญหา LP ที่ต้องการแก้นั้นจะมีขนาดหรือจ านวนจุด vertex ที่ใหญ่เพียงใดก็ตาม 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการทดลองใช้น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ ในอัตราที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบผลผลิต
และคุณภาพผลผลิตของข้าว ทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย 46 – 0 – 0 ที่เกษตรกรนิยมใช้ และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร จึงมีการวางแผนการทดลองแบบ RCBD วิเคราะห์ทางสถิตด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดย
ใช้ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 (กรมการข้าว, 2560)  ทีเ่กษตรกรนิยมปลูกในพื้นทีอ่ าเภอตรอน และ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ท า
การทดลองอัตราของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ ที่ 5 ระดับ เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ 
ประกอบด้วย 7 กรรมวิธีๆ ละ 6 ซ้ าๆ ละ 1 กระถาง รวมทั้งหมด 42 กระถาง  ดังนี้ กรรมวิธีที่  1  Control, กรรมวิธีที่  2  
ใส่น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ อัตรา  400  ลิตร/ไร่, กรรมวิธีท่ี  3  ใส่น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ อัตรา 
800  ลิตร/ไร่, กรรมวิธีท่ี  4  ใส่น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ อัตรา 1,200 ลิตร/ไร่, กรรมวิธีท่ี  5  ใส่น้ าหมักท้ายบ่อ
แก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ อัตรา 1,600 ลิตร/ไร่, กรรมวิธีที่  6  ใส่น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ อัตรา 2,000 ลิตร/ไร่ 
และกรรมวิธีท่ี 7 ใส่ปุ๋ยเคมี 46 – 0 – 0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ 

จากผลการศึกษา พบว่ากรรมวิธีที่มีจ านวนเมล็ดต่อรวงมากที่สุดได้แก่ กรรมวิธีที่  2 เท่ากับ 64.07 เมล็ด/รวง, 
จ านวนรวงต่อกอมากที่สุดได้แก่ กรรมวิธีที่ 5 เท่ากับ 3.33 รวง/กอ, น้ าหนักผลผลิตต่อรวงที่มากที่สุด ได้แก่ กรรมวิธีที่  2  
เท่ากับ 1.78 กรัม/รวง,  เปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์ดีที่สุด ได้แก่ กรรมวิธีท่ี  2  เท่ากับ 94.07 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองแสดง
ให้เห็นว่า กรรมวิธีในกลุ่มของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (T2 – T6) ส่งผลท าให้ข้าวออกรวงเป็นปกติ และมี
ปริมาณธาตุอาหารหลักอย่างครบถ้วน ซึ่งต่างจากกรรมวิธีที่ 7 ปุ๋ยเคมี 46 – 0 – 0  ซึ่งมีธาตุไนโตรเจนเพียงธาตุเดียว ท าให้
ข้าวไม่ตอบสนองต่อการออกรวงในช่วงระยะตั้งท้องไปจนถึงอายุการเก็บเกี่ยว อีกทั้งพบว่า ต้นทุนในการผลิตทางด้านดินและ
ปุ๋ย ในกรรมวิธขีองน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (T2 – T6) มีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าการใช้ปุ๋ยเคมี 450 บาท/ไร่ จึง
สามารถกล่าวได้ว่าการใช้น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวได้อีกหนึ่งทาง 
 
ค าส าคัญ: น้ าท้ายเสียบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไกไ่ข,่ ข้าว, ปุ๋ยเคมี (46 – 0 – 0 ) 
 

ABSTRACT 

The study compares the effect of Waste Water from Biogas Chicken Manure (WBC) in 

different ratio with chemical fertilizer (46-0-0). It aims to reduce the production costs for farmers. The 

experimental design was a Randomized Complete Block Design (RCBD), statistically analyzed by DMRT at 

95% by using Phitsanulok 2 rice strain. The study used 7 treatments and 6 replications, and each 

replication was a pot; all included 42 pots. As follows; treatment 1 Control (no fertilizer and no waste 
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water), treatment 2 WBC rate 400 L./rai., treatment 3 WBC rate 800 L./rai., treatment 4 WBC rate 1,200 

L./rai., treatment 5 WBC rate 1,600 L./rai., treatment 6 WBC rate 2,000 L./rai., and treatment 7 Chemical 

Fertilizer (46–0–0) rate 50 Kg/rai. 

The results found that the highest seed yield was in treatment 2 WBC 400 L./ rai; 64.07 

seeds/ear of rice. The highest ear of rice per clump was in treatment 5 WBC 1,600 L. / Rai; 3.33 

ears/clump. The highest weight per ears of rice include was in treatment 2 WBC 400 L. / rai; 1.78 g./ears. 

The percentage of filled seed was in treatment 2 WBC 400 L. / rai; 94.07% Besides, the result showed that 

treatment 2–6 that used WBC effected normal grain growth and quality that was difference from 

treatment 7 (used chemical fertilizer 46-0-0). The treatment 7 received only nitrogen that not enough for 

growth effecting harvesting age. Furthermore, the production cost by using WBC was lower than chemical 

fertilizer 450 Thai Baht/Rai. Instate of using chemical fertilizer (46-0-0), it can be used WBC for rice 

production. 

Keywords: The Biogas Waste Water from Chicken Manure, Rice, Chemical Fertilizer (46 – 0 – 0 ) 

 

บทน า   

ปัจจุบันข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพื้นที่ข้าวจ้าวนาปี 528,085 ไร่ ข้าวจ้าวนาปรัง 204,585.75 
ไร่  โดยอ าเภอพิชัยปลูกข้าวจ้าวนาปี 267,618 ไร่ และข้าวจ้าวหน้าปรัง 183,895 ไร่ มากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์และ
รองลงมาคือ อ าเภอตรอน ปลูกข้าวนาปี 88,811 ไร่ และข้าวจ้าวนาปรัง 73,064 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, 2558) 
การปลูกข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่ นิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อส่งเสริมให้ต้นข้าวได้รับธาตุอาหารที่จ าเป็นอย่างเพียงพอตามช่วงอายุ 
และท าให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีต้นทุนคิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดประมาณ 700-1,300 บาท/ไร่/หนึ่งฤดูกาล 
(วนิดา, 2556) แต่เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิดผลกระทบของระบบโครงสร้างของดินเสื่อมลง ดิน
แน่นขึ้น หน้าดินแข็ง อากาศไม่สามารถถ่ายเทในดินได้ท าให้จุลินทรีย์ในดินตาย และใช้ในปริมาณมากติดต่อกันเป็นเวลานาน 
จะส่งผลท าให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของปัญหานี้ ประกอบกับในพื้นท าฟาร์มไก่ไข่เป็นจ านวนมาก 
จึงมีวัสดุเหลือท้ิงเช่นน้ าหมักท้ายบ่อแก็สชีวภาพซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักท่ีเป็นประโยชน์ และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม (ยงยุทธ, 2546).  ซึ่งเป็นธาตุอาหาร
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของข้าว ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะน าของเสียท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่มาท าการทดลอง
ในอัตราต่างๆ เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยเคมีเปรียบเทียบกับอัตราของน้ าเสียท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ที่เหมาะสมผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 เพื่อเป็นแนวทางในการทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวางแผนการวิจัยนี้ใช้การวางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) วิเคราะห์ค่า

ทางสถิตด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2  ที่เกษตรกรนิยมปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ท า

การปลูกทดลองในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ท าการทดลองโดยใช้น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่

ไข่ในอัตราที่ 5 ระดับ ได้แก่ 400, 800, 1,200, 1,600 และ 2,000 ลิตรต่อไร่ เพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการใช้น้ าหมัก
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ท้ายบ่อแก๊สชีวภาพจากฟาร์มไก่ไข่เพื่อแทนปุ๋ยเคมี และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพิษณุโลก 2 จึงก าหนด

กรรมวิธี 7 กรรมวิธีๆ ละ 6  ซ้ าๆ ละ 1 กระถาง = 42 กระถาง ดังนี้ กรรมวิธีที่  1  ควบคุม (Control), กรรมวิธีที่  2  ใส่น้ า

ท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (WBC)  ความเข้มข้น   400  ลิตรต่อไร่, กรรมวิธีที่  3  ใส่น้ าท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ 

(WBC)  ความเข้มข้น   800  ลิตรต่อไร่, กรรมวิธีที่  4  ใส่น้ าท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (WBC)  ความเข้มข้น   1200 

ลิตรต่อไร่, กรรมวิธีที่  5  ใส่น้ าท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (WBC)  ความเข้มข้น   1600 ลิตรต่อไร่, กรรมวิธีที่  6  ใส่น้ า

ท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (WBC)  ความเข้มข้น   2000 ลิตรต่อไร่, กรรมวิธีที่  7  ใส่ปุ๋ย 46-0-0 (CHEM) ในอัตราที่

เกษตรกรนิยมใช้  50  กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งๆละ เท่ากัน ครั้งท่ี 1 ใส่เมื่อข้าวอายุ 30 วัน และครั้งท่ี 2 ท าการใส่เมื่อข้าว

อายุ 60 วันหลังหว่านเมล็ด ท าการบันทึกข้อมูลเมื่อต้นข้าวอายุ 35 วัน เก็บข้อมูลทุกๆ 7 วัน จนถึงถึงอายุเก็บเกี่ยวโดยบันทึก

ข้อมูลดังนี้ วิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลอง, วิเคราะห์คุณสมบัติของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่, 

วิเคราะห์ต้นทุนการใช้น้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ และปุ๋ยเคมีการปลูกข้าว, บันทึกค่าความเขียวของใบ และบันทึก

ผลผลิต และคุณภาพผลผลิต ได้แก่, จ านวนเมล็ดต่อรวง, จ านวนรวงต่อกอ, น้ าหนักเมล็ดต่อรวง, ร้อยละของเมล็ดสมบูรณ์ต่อ

รวง  และร้อยละของเมล็ดลีบต่อรวง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้  วิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of 

variance , ANOVA ), หาค่าสัมประสิทธ์ความแปรปรวน (Coefficients of variation, cv.), เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบ 

(Duncan's new multiple range test ,DMRT) ความเชื้อมั่นที่ 95 

 

ผลและการอภิปรายผลการทดลอง 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลอง  

พบว่าลักษณะดินเป็นกลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ าหรือวัตถุต้นก าเนิดดินเนื้อ

หยาบ ค่า pH เป็นกรดจัดมากการระบายน้ าดถีึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ต่ า สมบัติของดินเป็นกลุ่มชุดดินที่เกิด

จากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าหรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับ

ถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินตะกอนพบบริเวณพื้นที่ดอนมีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลางเนื้อดินเป็น

พวกดินร่วนละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายดินมีสีน้ าตาลสีเหลือง

หรือแดงและอาจพบจุดประสีต่างๆในช้ันดินล่างมีความสมบูรณ์ในระดับปานกลางมีอินทรียวัตถุ เล็กน้อย ผลการ

วิเคราะห์ดินที่ใช้ในการท าการทดลอง ค่า PH 6.6  ไนโตรเจน ปานกลาง ฟอสฟอรัส สูง  โพแทสเซียม ต่ า  และ

ปริมาณธาตุอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางผลการวเิคราะหค์ุณสมบัติของดินก่อนและหลังการทดลอง  

กรรมวิธ ี PH N P K ปริมาณธาตุอาหาร 
ตัวอย่างดินก่อนการทดลอง 5.5 ต่ ามาก ปานกลาง ต่ า ต่ า 

ตัวอย่างดินหลังการทดลอง 
T1 Control 5.5 ปานกลาง สูง ต่ า ปานกลาง 
T2 WBC 400 L./ Rai. 6.5 สูง สูงมาก ต่ า ปานกลาง 
T3 WBC 800 L./ Rai. 6.5 สูง สูง ต่ า ปานกลาง 
T4 WBC 1,200 L./ Rai. 6.5 ปานกลาง สูงมาก ต่ า ปานกลาง 
T5 WBC 1,600 L./ Rai. 6.5 ปานกลาง สูง ต่ า ปานกลาง 
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T6 WBC 2,000 L./ Rai. 6.5 สูง สูงมาก ต่ า ปานกลาง 
T7 CHEM 50 Kg./Rai. 6.5 สูงมาก สูงมาก ต่ า ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหน์  าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่  

จากการวิเคราะห์น้ าเสียท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ที่ใช้ในการทดลอง พบว่า มีคุณสมบัติทางด้านธาตุ

อาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน 0.14%, ฟอสฟอรัส 150.93 mg/kg, โพแทสเซียม 1,212.50 mg/kg (ดังตารางที่ 2)

พบว่าหลังจากการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ที่ข้าวอายุ 37 วันหลังปลูก น้ าท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ ปลดปล่อยธาตุอาหาร

ออกมาท าให้พืชเจริญเติบโตได้ดีในช่วง 51 วัน จนถึงช่วงการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ที่อายุ 79 วันหลังปลูก พบว่าน้ าท้ายบ่อ

แก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่มีอิทธิพลต่อเจริญเติบโตของข้าวที่ดี และส่งผลต่อผลผลิตอย่างมีความแตกต่างกันทางสถิติ  

วิธีการใช้คือการผสมไปกับน้ าที่เกษตรกรก าลังสูบเข้านาตนเอง ท าให้พืชได้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
และจุลธาตุอาหารผ่านทางรากได้เร็วข้ึน และเป็นการประหยัดต้นทุนทางด้านแรงงาน และค่าใช้จ่าย ท าให้ข้าวได้ผล
ผลิตผลเร็ว วิธีการให้ปุ๋ย (วนิดา, 2558) อัตราส่วนตามกรรมวิธีต่างๆ ใส่จ านวน 2 ครั้ง เมื่อข้าวอายุ 30 และ 60 วัน 
หลังปลูก 

 
ตารางที่ 2 ตารางผลการวเิคราะหน์้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่  

ช่ือตัวอย่าง ลักษณะตัวอย่าง รายการทดสอบ 
ผลการวิเคราะห์ 

(หน่วย) 
วิธีการทดสอบ 

น้ าเสียท้ายบ่อแก๊ส
ชีวภาพฟาร์มไกไ่ข ่

(WBC) 

มีสีน้ าตาลเขม้มี
ตะกอน 

1.ไนโตรเจน 0.14% Kjeldahl Method 

2. ฟอสฟอรัส 150.93 mg/kg Bray II Method 

3. โพแทสเซียม 1,212.50 mg/kg FAAS 

ที่มา : ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎัอุตรดิตถ์  

 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนการใช้น  าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ และปุ๋ยเคมี  

 ค่าใช้จ่ายปุ๋ยเคมีและการขนส่งน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด พบว่า

การใช้น้ าท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่มีต้นทุนในการขนส่ง 150 บาท/ ทุกๆ 1,000 ลิตร  เพียงอย่าเดียว เนื่องจาก

เป็นวัสดุที่เหลือทิ้งจากการผลิตแก็สชีวภาพภายในฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งมีต้นทุนถูกกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี 

46 – 0 – 0 ที่มีค่าใช้จ่าย 550 บาท/กระสอบ/ไร่ หรือมีต้นทุนต่างกัน 450 บาท/ไร่ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการใช้น้ า

หมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ สามารถเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้  อีก

ทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และมูลค่าสูงสุดได้  

 

ผลค่าความเขียวใบของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2  

จากการศึกษาการเจริญเติบโตทางด้านค่าความเขียวของข้าวเป็นเวลา 79 วัน นับจากการลงปลูกใน

กระถาง โดยเก็บข้อมูล 7 สัปดาห์ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าความเขียวของข้าวในสัปดาห์ที่ 7 นับตั้งแต่วัน

ปลูกลงกระถางพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยกรรมวิธีที่มีค่าความเขียวเฉลี่ยมากที่สุด 

ได้แก่ T3, T1, T5, T7, T4, T2 และ T6 ตามล าดับ ดังนี้ 32.74, 32.73, 32.08, 32.04, 31.97, 31.71 และ 31.70 
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ตามล าดับ  จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ค่าความเขียวของข้าวที่เกิดจากการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน เมื่อข้าวอายุ 37 วัน

หรือหลังใส่ปุ๋ย 1 สัปดาห์ จะเห็นว่าในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยยูเรียมีค่าความเขียวมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เนื่องจากปุ๋ยยูเรีย

เป็นปุ๋ยที่ละลายเร็ว พืชจึงน าไปใช้ได้เร็วขึ้น แต่เมื่อระยะเวลาหลังจากใส่ปุ๋ย 2 สัปดาห์ พบว่าค่าความเขียวของข้าว

ลดลงเนื่องจากคุณสมบัติของปุ๋ยยูเรียที่เป็นปุ๋ยละลายเร็วนั้นท าให้เกิดการสูญเสียของธาตุไนโตรเจนได้เร็วขึ้นเช่นกัน 

จึงท าให้ข้าวขาดธาตุไนโตรเจน ส่งผลต่อความเขียวในใบข้าวลดลง (อวิวัฒน์, ม.ป.ป).  ซึ่งต่างจากกรรมวิธีในกลุ่ม

ของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ที่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆ จึงท าให้ข้าวสามารถน าธาตุ

อาหารที่ละลายออกมาไปใช้ในกระบวนการเจริญเติบโต และการสร้างผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์ (ภูมิศักดิ์, 2549)  ดัง

ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1  แสดงค่าความเขียวใบของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 เมื่อไดร้ับการจัดการธาตุอาหารที่แตกต่างกนั 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

จ านวนเมล็ดต่อรวง จากการศึกษาผลผลิตทางด้านจ านวนรวงต่อตน้ของข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนเมล็ดต่อรวง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดย

กรรมวิธีที่มีจ านวนมากที่สุดได้แก่ T2, T3, T6, T5, T4, T1 และ T7 ดังนี้ 64.07, 59.07, 55.24, 47.82, 43.92, 

35.06 และ 0.00 ตามล าดับ ดังภาพที่ 2 

จ านวนรวงต่อกอ จากการศึกษาผลผลิตทางด้านจ านวนรวงต่อต้นของข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนรวงต่อต้น พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยกรรมวิธี

ที่มีจ านวนรวงต่อต้นมากที่สุดได้แก่ T5, T4, T2, T1, T3, T6 และ T7 ตามล าดับ ดังนี้ 3.33, 2.83, 2.33, 1.83, 

1.83, 1.33 และ 0.00 ดังภาพที่ 3 

น  าหนักเมล็ดต่อรวง จากการศึกษาผลผลิตทางด้านน้ าหนักต่อรวงของข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของน้ าหนักต่อรวง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยกรรมวิธีทีม่ี

จ านวนมากที่สุดได้แก่ T2, T3, T6, T5, T4, T1 และ T7 ตามล าดับ ดังนี้ 1.78, 1.61, 1.45, 1.27, 1.18, 0.92 และ 

0.00 ตามล าดับ ดังภาพท่ี 4 

จากผลการทดลองจ านวนเมล็ดจะสัมพันธ์กับจ านวนรวง และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และเมล็ดลีบ กล่าวคือ 

เมื่อข้าวออกรวงเป็นจ านวนมากท าให้ธาตุอาหารที่อยู่ในดินไม่เพียงพอต่อการสะสมแป้งและน้ าตาลจึงท าให้ข้าว เกิด

อาการเมล็ดลีบมากกว่าเมล็ดสมบูรณ์ (ยงยุทธ, 2546) อย่างไรก็ตามการที่กรรมวิธีที่ 7 ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 50 กก./ไร่ 

NS 

NS NS 

NS NS 
NS 

NS 

37 44 51 58 65 72 79 

Unit 

วัน 

T1 Control
T2 WBC 400 L./ Rai.
T3 WBC 800 L./ Rai.
T4 WBC 1,200 L./ Rai.
T5 WBC 1,600 L./ Rai.
T6 WBC 2,000 L./ Rai.
T7 CHEM 50 Kg./Rai.
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ส่งผลให้ข้าวไม่ออกผลผลิตเนื่องจากธาตุอาหารที่พืชได้รับนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากเกิดการสูญเสียไปกับกระบวนการ

ละลายอย่างรวดเร็วตามคุณสมบัติของปุ๋ยเคมี  ท าให้ข้าวชะงักการเจริญเติบโตแคะเกร็นหลังจากได้รับปุ๋ยเป็น

ระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

 

 
ภาพที่ 2  แสดงจ านวนเมล็ดต่อรวงของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

 
ภาพที่ 3 แสดงจ านวนรวงต่อกอของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงน้ าหนักเมลด็ต่อรวงของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

 

จ านวนร้อยละของเมล็ดสมบูรณ์ และเมล็ดลีบต่อรวง จากการศึกษาผลผลิตทางด้านจ านวนเมล็ดสมบูรณ์ต่อรวง
ของข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนเมล็ดสมบูรณ์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทาง

35.06 

64.07 

59.07 
43.92 47.82 

55.24 

0 
0
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T7 CHEM 50 Kg./Rai.
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T7 CHEM 50 Kg./Rai.

จ านวนรวง/กอ 

น  าหนักเมล็ดต่อรวง 
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สถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยกรรมวิธีที่มีจ านวนร้อยละของเมล็ดสมบูรณ์มากที่สุด ได้แก่ T2, T3, T1, T4, T6, T5 และ T7 ดังนี้  
94.07, 89.85, 87.28, 78.89, 78.01, 75.93 และ 0.00  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  ด้านจ านวนเมล็ดลีบต่อรวงของข้าวหลังจาก
การเก็บเกี่ยวผลผลิต ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนเมล็ดลีบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
โดยกรรมวิธีท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดได้แก่ T5, T6, T4, T1, T3, T2 และ T7 ตามล าดับดังนี้ 24.07, 21.99, 21.11, 12.72, 10.15, 
5.93 และ 0.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การที่กรรมวิธีที่ 2 แสดงผลเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีออกมาดีที่สุด เนื่องจากมีปริมาธาตุ
อาหารที่สมดุลมากกว่าการใช้ปุ๋ยยูเรีย เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ต้นข้าวสังเคราะห์แสงได้ดี รวมถึงการเสริมสร้างความสมบูรณ์
แข็งแรงให้กับต้นข้าว (วนิดา, 2556) ประกอบกับธาตุอาหารหลักที่มีในน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ซึ่งจะท าหน้าที่ 
เร่งการเจริญเติบโต เตรียมพร้อมส าหรับการออกรวง และกระบวนการสร้างแป้ง เคลื่อนย้ายแป้งและน้ าตาล สร้างเมล็ดข้าว 
นอกจากน้ันยังประกอบด้วยธาตุรอง ธาตุเสริม ท่ีท าหน้าที่เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้นข้าว (วนิดา, 2558) เมื่อต้น
ข้าวแข็งแรง จึงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงสูงขึ้น ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ตารางบันทึกจ านวนเมล็ดสมบูรณ์ต่อรวงของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 

กรรมวิธ ี เปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณต์่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบต่อรวง 
T1 Control 87.28 12.72 
T2 WBC 400 L./ Rai. 94.07 5.93 
T3 WBC 800 L./ Rai. 89.85 10.15 
T4 WBC 1,200 L./ Rai. 78.89 21.11 
T5 WBC 1,600 L./ Rai. 75.93 24.07 
T6 WBC 2,000 L./ Rai. 78.01 21.99 
T7 CHEM 50 Kg./Rai. ไม่ออกรวง  ไม่ออกรวง 
เฉลี่ย 36.86 6.75 
F - Test NS NS 
% CV 47.58 19.98 

หมายเหตุ: NS = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

 

สรุปผลการวิจัย   

  

1. อัตราของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ที่สง่ผลให้น้ าหนักของเมล็ดข้าวต่อรวงมากท่ีสุด ได้แก่ 400 

ลิตร/ไร่ แต่ไม่แตกต่างกับระดับความเข้มข้นของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ 800, 1,200, 

1,600 และ 2,000 ลิตร/ไร่ 

2. เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดสมบูรณ์ต่อรวง จ านวนเมล็ดดีต่อรวง และน้ าหนักเมล็ดต่อรวง พบว่าการใช้น้ าหมัก

ท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ที่อัตรา 400 ลิตร/ไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตดีกรรมวิธีที่

ไม่ใส่ปุ๋ยและปุ๋ยยูเรียและกรรมวิธีอื่นๆ ในทุกรายการ 

3. ต้นทุนในการผลิตทางด้านดินปุ๋ย พบว่ากรรมวิธีในกลุ่มของน้ าหมักท้ายบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ (T2 – 

T6)  มีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่าการใช้ปุ๋ยเคมี 450 บาท/ไร่ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นเกิดจากการขนส่งเป็นส่วน

ใหญ่ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการใช้น้ าหมักทา้ยบ่อแก๊สชีวภาพฟาร์มไก่ไข่ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูก

ข้าวได้อีกหนึ่งทาง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารจัดการการใช้
งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจองใช้งานห้องประชุม
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวิจัยนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การ
พัฒนาระบบการจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ และ 2) การประเมินประสิทธิภาพของระบบจอง
ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทดลองใช้ระบบ 

ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.54 

ค าส าคัญ: ระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์, ระบบสารสนเทศ, การบริหารจัดการ 
 

Abstract 
 This research is to develop an online reservation system for a meeting room and audio visual 
equipment of Faculty of Science and Technology, Rajabhat Nakhon Pathom University, Thailand. The 
objective of this research is to increase the efficiency for managing the usage of a meeting room and 
audio visual equipment by applying an information technology to develop the online reservation system. 
This work is divided into two parts: 1) developing the online reservation system for a meeting room and 
audio visual equipment, and 2) evaluating the efficiency of the developed system from the satisfaction 
questionnaires of users. 
 The results showed that the developed system helps increase the efficiency of the usage of a 
meeting room and audio visual equipment, where the assessment of satisfaction is at the highest level 

with  ̅= 4.57 and S.D. = 0.54. 

Keywords : Online reservation system for a meeting room and audio visual equipment, information 
system, management 
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บทน า 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 
รวมถึงการจัดอบรมสัมมนาให้กับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งจะต้องมีการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ โดยสภาพในปัจจุบันถ้ามีผู้ที่ต้องการขอจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ขอใช้งานจะต้อง
โทรศัพท์หรือเดินทางมาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่และขอดูตารางการจองใช้งานห้องประชุมและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อจองใช้งานและท าบันทึกการขอจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยเจ้าหน้าที่จะจด
รายละเอียดการขอใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ลงในสมุดบันทึก เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติงานและเก็บเป็นข้อมูล
สถิติการใช้งาน นอกจากนี้หากผู้ขอใช้งานห้องประชุมต้องการตรวจสอบสถานการณ์จอง ก็ต้องโทรศัพท์มาสอบถามกับเจ้าหน้าที่
โดยตรงเท่านั้น ดังนั้นวิธีการจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบนี้ (แบบเดิม) อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
จองได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าทีท่่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน รวมทั้งผู้ขอใช้งานไม่สามารถตรวจสอบสถานะการจองแบบออนไลน์ได้ 
 เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบเดิม ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบจองห้อง
ประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ ตามแนวทางการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) Routine to Research 
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้องประชุมให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานได้ นอกจากนี้ระบบที่พัฒนาขึ้นมายังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสภาพการใช้งานและ
ความถี่ของการใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจึงถือเป็นการให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ (one-stop service) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

อ านาจ สวัสดิ์นะที (2552) ได้พัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(นเรศร์, 2555) ส าหรับการใช้งานห้องประชุมในมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นแบบกรอกเอกสารและรอผลการตอบรับท าให้ต้อง
ใช้ระยะเวลาในการติดตามผลนาน เมื่อมีการพัฒนาระบบการใช้งานนี้ขึ้นมา ก็จะอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในส่วน
ต่างๆ ของระบบ ประกอบด้วยอาจารย์หรือบุคคลภายนอกของมหาวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบได้แก่ กองอาคารซึ่งเป็นผู้รวบรวม
เอกสารและการตอบรับหรือปฏิเสธในการจองห้องประชุมการวิจัยนี้ใช้รูปแบบการท างานแบบออนไลน์โดยการพัฒนาเว็บไซต์
ที่สะดวกต่อการเข้าถึงของคณาจารย์และบุคคลภายนอกจากท่ีต่างๆ ท่ีต้องการจองใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา การจัดสัมมนาในรายวิชาต่างๆ ซึ่งต้องใช้ห้องประชุมตามขนาดของนักศึกษา
จากผลการทดสอบการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวสามารถตอบสนองการใช้งาน ส าหรับการจองห้องประชุมมหาวิทยาลัย มี
รูปแบบเว็บที่ง่ายต่อการใช้งาน มีกราฟิกประกอบเพื่อเพิ่มความสวยงาม และมีค าแนะน าส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป ท าให้ง่ายและ
สะดวกต่อการใช้งาน สุธีรา พ่ึงสวัสดิ์ และคณะ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์เมด 
รีสอร์ท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบจองห้องพัก กรณีศึกษาสมุยเมอร์เมด รีสอร์ท โดยอาศัยหลักการของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการตลาดกลางส าหรับการจองห้องพัก เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้สามารถ
เลือกใช้บริการจองห้องพักได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจองห้องพักให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60) แสดงให้เห็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี และผลการประเมินจากผู้ใช้ระบบจ านวน 20 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75) แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ พรคิด อั้น
ขาว (2553) ได้พัฒนาระบบการจองห้องเรียนของคณะบริหารธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างานระบบงานบริการ โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบ
บริการ โดยมีกระบวนการพัฒนาจากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบบริการ เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ 
โปรแกรม ภาษา PHP Version 5 ส าหรับการพัฒนา และเลือกใช้ฐานข้อมูล MySQL Version 5.0 ซึ่งผลของงานวิจัยผู้ใช้งาน
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มีความพึงพอใจตอ่โปรแกรมอยูใ่นระดับดี สามารถใช้งานได้จริง สุดท้ายสุรักษ์ สิมคาน (2557) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ห้องออนไลน์ของส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการท างานระหว่าง
ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วข้ึน เนื่องจากกระบวนการท างานของระบบเดิมจะมีความยุ่งยากเนื่องจาก
ต้องมีการติดต่อ ส่งหนังสือ สืบค้นห้องว่างและตารางเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์มีความคล้ายคลึงกันใน
หน่วยงานต่างๆ จึงสามารถน าไปใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาหลายๆระบบ คือพัฒนาระบบให้มีการท างานแบบ
ศูนย์กลาง (centralize) โดยมีการใช้งานจริงท่ีส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยได้น าข้อดีต่างๆ ของงานวิจัยทีก่ล่าวในข้างต้นมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้จริงตามความต้องการของบุคคลากรในคณะฯ รวมทั้งง่ายต่อการใช้งาน โดยระบบท่ีพัฒนาขึ้นมานี้สามารถจองใช้งาน
ห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ได ้ซึ่งช่วยลดการท างานของผู้ปฏิบัติงานและท าให้การใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อหาข้อดีและข้อเสีย จากนั้นจึงน าข้อดีต่างๆ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปที่ใช้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาพัฒนาเป็นงานวิจัยนี้ โดยผู้ที่
ต้องการใช้งานห้องประชุมจะต้องระบุความต้องการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ ดังนั้นขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1)  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเบื้องต้น 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย (อ านาจ, 2552 และ สุธีรา, 2552 และ พรคิด, 2553 และ สุ
รักษ์, 2557) และขั้นตอนการท างานแบบเดิม เพื่อพัฒนาระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จากนั้นได้จัดท า
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอใช้บริการ, การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานแบบเดิม ซึ่งเป็นการจดลง
สมุดบันทึกการขอจองใช้งานห้องประชุมฯ 
    จากนั้นผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์แบบเดิม (จดลงสมุดบันทึก) โดยผู้วิจัยใช้ข้อค าถามทั้งหมด 8 ข้อ และให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจ

ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ แล้วน ากลับมาแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เ ช่ียวชาญ หลังจากนั้นกลับไปแก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จนได้เป็นแบบประเมินที่ต้อง ซึ่งแต่ละข้อมีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ โดย 5 

หมายถึง “มากที่สุด”, 4 หมายถึง “มาก”, 3 หมายถึง “ปานกลาง”, 2 หมายถึง “น้อย”, และ 1 หมายถึง “น้อยที่สุด” ตามที่

แสดงในตารางที่ 1 โดยจากผลการประเมิน มีผู้ตอบแบบประเมินรวม 21 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 12 คน (คิดเป็น 57.14%) 

และเพศหญิง 9 คน (คิดเป็น 42.86%) นอกจากนี้ถ้าแยกสถานะของผู้ตอบแบบประเมินทั้ง 21 คน จะได้ว่า เป็นอาจารย์

จ านวน 20 คน (คิดเป็น 95.24%) และนักศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็น (4.86%) โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจต่อการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์

คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 4.51-5.00 ความพึงพอระดับมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 3.51-4.50 ความพึงพอระดับมาก 
คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 2.51-3.50 ความพึงพอระดับปานกลาง 
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คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 1.51-2.50 ความพึงพอระดับน้อย 
คะแนนเฉลีย่สูงกว่า 1.00-1.50 ความพึงพอระดับน้อยท่ีสดุ 

 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบเดิม 
(จดลงสมุดบันทึก) โดยจ าแนกตามรายข้อค าถาม และภาพรวม 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ (%) ค่า 

เฉลี่ย 

(X ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

( S.D. ) 

ระดับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ระบบจองห้องประชุมฯ มีความ
สะดวก รวดเร็วในการใช้งาน 

1 

(4.76%) 

2 

(9.52%) 

16 

(76.20%) 

2 

(9.52%) 

0 

(0.00%) 
2.90 0.62 

ปาน
กลาง 

2. ระบบจองห้องประชุมฯ มีความ
น่าเช่ือถือ ถกูต้อง ทันสมัย ในการใช้งาน 

1 

(4.76%) 

4 

(19.05%) 

13 

(61.9%) 

3 

(14.29%) 

0 

(0.00%) 
2.86 0.73 

ปาน
กลาง 

3. ระบบจองห้องประชุมฯ  มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสในการใช้งาน 

0 

(0.00%) 

5 

(23.81%) 

14 

(66.67%) 

2 

(9.52%) 

0 

(0.00%) 
2.86 0.57 

ปาน
กลาง 

4. ระบบจองห้องประชุมฯ ชว่ยลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรของหนว่ยงาน 

1 

(4.76%) 

6 

(28.57%) 

13 

(61.91%) 

1 

(4.76%) 

0 

(0.00%) 
2.67 0.66 

ปาน
กลาง 

5. ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถี ่
ของการจองห้องประชุมและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ได้ 

1 

(4.76%) 

6 

(28.57%) 

11 

(52.38%) 

3 

(14.29%) 

0 

(0.00%) 
2.76 0.77 

ปาน
กลาง 

6. ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ได้ 

1 

(4.76%) 

4 

(19.05%) 

14 

(66.67%) 

2 

(9.52%) 

0 

(0.00%) 
2.81 0.68 

ปาน
กลาง 

7. ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการท างาน 

2 

(9.52%) 

3 

(14.29%) 

12 

(57.14%) 

4 

(19.05%) 

0 

(0.00%) 
2.86 0.85 น้อย 

8. ระบบจองห้องประชุมฯ เป็นการ
ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

1 

(4.76%) 

4 

(19.05%) 

13 

(61.91%) 

2 

(9.52%) 

1 

(4.76%) 
2.90 0.83 

ปาน
กลาง 

ภาพรวม 2.83 0.71 
ปาน
กลาง 
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 ซึ่งจากผลการประเมินพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
แบบเดิม (จดลงสมุดบันทึก) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในข้อค าถาม 
ระบบจองห้องประชุมฯ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน และระบบจองห้องประชุมฯ เป็นการให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 2.90 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ระบบจองห้องประชุมฯ มีความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง 
ทันสมัย ในการใช้งานระบบจองห้องประชุมฯ  มีความยุติธรรม โปร่งใสในการใช้งาน และระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจองห้องประชุมฯ แบบเดิม
ทีผู่้ใช้บริการใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้น จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดงานวิจัยช้ินนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

2)  การก าหนดความต้องการของระบบ 
  ผู้วิจัยได้มีการก าหนดความต้องการของระบบตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร และอาจารย์ 
เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นมาสามารถใช้งานได้จริงและง่าย นอกจากนี้ยังให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูล
ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั ้งสามารถเข้าด ูประวัต ิการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ได้ด้วย   

3)  การออกแบบระบบ 

 ผู้วิจัยใช้โปรแกรมภาษา php และ javascript โดยมี MySql เป็นฐานข้อมูล ในการพัฒนาระบบจองห้องประชุม
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
นั่นคือ http://sc.npru.ac.th ตามที่แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจะมีห้องประชุม Sc101 และ Sc108 ให้เลือก จากนั้นก็ให้ไปที่เมนู 
“ADMIN LOGIN” ตามที่แสดงภาพท่ี 2 และกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามที่แสดงใน
ภาพที่ 3 และเลือกเมนู “จองห้องประชุม” ตามที่แสดงในภาพที่ 4 จากนั้นไปที่เมนู “เพิ่มการจองห้องประชุม” ตามที่แสดงใน
ภาพที่ 5 และกรอกรายละเอียดการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามที่แสดงในภาพที่ 6  เมื่อท าการ
บันทึกข้อมูลแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องการจองและข้อมูลการจองห้องประชุมก็จะปรากฏอยู่ในปฏิทินการใช้งานห้องประชุม
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามที่แสดงในภาพท่ี 7 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าเว็บไซต์ของระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
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ภาพที่ 2 เลือกเมนู ADMIN LOGIN เพื่อจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 

 

ภาพที ่3  ใส่ Username และ Password เพื่อจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 

 

ภาพที่ 4 เลือกเมนู จองห้องประชุม เพื่อจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
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ภาพที่ 5 เลือกเมนู เพิ่มการจองห้องประชุม เพื่อจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 

 

 

ภาพที ่6 กรอกรายละเอียดของการจองใช้งานและบันทึกข้อมูล เพื่อจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 

  
 

ภาพที่ 7 ตรวจสอบความถูกต้อง การจองใช้งานห้องประชุมสัมมนาและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 

4)  การทดสอบระบบ 
  ผู้วิจัยท าการทดสอบระบบ โดยการเปิดให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการห้องประชุม Sc101 และ Sc108 ทั้งอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทดลองใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้นมา โดยกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องเคยผ่านการใช้งานการจองห้องประชุม
แบบเดิม เพื่อจะได้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ระหว่างมีและไม่มีระบบ โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยระหว่าง
เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งจากแบบสอบถามความพึงพอใจ (ก่อน
และหลัง), การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง, และการสังเกตผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างานแบบเดิม เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาขึ้นมา  
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5)  การประเมินระบบ 
 ในการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ทั้งแบบเดิมและแบบ
ใหม่ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนที่แบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน ตามที่แสดงในตารางที่ 1 
 
ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอใช้บริการ, การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างาน
แบบใหม่ ซึ่งเป็นการจองผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน 
จ านวนรวม 21 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 12 คน (คิดเป็น 57.14%) และเพศหญิง 9 คน (คิดเป็น 42.86%) นอกจากนี้ถ้าแยก
สถานะของผู้ตอบแบบประเมินท้ัง 21 คน จะได้ว่า เป็นอาจารย์จ านวน 20 คน (คิดเป็น 95.24%) และนักศึกษาจ านวน 1 คน 
คิดเป็น (4.86%) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบใหม่ 
(จองผ่านเว็บไซต์) โดยจ าแนกตามรายข้อค าถาม และภาพรวม 

 ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ (%) ค่า 

เฉลี่ย 

(X ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

( S.D. ) 

ระดับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. ระบบจองห้องประชุมฯ  มีความ
สะดวก รวดเร็ว ในการใช้งาน 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

1 

(4.76%) 

7 

(33.33%) 

13 

(61.91%) 
4.57 0.60 

มาก
ที่สุด 

2. ระบบจองห้องประชุมฯ  มีความ
น่าเช่ือถือ ถกูต้อง ทันสมัย ในการใช้งาน 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

10 

(47.62%) 

11 

(52.38%) 
4.52 0.51 

มาก
ที่สุด 

3. ระบบจองห้องประชุมฯ  มีความ
ยุติธรรม โปร่งใสในการใช้งาน 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

1 

(4.76%) 

11 

(52.38%) 

9 

(42.86%) 
4.38 0.59 มาก 

4. ระบบจองห้องประชุมฯ ชว่ยลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรของหนว่ยงาน 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

1 

(4.76%) 

10 

(47.62%) 

10 

(47.62%) 
4.43 0.60 มาก 

5. ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบความถี ่
ของการจองห้องประชุมและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ได้ 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

9 

(42.86%) 

12 

(57.14%) 
4.57 0.51 

มาก
ที่สุด 

6. ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยให้
เจ้าหน้าที่ สามารถตรวจสอบสภาพการ
ใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ได้ 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

1 

(4.76%) 

5 

(23.81%) 

15 

(71.43%) 
4.67 0.58 

มาก
ที่สุด 

7. ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยเพิ่ม 0 0 0 4 17 4.81 0.40 มาก
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 ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ (%) ค่า 

เฉลี่ย 

(X ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

( S.D. ) 

ระดับ 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ประสิทธิภาพในการท างาน (0.00%) (0.00%) (0.00%) (19.05%) (80.95%) ที่สุด 

8. ระบบจองห้องประชุมฯ เป็นการ
ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

0 

(0.00%) 

9 

(42.86%) 

12 

(57.14%) 
4.57 0.51 

มาก
ที่สุด 

ภาพรวม 4.57 0.54 
มาก 

ที่สุด 

 
 จากผลการประเมินพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมฯ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมฯ เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในข้อค าถาม 
ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.81 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 
ระบบจองห้องประชุมฯ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  ได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน 
 เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้การบริหารจัดการห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ก่อนและหลัง
การพัฒนาระบบจองห้องประชุมฯ ตามที่แสดงในตารางที่ 2 และ 3 ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ                 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมฯ แยกตามรายข้อค าถาม โดยจากภาพที่ 8 พบว่าหลังการพัฒนาระบบ
จองห้องประชุมฯ ผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ มากกว่าก่อนการพัฒนาระบบจองห้องประชุมฯ ในทุกข้อค าถาม  
โดยภาพรวมของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมฯ ก่อนการพัฒนาระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
(ระดับปานกลาง) และหลังการพัฒนาระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (ระดับดีมาก) ดังนั้นสรุปได้ว่าระบบจองห้องประชุมและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพและช่วยในการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็น
อย่างดี 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
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ภาพที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบจองห้องประชุมฯ ก่อนและหลังพัฒนาระบบจองห้อง
ประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์แยกตามรายข้อค าถาม 

 
อภิปรายผล  
 การพัฒนาระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์แบบออนไลน์ ท าให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีระบบจองห้องประชุมฯ ที่สามารถน าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ [1 – 2 – 3 - 4] โดยจากผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบ
จองห้องประชุมฯ หลังการพัฒนาระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (ระดับดีมาก) และก่อนการพัฒนาระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.83 
(ระดับปานกลาง)   
  
สรุปผลการวิจัย   
 จากการทดลองพบว่าระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมามีข้อแตกต่างจากระบบการ
จองห้องประชุมแบบเดิม สรุปได้ดังนี้ 

1) ช่วยอ านวยความสะดวกในการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 ระบบเดิม อาจารย์หรือเจ้าหน้าทีต่้องเดินทางหรือโทรศัพท์มาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ระบบใหม่ อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที 

2) ช่วยลดความผดิพลาดของข้อมูลการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 ระบบเดิม ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีไม่อยู่ หรือมีเจ้าหน้าท่ีท่านอื่นปฏิบัติงานแทน อาจท าให้แก้ไขข้อมูลการจองใช้งาน 
     ไม่ถูกต้อง 
 ระบบใหม่ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลการจองใช้งานไดด้้วยตัวเองผา่นเว็บไซต์ 

3) ช่วยอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้งานห้องประชุมและอุปกรณโ์สตทัศนปูกรณ ์
 ระบบเดิม เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการขอใช้งานจากตารางการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์  
    ซึ่งอยู่ภายในห้องท างานเท่านั้น 
 ระบบใหม่ เจา้หน้าท่ีสามารถตรวจสอบการขอใช้งานห้องประชุมและอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ผ่านเว็บไซต์ได ้

4) ช่วยลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ของส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ระบบเดิม ใช้บันทึกข้อความเป็นกระดาษในการจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพือ่เก็บเป็น 
    หลักฐานและสถิติการใช้งาน 

 ระบบใหม่ บันทึกข้อมูลการใช้งานไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์  
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ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความเข้มแสงภายในโรงเรือน 
Temperature humidity and light intensity control systems in the greenhouse 
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บทคัดย่อ 

ระบบควบคุมอุณหภูมิความช้ืนและความเข้มแสงภายในโรงเรือน ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เหมาะส าหรับ
โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้บอร์ดอาดูโน่เป็นตัวควบคุม ซึ่งรับสัญญาณดิจิตอลจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิความช้ืนและ
เซนเซอร์แสง เพื่อให้บอร์ดอาดูโน่เป็นตัวประมวลผล จากผลการทดสอบระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถเริ่มการท างานได้ตาม
ค่าที่ก าหนดไว ้และสามารถสั่งให้ระบบระบายอากาศด้วยการเปิดหลังคาระบายความร้อนออกจากโรงเรือน ระบบม่านพราง
แสงโดยใช้สแลนพรางแสงสีด าจะปิดอัตโนมัติเมื่อแสงที่ผ่านเข้ามาในโรงเรือนสูงเกินค่าที่ก าหนด และระบบควบคุมความช้ืน
โดยการพ่นหมอกเพื่อรักษาระดับความช้ืนให้เหมาะสมกับพืช ระบบควบคุมนี้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิภายในโรงเรือนได้
เฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์เฉลี่ย 80 เปอร์เซนต์ และค่าความเข้มแสงเฉลี่ย 8817 ลักซ์ ระบบเปิดหลังคาท างาน
เฉลี่ย 2 ครั้งต่อวัน ระบบพรางแสงท างานเฉลี่ย 2 ครั้งต่อวัน และระบบรักษาความชื้นด้วยการพ่นหมอกท างานเฉลี่ย 4 ช่ัวโมง
ต่อวัน ซึ่งจ าการท างานของระบบก็ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศภายนอก ช่วยให้ประหยัดเวลาในการดูแลผัก และยังลดค่าใช้จ่ายใน
การจ้างคนงานท าให้ได้ผลก าไรที่มากข้ึน  

 
ค าส าคัญ : ระบบควบคุม, อุณหภูมิ, ความช้ืน, ความเข้มแสง, อาดูโน่  
 

Abstract 
Humidity temperature control system and light intensity control system in the Greenhouses 

cultivation. Design and development for Greenhouses cultivation of Hydroponics. Use Arduino as a 
controller. Which accepts digital signals from Humidity temperature sensor and Light sensor. Which is 
used Arduino be a processor. From the test results of the automatic control system. Can work according 
to the specified value. And can make the ventilation system by opening the roof, cooling off the 
Greenhouses. shading net for Greenhouses. Will automatically close, when the light into the Greenhouses 
over the specified value. And humidity control system by fogging to control the Humidity level for plant. 
This control system can preserve the temperature Inside at 33 degrees Celsius on average, Relative 
humidity averaged 80 percent, Average light intensity 8817 lux. Open the roof is 2 times a day. Shading 
net for Greenhouses is 2 times a day. Humidity control system by fogging use to 4 hours a day. Which the 
operation of the system depends on the weather outside. Saves time is caring for vegetables. And reduce 
the cost of hiring workers to make more profits. 

 
keywords : Control system, Temperature, Humidity, Light Intensity, Arduino 
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บทน า   
 ปัจจุบันกลุ่มอาชีพปลูกประสบปัญหาผลผลิตของผักชนิดต่าง ๆ ไม่สม่ าเสมอ เช่น ผลผลิตและคุณภาพลดลงในช่วงที่
มีอากาศร้อนจัด ปัญหานี้จึงท าให้อุณหภูมิความช้ืนภายในโรงเรือนไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้การ
ปลูกผักนั้นเกิดการเจริญเติบโตทีท่ีช้าลงและผลผลิตเสียหาย ท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผักลดน้อยลง ปัจจัยที่ส่งผล
กับการเจริญเติบโตของผักมีหลายด้าน เช่น อุณหภูมิ น้ า อากาศ ความช้ืน  และแสงแดด ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ที่ส่งผลต่อการ
เจริญของผัก  

โครงการวิจัยนี้จึงได้เสนอระบบควบคุมอุณหภูมิความช้ืนและความเข้มแสงภายในโรงเรือนปลูกผัก ให้มีสภาพอากาศ
ที่เหมาะสมกับการปลูกผักให้มีการเจริญเติบโตได้ดี โดยระบบควบคุมนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมิความช้ืน และความเข้มแสง
ด้วยการเปิดหลังคาระบายอากาศภายในโรงเรือน ระบบควบคุมความช้ืนด้วยการพ่นหมอก และควบคุมความเข้มแสงโดยใช้
ระบบสแลนพรางแสง โดยจะรับค่าจากเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้น และความเข้มแสง ส่งค่าไปยังบอร์ดอาดูโน่ซึ่งเป็นตัวสั่งงาน
ระบบควบคุมต่างๆ ภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบศึกษา และพัฒนา
ระบบควบคุมอุณหภูมิความช้ืน และความเข้มแสงภายในโรงเรือน โดยคาดหวังว่าระบบควบคุมดังกล่าว จะสามารถแก้ไข
ปัญหาผลผลิตที่ไม่สม่ าเสมอ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ศึกษาและออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิความช้ืน และความเข้มแสงภายในโรงเรือน โดยขนาดของโรงเรือนที่ท า
การทดลองมีความสูง 2.7 เมตร ความกว้าง 3 เมตร และความยาว 4 เมตร จะมีการออกแบบหลังคาเปิดระบายอากาศ ติดตั้ง
ระบบม่านพรางแสง และระบบพ่นหมอก ภายในโรงเรือนจะทีการติดตั้งเซนเซอร์ DHT22 ใช้ส าหรับวัดค่าอุณหภูมิ ความช้ืน
จ านวน 4 ตัว ภายนอกอีก 2 ตัว และยังมีเซนเซอร์ GY-302 ใช้ส าหรับวัดความเข้มแสงอีก 1 ตัว  
 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างโรงเรือน 
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 โดยจะท าการรับค่าจากเซนเซอร์ DHT 22 และเซนเซอร์ GY-302 เพื่อส่งไปประมวลผลยังบอร์ดอาดูโน่เพื่อเก็บผล
ค่าอุณหภูมิ ความช้ืน ความเข้มแสงลงใน SD Card แสงค่าออกทางจอ LCD Display และสั่งงานไปยังรีเลย์เพื่อควบคุมการ
ท างานของมอเตอร์ที่ใช้ในการเปิด-ปิด หลังคา ม่านพรางแสง และปั๊มน้ าพ่นหมอก โดยเง่ือนไขการท างานเมื่อเมื่ออุณหภูมิ
มากกว่า 29 องศาเซลเซียส ระบบควบคุมจะสั่งให้หลังคาโรงเรือนเปิดเพื่อระบายความร้อน ความช้ืนน้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์
ระบบจะสั่งให้ปัม๊พ่นหมอกท างาน และความเข้มแสงมากกว่า 40000 ลักซ์ ระบบจะสั่งให้ม่านพรางแสงปิด ท าการเก็บข้อมูล
ต่างๆ โดยจะเน้นในด้านการตรวจจับค่าอุณหภูมิ ความชื้นและความเข้มแสง เพื่อใช้ในการควบคุมในโรงเรือน ส่วนเซ็นเซอร์จะ
ท าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นและความเข้มแสงภายในโรงเรือน 
 

 
 

ภาพที่ 2 ชุดระบบควบคุมอุณหภมูิ ความช้ืน และความเข้มแสง 
 

ผลการวิจัย  
การทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และความเข้มแสง โดยการน าข้อมูลที่ได้

จากการเก็บผลมาแสดงเพื่อเปรียบเทียบกัน ดังกราฟต่อไปนี ้
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบหาความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ 
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รายการทดสอบ ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย หน่วย 
อุณหภูม ิ 1.18 องศาเซลเซยีส 
ความช้ืน 1.80 เปอร์เซ็นต ์

ความเข้มแสง 289.20 ลักซ ์
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิ ความช้ืน และความเข้มแสง 

ต าแหน่งการวัดค่า อุณหภูมิ (C˚) ความชื้น (%) ความเข้มแสง (lux) 

โรงเรือนที่ใช้ระบบควบคุม 26-35 75-85 0-16,234 
โรงเรือนที่ไม่ใช้ระบบควบคุม 26-40 55-79 0-47,625 
 
การทดสอบการท างานของระบบควบคุม 
 ทดสอบเพื่อตรวจสอบการท างานของระบบท่ีออกแบบว่ามีการท างานท่ีถูกต้องหรือไม่ โดยท าการทดสอบของทุกเงื่อนไข
การท างานเพื่อพิสูจน์ว่าระบบสามารถท างานได้จริงไมม่ีข้อบกพร่องทางโปรแกรมหรือทางอุปกรณ์ 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบระบบควบคุม 
ชื่อระบบการทดสอบ เง่ือนไขการทดสอบ ท าได้ ท าไม่ได้ หมายเหตุ 

 
 
 
ระบบควบคมุอุณหภูม ิ

วัดค่าอุณหภูม ิ   แสดงออกจอ LCD 
อุณหภูมมิากกว่าหรือเท่ากับ 29ºC ระบบจะสั่ง
ให้หลังคาโรงเรือนเปิด 

   

อุณหภูมิน้อยกว่า 29ºC ระบบจะสั่งให้หลังคา
โรงเรือนปดิ 

   

อุณหภูมมิากกว่าหรือเท่ากับ 31ºC ระบบจะสั่ง
ให้ปั๊มน้ าพ่นหมอกท างาน 

  ท างานทุก 20 
วินาที 

 
 
ระบบควบคมุความชื้น 

วัดค่าความชื้น   แสดงออกจอ LCD 
ความช้ืนน้อยกว่า 75% ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ าพ่น
หมอกท างาน 

  ท างานทุก 20 
วินาที 

ความช้ืนมากกว่า 90% ระบบจะสัง่ให้ปั๊มน้ าพ่น
หมอกไม่ท างาน 

   

 
 
ระบบควบคมุพรางแสง 
 
 

วัดค่าความเขม้แสง   แสดงออกจอ LCD 
ค่าความเข้มแสงมากกว่า 40000 Lux ระบบจะ
สั่งปิดสแลนพรางแสง 

   

ค่าความเข้มแสงน้อยกว่า 20000 Lux ระบบจะ
สั่งเปิดสแลนพรางแสง 

   

 

ตารางที่ 4 ทดสอบระบบเก็บข้อมลู 
การทดสอบ เง่ือนไขการทดสอบ ท าได้ ท าไม่ได้ หมายเหตุ 

 บันทึกอุณหภูม ิ    
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บันทึกข้อมูล บันทึกความช้ืน   บันทึกทุก 1 ช่ัวโมง 
บันทึกความเข้มแสง   
บันทึกเวลา   

  
 จากการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิของระบบควบคุมจะเห็นได้ว่าในช่วง 18.00 น. ถึง 8.00 น. มีค่าอุณหภูมิที่เท่ากัน และ
ตั้งแต่ในช่วงเวลา 8.00 น. จนถึง 16.00 น. ค่าของอุณหภูมิภายนอกนั้นสูงกว่าภายในโรงเรือนอย่าเห็นชัด เนื่องจกระบบ
ควบคุมมีการเปิดหลังคาเพื่อระบายอากาศ และพรางแสงรวมถึงการรดน้ าพ่นหมอกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายในจึงต่ ากว่ า
ภายนอก 
 

 
 

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูม ิ
 

 จากการทดสอบระบบควบคุมความเข้มแสงพบว่าในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 8.00 น. ค่าความเข้มมีค่าที่ใกล้เคียงกันและ
หลังจากท่ีระบบพรางแสงท างานตัง้แต่เวลาประมาณ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ค่าความเข้มแสงของภายนอกโรงเรือนนั้นสูงข้ึน 
ซึ่งต่างจากโรงเรือนท่ีใช้ระบบควบคุมความเขม้แสงค่าความเข้มแสงนั้นลดลง จึงท าให้อุณหภูมิในโรงเรือนลดลงตามไปด้วย 
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ภาพที ่4 การเปรียบเทียบค่าความเข้มแสง 
 

 จากการทดสอบระบบควบคุมความชื้นพบว่าในช่วงเวลา 18.00 น. ถึง 8.00 น. ค่าความช้ืนมีค่าที่ใกลเ้คียงกันและลดลง
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ค่าความช้ืนของภายนอกโรงเรอืนนั้นต่ าลงเรื่อย ๆ ซึ่งต่างจากโรงเรือนที่ใช้ระบบควบคุมมี
การลดน้ าพ่นหมอกในขณะที่คา่ความช้ืนต่ าลงจึงท าให้รักษาระดับความช้ืนไว้ได้ 
 

 
 

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบค่าความชื้น 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของผักสลัดกรีนโอ๊คท่ีได้จากโรงเรือน 

การเก็บผลผลิต (จุด) 
ปริมาณผลผลิตผักสลัดกรีนโอ๊คท่ีได้จากโรงเรือน (กรัม) 

ไม่มีการควมคุมอุณหภูมิ ความชืน้ และ
ความเข้มแสง 

มีการควมคุมอุณหภูมิ ความชืน้ และความ
เข้มแสง 

1 11.6 31 
2 10.7 30 
3 11 39 
4 10.3 49 
5 18 42 
6 15 59 
7 13 30 
8 12 43 
9 13 47 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 16.06 41.11 
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อภิปรายผล  

การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภมูิ ความช้ืน และความเข้มแสงให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช จาก
กรณีศึกษาพบว่า ปัญหาของการปลูกผักที่มีการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์โดยมีหลายปัจจัยอาจเกิดจากเชื้อโรคติดต่อทางใบ และ
อากาศที่ร้อนจัดท าให้การเจริญเติบโตของพืชนั้นช้าลง ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศหรือการให้น้ าที่ไม่มีการควบคุม จึงเป็น
สาเหตุที่ท าให้ต้นพืชนั้นไม่สมบูรณ์ ผลการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และความเข้มแสงภายใน
โรงเรือนที่ได้จัดท าขึ้นนี้ สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน และความเข้มแสงโดยปรับค่าไว้ในโค้ดโปรแกรมควบคุม ซึ่ง
สามารถปรับตั้งค่าได้ตามการใช้งานจริงเพื่อให้ตรงความต้องการกับชนิดของผักท่ีท าการปลูก ท าให้ผลผลิตที่ได้ทีความของต้น
สมบูรณ์มากขึ้น สามารถประหยัดเวลาในการควบคุมดูแล เนื่องจากมีการรดน้ าพ่นหมอกแบบอัตโนมัติ ควบคุมอุณหภูมิโดย
การเปิดหลังคา และควบคุมแสงใช้ระบบสแลนพรางแสง โดยอาศัยการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มแสงท่ีติดตั้งไว้
ภายในโรงเรือน กลุ่มเกษตรกรสามารถน าความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรือนของตนเองได้ 

 
สรุปผลการวิจัย   
 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมสภาพอุณหภูมิ ความช้ืน และความเข้มแสงในโรงเรือนให้เหมาะสมต่อการ
ปลูกผัก โดยศึกษาและออกแบบปรับปรุงโรงเรือนให้มีให้มีระบบควบคุม โดยท าการติดตั้งหลังคาให้มีการ เปิดระบายอากาศ 
ระบบม่านพรางแสง และระบบพ่นหมอกภายในโรงเรือน พบว่าระบบควบคุมสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในเฉลี่ย 33 องศา
เซลเซียส ความเข้มแสงเฉลี่ย 8814 ลักซ์ และระบบควบคุมความช้ืนเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ โดยการท างานของระบบเปิดหลัง
ท างานเฉลี่ย 2 ครั้งต่อวัน ระบบพรางแสงท างานเฉลี่ย 2 ครั้งต่อวัน และระบบรักษาความช้ืนด้วยการพ่นหมอกท างานเฉลี่ย 4 
ช่ัวโมงต่อวัน จากการทดสอบระบบต่างๆ รวมไปถึงการ ทดสอบระบบจริงพบว่าระบบสามารถน าไปใช้ได้จริง จากการทดลอง
ปลูกผักพบว่าอัตตราการตายของพืชลดลง และผลผลิตผักท่ีได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้ระบบควบคุมนี้ ซึ่งผู้ใช้ระบบไม่ว่า 
จะเป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการเพื่อความสะดวกสบายที่มากขึ้น และได้ผักที่มีคุณภาพการสูญเสียผักในการปลูกลด 

น้อยลง ลดค่าใชจ่ายในการจ้างงานท าให้ได้ผลก าไรที่มากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับความช่วยเหลอืจาก ดร.เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด  
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าปรึกษาค าแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของปริญญา
นิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอดคณะผู้จดัท าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคุณคณะอาจารยส์าขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พิษณุโลก ทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาค าช้ีแนะและช่วยเหลือในการสืบค้นข้อมูลตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดในการท า
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มาโดยตลอด 

ท้ายนี้คณะผู้จัดท าใคร่ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาซึ่งสนับสนุนในด้านการเงินและให้ก าลังใจแก่ผู้วจิัยเสมอมา
จนส าเร็จการศึกษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติและ

สร้างสมการถดถอยโลจิสติกเพื่อใช้พยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยพิจารณาจากโอกาสการ

สอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจาก

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสถิติ ภาคเรียนที่ 1 ในปี

การศึกษา 2561 จ านวน 274 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจรายการ (Check List) และปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่ใช้ในงานวิจัยนี้

ประกอบด้วย เพศ คณะ เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (GPAX) เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA)  สภาพ

สมรสของบิดามารดา คะแนนสอบครั้งท่ี 1 คะแนนสอบครั้งท่ี 2 และคะแนนสอบครั้งที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่

เหมาะสมที่สุดส าหรับสมการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงครามได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA ) และคะแนนสอบครั้งที่ 1 และได้สมการพยากรณ์ส าหรับ

งานวิจัยครั้งนี้ คือ  

 (ผลการสอบวชิาหลักสถิติ คือ ผ่าน)  
  7 26 0 15   2 65  

    7 26 0 15   2 65  
 

เมื่อ X3 = คะแนนสอบครั้งที่ 1 , X5 = เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) 
 

ค าส าคัญ วิชาหลักสถิติ  ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก  
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Abstract 

The objective of this research were to study the influence of factors affecting the ability 

to study the Principles of Statistics and construct regression logistic equations in order to predict 

the ability to study the Principles of Statistics by considering the opportunity of passing the exam 

or not passing in the Principles of Statistics. The frequency, percentage, mean and standard 

deviation were used to show the descriptive statistics of this research. For the inferential 

statistics, the regression logistic was applied. For this study, data were collected from 

undergraduate students at Pibulsongkram Rajabhat University who enrolled 274 subjects in the 

Principles of Statistics for the first semester of the academic year 2018 by using interview forms 

and a check list. The independent variables or factors used in this work including gender, grade 

point average GPA (GPAX), current cumulative GPA (GPA), marital status of parents, the 1st test 

score or midterm score, the 2nd test score and the 3rd test score. The results showed that the 

most suitable factors for the regression logistic equation for this research was the 1st test score 

or midterm score and current cumulative GPA (GPA). The regression logistic equation was showed 

below 

 

 (                )  
  7 26 0 15   2 65  

    7 26 0 15   2 65  
 

when X3 = the 1st test score or midterm score, X5 = current cumulative GPA (GPA) 

 

Keyword: Principle of Statistics, Ability Factors, Logistic Regression Analysis 

 

บทน า 

สถิติ (Statistics) เป็นศาสตร์หนึ่งในคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยมีบุคคล 5 คน ประกอบด้วย Conring, 

Achenwall, Sussmilch, Graunt and Petty ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้วางรากฐานวิชาสถิติ (Willcox, Walter 

(1938)The Founder of Statistics. Review of the International Statistical Institute 5(4):321-328.) ในปี 

1662 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่าเป็นปีแห่งการก าเนิดวิชาสถิติ เนื่องจากการตีพิมพ์งานของ John Graunt ที่ช่ือว่า 

"Observations on the Bills of Mortality" ซึ่งเป็นการเก็บสถิติของทางรัฐ ในแง่ระเบียบวิธีการทางศาสตร์ด้าน

สถิติ เริ่มในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 จากการสร้างทฤษฎคีวามน่าจะเป็นของ Pascal , Fermat และ Carl Friedrich Gauss ในปี 1794 โดย

คิดวิธีก าลังสองน้อยสุด (The method of least squares) ในปัจจุบันสถิติเปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญและมีความ

จ าเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบทุกศาสตร์ โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับตัวเลขหรอืข้อมูล เริ่มตั้งแต่การด าเนิน

ชีวิตไปจนถึงการปฏิบัติงาน ซึ่งหลักการและขั้นตอนการด าเนินงานทางด้านสถิติจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ทั้งใน

ชีวิตประจ าวันตลอดจนแขนงสาขาวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ แม่ค้า นักวิชาการและอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งวิชาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพ การด าเนินชีวิตของมนุษย์ 

[6] โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลเลือกด าเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก

ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติและทุนขนาดใหญ่ เน้นการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาในภาคธุรกิจ การเงินการธนาคาร ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 

หาข้อสรุป เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจและวางแผน จึงท าให้สถิติเข้ามามีบทบาทต่อวงการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการหาข้อสรุปเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจที่

ถูกต้อง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยหลักวิชาทางสถิติไปประยุกต์ใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม [4] 

จากความส าคัญในด้านต่างๆ ของวิชาสถิติดังกล่าวข้างต้น วิชาสถิติจึงถูกบรรจุให้เป็นวิชาเรียนที่ส าคญัวิชา
หนึ่งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในหลายๆ สถาบันในปัจจุบัน เนื่องจากเล็งเห็นถึงความจ าเป็นและ
ความส าคัญในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวิชาสถิติ
เป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  แต่อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาส่วนมากท่ีเรียนวิชาสถิติ จะมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันค่อนข้างมากทั้งในด้านความรู้และทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์ อาจจะเนื่องมาจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษามาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกัน อีกทั้งนักศึกษาส่วนใหญ่
มีความรู้สึกว่าวิชาสถิติเป็นวิชาที่ยากแก่การเข้าใจเพราะต้องใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และยังไม่เห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของการเรียนวิชาสถิติ จึงท าให้นักศึกษาส่วนมากสอบผ่านวิชาสถิติด้วยเกรด D และ C อยู่เป็นจ านวน
ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาสถิติอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างต่ า 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการเรียนวิชาหลักสถิติ
และสร้างสมการถดถอยโลจิสติกเพื่อใช้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการ
เรียนวิชาหลักสถิติในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามโดยใช้ไบนารีการถดถอยโลจิสติก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจส าหรับการปรับปรุง, พัฒนาการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักสถิติใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

    ท าการรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาหลักสถิติภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 274 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด จะถูกแบ่ง

ออกเป็นชุดข้อมูลสร้างสมการ (Training dataset)  คิดเป็น 60% และ ชุดข้อมูลตรวจสอบ (Test dataset) คิดเป็น 40% 

จากข้อมูลทั้งหมด [1] เนื่องจากชุดข้อมูลการตรวจสอบต้องมีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่าชุดข้อมูลการสร้างสมการ โดย

ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจรายการ (Check List) และในการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ

ในการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มี 8 ปัจจัย 

ประกอบด้วย เพศ คณะ เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (GPAX) เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA)  สภาพ

สมรสของบิดามารดา คะแนนสอบครั้งท่ี 1 คะแนนสอบครั้งท่ี 2 และคะแนนสอบครั้งท่ี 3 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

และการตรวจความน่าเชื่อถือได้ของความสามารถในการพยากรณ์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสถิติภาคเรียนที่ 1 ใน

ปีการศึกษา 2561   มีจ านวน 274 คน 

ขั้นที่ 2 : จากจ านวนประชากร 274 คนทั้งหมด จะถูกแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลสร้างสมการ (Training dataset)  คิด

เป็น 60%  และชุดข้อมูลตรวจสอบ (Test dataset) คิดเป็น 40% จากข้อมูลทั้งหมด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง

ง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้เป็นชุดข้อมูลสร้างสมการ จ านวน 187 คน และกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งใช้เป็นชุดข้อมูลตรวจสอบจ านวน 87 คน  

ขั้นที่ 3 : ท าการส ารวจรายการ (Check List) จ านวนวันท่ีขาดเรียนวิชาหลักสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น

ชุดข้อมูลสร้างสมการและชุดข้อมูลตรวจสอบ 

ขั้นที่ 4 : น าแบบสัมภาษณ์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มที่ใช้เป็นชุดข้อมูลสร้างสมการและชุดข้อมูล

ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะแนะน าตนเองพร้อมกับช้ีแจงวัตถุประสงค์และอธิบาย

ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ให้กลุ่มชุดข้อมูลสร้างสมการและชุดข้อมูลตรวจสอบทราบก่อนการสัมภาษณ์ 

ขั้นที่ 5 : ท าการเก็บรวบรวมคะแนนรายวิชาหลักสถิติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พิบูลสงครามของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นชุดข้อมูลสรา้งสมการและชุดข้อมูลตรวจสอบ จากอาจารย์ประจ ารายวิชาหลกั

สถิติ เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีการตัดสินผลการเรียนในวิชาหลักสถิติ พิจารณาจากเกณฑ์การ

ประเมินวัดผลคะแนนเป็นสอบผ่านและสอบไม่ผ่าน โดยเต็ม 100 คะแนน ใช้เกณฑ์การตัดคะแนนที่ 50 คะแนน ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 ผ่าน คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีผลคะแนนในรายวิชาหลักสถิติ 

50 คะแนนข้ึนไป 

 ไม่ผ่าน คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีผลคะแนนในรายวิชาหลัก

สถิติต่ ากว่า 50 คะแนน 

ขั้นที่ 6 : ท าการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และคะแนนวิชาหลักสถิติของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นชุด

ข้อมูลสร้างสมการและชุดข้อมูลตรวจสอบ ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์แต่ละข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 

จากนั้นน าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นชุดข้อมูลสร้างสมการไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และสร้างสมการ

ถดถอยโลจิสติกเพื่อใช้พยากรณ์ผลการเรียนวิชาหลักสถิติส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมี

ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกดังแสดงในภาพที่ 1 

ขั้นที่ 7 : น าชุดข้อมูลตรวจสอบตรวจสอบสมการถดถอยโลจิสติกที่ได้จากขั้นที่ 6 โดยใช้วิธีการดู

เปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ถูกต้อง นั้นคือ ถ้าเปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ถูกต้องส าหรับชุดข้อมูล

ตรวจสอบมีค่าเทา่กับหรือมากกว่าเปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ถูกต้องส าหรับชุดข้อมูลสร้างสมการ ถือว่าสมการ

ถดถอยโลจิสติกนั้นมีค่าความน่าเชื่อถือได้ของความสามารถในการพยากรณ์ 
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ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก [2] 

 

 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและสร้างสมการถดถอยโลจิสติก 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.9 โดยในจ านวนนี้ส่วนใหญ่

เป็นนักศึกษาอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 54.4 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

เป็น ร้อยละ 45.6 อีกทั้งมีสถานภาพของครอบครัว คือ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 69.9 รองลงมาคือบิดามารดา

หย่าร้าง/แยกกันอยู่เป็นร้อยละ 27.7 และ บิดามารดาเป็นหม้าย ร้อยละ  7.4  นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (GPAX) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 ค่าสูงสุดและต่ าสุดอยู่ที่ 3.91 และ 1.90 

ตามล าดับ อีกทั้งพบว่าเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ค่าสูงสุดและต่ าสุดอยู่ที่ 3.68 และ 
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2.08 ตามล าดับ  และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยพิจารณาจากโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ 

แสดงผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 1.1 แสดงผลตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตาม 

- 2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke  R Square 
167.168 0.262 0.367 

จากตารางที่ 1.1 แสดงค่า Pesudo R2 ซึ่งเป็นค่าที่บอกสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ที่สามารถอธิบายความผัน

แปรในสมการโลจิสติก (Logistic Regression Model) แสดงว่า คะแนนสอบครั้งที่ 1 และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 

(GPA) สามารถอธิบายความผันแปรของสมการได้ถูกต้องร้อยละ 36.7% 

ตารางที่ 1.2 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ ์
Chi - square df Sig. 

11.653 8 0.167 
 จากตารางที ่1.2 แสดงการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์ พบว่า ค่าไคว์สแควร์ (Chi - square) 

เท่ากับ 11.653  และค่า Sig. = 0.167  ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่าสมการโลจิสติก (Logistic Regression Model) ซึ่งมีตัว

แปรอิสระ คือคะแนนสอบครั้งที่ 1 และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ในการ

ท านายความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยพิจารณาจาก

โอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ตารางที่ 1.3 แสดงการตรวจสอบค่าไคว์สแควร์ (Chi - square)  
 Chi - square df Sig. 
Step 53.768 2 0.000 
Block 53.768 2 0.000 
Model 53.768 2 0.000 

จากตารางที่ 1.3 พบว่าค่าไคว์สแควร์ (Chi - square) เท่ากับ 53.768 และค่า Sig = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า

ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยพิจารณาจากโอกาสการ

สอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระที่ใช้อย่างน้อย 1 ตัว ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

ตารางที่ 1.4 แสดงการจ าแนกกลุ่ม 

ค่าสังเกต 
ค่าพยากรณ ์

ผลของคะแนนวิชาหลักสถิต ิ เปอร์เซ็นตค์วาม
ถูกต้อง สอบไม่ผา่น สอบผ่าน 

ผลของคะแนนวิชาหลักสถิต ิ               สอบไม่ผา่น 32 24 57.1 
                                                          สอบผา่น 17 104 86.0 
เปอร์เซ็นตร์วม   76.8 

  The cut  Value is .500 
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 จากตารางที่ 1.4 แสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้สมการโลจิสติกซึ่งมีตัวแปรอิสระคือ เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน 

(GPA) และคะแนนสอบครั้งท่ี 1 พยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม โดยพิจารณาจากโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ พบว่าเปอร์เซ็นต์รวมของการ

พยากรณ์ถูกต้องเท่ากับ 76.8%  และเปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ไม่ถูกต้องเท่ากับ 23.2%  นั่นคือถ้าข้อมูลจริง

ผลการสอบวิชาหลักสถิติ คือ ผ่าน จ านวน 121 คน เมื่อใช้สมการโลจิสติกดังกล่าวข้างต้นสามารถพยากรณ์ว่าผล

การสอบวิชาหลักสถิติ คือ ผ่าน เท่ากับ 104 คน ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของสมการเท่ากับ 86.0% แต่ถ้าข้อมูล

จริงผลการสอบ วิชาหลักสถิติ  คือ ไม่ผ่าน  จ านวน 56 คน และเมื่อใช้สมการโลจิสติกดังกล่าวข้างต้นสามารถ

พยากรณ์ว่าผลการสอบ วิชาหลักสถิติ คือ ไม่ผ่าน  เท่ากับ 32 คน นั้นคือเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของสมการเท่ากับ 

57.1% 

ตารางที่ 1.5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิข์องตัวแปรอิสระของสมการ 
ตัวแปรพยากรณ ์ B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) 2.65 0.61 18.84 1 0.000 14.168 
คะแนนสอบครั้งท่ี 1 0.15 0.04 12.82 1 0.000 1.164 
ค่าคงท่ี  -7.26 1.58 21.13 1 0.000 0.001 

        **มีนัยส าคญัที่ระดบั .05 
ตารางที่ 1.5 พบว่าค่าตัวสถิติทดสอบของตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) และคะแนนสอบครั้งที่ 1 

มีค่าเท่ากับ 18.84 และ 12.82 ตามล าดับ และมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  

อีกทั้ง ค่า Exp(B) ของตัวแปรเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) มีค่ามากกว่า 1 จึงกล่าวได้ว่า ถ้านักศึกษาที่มีเกรด

เฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย โอกาสที่สอบผ่านวิชาหลักสถิติจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.17 เท่า และค่า 

Exp(B) ของตัวแปรคะแนนสอบครั้งท่ี 1 มีค่ามากกว่า 1  จึงกล่าวได้ว่า ถ้านักศึกษามีคะแนนสอบครั้งที่ 1 เพิ่มขึ้น 1 

คะแนน โอกาสที่สอบผ่านวิชาหลักสถิติจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.16 เท่า  

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกข้างต้น จึงสามารถสรุปเป็นสมการได้ดังแสดงในสมการที่ 1 

 

 (ผลการสอบวิชาหลักสถิติ คือ ผ่าน)  
  7 26 0 15   2 65  

    7 26 0 15   2 65  
   ------ (1) 

   

เมื่อ X3 = คะแนนสอบครั้งที่ 1 , X5 = เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) 

 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการถดถอยโลจิสติก  

ตารางที่ 1.6 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 

สมการถดถอยโลจิสติก ค่าเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนเป็นศูนย ์

ตัวแปรอิสระไม่ควร
มีความสมัพันธ์กัน 

ขนาดตัวอย่าง (n) 
เท่ากับ n ≥ 30 p 

 (ผลการสอบวิชาหลักสถิติ คือ ผ่าน)

 
  7 26 0 15   2 65  

    7 26 0 15   2 65  
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 จากตารางที่ 1.6 แสดงการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นส าหรบัสมการที่ 1 พบว่า สมการที่ 1 มคี่าเฉลี่ยของ

ความคลาดเคลื่อนเท่ากับศูนย์เมื่อพิจารณาจากตาราง Residuals Statistics และจากการตรวจสอบความสัมพันธ์

กัน (Multicollinearity) ของตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวท่ีใช้ในสมการที่ 1 โดยพิจารณาจากค่าองค์ประกอบความแปรปรวน 

(VIIF : Variance Infiation Factor) ซึ่งพบว่าค่า VIF ส าหรับคะแนนสอบครั้งที่ 1และเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) มีค่า

เท่ากับ 1.169 และ 1.169 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าต่ ากว่า 10 จึงสรุปได้ว่าไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์กันในตัวแปรอิสระที่

ใช้ในสมการ และเมื่อพิจารณาขนาดตัวอย่าง (n) ที่ใช้ในชุดข้อมูลสร้างสมการ (Training dataset) ที่มีเท่ากับ 187 

คน ซึ่งมีค่ามากกว่า 30 p  (เมื่อ p คือ จ านวนตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการ)   

 

 การตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือได้ของสมการพยากรณ์   

ตารางที่ 1.7 ผลการตรวจสอบค่าน่าเชื่อถือได้ของสมการพยากรณ์ 

ชุดข้อมูล 
เปอร์เซ็นต์รวมของการ

พยากรณ์ถูกต้อง 
เปอร์เซ็นต์รวมของการ

พยากรณไ์ม่ถูกต้อง 
ชุดข้อมูลสร้างสมการ (Training dataset) 76.8% 23.2% 
ชุดข้อมูลตรวจสอบ (Test dataset) 90.5% 9.5% 

จากตารางที่ 1.7 จากการตรวจสอบค่าความน่าเช่ือถือได้ของสมการพยากรณ์ที่ได้โดยใช้ชุดข้อมูล

ตรวจสอบ (Test dataset) พบว่ามีเปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ถูกต้องเท่ากับ 90.5% ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์รวมของ

การพยากรณ์ถูกต้องมากกว่าเปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ถูกของชุดข้อมูลสร้างสมการ (Training dataset) ที่มี

ค่าเท่ากับ 76.8% จึงถือว่าสมการถดถอยโลจิสติกที่ได้มีค่าความน่าเช่ือถือได้ของความสามารถในการพยากรณ์อยู่ใน

เกณฑ์ที่สูงมาก 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ไบนารี่โลจิสติกในการศึกษาความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติส าหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พบว่า ปัจจัยที่สามารถท านายความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ 

ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยพิจารณาจากโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ 

คือ เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) และคะแนนสอบครั้งท่ี 1 นั้นคือ นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) สูง

และคะแนนสอบครั้งท่ี 1 หรือคะแนนสอบกลางภาคสูงย่อมมีโอกาสที่จะสอบรายวิชาหลักสถิติผ่านสูงตามไปด้วย ซึ่ง

เมื่อใช้ปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม โดยพิจารณาจากโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ถูกต้องถึงร้อยละ 76.8 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ และกิดาการ สายธนู [5] ซึ่งพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันของ

นิสิตมีผลต่อการเรียนวิชาสถิติเบื้องต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชดาภรณ์ ปิ่นรัตนานนท์ [8] ที่พบว่า คะแนน

เฉลี่ยสะสมของบัณฑิต (GPA) มีผลต่อการศึกษาของบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียง กิจบ ารุงรัตน์ [3] ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อค่าความน่าจะเป็นที่

นักศึกษาจะสอบผ่าน คือ คะแนนสอบกลางภาคและเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ไม่
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สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิจัยบางท่าน เช่น โพยม เพียรล้ าเลิศ [7] ที่พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้า

มหาวิทยาลัย (GPAX) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจาก

การให้ข้อมูลเกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย (GPAX) ที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นข้อมูลเดิมของนักศึกษาก่อนที่

จะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงท าให้ไม่ส่งผลต่อผลการสอบวิชาหลักสถิติ  ดังนั้นจากงานวิจัยนี้จึงสามารถสรุป

ปัจจัยที่สามารถท านายความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

โดยพิจารณาจากโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ คือ เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) และคะแนน

สอบครั้งท่ี 1 และสามารถแสดงสมการพยากรณ์ดังสมการข้างล่าง 

 (ผลการสอบวชิาหลักสถิติ คือ ผ่าน)  
  7 26 0 15   2 65  

    7 26 0 15   2 65  
 

เมื่อ X3 = คะแนนสอบครั้งที่ 1 , X5 = เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) 

ข้อเสนอแนะ 

1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

   - สามารถน าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจส าหรบัการปรับปรุง พัฒนาการเรียน

การสอนและเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิชาหลักสถิติ 

2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

- ควรท าการศึกษาวิจัยในส่วนของปัจจัยหลายๆด้านทีม่ีผลต่อความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ เช่น 

ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจยัทางด้านตวันักศึกษา เป็นต้น 

- ควรใช้วิธีการอื่นๆ ส าหรับการจ าแนกกลุ่มเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยโลจสิติก เพื่อดู

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีต่างๆ 

- การวิจัยครั้งต่อไปอาจท าการเปลี่ยนกลุม่ตัวอย่างท่ีจะศึกษาใหม้ีขนาดใหญ่ขึ้น  เพื่อให้ไดผ้ลการวิจัยที่มี

ความถูกต้อง น่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติและสร้างสมการ

ถดถอยโลจิสติกเพื่อใช้เป็นสมการพยากรณ์ความสามารถในการเรียนวิชาหลักสถิติ โดยพิจารณาจากโอกาสการสอบ

ผ่านหรือไม่ผ่านในวิชาหลักสถิติ จากการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของสมการถดถอยโลจิสติกที่ได้และการ

ตรวจสอบค่าความน่าเชื่อถือได้ของสมการพยากรณ์ที่ได้ พบว่าปัจจัยที่เหมาะสม คือ เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) 

และคะแนนสอบครั้งท่ี 1 หรือ คะแนนสอบกลางภาค ดังแสดงไว้ในสมการข้างล่าง 

 (ผลการสอบวิชาหลักสถิต ิคือ ผ่าน)  
  7 26 0 15   2 65  

    7 26 0 15   2 65  
 

เมื่อ X3 = คะแนนสอบครั้งที่ 1 , X5 = เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA) 
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เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ 
Automatic Compression Aluminum Cans Machine. 

 
ธัญภพ ศิริมาศเกษม1* ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ1 วุฒิพงษว์งศ์สุทา2 อรรถพล เส็งสมาน3 และวรรณวิสา หอมสุคนธ์4 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 
*mechanical.eng@live.com 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดกระป๋อง

อลูมิเนียมอัตโนมัติ และเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมตัิ โดยมีองค์ประกอบคือ    1).กระบอก

ลมนิวเมติกส์ 2). มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3). เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 4). บอร์ด Arduino Nano V3    ผลการด าเนินการ

พบว่าเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมตัิสามารถบรรจุกระป๋องจ านวน 50 กระป๋องต่อครั้งและ   ใช้เวลาในการท างานตั้ง

ละครั้งเมื่อมีกระป๋องเต็มถังอยู่ที่เฉลี่ย 4.2 นาทีขนาดกระป๋องที่ถูกบีบอัดแล้วมีค่าเฉลี่ย 2.73 เซนติเมตร ส่วนเครื่องบีบอัด

กระป๋องอลูมิเนียมทั่วใช้เวลาในการท างานเฉลี่ยของจ านวน 50 กระป๋อง 4.62 นาที ขนาดกระป๋องที่ถูกบีบอัดแล้วมีค่าเฉลี่ย 

2.33 เซนติเมตร  แสดงให้เห็นว่าเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติมีประสิทธิภาพการท างานของเวลาและขนาดของ

กระป๋องที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 

ค ำส ำคัญ: กระป๋องอลูมิเนียม, เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียม, ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

 

Abstract 

 This research aims to design and build an automatic aluminum can compression machine and 

determine the efficiency of the machine with four aspects, which are 1) pneumatic cylinder 2) AC motor 

3) object detection sensor and 4) Arduino Nano V3 board. The results showed that the automatic 

aluminum can compressors machine has its capacity of contain 50 cans and the working time when the 

tank is full was at an average of 4.2 minutes. The average size of the compressed cans is 2.73 centimeters 

indicating that the automatic aluminum can compress machine has the performance of time and the size 

of the can as they were proposed in the research. 

.  

keywords : aluminum cans, automatic aluminum cans compression machine, automatic control. 
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บทน ำ 

 ในปัจจุบันกระป๋องอลูมิเนียมถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดและมีข้อดีคือ สามารถน าไปรีไซเคิลได้กระป๋อง

อลูมิเนียมทุกใบสามารถส่งคืนกลับโรงงานเพื่อน าไปผลิตเป็นกระป๋องใหม่ได  ้โดยไม่มีขีดจ ากัดจ านวนครั้งของการผลิต เมื่อ

กระป๋องอลูมิเนียมถูกส่งเข้าโรงงานแล้วจะถูกบดให้เป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วหลอมให้เป็นแท่งแข็งจากนั้นอลูมิเนียมแท่งจะถูกน าไป

รีดให้เป็นแผ่นแบนบางเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตกระป๋องเพื่อผลิตเป็นกระป๋องอลูมิเนียมใหม่การรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียม

จะท าให้ประหยัดพลังงานความร้อนได้ถึง 20 เท่าและช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ถึงร้อยละ 95 ของการผลิตกระป๋องใหม่โดย

ใช้อลูมิเนียมจากธรรมชาติ ก่อนที่กระป๋องอลูมิเนียมจะถูกน าไปบดให้เป็นช้ินเล็กๆ กระป๋องเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ที่ร้านรับ

ซื้อของเก่าต่างๆ ร้านรับซื้อของเก่าเหล่านี้จะส่งต่อไปให้โรงงานรีไซเคิลอีกที ซึ่งร้านรับซื้อของเก่าเหล่านี้จะต้องใช้รถบรรทุก

เพื่อขนกระป๋องที่ไม่ถูกอัดหรือบดให้แบนไปยังโรงงานรีไซเคิล ท าให้การขนส่งต้องใช้เนื้อที่ให้คุ้มค่าที่สุดในการขนส่งแต่ละครั้ง 

เพราะร้านรับซื้อของเก่าบางร้านต้องจ้างรถบรรทุกมาบรรทุกของเก่าไปส่งโรงงานรีไซเคิลซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบนั้นสูงถึง 

1,000-2,000 บาทหรือบางร้านจะใช้แรงงานคนเหยียบกระป๋องให้แบนเพื่อลดพื้นที่ในการขนส่งและจัดเก็บซึ่งนั้นเป็นการ

เสียเวลาอย่างมากและอาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อแรงงานคนหรือการใช้เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมทั่วไปก็ต้องใช้แรงงาน

มาด าเนินการควบคุมการท างาน ท าให้ต้องเพิ่มแรงงานที่มีจ ากัดในปัจจุบัน และการท างานของแรงงานก็ใช้เวลา ในการ

ด าเนินงานท่ีใช้เวลาเพิ่มเนื่องจากมีขั้นตอนที่ท างานหลายขั้นตอน  

 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่องเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติได้ด าเนินการวิจัยโดยการออกแบบโครงสร้างของเครื่องบีบอัด

กระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ ดังนี ้

 1. ถังบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมออกแบบถังบรรจุกระป๋องอลูมิเนียมเป็นทรงกรวยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 44 เซนติเมตร, 

ความสูง 60 เซนติเมตร แบ่งเป็นส่วนบน 30 เซนติเมตร และส่วนทรงกรวยด้านล่าง 30 เซนติเมตร เพื่อให้กระป๋องที่อยู่ภายใน

ถังสามารถไหลลงสู่ปากถังด้านล่างซึ่งจะมีขนาด 8 เซนติเมตร ส าหรับให้กระป๋องออก ตัวถังสามารถใส่กระป๋องได้ครั้งละ 50 

กระป๋อง แสดงดังภาพที่ 1  

 

 
 

ภาพที่ 1 ถังบรรจุกระป๋องอลูมเินยีม 
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 2. โครงสร้างเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ โดยออกแบบตามภาพที่ 2 การออกแบบโครงสร้างของเครื่อง 

จะมีความกว้าง 50 เซนติเมตร, ความยาว 100 เซนติเมตร ออกแบบมาเพื่อให้มีพ้ืนท่ีในการวางส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ

ในระบบบีบอัดกระป๋อง และความสูงทั้งหมดรวมถังบรรจุกระป๋อง 175 cm ออกแบบไม่ให้เครื่องสูงเกินไปเพื่อสามารถท่ีจะเท

กระป๋องใส่ถังไดโ้ดยไม่ต้องปีน 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างเครี่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนยีมอัตโนมัต ิ

 3. ระบบกวนและล าเลียงกระป๋องตามภาพที่ 3 ออกแบบให้ใช้มอเตอร์เกียร์กระแสสลับหมุนก้านกวนอยู่ภายในถัง 

ก้านกวนกระป๋องจะมีขนาด ยาว 52 เซนติเมตร และมีส่วนท่ียื่นออกมา 2 ฝั่งอีกฝั่งละ 15 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 3 ระบบกวนและล าเลียงกระป๋อง 

 4. ระบบบีบอัดกระป๋อง ตามภาพที่ 4 โดยการออกแบบระบบบีบอัดกระป๋องจะมีกระบอกนิวเมติกส์อยู่ 2 ตัว ตัว

แรกในแนวนอนจะมีกล่องรับกระป๋องติดอยู่ ออกแบบให้สามารถรับกระป๋องได้ทีละ 1 กระป๋อง มีขนาด 8x8 เซนติเมตร สูง 

12 เซนติเมตร จะมีฐานกั้นกระป๋องเพิ่มมาทางด้านซ้ายยาว 16 เซนติเมตร และเจาะรูเพื่อให้เป่ากระป๋องออกด้านหน้าและ
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ด้านหลัง กว้าง 8 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร เมื่อกระป๋องหล่นเข้าสู่กล่องรับกระป๋อง กระบอกนิวเมติกส์จะเคลื่อนที่ไป

ทางด้านขวาและแผ่นปิดกระป๋องจะเคลื่อนที่มาปิดปากกระบอกล าเลียงเพื่อไม่ให้กระป๋องหล่นลงมานอกกล่องรับ จากนั้น

กระบอกนิวเมติกส์ตัวที่สองในแนวตั้งซึ่งจะมีเหล็กอัดกระป๋องขนาด 7x7เซนติเมตร ยึดติดอยู่ จะเคลื่อนที่ลงมาบีบอัดกระป๋อง

จนแบน 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบบีบอัดกระป๋อง 

 5. บอร์ด Arduino Nano V3 แสดงดังภาพที่ 5 ส่วนประกอบหลักๆคือ บอรด์ Arduino Nano V3 เป็นตัว

ประมวลผลหลัก มีอินพุตคือเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ 2 ตัว และเอาท์พุตซึ่งจะใช้รีเลย์ในการสั่งการท างาน 4 ตัวคือ Solenoid 

valves 3 ตัว และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ตัว 

 

 
ภาพที่  5 โครงสร้างและบอร์ด Arduino Nano V3 

 

6. แผงควบคุมและการแสดงผล แสดงดังภาพท่ี 6 ส่วนประกอบหลกั ๆ คือ วงจรควบคมุกระแสไฟฟ้าเกิน สวิตช์ตดั

ไฟฟ้าฉุกเฉิน ตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้าด้วยหน้าสมัผสั สวิตช์เปดิ – ปิด และหลอดไฟแสดงสถานะ ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

เป็นกระแสตรง จอแสดงผลขนาด 20 ตัวอักษร 4 บรรทัด ควบคุมการท างานด้วยสมองกลฝังตัว 
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ผลกำรวิจัย  

การด าเนินการท างานของเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติได้ผลการท างานโดยทดสอบการท างานด้านเวลาที่

ใช้ในการท างานแต่ละครั้งของเครื่องและและผลที่ไดข้องขนาดกระป๋องที่มีความสูง 12 เซนติเมตร ขนาดความจุ 330 ลูกบากศ์

เซนติเมตร ที่ผ่านการบีบอัดจากเครื่อง แสดงในภาพที่ 7 และตารางที่ 1  

  
ภาพที่ 7 ขนาดกระป๋องอลูมิเนยีมและเมื่อท าการบีบอัดจากเครื่องบบีอัดกระป๋องอลูมเินียมอัตโนมตั ิ

ตำรำงที่ 1 ผลการท างานของเครือ่งบีบอัดกระป๋องอลูมิเนยีมอัตโนมัต ิ

ล ำดับของ
กระป๋อง 

เวลำที่ใช้ 
(วินำที) 

ขนำดกระป๋อง
(เซนติเมตร) 

ล ำดับของ
กระป๋อง 

เวลำที่ใช้
(วินำที) 

ขนำดกระป๋อง 
(เซนติเมตร) 

1 6 2.7 26 5 2.8 

2 6 2.7 27 5 2.7 

3 6 2.7 28 5 2.7 

4 6 2.7 29 5 2.7 

5 6 2.7 30 5 2.7 

6 6 2.7 31 5 2.7 

7 6 2.7 32 5 2.7 

8 6 2.7 33 5 2.7 
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9 6 2.7 34 5 2.7 

10 6 2.7 35 5 2.7 

11 6 2.7 36 5 2.7 

12 6 2.7 37 5 2.8 

13 6 2.7 38 4 2.8 

14 6 2.7 39 4 2.7 

15 6 2.7 40 4 2.7 

16 5 2.7 41 4 2.8 

ล ำดับของ
กระป๋อง 

เวลำที่ใช้ 
(วินำที) 

ขนำดกระป๋อง
(เซนติเมตร) 

ล ำดับของ
กระป๋อง 

เวลำที่ใช้
(วินำที) 

ขนำดกระป๋อง 
(เซนติเมตร) 

17 5 2.7 42 4 2.8 

18 5 2.7 43 4 2.8 

19 5 2.7 44 4 2.8 

20 5 2.7 45 4 2.8 

21 5 2.7 46 4 2.8 

22 5 2.7 47 4 2.8 

23 5 2.8 48 4 2.9 

24 5 2.8 49 4 2.8 

25 5 2.8 50 4 2.8 

รวม    252 2.73 

 

จากผลการทดสอบการท างานของเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ  เวลาที่ใช้ในการท างานในแต่ครั้งมี

ค่าเฉลี่ย 252 วินาที หรือ 4.2 นาที และขนาดของกระป๋องที่ผ่านการบีบอัดมีค่าเฉลี่ย 2.73 เซนติเมตร ซึ่งสามารถท างานได้

เร็วกวา่เครื่องบีบอัดกระป๋องทั่วไป  

ตำรำงที่ 2 ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลจริงการท างานระหวา่งเครื่องอัดกระป๋องอลมูิเนียมทั่วไปและเครื่องบีบอัด  

             กระป๋องอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ 

เคร่ืองอัดกระป๋องอลูมิเนียมทั่วไป เคร่ืองบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมแบบอัตโนมัติ 
ท างานต่อเนื่องสูงสุดครั้งละ 50 กระป๋องใช้เวลา 4.62 นาที  ท างานต่อเนื่องสูงสุดครั้งละ 50 กระป๋องใช้เวลา 4.2 นาที 
กระป๋องที่ผ่านการบีบอัดมีค่าเฉลี่ย 2.33 เซนติเมตรที่ความ
ดัน 6 บาร ์

กระป๋องที่ผ่านการบีบอัดมีค่าเฉลี่ย 2.73 เซนติเมตรที่ความ
ดัน 5 บาร์ 

ต้องใช้คนป้อนกระป๋องท างานต่อเนื่องได้จ านวน 10 กระป๋อง
ต่อครั้ง 

ท างานต่อเนื่องได้จ านวน 50-80 กระป๋องต่อครั้ง 
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อภิปรำยผล  

เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติสามารถท าการบีบอัดกระป๋องได้อย่างรวดเร็วกว่าเครื่องอัดกระป๋องทั่วไป ที่

ใช้เวลาในการท างานในแต่ละครั้ง 17.40 นาที ต่อจ านวน 50 กระป๋อง (อภิสิทธิ์ สีแสงจัน อภิสิทธิ์ หุ่นรัตน์และพงศธร สีดา

นอก, 2560) และเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียมเวลาที่ใช้ในการท างานในแต่ละครั้ง 4.62 นาที ต่อจ านวน 50 กระป๋อง  ขนาด

ของกระป๋องที่ผ่านการบีบอัดมีค่าเฉลี่ย 2.33 เซนติเมตรใช้แรงดันการอัด 6 บาร์ (กุศล สมุทรคชรินทร์, 2558)  ซึ่งค่ามากกว่า

เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติใช้แรงดันการอัด 5 บาร์  

 ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ส าหรับในการพัฒนางานวิจัยเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ  

1. พัฒนาให้ถังบรรจุกระป๋องมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น จากเดิมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 44 เซนติเมตร สามารถบรรจุ

กระป๋องได้ครั้งละ 50-80 กระป๋อง พัฒนาให้ถังบรรจุกระป๋องสามารถบรรจุกระป๋องได้ 100 กระป๋องหรือ 200 กระป๋อง 

เพื่อให้สามารถบีบอัดกระป๋องได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น 

    2. พัฒนาให้เครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัตสิามารถบีบอัดกระป๋องไดห้ลายขนาดจากเดิมสามารถบีบอัด

กระป๋องได้ขนาดเดยีวคือ 330 มิลลิลิตร พัฒนาให้สามารถบีบอัดกระป๋องขนาดอื่นได้เพิม่ขึ้น เช่นขนาด 250 มิลลิลติร, 500 

มิลลลิิตรเพื่อให้เครื่องบีบอัดกระปอ๋งอลูมิเนียมอัตโนมัตมิีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สรุปผลกำรวิจัย   

 1.การพัฒนาเครื่องบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัตินั้น ได้ท าการศึกษาข้อมูลของเครื่องอัดกระป๋องแบบเก่า แล้ว

น าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการพัฒนาและสร้างเครื่องอัดกระป๋องตัวใหม่ ซึ่งผลที่ได้ที่ได้คือเครื่องบีบอัดกระป๋องสามารถอัด

กระป๋องอลูมิเนียมได้อย่างต่อเนื่อง จ านวน 50-80 กระป๋อง และได้ท าการติดตั้งปั๊มลมไว้ในตัวเครื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกใน

การใช้งาน และได้น าระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ เข้ามาใช้ควบคุมระบบการท างานของตัวเครื่อง ท าไห้เครื่องอัดกระป๋อง

ท างานได้เต็มประสิทธิภาพและท างานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นย า 

2. ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ

เครื่องอัดกระป๋องแบบเก่าแล้ว การท างานของเครื่องตัวใหม่สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ได้ก าหนดเอาไว้ 

 และสามารถท างานได้ดีกว่าเครื่องตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัดเจน 

3. เมื่อท าการประเมินผลการใช้งานของเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติผลที่ได้ คือ เครื่องอัดกระป๋องอัตโนมัติ

ที่ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียม ซึ่งในการบีบอัดกระป๋องนี้ เครื่องอัดกระป๋องใช้แรงดันลมอยู่ที่ 5 

บาร์ก็สามารถอัดกระป๋องไห้ยุบตัวลงได้ 3/4 ของขนาดกระป๋อง และใช้เวลาในการอัดกระป๋องอลูมิเนียมในเวลา 4.2 นาทีต่อ

ครั้ง ซึ่งก็ตรงตามขอบเขตที่ก าหนดเอาไว้ โดยค่าต่างๆที่ได้มานั้น ได้มาจาการทดลองบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมซ้ า ๆ หลายรอบ  

จนได้ค่าที่สมบูรณ์ที่สุดออกมา 
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กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครที่ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะกรรมการพิจารณากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 นอกจากน้ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ให้โอกาสและสนับสนุนใน

การท าวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจ

มาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบพลูและชะพลูที่สกัดด้วยน้ าและเมทานอลความเข้มข้น 50%, 80% และ 
100% ที่ระดับความเข้มข้น 200 กรัมต่อลิตร ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียว ผลการ
ทดลองพบว่าสารสกัดจากใบพลูที่สกัดด้วยเมทานอล 50% มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวและเมล็ดถั่วเขียวได้ดีที่สุด โดยมี
เปอร์เซ็นต์การงอกต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 44% และ 39% ตามล าดับ เมื่อศึกษาผลของสารสกัดต่อความยอดพบว่า สาร
สกัดจากใบพลูที่สกัดด้วยเมทานอล 80% สามารถยับยั้งการเจริญของยอดของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียวได้ดีที่สุด โดยมีความ
ยาวยอดลดลงคิดเป็น 46.80% และ 52.08% เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ตามล าดับ เมื่อศึกษาผลของสารสกัดต่อความยาวราก
ข้าวพบว่า สารสกัดจากใบพลูและชะพลูที่สกัดด้วยเมทานอล 80% สามารถยับยั้งการเจริญของรากได้ดีที่สุด โดยมีความยาว
รากลดลงคิดเป็น 55.95% และ 53.81% ตามล าดับ ส่วนในถั่วเขียวพบว่า สารสกัดจากใบชะพลูที่สกัดด้วยเมทานอล 80% 
และ 100% สามารถยับยั้งการเจริญของรากได้ดีที่สุด โดยมีความยาวรากลดลงคิดเป็น 56.83% และ 59.25% ตามล าดับ  
 
 
ค าส าคัญ: ชะพลู พลู อัลลีโลพาธี การงอกของเมล็ด 
 

Abstract 
 The effects of leaf extracts from Piper betle and P. sarmentosum by water and methanol (50%, 
80%, and 100%) at the concentration of 200 g/L on seed germination and seedling growth of rice and 
mung bean was investigated. The results indicated that leaf extract from P. betle by 50% methanol have 
been found to highest inhibit germination of rice and mung bean seeds and the percentage of seed 
germination was lower than those in the control by 44% and 39% respectively. Shoot length of rice and 
mung bean were highest reduced after treated with extraction from P. betle by 80% methanol and lower 
than those in the control by 46.80% and 52.08% respectively. In rice, root length were highest reduced 
after treated with extraction from P. betle and P. sarmentosum by 80% a methanol and lower than those 
in the control by 55.95% and 53.81% respectively. In mung bean, root length were highest reduced after 
treated with extraction from P. sarmentosum by 80% and 100% methanol and lower than those in the 
control by 56.83% and 59.25% respectively.  
 
Keywords: Piper sarmentosum, Piper betle, allelopathy, seed germination 
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บทน า 

วัชพืชจัดเป็นปัญหาส าคัญในด้านเกษตรกรรม เนื่องจากวัชพืชเป็นตัวแก่งแย่งปัจจัยต่างๆ  ที่จ าเป็นส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืชปลูก เช่น อาหาร น้ า และแสงสว่าง ท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชปลูกลดลง นอกจากนี้วัชพืช
ยังก่อให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น การพรวนดิน การเก็บเกี่ยว และเป็นที่หลบซ่อนอาศัยของแมลงตลอดจนศัตรูพืช 
(พรชัย เหลืองอาภาพงศ์, 2531) ในปัจจุบันได้มีการใช้สารเคมีเพื่อก าจัดวัชพืชเป็นจ านวนมาก แต่การใช้สารเคมีเหล่านี้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดผลตกค้างในพืชและในดิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต โดยสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทั้ง
ทางผิวหนัง ทางระบบหายใจ และทางเดินอาหารเป็นปัญหากระทบต่อห่วงโซ่อาหาร สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ (ฐิติยา แซ่
ปัง, 2551) ที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาวิจัยน าสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ในการก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช เพื่อลดปริมาณการใช้
สารเคมี และสร้างความปลอดภัยต่อระบบนิเวศเกษตร ซึ่งพืชหลายชนิดมีสารต่างๆ ภายในต้นพืช จะปลดปล่อยออกมาเพื่อ
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นลักษณะหนึ่งของการแข่งขันกันของพืชซึ่งเรียกปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นว่าอัลลีโลพาธี (allelopathy) และเรียกสารเคมีที่สร้างขึ้นมาว่าสารอัลลีโลพาธี ซึ่งสารนี้มีผลในด้านการยับยั้งและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชและจุลินทรีย์ ทั้งนี้ประสิทธิภาพ
ของสารสกัดต่อการเจริญเติบโตของพืชจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวท าสะลายที่ใช้ในการสกัด และระดับความเข้มข้นของสาร 
เช่น สารสกัดที่ได้จากส่วนของราก ล าต้น และใบของต้อยติ่งที่มีความเข้มข้นต่ า (20% และ40%) มีผลกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ เมล็ดไมยราบ ผักเสี้ยนผี และผักโขมหิน แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดสูงขึ้น (60%, 80%, 
และ 100%) กลับมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนของต้อยติ่งที่น ามาใช้ในการสกัดอีกด้วย 
(อัญชลี จาละ และ อมรทิพย์ วงค์สารสิน, 2556) นอกจากน้ียังพบว่า สารสกัดหยาบจากใบยอป่าที่สกัดด้วยน้ าและเมทานอล
ความเข้มข้น 50%, 80%, 95% (v/v) ที่ระดับความเข้มข้น 160 g/L มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดและลดการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าของถั่วเขียว (Vigna radiata L.) และ ข้าว (Oryza sativa L.) โดยสารสกัดจากใบยอป่าที่สกัดด้วยน้ ามีผลยับยั้งการ
งอกของเมล็ดถั่วเขียวและข้าวมากที่สุด ในขณะทีส่ารสกัดด้วยเมทานอล 50% มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของยอดถั่วเขียวและ
ข้าวได้ดีที่สุด ส่วนสารสกัดด้วยเมทานอล 80% มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของรากถ่ัวเขียวและข้าวได้ดีที่สุด (จารุวรรณ แซ่เอง 
และ ภาคภูมิ พระประเสริฐ, 2559)  

ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากใบชะพลูและใบพลูต่อการงอกของเมล็ด
และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียว ที่ผ่านมามีรายงานพบว่า สารสกัดจากใบชะพลูและใบพลูมีฤทธิ์ในการต้าน
จุลินทรีย์และมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดได้ด ี(พัชรินทร์ บุญหล้า และคณะ, 2557; ทิฐิมา ภาคภูมิ และคณะ, 2559) ทั้งนี้
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสารยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดผลตกค้างในพืช และในดินและไม่เกิดอันตรายแก่เกษตรและผู้บริโภคด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ท าการเก็บตัวอย่างใบชะพลูและใบพลูที่น ามาใช้ในการสกัดสารจากสวนของเกษตรกรในอ าเภอสวรรคโลก จังหวัด
สุโขทัย และ พืชที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ เมล็ดข้าว (Oryza sativa L.) พันธุ์พิษณุโลก2 และ เมล็ดถั่วเขียว (Vigna radiate L.) 
ตราข้าวทอง จากร้านอ๊อดการเกษตร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยท าการ
ทดลองทั้งหมด 4 ซ้ าๆ ละ 25 เมล็ด ท าการทดลองโดยน าใบชะพลู และใบพลู มาล้างท าความสะอาดและผึ่งให้แห้ง น ามาตัด
เป็นช้ินเล็กๆ ก่อนน าไปปั่นให้ละเอียดเป็นผงหยาบด้วยเครื่องปั่นอาหาร ช่ังผงหยาบที่ได้หนัก 200 กรัม มาสกัดด้วยตัวท า
ละลายต่างๆ ได้แก่ น้ ากลั่น เมทานอล 50% เมทานอล 80% และเมทานอล 100% (v/v) ปริมาตร 1 ลิตร ตั้งท้ิงไว้เป็นเวลา 8 
ช่ัวโมง จากนั้นน ามากรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกส่วนกากและสารสกัดหยาบ ปิเปตสารสกัดหยาบปรมิาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลง
ในจานแก้วที่มีกระดาษทิชชูรองพื้น หลังจากนั้นวางทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน เพื่อให้ตัวท าละลายระเหยออกจนหมดน าจาน
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แก้วที่มีสารสกัดที่เตรียมไดม้าเตมิน้ ากลัน่ท่ีผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นน าเมล็ดพืชทดสอบ คือ ข้าวและถั่ว
เขียว จ านวน 25 เมล็ดใส่ลงในจานแก้ว ท าการทดลอง 4 ซ้ า โดยใช้น้ ากลั่นเป็นชุดควบคุม วางไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 
วัน ท าการนับจ านวนเมล็ดที่งอก (เมล็ดที่งอก หมายถึง เมล็ดที่มีแรดิเคิล ( radicle) งอกออกมามีความยาวไม่ต่ ากว่า 1 
มิลลิเมตร) วัดความยาวยอด และความยาวราก (จารุวรรณ แซ่เอง และ ภาคภูมิ พระประเสริฐ, 2559) น าข้อมูลไปวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance หรือ ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลด้วยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม SPSS 
 
ผลการวิจัย 

ใบชะพลูและใบพลูที่สกัดด้วยน้ ากลั่นและเมทานอลความเข้มข้น 50%, 80% และ 100% ที่อัตราส่วนของใบพืชต่อ
ตัวท าละลาย 200g/L มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวและถั่วเขียว โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ ากว่าชุดควบคุมทุกชุดการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (ภาพที่ 1) ทั้งนี้พบว่าสารสกัดจากใบพลูด้วยตัวท าละลายน้ ากลั่นและเมทานอล 50% มีผล
ยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวได้ดีที่สุด ซึ่งมีการงอกต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 32% และ 44% ตามล าดับ (ภาพท่ี 1a) นอกจากน้ี
สารสกัดจากใบพลูด้วยตัวท าละลายเมทานอล 50% มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดถั่วเขียวได้ดีที่สุด ซึ่งมีการงอกต่ ากว่าชุด
ควบคุมคิดเป็น 39% (ภาพท่ี 1b)  

ใบชะพลูและใบพลูที่สกัดด้วยน้ ากลั่น และเมทานอลความเข้มข้น 50%, 80% และ 100% (v/v) ที่อัตราส่วนของใบ
พืชต่อตัวท าละลาย 200g/L มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียว โดยมีความยาวยอดและความยาวรากต่ า
กว่าชุดควบคุมทุกชุดการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต (ภาพที่ 2) ทั้งนี้พบว่าสารสกัดจากใบพลูด้วยตัวท าละลายเมทานอล 
80% มีผลยับยั้งการเจริญของยอดข้าวและถั่วเขียวได้ดีที่สุด ซึ่งมีความยาวยอดต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 46.80% และ 
52.08% ตามล าดับ (ภาพที่ 2a, b) นอกจากนี้สารสกัดจากใบพลูและใบชะพลูด้วยตัวท าละลายเมทานอล 80% มีผลยับยั้ง
การเจริญของรากของข้าวได้ดีที่สุด ซึ่งมีความยาวรากต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 55.95% และ 53.81% ตามล าดับ (ภาพที่ 2c) 
ส่วนในถั่วเขียว พบว่าสารสกัดจากใบชะพลูด้วยตัวท าละลายเมทานอล 80% และ 100% มีผลยับยั้งการเจริญของรากได้ดี
ที่สุด ซึ่งมีความยาวรากต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 56.83% และ 59.25% ตามล าดับ (ภาพท่ี 2d) 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาสกัดสารจากใบพลูและใบชะพลูโดยใช้ตัวท าละลายที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ ากลั่น และเมทานอลความ
เข้มข้น 50%, 80% และ 100% ต่อการงอกของเมล็ดข้าวและถั่วเขียว พบว่าสารสกัดจากพืชทั้งสองชนิดสามารถยับยั้งการ
งอกของเมล็ดข้าวและถั่วเขียวได้ โดยสารสกัดจากใบพลูมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกได้ดีกว่าใบชะพลู และ
ประสิทธิภาพการยับยั้งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวท าละลายที่ใช้ ซึ่งในการทดลองนี้พบว่าการสกัดด้วยเมทานอล 50% ให้
ประสิทธิภาพสูงสุดในการยับยั้งการงอกของเมล็ดข้าวและถั่วเขียว  สอดคล้องกับการทดลองของ อุไร เพ่งพิศ (2539) ที่
รายงานว่าการใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลายในการสกัดสารจากส่วนต้นและรากวัชพืช 10 ชนิด ได้แก่ หญ้าตีนกา หญ้าคา 
หญ้าแห้วหมู ผักโขม หญ้าละออง หญ้าขน หญ้ายาง ผักเบี้ยหิน น้ านมราชสีห์ และบานไม่รู้โรย ให้ผลดีที่สุด ในการยับยั้งการ
งอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.4 แต่ขัดแย้งกับผลการทดลองของ กนกพร ช้างเสวก และคณะ (2553) 
ที่พบว่าสารสกัดจากใบชะอมด้วยน้ ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกได้ดีกว่าสารสกัดจากเมทานอล 
จะเห็นได้ว่า การใช้น้ าและเมทานอลความเข้มข้นต่างๆ สามารถสกัดสารส าคัญจากใบพลูและใบชะพลูที่มีฤทธิ์ยับยั้งการงอก
ของเมล็ด ซึ่งสารที่สกัดได้นี้น่าจะเป็นสารกลุ่มที่มีขั้วซึ่งสามารถละลายได้ดีทั้งในน้ าและเมทานอล สอดคล้องกับการทดลอง
ของ ภาคภูมิ พระประเสริฐ และ วรัญญา นามนาเมือง (2548) ที่รายงานว่าการใช้เอทานอล 95% และน้ าซึ่งเป็นตัวท าละลาย
ที่มีขั้ว สามารถสกัดสารส าคัญจากใบของผักแครด (Synedrella nodiflora (L.) Gaerth.) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการงอกของเมล็ดผัก
แครด ถ่ัวผี หญ้าเจ้าชู้ ต้อยติ่ง คะน้า และข้าว ได้ดีกว่าการใช้เฮกเซนซึ่งเป็นตัวท าละลายที่ไม่มีขั้วสกัด  

89



 
 

จากการศึกษาผลของสารสกัดจากใบพลูและใบชะพลูต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและถั่วเขียวซึ่งเป็นตัวแทน
ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ โดยการวัดความยาวยอดและความยาวราก พบว่าสารสกัดมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของ
ยอดข้าวมากกว่าถ่ัวเขียว โดยสารสกัดจากใบพลูดว้ยเมทานอล 80% ให้ผลดีที่สุด ในขณะที่สารสกัดมีผลยับยั้งการเจริญเติบโต
ของรากถั่วเขียวได้มากกว่าข้าว โดยสารสกัดจากใบชะพลูด้วยเมทานอล 80% และ 100% ให้ผลดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างส่วนยอดและรากของต้นกล้าพบว่าส่วนรากมีความไวต่อสารสกัดมากกว่ายอด โดยมีการลดลงของความยาวรากสูงกว่า
การลดลงของความยาวยอด จะเห็นได้ว่าสารสกัดจากพืชทั้งสองชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของยอดและรากได้นั้น 
อาจเป็นผลมาจากสารส าคัญที่สกัดได้จากใบพลูและชะพลูมีฤทธ์ิยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์พืช 
ดังเช่นการทดลองของ Yan et al. (2015) พบว่า artemisinin ซึ่งเป็นสารอัลลีโลพาธีชนิดหนึ่งที่สกัดได้จากใบของต้น 
Artemisia annua เป็นสาเหตุท าให้การแบ่งเซลล์หยุดชะงักและสูญเสียความมีชีวิตของเซลล์ ซึ่งส่งผลยับยั้งการยืดยาวของ
รากและยอดของต้นกล้าผักกาด เช่นเดียวกับการทดลองของ Abdul Raoof and Siddiqui (2013) พบว่า parthenin ซึ่งเป็น
สารอัลลีโลพาธีชนิดหนึ่งที่สกัดได้จากใบของต้น Parthenium hysterophorus มีผลลดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลาย
รากของต้นถั่วปากอ้า ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของยอดและรากจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่ม
ระดับความเข้มข้นของสารสกัด อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาหาสารออกฤทธ์ิจากใบพลูและชะพลูที่มีผลยับยั้งการงอกและ
การเจริญเติบโตของพืชรวมทั้งศึกษาถึงกลไกการยับยั้งต่อไป  
 
สรุปผลการวิจัย 

สารสกัดใบพลูและใบชะพลูด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้า
ข้าวและถั่วเขียวได้ดีกว่าสารสกัดน้ า โดยใบพลูสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดและการเจริญของยอดข้าวและถั่วเขียวได้ดีกว่า
ใบชะพลู ส่วนใบชะพลูสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของรากของต้นกล้าถั่วเขียวได้ดีกว่าใบพลู และใบพลูและใบชะพลูมี
ประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของรากของต้นกล้าข้าวได้ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ พบว่าสารสกัดมีความสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของรากได้ดีกว่ายอด 
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ภาพที1่ ผลของสารสกัดจากใบชะพลูและใบพลูความเขม้ขน้ 200 g/L ด้วยตัวท าละลายต่างๆ ต่อเปอร์เซ็นต์การงอก 
ของเมล็ดข้าว (a) และ ถั่วเขียว (b) ทีเ่พาะเป็นเวลา 7 วัน  
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ภาพที่ 2 ผลของสารสกัดจากใบชะพลูและใบพลูความเข้มข้น 200 g/L ด้วยตัวท าละลายต่างๆ ต่อความยาวยอด 
ของข้าว (a) และถั่วเขียว (b) และความยาวรากของข้าว (c) และถั่วเขียว (d)  ทีเ่พาะเป็นเวลา 7 วัน   
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การตรวจจับการล้มด้วยระยะห่างระหว่างข้อต่อโดยใช้ไคเน็กซ์และแลปวิว 
Fall Detection Using Joints Distance Approximation with Kinect and LabView 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้น าเสนอการประมวลผลภาพดิจิตอลส าหรับการตรวจจับการล้มซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับระบบดูแลผู้สูงอายุ 

อัลกอริทึมการตรวจจับการลม้ประยุกต์ใช้ Kinect และ LabView เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายโดยใช้การวิเคราะห์

ข้อต่อร่างกายจากภาพท่ีได้จาก Kinect ซึ่งเป็นภาพจ าลองข้อต่อในรูปแบบสามมิติ จากนั้นใช้การค านวณระยะห่างระหว่างข้อ

ต่อเพื่อตรวจจับการล้ม ในการทดสอบประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย าในการตรวจจับการล้มพบว่า การค านวณระยะห่าง

ระหว่างข้อต่อให้ความถูกต้องแม่นย าร้อยละ 90  

    

 

ค าส าคัญ : ไคเน็กซ์, ระยะห่างระหว่างข้อต่อ, การตรวจจับการล้ม  

 

Abstract 

  This research presents the digital image processing for human falling detection which is useful for 

elder care system. Kinect and LabView are applied to analyze the movement of the human body using 

human joints 3D image captured from Kinect camera. To detect human falling, distance between joints is 

calculated from 3D coordinates system. The experimental result validates the efficiency of the human 

falling detection which is provide 90% of accuracy. 

keywords: Kinect, distance between joints, detection of falling 
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บทน า   

  ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ท าให้หลายประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของ

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ ประเทศไทยจัดเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มสังคมสูงวัยของอาเซียน รองจากประเทศสิงคโปร์และอีก 10 

ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์”วัยผู้สูงอายุจะมีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกับวัยอื่น ๆ เพราะ

เมื่ออายุมากขึ้น ก็จะท าให้มีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ สูงขึ้น (นพเก้า บัวงาม, 2561) ประเทศไทยประชากรทั้งหมด

ประมาณ 68 ล้านคน พบว่า ในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วน 9% ของประชากรทั้งหมด 

และจะเพิ่มขึ้นเป็น 14% ในปี 2564 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 20% ในปี 2574 อายุที่เพิ่มมากขึ้นในวัยผู้สูงอายุ เป็นปัจจัยที่ส าคัญ

ในการเกิดอุบัติเหตุ ยิ่งมีอายุสูงขึ้นอัตราการเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้งาย เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยของการเสื่อมสภาพ

และมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท้ังทางด้านรางกายจิตใจ อารมณ์และสังคม จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในปี 

พ.ศ.2559 พบวาการหกล้มเป็นอุบัติเหตุมากเป็นอันดับ 2 รองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เช่นเดียวกับสถิติการเสียชีวิตของ

ผู้สูงอายุที่เกิดจากสาเหตุการพลัดตกหกล้ม ซึ่งมีสูงถึงปีละ 1,600 คนโดยพบว่า 1 ใน 3 เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 

(อรษา ภูเจริญ, 2561) 

  การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สงูอายุ เกิดจากการสูญเสียการทรงตัวโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากความเสื่อม

ของระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การมองเห็นการเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อเ สื่อม กล้ามเนื้ออ่อนแรง

อาการเวียนศีรษะ โรคทางสมอง หรือหลายสาเหตุรวมกัน (ดาราวรรณ รองเมือง, 2559) การพลัดตกหกล้มเป็นสาเหตุที่จะ

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ มีการบาดเจ็บอย่างรุนแรงท าให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และสูญเสีย

ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน การสูญเสียความสามารถในการพึ่งตนเอง ภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้ อัตราการ

บาดเจ็บตาย ร้อยละ 4.46 การหกล้มยังผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ (นงนุช วงศ์สว่าง, 2560) 

  ผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งในทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศไม่แพ้กันกับกลุ่มช่วงอายุอื่น ๆ เนื่องด้วย

ประสบการณ์และวัยวุฒิที่มากกว่าวัยอื่น ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน ผู้สูงอายุจึงควรได้รับสิทธิ

และโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมไม่แพ้กับประชากรในกลุ่มช่วงอายุ ผลที่ตามมาจากการพัฒนาประเทศนั้นส่งผลให้

บุคคลากรภายในประเทศมีศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรม และ

การแพทย์ส่งผลให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นตามล าดับ โรคและความเจ็บป่วยลดลง ซึ่งท าให้อัตราการเสียชีวิตลดลงตาม

ไปด้วย (สิทธิพันธ ์เขาอุ่น, 2560) ปัจจุบันมีความนิยมในการน าเซนเซอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อ

ส่งเสริมการออกก าลงักาย โดยอาศยัการเคลื่อนไหวร่างกายตอบโต้กับโปรแกรม เพื่อให้ผู้เล่นได้ออกก าลังกายหากโปรแกรมมี

ระดับความยากท่ีสูงขึน้ท าให้จะต้องมีการขยับหรือเคลื่อนไหวตัวมากขึ้นก็จะช่วยให้ผู้สงูอายุได้กายภาพหรือออกก าลังกายมาก

ขึน้ (อาทิตย์ อรุณศิวกลุ, 2558) 

  งานวิจัยนี้เสนอการตรวจจับการล้มแบบใหม่ส าหรับตรวจจับการล้มที่มีช่ือว่า การตรวจจับการล้มด้วยระยะห่าง

ระหว่างข้อต่อโดยใช้ไคเน็กซ์และแลปวิว ที่สามารถตรวจจับการล้มในกรณีที่ทิศทางของการล้มแบบคว่ าหน้า และการล้มแบบ

หงายหน้า เนื่องจากกล่องขอบเขต (ภูสิต กุลเกษม, 2557) ที่สร้างขึ้นนั้นถูกออกแบบมาโดยสามารถแสดงรูปร่างที่สัมพันธ์กับ

ทิศทางของการล้มในมุมมองที่แท้จริง นอกจากนี้ได้น าเสนอเป็นแบบรูปภาพโครงกระดูก ส าหรับสนับสนุนติดตามการ

เคลื่อนไหวของการล้ม โดยท าการทดสอบและประเมินผลกับภาพเคลื่อนไหวท่ีได้จากอุปกรณ์รับภาพที่มีคุณสมบัติแสดงข้อมูล
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เชิง 3 มิติ ผลการทดสอบพบวา่เทคนิคท่ีน าเสนอสามารถเพิ่มความถูกต้องและลดเวลาล าที่ใช้ส าหรับตอบสนองก ารล้มได้ดีกว่า

เทคนิคการใช้ในงานวิจัยก่อนหนา้ 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

  1) การล้มแบบหงายหน้าขณะยืน 

  2) การล้มแบบคว่ าหน้าขณะยืน 

 

วัตถุประสงค ์

  1.เพื่อศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธี เพื่อการรู้จ าท่าทางการพลัดตกหกล้มของมนุษย์ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสม 

  2.เพื่อพัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันแลปวิวส าหรับการเฝ้าติดตามการใช้ชีวิต ของผู้สูงอายุภายในบ้าน เพื่อแจ้งเตือนเมื่อ  

     มีการหกล้มเกิดขึ้น 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

  โครงสร้างของระบบจะประกอบไปด้วยการประมวลภาพผ่านทางกล้อง Kinect ตรวจจับส่วนร่างกาย เพื่อจับจุดข้อ

ต่อตามร่างกาย (Joints) และท าการหาค่าของข้อต่อส่วนหัวไหล่และข้อต่อส่วนหัวเข่าเพื่อน ามาเปรียบเทียบกัน เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย ได้แก่ กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว Kinect และโปรแกรม LabVIEW 

 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการท างานแบบโฟลวชาร์ต 
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการท างานแบบไดอะแกรม 
 
1) กระบวนการเก็บค่าภาพและวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างข้อต่อ 

  การเก็บค่าภาพ เพื่อเก็บข้อมูลต่างตามส่วนของข้อต่อของร่างกายที่ได้มาจาการตรวจจับด้วยกล้อง Kinect เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบในโปรแกรม โดยในท่ีนี้เราจะใช้ข้อต่อส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างเปรียบเทียบกับข้อต่อส่วนหัวเข่าทั้งสองข้าง 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 เก็บค่าข้อต่อส่วนหัวไหล่และหัวเข่า 

  

ในการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างข้อต่อหัวไหลกับข้อต่อหัวเข่าเพื่อตรวจจับการล้ม เก็บข้อมูลระยะห่างระหว่างข้อ

ต่อของผู้ทดสอบจ านวน 5 คน คนละ 2 ครั้ง เพื่อหาค่าขีดแบ่งท่ีเหมาะสมในการตรวจจับการล้มโดยใช้ระยะห่างระหว่างข้อต่อ 

การเก็บข้อมูลระยะห่างระหว่างข้อต่อในท่ายืนปกติแสดงในตารางที่ 1  และการเก็บข้อมูลระยะห่างระหว่างข้อต่อเมื่อเกิดการ

ล้มแสดงในตารางที่ 2 

 

 

 

 

ข้อต่อส่วนหัวไหล ่

ข้อต่อส่วนหัวเข่า 
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ตารางที่ 1 เก็บค่าระยะห่างระหวา่งข้อต่อส่วนไหล่กับข้อต่อส่วนหัวเข่าในท่ายืนปกต ิ

การยืนปกติ 

ล าดับ ระยะห่างไหล่ขวา 
กับเข่าขวา 

ระยะห่างไหล่ซ้าย 
กับเข่าซ้าย 

1 7.9 7.52 
2 2.63 8.98 
3 5.58 6.45 
4 4.25 2.47 
5 6.87 9.67 
6 4.53 5.92 
7 3.57 7.57 
8 8.69 4.58 
9 5.49 6.57 
10 9.28 3.17 

 

ตารางที่ 2 เก็บค่าระยะห่างระหวา่งข้อต่อไหล่กับข้อต่อหัวเขา่ในท่าล้ม 

การล้ม 

ล าดับ ระยะห่างไหล่ขวา 
กับเข่าขวา 

ระยะห่างไหล่ซ้าย 
กับเข่าซ้าย 

1 -2.72 -6.8 
2 22.78 -0.87 
3 3.96 -11.35 
4 1.04 -4.06 
5 -6.72 1.85 
6 -6.15 -7.02 
7 -19.29 -9.22 
8 32.96 -32.27 
9 18.95 -31.75 
10 -0.99 -1.69 

 

  จากการเก็บค่าระยะห่างระหว่างข้อต่อส่วนหัวไหล่และข้อต่อส่วนหัวเข่า ขณะยืนแบบปกติและคณะล้ม ตารางที่ 1 

และตารางที ่2 พบว่า ในท่ายืนปกติระยะห่างระหว่างข้อต่อจะไม่ติดลบ แต่หากเกิดการล้มระยะห่างระหว่างข้อต่อจะเป็นค่า

น้อยกว่า 0 หรือค่าติดลบ ท าให้ได้ค่าขีดแบ่งในการตรวจจับการล้มคือ T = 0 ( T คือ ค่าขีดแบ่ง) 
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2) ทดสอบการล้มแบบหงายหน้า และแบบคว่ าหน้า 

 

 

  

 

 

 รูปที่ 4 ทดสอบการล้มแบบหงายหน้า    รูปที่ 5 ทดสอบการล้มแบบคว่ าหน้า 

   

  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบการล้มแบบหงายหน้าดังในรูปภาพที่ 4 และการล้มแบบคว่ าหน้า ดังในรูปภาพที่ 5 เพื่อหา

ค่าที่เปลี่ยนไปของข้อต่อส่วนหัวไหล่เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่าของข้อต่อส่วนหัวเข่าในโปแกรมที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการยืน

โดยปกติข้อต่อส่วนหัวไหล่จะห่างจากข้อต่อส่วนหัวเข่า แต่การล้มจะท าให้ข้อต่อส่วนหัวไหล่และหัวเข่ามีความใกล้เคียงกันโดย

ผู้ท าการวิจัยได้ท าการน าค่าของข้อต่อทั้งสองส่วนมาลบกัน ค่าท่ีได้จึงน้อยกว่าค่าขีดแบ่ง T  

 

ผลการวิจัย  

 ทดสอบการล้มแบบหงายหน้า และการล้มแบบคว่ าหน้า ใช้ผู้ทดสอบจ านวน 5 คน ทดสอบการยืนปกติคนละ 10 

ภาพ ล้มแบบหน้าหงายคนละ 10 ภาพ และการแบบล้มหน้าคว่ า คนละ 10 ภาพ ทั้งหมด 105 ภาพ  

 

ตารางที่ 3 จ านวนและเปอร์เซ็นของการทดลองการล้ม 

การทดสอบ จ านวนภาพ 
ผลการทดลอง 

ถูกต้อง % ผิดพลาด % 
ยืนปกต ิ 50 50 100 0 0 

การล้มแบบคว่ าหน้า 50 45 90 5 10 
การล้มแบบหงายหน้า 50 40 80 10 20 

รวม 150 135 90 15 10 
 

อภิปรายผล  

  จากการทดสอบทั้งหมด 150 ครั้งเกิดการผิดพลาดทั้งหมด 15 ครั้ง คิดเป็น 10  % เกิดจากระยะการล้มของผู้

ทดลองที่ใกล้เกินระยะโฟกัสของกล้อง รูปที่ 6 แสดงผลการตรวจจับการล้มที่ผิดพลาดซึ่งเกิดจากผู้ทดลองอยู่ใกล้กล้อง Kinect 

มากเกินระยะ 1.5 เมตร และเกิดจากการบิดตัวของผู้ทดลองขณะลม้ท าให้ ข้อต่อส่วนหัวไหล่ทับซ้อนกับข้อต่อส่วนหัวเข่าท าให้

ข้อต่อส่วนหัวเข่าถูกโปรแกรมตัดออกไปจึงท าให้ โปรแกรมที่ใช้ในการทดลองเกิดการประมวลผลผิดพลาด ดังแสดงในรูปที่ 7 
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รูปที่ 6 ผลการทดสอบการล้มที่ผิดพลาดที่เกิดจากโฟกัสของกล้อง     รูปที่ 7 ทดสอบการล้มที่ผิดพลาดข้อต่อส่วนหัวไหล่ 

                  ทับซ้อนกับข้อต่อส่วนหัวเข่า 

สรุปผลการวิจัย   

  จากการศึกษาข้อมูลพบว่าประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลก ท าให้อุบัติเหตุที่เกิดจากผู้สูงอายุก็เพิ่มสูงขึ้น

ตามไปด้วย จึงท าให้เกิดการทดลอง ตรวจจับการล้มด้วยกล้อง Kinect ร่วมกับโปรแกรมLabVIEWในการจ าลองการตรวจจับ

การล้มและได้ท าการทดสอบทั้งหมด 150 ครั้ง โดยถูกต้องทั้งหมด คิดเป็น 90 % และผิดพลาดทั้งหมด คิดเป็น 10 % โดยใช้

เทคนิคการตรวจจับข้อต่อ และการค านวณระยะห่างระหว่างข้อต่อส่วนหัวไหล่กับข้อต่อส่วนหัวเข่า 
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การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักด้วย  
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5015 โดยใชฟ้างข้าวและชานอ้อยที่ผ่านการย่อยสลาย 

A study on alcohol content from fermented process with  
Saccharomyces  cerevisiae TISTR 5015 using the degradation of rice straw and bagasse 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์จากการหมักฟางข้าวและชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วย  Saccharomyces  
cerevisiae TISTR 5015 โดยท าการปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 2 M และความร้อนที่
อุณหภูมิ 70 ºC เป็นเวลา 90 นาที เพื่อก าจัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนิน พบว่าปริมาณเซลลูโลสจากฟางข้าวหมักและชานอ้อย
หมักเพิ่มขึ้นจาก 65.63 เป็น 99.17 และ 60.94 เป็น 95.31% (น้ าหนักแห้ง) ตามล าดับ หมักเพื่อเปลี่ยนเซลลูโลสให้เป็น
น้ าตาลรีดิวซ์ (กลูโคส)ด้วย Trichoderma reesei TISTR 3080 พบว่าอัตราส่วนฟางข้าวและชานอ้อยต่ออาหารเหลวที่
เหมาะสมที่สุดในการผลิตกลูโคส มีค่าเท่ากันคือ 1:20 ใช้ระยะเวลาการหมัก 72 ช่ัวโมง พบปริมาณกลูโคสสูงสุดเท่ากับ 0.63 
และ 0.53 mg/ml ตามล าดับ จากนั้นน าสารละลายที่ได้ไปท าการหมักแอลกอฮอล์ด้วย S. cerevisiae TISTR 5015 เป็นเวลา 
168 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิห้อง โดยท าการเขย่าเพื่อให้อากาศท่ีความเร็ว 165 rpm พบว่าช่ัวโมงท่ี 96 มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุด
ทั้งฟางข้าวและชานอ้อยเท่ากับ 1.47 และ 1.93 % (v/v) ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ : ฟางข้าว ชานอ้อย น้ าตาลรีดิวซ์ แอลกอฮอล์ 
 

Abstract 
The study on alcohol content from degradation of rice straw and bagasss with Saccharomyces 

cerevisiae TISTR 5015. The procese started from pretreatment raw materials with 2M NaOH and heated at        
70 °C for 90 min to remove hemicellulose and lignin, the results were found that cellulose content from 
fermented rice straw and bagasss from fermented of rice straw and bagasse were increased from 65.63 to 
99.17 and 60.94 to 95.31% (dry weight), respectively by Trichoderma reesei TISTR 3080. The result showed 
the appropriate ratio (substrate: media) for producing glucose was 1:20 at 72 hrs in both of raw materials, 
and also found the highest content of glucose were 0.6265 and 0.5286 mg/ml, respectively. The solution 
was used for alcohol fermentation with S. cerevisiae TISTR 5015 at room temperature, 165 rpm for 168 
hrs. The maximum alcohol content was found at 96 hrs in both of rice straw and bagasse which were 
1.466 and 1.933% (v/v) respectively.  

 

Keywords : Rice straw, Bagasse, Reducing sugar, Alcohol 
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บทน า 
พลังงานเชื้อเพลิงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เนื่องจากมีความต้องการใช้พลังงานทุกภาคส่วน

ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะน้ ามันปิโตเลียมซึ่งมีความต้องการใช้ปริมาณมากและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้เช้ือเพลิงปิโตเลียมของโลกมีปริมาณลดลงและมีแนวโน้มทางด้านราคาสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึง
ต้องมีการน าเข้าเช้ือเพลิงในปริมาณสูง ปัญหาดังกล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยกันหาทางแก้ไข โดยการใช้
พลังงานทางเลือกซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ จึงได้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรที่
เป็นทรัพยากรหลักของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม แหล่งพลังงานที่ส าคัญของไทยคือ พลังงานจากชีวมวลที่
สามารถลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง พลังงานชีวมวลที่สามารถน ามาใช้เป็น
เช้ือเพลิงมี 2 ประเภทคือ เอทานอลและไบโอดีเซล เอทานอลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบหลัก 3 ประเภท คือวัตถุดิบที่มี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ าตาล แป้ง และเซลลูโลส วัตถุดิบประเภทน้ าตาล ได้แก่ น้ าอ้อย กากน้ าตาล ข้าวฟ่างหวาน เป็น
ต้น วัตถุดิบประเภทแป้ง ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรจ าพวกธัญพืช เช่น ข้าวจ้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง 
และพวกพืชหัว เช่น มันส าปะหลัง มันฝรั่ง มันเทศ เป็นต้น และวัตถุดิบประเภทเซลลโูลส ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากผลผลติ
ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด ร าข้าว เป็นต้น (คณะกรรมการกรมพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร, 2545) 
วัตถุดิบประเภทลิกนินและเซลลูโลสที่ใช้น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล มีองค์ประกอบที่เป็นเซลลูโลส 39% เฮมิ
เซลลูโลส 27% และลิกนิน (Kaur, Arneja and Singh, 1998) ลิกนิน เซลลูโลส ประกอบด้วยน้ าตาล 5 ชนิด คือน้ าตาลที่มี
คาร์บอน 6 อะตอม ได้แก่ กลูโคส แมนโนส และกาแลกโตส และน้ าตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม ได้แก่ ไซโลส และอะราบิโนส 
โดยพบว่าน้ าตาลแมนโนส กาแลกโตส และอะราบิโนสพบเป็นองค์ประกอบของเฮมิเซลลูโลสในรูปของสารประกอบกลูโคส
แมนแนน อะราบิโนสไซแลน และกลูคูโรโนไซแลน ซึ่งเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส เมื่อผ่านการย่อยสลายด้วยกรดหรือเอนไซม์
จะได้น้ าตาลที่สามารถน ามาหมักด้วยจุลินทรีย์แล้วให้ผลผลิตเป็นเอทานอล และหลังการย่อยสลายแล้วให้น้ าตาลกลูโคส
ประมาณ 30% และมีน้ าตาลไซโลสประมาณ 17% ของน้ าหนักแห้ง (รัชพล พะวงศ์รัตน์, 2558; Thomas and Yong-su, 
2000) 

งานวิจัยนี้จึงเลือกศึกษาปริมาณแอลกอฮอลล์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีราคาถูกเพื่อเป็นแนวทางในการ
ลดต้นทุนของการผลิตเอทานอล คือ ฟางข้าว และชานอ้อย (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงษ์, 2555) เนื่องจากฟางข้าว และ ชานอ้อย
มีองค์ประกอบของเซลลูโลสที่เหมาะสม การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากระบวนการหมักแอลกอฮอล์จากฟางข้าวและชานอ้อยใน
ระดับห้องปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการปรับสภาพและย่อยสลายเซลลูโลสจากฟางข้าวและชานอ้อย โดยใช้
เอนไซม์จาก Trichoderma reesei TISTR 3080 และศึกษาหาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมักด้วย 
Saccharomyces cerevisiae TISTR 5015  
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย
วัตถุดิบ 

 ฟางข้าวพันธุ์ กข 10  และชานอ้อย พันธุ์ขอนแก่น 10 ได้จากพื้นที่เพาะปลูกข้าวและอ้อยในอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 
เชื้อจุลนิทรีย ์

Trichoderma reesei TISTR 3080 และ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5015 ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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การปรับสภาพเซลลูโลส 
น าฟางข้าวและชานอ้อยมาแช่ในสารละลาย 2M NaOH ในอัตราส่วน 1:10 (w/v) ทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง 1 วัน จากนั้น

น าไปต้มในสารละลาย 2M NaOH ในอัตราส่วน 1:10 (w/v) ที่อุณหภูมิ 70 ºC เป็นเวลา 90 นาที จากนั้นน าไปปรับสภาพให้
เป็นกลาง (pH 7) ด้วย 2M NaOH หรือ 12M HCl ท าให้ปลอดเช้ือด้วยเครื่องนึ่งความดันไอ ใช้สภาวะที่อุณหภูมิ 121 ºC   
15 นาที แรงดันไอน้ า 15 psi ท าการเปรียบเทียบปริมาณเซลลูโลสก่อนและหลังการปรับสภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ
เซลลูโลสตามวิธีทดสอบของ TAPP 203 om-88 (Milne, Brennan and Glenn, 1998) 

 
การย่อยสลายเซลลูโลสด้วย T. reesei TISTR 3080  

ท าการเลี้ยงเช้ือรา T. reesei TISTR 3080 ในอาหาร PDA บ่มอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 168 ช่ัวโมง จนได้สปอร์
จ านวนมาก จากนั้นถ่ายเช้ือโดยใช้คอร์กบอเรอ (Cork borer) ขนาด 0.5 cm ตัดเส้นใยบนอาหาร 5 ช้ินน าใส่ในอาหารเหลว
ส าหรับเชื้อรา (ผ่องศรี ศิวราศักดิ์, 2538) ที่เตรียมไว้ 5 ขวด ปริมาตรขวดละ 200 ml โดยมีเซลลูโลสปรับสภาพอยู่ปริมาณ 5 
10 15 20 และ 25 ml ในแต่ละขวด (อัตราส่วน 1:08 1:10 1:13 1:20 และ 1:40 ตามล าดับ) ท าการเลี้ยงโดยการให้อากาศ
ด้วยการเขย่าที่ความเร็ว 165 rpm อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน เปรียบเทียบการวิเคราะห์หาเซลลูโลสด้วยการวัดน้ าตาล
รีดิวซใ์นรูปของกลูโคส (Miller, 1959)  

 
กระบวนการหมัก  
 เตรียม S. cerevisiae TISTR 5015 โดยน าเช้ือที่ผ่านการเลี้ยงบนอาหาร YMA มาเพิ่มปริมาณเช้ือในอาหารเหลว 
YM broth ที่ปลอดเชื้อ 100 ml น าไปเลี้ยงในสภาวะเขย่าที่ความเร็ว 165 rpm อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน  โ ด ย เ ต รี ย ม
สารละลายน้ าตาลรีดิวซ์ท่ีได้จากการย่อยสลายเซลลูโลสที่มีค่าสูงสุด ปริมาตร 100 ml ปรับ pH 5 ด้วยสารละลายกรดอะซิติก 

หรือสารละลาย NaOH เจือจาง แล้วเติมเกลือแร่ [(NH4)2HPO4 0.3 g (NH₄)₂ SO4 0.5 g และ MgSO4 0.1 g (g/l)] ของ
สารละลายน้ าตาลรีดิวซ์ ที่ผ่านการฆ่าเช้ือจากนั้นเติม S. cerevisiae TISTR 5015 ปริมาณ 8% (v/v) น าไปเลี้ยงในเครื่องบ่ม
แบบเขย่า 165 rpm ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 168 ช่ัวโมง ท าการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ และวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์โดยใช้เครื่อง Hand refractometer 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 ข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลองถูกน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และวเิคราะห์ความแตกต่างคา่เฉลี่ยด้วยวิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคญั 0.05

ผลการวิจัย 
การปรับสภาพเซลลูโลส 

การปรับสภาพฟางข้าวและชานอ้อยพบว่าปริมาณเซลลูโลสที่มีอยู่ในฟางข้าวจากเดิมก่อนปรับสภาพมีปริมาณ  
65.63 ± 1.19% (น้ าหนักแห้ง) หลังการปรับสภาพแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 99.17 ± 0.20% (น้ าหนักแห้ง) และเซลลูโลสที่มีอยู่ใน
ชานอ้อยจากเดิม 60.94 ± 1.20% (น้ าหนักแห้ง) เพิ่มขึ้นเป็น 95.31 ± 0.56% (น้ าหนักแห้ง) ดังแสดงในภาพที่ 1 โดย NaOH 
จะไปเพิ่มการพองตัวภายในโมเลกุลภายในต่อสายพันธะภายในของไซแลนในเฮมิเซลลูโลส ความพรุนของวัสดุจะเพิ่มขึ้นได้  
เมื่อท าการก าจัดสายโซ่ที่เช่ือมต่อภายใน ลดระดับความเป็นพอลิเมอร์ขนาดใหญ่ สามารถแยกสายโครงสร้างระหว่างลิกนิน
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และ คาร์โบไฮเดรต และเป็นการแยกองค์ประกอบหรือท าลายโครงสร้างของลิกนิน (รัชพล พะวงศ์รัตน์, 2558) เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณเซลลูโลสในรูปของน้ าหนักแห้งจากการปรับสภาพ พบว่าปริมาณเซลลูโลสของฟางข้าวมีมากกว่าชานอ้อย 

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณเซลลโูลสในฟางข้าวและชานอ้อยก่อนและหลังการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และความร้อน 

 
การการย่อยสลายเซลลูโลสด้วย T. reesei TISTR 3080 
 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของกลูโคสที่เกิดจากการย่อยสลายเซลลูโลสจากฟางข้าวด้วย T. reesei TISTR 3080 มี
ค่าสูงสุด 2 ค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) คือ 0.4175 ± 0.05 และ 0.0546 ± 0.00 mg/ml ที่
อัตราส่วนของซับสเตรตต่ออาหารเหลวเท่ากับ 1:08 และ 1:20 ตามล าดับ ซึ่งใช้เวลา 72 ช่ัวโมงทั้ง 2 ตัวอย่าง โดยอัตราส่วน 
1:08 มีปริมาณกลูโคสเพิ่มขึ้นจาก 0.0546 ± 0.05 เป็น 0.4175 ± 0.00 mg/ml และ อัตราส่วน 1:20 เพิ่มขึ้นจาก         
0.022 ± 0.00 เป็น 0.5246 ± 0.08 mg/ml (ภาพที่ 2) ปริมาณกลูโคสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากเอนไซม์เซลลูเลสจาก      
T. reesei TISTR 3080 เปลี่ยนเซลลูโลสในฟางข้าวให้กลายเป็นกลูโคสซึ่งจากการทดลองพบว่าช่ัวโมงที่ 72 มีปริมาณกลูโคส
สูงที่สุดหลังจากนั้นปริมาณกลูโคสมีแนวโน้มลดลง 
 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์ในรปูของกลูโคสที่ได้จากการย่อยสลายฟางข้าวด้วย T. reesei TISTR 3080 โดยใช้อัตราส่วน
ของซับสเตรตต่ออาหารเหลวท่ีแตกต่างกัน 
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ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของกลูโคสที่เกิดจากการย่อยสลายเซลลูโลสจากชานอ้อยด้วย T. reesei TISTR 3080 
พบว่าปริมาณกลูโคสสูงสุดมี 2 ค่าคือ 0.6265 ± 0.02 และ 0.5826 ± 0.03 mg/ml ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) ซึ่งเป็นการหมักโดยใช้อัตราส่วนซับสเตรตต่ออาหารเหลวเท่ากับ 1:08 และ 1:20 ตามล าดับ โดยทั้งสอง
อัตราส่วนใช้เวลาหมักที่ 72 ช่ัวโมงเท่ากัน ท่ีอัตราส่วน 1:08 พบว่าปริมาณกลูโคสเพิ่มขึ้นจาก 0.0811 ± 0.10 เป็น 0.6265 ± 
0.02 mg/ml และ ท่ีอัตราส่วน 1:20 เพิ่มขึ้นจาก 0.0251 ± 0.00 เป็น 0.5826 ± 0.03 mg/ml (ภาพที3่) 

 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของกลูโคสที่ได้จากการย่อยสลายชานอ้อยด้วยเช้ือรา T. reesei TISTR 3080 โดยใช้
อัตราส่วนของซับสเตรตต่ออาหารเหลวท่ีแตกต่างกัน 

เมื่อเปรียบเทียบการย่อยสลายของฟางข้าวและชานอ้อยในกระบวนการเดียวกัน พบได้ว่าการใช้ชานอ้อยเป็น 
ซับสเตรต สามารถย่อยสลายแล้วให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของกลูโคสได้สูงกว่าฟางข้าวเนื่องจากชานอ้อยมีเฮกโซเซน
เท่ากับ 41.13% ส่วนฟางข้าวนั้นมีเฮกโซเซน เท่ากับ 36% น้ าตาลรีดิวซ์ในรูปของกลูโคสของชานอ้อยจึงมีมากกว่าฟางข้าว
เพราะส่วนหน่ึงได้มาจากการที่เซลลูเลสย่อยสลายเฮกโซเซนเปลี่ยนน้ าตาลเป็นกลูโคส (Sitton, Foutch, Book and Gaddy, 
1979) เมื่อพิจารณาจากกลูโคสที่ได้จากการหมักพบว่าระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ 72 ช่ัวโมง โดยอัตราส่วนซับสเตรตต่อ
อาหารเหลว ที่เหมาะสมที่สุดคือ 1:20 เนื่องจากใช้ปริมาณซับสเตรตที่น้อยกว่า และในปริมาณฟางข้าวให้ปริมาณกลูโคสสูง
กว่าอัตราส่วน 1:08 และในชานอ้อยให้ปริมาณกลูโคสไม่แตกต่างกับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับอัตราส่วนท่ี 1:08 (p>0.05) 

 
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักด้วย S. cerevisiae TISTR 5015 
 ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักน้ าฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วย S. cerevisiae TISTR 5051 พบว่า
ปริมาณกลูโคสมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาที่ท าการทดลอง โดยมีปริมาณลดลงจาก 0.711 ± 0.07 เป็น 0.205 ± 0.08 

mg/ml เมื่อพิจารณาปริมาณแอลกอฮอล์ทีเ่กิดขึ้น พบว่าปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้หมักจนถึงช่ัวโมงที่ 96 
หลังจากนั้นจงึลดลง โดยปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดที่ได้เท่ากับ 1.466 ± 0.11% (v/v) ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p 0.05) (ภาพที ่4)  
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ภาพที่ 4 ปริมาณกลูโคสและแอลกอฮอล์จากการหมักน้ าฟางข้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วย S. cerevisiae TISTR 5015  

 
ปริมาณกลูโคสจากการหมักแอลกอฮอล์ด้วยน้ าชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพ พบว่าปริมาณกลูโคสลดลงจาก 0.507 

± 0.01 เป็น 0.1272 ± 0.05 mg/ml และปริมาณแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น โดยพบว่าช่ัวโมงที่ 96 มีปริมาณแอลกอฮอล์ ที่ 1.933 
± 0.11% (v/v) หลังจากนั้นจึงลดลง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) (ภาพที่ 5) เช่นเดียวกับการหมักด้วย
น้ าฟางข้าว 

 

 
ภาพที่ 5 ปริมาณกลูโคสและแอลกอฮอล์จากการหมักน้ าชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพด้วย S. cerevisiae TISTR 5015  
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ภาพที่ 6  ปริมาณแอลกอฮอล์จากการหมักซับสเตรตที่ผ่านการปรับสภาพด้วย S. cerevisiae TISTR 5015  
 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้พบว่าการใช้ชานอ้อยเป็นซับสเตรตให้ปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าฟางข้าว 
โดยปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดที่พบจากการหมักด้วยชานอ้อยเท่ากับ 1.933 ± 0.11% (v/v) และปริมาณแอลกอฮอล์สูงสุดที่
หมักจากฟางข้าวเท่ากับ 1.466 ± 0.11% (v/v) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p 0.05) (ภาพที่ 6)  

จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ชานอ้อยเป็นซับสเตรตในการผลิตแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ฟางข้าว 
โดยอัตราส่วนของซับสเตรตต่ออาหารเหลวที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนเซลลูโลสเป็นกลูโคสด้วย T. reesei TISTR 3080 คือ 
1:20 ที่ระยะเวลาหมัก 72 ช่ัวโมง และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตแอลกอฮอล์ด้วย S. cerevisiae TISTR 5015 
จากน้ าหมักชานอ้อยเท่ากับ 96 ช่ัวโมง  
 
อภิปรายผล  

การย่อยด้วยเอนไซม์จากเชื้อรานั้นอาจมีผลที่แตกต่างกันออกไปตามความแข็งแรงของเช้ือราที่ท าการเพาะเลี้ยง ท า
ให้ปริมาณความเข้มข้นของเอนไซม์อาจควบคุมได้ไมด่ีนัก ดั้งนั้นการเพาะเลี้ยงเช้ือราให้อยู่ในช่วงที่สมบูรณ์อายุไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป และชนิดของเช้ือราที่น ามาใช้มีผลอย่างมากต่อปริมาณของกลูโคสที่ได้จากการหมัก เมื่อ น าน้ าหมักไปหมัก
แอลกอฮอล์ด้วย S. cerevisiae TISTR 5015 พบว่าการหมักด้วยชานอ้อยให้ปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าฟางข้าวใน
กระบวนการหมักแบบเดียวกัน ซึ่งพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้จากการใช้ชานอ้อยเป็นซับสเตรตมากกว่าฟางข้าวตลอด
ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการปรับสภาพฟางข้าวและชานอ้อยโดยใช้ 2M NaOH และความร้อน พบว่าฟางข้าวและชานอ้อยมีปริมาณ

เซลลูโลสเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบฟางข้าวและชานอ้อยหลังปรับสภาพทั้งนี้เนื่องจากความร้อนและด่างจะสามารถก าจัด เฮมิ
เซลลูโลสและลิกนินออกได้ และพบว่าฟางข้าวมีปริมาณเซลลูโลสในรูปของเปอร์เซนต์น้ าหนักแห้งมากกว่าชานอ้อย เมื่อน า
ฟางข้าวและชานอ้อยที่ผ่านการพรีทรีตเมนต์มาการย่อยสลายเซลลูโลสด้วยเอนไซม์เซลลูเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่หลังออกมา
ภายนอกเซลล์ โดยการหมักด้วยเชื้อรา T. reesei TISTR 3080 พบปริมาณน้ าตาลรีดวิซ์ท่ีพบมีปรมิาณมากข้ึนตามระยะเวลาที่
ใช้หมัก จนถึงช่ัวโมงท่ี 72 และมีปริมาณลดลง โดยอัตราส่วนซับสเตรตต่ออาหารเหลวที่เหมาะสมในการใช้ T. reesei TISTR 
3080 ในการย่อยสลายฟางข้าวและชานอ้อยท่ีผ่านกระบวนการอยู่ที่อัตราส่วน 1:20  
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พ้ืนท่ีอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นการน าเทคโนโลยีที่ได้

จากแปลงทดลอง (เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, KUT) สู่แปลงเกษตรกรเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี

เดิมที่เกษตรกรด าเนินการอยู่ (เทคโนโลยีการปลูกพืชของเกษตรกร, FMT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิต

ข้าวโพดให้เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรกร มุ่งเน้นเทคโนโลยีใน 4 เรื่อง คือ พันธุ์พืช เขตกรรม อารักขาพืช และ

ส่งเสริมการผลิต ผลของการวิจัย พบว่า ผลผลิตข้าวโพดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา (UPMI) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,673 กก./ไร่

แตกต่างทางสถิติกับผลผลิตเฉลี่ย (1,466 กก./ไร่) ของพันธุ์ NK48 ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้  พบการโรคระบาด 3 ชนิด คือ โรค

ใบขีด โรคใบจุด และโรคราน้ าค้าง กับข้าวโพดทั้ง 2 พันธุ์ แต่พบน้อยในพันธุ์ UPMI ขณะที่การระบาดของแมลงพบไม่สูงถึง

ระดับเศรษฐกิจกับข้าวโพดพันธุ์ UPMI และไม่ได้ใช้สารเคมี ส าหรับวัชพืชพบความหนาแน่นโดยส่วนใหญ่เป็นหญ้าแห้วหมู

รองลงมา ได้แก่ ผักปราบ และหญ้าโขย่ง มีค่ารวม 93-158 และ 110-187 ต้น/ตร.ม. ตามล าดับ ด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า การ

ใช้ข้าวโพดพันธุ์ UPMI มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,847 บาท/ไร่ ผลผลิต 1,673 กก./ไร่ ขายได้ 6 บาท/กก. ได้ก าไร 4,191 

บาท/ไร่ ส่วนข้าวโพดพันธุ์ NK48 มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,544 บาท/ไร่ ผลผลิต 1,466 กก./ไร่ ได้ก าไร 3,252 บาท/ไร่ ซึ่ง

ผลจากการทดลองกับข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถเพิ่มผลผลิ ตคุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อ

เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการปลูกของเกษตรกร 

ค าส าคัญ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดเทคโนโลยี เขตกรรม อารักขาพืช  

Abstract 

The development of technology set to increase field corn production in Mae-Jai District, Phayao 
Province. Namely, there is technology implementation from researching plot (Kasetsart University Technology, 
KUT) to farmer's plot (Farmer Technology, FMT). The objectives were to develop a suitable set of corn 
production technology to be applied in the farmer's plot. Four technologies were headed to variety, 
cultivation, crop protection and promote production. The results showed that the corn yield of the University 
of Phayao (UPMI) gave an average yield of 1,673 kg / rai, statistically different with the average yield (1,466 kg / 
rai) of NK48 varieties that most farmers use. 3 types of epidemics are found: leaf disease, leaf spot disease and 
mildew disease. With both maize varieties, but found less in UPMI varieties, while insect outbreaks were not as 
high as economic levels with UPMI corn varieties and did not use chemicals. For the weeds, the density was 
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found mostly in the grasshopper, followed by vegetables and crushed grass with a total value of 93-158 and 
110-187 trees / sq.m., respectively. The use of UPMI corn has a total production cost of 5,847 baht / rai, 
yielding 1,673 kg / rai, selling at 6 baht / kg, earning a profit of 4,191 baht / rai. NK48 varieties of corn have a 
total production cost of 5,544 baht / rai, 1,466 kg yield. / Rai can gain 3,252 baht / rai. The results from the 
experiment with corn with the technology of Kasetsart University can increase the productivity, worth the 
investment, when compared to the planting technology of farmer. 

keywords : Maize, Technology Package, Cultivation, Crop Protection 

 

บทน า   

 จังหวัดพะเยาก็เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศมีพื้นที่ทั้งหมด 3,959,413 ไร่แบ่งพื้นที่ 

การเกษตร 1,069,468 ไร่คิดเป็นร้อยละ 27.01 % โดยมีการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว และข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก  

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปลูกผักและผลไม้ เช่น ขิง หอมแดง กระเทียม ลิ้นจี่ และล าไย เป็นต้น สืบเนื่องจากการที่เกษตรกรมัก

ประสบปัญหาด้านการผลิต ได้แก่ ผลผลิตตกต่ า ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ผลผลิตไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด เป็นต้น 

ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรไม่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร  สิ่งส าคัญเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหามาจากการจัดการระบบ

การเกษตร (agrarian system) ได้แก่ การเลือกพื้นที่ การเลือกชนิดพืช การเขตกรรม การอารักขาพืช การจัดการระบบ

การเกษตร และการตลาด เป็นต้น  อันเนื่องมาจากการที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการเกษตรของตนเอง ได้แก่ 

ชนิดของดิน ชนิดของพืชปลูก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การเขตกรรม การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว การเก็บ

รักษาผลิตผล และการวางแผนการตลาด เป็นต้น ซึ่งถ้าข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความรู้ความเข้าใจที่

ไม่ถูกต้องย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตทางการเกษตรทันที  ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของจังหวัด

พะเยาโดยเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (field corn) มากกว่า 90 % และมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยเฉพาะในปี 

2555 พ้ืนท่ีมากกว่า 300,000 ไร่ ซึ่งถือได้ว่าสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2555) เนื่องด้วย

ความที่เป็นพืชที่เพาะปลูกง่ายอายุเก็บเกี่ยวสั้นเหมาะสมกับฤดูกาล และพื้นที่เพาะปลูก ใช้ปริมาณน้ าน้อยตลอดฤดูกาล

เพาะปลูกจึงท าให้ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง (ชลวุฒิ และก้อนทอง, 2543) ดังจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญของ

บริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เอกชนที่ต่างให้ความส าคัญกับพื้นที่การผลิตของพะเยาเป็นอย่างมากมีการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการ

ขาย การปลูกทดสอบสายพันธุ์ในแปลงเกษตรกร การปลูกเพื่อสร้างสายพันธุ์ลูกผสมในทุกๆปี (ข้อมูลจากการสอบถาม

เกษตรกร และพนักงานบริษัท) รวมทั้งการส่งเสริมจากภาครัฐที่ผลักดันโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

เกษตรกรอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ดีแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  แม้กระนั้นก็ตามเนื่องด้วยความแตกต่างใน

เรื่องของพื้นที่อัน ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความรู้ความเข้าในเรื่องการปลูกข้าวโพดในแต่ละพื้นที่ ความหลากหลาย

ของพันธุ์ท่ีมีการตอบสนองในแต่ละพื้นท่ีย่อมแตกต่างกันออกไป การระบาดและความรุนแรงของโรค แมลงศัตรูพืชของแต่ละ

พื้นที่ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิชาการของเกษตรที่มีอยู่น้อย และประสิทธิภาพต่ า เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นเรื่องจริงของ

ปัญหาของเกษตรกรไทยการปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรที่ผ่านมาจึงเป็นในลักษณะของการเลียนแบบในลักษณะที่ว่า “เขาว่าดีก็

เลยท าตาม” ทั้งๆ ที่กิจกรรมแต่ละพื้นที่นั้นมีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันจึงต้องมีการศึกษาวิจัยจึงจะสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นการน าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยมาถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด   
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จากปัญหาที่กล่าวมาทีมงานนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีแนวคิดพัฒนางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุด

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา” เป็นการน าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยในแต่ละเรื่องจาก

แปลงทดลองสถานีวิจัยมาต่อยอดในแปลงเกษตรกรโดยเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่เกษตรกรได้ด าเนินการอยู่เพื่อให้เกิด

การยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการปรับตัวของชุดเทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่  โดยการศึกษาครั้งนี้

ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแบบในแต่ละพื้นที่ของ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นไปตามนโยบายหนึ่งคณะหนึ่งอ าเภอ

ของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยเป็นการท างานวิจัยเชิงบูรณาการใน 4 กลุ่ม คือ การปรับปรุงพันธุ์พืช เขตกรรม อารักขาพืช และ

กลุ่มส่งเสริมการผลิต  เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้ และเป็นงานวิจัยต่อยอดของงานวิจัยทั้ง 4 กลุ่มที่ได้จาก

แปลงทดลองในสถานีซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีที่ได้จากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) และกรมวิชาการเกษตร  

โดยใช้พันธุ์ที่ปรับปรุงแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และกรมวิชาการเกษตร  เปรียบเทียบต้นทุน

และก าไรกับพันธุ์และเทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน  ในท้ายท่ีสุดจะเป็นการสรุป และประเมินระหว่างผู้ด าเนินการวิจัย 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางหลัก (model) ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัด

พะเยา และเพื่อเป็นแนวทางการท างานวิจัยร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นในอนาคตโดยที่งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่มากที่สุด 2) เพื่อน าผลงานวิจัยมา

ประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรกรจริงและ 3) เพื่อให้เกษตรกรยอมรับเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเกษตรอย่างแท้จริง โดยมีพื้นที่

ศึกษาวิจัยที่ อ า เภอแม่ ใจ จั งหวัดพะเยา ซึ่ งมีพื้นที่ การปลูกข้ าวโพดเลี้ ยงสัตว์สู ง เป็นอันดับต้นๆของจั งหวัด  

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

โดยใช้หลักเกณฑ์ คือ เป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวโพดพืชหลักในปัจจุบันในพ้ืนท่ี 6 ต าบลของอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดย

แบ่งพื้นที่ใช้แปลงพ้ืนท่ีละ 1 ไร่ ต าบลละ 2 แปลง ดังนี้ ต าบลแม่ใจ ต าบลศรีถ้อย ต าบลแม่สุก ต าบลป่าแฝก ต าบลบ้านเหล่า 

และต าบลเจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นพืน้ท่ีที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงของอ าเภอแม่ใจด าเนินการส ารวจโดยวิธีดังต่อไปนี้ 

การส ารวจอย่างไม่มีแบบแผน ด าเนินการในพื้นที่โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 

(เจ้าหน้าที่เกษตรของรัฐ) โดยไม่ใช้แบบสอบถามแต่จะมีรายการหัวข้อสั้นๆ ที่เตรียมมาซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องที่ต้องการศึกษา

ทั้งหมดเพื่อจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้อยู่ในการผลิตพืชเป้าหมาย 

การส ารวจอย่างมีแบบแผน มีการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์เกษตรกรที่ถูกคัดเลือก โดยเฉพาะข้อมูลวิธีการปฏิบัติ 

(agricultural practices) การปลูกข้าวโพดของเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ดังน้ี (1) สภาพพื้นที่ปลูก (2) ฤดูปลูก (3) 

การให้น้ า  (4) พันธุ์ข้าวโพด (5) วิธีการเตรียมแปลง (6) การใส่ปุ๋ย: ปุ๋ยรองพื้น และแต่งหน้า (7) ระยะปลูก (8) การคลุกเมล็ด

เตรียมปลูก (9) อัตราการใช้เมล็ดต่อพื้นที่ (10) วิธีการปลูก (11) การก าจัดวัชพืช: ก่อนงอกและหลังงอก (12) การถอนแยก 

(13) การก าจัดโรคพืช (14) การก าจัดแมลง (15) การเก็บเกี่ยว และ(16) การคิดต้นทุน ผลก าไร ภายหลังจากการขาย 
 

2. การท าแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยีแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (Farmer Participates test: FP test) (สุวินัย, 2543) 
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กลุ่มเกษตรกรมีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และท าแปลงทดลองในพื้นที่ของตัวเอง  โดยแบ่งแปลงออกตามการ

ทดลองใน 2 ชุดเทคโนโลยี ดังนี้ 1) ชุดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University 

Technology: KUT) (ตารางที่ 1) 2) ชุดเทคโนโลยีของเกษตรกร (Farmer Technology: FMT) 

2.1 การประชุมช้ีแจง หลังจากคัดเลือกแปลงทดลองในแต่ละต าบลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัดประชุมเกษตรกร 

2.2 การอบรมเกษตรกร หลังจากประชุมชี้แจงจะท าการอบรมเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว  โดยให้ความรู้เทคโนโลยีการ

ปลูกข้าวโพด รูปแบบการท าแปลงทดลองโดยแบ่งพื้นที่ใช้แปลงพ้ืนท่ีละ 1 ไร่ ต าบลละ 2 แปลง จ านวน 6 ต าบล 
 

              ตารางท่ี 1 แสดงชุดทดสอบเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

รายละเอียด KUT 
1) พันธุ์และแผนการทดลอง 
2) การเตรียมแปลง 
3) ปุ๋ยรองพ้ืน 
4) วันปลูก 
5) ระยะปลูก 
6) การคลุกเมล็ด 
7) อัตราเมล็ด 
8) การก าจัดวัชพืชก่อนงอก 
9) การถอนแยก 
10) การก าจัดวัชพืชอายุ 40 วัน 
11) ปุ๋ยแต่งหน้า 
12) การก าจัดโรคพืช 
 
13) การก าจัดแมลง 
 
14) การเก็บเกี่ยว 

- พันธุ์ที่ส่งเสริมในปัจจุบัน (ใช้ RCBD 4 ซ้ า) 
- ใช้วิธีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- 16-20-0 (30กก\ไร่) 
- 
- 75 x 20 ซม 
- คลุกเมล็ดด้วยสารลอสแบน + เอพรอน + แคปแตน  
- 3 กก\ไร่ (2 เมล็ด\หลุม) 
- พ่นสารคุมก าเนิด Atrazine + Pendimitarin 
- เหลือ 1 ต้น\หลุม 
- ใช้ Glufosinate (บาสต้าเอ๊กซ์) 
- 46-0-0 (30กก\ไร่) 
- ส ารวจทุกๆ 7 วัน และประเมินการเกิดโรคกับระดับเศรษฐกิจ
ก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี 
- ส ารวจทุกๆ 7 วัน และประเมินการเกิดแมลงศัตรูพืชกับระดับ
เศรษฐกิจก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี 
- เมื่อข้าวโพดอายุถึงวันก าหนดเก็บเกี่ยวพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์
ความชื้น 

 (Kasetsart University Technology: KUT) 

3. การติดตามเก็บข้อมูลวิธีการและวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตข้าวโพดของเกษตรกร  

Agricultural value ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นลักษณะทางการเกษตร อารักขาพืช คุณภาพของผลผลิตและเมล็ดพันธุ์    

โดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและประเมินผลโดยใช้วิธี LSD (least significant difference test) ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) โดยใช้พันธุ์การค้าเป็น treatment 

และการวิเคราะห์ร่วม  โดยใช้ R-Program version R 2.11.0 (R Development Core Team, 2010) 

Economical value ได้แก่ ข้อมูลผลตอบแทน และต้นทุนจากการผลิต โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (descriptive 

analysis) เป็นการวิเคราะห์ โดยรวบรวมข้อมูล จากข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง โดย

การบรรยายสรุป หรือใช้อัตราส่วนค่าเฉลี่ยร้อยละ ในการอธิบาย การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis)  

4. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (วัฒนะ และคณะ, 2543) 

เป็นกิจกรรมส าคัญเพื่อใช้เกษตรกรเป็นคนท าการวิจัยด้วยตัวเอง และใช้ตัวเกษตรกรเองด าเนินการถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการผลิตในลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ วิจัยต่อยอดให้แก่เกษตรกรราย
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อื่นๆ เพื่อจักได้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ ด าเนินการประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีโดยแบ่งออกเป็น 3 

กิจกรรมดังนี้ (1) ประเมินจากตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเอง (2) ประเมินจากกลุ่มเกษตรกรรายอื่นๆที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

(3) ประเมินจากกลุ่มเกษตรกรรายอื่นๆที่ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเกษตรกรต้นแบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนต่างๆของงานวิจัยงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม: ชุดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ผลการวิจัย  

1. ข้อมูลพื้นฐาน ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

จากการประชุมช้ีแจงการด าเนินงานของโครงการวิจัยให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ท าการส ารวจข้อมูล

เกษตรกรจ านวนทั้งสิ้น 65 ราย  โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามเป็นข้อมูลปีการเพาะปลูก พ.ศ. 2559/2560 ข้อมูลที่

ได้ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 29 ราย เพศหญิงจ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 45 และ 55 ตามล าดับ 

ขณะที่อายุของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 31-50 ปีนั่นคือมากกว่าร้อยละ 50 ของเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมดส่วนเกษตรกรที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดมีเพียง 4 รายเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ 6 ส าหรับ

ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับการศึกษาจ านวน 22 ราย หรือร้อยละ 34 ของเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด และรองลงมาจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา  จ านวนสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วน

1.การวินิจฉัยปัญหา                                             
- ทบทวนข้อมูลท่ีมีอยู่                                
- การส ารวจอย่างไม่เป็นทางการและ  
อย่างเป็นทางการ 

2.การวางแผน                                        
- จัดล าดับความส าคัญของงานวิจัยและ
วางแผนงานทดลองในแปลงเกษตรกร 

3.การด าเนินการทดลอง                                      
- ท าการทดลองในแปลงเกษตรกรเพื่อหา
ชุดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของเกษตร 

4.การประเมินผล                                           
- โดยเกษตรกร                                    
- ทางวิชาการเกษตร                              
- ทางสถิติ                                            
- ทางเศรษฐศาสตร์ 

4.การแนะน าเผยแพร่                               
- สาธิตเทคโนโลยีท่ีปรับปรุงใหม่แก่
เกษตรกร 

สถานีทดลอง 

พัฒนาและคัดเลือก

เทคโนโลยีท่ีเป็น

องค์ประกอบใหม่ 

ปัญหาท่ีน า

กลับมาวิจัยใน

สถานี 

เทคโนโลยีท่ีเป็น

องค์ประกอบใหม่ๆ

ส าหรับงานวิจัยใน

แปลงเกษตรกร 

ปัญหาเกี่ยวกับ

นโยบาย 

นโยบาย 

เป้าหมายของประเทศ

การจัดหาปัจจัยการ

ผลิต สินเชื่อ ตลาด 

ฯลฯ 

เลือกกลุ่ม

เกษตรกร

เป้าหมายและ

จัดล าดับ

ความส าคัญของ

งานวิจัย 
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ใหญ่ร้อยละ 37 มีอยู่ระหว่าง 5-6 คน จ านวน 24 ครัวเรือน และที่มีมากกว่า 8 คน ถึงร้อยละ 18 ซึ่งพบว่ามีครัวเรือนหนึ่งที่มี

จ านวนสมาชิกมากถึง 11 คน และเมื่อพิจารณาการช่วยกิจกรรมการเกษตรของสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกเพียง 2 

คน ที่ช่วยในกิจกรรมการเกษตรโดยเกินครึ่งหนึ่งของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ส าหรับการเลือกปลูกพืชของ

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างระหว่างข้าวและข้าวโพดนั้น พบว่า มีเกษตรกรที่ปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้ถึง 50 รายคิดเป็นร้อยละ 77 ของ

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด และมีเพียง 1 รายเท่าน้ันที่ปลูกแต่ข้าว  นอกจากน้ียังพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการปลูกพืช

เศรษฐกิจชนิดอื่นอีกด้วยโดยพืชที่ปลูก ได้แก่ ลิ้นจี่ ยางพารา กาแฟ พริก มะนาว อะโวคาโด และเห็ดฟาง เพื่อสร้างรายได้

ให้กับครัวเรือนซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 41 รายคิดเป็นร้อยละ 63 ที่ปลูกพืชอื่นๆ  โดยในจ านวนนี้มีเกษตรกรที่ปลูก

พืชที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐจ านวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 20 ของจ านวนเกษตรกรที่ปลูกพืชอื่นๆ  ส่วนจ านวนพ้ืนที่

โดยเฉลี่ยที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างใช้ในการปลูกพืชอื่นๆ คือประมาณ 12 ไร่ และเมื่อสรุปรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างได้รับเท่ากับ 68,375 บาทต่อปี  ส าหรับข้อมูลการปลูกข้าวนั้นจากการเก็บข้อมูลที่ได้จากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่

ปลูกข้าวท้ังหมดจ านวน 51 ราย พบว่า โดยเฉลี่ยมีพื้นท่ีปลูก 4 ไร่ต่อฤดูการเพาะปลูก และมีผลผลิตเฉลี่ย 481 กิโลกรัมต่อไร่ 

ขณะที่ราคาซื้อขายท่ีเหลือจากการเก็บไว้บริโภคและเก็บไว้ท าเช้ือพันธุ์ราคา 15 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งในส่วนของผลผลิตที่เก็บไว้

ท าเช้ือพันธุ์ในฤดูกาลหน้าเฉลี่ย 13.5 กิโลกรัมต่อไร่  ขณะที่ผลผลิตที่เก็บไว้ส าหรับน ามาใช้บริโภคในครัวเรือนต่อฤดูกาลเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 1,106 กิโลกรัม  ในส่วนของการปลูกข้าวโพดนั้น พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีปลูกข้าวโพด 64 รายมีพื้นท่ีปลูก

เฉลี่ยเท่ากับ 25 ไร่ต่อฤดูการเพาะปลูก และมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 675 กิโลกรัมต่อไร่  ส าหรับราคาซื้อขายเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 

บาทต่อกิโลกรัม  นอกจากน้ีในส่วนของพฤติกรรมการซื้อขายของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กว่าร้อยละ 86 จะขายผลผลิต

ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จขณะที่ร้อยละ 17 ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง หรือเพียง 9 รายที่จะเก็บผลผลิตไว้เพื่อรอ

การขายเมื่อราคาผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจ  ในส่วนของแหล่งซื้อขายข้าวโพดของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีทั้งหมด 3 แหล่ง 

คือ 1) ขายให้กับพ่อค้าในจังหวัด 2) ขายให้กับพ่อค้าต่างจังหวัด และ 3) ขายให้กับโรงงานในจังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 55 

นิยมขายให้กับพ่อค้าในจังหวัดขณะที่ร้อยละ 28 ขายให้กับโรงงานในจังหวัด ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 3 ขายให้กับพ่อค้า

ต่างจังหวัด             

ขณะที่การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (ตารางที่ 2) จากแบบสอบถามเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีปลูกข้าว จ านวน 

51 ราย และเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 64 ราย  ผลการศึกษานั้นได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเฉลี่ย

ต่อไร่ต่อปี ซึ่งพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวมีต้นทุนการผลิตทั้งหมดต่อไร่ 5,092 บาท ซึ่งสูงกว่าเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอย่างที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นั่นคือมีต้นทุนประมาณ 4,300 บาทต่อไร่ และเมื่อพิจารณาต้นทุนผันแปร พบว่า เกษตรกร

กลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวจะมีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานค่อนข้างสูง โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่ใช่เงินสด หรือแรงงานที่เกิดจากการลง

แขกเอาแรงกันในหมู่บ้าน และเป็นแรงงานในครัวเรือนซึ่งสูงถึง 2,251 บาท ต่อไร่  ขณะที่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ยและยาค่อนข้างมาก ดังนั้น ในส่วนที่เป็นต้นทุนเงินสดต่อไร่จะเห็นว่าเกษตรกรกลุ่ม

ตัวอย่างที่ปลูกข้าวมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  แต่ถ้าคิดเป็นต้นทุนเงินสดต่อกิโลกรัมกลับพบว่า 

เกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวมีต้นทุนที่สูงกว่ากลุ่มที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้เนื่องจากผลผลิตต่อไร่ที่เกษตรกรได้รับจากการ

ปลูกข้าวต่ ากว่าผลผลิตต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ขณะที่เมื่อพิจารณามูลค่าผลผลิตต่อไร่ที่เกษตรกรได้รับต่อปี พบว่า 

เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าวได้รับมูลค่าผลผลิตที่สูงกว่าเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวโพด  เนื่องจากระดับราคาเฉลี่ยที่
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เกษตรกรให้ข้อมูลนั้นราคาผลผลิตข้าวสูงกว่าราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึง 3 เท่า  ท าให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ปลูกข้าว

มีผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดค่อนข้างมากนั่นคือ 2,561 บาทต่อไร่ หรือ 9.11 บาทต่อกิโลกรัม  แต่การปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์จะได้รับผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเพียง 543 บาทต่อไร่ หรือ 0.8 บาทต่อกิโลกรัม และเมื่อพิจารณา

ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมดจะเห็นว่าการปลูกพืชทั้ง 2 ชนิด เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ ากว่า

ต้นทุน หรือเกิดการขาดทุนนั่นเอง  

     ตารางท่ี 2  ต้นทุนการผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 

รายการ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

เงินสด ไม่ใช่เงิน
สด 

รวม เงินสด ไม่ใช่เงิน
สด 

รวม 
ต้นทุนผันแปร 1,650.81 2,459.67 4,110.47 2,779.31 930.37 3,709.68 
1. ค่าแรงงาน 155.61 2,250.55 2,406.17 328.02 888.43 1,216.45 
     เตรียมพื้นที่ 33.07 399.61 432.68 31.17 162.46 193.63 
     ปลูก 26.54 761.49 788.03 125.75 191.37 317.12 
     ดูแลรักษา 27.06 367.62 394.68 20.35 302.65 323.00 
     เก็บเกี่ยว 68.95 721.83 790.78 150.75 231.95 382.71 
2. ค่าวัสดุ 1,453.55 184.29 1,637.84 2,444.84 0.00 2,444.84 
     ค่าพันธุ์ 3.33 184.29 187.62 548.54 

 
548.54 

     ค่าปุ๋ยและยา 1,171.79 
 

1,171.79 1,736.97 
 

1,736.97 
     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า 278.43 

 
278.43 159.34 

 
159.34 

3. อ่ืนๆ 41.65 24.82 66.47 6.45 41.94 48.39 
     ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตร 41.65 

 
41.65 6.45 

 
6.45 

     ค่าดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 
 

24.82 24.82 
 

41.94 41.94 
ต้นทุนคงที่ 3.92 977.18 981.10 16.80 572.91 589.71 
     ค่าเช่าที่ดิน 3.92 200.00 203.92 16.80 360.00 376.80 
     ค่าเส่ือมอุปกรณ์ทางการเกษตร 

 
777.18 777.18 

 
212.91 212.91 

ต้นทุนทั้งหมดต่อไร่ (บาท) 1,654.73 3,436.85 5,091.58 2,796.11 1,503.28 4,299.39 
ต้นทุนผันแปรต่อกิโลกรัม (บาท) 5.87 8.75 14.63 4.12 1.38 5.49 
ต้นทุนทั้งหมดต่อกิโลกรัม (บาท) 5.89 12.23 18.12 4.14 2.23 6.37 
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) 281.03 675.32 
มูลค่าผลผลิตต่อไร่ (บาท) 4,215.40 3,339.34 
ราคาผลผลิตเฉลีย่ (บาท/กิโลกรัม) 15.00 4.94 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 104.92 -370.34 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/กก.) 0.37 -0.55 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด (บาท/ไร่) 2,564.59 560.03 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปรเงินสด (บาท/กก.) 9.13 0.83 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่) 2,560.67 543.23 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด(บาท/กก.) 9.11 0.80 
  -876.18 -960.05 
ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/กก.) -3.12 -1.42 
จ านวนตัวอย่าง 51 64 

     ที่มา : จากการค านวณ 

 

2. ผลการทดสอบเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Technology:    

    KUT) และของเกษตรกร (FMT) 
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ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUT) โดยใช้พันธุ์ UPMI ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัย

พะเยาให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,809 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกร (FMT) โดยใช้

พันธุ์ NK48 ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าที่เกษตรกรนิยมในท้องตลาดให้ผลผลิตเท่ากับ 1,422 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์เนื้อ (shelling) ที่ให้ค่าเท่ากับ 81.3 และ 75.4% ตามล าดับ  ขณะที่ความยาวบริเวณที่ติดเมล็ด (ear 

grid) ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  แต่วิธี KUT มีความสูง ความกว้าง และความยาวของฝักสูงกว่าวิธี FMT  ในส่วนของการ

พิจารณาโรคทางใบพบการระบาดของโรคทั้ง 2 วิธีที่ส าคัญ คือ โรคใบจุด (leaf spot) โรคใบไหม้แผลใหญ่ (northern corn 

leaf blight) และ โรคไวรัส (SCMV) ซึ่งทั้งสองวิธีพบการระบาดในระดับที่ใกล้เคียงกัน  ขณะที่ผลการส ารวจแมลงศัตรู

ข้าวโพด ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนเจาะล าต้น และหนอนเจาะฝัก ทุกๆ 7 วัน พบว่าไม่พบจ านวนแมลง หรือความ

เสียหายที่เกิดจากแมลงสูงถึงระดับเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่ใช้จึงไม่ได้มีการฉีดพ่นสารเคมี (ตารางที่ 4) ผลการส ารวจวัชพืช 

พบว่า มีวัชพืชหนาแน่นส่วนใหญ่เป็นหญ้าแห้วหมูรองลงมา คือ ผักปราบ หญ้าโขย่ง และหญ้าอื่นๆ มีค่ารวม 93-158 และ 

110-187 ต้นต่อตารางเมตรใน KUT และ FMT จึงใช้สารกลูโฟสิเนท (บาสต้าเอ็กซ์) อัตรา 500 ซีซี/ไร่ เมื่อข้าวโพดอายุ 80 

วัน สามารถควบคุมวัชพืชให้ลดลงได้ถึง 90 และ 91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4)  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนและความ

คุ้มค่าที่ ได้ รับ พบว่า ผลการด าเนินงานปลู กข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์  UPMI โดยใช้เทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUT) เปรียบเทียบเทคโนโลยีของเกษตร (FMT) พบว่า เทคโนโลยี KUT ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,809 

กิโลกรัม/ไร่ โดยมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 5,544 บาท ขณะที่เทคโนโลยี FMT ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,422 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุน

การผลิตเฉลี่ยไร่ละ 6,467 บาท ในราคาขายที่กิโลกรัมละ 6 บาท ท าให้ได้ก าไรไร่ละ 5,310 และ 2,065 บาท/ไร่ ตามล าดับ  

ซึ่งผลจากการทดลอง พบว่า ในสภาพที่มีการระบาดของโรค แมลง และวัชพืชน้อยเทคโนโลยี KUT สามารถเพิ่มผลผลิตได้

คุ้มค่ากับการลงทุนเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี FMT (ตารางที ่5) 
 

     ตารางท่ี 3 ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUT) โดยใช้พันธุ์ UPMI กับผลผลิตข้าวโพดของ 

                  เกษตรกร (FMT) อ.แม่ใจ จ.พะเยา ฤดูกาลผลิต 2559/2560 

Technology 
practices 

Grain 
yield 

(kg/rai) 

Shelling 
(%) 

Plant 
height 
(cm.) 

Ear 
height 
(cm.) 

Husk 
cover 
(1-5)1/ 

Root 
lodge  
(1-5) 

Stalk 
lodge 
(1-5) 

Ear 
rotten            
(1-5) 

Foliar 
diseases 

(1-5) 
KUT 1,809 81.3 211.5 137.9 4.5 4.2 4.0 4.8 4.5 
FMT 1,422 75.4 195.8 128.5 4.2 4.1 4.1 4.7 4.2 

T-test ** ** * ns ns ns ns ns ns 
    1/ 1 = poorest and 5 = best, ns = non significant difference, *, ** = significant difference at 0.05 and 0.01 level, 

respectively.    
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         ตารางท่ี 4 ผลการส ารวจแมลงศัตรูข้าวโพด และวัชพืช แปลงเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

                     ฤดูกาลผลิต 2559/2560 

Technology 
practices 

% disease incidence                                                       
(at 28 and 42 days old plant) 

Incidence of 
insect 

Incidence of weeds 

Leaf spot 
Northern corn 

leaf blight 
SCMV 

Number of 
insect                             

did not reach 
ET 

Nutgrass, dove weed 
and itch grass 

No. of weed per square 
meter 28 42 28 42 28 42 

KUT 10.67 12.00 15.33 14.00 11.67 7.33 No spray 93-158 
FMT 12.00 13.67 16.34 17.36 13.00 7.67 No spray 110-187 

                

                ตารางที ่5 ผลตอบแทนและความคุ้มค่าแปลงเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

                           ฤดูกาลผลิต  2559/2560 

กิจกรรม KUT FMT 
1. ไถเตรียมแปลง, พรวน, ใส่ปุ๋ยรองพื้น,     
    ยกร่องปลูก, ปุ๋ยแต่งหน้า 

2,199 

2. ฉีดยาควบคุมวัชพืช 350 
3. ก าจักวัชพืชเมื่ออายุ 80 วัน 560 
4. การให้น้ า (ไม่รวมค่าน้ า) 2,045 

รวมต้นทุนกี่ผลิตที่ใช้ร่วมกัน 5,154 
5. ค่าเมล็ดพันธ์ุ 390 
6. การก าจัดโรคพืช  923 
7. การก าจัดแมลงศัตรูพืช - - 

รวมต้นทุนท้ังหมด 5,544 6,467 
รายได ้(6 บาท/กก.) 1,809 x 6 = 10,854 1,422 x 6 = 8,532 

ผลตอบแทน 5,310 2,065 
 

อภิปรายผล  

จากการพัฒนาชุดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดพื้นที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาโดยเป็นการน าเทคโนโลยีที่ได้

จากการวิจัยในแต่ละเรื่องจากแปลงทดลอง สถานีวิจัยมาต่อยอดในแปลงเกษตรกร  โดยเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิมที่

เกษตรกรได้ด าเนินการอยู่เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการปรับตัวของชุด

เทคโนโลยีในแต่ละพื้นที่  โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นต้นแบบในแต่ละพื้นที่ของ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

จากผลการทดลองพบว่าการใช้เทคโนโลยี KUT ให้ผลผลิตสูงกว่า FMT ถึง 387 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งสามารถยกมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีก 

2,322 บาท (ราคา 6 บาท/กิโลกรัม) สอดคล้องกับองค์ประกอบผลผลิตด้านอื่นๆด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านการใช้พันธุ์นั้น

พบว่าพันธุ์ UPMI ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยพะเยานั้นเป็นพันธุ์ที่มีการพัฒนาและปรับตัวได้ดีในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าการใช้พันธุ์ท่ีพัฒนาในพ้ืนท่ีจะท าให้ศักยภาพสูงกว่าการใช้พันธุ์ท่ัวไปหรือพันธุ์การค้า  ขณะที่การเขตกรรม และ
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งานอารักขาพืชนั้นมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยี KUT มีการจัดการที่ดีกว่า FMT ดังข้อมูลการเกิดโรคระบาดที่มีการใช้สารเคมี

ป้องกันก าจัดที่แตกต่างกันส่งให้ให้ต้นทุนในการผลิตของ FMT สุงกว่า KUT เมื่อพิจารณาผลตอบแทนและความคุ้มค่าที่ได้รับ 

พบว่า เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUT) เปรียบเทียบเทคโนโลยีของเกษตร (FMT) กล่าวคือ เทคโนโลยี KUT 

สามารถเพิ่มผลผลิตได้คุ้มค่ากับการลงทุนเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี FMT ทั้งในแง่ต้นทุนการผลิต และผลก าไร ดังนั้น จากผล

การทดลองที่ได้สามารถจัดท าเป็นแนวทางหลัก (model) ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดพะเยา หรือใช้เพื่อเป็น

แนวทางการท างานวิจัยร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นในอนาคต 

สรุปผลการวิจัย   

 การใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUT) และ เทคโนโลยีการปลูกพืชของเกษตรกร 

(FMT) พื้นที่อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า การใช้เทคโนโลยี KUT ให้ผลผลิตสูงกว่า FMT ซึ่งสามารถยกมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ 

และสอดคล้องกับองค์ประกอบผลผลิตด้านอ่ืนๆด้วย ขณะที่การเขตกรรม และงานอารักขาพืชนั้นมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยี KUT 

มีการจัดการที่ดีกว่า  FMT และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนและความคุ้มค่าที่ ได้ รับ พบว่า เทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUT) เปรียบเทียบเทคโนโลยีของเกษตร (FMT) มีความคุ้มค่ากับการลงทุนเปรียบเทียบกับ

เทคโนโลยี FMT ทั้งในแง่ต้นทุนการผลิต และผลก าไร ซึ่งสามารถจัดท าเป็นแนวทางหลักในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ของจังหวัดพะเยา หรือใช้เพื่อเป็นแนวทางการท างานวิจัยร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา สัญญา

เลขท่ี RD59019 โดยที่งานวิจัยนี้มิอาจจะส าเร็จลงได้เลยถ้าปราศจากการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

พะเยาที่สนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี พ.ศ. 2559 เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้แก่ หมู่1 

บ้านแม่เย็นใต้ หมู่2 บ้านแม่สุก หมู่2 บ้านป่าแฝกกลาง หมู่3 บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่3 บ้านสันขวาง หมู่3 บ้านต้นผึ้ง หมู่3 บ้าน

ริมใจ หมู่4 บ้านเหล่าธาตุ หมู่5 บ้านป่าแฝกใต้ หมู่5 บ้านศรีดอนแก้ว หมู่7 บ้านดงบุญนาค หมู่7 บ้านทุ่งโปร่งห้วยลึก และ         

หมู่9 บ้านทุ่งรวงทอง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อ านวย

ความสะดวกเอื้อเฟื้อสถานที่ในการท าการศึกษาวิจัย  ขอบคุณบุคลากรทุกท่านจากกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่คอยเป็นธุระ จัดการ และด าเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารงานวิจัยจนเสร็จสิ้น 

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาส่วนร่วมให้งานในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยที่มิสามารถเอ่ย

นามได้จบสิ้น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยช้ินนี้หาค่าของจ านวนเต็มบวก , ,a b c  ที่ท าให้ ( ) ( ) ( )x ax k y by k z cz k      ในกรณีที่ 

2,3k   เป็นผลรวมสัมพัทธ์เหนือเซตของจ านวนเต็ม  นั่นคือทุก ๆ จ านวนเต็มที่ไม่เป็นลบสามารถเขียนในรูปของพหุนาม

ดังกล่าวได้  โดยที่ , ,x y z เป็นจ านวนเต็ม  

 

ค าส าคัญ : จ านวนเต็ม  พหุนาม  ผลรวมสัมพัทธ์   

 

Abstract 

In this paper, we investigate for cases 2,3k   what positive integers , ,a b c  such that 

( ) ( ) ( )x ax k y by k z cz k      is universal, that is, any positive integers can be written as 

( ) ( ) ( )x ax k y by k z cz k      with , ,x y z  integers. 

 

keywords : Integers, Polynomials, Universal sums 

 

Introduction   

 Let  be the set of all natural numbers and so {0} {0,1,2,3,...}.   

For ( , , ) [ , , ]f x y z x y z , we set 

( , , ) { {0}: ( , , ),( )E f x y z n n f x y z     for  any , , }.x y z  

 If ( , , ) ,( )E f x y z   then we call ( , , )f x y z  is universal  over  (Sun, 2017).  

The classical Gauss-Legendre theorem (Nathanson, 1996) states that 
2 2 2( ) {4 (8 7) : , {0}}.kE x y z l k l       

Recall that those ( 1)

2
x

x x
T


  with  x  are called triangular number. 

As 1 2, (2 1),x x xT T T x x      we see that 
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{ : } { : {0}} { (2 1) : }.x xT x T x x x x             (1) 

By the Gauss–Legendre theorem, any {0}n   can be written as the sum of three triangular number 

(equivalently, 8 3n  is the sum of three odd squares). In view of (1), this says that  

           { (2 1) (2 1) (2 1) : , , } {0}.x x y y z z x y z              

For 3,4,m  , the polygonal numbers of order m are given by ( ) ( 2) ,mp n m n  

0,1,2,n  . Fermat’s claim that each n  can be written as the sum of m  polygonal numbers of 

order m  was completely proved by Cauchy in 1813 (see (Moreno, 2005) for a proof). Legendre showed 

that every sufficiently large integer is the sum of five polygonal numbers of order m (Nathanson, 1987).   

In 2017, Zhi-WeiSun investigated for what positive integers , ,a b c  such that every nonnegative 

integer n  can be written as ( 1) ( 1) ( 1)x ax y by z cz      with , ,x y z  integers.  

In this paper, we obtain motivation from Zhi-WeiSun (2017), we investigate for cases 2,3k   

what positive integers , ,a b c  such that ( ) ( ) ( )x ax k y by k z cz k      is universal, that is, any 

positive integers can be written as ( ) ( ) ( )x ax k y by k z cz k      with , ,x y z  integers. 

 

Preliminaries  

 In this section, we give some definition, notations, and some beneficial results that will be used 

in this paper. 

Definition 1 (Sun, 2017). For ( , , ) [ , , ]f x y z x y z , we set 

( , , ) { {0}: ( , , ),( )E f x y z n n f x y z     for  any , , }.x y z  

 If ( , , ) ,( )E f x y z   then we call ( , , )f x y z  is universal  over .  

From Definition 1, we see that ( , , )f x y z  is universal over   if and only if every nonnegative 

integer n  can written as ( , , )f x y z  with , ,x y z  integers. 

Theorem 2 (Sun, 2017). Let , ,a b c   with a b c  . If ( 1) ( 1) ( 1)x ax y by z cz      is  

universal over ,  then ( , , )a b c  is among the following 17 triples :  

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

  (2,2,6),(2,3,3),(2,3,4),(2,3,5),(2,3,7), (2,3,8),(2,3,9),(2,3,10).  

Theorem 3 (Sun, 2017). If ( , , )a b c  is among the following 7 triples : 

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

then ( 1) ( 1) ( 1)x ax y by z cz      is universal over .  

Conjecture 4 (Sun, 2017). If ( , , )a b c  is among the following 6 triples : 

(2,2,6),(2,3,5),(2,3,7),(2,3,8),(2,3,9), (2,3,10),  
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then ( 1) ( 1) ( 1)x ax y by z cz      is universal over .  

Theorem 5 (Sun, 2017). Let 2a   be an integer and let , ,b c d  with  b c d a   . Then 

( ) ( ) ( )x ax b y ay c z az d      is universal over  if and only if ( , , , )a b c d  is among the following 

five quadruples : 

(3,0,1,2),(3,1,1,2),(3,1,2,2),(3,1,2,3), (4,1,2,3).  

 

Main results  

      In this section, we present results of positive integer , ,a b c  which every nonnegative integer 

n  can be written as ( 2) ( 2) ( 2)x ax y by z cz       with , ,x y z  integers. We shall use the 

following trivial fact in sequel. 

Lemma 6. For {0}x  and ,,m k   we get that ( ) .x mx k m k    

Proof. Let {0}x  and .,m k   Note that 2 2( ) .x mx k mx kx m x kx    ∣ ∣  

If 0x    then  ( )kx k x k x kx      ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣  and if 0x    then  ,kx k x kx kx     ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣

so kx kx ∣ ∣ .  We get that 2 2( ) .x mx k m x kx m x kx    ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣  Thus  
2 2( 2) 2 ( ) ,x mx m x x m x k x x m x k m x k m k          ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣ ∣  

that is ( ) .x mx k m k            

The following theorems are the main results of this paper. 

Theorem 7. Let , ,a b c   with 2 .a b c    If ( 2) ( 2) ( 2)x ax y by z cz      is universal over 

 then ( , , )a b c  is among the following 8 triples :  

(1,1,2),(1,2,2),(1,2,3),(2,2,3),(2,3,3), (2,3,4),(3,3,3),(3,4,4).  

Proof. Let , ,a b c   with 2 .a b c    Assume that ( 2) ( 2) ( 2)x ax y by z cz      is universal 

over . Then for all {0},n   ( 2) ( 2) ( 2)n x ax y by z cz       for some , , .x y z  

 Let  1 ( 2) ( 2) ( 2)x ax y by z cz       for some , , .x y z  We will show that 3.a 

.Suppose that 3.a   Consider 

1 ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) (3 2) (3 2) (3 2) 3,x ax y by z cz a b c                    

that is 1 3,  which  is  a  contradiction. Thus 3a  , and so 2a   or 3a  . 

Case 1. 2a b  .  

 Let  1 (2 2) (2 2) ( 2)x x y y z cz       for some , , .x y z  We see that  

1 { (2 2) (2 2) : , }x x y y x y     . If 2,c   then 

1 (2 2) (2 2) (2 2)

2 ( 1) ( 1) ( 1)

2 ; ( 1) ( 1) ( 1)

( )

x x y y z z

x x y y z z

l l x x y y z z
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which is a contradiction. Thus 2.c   

If 3,c   then ( 2) 3 2 1,z cz      and so 

1 (2 2) (2 2) ( 2) 2 2 2 2 2 3 2 1,x x y y z cz c                

that is 1 1,  which is a contradiction. Thus 3.c   

Case 2. 2 .a b    

We see that 1 { (2 2) : }.x x x    If 3b  then by Lemma 5, ( 2) 2 1y by b     and 

z( 2) 2 1cz c     for all , {0}.y z  As  1 ( 2 2 ) ( 2 ) ( 2 )x x y b y z c z      for some 

, , ,x y z  we have 1 (2 2) ( 2) ( 2) (2 2) 1 1 2,x x y by z cz            that is 1 2,  which 

is a  contradiction. Then 3b  . It is easy to see that 3 { (2 2) y(3y 2) : , }x x x y     . If 4c  , 

then ( 2) 2 2z cz c    . As  3 (2 2) (3 2) ( 2)x x y y z cz       for some , , ,x y z  we have 

3 (2 2) (3 2) ( 2) (2 2) (3 2) ( 2) 3,x x y y z cz c              that is 3 3, which is a 

contradiction. Thus 4c  . In this case, we have {3,4}c  . 

Case 3. 3a b  .  

Then 3.b   Note that 3 { (3 2) y(3y 2) : , }.x x x y       

If 3,c  then ( 2) 2 1.z cz c     

As  3 (2 2) (3 2) ( 2)x x y y z cz       for some , , ,x y z  we have 

3 (2 2) (3 2) ( 2) (3 2) (3 2) ( 2) 3,x x y y z cz c              

that is 3 3 , which is a contradiction. Thus 3c  . 

Case 4. 3a b  .  

We see that 2 { (3 2) : }x x x   . If 4b  then by Lemma 5 we have 

( 2) 2 2y by b     and z( 2) 2 2cz c     for all , {0}y z . As  

2 (3 2) ( 2) ( 2)x x y by z cz       for some , , ,x y z  we have 

2 (3 2) ( 2) ( 2) (3 2) 2 2 5,x x y by z cz            that is 2 5,   which is a  contradiction. 

Then 4b  . Note that 4 { (3 2) y(4y 2) : , }x x x y     . If 4,c   then ( 2) 2 2.z cz c     

As  4 (3 2) (4 2) ( 2)x x y y z cz       for some , , ,x y z  we have 

4 (3 2) (4 2) ( 2) (3 2) (4 2) ( 2) 5,x x y y z cz c              that is 4 5,  which is a 

contradiction. Thus 4c  . 

By Case 1 – Case 4, we have completed the proof of Theorem 7.        

Theorem 8. Let , ,a b c   with 3 .a b c    If ( 3) ( 3) ( 3)x ax y by z cz      is universal over 

 then ( , , )a b c  is among the following 4 triples :  

(3,3,4),(3,4,4),(4,4,4),(4,5,5).  

Proof. The proof similar to Theorem 7.             
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนท่ีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
และการส ารวจระยะไกลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดไฟ จ านวน 10 ปัจจัย โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้ค่าคะแนนความ
เสี่ยงและน้ าหนักในแต่ละปัจจัย ซึ่งจะสามารถใช้ประเมินหาพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่า และสามารถจัดท าแผนที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าใน
พื้นที่ศึกษาได้  

ผลการศึกษาสามารถจ าแนกพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง 144.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 90,325.21 ไร่ 
(48.82%) พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง 138.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 86,699.82 ไร่ (46.86%) และพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงต่อไฟป่าน้อย 12.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,974.77 ไร่ (4.32%) น ามาตรวจสอบกับการไฟป่าในพื้นที่จริง และการน าจุดความ
ร้อน (Hotspot) ที่ตรวจพบจากดาวเทียมมาเปรียบเทียบ ซึ่งผลที่ได้ค่อนข้างสอดคล้อง 
 

ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การส ารวจระยะไกล, ไฟป่า 

 

ABSTRACT 

 This research aims to evaluate the forest risk area by using application of Geographic Information 
System and Remote Sensing  with ten fire related factors. The Expert System was used for weight and score of 
each factor and established a fire risk map in the study area. 

The results showed that the forest fire risk area could be categorized as high risk containing 144.52 
sq.km. or 90,325.21 Rai (48.82%) ,moderate risk 138.72 sq.km. or 86,699.82 Rai (46.86 %) and low risk 12.76 sq.km. or  
7,974.77 Rai (4.32 %). The comparison with forest fires in area and hotspot data from satellite showed the good 
result of this study. 
 
Keyword : Geographic Information System, Remote Sensing, Forest fire 
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บทน า 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) มีเนื้อที่ 185,000 ไร่ (เขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน), 2559) อยู่ในท้องที่อ าเภอบางสะพาน และ

อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงเหมาะสมส าหรับการด ารงชีพของสัตว์ป่า 

แต่ในพ้ืนท่ีมีการกระจายตัวของชุมชนเพื่อท าการเกษตรกรรม หาของป่า ล่าสัตว์ และการบุกรุกในพื้นที่ โดยกิจกรรมทั้งหมดมี

การจุดไฟโดยปราศจากการควบคุม ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าลามไปท่ัวท้ังพื้นที่  

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าแผนท่ีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
การส ารวจระยะไกลมาวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางต่างๆ เพื่อก าหนดพื้นที่เสี่ยงต่ อการเกิดไฟป่ารวมถึงเป็น
แนวทางในการวางแผนป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า 

   ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบราสเตอร์ หรือรูปแบบกริด ของปัจจัยที่ก าหนด  พร้อมแบ่งช้ันข้อมูลของปัจจัย 

ซึ่งประกอบด้วย 1) ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2) ความลาดชัน 3) ทิศด้านลาด 4) ระยะห่างจากแม่น้ า 5) 

ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 6) ระยะห่างจากหมู่บ้าน 7) ระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 8) ค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI)  9) พื้นที่

เก็บหาของป่า และ 10) พ้ืนที่ถูกบุกรุก 

2.  การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

   การให้น้ าหนักความส าคัญของปัจจัย โดยใช้ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Method) เป็นการประเมินเชิงคุณภาพโดย
ผู้เช่ียวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า เช่น เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่าในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้ าที่
ควบคุมไฟป่าโดยตรง เป็นต้น จ านวน 14 คน โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยพื้นฐานร่วมกับเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในอดีต โดย
น้ าหนักปัจจัยหลักแต่ละปัจจัยจะมีค่าน้ าหนักระหว่าง 1-5 และให้ค่าความเสี่ยงในแต่ละระดับในปัจจัยแบ่งเป็น เสี่ยงมากที่สุด 
( 5 ) เสี่ยงมาก (4) เสี่ยงปานกลาง (3) เสี่ยงน้อย (2) และเสี่ยงน้อยที่สุด (1) เพื่อบอกระดับความเสี่ยงภัยของการเกิดไฟป่า
น ามาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละชั้นข้อมูล โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีโดยใช้สมการดังนี้ (อภินิติ, 2556) 
 
   S = W1R1 + W2R2 + W3R3 +…..+ WnRn  
 
  เมื่อ   S  = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   W = น้ าหนักของปัจจัยหลัก 
   R  = คะแนนปัจจัย 

โดยช่วงคะแนนในแต่ละระดับช้ันความเสีย่ง = ผลรวมเฉลี่ยในแตล่ะปัจจัย 
       จ านวนช้ัน 
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3. การจ าแนกพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

   เมื่อได้ค่าช่วงคะแนนในแต่ละช้ันความเสี่ยงแล้ว จะน าผลที่ได้มาเข้าโปรแกรมส าเร็จรูปด้านสารสนเทศเพื่อ

ประมวลผลเป็นแผนที่ความเสี่ยงการเกิดไฟป่าของพื้นที่ศึกษา 

4. การเปรียบเทียบผล 

   การเปรียบเทียบผลที่ได้โดยการน าพิกัดจุดที่เกิดไฟป่า และจุดความร้อนที่ตรวจพบโดยดาวเทียม Aqua และTerra 

ระหว่างปี 2555–2559 (สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน), 2559) น ามา

ซ้อนทับกับแผนท่ีความเสี่ยงไฟป่าของพื้นที่ศึกษา เพื่อประเมินความน่าเช่ือถือ ความเหมาะสม และความแม่นย า 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาโดยการให้คะแนนน้ าหนักของปัจจัยหลัก โดยระบบผู้เช่ียวชาญ(Expert System) และน ามาปรับแก้

เพื่อให้ค่าผลรวมคะแนนน้ าหนักปัจจัยหลักมีค่า เท่ากับ 1 พบว่า น้ าหนักปัจจัยหลักในแต่ละปัจจัยความเสี่ยง ประกอบด้วย 

การเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่ามากที่สุด 0.15 คะแนน รองลงมาเป็นความห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม 0.13 คะแนน และ

ความห่างจากพ้ืนท่ีบุกรุก 0.12 คะแนน ส่วนที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยหลักน้อยที่สุด คือ ทิศด้านลาด 0.04 คะแนน ระยะห่างจาก

แม่น้ า 0.05 คะแนน และความลาดชัน 0.07 คะแนน ตามล าดับ  

ตารางที่ 1  ค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยหลัก 

ปัจจัยหลกั ค่าน้ าหนัก  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความสูงจากระดับน้ าทะเล 0.10 0.73 

ความลาดชัน 0.07 0.82 

ทิศด้านลาด 0.04 0.42 

ระยะห่างจากแม่น้ า 0.05 0.49 

ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 0.11 0.7 

ระยะห่างจากหมู่บ้าน 0.11 0.64 

ระยะห่างจากพื้นที่เกษตร 0.13 0.77 

ค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 0.12 0.69 

ระยะห่างจากพื้นที่บุกรุก 0.12 0.89 

ระยะห่างจากพื้นที่ท่ีมีการเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่า   0.15 0.36 
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ค่าความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยหลกั 

 โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้ค่าคะแนนปัจจัยในแต่ละช้ันความเสี่ยงแบ่งเป็น เสี่ยงมากท่ีสุด ( 5 ) เสี่ยงมาก (4) เสี่ยงปานกลาง 

(3) เสี่ยงน้อย (2) และเสี่ยงน้อยท่ีสุด (1) น าคะแนนท่ีได้มาคูณกับค่าถ่วงน้ าหนักของปัจจัยหลัก ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

1 ความสูงจากระดับน้ าทะเล 

   ในแต่ช้ันความเสี่ยงของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ที่แบ่งช้ันข้อมูลออกเป็น  5 ช้ัน คือ พื้นที่ที่มีระดับ
ความสูง น้อยกว่า 200 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.38 พื้นที่ที่มีความสูง 200-400 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.40 พื้นที่ที่มีความสูง    
400-600 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.27 พื้นที่ที่มีความสูง 600-800 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.27 และพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 800 
เมตร ขึ้นไปค่าความเสี่ยง 0.17 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ท่ีมีความสูงน้อย จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าสูง และมีค่าคะแนน
เฉลี่ยของปัจจัยความสูงจากระดับน้ าทะเล 0.30 คะแนน  

2 ความลาดชัน  
   ในแต่ช้ันความเสี่ยงของความลาดชันที่แบ่งช้ันออกเป็น 4 ช้ันคือ พื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ ค่า
ความเสี่ยง 0.26 พื้นที่ท่ีมีความลาดชัน 8-16 เปอร์เซ็นต์ ค่าความเสี่ยง 0.16 พื้นที่ท่ีมีความลาดชัน 16-35 เปอร์เซ็นต์ ค่าความ
เสี่ยง 0.16 และพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ค่าความเสี่ยง 0.13 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ที่มีลาดชันสูง  
จะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป่าลดน้อยลง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยความลาดชัน 0.18 คะแนน  

3 ทิศทางด้านลาด  
   ในแต่ชั้นความเสี่ยงของทิศด้านลาด ท่ีแบ่งช้ันออกเป็น 8 ช้ัน คือ พื้นที่ท่ีมีทิศด้านลาดไปทางทิศเหนือ ค่าความเสี่ยง 

0.08 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าความเสี่ยง 0.11 ทิศตะวันออก ค่าความเสี่ยง 0.15 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 0.12 ค่าความเสี่ยง 

ทิศใต้ ค่าความเสี่ยง 0.09 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ค่าความเสี่ยง 0.09 ทิศตะวันตก ค่าความเสี่ยง 0.08 และพื้นที่ที่มีทิศด้านลาด

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ค่าความเสี่ยง 0.10 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ที่มีทิศด้านลาดทางตะวันออก จะมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดไฟป่ามากที่สุด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยของทิศด้านลาด 0.1 คะแนน  

  4 ระยะห่างจากแม่น้ า 

    ในแต่ช้ันความเสี่ยงของระยะห่างจากแม่น้ า ที่แบ่งช้ันออกเป็น 7 ช้ัน คือ พื้นที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ าน้อยกว่า 50 

เมตร ค่าความเสี่ยง 0.05 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากแม่น้ า 50-100 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.12 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากแม่น้ า 100-200 

เมตร ค่าความเสี่ยง 0.16 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ า 200-300 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.16 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ า     

300-400 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.16 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากแม่น้ า 400-500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.24 และ 500 เมตรขึ้นไป ค่า

ความเสี่ยง 0.21 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ที่มีใกล้แม่น้ า จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าลดน้อยลง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ

ปัจจัยระยะห่างจากแม่น้ า 0.16 คะแนน  

5 ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 

  ในแต่ชั้นความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมที่แบ่งช้ันออกเป็น 5 ช้ัน คือพื้นที่ที่มีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมน้อย

กว่า 500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.5 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 500-1,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.42 พื้นที่ที่มี

ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1,000-1,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.46 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 1,500-2,000 

เมตร ค่าความเสี่ยง 0.40 และพื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากเส้นทางคมนาคมมากกว่า 2,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.38 ผลการศึกษา
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พบว่า ในพื้นที่ท่ีอยู่ห่างจากเส้นทางคมนาคมน้อยกว่า500 เมตร จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ามากที่สุด และมีค่าคะแนนเฉลี่ย

ของปัจจัยระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม 0.38 คะแนน  

6 ระยะห่างจากหมู่บ้าน 

  ในแต่ชั้นความเสี่ยงของระยะห่างจากหมู่บ้าน ท่ีแบ่งช้ันออกเป็น 8 ช้ัน คือ พื้นที่ที่มีระยะห่างจากหมู่บ้านน้อยกว่า 

500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.38 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากหมู่บ้าน 500-1,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.46 พื้นที่ที่มีระยะห่างจาก

หมู่บ้าน 1,000-1,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.43 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากหมู่บ้าน 1,500-2,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.45 พื้นที่

ที่มีระยะห่างจากหมู่บ้าน 2,000-2,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.46 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากหมู่บ้าน 2,500-3,000 เมตร ค่าความ

เสี่ยง 0.47 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากหมู่บ้าน 3,000-3,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.45 และพื้นที่ที่มีระยะห่างจากหมู่บ้าน 3,500 

เมตรขึ้นไป ค่าความเสี่ยง 0.42 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากหมู่บ้าน 2,500-3,000 เมตร จะมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดไฟป่ามากท่ีสุด และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้าน 0.44 คะแนน  

7 ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม  

  ในแต่ชั้นความเสี่ยงของระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม  ที่แบ่งช้ันออกเป็น แบ่งช้ันข้อมูลออกเป็น 5 ช้ัน คือ พื้นที่

ที่มีระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรมน้อยกว่า 500 เมตร  ค่าความเสี่ยง 0.62 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นที่เกษตรกรรม        

500-1,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.56 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,000-1,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.53 พื้นที่ที่

มีระยะห่างจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 1,500-2,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.59 และพื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมากกวา่ 

2,000 เมตร ค่าความเสี่ยง  0.55 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ที่ใกล้กับเกษตรกรรม จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ามากที่สุด 

และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยระยะห่างจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 0.57 คะแนน  

8 ค่าดัชนีพืชพรรณ  (Normalized Difference Vegetation Index :NDVI) 

  ในแต่ช้ันความเสี่ยงของค่าดัชนีพืชพรรณ  ที่แบ่งช้ันออกเป็น แบ่งช้ันข้อมูลออกเป็น 4 ช้ัน คือพื้นที่ที่มีดัชนีความ

ต่างของพืชพรรณ น้อยกว่า 0.2  ค่าความเสี่ยง 0.57 พื้นที่ที่มีดัชนีความต่างของพืชพรรณระหว่าง 0.2 – 0.4 ค่าความเสี่ยง 

0.51 พื้นที่ที่มีดัชนีความต่างของพืชพรรณระหว่าง 0.4 – 0.6 ค่าความเสี่ยง 0.46 และพื้นที่ที่มีดัชนีความต่างของพืชพรรณ

มากกว่า 0.6 ค่าความเสี่ยง 0.39 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ที่ค่าดัชนีพืชพรรณมีค่าสูง  จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าลดลง 

และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยค่าดัชนีพืชพรรณ 0.48 คะแนน  

9 ระยะห่างจากพ้ืนที่ที่มีการเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่า   

     ในแต่ชั้นความเสี่ยงของบริเวณที่มีการเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่า  ที่แบ่งช้ันออกเป็น แบ่งช้ันข้อมูลออกเป็น 6 

ช้ัน คือ พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นที่ 500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.75 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นที่ 500-1,000 เมตร ค่าความ

เสี่ยง 0.73 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นที่ 1,000-1,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.69 พื้นที่ที่มีระยะห่างจากพื้นที่ 1,500-2,000 

เมตร ค่าความเสี่ยง 0.64 พื้นที่ที่มีระยะห่างจาก พื้นที่ 2,000-2,500 เมตรค่าความเสี่ยง 0.64 พื้นที่ที่มีระยะห่างจาก พื้นที่ 

2,500 เมตรขึ้นไป ค่าความเสี่ยง  0.62  ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ท่ีใกล้การเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่าจะมีความเสี่ยงที่

จะเกิดไฟป่าสูง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยการเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่า 0.68 คะแนน  
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10  พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก 

           ในแต่ชั้นความเสี่ยงของบริเวณพื้นท่ีที่ถูกบุกรุกที่แบ่งช้ันออกเป็น แบ่งช้ันข้อมูลออกเป็น 6 ช้ัน คือ พื้นที่ที่มีระยะห่าง

จากพ้ืนท่ี 500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.58 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากพื้นที่ 500-1,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.55 พื้นที่ที่มีระยะห่าง

จากพ้ืนท่ี 1,000-1,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.42 พื้นที่ท่ีมีระยะห่างจากพื้นที่ 1,500-2,000 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.42 พื้นที่ที่

มีระยะห่างจาก พื้นที่ 2,000-2,500 เมตร ค่าความเสี่ยง 0.52 พื้นที่ที่มีระยะห่างจาก พื้นที่ 2,500 เมตรขึ้นไป ค่าความเสี่ยง 

0.51 ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นที่ท่ีใกล้พื้นที่ท่ีถูกบุกรุกจะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป่าสูง และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยพื้นที่ที่

ถูกบุกรุก 0.50 คะแนน 

 

การจัดท าแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 

 จัดท าแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าโดยการซ้อนทับปัจจัยต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โดยส่วนที่มีคะแนนรวมในแต่ละพื้นที มากกว่าหรือเท่ากับ 2.56 จะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง 

ระดับคะแนนระหว่าง 1.28 ถึง 2.56 เป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลาง และคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.28 จะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้อย 

ตามล าดับ  

 โดยสามารถจ าแนกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง 144.520 ตารางกิโลเมตร หรือ 90,325.21ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

48.82 พื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปานกลาง 138.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 86,699.82 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.86 และพื้นที่

ที่มีความเสี่ยงต่อไฟป่าน้อย 12.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,974.77  ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.32  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยความสูงจาก   ภาพที่ 2 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยความลาดชัน 
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 ระดับน้ าทะเล 
 

 
 

 

ภาพที่ 3 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยทิศด้านลาด          ภาพที่ 4 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยระยะห่างจากแม่น้ า 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยระยะห่างจาก         ภาพที่ 6 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยระยะห่างจากหมู่บ้าน 
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 เส้นทางคมนาคม          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยระยะห่างจาก          ภาพที่ 8 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยค่าดัชนีพืชพรรณ 

 พื้นที่เกษตรกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยระยะห่างจากพ้ืนท่ีบุกรุก       ภาพที่ 10 แผนที่ความเสี่ยงของปัจจัยระยะห่างจากพื้นที่ 
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ที่มีการเก็บหาและใช้ประโยชน์ของป่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 แผนที่ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในเขตรักษา  ภาพที่ 12 แผนที่การน าจุดที่เกิดไฟป่าและจุดความร้อน 

   พันธุ์สัตว์ป่าอุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวง    ระหว่างปี 2555 – 2559 มาซ้อนทับในแผนที ่

    ชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน)                        

    

การเปรียบเทียบผล 

  การเปรียบเทียบผลโดยการน าพิกัดจุดที่เกิดไฟป่า และจุดความร้อนที่ตรวจพบโดยดาวเทียม ระหว่างปี 2555 – 

2559 จ านวน 33 ครั้ง มาซ้อนทับในแผนที ่พบว่าอยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงมากจ านวน 32 ครั้ง พ้ืนท่ีเสี่ยงปานกลาง 1 ครั้ง         

 

สรุปผลการวิจัย 

  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการส ารวจระยะไกลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการเกิดไฟ จ านวน 10 ปัจจัย โดยให้ผู้เช่ียวชาญให้ค่าคะแนนความสี่ยงและน้ าหนักในแต่ละปัจจัย ซึ่งจะ

สามารถใช้ประเมินหาพ้ืนท่ีเสี่ยงในการเกิดไฟป่า และจัดท าแผนที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในพื้นที่ศึกษา โดยผลการศึกษาสามารถ

จ าแนกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง 144.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 90,325.21ไร่ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ

ป่าปานกลาง 138.72 ตารางกิโลเมตร หรือ 86,699.82 ไร่ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไฟป่าน้อย 12.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 

7,974.77  ไร่  และจากการเปรียบเทียบผลโดยการน าพิกัดจุดที่เกิดไฟป่า และจุดความร้อนที่ตรวจพบโดยดาวเทียมมา

ซ้อนทับในแผนที่ความเสี่ยงท่ีจัดท าขึ้น พบว่ามีความสอดคล้องกัน 
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อภิปรายผล 

  การศึกษาในครั้งนี้ ใช้การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการส ารวจระยะไกลมาวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการเกิดไฟในครั้งนี้ ด าเนินการโดยใช้แนวทางของพัฒนะพงษ์ (2550) ที่ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภองาว จังหวัด

ล าปางมาประยุกต์ใช้กับระบบผู้เช่ียวชาญในการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ศึกษา ส าหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ต่อการเกิดไฟป่าสูง จะอยู่ในพื้นที่การเก็บและใช้ประโยชน์ของป่า และอยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรม  และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

ต่อการเกิดไฟป่าน้อยจะอยู่ในพ้ืนที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความไกลจากการคมนาคม และพื้นที่สูง

เข้าถึงพื้นที่ล าบาก 

  ส าหรับข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ีใช้การให้คะแนนค่าน้ าหนักโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีมุมมองความคิดที่ต่างกัน และ
ปัจจัยหลักในแต่ละพื้นท่ีส่งผลตอ่การเกิดไฟป่าไม่เหมือนกัน จึงอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการให้คะแนนค่าน้ าหนัก ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งน้ีตั้งสมมติฐานว่าการเกิดไฟป่าเกิดจากฝีมือมนุษย์จึงขาดการน าปัจจัยอื่นๆ มาใช้ เช่น ทิศทางของลม ปริมาณ
เช้ือเพลิง เป็นต้น ส่วนผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้จะน ามาใช้ในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน
รักษาป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ผลของน ้ำมะพร้ำวต่อกำรแตกหน่อของกล้วยนำก [Musa (AAA Group)]  ในสภำพปลอดเชื อ 
Effects of Coconut Milk on Multiple Shoot of “Kluai Nak” 

[Musa (AAA Group)]  in Vitro 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนาก [Musa (AAA Group)]  ใน
สภาพปลอดเช้ือ โดยเพาะเลี้ยงบนสตูรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้น 0, 150, 250 และ 250 มิลลิลิตรต่อลิตร วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)  พบว่า เมื่อเพาะเลี้ยงช้ินส่วนเป็นเวลา 3 
เดือน ทั้งด้านการแตกหน่อและความสูงของหน่อ ให้ผลแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)  โดยสูตรที่เติมน้ ามะพร้าว 150 
มิลลิลิตรต่อลิตร ให้ผลทั้งทางด้านการแตกหน่อและความสูงหน่อดีที่สุด เฉลี่ย 8.25 หน่อต่อช้ินส่วน และ 7.73 เซนติเมตร 
ตามล าดับ 
 
ค้ำส้ำคัญ: น้ ามะพร้าว กล้วยนาก ในสภาพปลอดเช้ือ 
 

Abstract 
This research aims to study suitable medium for multiple Shoot of “Kluai Nak” [Musa (AAA 

Group)]  in Vitro were Cultured on MS medium (Murashige and Skoog, 1962)  with 0, 150, 200 and 250 
ml/l coconut milk. (Completely Randomized Design : CRD)  Cultured for 3 months. the results showed 
that multiple shoots and high of stem to significant difference (p<0.01).  The Cultured on MS medium 
with 150 ml/l coconut milk gave the best of multiple shoots and high of stem which average 8.25 Shoot 
per Explant and 7.73 Cm. respectiveiy. 
 
keywords : Coconut Milk, Kluai Nak, in Vitro  
 
บทน้ำ 

กล้วยนากหรือกล้วยกุ้ง [Musa (AAA group)] มีช่ือสามัญคือ red banana จัดอยู่ในวงศ์ Musaceae มี
แหล่งก าเนิดในแอฟริกาตะวันออก เอเชีย อเมริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ลักษณะของผลมีสีแดงอมม่วง หรือสีเขียวปน
แดง ผลรูปทรงกลมคล้ายกล้วยไข่ เนื้อผลมีสีเหลืองอมส้มมีรสชาติหวานและมีกลิ่นหอมเย็น กล้วยนากเป็นผลไม้ที่มีบทบาท
ส าคัญทางด้านอาหาร เช่น ใช้เป็นอาหารส าหรับทารกหรือวัยชราที่รับประทานอาหารได้ค่อนข้างล าบาก หรือใช้รับประทาน
ระหว่างวันแทนอาหารประเภทอื่นๆ และมีสรรพคุณทางยา เช่น ใช้ใบอ่อนต าให้ละเอียดประคบช่วยลดอาการบวมของฝี หัว
ปลีบ ารุงน้ านม ลดน้ าตาลในเลือด ผลมีสารเซอโรโทนินมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ ผลดิบมีสารกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อบุกระเพาะ
อาหารให้หลั่งสารออกมาเคลือบกระเพาะ และผลสุกอุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตถึงร้อยละ 22 รวมถึงเกลือแร่ เพกติน วิตามิน เอ 
บี และซี ต่อต้านเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา อีกท้ังยังสามารถใช้ประกอบในพิธีกรรมส าคัญต่างๆ เช่น การบรวงสรวง บูชาเทวดา 
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และใช้ในงานพิธีมงคลส าคัญๆ ท่ียึดถือกันมากในอดีต แต่ในปัจจุบันกล้วยนากเป็นกล้วยที่หายากในประเทศไทย สามารถพบ
ในแถบแถบชายแดนเมียนร์มา ภาคใต้ ภาคกลาง และในบางจังหวัดเท่านั้น (เบญจมาศ, 2534 และดวงจันทร์, 2548)  ดังนั้น
จึงได้น าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาช่วยในการขยายพันธุ์ เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อของกล้วยนาก
ในสภาพปลอดเช้ือ เพราะสามารถเพิ่มจ านวนต้นได้มากในระยะเวลาอันสั้น โดยใช้น้ ามะพร้าวความเข้มข้นที่แตกต่างกันแทน
สารเคมีกลุ่มไซโทไคนิน ช่วยขยายพันธุ์กล้วยนากให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง อภิญญ์, (2554)  และ เพชรรัตน์, (2556)  ได้
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (tissue culture technique)  เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเพิ่มปริมาณต้นพืชได้จ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น ได้ต้นที่มีขนาดเท่ากัน ปราศจากโรคและ
แมลง จึงมีประโยชน์อย่างมากในการขยายพันธุ์ที่สามารถเพิ่มจ านวนกล้วยนากที่ใกล้สูญพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจาก
สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีราคาสูง จึงมีการใช้สารอินทรีย์จากน้ ามะพร้าวที่มีสารในกลุ่มไซโต
ไคนิน (cytokinins)  เป็นองค์ประกอบ และเป็นกลุ่มฮอร์โมนพืชที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช การแบ่งเซลล์ และการ
เจริญเติบโตของตายอด ซึ่งให้ผลทางสรีรวิทยา และสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกับสาร BA (6-benzylaminopurine)  และ PBA 
(tetrahydropyranyl Benzyladenine)  ดังทีร่าฮีมา และสะมะแอ (2554)  ได้ศึกษาการขยายพันธ์ุกล้วยหินโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ โดยศึกษาสูตรอาหาร 6 สูตร ในการทดลอง เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ุระยะแรก โดยใช้อาหารสูตร MS + น้ าตาลทราย 
30 กรัมต่อลิตร เป็นสูตรเปรียบเทียบแล้วเพิ่ม BA 5 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือเติมน้ ามะพร้าวอ่อน 450 มิลลิลิตรต่อลิตร 
พบว่า หลังจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนาน 35 วัน สูตรอาหารที่เติม BA 8 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการแตกหน่อมากที่สุด ส าหรับ
การเกิดราก เติมน้ ามะพร้าว 450 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ านวนรากยาวที่สุด ส่วนนิดาพร และคณะ (2559)  ได้ศึกษาการ
เพาะเลี้ยงช้ินส่วนปลายยอดของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ร่วมกับ NAA และน้ ามะพร้าวทั้งหมด 15 
สูตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ หลังจากการทดลองพบว่า อาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ เกิดยอดสูงสุด 
100 เปอร์เซ็นต์ และจ านวนยอดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.00 ยอดต่อช้ินส่วน ส่วนวัชรินทร์ และนุชจรินทร์ (2559)  ได้ศึกษาผล
ของน้ ามะพร้าวและสาร BA ต่อการชักน าหน่อของกล้วยเล็บมือนาง 4 สายพันธ์ุ ในสภาพปลอดเช้ือเมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ หลังการทดลองพบว่ากล้วยเล็บมือนางสายพันธุ์ 01 เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้น 
15 เปอร์เซ็นต์ และเติม BA ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดหน่อสูงที่สุด เฉลี่ย 1.0 หน่อ สายพันธุ์  
05 เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดหน่อสูงที่สุด เฉลี่ย 0.6 หน่อ 
สายพันธ์ุ 06 และสายพันธ์ุ 07 เมื่อเพาะเลี้ยงบน อาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน า
ให้เกิดหน่อเฉลี่ยสูงที่สุด 2.3 และ 0.9 หน่อ ส่วนมธุรี (2560)  ได้ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการแตกหน่อและการ
เจริญเติบโตของกล้วยน้ าไท โดยใช้สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้น 150 มิลลิลิตรต่อลิตร มีความสูงหน่อ ความ
กว้างและความยาวของใบดีที่สุด เฉลี่ย 3.78, 0.74 และ 1.91 เซนติเมตร สูตรอาหารที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้น 100 
มิลลิลิตรต่อลิตร มีจ านวนใบต่อต้นและความยาวรากดีที่สุด เฉลี่ย เท่ากับ 1.14 ใบ และ 2.34 เซนติเมตร และสูตรอาหารที่
เติมน้ ามะพร้าว 200 มิลลิลิตรต่อลิตร มีผลให้ต้นอ่อนออกรากมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 1.85 ราก ส่วนอรดี และปริชาติ (2526)  
ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย โดยศึกษาสูตรอาหาร MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ 
โดยการน าส่วนของปลายยอด และตาข้างของหน่อกล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยน้ าว้า และกล้วยน้ าว้าค่อม ไปเลี้ยงบนสูตร
อาหารดังกล่าว และท าการเปลี่ยนอาหารใหมทุ่กๆ 1 เดือน พบว่า กล้วยสามารถเจริญเติบโต และสามารถแตกรากได้ในเวลา 
6 เดือน ทุกชนิด ส่วน Gitonga.  et al. (2010)  ได้ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยในประเทศ
เคนยา โดยการขยายพันธุ์กล้วยพันธุ์พื้นเมือง (Musa Spp.) Muunju Landrace โดยการเพิ่มจ านวนยอดให้มากที่สุด และลด
ต้นทุนในการขยายพันธ์ุโดยใช้อาหารเสริมและน้ าตาลที่หาได้ในท้องถิ่น และการใช้อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกแทนเครื่องแก้ว โดย
อุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือเพื่อให้ปลอดเช้ือในระยะหนึ่ง และท าการเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งได้ผลการเจริญเติบโตดีที่สุด และAhmed.  et al. (2014)  ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย (Musa 
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spp.)  cv. Grand Naine โดยการฟอกใช้เมอร์คิวริคคลอไรด์ (0.1%)  นาน 6 นาที ท าให้เนื้อเยื่อเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด 
การเพาะเลี้ยงช้ินส่วนในอาหาร MS ที่เติม BAP 4 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เกิดการเจริญเติบโต 
และจ านวนยอดดีที่สุด ในขณะทีอ่าหารสูตร อาหารสูตร MS ที่เติม IBA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จ านวนรากมากที่สุด  

ดังนั้นจากรายงานข้างต้นจึงได้น าหน่อกล้วยนาก [Musa (AAA Group)]  มาศึกษาในสูตรอาหาร MS ดัดแปลงโดย
ใช้น้ ามะพร้าวความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ
แตกหน่อของกล้วยนาก [Musa (AAA Group)]  ในสภาพปลอดเช้ือ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มปริมาณหน่อให้มากข้ึน  
 
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีกำรด้ำเนินงำนวิจัย 

วัสดุ อุปกรณ์ 
1. หน่อกล้วยนาก ขนาด 30 เซนติเมตร เป็นหน่อใบแคบ 
2. น้ ามะพร้าว ใช้น้ ามะพร้าวอ่อน 
3. เครื่องช่ังทศนิยม 3 และ 4 ต าแหน่ง ใช้ช่ังสารเคมี เตรียมสูตรอาหาร 
4. เครื่องวัดความเป็นกรด – ด่าง (pH meter)  ใช้วัดความเป็นกรด-ด่างของสูตรอาหาร 
5. หม้อนึ่งความดันไอน้ า (autoclave)  ใช้นึ่งฆ่าเช้ือขวดอาหารและเครื่องมือ 
6. เตาแก๊สส าหรับต้มอาหารเลี้ยงพืช 
5. เครื่องแก้ว เช่น กระบอตวง ขนาด 10 และ 100 มิลลิลิตร ขวดเพาะเลี้ยง ขนาด 2 ออนซ์ จานแก้ว แท่งคนสาร 

บีกเกอร์ ขนาด 100 และ 1000 มิลลิลิตร 
6. ตู้ปลอดเชื้อ (laminar flow)  ส าหรับตัดย้ายเนื้อเยื่อพืช 
7. ช้อนตักสารเคมี 
8. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 3 และใบมีดเบอร์ 10 และ 11 ส าหรับตัดแบ่งช้ินส่วนเนื้อเยื่อพืช 
9. ตะเกียงแอลกอฮอล์ ส าหรับเผาเครื่องมือในการตัดย้ายเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อ 
10. ปากคีบปลายมนชนิดอ่อน ยาว 5 และ 8 นิ้ว ส าหรับคีบช้ินส่วนเนื้อเยื่อพืชในตู้ปลอดเชื้อ 
11. สารเคมีส าหรับเตรียมสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ธาตุอาหารหลัก (macro elements)  ธาตุอาหารรอง 

(micro elements)  วิตามิน (vitamin)  ธาตุเหล็ก (iron)  น้ าตาล และ ผงวุ้น 
12. ผ้าขาวบาง ส าหรับกรองน้ ามะพร้าว 

 
วิธกีำรด้ำเนินงำนวิจัย 
1. การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยนากสูตรสังเคราะห์ (Murashige and Skoog, 1962)  โดยดัดแปลงใช้

น้ ามะพร้าวความเข้มข้นแตกต่างกัน โดยมีวิธีการเตรียมดังนี้   
1.1 ตวงสารละลายเข้มข้นแต่ละกลุ่มจาก stock macro ในปริมาณ 100 มิลลิลิตรต่อลิตร และ micro, 

vitamin, iron อย่างละ 10 มิลลิลิตรต่อลิตร 
1.2 เทสารละลายแต่ละกลุ่มตามสูตรที่ก าหนดลงในภาชนะรวมกันแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้ ามะพร้าว แต่

ละสูตรความเข้มข้นแตกต่างกัน ได้แก่ 0, 150, 200 และ 250 มิลลิลิตรต่อลิตร น้ ามะพร้าวต้องผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบาง
เพื่อไม่ให้มีสิ่งเจือปนในน้ ามะพร้าว  

1.3 เติมน้ าตาลทรายสูตรละ 30 กรัม แล้วคนให้ละลาย 
1.4 ปรับปริมาตรสูตรอาหารด้วยน้ ากลั่นให้ครบ 1 ลิตร 
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1.5 น าสูตรอาหารไปวัดค่า pH (ค่าความเป็นกรดด่างของอาหาร)  ปรับด้วยกรดหรือด่างเพื่อให้ได้ค่า pH อยู่
ระหว่าง 5.6-5.8  

1.6 เติมผงวุ้น 8 กรัม ลงในอาหารแล้วคนให้เข้ากัน 
1.7 น าสูตรอาหารไปต้มด้วยความร้อนให้เดือดจนวุ้นละลาย 
1.8 น าอาหารกรอกใส่ขวดแก้วขวดละ 20 มิลลิลิตร (กรอกในขณะที่อาหารยังร้อน) 
1.9 ปิดปากขวดด้วยพลาสติกและ ปิดฝาขวดให้พอสนิทโดย ใช้กระดาษหุ้มฝาขวดอีกช้ันหนึ่ง 
1.10 น าขวดอาหารไปนึ่งฆ่าเช้ือในหม้อนึ่งความดันไอน้ า (autoclave)  ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  

(121 องศาเซลเซียส) นาน 15 นาที (ควบคุมไฟให้เกย์วัดความดันอยู่ท่ีเลข 15 จนครบ 15 นาที) 
1.11 เมื่อครบเวลาตามก าหนดจึง ปิดไฟปล่อยให้เข็มที่เกย์วัดแรงดันลดลงที่เลข 0 จึงเปิดฝาหม้อน าขวดอาหาร

ออกไปตั้งไว้ให้เย็นจนแข็งตัวจึงสามารถน าไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยท่ีใช้ในการทดลอง 
การศึกษาทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยนากในสูตรอาหาร Murashige and Skoog 1962 (MS)  ที่เติมน้ า

มะพร้าวความเข้มข้นท่ีต่างกัน ประกอบด้วย 4 สิ่งทดลอง ดังนี้ 
สิ่งทดลองที่ 1 สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น   0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
สิ่งทดลองที่ 2 สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 150 มิลลิลิตรต่อลิตร 
สิ่งทดลองที่ 3 สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 200 มิลลิลิตรต่อลิตร 
สิ่งทดลองที่ 4 สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 250 มิลลิลิตรต่อลิตร 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยนากมีขั้นตอน ดังนี ้
2.1 คัดเลือกหน่อกล้วยที่มีความสมบูรณ์สูงประมาณ 30 เซนติเมตร (หน่อที่ใบยังไม่คลี่ออก) น าไปล้างท าความ

สะอาดหน่อ จากนั้นตัดแต่งหน่อพร้อมลอกกาบด้านนอกออก 2-3 กาบ และตัดส่วนปลายยอดให้เหลือขนาด 5 เซนติเมตร 
2.2 น าหน่อกล้วยที่ผ่านการตัดแต่ง มาล้างท าความสะอาดอีกครั้ง และฆ่าเช้ือที่พื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ 70 

เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที (ปฏิบัติภายนอกตู้ปลอดเชื้อ) 
2.3 น าหน่อกล้วยที่ท าความสะอาดแล้ว ฟอกฆ่าเช้ือด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรด์อีกครั้ง ความเข้มข้น 15 และ 5 

เปอร์เซ็นต์ เขย่านาน 15 นาที และ 5 นาที ตามล าดับ (ปฏิบัติภายนอกตู้ปลอดเชื้อ) 
2.4 น าหน่อกล้วยที่ฟอกฆ่าเช้ือแล้วเข้าตู้ปลอดเชื้อ คีบหน่อกล้วยล้างด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือแล้วจ านวน 

3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เพื่อล้างสารที่ติดอยู่ผิวนอกของช้ินส่วนกล้วยออก 
2.5 คีบหน่อกล้วยลงในจานแก้วที่รองด้วยพลาสติกที่นึ่งฆ่าเช้ือ จากนั้นใช้ปากคีบและมีดผ่าตัดลอกกาบออก 1-2 

กาบและตัดแต่งให้หน่อกล้วยเหลือประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นผ่าแบ่งหน่อกล้วยออกเป็น 4 ช้ินลงตามยาว แล้วน าไปวาง
เลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่เตรียมไว้แต่ละสูตร ขวดละ 1 ช้ิน โดยให้ส่วน
โคนปักลงบนอาหารกึ่งกลางขวด และลนปากขวดด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมปิดฝาให้พอสนิท 

2.6 น าขวดที่เพาะช้ินส่วนกล้วยแต่ละสิ่งทดลองไปวางบนช้ันเพาะเลี้ยงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ ระหว่าง 25-28 
องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของแสง ระหว่าง 1,500-3,000 ลักซ ์และความช้ืนสัมพัทธ์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 
3 เดือน และท าการเปลี่ยนอาหารใหม่ทุกๆ 1 เดือน 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ท าการบันทึกผล จ านวนหน่อต่อต้น ความสูงของหน่อ (เซนติเมตร)  และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ (Analysis 
of Variance ; Anova)  น าผลที่ได้ไปวิเคราะหห์าค่าความแปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วยวิธีของ Duncan’s 
New Multiple-Range Test (DMRT)  จากนั้นน าไปเขียนผล และสรุปผลการทดลอง 
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ผลกำรวิจัย 
จ้ำนวนหน่อต่อชิ นส่วนเดิม 
เมื่อท าการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนกล้วยนากบนสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้นที่แตกต่างกันเป็นเวลา 3 

เดือน พบว่า จ านวนการแตกหน่อมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)  โดยสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร
ต่อลิตร ให้จ านวนหน่อต่อช้ินส่วนเดิมดีที่สุด เฉลี่ย 8.75 หน่อต่อช้ิน รองลงมาคือ สูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 200 และ 250 
มิลลิลิตรต่อลิตร ให้การแตกหน่อ  เฉลี่ย 6.25 และ 6.00 หน่อต่อช้ิน ตามล าดับ ส่วนสูตรที่ไม่เติมน้ ามะพร้าว ให้การแตกหน่อ
น้อยที่สุด เฉลี่ย 2.44 หน่อต่อช้ิน (ตารางที่ 1 ภาพที่ 1 และ 2) 
 
ตำรำงที่ 1 การแตกหน่อของช้ินส่วนกล้วยนาก เมื่อท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้นที่

แตกต่างกัน เป็นเวลา 3 เดือน 
 

สิ่งทดลอง จ้ำนวนหน่อต่อชิ นส่วนเดิม 

สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น   0  มล./ล. 2.44 c 1/  
สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 150 มล./ล. 8.25 a 

สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 200 มล./ล. 6.13 ab  
สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 250 มล./ล. 5.25 b 

F-test ** 
C.V. (%) 28.54  

1/ ตัวเลขในแนวตั้งที่มีตัวอักษรก ากับแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)  เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ F-test และ DMRT 
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเขื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (p<0.01) 
 

 
 

ภำพที่ 1 การแตกหน่อของช้ินส่วนกล้วยนาก เมื่อท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน เป็นเวลา 3 เดือน 
ก สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น   0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
ข สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 150 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ค สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 200 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ง สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 250 มิลลิลิตรต่อลิตร 
 
ควำมสูงของหน่อ 
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เมื่อท าการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนกล้วยนากบนสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 3 
เดือน พบว่า ความสูงของหน่อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01)  โดยสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 
150 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้ความสูงหน่อมากที่สุด เฉลี่ย 7.73 เซนติเมตร รองลงมาคือ สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 200 
และ 250 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้ความสูงหน่อ เฉลี่ย 4.67 และ 4.25 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสูตรที่ไม่เติมน้ ามะพร้าว ให้
ความสูงหน่อน้อยที่สุด เฉลี่ย 0.73 เซนติเมตร (ตารางที่ 2 ภาพที่ 3 และ 4) 
 

ตำรำงที่ 2 ความสูงของหน่อกล้วยนาก เมื่อท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสตูร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้นที่แตกตา่งกัน 
เป็นเวลา 3 เดือน 

 

สิ่งทดลอง ควำมสูงของหน่อ (เซนติเมตร) 

สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น   0  มล./ล. 0.31 c 1/  
สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 150 มล./ล. 7.73 a 

สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 200 มล./ล. 4.67 b 

สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 250 มล./ล. 4.25 b 

F-test ** 
C.V. (%) 29.76 

1/ ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีตัวอักษรก ากับแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01)  เมื่อวิเคราะห์โดยใช้ F-test และ DMRT 
** ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเขื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (p<0.01) 
 

 

 
 

ภำพที่ 2 ความสูงของหน่อกล้วยนาก เมื่อท าการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้นที่แตกต่างกัน 
เป็นเวลา 3 เดือน 
ก สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น   0  มิลลิลิตรต่อลิตร 
ข สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 150 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ค สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 200 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ง สูตร MS เติมน้ ามะพร้าว ความเข้มข้น 250 มิลลิลิตรต่อลิตร 
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สรุปผลและอภิปรำยผล  
จากการศึกษาผลของน้ ามะพร้าวท่ีมีต่อการแตกหน่อของกล้วยนากในสภาพปลอดเช้ือ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดย

ใช้สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร 
ให้ผลด้านจ านวนหน่อต่อช้ินส่วนเดิม และความสูงหน่อ ดีที่สุด ลักษณะของหน่อที่แตกใหม่สมบูรณ์ หน่ออ้วนและแตกหน่อ
มาก เนื่องจากในสูตรอาหารมีฮอร์โมนกลุ่มไซโตไคนินที่ได้จากน้ ามะพร้าว ส่วนสูตรอาหาร MS ที่ไม่เติมน้ ามะพร้าว ให้ผลด้าน
การแตกหน่อ และความสูงของหน่อน้อยที่สุด อภิญญ์ (2554)  ได้รายงานว่าในน้ ามะพร้าวมีสารประกอบ ได้แก่ วิตามิน กรด
นิวคลีอิก พิวรีน น้ าตาล สารควบคุมการเจริญเติบโต และธาตุอาหาร ที่ช้ินส่วนของกล้วยต้องการในปริมาณที่เหมาะสม จึง
ส่งผลใหก้ารแตกหน่อดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ นิดาพร และคณะ (2559)  ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงช้ินส่วนปลายยอดของกล้วย
น้ าว้ามะลิอ่องบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ร่วมกับ NAA และน้ ามะพร้าวทั้งหมด 15 สูตร พบว่า การใช้น้ ามะพร้าว 150 
มิลลิลิตรต่อลิตร ช่วยส่งเสริมการเกิดยอดมากที่สุด ในท านองเดียวกัน มธุรี (2560)  ได้ศึกษาผลของน้ ามะพร้าวต่อการ
เจริญเติบโตของกล้วยน้ าไท พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร มีการเจริญเติบโตดีที่สุดในทุกด้าน 
สอดคล้องกับวัชรินทร์ และนุชจรินทร์ (2559)  ได้ศึกษาผลของน้ ามะพร้าวและสาร BA ต่อการชักน าหน่อกล้วยเล็บมือนาง 4 
สายพันธ์ุ เลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ และเติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน าให้เกิดหน่อเฉลี่ย
สูงที่สุด ส่วน Srangsan and Kanchanapoom (2007)  ซึ่งเพาะเลี้ยงยอดกล้วยเล็บมือนางในอาหารสูตร MS ที่มีการเติม 
casein hydrolysate เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร และสารควบคุมการเจริญเติบโต BA 
เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้จ านวนยอดสูงที่สุด และสอดคล้องกับ อรดี และ ปริชาติ (2526)  ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วย โดยใช้สูตรอาหาร MS ที่เติม BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ช้ินส่วนของกล้วย
สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุด 

 
สรุปผลกำรวิจัย 

การเพาะเลี้ยงกล้วยนากในสูตรอาหาร MS ที่เติมน้ ามะพร้าวทุกความเข้มข้นสามารถให้การแตกหน่อ และความสูง
ของหน่อได้ดี แต่การใช้น้ ามะพร้าวความเข้มข้น 150 มล./ล ให้ผลดีที่สุด หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3 เดือน ส่วนสูตรอาหาร 
MS ที่ไม่เติมน้ ามะพร้าวใหก้ารแตกหน่อน้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทำงกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ 

1. หน่อกล้วยที่น ามาเพาะเลี้ยงไม่ควรเก็บไว้นาน และไม่ควรให้ถูกน้ า เนื่องจากหน่อกล้วยอาจติดเช้ือจุลินทรีย์ และ
เน่าเสียหายได้ 

2. ฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงการน าหน่อกล้วยเข้าเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ เพราะน้ าฝนที่ซึมเข้าไปในกาบกล้วยอาจมี
ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกติดเข้าไปเมื่อเพาะเลี้ยงอาจเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 

3. แนวทางที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
 งานวิจัยเรื่องนี้สามารถน าไปเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษา

หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์ กล้วย หรือพืชชนิดอื่นๆ ให้เพิ่มจ านวนมาก
ขึ้น นอกจากน้ีผู้ประกอบการที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชยังสามารถน าผลจากงานวิจัยนี้ ไปใช้ในการขยายพันธุ์
กล้วยหรือพืชอื่นๆ เพื่อจ าหน่ายให้มีจ านวนมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าต่อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร  
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานด้วยดีตลอดมา 
ผู้วิจัยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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ไอดีลทางซ้ายและไอดีลทางขวาของ บี-กึ่งกรุป 
On right ideal and left ideal of b-semigroup 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยเราได้พิจารณาไอดีลของบี-กึ่งกรุปและคุณสมบัติของไอดีลบี-กึ่งกรุปในบ-ีกึ่งกรุป อีกทั้งได้ศึกษาผลลัพธ์ที่

ได้จากฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของบี-กึ่งกรุปที่เกี่ยวข้องกับไอดีลของบ-ีกึ่งกรุป 

ค าส าคัญ : บี-พีชคณิต  ก่ึงกรุป  บ-ีกึ่งกรุป  ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานและไอดีล 

 

Abstract 

 In this paper, we consider B-semigroup ideals and their properties in B-semigroups. Some results 

about B-semigroup homomorphisms related to B-semigroup ideals are studied. 

Keywords: B-algebra, semigroup, B-semigroup, homomorphism and Ideal. 

 

บทน า   

ในปี ค.ศ.1998 Jun, Roh และ Kim ได้น าเสนอ บีเฮช-พีชคณิต(BH-algebra) ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของบีซีเฮช/    

บีซไีอ/บีซีเค-พีชคณิต (BCH/BCI/BCK-algebras) และยังได้สัจพจน์ท่ีสมมูลกับ บี-พีชคณิต(B-algebra) ซึ่งต่อมา ค.ศ.2002   

J. Negger และ H.S. Kim ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์พีชคณิต และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบี-พีชคณิต  

(B-algebra) และกึ่งกรุป (Semogroup) ปี ค.ศ.2006 Chang Bum Kim และ H.S. Kim เขาได้เสนอแนวคิดบีเอ็ม-พีชคณิต 

(BM-algebras) สมมูลกับศูนย์-สลับที่ พีชคณิต (0-commutative algebra) และเป็นลักษณะเฉพาะของ บี-พีชคณิต (B-

algebras) ยิ่งไปกว่าน้ัน พวกเขายังสามารถพิสูจน์ได้ว่า พีชคณิต (algebra) มี บีเอ็ม-พีชคณิต (BM-algebras) เป็นส่วนย่อย  

 ในปี ค.ศ.2017 Elsi Fitria, Sri Gemawati, และ Kartini พวกเขาได้น าเสนอ บทนิยาม ความสัมพันธ์ และ

คุณสมบัติเฉพาะของ ไอดีล ( Ideals) ในบี-พีชคณิต (B-algebra) และ Yilmaz CEVEN ศีกษาเกี่ยวกับบี-กึ่งกรุป (B-

semigroup) โดยการน า บ-ีพีชคณิตและกึ่งกรุปมารวมกัน ท าให้เกิดเป็น บ-ีกึ่งกรุปที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว รวมถึงเขาได้ศึกษา

คุณสมบัติพื้นฐานของไอดีลบน บี-กึ่งกรุป จากงานวิจัยของ Yilmaz CEVEN เราได้พิจารณาไอดีลของบี-กึ่งกรุปและคุณสมบัติ

บางประการของไอดีลบี-กึ่งกรุป รวมทั้งศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของบี-กึ่งกรุปที่เกี่ยวข้องกับไอดีลของบี-กึ่ง

กรุป 

  

 

142

mailto:*Ronladda.y@nsru.ac.th


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

 

ความรู้พ้ืนฐาน 

บทนิยาม 1. [5]  ส าหรับเซต X  ที่ไม่เป็นเซตว่าง โดย X0  พร้อมทั้งการด าเนินการทวิภาค   เราจะกล่าวว่า 

)0,;( X  เป็น บี-พีชคณิต (B-algebra) ถ้าสอดคล้องกับเง่ือนไขต่อไปนี้ 

 1. 0 xx   

 2. xx 0   

 3. ))0(()( yzxzyx   

ส าหรับทุก ๆ Xzyx ,,   

 

ตัวอย่าง 1. [5]  ก าหนดให ้ },,0{ baX   พร้อมการด าเนินการดังตารางดังนี ้

 

 

 

 

เราจะพบวา่ )0,;( X  เป็น บี-พีชคณิต 

 

บทนิยาม 2. [2]  ส าหรับเซต S  ที่ไม่เป็นเซตว่างเราจะเรียกฟังกชั์น SSS  :  ว่าการด าเนินการทวิภาค (binary 

operation) บน S  ซึ่ง SSba ),(  เราเขียน ba   แทน ),( ba  ภายใต้ฟังกชั์น แล้วเราจะกล่าวว่า ),( S  เป็น  

กรุปพอยด์ (groupoid) ถ้า   มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่ (associative) นั่นคือ  
 

cbacba  )()(   ส าหรับทุก Scba ,,   
 

เราจะกล่าวว่า ),( S  เป็น กึ่งกรุป (semigroup) และส าหรับเซต T  ที่ไมเ่ป็นเซตว่างและเป็นเซตย่อยของกึ่งกรุป S   ถ้า 

Tab  ส าหรับทุก Tba ,  เราจะกลา่วว่า T  เป็นกึ่งกรุปย่อย (subsemigroups) ของ S  

  

บทนิยาม 3. [5]  บี-กึ่งกรุป (B-semigroup) คือระบบคณติศาสตร์ )0,,;( X  ทีป่ระกอบด้วยเซต X  ที่ไม่เป็นเซตว่าง 

พร้อมด้วย   และ   เป็นการด าเนินการบนเซต X  และ X0  ที่สอดคล้องกับเง่ือนไขต่อไปนี ้

1. )0,,;( X  เป็นฺบ-ีพีชคณิต  

2. );( X  เป็นกึ่งกรุป  

3. )()()( zxyxzyx  ส าหรับทุก ๆ Xzyx ,,  
 

 

 

 

 

  0  a  b  
0  0  b  a  
a  a  0  b  
b  b  a  0  
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ตัวอย่าง 4. [5]  เราก าหนดให ้ }3,2,1,0{X  โดยมีการด าเนินการภายใต ้  และ   ดังตารางต่อไปนี ้ 

 

 

 

 

 

 
 

เราจะได้ว่า )0,,;( X  เป็นบี-กึ่งกรุป 

  

บทนิยาม 5. [5]  ส าหรับ )0,,;( X  เป็นบี-กึ่งกรุป และ A  เป็นเซตย่อยของ X  เราจะกล่าวว่า A  เป็นบี-กึ่งกรปุย่อย         

(B-subsemigroup) ของ X  ถ้า  

Ayx   และ Ayx   

ส าหรับทุก Ayx ,  

 

บทนิยาม 6. [5]  ก าหนดให ้ X  เป็นบี-กึ่งกรุปและ I  เป็นเซตย่อยไม่เปน็เซตวา่งของ X  เราจะกล่าวว่า I  เปน็ไอดีล

ทางซ้าย (Left ideal) ของ X  ถ้าสอดคล้องกับเง่ือนไขต่อไปนี้  

1) ถ้า Ixa   แล้ว Ix ส าหรับทุก Ia  และทุก ๆ Xx  

2) Iax   ส าหรบัทุก ๆ Ia  และทุก ๆ Ix  

 

บทนิยาม 7. [5]  ก าหนดให ้ X  เป็นบี-กึ่งกรุป และ I  เป็นเซตย่อยไม่เปน็เซตวา่งของ X  เราจะกล่าวว่า I  เปน็ไอดีล

ทางขวา (Right ideal) ของ X  ถ้าสอดคล้องกับเง่ือนไขต่อไปนี้  

1) ถ้า Ixa   แล้ว Ix  ส าหรับทุก ๆ Ia  และทกุ ๆ Xx  

2) Ixa   ส าหรบัทุก ๆ Ia  และทุก ๆ Ix  

 

บทนิยาม 8. [5]  ถ้า I  เป็นไอดลีทางซ้ายและไอดลีทางขวาแล้วเราจะกล่าวว่า I  เป็นไอดีล (ideal) ของ X  

  

บทนิยาม 9. [5]  ก าหนดให ้ )0,,;( X  และ )0,,;( ''' Y  เป็นบี-กึ่งกรุป และ YXf :  เราจะกล่าวว่า f  เป็น   

บี-ฟังก์ชนัสาทิสสัณฐาน (B-homomorphism) ถ้าสอดคล้องกบัเงื่อนไขต่อไปนี้  

)()()( ' yfxfyxf  และ  )()()( ' yfxfyxf   

ส าหรับทุก Xyx ,    

 

  0  1  2  3   
  0  1  2  3  

0  0  2  1  3   0  0  0  0  0  

1  1  0  3  2   1  0  1  2  3  

2  2  3  0  1   2  0  2  1  3  
3  3  1  2  0   3  0  3  3  0  
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ผลการวิจัย  
ข้อสงัเกต 1 ให้ )0,,;( X  เป็นบ-ีกึ่งกรุป และให้ S  เป็นเซตย่อยที่ไม่ว่างของ X   ถ้า S  เป็นบ-ีกึ่งกรุปย่อยของ X  
แล้วจะได้ว่า S0   

พิสูจน์  สมมติให ้ S  เป็นบี-กึ่งกรุปย่อยของ X สมมติให้ S0  เนื่องจาก )0,,;( X  เป็นบ-ีพีชคณิต เราจะได้ว่า 

0 xx  ส าหรับทุก ๆ Xx  แต่ S  เป็นบ-ีกึ่งกรุปย่อยของ X  ท าให้ทราบว่าส าหรับ Sx '  แล้ว 0''  xx  

จึงได้ว่า Sxx  0''  ซึ่งเกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้น S0           

ทฤษฎีบท 2 ก าหนดให ้ )0,,;( X  เป็นบี-กึ่งกรุป และให ้ S  เป็นบ-ีกึ่งกรุปย่อยของ X  ถ้า ss 0  และ sbs   

ส าหรับทุก ๆ Ss  และทุก ๆ Xb  แล้วจะได้ว่า S  เป็นไอดีลทางซ้ายของบี-กึ่งกรุป 

พิสูจน์  ให ้ Ss  และ Xb  โดยที่ Ss 0  เนื่องจาก S  เป็นบี-กึ่งกรุปย่อยของ X  จากข้อสังเกต 1 ท าให้เราได้

ว่า S0 เนื่องจาก sbs   จะได้ว่า Ss ดังนั้น S  เป็นไอดีลทางซ้ายของบี-กึ่งกรุป   

ทฤษฎีบท 3 ก าหนดให้ )0,,;( X  เป็นบี-กึ่งกรุป และให ้ S  เป็นบ-ีกึ่งกรุปย่อยของ X  ถ้า ss 0  และ ssb   

ส าหรับทุก ๆ Ss  และทุก ๆ Xb  แล้วจะได้ว่า S  เป็นไอดีลทางขวาของบี-กึ่งกรุป 

พิสูจน์  ให้ Ss  และ Xb  ซึ่ง Ss0  เนื่องจาก S  เป็น บ-ีกึ่งกรุปย่อยและจากข้อสังเกต 1เราได้ว่า S0

เนื่องจาก ssb  จะได้ว่า Ss สรุปได้ว่า S  เป็นไอดีลทางขวาของบี-กึ่งกรุป 

ข้อสงัเกต 4  เราพบส าหรับแต่ละ บี-กึ่งกรุปย่อยไม่จ าเป็นต้องเป็นไอดีล  

เช่น เราก าหนดให ้ }3,2,1,0{X  โดยมีการด าเนินการภายใต ้  และ   ดังตารางต่อไปนี ้

 

 

 

 

เราจะได้ว่า )0,,;( X ไม่เป็นไอดลี  

ทฤษฎีบท 5 ก าหนดให้ )0,,;( X  และ )0,,;( '''' X  เป็นบี-กึ่งกรุปและให้ ': XX   เป็นฟังก์ชันสาทิสสณัฐาน

แบบท่ัวถึง จะได้ว่าส าหรับ 'I  ที่เป็นบี-กึ่งกรุปย่อยของ 'X  จะเป็นไอดลีของ บี-กึ่งกรุปของ 'X  ก็ต่อเมื่อ )( '1 I  เป็น

ไอดีลของบี-กึ่งกรุปของ X  

พิสูจน์  สมมติให้ )(, '1 Ixaa    จะได้ว่า )( '1 Ix   ก็ต่อเมื่อ ')( Ix  เนื่องจาก 'I  เป็นไอดีลของ บี-กึ่งกรุป

ของ 'X ท าให้ได้ว่า ')(),( Ixaa  เนื่องจาก )()()( ' xaxa    ท าให้ได้ว่า ')( Ia   และ

เนื่องจาก 'I  เป็นไอดีลของ บ-ีกึ่งกรุปบน 'X ดังนั้น )( '1 Ia  นั่นคือ )( '1 I  เป็นไอดีลของ บ-ีกึ่งกรุป ของ X  

  0  1  2  3   
  0  1  2  3  

0  0  1  2  3   0  0  0  0  0  

1  1  0  3  2   1  0  0  0  0  

2  2  3  0  1   2  0  0  0  0  
3  3  2  1  0   3  0  0  1  1  
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 ให ้ )( '1 Ia   และ Xx เราพิจารณา ax   ที่อยู่ใน )( '1 I  ก็ต่อเมื่อ )( ax   และ ')( Ixa 

ดังนั้น '' )()()( Ixaxa    เนื่องจาก 'I  เป็นไอดีลของ บี-กึ่งกรุปบน 'X และ )()()( ' xaxa    

เนื่องจาก 'I  เป็นไอดีลของ บ-ีกึ่งกรุป บน 'X ดังนั้น )(, '1 Ixaax    ดังนั้นจะได้ว่า )( '1 I  เป็นไอดีลของ X  

ในทางกลับกันก็สามารถพิสูจน์ได้ในท านองเดียวกัน 

อภิปรายผล  

 จากงานวิจัยของ Yilmaz ท าให้ได้ทฤษฎีบท ดังนี้ 

  ให้ X  และ Y  เป็นบี-กึ่งกรุป และ YXf : เป็น บี-สาทิสสัณฐาน (b-homomorphism) แล้ว 

1.) Kerf เป็นไอดีล ของ X  

2.) ให้ I เป็นไอดีล ของ X และ f เป็นฟังก์ชันสาทิสสัณฐาน (epimorphism) แล้ว )(If  เป็นไอดีล ของY  

 จึงท าให้เราได้เง่ือนไขการเป็นไอดีลทางซ้าย ไอดีลทางขวา และไอดีลของบี -กึ่งกรุป ที่สามารถน าไปใช้ในการศึกษา

ส าหรับผู้ที่สนใจในเรื่องไอดีลของบี-กึ่งกรุป 

 

สรุปผลการวิจัย   

 เราได้คณุสมบัติบางประการของไอดีลบ-ีกึ่งกรุปในบ-ีกึ่งกรุป และไดผ้ลลัพธ์จากฟังก์ชันสาทิสสณัฐานของบี-กึ่งกรุป 

ที่เกี่ยวข้องกับไอดีลของบ-ีกึ่งกรุป 
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การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิน ้าส้าหรับบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ 
The development of automatic water temperature control system for nile tilapia pond 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ โดยการใช้ระบบน้ าวนในการ
แลกเปลี่ยนอุณภูมิของน้ าในบ่ออนุบาลลูกปลานิล โดยใช้เครื่องปรับสภาพน้ าร้อน (Heater) ขนาด 1,500 วัตต์ (W) และใช้
เครื่องปรับสภาพน้ าเย็น (Cooling) ขนาด 9,000 BTU อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลานิลอยู่ ระหว่าง 27 – 32 
องศาเซลเซียส ซึ่งใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 21 วัน จ านวณ 2 รอบ เพื่อวัดอุณหภูมิน้ าที่เหมาะสมกับการอนุบาลลูกปลานิล
ตามที่ก าหนดไว้ และตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ าไว้ที่ 27 - 32 องศาเซลเซียส ตามเวลาที่ก าหนดในการวิจัย 21 วัน และวัด
การเจริญเติบโตของลูกปลานิล เช่น น้ าหนัก ความยาว และวัดอัตราการรอดของลูกปลานิลในบ่อที่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ า
กับบ่อที่ไม่ติดตั้งเครื่องควบคุม ผลจากการวิจัยพบว่า น้ าหนักโดยเฉลี่ยของลูกปลานิล เพิ่มขึ้น 29.42% ความยาวโดยเฉลี่ยของ
ลูกปลานิล เพิ่มขึ้น 22.05% มีอัตราการรอด 99.03% จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ก าหนด
ไว้ 27-32 องศาเซลเซียส ในช่วงอุณหภูมินี้จะท าให้ลูกปลายากอาหารมากกว่าปกติจึงท าให้ลูกปลามีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 
และยังใช้ในการอนุบาลปลาชนิดอื่น ๆ ได้ รวมทั้งยังเป็นต้นแบบให้เกษตรกรเพาะพันธ์ลูกปลา และน าไปปรับใช้ได้อนาคต 
เพื่อลดอัตราการสูญเสียและเร่งการเจริญเติบโตของลูกปลานิล ลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลานิลได้ 

 
ค้าส้าคัญ : อุณหภูมิน้ า, แบบอัตโนมัติ, บ่ออนุบาลปลานิล 
 

Abstract 
 The study of automatic water temperature control in the tilapia pond by using a whirlpool system for 
raising fish in the pond by using a 1,500 watt (W) temperature adjustment machine and using cold water conditioning 
(cold) The size of 9,000 BTU suitable for nursery cladding is between 27 - 32 degrees Celsius, used in the 21 day 
experiment. Loop 2. To measure the water temperature that is suitable for nursery tilapia as specified. The time limit 
of 21 days to research and measure the growth of Tilapia, such as length, weight, and measure the survival rate of 
tilapia fingerlings in ponds with a control pond with water temperatures that are not equipped with controls. The 
results showed that the average weight of Tilapia 29.42% increase in average length of Tilapia increased 22.05% 
survival rate of 99.03%, based on the findings of such finds. Controlled, defined as 27 - 32 °C temperature range, this 
will make it harder to fry more food than normal, the fish are growing better. It is also used in the rearing of other 
kinds of fish as well as a model for farmers breeding fish. And to adapt future to reduce the rate of loss and 
accelerate the growth of tilapia. Reduce the cost of culturing tilapia. 
 
keywords : Water temperature, Automatic, Tilapia pond 
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บทน้า 

ปลานิลเป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเกษตรกรเพาะพันธุ์ได้ง่าย และแพร่
ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วตลาดมีความต้องการสูง เนื่องจากปลานิลมีรสชาติดี สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง จึง
เป็นที่นิยมของผู้เพาะพันธ์ุโดยทั่วไป ส าหรับการเลี้ยงปลานิลของไทยมีพัฒนาการมายาวนานกว่า 40 ปี แต่ก็มีปริมาณผลผลิต
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศได้เป็นจ านวนมาก และพร้อมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ฉะนั้นการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในประเทศไทยยังมีโอกาสขยายตัวเพิ่มได้อีก เนื่องจากตลาดปลานิลทั่วโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการประมงเพาะเลี้ยงพันธุ์
ลูกปลานิล เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ และซื้อลูกปลานิลเพื่อน าไปเลี้ยงประกอบอาชีพสร้างรายได้เป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
ฤดูหนาวอุณหภูมิในน้ ามีอุณหภูมิต่ า ส่งผลให้การอนุบาลลูกปลานิลในช่วงนี้ได้ลูกปลาออกมาในปริมาณน้อย เนื่องจากลูกปลา
ทีม่ีอัตราการตายเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การเพาะพันธุ์ลูกปลานิลไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล 

ดังนั้นจากปัญหาที่พบจึงได้ออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ ส าหรับบ่ออนุบาล
ปลานิลขึ้นมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิในบ่อเพาะเลี้ยงปลานิลให้มีอุณหภูมิน้ าที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 27 – 32 
องศาเซลเซียส (E. Baras et.al, 2000) และการพัฒนาการของไข่ปลานิลว่าไข่ปลานิลเป็นประเภทไข่จนมีขนาดประมาณ  
1.8 – 2.0 มิลลิเมตร มีถุงไข่แดงใหญ่ไข่จะฟักเป็นตัวภายใน 4 วัน ในน้ าอุณหภูมิ 27 – 28 องศาเซลเซียส (สุวรรณดี, 2532) 
 ผลของอุณหภูมิของน้ าในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของปลานิล (Baras E, Jacobs B, Melard C, 2001)  ผลของการ
เลี้ยงอุณหภูมิในระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อน (Abozaid H, Wessels S, Horstgen-Schwark G, 2011) เพื่อลดอัตราการ
สูญเสียและเร่งการเจริญเติบโตของลูกปลานิล และท าการศึกษาออกแบบจ าลองสถานการณ์ส าหรับการออกแบบและการ
จัดการระบบหมุนเวียนน้ าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Khater EG, 2012) ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบ
อัตโนมัติเป็นต้นแบบสามารถลดต้นทุนการเพราะเลี้ยงปลานิลได้ 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการออกแบบสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ ใช้ในบ่อ
อนุบาลปลานิลขนาด (1.5 x 2 x 0.6 เมตร)  
 1.รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อลดอัตราการสูญเสียของลูกปลานิลและเร่งการเจริญเติบโตของลูกปลานิล 
 2. ออกแบบและการน าไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย จึงออกแบบให้ระบบใช้โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถเขียน
โปรแกรมได้เร็ว และน ามาใช้งานร่วมกับตัวเซนเซอร์ ท่ีสามารถวัดอุณหภูมิในน้ าได้ เซนเซอร์ที่ใช้เป็นแบบเทอร์โมคัปเปิ้ล โดย
จะส่งสัญญาณมายังเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temp Control) เพื่อแปลงค่าจากสัญญาณเซนเซอร์ เป็นค่าอุณหภูมิ 

3. ท าการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้เครื่องควบคุมอุณหภูมิ จะส่งสัญญาณ
ไปท่ีโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ระบบไหนเปิดการท างานอีกครั้ง  
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ออกแบบอุปกรณ์การทดลอง 

   
ภาพที ่1 ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานลิแบบอัตโนมตัิ 

 
ขั้นตอนการท างานของระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานลิแบบอัตโนมัติ 

ในการท างานของระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ เริ่มจากเซนเซอร์จะตรวจวัดอุณหภูมิ
ในน้ า โดยจะส่งสัญญาณมายังเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temp Control) เพื่อแปลงค่าจากสัญญาณเซนเซอร์ เป็นค่าอุณหภูมิ 
ท าการตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เมื่อถึงค่าที่ตั้งไว้ หรือต่ ากว่าที่ตั้งไว้ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ จะส่ง
สัญญาณไปที่ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ระบบไหนเปิดการท างาน ถ้าอุณหภูมิของน้ าในบ่อ มี
อุณหภูมิต่ า เครื่องควบคุมอุณหภูมิ จะส่งสัญญาณไปที่ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์  เพื่อสั่งงานให้ ระบบท าน้ าร้อน 
(Heater) ท างาน พร้อมกับสั่งให้โซลินอยด์วาล์ว และปั๊มน้ า ท างานพร้อมกัน ถ้าอุณหภูมิของน้ าในบ่อ มีอุณหภูมิสูงเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิ (Temp Control) จะส่งสัญญาณไปที่ โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งงานให้ ระบบท าน้ าเย็น 
(Cooling) ท างาน พร้อมกับสั่งให้โซลินอยด์วาล์ว และปั๊มน้ า ท างานพร้อมกัน 
 

   
 

   
 

ภาพที่ 2 เครื่องควบคุมอุณหภมูิน้ าในบ่ออนุบาลปลานลิแบบอัตโนมตัิ 

บ่ออนุบาลลูกปลานิล 

โซลินอยด์วาล์ว โซลินอยด์วาล์ว 

ปั๊มน้ า 

ฮิตเตอร ์ คลูลิงค ์

ปั๊มออกซิเจน 

เซนเซอร์อณุหภมู ิ โซลินอยด์วาล์ว 

ก) เครื่องที่ออกแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ า
ส าหรับบ่ออนุบาลปลานิลแบบอตัโนมัต ิ

ข) ต้นแบบเครื่องควบคุมอณุหภมูนิ้ าส าหรับ
บ่ออนุบาลปลานลิแบบอัตโนมัต ิ
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ผลการวิจัย  
การจัดท าระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบระบบ

ควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ ในบ่อเพาะเลี้ยงอนุบาลปลานิลให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การ
เจริญเติบโต ที่อุณหภูมิ 27-32 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมินี้เหมากับการ เจริญเติบโตของลูกปลานิลได้ดี ดังภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 3 อุณหภมูิในบ่ออนุบาลปลานิล (3 สัปดาห์) 

 
จากภาพท่ี 3 อุณหภูมิในบ่อที่มีเครื่องควบคุมและบ่อที่ไม่ติดตั้งเครื่องควบคุม (3 สัปดาห์) พบว่าอุณหภูมิภายในบ่อที่

มีเครื่องควบคุมมีอุณหภูมิเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส มีการคุมอุณภูมิของน้ าที่คงที่ เหมาะสมการกับการอนุบาลปลานิล
อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิล (ความยาวและน้ าหนัก) 

 

 
ภาพที่ 4. อัตราการเจรญิเติบโตของลูกปลานิล (ความยาว) 
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วันท่ี 

อุณหภูมิในบ่อที่มีเครื่องควบคุมและบ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุม (3 สัปดาห์) 

บ่อมีเครื่องควบคุม บ่อไม่มีเครื่องควบคุม 

[VA
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E] 

3.4
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9 4.9
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สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 

ขน
าด

ขอ
งล

ูกป
ลา

นิล
 (เ

ซน
ติเ

มต
ร) 

สัปดาห์ 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกปลานิล  
 ขนาดของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุม ขนาดของลูกปลานิลบ่อที่ไม่ติดตั้งเครื่องควบคุม  
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ก) บ่อมีเครื่องควบคุม    ข) บ่อที่ไม่มีเครื่องควบคมุ  
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างสุ่มการวัดความยาวของลูกปลานลิ 
 

จากภาพท่ี 5 อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิล (ความยาว) พบว่า ระยะเวลาในการอนุบาลลูกปลานิล 3 สัปดาห์ 
ความยาวของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุมผลจากการสุ่มตัวอย่างลูกปลานิล จ านวน 50 ตัว  มีอัตราการเจริญเติบโตด้าน
ความยาวมากกว่าบ่อปกติโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.39 เซนติเมตร 
 

 
ภาพที่ 6 อัตราการเจรญิเติบโตของลูกปลานิล (น้ าหนัก) 

 
จากภาพท่ี 6 อัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิล (น้ าหนัก) พบว่า ในระยะเวลาการอนุบาล 3 สัปดาห์ น้ าหนักโดย

เฉลี่ยของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุมเท่ากับ 108.54 กรัม และบ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุมเท่ากับ 78.87 กรัม ซึ่งบ่อที่มีเครื่อง
ควบคุม ลูกปลานิลมีน้ าหนักที่มากกว่าบ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุมอยู่ท่ี 26.67 กรัม 
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เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของลูกปลานิล  

ขนาดของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุม(น้ าหนัก) 
ขนาดของลูกปลานิลบ่อที่ไม่ติดตั้งเครื่องควบคุม (น้ าหนัก) 
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ภาพที่ 7 อัตราการรอดของลูกปลานิล 

 

 
 

ก) บ่อมีเครื่องควบคุม    ข) บ่อที่ไม่มีเครื่องควบคมุ  
 

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบอัตราการตายของลูกปลานลิ (สัปดาห์ที่ 1) 
 

จากภาพที่ 8 การวัดค่าเปรียบเทียบของอัตราการตายของลูกปลานิลในบ่อที่มีเครื่องควบคุมกับบ่อที่ไม่มีเครื่อง
ควบคุม บ่ออนุบาลปลานิล สัปดาห์ที่ 1 จากการทดลองกับบ่อที่มีเครื่องควบคุมและไม่มีเครื่องควบคุม ใช้ลูกปลานิล 
จ านวนบ่อละ 514 ตัว จะเห็นได้ว่าอัตราการตายของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุมมีอัตราการตายที่น้อยกว่าบ่อที่ 
ไม่มีเครื่องควบคุม  
 
อภิปรายผล  

   การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าส าหรับบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติ ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของลูกปลานิล และลดอัตราการตายของลูกปลานิลในบ่อเพาะเลี้ยง อนุบาลลูกปลานิล จากกรณีพบปัญหาว่า 
ในช่วงที่อุณหภูมิในน้ ามีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ จึงส่งผลให้การอนุบาลลูกปลานิลในช่วงนี้ได้ลูกปลานิลออกมาใน
ปริมาณทีน่้อย เนื่องจากลูกปลาที่มีอัตราการตายเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การเพาะพันธุ์ลูกปลานิลไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ผลจากการออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าส าหรับบ่ออนุบาลปลานิลแบบอัตโนมัติที่ได้
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อัตราการรอดของลูกปลานิลในบ่อที่มีเครือ่งควบคุมกับบ่อที่ไมต่ิดตัง้เครื่องควบคุม 
 

บ่อที่มีเครื่องควบคุม บ่อที่ไม่ติดตั้งเครื่องควบคุม 
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จัดท าขึ้นน้ี สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามที่ก าหนดไว้อยู่ ระหว่าง 27 - 32 องศาเซลเซียส จึงท าให้อุณหภูมิคงที่และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉลับพลัน ลดอัตราการตายและเพิ่มอัตราการรอด และยังสามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ตามการใช้งานจริง 
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ท าให้การอนุบาลลูกปลานิลเพียงพอต่อเกษตรกร และยังน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากผลการด าเนินงานวิจัยนี้เป็นการสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิน้ าในบ่ออนุบาลลูกปลานิลแบบอัตโนมัติ ซึ่งท าการ
วิจัยกับลูกพันธุ์ปลานิลในช่วงการอนุบาลจ านวน 1,028 ตัว โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 บ่อ คือบ่อที่มีเครื่องควบคุม และบ่อที่
ไม่มีเครื่องควบคุม บ่อละ 514 ตัว การเปรียบเทียบอัตราการอดของลูกปลานิล พบว่า บ่อที่มีเครื่องควบคุมมีจ านวนลูกปลานิล
ที่รอดทั้งหมด 509 ตัว คิดเป็น 99.03 % บ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุมมีจ านวนลูกปลานิลที่รอดทั้งหมด 500 ตัว คิดเป็น 97.27 % 
การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลานิล (ความยาว) พบว่า บ่อที่มีเครื่องควบคุมความยาวเฉลี่ย 6.33 เซนติเมตร 
บ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุมความยาวเฉลี่ย 4.93 เซนติเมตร บ่อที่มีเครื่องควบคุมมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความยาวมากกว่าบ่อ
ที่ไม่มีเครื่องควบคุมถึง 1.40 เซนติเมตร ด้านน้ าหนักของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุมมีน้ าหนักโดยเฉลี่ย 2.17 กรัม น้ าหนัก
ลูกปลานิลบ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุมมีน้ าหนักโดยเฉลี่ย 1.57 กรัม น้ าหนักเฉลี่ยของลูกปลานิลบ่อที่มีเครื่องควบคุมมีน้ าหนัก
มากกว่าบ่อที่ไม่มีเครื่องควบคุม 0.60 กรัม การเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ าของบ่อที่มีเครื่องควบคุมและบ่อที่ไม่มีเครื่อง
ควบคุม บ่อท่ีมีเครื่องควบคุมมีอุณหภูมิคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉลับพลัน เฉลี่ยอยู่ที่ 31 - 32 องศาเซลเซียส บ่อที่
ไม่มีเครื่องควบคุมมีอุณหภูมิไม่คงท่ีและมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตลอดเวลา เฉลี่ยอยู่ที่ 26 - 32 องศาเซลเซียส ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ฉลับพลันตลอดเวลาเป็นผลเสียของการเจริญเติบโตของลูกปลานิลในช่วงอนุบาล  
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ผลของการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของระบบแอร์คอนดิชั่นเพื่อสร้างอุณหภูมิต่อสภาวะภายในห้อง 
Effect of control Relative humidity on air condition systems for position product of 

room inside 
 

       วชิรพล แสนโซ้ง1*  ภาณุเมศวร สุขศรีศริิวัชร2  และ โปกเสก ภาณุรตัน์3  
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*Mon_evolution@hotmail.com 

  

บทคัดย่อ 

ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงเกินไปและต่ าเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถสร้างความไม่สบายตัว และส่งผลต่อ

ระบบหายใจความช้ืนคืออัตราส่วนของไอน้ าทีมีอยู่ในอากาศขณะที่มีปริมาณไอน้ าอิ่มตัวดังนั้นเมื่อมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันให้

เกิดการแพร่เช้ือโรค รวมถึงการสิ้นเปลืงพลังงาน จุดที่ท าให้เกิดการสบายตัวมีอัตราส่วนความช้ืนต้องให้อยู่ในช่วง 40 ถึง 60 

เปอร์เซ็นต์  ในงานวิจัยนี้ใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือแอร์คอนดิช่ันแบบเอเอซยูมาช่วยในการควบคุมความช้ืนที่มี

สภาวะห้อง 3 สภาวะ 1.สภาวะไร้การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องมี 95 องศาฟาเรนไฮต์กระเปาะแห้ง 71 องศาฟาเรนต์ไฮต์

กระเปาะเปียก และความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ที่ 33.1 เปอร์เซ็นต์ 2.สภาวะจากการติดตั้งเครื่องควบคุมความช้ืนไม่พิจารณาโหลด

ความร้อนสมัผัส อุณหภูมิกระเปาะแห้งลดลง 9.47 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิของกระเปาะเปียกลดลง 4.23 เปอร์เซ็นต์ และ

ความช้ืนสัมพัทธต์่ าสุดเพิ่มขึ้น 18.49 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดที่ 57.8 เปอร์เซ็นต์ 3.สภาวะโหลดความร้อนสัมผัสที่

ห้องต้องการเทียบกับสภาวะที่ 2 อุณหภูมิกระเปาะแห้งลดลง 23.27 เปอร์เซ็นต์  อุณหภูมิของกระเปาะเปียกลดลง 27.94 

เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดเพิ่มขึ้น 24.49 เปอร์เซ็นต์ และ ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดลดลง 3.29 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจาก

ปัจจัยความต้องการความร้อนสัมผัสของสภาวะห้องลดลงจาก 0.77 ลดเหลือ 0.68 เมื่อเทียบสภาวะห้องที่ 2 

 

ค าส าคัญ : ความช้ืนสัมพัทธ,์ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง, ความร้อนสัมผัส 

 

Abstract 

 Relative humidity of air temperature changer exorbitant that is a factor comfort unavailable and 

impact respiratory system relative humidity is ratio vapor of condition air with saturated water so 

difference temperature can diffuser of fungus depending on energy losses. Comfort zone point having 

relative humidity range 40% to 60%. Research using heating ventilation air condition air handing unit type 

control humidity that room three conditions. First Condition without control results temperature dry blub 

95 ˚F temperature wet blub 71 ˚F. and relative humidity 33.1%. Second condition using air handing unit 

control should be decreased 9.47% ˚Fdb, 4.23% ˚Fwb, increase 18.49 %RH relative humidity maximum 

57.8 %. Third condition room with sensible heat ratio compare second should be decreased 23.27% ˚Fdb, 
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27.94% ˚Fwb, having 24.49 %RH be decreased relative humidity maximum 3.29 %RH due to factor of 

sensible heat ratio 0.77 decreased 0.68 second condition comparison state. 

 

keywords : Relative humidity, temperature dry bulb, sensible heat 

 

บทน า   

 ในยุคของศตวรรษที่ 21 การพัฒนาเทคโนโลยีคือจุดประสงค์หลักของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเมื่อพิจารณาทางด้าน
สิ่งแวดล้อมนั้น มลพิษที่ส่งผลต่อระบบหายใจเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดในเกิดการแพร่กระจายของเช้ือราต่อบุคคลที่ที่อยู่ร่วมกัน
หากผู้ที่สัมผัสมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ า ปัจจัยที่ท าเกิดการเจริญเติมโตของเช้ือรา ภายในอาคารมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที้งเสริมการ
เจริญเติบโตเช้ือราภายในอาคารเนื่องจากมีความช้ืนสูง หรือภายในอาคารมีความช้ืนสัมพัทธ์ที่มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือรา 35 เปอร์เซ็นต์ อาจท าให้เกิดอาการไม่สบายตัว ในสภาวะห้องที่ไม่มีการ
ควบคุมนั้นจะมีความช้ืนสัมพัทธ์ที่ต่ าเนื่องจากไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนใดๆ เมื่อมีการควบคุมเกิดขึ้นจะมีผลท าให้ค่า
ความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น และเมื่อสภาวะที่ใช้งานจริงการควบคุมโหลดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างจุดสบายตัวให้กับมนุษย์ ทั้งนี้
แล้วค่าความร้อนสัมผัสที่ต้องของห้องเป็นตัวบ่งบอกสภาวะนั้นว่าได้มาตรฐานท่ีจะสร้างจุดสบายตัว [5], [6], [8] 

ระบบปรับสภาวะอากาศเป็นเครื่องมือท่ี ใช้ส าหรับควบคุมสภาวะความสบายของมนุษย์ และตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ได้
มีเพียงอุณหภูมิอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความช้ืนและความเร็วลม งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาวะ
ความสบายของภายในห้องด้วยระบบเอเอซยู โดยการตรวจวัดอัตราส่วนความช้ืนและค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งเพื่อน าไป
เปรียบเทียบกับแผนผังความสบายตามมาตรฐานของ ASHARE ผลลัพธ์ที่ได้แสดง ให้เห็นว่า ในสภาพการท างานจริงมีสภาวะ
การท างานที่ไม่สบาย ซึ่งน าไปสู่การพิจารณาปรับปรุงระบบปรับอากาศของพื้นที่ท างาน โดยการน าค่าภาระความร้อนจาก
แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่และโครงสร้างอาคารมาใช้ในการพิจารณาออกแบบระบบปรับอากาศเกิดประโยชน์สูงสุด จากผล
การวิเคราะห์พบว่าปัจจัยทางด้านการหมุนเวียนอากาศมีค่าภาระความร้อนมากที่สุด ซึ่งการหมุนเวียนของอากาศควรมีความ
เพียงพอและสอดคล้องกับข้อก าหนด [1] 
 อากาศ มีความสัมพัทธ์และเกี่ยวข้องกับการลดความช้ืนและการเก็บรักษาสภาวะสบายตัวคุณสมบัติของอากาศ

สามารถอ่านได้จากไซโครเมตริค จะมีตัวแปรต่างๆคือ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง อุณหภูมิกระเปาะเปียก จุดน้ าค้าง ความช้ิน

สัมพัทธ์ อัตราส่วนความชื้น ปริมาณความร้อน และปริมาณจ าเพาะ ส าหรับสภาวะอากาศใดๆ ดังรูปที่ 1  
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รูปที่ 1 สภาวะอณุหภูมจิุดสบายตวัท่ีเกิดขึ้นในฤดูร้อนและฤดูหนาว 

 จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นขีดจ ากัดของอุณหูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีท าให้เกิดจุดสบายตัวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว

โดยฮุณหภูมิต่ าสุดของฤดูร้อนอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียสของความร้อนสัมผัส ถึง 25.5 องศาสเซลเซียสของอากาศแห้ง และ

ความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 35 เปอร์เซ็นต์ ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ เท่ากักบความช้ืนสัมพัทธ์ที่ต้องการในช่วงฤดูหนาวแต่อุณหภูมิ

สบายตัวต่ าสุดอยู่ที่ 20 องสาสเซลเซียสของความร้อนสัมผัส ถึง 29 องศาเซลเซียสของอากาศแห้ง ความส าคัญของความช้ืน

สัมพัทธ์นั้นกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งเมื่อ อากาศที่มีความช้ืนสัมพัทธ์สูงก็จะมีผลท าให้การคายความร้อนออกจากร่างกายของ

คนเราโดยการระบายเกิดขึ้นช้าลง แต่ถ้าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าก็จะส่งผลในทางตรงกันข้าม ท าให้การคายความร้อนเกิด

เร็วข้ึน [2] 

 ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อน หรือระบบ เอซวีเอซี (การท าความร้อน, การระบายอากาศ, การปรับอากาศ) ทั้ง 3 

ระบบนี้จะท างานควบคู่กันตลอดเวลา เพื่อให้ประสิทธิภาพในการจัดการอากาศหลักการกลศาสตร์ทางวิศวกรรม ระบบนี้

เหมาะส าหรับอุตสาหกรรรมในระบบปิดที่มีลักษณะซับซ้อนหรือต้องการคววบคุมอุณหภูมิ และความช้ืน 

 ชนิดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายในบ้านเรานั้นแบ่งเป็น 3 ประเภทซึ่งมีการท างานท่ีเหมือนกันแต่จะแตกต่างกัน

ที่ภาระการท าความเย็นและการน าไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างชนิดแรกคือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน split type ที่ใช้ใน

ปัจจุบันเป็นการแลกเปลี่ยนความร้อนโดยมีคอยล์ร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารและคอยล์เย็นที่ติดตั้งภายในห้องเกิดการ

แลกเปลี่ยนความร้อนโดยการใช้จุดเดือดต่ าผ่านแผงคอลย์ที่มีสารท าความเย็นอยุ่ภายใน มีอินเวอร์เตอร์เป็นตัวเป็นตัวควบคุม 

หรือเรียกว่า วัฏจักรสารท าความเย็น ระบบนี้นิยมใช้ควบคุมอุณภูมิภายในบ้านเรือน หอพัก หรือในพื้นที่น้อยกว่า 60 ตาราวา

ส าหรับพ้ืนท่ีโถงสามารถรับภาระการท าความเย็นสูงสุด 40,000 บีทียู ดังรูปที่ 2 [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการท างานแบบแยกส่วน 

 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดที่ 2 และ 3 เครื่องส่งลมเย็นหรือ เครื่องควบคุมอากาศเป็นการแลกเปลี่ยนความ

ร้อนโดยให้อากาศภายนอกมาปรับอากาศภายในเกิดการหมุนเวียนของอากาศภายในระบบและช่องผสมอากาศอยู่ภายตัวเพื่อ

ช่วยในการประหยัดปริมาณอากาศถ่ายเถแทนที่จะน าอากาศออกสู่ภายนอกในการรักษาพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ

ควบคุมอุณหภูมิสูงสุดนั้นระบบเอเอซยูจะเช่ือมต่อกับระบบชิลเลอร์ ระบบชิลเลอร์มีอยู่ 2 ประเภท คือระบายความร้อนด้วย
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อากาศและระบายความร้อนด้วยน้ าเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความต่อพ่วงกับระบบเอเอซยูส าหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน

โดยเฉพาะซึ่งจะท าให้เกิดการกระจายอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธต์่อห้องในปริมาณเท่ากันสามารถรับภาระการท าความเย็น

มากว่า 100 ตัน เหมาะสมต่ออาคารเชิงพานิชย์และห้องควบคุมเชื้อโรคตามสถานพยาบาล ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ระบบเอเอซยูและระบบชิลเลอร ์

 จากของมูลข้างต้นนั้นเป็นพารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นส่งผลการทบต่อ คน หรือ อุปกรณ์ จากการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่ง

งานวิจัยนี้เลิอกการแลกเปลี่ยนความร้อนระบบเอเอซยูเท่านั้น เนื่องจากระบบส่งลมเย็นมีการติดตั้งคอยล์ เย็นอยู่ภายในเพื่อ

ปรับสภาวะขั้นสุดท้ายก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอากาศ และการควบคุมช้ืนนั้นมาจากอากาศย้อนกลับไหลผ่านเครื่องท า

ความช้ืนที่ติดตั้งโดยเฉพาะความช้ืนจะถูกดูดซับโดยอากาศและจะท าให้เย็นแบบแอเดียแบติกให้ใกล้เคียงกับ 16 องศาส

เซลเซียส อากาศเย็นท่ีมีความชื้นสามารถน าไปใช้ท าความเย็นให้กับอากาศท่ีไหลเข้ามาใหมบ่ริเวณช่องผสมอากาศเพื่อดึงความ

ร้อนท่ีอาจเสียเปล่ากลับมาใช้ประโยชน์ การท าให้อากาศไหลเข้ามาใหม่เย็นลงจะท าให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมากเมื่อเทียบ

กับเทคโนโลยีความเพรสเซอร์ [3], [7], [9] 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 ขั้นตอนท่ี 1 วัดค่าควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์ก่อนใช้สภาวะควบคุมลมเย็น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนใช้ระบบ เอเอซ

ยู (AUH : Air handling unit) เช่ือมกับอุปกรณ์ควบคุมความช้ืน (Humidifier) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณของ

อากาศแห้งที่เกิดจากการถ่ายเทความเย็นเข้าสู่พื้นท่ีโซนความเย็น ในระบบการควบคุมความร้อนนี้ไม่ค านึงถึงปัจจัยภายวะการ

ท าความเย็น (cooling load) อย่างอื่นใดๆซึ่งพารามิเตอร์ดังกล่าวประกอบด้วยดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ระบบเอเอซยูและระบบชิลเลอร ์

จากรูปดังกล่าวระบบเอเอซยู จ าน าอากาศภายนอกเข้าผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนจากคอยเย็น (Evaporator) 

ล าเลียงเข้าสู่ระบบเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิตามด้วยระบบส่งลมเย็น (Supply Air) และเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนภายใน

ห้อง (Conditioned space) ซึ่งมีพื้นที่ 968.75 ตารางฟุต จากนั้นระบบจากไหลเวียนออกสู่ภายนอกโดยจะเข้าห้องผสม

อากาศ (Mixing Box) เพื่อรักษาระดับพลังงานโดยไม่ต้องสันดาปจุดเดือดภายในคอยเย็น อากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะถูกถ่ายเท

ออกสู่ระบบ ภายในห้องก่อนการใช้ระบบส่งลมเย็นมีอุณหภูมิเท่ากับ 95 องศาฟาเรนไฮต์กระเปาะแห้ง และ 71 องศาฟาเรนต์

ไฮต์กระเปาะเปียก โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดทุกๆ 4 ครั้งต่อ 15 นาที น าผลมาเฉลี่ย โดยใช้ Technical data ความแม่นย า ± 

0.5 ค่าความช้ืน ± 2.5 %RH ท าให้มีค่าความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ที่ 33.1 เปอร์เซ็นต์  

 ขั้นตอนท่ี 2 น าผลมาพอร์ตลงบนไซโครเมทริ ชาร์ท ดังรูปที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 5 พารามิเตอร์เกิดขึ้นท่ีสภาวะคงท่ีไร้การควบคุม 
ขั้นตอนท่ี 3 ต้องให้ค่าความชิ้นนั้นเพิ่มข้ึนเพื่อให้เกิดสภาวะอากาศสบายตัวจึงต้องมีการติดตั้งเครื่องควบคุมความช้ืน

มีคุณสมบัติท าให้อากาศแห้งและอากาศเปียกภายในห้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นและเกิดสภาวะที่คงตัวของค่าความช้ินสัมพัทธ์ซึ่งจะติด
ก่อนเข้าพัดลมจ่ายลมเย็นดังรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

𝑚𝑎
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𝑚𝑎

𝑖2
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 𝑞  
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รูปที่ 6 พารามิเตอร์ที่เกิดขึ้นจากตวัควบคุมความชื้น 
 

ในรูปด้านบน มี 6 ตัวแปรส าคัญที่ก่อในเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้แก่ มวลอากาศ เอนทัลปี และอัตราส่วน 

ความช้ืนสมการบงบอกถึงค่าความช้ินสัมพัทธ์ท่ีเปลี่ยนไปนั้นคือสมการ อนุรักษ์พลังงานและอนุรักษ์พลังงานของเหลว 
 

                                                                          (1) 
 

                                                                      (2) 

เมื่อตัวแปร 

               = มวลอากาศเข้า, มวลความช้ิน, มวลอากาศออก 

   = ความร้อน 

            = เอ็นทัลปีทางเข้า, เอ็นทัลปีความช้ืน, เอ็นทัลปีทางออก 

         = อัตราส่วนความช้ืนทางเข้า, อัตราส่วนความขื้นทางออก 

จากนั้นแทนสมการที่ 1 เข้ากับสมการที่ 2 จะได้ว่า 
 

                                       
(        )

(        )
 

  

   
                                                        (3) 

 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อใช้การแลกเปลี่ยนควมร้อนแบบเอเอซยู ในงานวิจัยนี้เทียบมาตรฐานจากระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยซึ่งได้ก าหนดเอาไว้ดังตารางด้านล่าง 

ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานของอุณหภูมิกระเปาะแห้งและความชื้นสัมพัทธ์ 

ลักษณะการใช้งาน อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความช้ืนสัมพัทธ ์

เพื่อความสบายตัวโดยทั่วไป 24 ˚C / 72.5˚F 55 % 
ร้านค้าและการใช้งานระยะสั้น 25 ˚C / 77˚F 55 % 

พื้นที่มีอัตราส่วนความช้ืนสัมพัทธต์่ า 25 ˚C / 77˚F 60 % 

 
ขั้นตอนท่ี 5 ป้อนกระแสไฟโหลดความร้อนขนาด 680 วัตต์เข้าสู่พื้นที่ควบคุมวัดผลเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 น าผล

พอร์ตลงในไซโครเมตริค ชาร์ท น ามาเปรียบเทียบก่อนการควบคุมโดยไม่ค านึกถึงภาระการท าความเย็นต่างๆ 
ขั้นตอนท่ี 6 วัดข้อมูลที่ได้จากการท างานจริงโดยมีประชากรและอุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มโหลดของการท าความเย็น

ที่ส่งผมต่อการความคุมความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งใช้สมการในการค านวณดังนี้ 

                                                                                         (4) 

                                                                                                      (5) 

เมื่อตัวแปร     คือโหลดความร้อนสัมผ้สที่เกิดขึ้นจากคน,       คือโหลดความร้อนแฝงท่ีเกิดขึ้นจากคน 

                               คือความร้อนสัมผัสต่อคน,      คือความร้อนแฝงต่อคน 
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                               คือจ านวนประชาก 

                            คือสัมประสิทธ์ช่วงเวลาการกิจกรรม 

ในส่วนโหลดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงต่อหนึ่งช้ินมารวมกันเป็นโหลดความร้อน 

 

ผลการวิจัย  

 1.จากการเก็บข้อมูลสภาวะที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิและไม่มีโหลดการท าความเย็นพบว่าอัตราการไหลอากาศเท่ากับ

ศูนย์แต่อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธย์ังเกิดขึ้นภายในห้อง 

ตารางที่ 2 ข้อมูลสภาวะที่ไร้การแลกเปลี่ยนความร้อนและไม่มีโหลดการท าความเย็น 

ตัวแปร ค่าที่วัดได ้

อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 95 ˚Fdb 
อุณหภูมิกระเปาะเปยีก 71 ˚Fwb 

ความช้ืนสัมพัทธ ์ 33.1 % 
อัตราส่วนความชื้น 0.11 lbm/lbda 

อัตราการไหล 0 cfm 
กระแสไฟฟ้า 0 watt 

  

2.เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้า 680 วัตต์ การควบคุมอุณหภูมิเรื่องท างานและยังไม่รวมโหลดการท าความเย็นพารามิเตอร์

เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ตารางที่ 3 ข้อมูลสภาวะที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนและไม่มีโหลดการท าความเย็น 

ตัวแปร ค่าที่วัดได ้
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 86˚Fdb 
อุณหภูมิกระเปาะเปยีก 68˚Fwb 
ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 39.2 % 

ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสดุสดุ 57.8 % 
อัตราส่วนความชื้น 0.0103 lbm/lbda 

อัตราการไหล 1,000 cfm 
อัตราการไหลที่จุดผสม 2,000 cfm 

กระแสไฟฟ้า 680 watt 

 

ตารางที่ 4 ข้อมูลสภาวะที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนและมีโหลดการท าความเย็น 

ตัวแปร ค่าที่วัดได ้
จ านวนประชากร 220 คน 

จ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 1 เครื่อง 
อัตราส่วนความร้อนสัมผสัของห้อง (RSHR) 0.73 

สภาวะโหลดภายในห้อง 0.68 
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อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 66˚Fdb 
อุณหภูมิกระเปาะเปยีก 49˚Fwb 
ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุด 29.6 % 
ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสดุ 55.9 % 

กระแสไฟฟ้า 680 watt 
       จากตารางข้างต้นพบว่าก่อนติดตั้งเครื่องควบคุมความช้ืนนั้นอุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกมีค่า

จากเดิม 95˚FDB และ 71˚FWB ความช้ินสัมพัทธ์ 33.1 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อหลังจากการติดตั้งเครื่องควบคุมความช้ืนนั้น

อุณหภูมิกระเปาะแห้งลดลง 9.47 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิของกระเปาะเปียกลดลง 4.23 เปอร์เซ็นต์และความช้ืนสัมพัทธ์ที่จุด

ต่ าสุดเพิม่ขึ้น 18.49 เปอร์เซ็นต์ โดยมีความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุด 57.8 เปอร์เซ็นต์จากการแอเดียวแบติก และเมื่อเทียบสภาวะที่มี

โหลดจากความร้อนสัมผัส ความร้อนแฝงที่เกิดจากคนหรืออุปกรณ์ทาอิเล็กทรอนิ กส์ อุณภูมิกระเปาะแห้งลดลง 23.26 

เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิกระเปาะเปียกลดลง 27.94 เปอร์เซ็นต์ ความช้ินสัมผัสต่ าสุดลดลง 24.49 เปอร์เซ็นต์ ความช้ืนสัมพัทธ์

สูงสุดลดลง 3.29 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นน าผลทั้งสามสภาวะมาพอร์ทลงไซโครเมคตริค ชาร์ทจะได้ดังรูปที่ 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
รูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์จากการทดลอง 

    จากรูปที่ 7 เริ่มจากวงกลมสีน้ าเงินที่สภาวะไร้การควบคุมการแลกเปลี่ยนความร้อนและไม่รวมโหลดแสดงให้เห็นค่า 

อุณหภูมิที่สุดที่สุดแต่ความช้ืนสมพัทธ์นั้นยังต่ าและไม่เกิดความช้ืนสัมพัทธ์ที่จุดสูงสุดเนื่องจากระบบไม่สามารถกระจายสู่

ภายนอกตามที่ต้องการ หลังจากการใช้กระแสไฟฟ้าป้อนเข้าระบบส่งลมเย็นวงกลมสีแดงเกิดการลดอุณหภูมิของกระเปาะแห้ง

และกระเปาะเปียกส่งผลท าให้ค่าความช้ินสัมพัทธ์ลดลงฉับหลันในสภาวะอุณหภูมิใกล้เคียงกันแต่ความช้ืนสัมพัทธ์สูทีสุด

เนื่องจากภายในระบบส่งลมเย็นมีเครืองควบคุมความช้ืนอยู่ภายในคู่เข้าเซนเซอร์คอลย์จึงท าให้เกิดจุดสบายตัวและมีห้องผสม

ภายในตัวจึงท าให้ความช้ินเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันตามหลักทฤษฎีสมดุลพลังงานเข้ากับพลังงานน้ าบวกความแอเดียแบติกใน
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สภาวะสุดท้ายวงกลมสีเขียวเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความช้ืนอย่างชัดเจนเนื่อด้วยสภาวะนี้ค านึงถึงปัจจัยโหลดการ

ท าความเย็นจาก คน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโหลดดังกล่าวนี้มีค่าความร้อนสัมผัสอยู่ในตัวจึงเป็นตัวเหนียวน าทางไฟฟ้าเมื่อ

ใช้ค่ากระแสไฟฟ้าเดียวกันโหลดก็ยังลดตามปริมาณแหล่งความร้อนสัมผัสจึงท าให้สภาวะนี้มีพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างต่ าที่สุด 

 

อภิปรายผล  

   ในการวิจัยของ [1] นั้นค่าความช้ืนสัมพัทธ์นั้นจะขึ้นอยู่กับภาระการท าความเย็นทั้งระบบก่อนที่จะเลือก

เครื่องปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจัยที่เกิดขึ้นกับการออกแบบสภาวะที่มากจากภายนอกและภายใน ประชากร การ

ท ากิจกรรมขององค์กร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ภายในองค์กรซึ่งท้ังหมดนี้เมื่อมีการใช้งานเกิดขึ้นนั้นความช้ินสัมพัทธ์จะ

ลดลงจึงมีการออกแบบเพื่อให้เกิดจุดอุณหภูมิสบายตัวเกิดขึ้นน้ันเอง   

    งานวิจัยนี้เป็นการวัดค่าตัวแปรหนึ่งเพื่ออ้างถึงค่าความช้ืนสัมพัทธ์ที่เปลี่ยนไปและเกิดอุณหภูมิที่สบายตัวของระบบ

ท าความเย็นแบบเอเอซยู เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของการวิจัยควรที่จะน าภาระการท าความเย็นที่เกิดขึ้นก่อนการออกแบบการ

ใช้งานภายในอาคารมาค านวณเพื่อเป็นภาระการท าความเย็นที่แน่นนอนและมีประสิทธิภาพ 

    งานวิจัยนี้ใช้มาตรฐานจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ตารางที่ 1 ใน

ลักษณะพื้นที่มีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าต้องสร้างอุณหภูมิกระเปาะแห้ง 77˚F และความช้ืนสัมพัทธ์ที่ไม่ต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ 

สภาวะที่ 2 ของงานวิจัยเป็นผลแสดงค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งผ่านมาตรฐานแต่ความชื้นสัมพัทธ์นั้นยังไม่ได้มาตรฐานเนื่องจาก

การป้อนกระแสไฟฟ้าเพียง 680 วัตต์ ในการที่จะให้ความช้ืนสัมพัทธ์นั้นเพิ่มมากขึ้นควรติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่มรอบของ

มอเตอร์ในการปั่นมอเตอร์ที่พัดลมจะท าให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงและความช้ืนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น โดยค่ามาตรฐานอุณหภูมิ

สบายตัวอุณหภูมิกระเปาะแห้งควรอยู่ในช่วง 22 – 27 องสาเซลเซียส ค่าความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ในช่วง 35 – 60 %RH {5} 

 

สรุปผลการวิจัย   

สภาวะที่เกิดขึ้นภายในห้องมีอุณหภูมิกระเป้าแห้ง อุณหภูมิกระเปาะเปียก และความช้ืนสัมพัทธ์เกิดขึ้นที่ 95˚FDB 

และ 71˚FWB 33.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นโดยไมม่ีการควบคุมอุณหภูมแิละเมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นก็จะท าให้ความช้ืน

สัมพัทธ์นั้นลดลงเมื่อให้ประมาณกระสไฟฟ้าค่าทีเ่นื่องจากค่าโหลดความสัมผัสมีเพิ่มมากขึ้นการถ่ายเถส่สภาวะห้องยิ่งต้องการ

สูง ในงานวิจัยนี้จากติดตั้งเครื่องควบคุมความช้ืนเพื่อเพิ่มค่าความช้ืนสัมพัทธ์โดยมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ ที่อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 

อุณหภูมิกระเปาะเปียก ความช้ืนสัมพัทธ์และพบว่า  หลังจากการติดตั้งเครื่องควบคุมความช้ืนนั้นอุณหภูมิกระเปาะแห้งลดลง 

9.47 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิของกระเปาะเปียกลดลง 4.23 เปอร์เซ็นต์และความช้ืนสัมพัทธ์จุดต่ าสุดเพิ่มขึ้น 18.49 เปอร์เซ็นต์

และยังมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดที่เกิดจากเครื่องควบคุมความช้ืนและการผสมอากาศจะท าให้ปริมาณอากาศถ่ายเถสู่ภายนอก

นอกมากท าให้ความช้ืนี่ได้จากการระเหยมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 57.8 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานน้ าเมื่อมีปริมาณแลกเปลี่ยนอากาศ 2 สภาวะมาผสมกันจะท าให้อุณหภูมิกระเปาะแห้ง อุณหภูมิกระเปาะเปียกลดลง

ส่งผลท าให้ความช้ืนสัมพัทธ์มากขึ้น ในกรณีที่โหลดเพิ่มต่ามาตรฐานของความร้อนสัมผัสภายในห้องที่ต้องการเท่ากับ 0.77 

จากการเพิ่มประชากร อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นค่ามาตรฐานความร้อนสัมผัสที่ห้องต้องการลดลงเหลือ 0.68 ฉะนั้นความ

ให้ค่าดังกล่าวใกล้เคียงกับ 0.77 มากท่ีสุดเพื่อเกิดสภาวะสบายตัว 
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โครงสร้างเชิงเส้น รวมถึงบทความขอผู้วิจัยที่ได้อ้างถึง 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปริมาณไนเตรท ในตัวอย่างผักสด (ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว 
และมะเขือเปราะ) ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ตัวอย่างจากชุมชนและตลาดสด อ าเภอป่าพะยอม จังหวัด
พัทลุง น ามาวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทโดยวิธีบรูซีน ผลการวิเคราะห์พบว่าผักจากชุมชนพบปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน 
มีค่าสูงสุดและต่ าสุดพบในตัวอย่างผักกวางตุ้งและมะเขือเปราะมีค่าเท่ากับ 2,027.19 และ 754.81 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ าหนักแห้งตามล าดับ และปริมาณเทียบเท่ากับไนเตรทมีค่าสูงสุดและต่ าสุดพบในตัวอย่างผักกวางตุ้งและผักบุ้งมีค่าเท่ากับ 
859.74 และ 172.55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักสดตามล าดับ ผักจากตลาดสดพบปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนมีค่าสูงสุดและ
ต่ าสุดพบในตัวอย่างผักกวางตุ้งและมะเขือเปราะมีค่าเท่ากับ 2,778.73 และ 1,080.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักแห้ง
ตามล าดับ และปริมาณเทียบเท่ากับไนเตรทมีค่าสูงสุดและต่ าสุดพบในตัวอย่างผักกวางตุ้งและผักบุ้งมีค่าเท่ากับ 1,230.58 
และ 339.74 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักสดตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไนเตรทเฉลี่ยจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ตัวอย่างผักทุกชนิดที่เกบ็จากตลาดสดมแีนวโน้มสะสมไนเตรทท่ีสูงกว่าผักท่ีปลกูในชุมชน ผลที่ได้แสดงให้เหน็ว่าเนื่องจากความ
แตกต่างของชนิดและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูก อย่างไรก็ตามปริมาณไนเตรทที่ได้ท าการศึกษาจากทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง 
มีค่าไม่เกินมาตรฐานซึ่งยังอยู่ในระดับท่ีปลอดภัยส าหรับการบริโภค  
 

ค าส าคัญ : ไนเตรท ผักสด การวิเคราะห์ปริมาณ 

 

Abstract 
 

 This work aims to analyse the nitrate concentration in fresh vegetables (morning glory, chinese 
kale, chinese cabbage, yard longbean and thai eggplant). Fresh vegetables sample were collected from 
the community and fresh market in Papayom District, Phatthalung. Each sample was determined for the 
concentration of nitrate by brucine method. The results indicated that the vegetables from the 
community had the highest and lowest nitrate-nitrogen (NO3

--N) in chinese cabbage and thai eggplant 
2,027.19 and 754.81 mg/kg by dry weight respectively. The highest and lowest values of nitrate in chinese 
cabbage and morning glory were 859.74 and 172.55 mg/kg by fresh weight respectively. Samples from the 
fresh market had the highest and lowest NO3

--N in chinese cabbage and thai eggplant 2,778.73 and 
1,080.33 mg/kg by dry weight respectively. The highest and lowest values of nitrate founded in chinese 
cabbage and morning glory 1,230.58 and 339.74 mg/kg by fresh weight respectively. Comparison between 
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samples from the community and the fresh market shows that the average nitrate were found in all most 
vegetable samples from fresh market show the higher levels of NO3

- than those found from community. 
The reason was caused differenc by the in types and quantities of fertilizers used in cultivation. The 
nitrate content in both samples was not higher than the standard. It is safe for consumption. 
 
keywords : nitrate, fresh vegetable, analysis 
 
บทน า   

 ในทุกวันน้ีผักทุกชนิดเป็นพืชอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายท าให้สุขภาพดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักใบเขียว สีเขียวใน
ผักประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีซึ่งมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็ง 
อีกทั้งยังช่วยบ ารุงหัวใจและหลอดเลือด ช่วยบ ารุงสมองและความจ า ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่าง  ๆ ควบคุมสมดุลของ
ระดับแคลเซียมในร่างกาย เป็นต้น แหล่งที่มาของพืชผักอาจจะได้จากแหล่งธรรมชาติตามป่าเขา ริมแม่น้ าและธารน้ า ไร่นา 
หรือท่ีชาวบ้านน ามาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการเก็บมาบริโภค ซึ่งผักเหล่านี้มักจะปลอดสารพิษตามศัพท์นิยมที่เรียกกัน
อยู่ในปัจจุบัน และพืชผักที่มีการเพาะปลูกเพื่อการค้าโดยเฉพาะ ในการผลิตพืชผักจะต้องมีการจัดการดิน น้ าและการให้ปุ๋ย 
ที่เหมาะสม (ธรรมศักดิ์, 2544) ปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกผัก แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่ม ปุ๋ยชนิดแรกคือปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่ ปุ๋ยคอก  
ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์จะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน และปุ๋ยชนิดที่สองคือปุ๋ยอนินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยเคมีชนิด
ต่าง ๆ เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกผักมักขาดความอุดมสมบูรณ์ลงเมื่อปลูกผักติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่าง
เดียวจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับผักไม่ทันใช้ท าให้ผักที่ปลูกชะงักการเจริญเติบโตหรือมีลักษณะแคระแกร็นได้ผักที่ด้อย
คุณภาพไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด จึงจ าเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนในรูปไนเตรทสูง เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเต
รทและยูเรียเพิ่มให้กับผักที่ปลกูเหลา่นั้นเพื่อสง่เสรมิการเจริญเตบิโตของยอดและใบท าให้ผลผลิตมีคุณภาพและเจริญเติบโตเรว็ 
ธาตุไนโตรเจนจัดเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืช และเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่ส าคัญของพืช
หลายชนิด ปุ๋ยเคมีเมื่อใช้ในปริมาณทีม่ากเกินความต้องการของพืชซึ่งพบได้ในพื้นทีก่ารปลูกเพื่อการค้าในหลายจังหวัด เช่น ใน
พื้นที่ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด
สพุรรณบุรี มีการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากอย่างต่อเนือ่ง (วิเชียร, 2526) ผักเหล่านี้จะมีการสะสมไนเตรทได้ในปริมาณค่อนข้าง
สูงหากได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในรปูของไนเตรทมากเกินไป นอกจากนี้แล้วการใช้ปุ๋ยเคมีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การปนเปื้อนและการสะสมปรมิาณไนเตรทและฟอสฟอรสั ในแหล่งน้ าและดินอีกด้วย (Phupaibul et. al, 2004) ปริมาณการ
สะสมไนเตรทขึ้นกับชนิดของพืช อายุพืช ฤดูกาลปลูก และชนิดของปุ๋ยไนโตรเจนที่ให้กับพืช (กรรณิกา, 2555) นั่นคือพืชชนิด
เดียวกันแต่ต่างสายพันธ์ุก็มีการสะสมไนเตรทต่างกัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก สาเหตุที่พืชมีความสามารถในการ
สะสมไนเตรทแตกต่างกันนี้ยังไม่อาจบอกได้อย่างแน่นอน ส่วนหน่ึงอาจมาจากเอนไซม์ส าคัญบางตัวที่ร่วมในขบวนการเปลี่ยน
ไนเตรทเป็นโปรตีน เช่นไนเตรทรีดักเทสในพืชแต่ละชนิดมีกิจกรรมแตกต่างกัน นอกจากนี้ในพืชที่ส่วนรากมีกิจกรรมของไนเต
รทรีดักเทสสูง ไนโตรเจนที่เคลื่อนย้ายจากรากไปยังล าต้นจะอยู่ในรูปของอินทรีย์ไนโตรเจน มากกว่าพืชที่มีกิจกรรมของ
เอนไซม์นี้ในระดับต่ า นอกจากนี้ส่วนต่าง ๆ ของพืชที่สารไนเตรทมีการกระจายไปตามส่วนต่าง ๆ เป็นปริมาณที่แตกต่างกัน 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างส่วนต่าง ๆ ของพืชพบว่าในล าต้นโดยเฉพาะก้านใบมีไนเตรทมากที่สุดรองลงมาคือแผ่นใบและราก 
ตามล าดับ ส่วนพืชดอกนั้นมีปริมาณต่ าสุดและนอกจากนี้ในพืชต้นเดียวกันใบที่อยู่นอกสุดและแก่กว่า จะมีปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดต่ าสุดแต่จะมีปริมาณไนเตรทสูงสุด เนื่องจากว่า ส่วนที่แก่กว่านั้นจะมีขบวนการเมตาบอลิซึมเป็นไปอย่างช้า  ๆ ท าให้
เหลือไนเตรทตกค้างอยู่มาก ในส่วนของอายุพืชนั้น โดยทั่วไปความเข้มข้นของสารไนเตรทในพืชจะมีมากในช่วงต้นและช่วง
กลาง ๆ ของการเจริญเติบโตและจะค่อย ๆ ลดต่ าลงเมื่อพืชเจริญเต็มที่ เนื่องมาจากในช่วงที่พืชมีการสร้างเนื้อเยื่อในส่วนนั้น
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และในขณะที่พืชเจริญเต็มที่ความสามารถของดินที่จะให้ไนโตรเจนแก่พืชจะลดน้อยลงไปด้วย ฉะนั้นพืชจึงต้องใช้ประโยชน์
จากไนเตรทที่ตกค้างตามส่วนตา่ง ๆ ของพืช ถ้าร่างกายได้รับไนเตรทมากเกินไปอาจท าให้เกิดอันตรายต่อสขุภาพได้ นั่นคือสาร
ไนเตรทจะถูกแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและล าไส้เปลี่ยนให้เป็นไนไตรท์ท าให้ฮีโมโกลบินซึ่งเป็นสารในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ 
(methemoglobin) ไม่สามารถน าพาออกซิเจนไปใช้ได้ ท าให้เซลล์ขาดออกซิเจน เกิดอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ หายใจไม่ออก 
ตัวเขียว หัวใจเต้นเร็ว เป็นลมและหมดสตใินที่สุด โดยเฉพาะในเด็กเล็กจะอ่อนแอต่ออาการขาดออกซิเจนนี้ เกิดอาการของโรค
ที่เรียกว่า Methaemoglomia  หรือ Blue baby syndrome (พรรณพิสุทธิ์, 2559) นอกจากนี้แล้วไนเตรทและไนไตรท์ยังมี
สว่นส าคัญในการสร้างสารประกอบคาร์สิโนเจน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในคนได้ (Bruning-Fann, 1993, 
Alaburda, 1998) ค่ามาตรฐานที ่European Union (EU) ก าหนดไว้ในผักรับประทานใบ จ าพวกปวยเล็ง (spinach) ให้มีค่า
ไนเตรทไม่เกิน 2,500 มก./กก. (The Commission of the European Communities, 1997) 
 ดังนั้นเพื่อเปนการควบคุมดูแลคุณภาพของผักและการใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของผูบริโภค จึงได้มีการศึกษาการสะสม
ปริมาณไนเตรทในผักตามที่ปลูกจากแหลงปลูกในชุมชนโดยการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนที่ดูแลการปลูกด้วยการใส่ 
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักและผักที่ปลูกเพื่อการค้าที่ใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อใหได้ขอมูลส าคัญ ในการบงช้ีถึงคุณภาพที่ดีของผลผลิตผักสด 
รวมทั้งความปลอดภัยของการสะสมไนเตรทในผักจากท้ังสองแหล่งการผลิตตอผูบริโภคในปจจุบันและเพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการการผลิตใหเ้หมาะสมต่อไป  
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การเก็บตัวอย่างผัก 

ท าการเก็บตัวอย่างผักในเขตอ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มตัวอย่างผักท่ีปลูกรับประทานโดยชุมชนในครัวเรือนเป็นหลักและเก็บตัวอย่างผักที่จ าหน่ายในตลาดสดที่รับมาจากแหล่ง
ปลูกเพื่อการค้า โดยพิจารณาเลือกชนิดของผักตัวอย่างที่นิยมรับประทานกันจ านวน 5 ชนิด มีดังนี้ ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง 
ถั่วฝักยาวและมะเขือเปราะ 

 
ตารางที ่1 สถานท่ีและวันเวลาเก็บตัวอย่างผักจากชุมชนและตลาดสด 

ตัวอย่าง 
ชุมชน ตลาดสด 

เก็บครั้งที ่1 เก็บครั้งที ่2 เก็บครั้งที ่3 เก็บครั้งที ่1 เก็บครั้งที ่2 เก็บครั้งที ่3 
ผักบุ้ง 25 ก.พ. 61 4 มี.ค. 61 7 มี.ค. 61 5 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 

ผักคะน้า 25 ก.พ. 61 4 มี.ค. 61 7 มี.ค. 61 5 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 
ผักกวางตุ้ง 25 ก.พ. 61 4 มี.ค. 61 7 มี.ค. 61 5 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 
ถั่วฝักยาว 20 ม.ีค. 61 25 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 5 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 

มะเขือเปราะ 25 ก.พ. 61 4 มี.ค. 61 7 มี.ค. 61 5 ก.พ. 61 9 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 
 

2. การเตรียมตัวอย่าง 

น าตัวอย่างผักมาล้างท าความสะอาดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไนเตรท โดยผึ่งตัวอย่างผักให้แห้งและน าตัวอย่างมา
หั่นช้ินเล็กๆ แล้วน าไปอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส ประมาณ 2 - 3 วัน จนกว่าจะแห้ง น าตัวอย่างแห้งมาบด
ให้เป็นผงละเอียด เก็บในภาชนะปิดสนิท 
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 ช่ังตัวอย่างแห้งประมาณ 1.0000 กรัม เติมน้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน น าไปท าให้ตกตะกอนด้วยเครื่อง 
หมุนเหวี่ยง ที่ 2000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที กรองสารละลายด้วยกระดาษกรองเก็บสารที่สกัดจากตัวอย่างไว้ในตู้เย็น
จนกว่าจะวิเคราะห์ 

3. การวิเคราะหป์ริมาณไนเทรตในตัวอย่างผักโดยวิธีบลูซีน  

1) ปิเปตสารละลายตัวอย่างปริมาตร 10 มิลลิลิตร  ใส่ในขวดรูปชมพู่ ขนาด 125 มิลลิลิตร 
2) เติมสารละลาย Sodium chloride ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน เติมสารละลาย Sulfuric acid 

78% ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งท้ิงไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง 
3) เติมสารละลาย Brucinen - Sulfanilic acid ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน  น าไปแช่ในอ่างควบคุม

อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากน้ันตั้งท้ิงไว้ให้เย็นท่ีอุณหภูมิห้อง   
4) น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานท่ีได้ 

4. การเตรียมกราฟมาตรฐานไนเตรท 

1) ปิเปตสารละลายมาตรฐานไนเตรทความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 

มิลลิลิตร  ใส่ในขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นและเขย่าให้กัน จะได้

สารละลายไนเตรทที่มีความเข้มข้น 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร  

2) น าไปท าการทดลองเช่นเดียวกับตัวอย่าง ท าการสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงและ

ความเข้มข้นของไนเตรท 

5. การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห ์(% recovery)  

1) แบงสารละลายตัวอยางที่ตองการวิเคราะหออกเปน 2 สวน เทา ๆ กัน ในปริมาณที่เทากับที่ใชในการตรวจ 

วิเคราะหสวนแรกใชเปนตัวอยางปกติไมไดเติมสารมาตรฐานลงไป เรียกวาตัวอยางเริ่มตน (original 

sample) อีกสวนหน่ึงน ามาเติมสารมาตรฐานที่ทราบปรมิาณท่ีแนนอนลงไป สวนน้ีเรียกวา spiked sample  

2) เตรียมตัวอยางทั้ง 2 สวนตามขั้นตอนการวิเคราะห  

3) หา % recovery จากสูตร  
 

             
 ความเขมขนของ                 ความเขมขนของตัวอยางเริ่มตน       

ความเขมขนของสารมาตรฐานท่ีเติมลงไป
 

ผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทในผักจากแหล่งปลูกจากชุมชนและผักสดจากตลาดสดป่าพะยอม อ าเภอ  
ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ 
ได้ผลการศึกษาดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากแหล่งปลูกโดยชุมชน 

จากการวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทที่พบในผักตัวอย่างทั้ง 5 ชนิด แสดงในตารางที่ 2 และภาพที่ 1 พบว่า

ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนในตัวอย่างผักทุกชนิดที่เก็บจากชุมชน มีค่าอยู่ในช่วง 754.81 ถึง 2,027.19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

น้ าหนักแห้ง โดยพบในตัวอย่างมะเขือเปราะและผักกวางตุ้งตามล าดับ เมื่อคิดเป็นปริมาณเทียบเท่ากับไนเตรทพบว่ามีค่าสูงสุด

และต่ าสุดพบในตัวอย่างผักกวางตุ้งและผักบุ้งมีค่าเท่ากับ 785.84 และ 184.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ าหนักสด ตามล าดับ 
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ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรทสูงที่สุดพบในผักคะน้าและต่ าสุดพบในผักบุ้งมีค่าเท่ากับ 789.57± 24.80 และ 186.91 ± 15.99 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ   

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/Kg) น้ าหนักแห้ง และปรมิาณไนเตรท (mg/Kg) น้ าหนักสด ที่พบในตัวอย่าง
ผักจากชุมชน 

ตัวอย่างผัก ครั้งท่ี NO3
--N (mg/Kg) น้ าหนักแห้ง NO3

- (mg/Kg) น้ าหนักสด 

ผักบุ้ง 
1 
2 
3 

1,005.03 204.17 
848.42 172.55 
906.8 184.21 

 เฉลี่ย 920.08  79.15 186.91 ± 15.99 

ผักคะน้า 
1 
2 
3 

1,411.24 766.84 
1,501.76 816.03 
1,446.19 785.84 

 เฉลี่ย 1,453.06  45.65 789.57 ± 24.80 

ผักกวางตุ้ง 
1 
2 
3 

2,027.19 846.94 
1,986.48 829.93 
1,579.12 659.74 

 เฉลี่ย 1,864.26  247.78 778.87 ± 103.52 

ถั่วฝักยาว 
1 
2 
3 

818.15 379.4 
765.53 355 
969.38 449.53 

 เฉลี่ย 851.02  105.83 394.64  ± 49.07 

มะเขือเปราะ 
1 
2 
3 

847.54 312.78 
785.68 289.95 
754.81 278.56 

 เฉลี่ย 796.01  47.22 293.77 ± 17.43 
 

2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากตลาดสดป่าพะยอม 
จากการวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทที่พบในผักตัวอย่างทั้ง 5 ชนิด แสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 2 พบว่า

ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนในตัวอย่างผักทุกชนิดที่เก็บจากตลาดสดป่าพะยอม มีค่าอยู่ในช่วง 1,080.33 ถึง 2,778.73 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ าหนักแห้ง โดยพบในตัวอย่างมะเขือเปราะและผักกวางตุ้งตามล าดับ เมื่อคิดเป็นปริมาณเทียบเท่ากับ 

ไนเตรทพบว่ามีค่าสูงสุดและต่ าสุดพบในตัวอย่างผักกวางตุ้งและผักบุ้งมีค่าเท่ากับ 1,230.58 และ 339.74 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

น้ าหนักสด ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยปริมาณไนเตรทสูงที่สุดพบในผักกวางตุ้งและต่ าสุดพบในผักบุ้งมีค่าเท่ากับ 1,171.39 ± 65.04 

และ 359.01 ± 17.93 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ   
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/Kg) น้ าหนักแห้ง และปรมิาณไนเตรท (mg/Kg) น้ าหนักสด ที่พบใน     

ตัวอย่างผักจากตลาดสด 
ตัวอย่างผัก ครั้งท่ี NO3

--N (mg/Kg) น้ าหนักแห้ง NO3
- (mg/Kg) น้ าหนักสด 

ผักบุ้ง 
1 
2 
3 

1,534.32 339.74 
1,635.31 362.1 
1,694.39 375.19 

 เฉลี่ย 1,621.34  80.94 359.01 ± 17.93 

ผักคะน้า 
1 
2 
3 

1,546.53 978.42 
1,659.44 1,049.85 
1,654.48 1,046.71 

 เฉลี่ย 1,620.15  80.94 1,024.99 ± 40.36 

ผักกวางตุ้ง 
1 
2 
3 

2,487.86 1,101.77 
2,668.63 1,181.82 
2,778.73 1,230.58 

 เฉลี่ย 2,645.07  146.86 1,171.39 ± 65.04 

ถั่วฝักยาว 
1 
2 
3 

1,378.31 678.22 
1,245.52 612.87 
1,358.37 668.4 

 เฉลี่ย 1,327.40  71.61 653.17 ± 35.21 

มะเขือเปราะ 
1 
2 
3 

1,080.33 478.43 
1,216.59 538.77 
1,287.48 570.17 

 เฉลี่ย 1,194.80  105.28 529.13 ± 46.62 

3. ปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากชุมชนเปรียบเทียบกับตลาดสด 
  จากการวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทที่พบในผักตัวอย่าง จ านวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง 

ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ทั้งสองกลุ่มตัวอย่างเมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน แสดงในตารางที่ 4 และภาพที่ 3 พบว่าปริมาณเฉลี่ย 

ไนเตรทในตัวอย่างผักทุกชนิดจากชุมชนจะมีค่าน้อยกว่าตัวอย่างผักจากตลาดสด โดยพบในผักจากชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 

293.77 ± 17.43 ถึง 789.57 ± 24.80  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพบในผักจากตลาดสดมีค่าอยู่ในช่วง 359.01 ± 17.93 ถึง 

1,171.39 ± 65.04  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยตัวอย่างผักกวางตุ้งมีปริมาณไนเตรทสูงสุดและตัวอย่างผักบุ้งมีปริมาณไนเตรท

ต่ าสุด 
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ตารางที ่4 การเปรียบเทียบปริมาณค่าเฉลี่ยไนเตรท (mg/Kg) น้ าหนักสด ในตัวอย่างผักจากชุมชนและจากตลาดสด  

ตัวอย่างผัก ชุมชน ตลาดสด 
ผักบุ้ง 186.91 ± 15.99 359.01 ± 17.93 

ผักคะน้า 789.57 ± 24.80 1,024.99 ± 40.36 
ผักกวางตุ้ง 778.87 ± 103.52 1,171.39 ± 65.04 
ถั่วฝักยาว 394.64  ± 49.07 653.17 ± 35.21 

มะเขือเปราะ 293.77 ± 17.43 529.13 ± 46.62 
 

 
ภาพที ่1 ปริมาณไนเตรทท่ีพบในตัวอย่างผักจากชุมชน    

   

 
ภาพที่ 2 ปริมาณไนเตรทเฉลี่ยที่พบในตัวอย่างผักจากตลาดสด 
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ภาพที่ 3 การเปรียบเทียบปรมิาณค่าเฉลี่ยไนเตรทในตัวอย่างผักจากชุมชนและผักสดจากตลาด 

 

4. ผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมาในตัวอย่างผักจากแหล่งปลูกจากชุมชนบ้านหน้าป่าและผักสดจากตลาดสด

ป่าพะยอม อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยสุ่มตัวอย่างผักจ านวน 5 ตัวอย่าง ได้แก่ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว 
มะเขือเปราะ แสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ร้อยละการได้กลับคืนมาของปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากชุมชนและตลาดสด 
สถานท่ีเก็บตัวอย่าง ครั้งท่ีเก็บ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ 

ชุมชน 

1 98.25 103.16 98.73 105.36 102.12 
2 96.74 102.51 100.68 102.51 101.46 
3 103.16 105.54 96.87 97.79 103.56 

ตลาดสด 

1 98.77 106.93 102.12 100.54 95.21 
2 97.4 95.83 95.69 95.83 101.23 
3 103.49 108.54 93.76 97.56 99.37 

 
 จากตารางที ่5 พบว่าร้อยละการได้กลับคืนมาของปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากชุมชนและตลาดสด โดยปริมาณ
ไนเตรทในตัวอย่างผักจากชุมชนอยู่ในช่วง 96.87 - 105.54 และในส่วนปริมาณเฉลี่ยไนเตรทในตัวอย่างผักจากตลาดสดอยู่
ในช่วง 95.21 - 106.93 ซึ่งปริมาณเฉลี่ยไนเตรทจากการทดสอบในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.36 ถือว่ายังอยู่
ในช่วงที่รับได้โดยเกณฑ์การยอมรับอยู่ท่ี 90 - 110 เปอร์เซ็นต์ 
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อภิปรายผล  

 จากศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผัก โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งปลูกจากชุมชนและจากตลาดสด      

จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ซึ่งมาเปรียบเทียบปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่พบ

ในตัวอย่างผักในหน่วยมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ทั้ง 2 สองกลุ่มตัวอย่างท าการเก็บตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาทีต่่อเนื่องของการปลูกผักจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูร้อน ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (มก./กก.) น้ าหนักแห้ง จะพบปริมาณ

เรียงตามล าดับความเข้มข้นสูงที่สุดไปหาต่ าสุดคือ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ผักบุ้ง  ถั่วฝักยาวและมะเขือเปราะ ซึ่งมีลักษณะ

แนวโน้มของการสะสมไนเตรทในผักแต่ละชนิดที่เหมือนกันของตัวอย่างผักจาก 2 กลุ่มตัวอย่าง นั่นคือในผักประเภทกินใบจะ

พบปริมาณไนเตรทสูงที่สุด รองลงไปจะพบในผักกินฝักและกินผล ซึ่งการสะสมไนเตรทขึ้นอยู่กับชนิดพืชและส่วนต่าง ๆ ของ

พืชที่แตกต่างกันไป ในพืชต้นเดียวกันส่วนที่แก่กว่าจะมีการสะสมมากกว่าส่วนที่อ่อนกว่า ดอกจะมีความเข้มข้นของไนเตรท

น้อยที่สุดรองลงมา คือ ผล ใบ ราก  โดยก้านใบมีการสะสมมากท่ีสุดตามล าดับ ในผักหลายชนิดมีการสะสมไนเตรทค่อนข้างสูง 

เช่น ปวยเล็ง บีท ผักกาดเขียว ผักบางชนิดมีการสะสมไนเตรทได้มากกาว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ าหนักสด เช่น 

ผักกาดหอม (กรรณิกา, 2555) ปริมาณไนเตรทที่พบในตัวอย่างผักคะน้ามีปริมาณใกล้เคียงกันกับผักกวางตุ้ง อาจจะ

เนื่องมาจากเป็นผักกินใบท่ีมีลักษณะคล้ายกันแต่ผักกวางตุ้งจะมีปริมาณไนเตรทสูงกว่าเล็กน้อยอาจจะเนื่องมาจากระยะเวลา

ในการเก็บเกี่ยวผักกวางตุ้งจะยาวกว่าจึงเป็นไปได้ว่าการสะสมไนเตรทขึ้นกับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิดด้วยเช่นกัน 

ส่วนปริมาณไนเตรท (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ต่อน้ าหนักสดตัวอย่าง ที่พบในตัวอย่างผักจะพบปริมาณเรียงตามล าดับความ

เข้มข้นสูงสุดไปต่ าสุดคือ ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า ถ่ัวฝักยาว มะเขือเปราะและผักบุ้ง ซึงมีลักษณะแนวโน้มของการสะสมไนเตรท

ในผักแต่ละชนิดที่เหมือนกันของตัวอย่างผักจาก 2 กลุ่มตัวอย่าง ปริมาณไนเตรทที่พบในผักบุ้งจะมีค่าต่ า  เมื่อเทียบกันกับผัก

ทุกชนิดในหน่วย มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น้ าหนักสด เนื่องมาจาเป็นผักท่ีมีความชื้นสูงกว่าผักชนิดอื่นเมื่อเทียบเป็นน้ าหนักสดแล้ว

จึงมีค่าท่ีน้อยกว่าผักชนิดอื่น ๆ ปริมาณไนเตรทที่ศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าผักคะน้าที่จ าหน่ายในตลาดหาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2528 

มีค่าเฉลี่ย 472 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ ากว่าที่ศึกษาในครั้งนี้ และมีปริมาณที่น้อยกว่าการศึกษาในช่วงฤดูที่ปลูกใกล้เคียงกัน

ทีพ่บที่ความเข้มข้น 2,511 ± 866  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในผักคะน้าท่ีปลูกแบบทั่วไป (เวณิกาและคณะ, 2550) แต่อย่างไรก็

ตามปริมาณในเตรทที่พบในผักตัวอย่างทุกชนิดทั้งสองกลุ่มมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตาม European Union (EU) ที่ 2,500 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (The Commission of the European Communities, 1997)                

 ปริมาณเฉลี่ยของไนเตรทเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากตลาดสดจะมีค่าสูงกว่า
กลุ่มตัวอย่างจากชุมชน ซึ่งปริมาณของไนเตรทที่พบในกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจากตลาดสดที่มีค่าสูงกว่า สาเหตุน่าจะเนื่องจาก
รูปแบบระบบการปลูกและการดูแลที่แตกต่างกันของการให้ปุ๋ยกับผัก เช่น การให้ปุ๋ยไนโตรเจนกับผักตระกูลกะหล่ าและ
ผักกาด ต่าง ๆ ต้องการธาตุไนโตรเจนสูงเพื่อใช้สร้างการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและเพื่อให้ต้นและใบมีลักษณะอ่อน กรอบ และ
มีเสี้ยนน้อย (ไทยเกษตรศาสตร์, 2555) ซึ่งรูปแบบการปลูกผักโดยชุมชนจะมีการให้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักแก่ผักที่ปลูกทุกชนิด 
ส่วนการปลูกแบบเพื่อการค้านั้นนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตรไนโตรเจนสูงมากให้กับผักที่ปลูกเพื่อให้ได้ผักที่มีลักษณะเป็นที่ต้องการของ
ตลาด (เวณิกาและคณะ, 2550, พัชราภรณ์และคณะ, 2552) น่าจะเป็นสาเหตุส าคัญที่พบปริมาณการสะสมไนเตรทใน
ตัวอย่างผักจากตลาดสดสูงกว่าผักท่ีปลูกในชุมนหรือครัวเรือนที่ปลูกเพื่อการบริโภคเป็นหลัก  

จากผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ โดยการพิจารณาจากการศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมาในตัวอย่าง
ผักจากชุมชนและตลาดสด พบว่า ร้อยละการได้กลับคืนมาในตัวอย่างผักจากชุมชนอยู่ในช่วง 96.87 - 105.54 และในส่วน
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ตัวอย่างผักจากตลาดสดอยู่ในช่วง 95.21 - 106.93 ซึ่งค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในตัวอย่างทุกชนิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.36 
ถือว่ายังอยู่ในช่วงที่รับได้โดยเกณฑ์การยอมรับอยู่ท่ี 90 - 110 เปอร์เซ็นต์ ที่ให้ผลการวิเคราะห์ที่มีความน่าเช่ือถือ  
  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยที่มีความสมบูรณ์ส าหรับเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกรับประทานผัก

ต่อไปควรที่จะได้ท าการตรวจวัดปริมาณไนเตรทในผักชนิดอื่นเพิ่มเติมและการตรวจวัดที่ปลูกในแต่ละฤดูกาลเพื่อเป็นการเฝ้า

ระวังสารพิษตกค้างทางการเกษตรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค 

 

สรุปผลการวิจัย   

 จากศึกษาหาปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากชุมชนทั้ง 5 ชนิด นั้นพบว่ามีความเข้มข้นเฉลี่ยของไนเตรท-
ไนโตรเจนต่ าสุดและสูงสุดที่ความเข้มข้นเท่ากับ 920.08 ± 79.15 และ 2,611.45 ± 513.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยเรียงล าดับผักที่พบต่ าสุดไปมากสุด คือ ผักบุ้ง ผักคะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะและผักกวางตุ้ง 
ส่วนปริมาณไนเตรทในตัวอย่างผักจากตลาดสด นั้นพบว่ามีความเข้มข้นเฉลี่ยของไนเตรท-ไนโตรเจนต่ าสุดและสูงสุดเท่ากับ 
1,620.15 ± 63.80 และ 3,290.44 ± 446.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ โดยเรียงล าดับผักที่พบต่ าสุดไปมากสุด คือ 
ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะและผักกวางตุ้ง ปริมาณการสะสมไนเตรทในผักทั้งสองกลุ่มตัวอย่างจะมีลักษณะ
แนวโน้มเดียวกันเมื่อเทียบในผักชนิดเดียวกัน 
 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่การปลูกมีการดูแลให้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างผักทุกชนิดจาก

ชุมชนจะมีปริมาณไนเตรทเฉลี่ยต่ ากว่ากว่าตัวอย่างผักจากตลาดสดแม้จะไม่ต่างกันมากนักในผักบางชนิด เช่น ผักคะน้า 

ถั่วฝักยาวและมะเขือเปราะ แต่กระนั้นก็ตามการเลือกปลูกผักหรือเลือกซื้อผักที่ปลูกโดยชุมชนหรือผักอินทรีย์ในการบริโภค

น่าจะเป็นทางเลือกในการเลี่ยงการรับไนเตรทเข้าสู่ร่างกาย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแต่ละประเทศได้ก าหนดค่าระดับสูงสุด

ของไนเตรทในพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันไป เช่นปวยเล็ง (Spinach) สหรัฐอเมริกาก าหนดให้ท่ี 3,600 มก./กก. เนเธอร์แลนด์ที่ 

3,000 มก./กก. และรัสเซียที่ 2,100 มก./กก. ส่วนผักที่รับประทานในเนเธอร์แลนด์และออสเตรียก าหนดปริมาณไนเตรท

สูงสุดที่ 4,500 มก./กก. และ 3,000 มก./กก. (ริชการ์เด้น, 2555) ดังนั้นปริมาณที่พบก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีถือว่าปลอดภัย

ที่ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคได้ตามความเหมาะสม และก่อนบริโภคควรได้น าผักมาลดปริมาณไนเตรทโดยวิธีการต้ม นึ่ง และการ

แช่น้ า (พัชราภรณ์และคณะ, 2553) 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาสตูรอาหารที่เหมาะสมตอ่การพัฒนาเป็นต้นอ่อนของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟทีไ่ด้จากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อส่วนตาข้างของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ  บนอาหารสตูร MS ดัดแปลงท่ีเตมิ NAA (naphthyl acetic acid) 

ร่วมกับ BA (Benzylaminopurine) ที่ระดับความเขม้ข้นต่างกัน ท าการเพาะเลี้ยงท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 

วัน ผลปรากฏว่า อาหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของเนื้อเยื่อหน่อไมฝ้รั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟมากที่สุด คือ อาหาร

สูตร MS ดัดแปลงท่ีเตมิ NAA ความเข้มข้น 0.7 มลิลิกรัมต่อลิตรร่วมกับ BA ความเข้มข้น 0.5 มลิลิกรมัต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย

จ านวนยอดต่อช้ินส่วนพืชเริม่ต้นสงูที่สุดอยู่ท่ี 2.00±0.82 ยอดแต่ไมพ่บรากเจรญิขึ้นเลยในอาหารทุกสตูร  

ค าส าคัญ : หน่อไม้ฝรั่ง, NAA, BA  

Abstract 

 This paper aimed to study the suitable media for growth and development of asparagus 

(Asparagus officinalis) Brock’s Improved. Embryoids were derived from tissue culture and induced by 

individually culture lateral buds. Modified Murashige and Skoog (MS) solid media combined with different 

concentrations of naphthyl acetic acid (NAA) and  benzylaminopurine (BA) were used. All treatments were 

incubated at 25 °C for 45 days. The results indicated that the most suitable medium for development of 

asparagus was medium with 0.7 mg/l  NAA and 0.5 mg/l BA which gave the highest average number of 

shoot at about 2.00±0.82. In this experiment, no root was developed in every cultures.  

Keywords : Asparagus officinalis, NAA, BA  

 

บทน า 

หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus) ช่ือวิทยาศาสตร์ Asparagus officinalis L.  วงศ์ Liliaceae เป็นพืชผักท่ีได้รับ ความ

สนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นผักท่ีมรีาคาดีมีความต้องการในตลาดสูงเป็นผกัอายุยืน เก็บผลผลิตได้
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ตลอดปสีามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้เปน็อย่างดี ประกอบกับผลผลิตส่วนใหญ่ถูกส่งไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศซึ่งมีประเทศคู่ค้าส าคญัที่รับซื้อผลผลิตจากประเทศไทย คือ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยโุรป และไต้หวันคดิเป็น

ปริมาณถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของปรมิาณการส่งออกท้ังหมดในแตล่ะป ี  มูลค่าการส่งออกประมาณ 500 ล้านบาท จึงท าให้พ้ืนท่ี

ปลูกหน่อไมฝ้รั่งมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูกทีส่ าคญั อยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม, ประจวบครีีขันธ์, ราชบุร,ี

กาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ (วรนัฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, 2543) ประเทศไทยเริม่ทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นครั้งแรกเมื่อ

ประมาณปี พ.ศ.2489 ที่สถานีกสกิรรม อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าเมลด็พันธ์ุมาจากประเทศออสเตรเลยีในระยะเวลา

ต่อมาได้มีการปรับปรุงวิธีการปลูก การดูแลรักษารวมทั้งพัฒนาระบบการตลาดให้เขม้แข็งขึ้น  จนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมี

พื้นที่ปลูกหน่อไมฝ้รั่งมากกว่า 10,000 ไร่ การปลูกหน่อไมฝ้รั่งในประเทศไทยเป็นรปูแบบหน่ึงที่จะใช้เมลด็พันธ์ุลูกผสมการค้า

ที่น าเข้าจากต่างประเทศซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้หลายสายพันธ์ุ เช่น พันธุ์แมรี่วอชิงตัน เป็นสายพนัธุ์แรกที่น าเข้ามาปลูกใน 

ประเทศไทย พันธุ์แคลิฟอร์เนยี 309, พันธุ์ยูซี 157, พันธุ์บร็อคอิมพรู๊ฟและพันธ์ุบร็อคอมิพีเรียล เป็นต้น แต่ปัญหาของ

หน่อไม้ฝรั่งท่ีส าคญัของประเทศไทย คือ การเน่าเสียภายหลังการเก็บเกี่ยวอันมสีาเหตุมาจากโรคเน่าทั้งที่เกิดจาก เชื้อราและ

เชื้อแบคทีเรีย โดยมลีักษณะอาการ คือ ปลายยอดของหน่อไม้ฝรั่งเน่าและมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น เป็นผลให้คณุภาพของ

หน่อไม้ฝรั่งลดลงและท าให้หน่อไมฝ้รั่งท่ีเก็บเกี่ยวมามีอายุการเก็บรักษา และอายุการวางจ าหนา่ยสั้นซึง่เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้

เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  อกีท้ังยังเป็นข้อจ ากัดทางการค้าในการส่งหน่อไม้ฝรั่งออกไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศด้วย 

(วรรณา สนั่นพานิชกุล, 2543) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ท าขึ้นเพ่ือหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้หน่อไม้ฝรั่งเจรญิไปเป็นต้น

อ่อนท่ีสมบูรณ์ต่อไป และได้ปรมิาณมาก  

วิธีด าเนินการวิจัย  

 1. เลือกพันธุ์หน่อไมฝ้รั่งท่ีมีหน่อสมบูรณไ์ม่แกไ่ม่อ่อนจนเกินไปมาท าความสะอาด โดยล้างผ่านน้ าไหล แล้วล้างด้วย

สบู ่และล้างด้วยน้ ากลั่นอีกครั้งหนึ่ง  แล้วใช้มีดตัดหน่อออกเป็นท่อน ๆ โดยให้มีความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร โดยแตล่ะ

ท่อนมีตาข้างอยู่ด้วย 

 2. น าหน่อไม้ฝรั่งมาแช่ในโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (NaClO) 20% นาน 10 นาที และย้ายลง NaClO 30% นาน 5 นาที

ที่หยด tween-20 จ านวน 1-2 หยด แล้วน าไปถ่ายลงน้ ากลั่น 3 ครัง้ในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ 

 3. ตัดตาข้างของหน่อไมฝ้รั่ง โดยลอกกาบท่ีหุ้มตาออกก่อนแล้วตดัให้เป็นรูปสีเ่หลีย่ม แล้วน าตาที่ได้ใสล่งในอาหาร 

MS ดัดแปลง 16 สูตรทีเ่ติม BA (Benzylaminopurine) และ NAA (Napthaleneacetic acid) ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ชุดทดลองต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ 

ชุดทดลอง BA (mg/l) NAA (mg/l) 
1 0 0 
2 0 0.5 
3 0 1.0 
4 0 2.0 
5 0.3 0 
6 0.3 0.5 
7 0.3 1.0 
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8 0.3 2.0 
9 0.5 0 
10 0.5 0.5 
11 0.5 1.0 
12 0.5 2.0 
13 0.7 0 
14 0.7 0.5 
15 0.7 1.0 
16 0.7 2.0 
   

 น าไปเก็บไว้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 1,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ช่ัวโมงต่อ
วัน เป็นเวลา 45 วัน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) บันทึกผลการทดลองโดยดู
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จ านวนยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น และความสูงของยอด ข้อมูลเชิงปริมาณจะถูกน ามาวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way analysis of  variance (One-way 
ANOVA) และ Duncan’ s  Multiple  Range  Test (DMRT)   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลวิจัย 
 หลังจากน าตาข้างของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟมาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ดัดแปลงท่ีเติม BA และ NAA ใน
ชุดทดลองที่มีระดับความเข้มข้นของสารควบคมุการเจริญเติบโตในระดับต่าง ๆ และบันทึกผลการเจริญเติบโตเป็นเวลา 45 วัน 
โดยดูเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จ านวนยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น และความสูงของยอด ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟในอาหารสูตร MS ดัดแปลงท่ีเติม BA และ NAA  
              ที่ระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในระดับต่าง ๆ เป็นเวลา 45 วัน  

ชุดการทดลอง การเกิดยอด (%) จ านวนยอด (ยอด) ความสูง (ซม.) 
1 60.00 1.67±1.15ab 4.83±1.44ab 
2 87.50 1.25±0.89ab 2.31±1.19bcd 
3 100 1.00±0.00ab 2.33±1.79bcd 
4 100 1.50±0.84ab 0.92±0.20cd 
5 100 1.43±0.79ab 6.27±1.57a 
6 33.33 1.00±1.73ab 0.67±1.15cd 
7 100 1.00±0.00ab 1.50±0.50cd 
8 33.33 0.67±0.58ab 0.83±0.76cd 
9 33.33 0.67±1.15ab 3.50±6.06bc 
10 33.33 0.33±0.58b 0.50±0.87cd 
11 33.33 0.67±1.15ab 1.83±3.83bcd 
12 100 1.00±0.00ab 2.50±1.00bcd 
13 33.33 0.33±0.58b 0.17±0.29d 
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14 100 2.00±0.82a 2.27±0.70bcd 
15 100 1.50±0.58ab 1.81±1.14bcd 
16 66.67 1.00±1.00ab 0.67±0.76cd 

*มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) 
abcเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ในแต่ละคอลัมน ์ตัวอักษรที่เหมือนกันหมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
   โดยวธิี Duncan’ s  Multiple  Range  Test  (DMRT)  (p<0.05) 

 
 จากการทดลองเพาะเลี้ยงตาข้างหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ ในอาหารสูตร MS ดัดแปลงที่เติม BA และ NAA ที่
ระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในระดับต่าง ๆ เพาะเลี้ยงเป็นเวลานาน 45 วัน ผลการทดลองพบว่า ใน
อาหารเพาะเลี้ยงทุกระดับความเข้มข้น เนื้อเยื่อส่วนตาข้างมีการเจริญเป็นยอดขนาดเล็ก ๆ และมักพบว่ายอดที่เกิดขึ้นจากจุด
เดียวกันมีจ านวนมากกว่าหนึ่งยอด และยอดที่เจริญมีการแตกแขนงเพิ่มจ านวนยอดไดด้ีในอาหารสูตร MS ดัดแปลงท่ีเติม NAA 
ความเข้มข้น 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรและ BA ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น
ได้มากที่สุดอยู่ที่ 2.00±0.82 และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดของช้ินส่วนตาข้างถึง 100% โดยส่วนตาข้างที่มีขนาดของตาใหญ่ 
หมายถึงมีอาหารสะสมอยู่มากและพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นกิ่งแขนงอยู่แล้วจึงสามารถพัฒนาเป็นยอดได้ดีในการเลี้ยง
เนื้อเยื่อ โดยเนื้อเยื่อในส่วนท่ีอยู่ห่างจากตายอดจะสามารถเจริญเป็นแคลลสัได้ดีกว่าสว่นท่ีอยู่ใกล้ ๆ ตายอด (Reuther, 1984)
ส่วนความสูงของยอดหน่อไม้ฝรั่ง พบว่าอาหารสูตร MS ที่มี NAA ความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรและ BA ความเข้มข้น 0 
มิลลิกรัมต่อลิตรท าให้เกิดความสูงของยอดหน่อไม้ฝรั่งเฉลี่ยอยู่ที่ 6.27±1.57 เซนติเมตรและมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดถึง 
100% ซึ่งผลการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารสูตร MS ที่เติม NAA และ BA ระดับความเข้มข้นอื่น ๆ จะมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1  ช้ินส่วนตาข้างของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟท่ีเพาะเลีย้งบนสูตรอาหาร MS ที่เติม NAA ร่วมกับ BA  
    A : MS ที่เติม NAA และ BA ความเข้มข้น 0, 2.0 มก./ล เป็นเวลา 15 วัน  

  
A B 

  
D C 
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    B : MS ที่เติม NAA และ BA ความเข้มข้น 0.7, 1.0 มก./ล เป็นเวลา 25 วัน  
    C : MS ที่เติม NAA และ BA ความเข้มข้น 0.7, 0.5 มก./ล เป็นเวลา 32 วัน  
    D : MS ที่เติม NAA และ BA ความเข้มข้น 0.3, 0 มก./ล เป็นเวลา 45 วัน  
 
 จากผลการทดลองอาหารสตูร MS ดัดแปลงท่ีเตมิ NAA ความเข้มขน้ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรและ BA ความเข้มข้น 0.5 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้นได้มากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าฮอรโ์มนพืชเป็นสารที่แม้พืชจะไดร้ับใน

ปริมาณที่น้อยมาก แต่สามารถส่งผลในด้านส่งเสริมหรือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาภายในต้นพืชได้  เช่นการทดลอง

ของ Mizonobe et. al.,(1990) ท าการเพาะเลีย้งเซลล์หน่อไม้ฝรัง่ พบว่า อาหารที่มี NAA 1 mg/l ร่วมกับ BA 0.1 mg/l  

หน่อไม้ฝรั่งมีการแบ่งเซลล์มากท่ีสดุ เช่นเดียวกับ Asparagus racemosus เพิ่มจ านวนยอดได้ดีในอาหาร MS ที่เติม BA 8.9 

µM ร่วมกับ NAA 0.27 µM (Manisha et, al., 2011) ส่วน embryogenic calli กับ somatic embryo ของ A.officinalis 

สามารถพัฒนาไดด้ีในอาหาร MS ที่เสริมด้วย 2.0-4.0 µM BAP และ 1.0-4.0 µM ของ 2,4-D, NAA หรือ IBA (Azad and 

Amin, 2017) เช่นเดียวการทดลอง Stajner (2013) ได้รายงานไวว้่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ A.officinalis สามารถเจริญและ

พัฒนาได้ในอาหาร MS ที่เสริมด้วย NAA, kinetin และ BA  

  

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาของความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม NAA ร่วมกับ BA ใน
ระดับต่าง ๆ กัน ในการเพาะเลี้ยงตาข้างของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอินพรู๊ฟ จ านวน 16 ชุดทดลอง เลี้ยงในอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรและ BA ความเข้มข้น 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยจ านวนยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้นได้มากที่สุดอยู่ที่ 2.00±0.82 และมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดของ
ช้ินส่วนตาข้างถึง 100%  
 
กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ (1) สาขาวิชาชีววิทยา ได้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย (2) งานศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ ท่ีได้ให้ความสนับสนุนในด้านปฏิบตัิการวิจยั   

 

เอกสารอ้างอิง 

พลอยนิล บัวทอง. (2551). รายงานการวิจัย การชักน าใหเ้กิดรากของหน่อไม้ฝร่ังในสภาพปลอดเชื้อและการย้ายปลูก. 
สกลนคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วรรณา สนั่นพานิชกุล. (2543). หน่อไม้ฝร่ังกระจายไกลไปทั่วโลกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 
2561, จาก https://www.baanjomyut.com 

วรนัฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา. (2543). หน่อไม้ฝร่ัง. สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2561, จาก http://info.matichon.co.th 
Azad, M. A. K., Amin, M. N., (2017). Regeneratin of Asparagus officinalis L. Through Embryogenic Callus. 

Plant Tissue Cult. & Biotech. 27(1): 21-31. 

179

https://www.baanjomyut.com/
http://info.matichon.co.th/


รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

Madhuri., S., Chitra, N., and Manisha, S., (2011). Regenerationn of Asparagus racemosus by shoot apex and 
nodal explants. Asian J. Plant Sci. Res., 1(2): 49-56.  

Mizonobe, G., Komatsu, S., Araki, H., Harada, T., and Yakuwa, T., (1990). Studies on tissue culture in 
Asparagus officinalis L.. J. Fac. Agr. Hokkaido univ., 64(2): 176-182.  

Reuther, G., (1984). Asparagus in Handbook of Plant Cell Culture (Volume II). Crop Species Macmillan 
Publish co, new York. 211-242.  

Stajner N., (2013). Micropropagation of Asparagus by in vitro shoot culture. Methods mol. Biol. 11013: 
341-51.   

 

180



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร 
Ratio of zero valent iron effecting on methane production from food waste 
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บทคัดย่อ 

 การควบคุมระดับ pH เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศโดยใช้เศษอาหารเป็น

สับสเตรท  ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีการน าวัสดุและสารเคมีหลายชนิดมาประยุกต์ใช้เป็นบัฟเฟอร์ส าหรับควบคุมค่า pH ของ

กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ เช่น สารเคมีในกลุ่มไบคาร์บอเนต เถ้า และถ่านกัมมันต์ นอกจากนี้ เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ยังเป็น

วัสดุบัฟเฟอร์ที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติหลายประการ เช่น เป็นตัวรีดิวซ์ที่ดี จึงท าปฏิกิริยากับไฮโดรเจนอิออน 

ของกรดอินทรีย์ได้ดี เป็นตัวให้อิเล็กตรอนแก่แบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน ช่วยลดค่าศักยภาพในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน จึง

ช่วยส่งเสริมการท างานของแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาการใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ในอัตราส่วน

แตกต่างกันที่มีผลต่อการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร โดยแปรผันอัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารตั้งแต่ระดับ 

0.5:1 จนถึง 5:1 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการหมักแบบไร้อากาศโดยใช้เศษอาหารที่ระดับความเข้มข้น 30 g-VS/L และไม่มี

การเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีเทนล้มเหลวลง เนื่องจากเกิดการสะสมของกรดอินทรีย์ในน้ าหมัก ท าให้

ค่า pH ลดต่ าลงกว่า 4  ซึ่งการเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ลงในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหาร ช่วยรักษาระดับ pH 

ของน้ าหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ใน

อัตราที่สูงเกินไป ไม่ได้ช่วยเพิ่มการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้น และยังอาจส่งผลเสียต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทนอีกด้วย ดังนั้น 

อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่เหมาะสมที่สุดคือ 1.5:1 ท าให้ได้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมสูงที่สุดเท่ากับ 

5,081 mL ค่าผลได้ของมีเทนเท่ากับ 564 mL/g-VS และค่าพลังงานของมีเทนเท่ากับ 20.32 kJ/g-VS 

 

ค าส าคัญ : เหล็กวาเลนซ์ศูนย์  เศษอาหาร  บัฟเฟอร์  แก๊สชีวภาพ 

 

Abstract 

 In an anaerobic digestion of food waste, pH controlling is one of the most important factor. 

Nowadays, many buffering agents have been applied to control pH in anaerobic digestion process such as 

bicarbonate chemicals, ash, and activated carbon. Moreover, zero valent iron (ZVI) is an effective buffering 

agent owing to its properties as an effective reductant to react with the H+ of organic acids, donate 

electrons for methanogens, reduce the oxidation-reduction potential, and stimulate methanogenic 

activity. In this work, effect of ZVI at different ratio on methane production from food waste was studied. 
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The ratios of ZVI to food waste of 0.5:1 to 5:1 were varied. Results revealed a failure of methane 

production from food waste at high concentration of 30 g-VS/L without ZVI addition. This is because an 

accumulation of organic acids in the fermentation broth, resulting in the drop of pH below 4. Addition of 

ZVI in the anaerobic digestion of food waste effectively stabilized the pH of fermentation broth and 

improved cumulative methane production. However, excessive ZVI doses did not further improve 

methane production and probably negatively affected on methanogens. Therefore, the optimum ratio of 

ZVI to food waste was 1.5:1. The highest cumulative methane production, methane yield, and methane 

energy of 5,081 mL, 564 mL/g-VS, and 20.32 kJ/g-VS, respectively, were obtained.  

 

keywords :  zero valent iron, food waste, buffer, biogas 

 

บทน า   

 ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ระบุว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมากกว่า 27.4 

ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 75,046 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)  โดยร้อยละ 40-50 ของปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด

ที่เกิดขึ้น เป็นขยะอินทรีย์ทีเ่น่าเสียง่าย เช่น เศษอาหาร จึงจะเห็นได้ว่าเศษอาหารเหลือท้ิงจากครัวเรือนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่ส าคัญและเร่งด่วนปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหากมีการก าจัดไม่ถูกวิธี เช่น น าไปกองทิ้งไว้ หรือฝังกลบอย่างไม่ถูกต้อง 

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาได้ ในปัจจุบันนี้จึงมีการหาแนวทางลดปริมาณขยะเศษอาหารโดยการน ามาใช้

ประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมัก ใช้เป็นอาหารสัตว์ ผลิตแก๊สชีวภาพ เป็นต้น จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว การผลิต

แก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ (anaerobic digestion) เป็นวิธีการจัดการเศษอาหารที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง 

เนื่องจากเศษอาหารเป็นของเสียที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของจุลินทรีย์

ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ นอกจากนี้ยังมีความช้ืนสูง ท าให้เศษอาหารเหล่านั้นถูกย่อยสลายได้ง่าย และเปลี่ยนเป็น

แก๊สชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทนประมาณ 50-70% จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานทดแทน

ได้ เช่น แก๊สหุงต้มในครัวเรือน ผลิตไอน้ าในโรงงานอุตสาหกรรม เช้ือเพลิงส าหรับยานพาหนะ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การ

ผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารจ าเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณเศษอาหารที่เติมลงไปในกระบวนการหมักให้อยู่ในปริมาณที่

เหมาะสม  เนื่องจากการเติมเศษอาหารในปริมาณที่สูงเกินไปอาจส่งผลให้ค่าพีเอชของกระบวนการหมักลดต่ าลงกว่าค่าที่

เหมาะสม (ประมาณ 7.0) อันเนื่องมาจากการสะสมของกรดไขมันระเหยง่าย (volatile fatty acids; VFAs) ในระบบ ซึ่ง

เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ โดยที่ของเสียต่างๆ จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรดและ

เปลี่ยนให้เป็น VFAs ก่อนท่ี VFAs เหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแก๊สมีเทนโดยจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้น หากผู้ควบคุมระบบ

ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการควบคุมปริมาณเศษอาหารที่เติมเข้าไปในกระบวนการหมัก กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ

จะเสียสมดุลและหยุดชะงักลง ส่งผลให้ระบบผลิตแก๊สชีวภาพล้มเหลว ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของกระบวนการหมักแบบไร้

อากาศ 
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 การใช้พีเอชบัฟเฟอร์ (pH buffer) เป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถควบคุมค่าพีเอชของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ พีเอชบัฟเฟอร์คือสารที่มีคุณสมบัติในการควบคุมค่าพีเอชโดยการท ากรดให้เป็นกลาง ( Acid 

neutralization) หรือช่วยดูดซับไฮโดรเจนอิออน (H+) ส่งผลให้ค่าพีเอชไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ วัสดุและ

สารเคมีที่ถูกน ามาใช้เป็นพีเอชบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด เช่น สารเคมีจ าพวกไบ

คาร์บอเนต (HCO3
-)  เถ้า (ash)  ถ่านชีวภาพ (Biochar) เป็นต้น นอกจากน้ี เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ (Zero valent iron) เป็นวัสดุ

อีกชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ และก าลังมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสมหลายประการ เช่น มีคุณสมบัติเป็นตัวรับประจุไฮโดรเจนอิออน (H+) ซึ่งเกิดจาก VFAs จึงช่วย

ในการรักษาระดับ pH ให้เป็นกลาง (Xiao et al., 2013) ช่วยลดศักยภาพในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน (oxidation-

reduction potential) ซึ่งส่งผลดีต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนภายใต้สภาวะไร้อากาศ (Wu et al., 2015) และยังเป็นตัวให้

อิเล็กตรอนแก่แบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้น (Karri et al., 2005) เป็นต้น 

ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Feng et al. (2014) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายแบบไร้อากาศของกากตะกอนเร่ง

จากระบบบ าบัดน้ าเสียโดยการเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ ผลการวิจัยพบว่า เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อย

สลายโปรตีนและเซลลูโลส และการเติมผงเหล็กวาเลนซ์ศูนย์นั้น ท าให้การผลิตแก๊สมีเทนเพิ่มขึ้นถึง 43.5 เปอร์เซ็นต์ แต่

อย่างไรก็ตาม การใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จะมีอัตราส่วนหรือความเข้มข้นในการใช้ที่แตกต่าง

กันออกไป ข้ึนอยู่กับชนิดของสารอินทรีย์ที่น ามาใช้เป็นสับสเตรท ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาอัตราส่วน

ของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การออกแบบระบบผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การเตรียมสับสเตรทและหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

1.1 รวบรวมเศษอาหารจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส าหรับใช้ในกระบวนการหมัก โดยน า

เศษอาหารมาแยกเอาส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ออก เช่น ยาง ถุงพลาสติก ไม้เสียบลูกช้ิน กระดูก เป็นต้น จากนั้นน าเศษ

อาหารปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นอาหาร แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 °C เพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาใช้  โดยเศษอาหาร

ส่วนหน่ึงจะถูกน ามาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าของแข็ง ท้ังหมด (Total solid; TS) ค่าของแข็งระเหยได้ 

(Volatile solid; VS) ปริมาณเถ้า (ash) ค่าพีเอช (pH) และค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand; COD) ตามวิธีมาตรฐาน

ของ American Public Health Association (1995) 

1.2 เม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไหลย้อนขึ้น (Upflow anaerobic sludge blanket; 

UASB) ของบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ถูกน ามาใช้เป็นหัวเช้ือส าหรับกระบวนการผลิตมีเทน โดย

เม็ดตะกอนจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมมาได้ จะถูกน ามาเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C เพื่อไม่ให้เสียสภาพก่อนน ามาใช้ในการ

ทดลอง และส่วนหนึ่งได้ถูกน ามาวิเคราะห์ค่า TS และ VS ตามวิธีมาตรฐานของ APHA (1995) เพื่อใช้ในการก าหนดปริมาณ

หัวเช้ือจุลินทรีย์เริ่มต้นในการทดลอง 
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1.3 เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ผงเหล็กที่ได้จากการตะไบเหล็ก น ามาร่อนผ่านตะแกรงเพื่อคัดเอา

เฉพาะผงเหล็กท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร น ามาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ากลั่น 3 รอบ จากนั้นจึงน ามาอบในตู้อบลมร้อน 

อุณหภูมิ 60 °C เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วเก็บรักษาในตู้ดูดความชื้น 

 

2. การเตรียมกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 

การวิจัยนี้ใช้กระบวนการหมักแบบกะ (Batch) ในขวดหมักปริมาตร 500 มิลลิลิตร ใช้ปริมาตรท างาน 300 

มิลลิลิตร ก าหนดความเข้มข้นเริ่มต้นของเศษอาหารไว้เท่ากับ 30 g-VS/L โดยแปรผันอัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ (g-ZVI) 

ต่อเศษอาหาร (g-VSfood waste) ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 0.5:1, 1:1, 1.5:1, 3:1, 5:1 ก าหนดเป็นรหัสของแต่ละทรีตเมนต์ 

ได้แก่ ZV-1, ZV-2, ZV-3, ZV-4 และ ZV-5 ตามล าดับ และทรีตเมนต์ควบคุม (Control) คือ การใช้เศษอาหารที่ความเข้มข้น 

30 g-VS/L โดยไม่มีการเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ มีข้ันตอนของกระบวนการหมัก ดังนี้ 

2.1 น าเศษอาหารมาเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 30 g-VS/L ปรับ pH เท่ากับ 7 ด้วย

สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 M แล้วจึงผสมเม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB ส าหรับใช้เป็นหัว

เช้ือจุลินทรีย์ที่ความเข้มข้น 10 g-VS/L จากนั้นเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ลงไปในอัตราส่วนที่ก าหนดในแผนการทดลอง แล้วจึง

เติมทั้งหมดลงในขวดหมักให้ได้ปริมาตรท างาน 300 มิลลิลิตร ปิดฝาขวดหมักให้สนิท ไล่อากาศภายในขวดหมักออกด้วยแก๊ส

ไนโตรเจนบริสุทธ์ิเพื่อให้เกิดสภาวะไร้อากาศ จากนั้นหมักท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การผลิตแกส๊มีเทนจากเศษอาหารโดยใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์เป็นบัฟเฟอร์ในขวดหมักขนาด 500 มิลลิลติร 

 

2.2 เก็บข้อมูลปริมาตรแก๊สมีเทนด้วยวิธีแทนที่ของเหลว (Fluid displacement method) โดยต่อท่อแก๊ส

ชีวภาพที่ผลิตได้จากขวดหมักให้ไหลผ่านสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 M ดังแสดงในภาพที่ 2 เพื่อให้แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกดักจับไว้ในสารละลาย จากนั้นสารละลาย NaOH ที่อยู่ในขวดจะถูกแทนที่ออกมาด้วยแก๊ส ซึ่งปริมาตร

สารละลาย NaOH ที่ถูกแทนท่ีจะเท่ากับปริมาตรแก๊สมีเทนท่ีเกิดขึ้น 
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ภาพที่ 2 การวัดปริมาตรแก๊สมีเทนด้วยวิธีการแทนท่ีของเหลว 

2.3 เก็บข้อมูลค่า pH ระหว่างการหมักทุกๆ 3-5 วัน โดยการเก็บตัวอย่างน้ าหมักปริมาตร 2 มิลลิลิตร มาวัดค่า 

pH ด้วย pH meter 

3. การค านวณค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทน 

การค านวณค่าผลได้ของมีเทนในหน่วยมิลลิลิตรต่อกรัมของแข็งระเหยได้ (mL/g-VS) จะต้องแปลงหน่วย

ปริมาตรแก๊สมีเทนจากการทดลองในหน่วยมิลลิลิตร (mL) ให้เป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อลิตรสับสเตรท (mL/L) โดยการหารด้วย

ปริมาตรท างานของแต่ละทรีตเมนต์ (ในการทดลองนี้ใช้ปริมาตรท างานเท่ากับ 300 mL) ดังแสดงในสมการที่ 1 

 

ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม (mL/L) = 1,000 x 
(mL) านปริมาตรท าง

(mL) ารทดลองสมีเทนจากกปริมาตรแก๊
  (1) 

 

เมื่อได้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมในหน่วย mL/L แล้ว จึงท าการค านวณค่าผลได้ของมีเทนโดยการหารด้วยค่า

ความเข้มข้นของสับสเตรทท่ีใช้ในการทดลอง (ในการทดลองนี้ใช้เศษอาหารความเข้มข้น 30 g-VS/L) ดังแสดงในสมการที่ 2 

 

ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) = 
VS/L)-(g รทนของสับสเตความเข้มข้

(mL/L) สมีเทนสะสมปริมาตรแก๊
    (2) 

 

การค านวณค่าพลังงานของมีเทนจากการทดลอง จะคิดต่อหนึ่งหน่วยกรัมของแข็งระเหยได้ (g-VS) ของ

สับสเตรท มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกรัมของแข็งระเหยได้ (kJ/g-VS) โดยจะน าค่าผลได้ของมีเทนที่ผลิตได้ในหน่วย mL/g-VS ค่า

ความหนาแน่นของมีเทน (Methane density) และค่าความร้อนของมีเทน (Methane heating value) มาใช้ในการค านวณ 

ดังแสดงในสมการที ่3 

 

ค่าพลังงานของมีเทน (kJ/g-VS) = 
1,000

(kJ/g)  valueheating CH x (g/L) density CH x VS)-(mL/g  yieldCH 444
  (3) 

เมื่อ CH4 Yield       คือ ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) 

 CH4 Density      คือ ค่าความหนาแน่นของมีเทน (มีค่าเท่ากับ 0.72 g/L)  
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 CH4 Heating Value     คือ ค่าความร้อนของมีเทน (มีค่าเท่ากับ 50 kJ/g) 

 

ผลการวิจัย  

1. คุณสมบัติเบ้ืองต้นของเศษอาหารและหัวเชื้อจุลินทรีย ์

ผลวิเคราะห์ค่า COD  TS และ VS ของเศษอาหาร และเม็ดตะกอนจุลินทรีย ์แสดงในตารางที ่1 โดยจะเห็นไดว้า่

ค่า VS ของเศษอาหารมีค่าประมาณ 95% ของค่า TS แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเศษอาหารเป็นสารอินทรีย์ 

เช่นเดียวกับเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งมีค่า VS ประมาณ 92% ของค่า TS 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเศษอาหาร และเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ 

ค่าที่วิเคราะห์ เศษอาหาร เม็ดตะกอนจลุินทรีย ์

ค่า COD (chemical oxygen demand) (g/L) 135.91 ไม่ได้ท าการวเิคราะห ์

ค่า TS (total solid) (g/kg) 188.01 133.28 

ค่า VS (volatile solid) (g/kg) 178.48 122.52 

เถ้า (ash) (g/kg) 9.53 10.76 
pH 5.78 ไม่ได้ท าการวเิคราะห ์

 

2. อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทน 

ผลการทดลองพบว่า ทรีตเมนต์ที่ไม่มีการเตมิเหล็กวาเลนซ์ศูนยล์งในกระบวนการหมัก (Control) มีปริมาตรแกส๊

มีเทนสะสมต่ าที่สุดเพียง 63 mL (ภาพท่ี 3) ในขณะทีก่ารเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ในกระบวนการหมัก ส่งผลให้เกิดการผลิตแก๊ส

มีเทนที่สูงกว่าทรีตเมนต์ควบคุมอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วงแรกของกระบวนการหมักนั้น สับสเตรทส่วนใหญ่จะถูกย่อยสลาย

เปลี่ยนเป็นกรดไขมันระเหยง่ายก่อน จึงมีอัตราการเกิดแก๊สมีเทนต่ า จากนั้นเมื่อกรดไขมันระเหยง่ายถูกเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทน

โดยแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน จึงส่งผลให้อัตราการผลิตมีเทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันท่ี 15 ไปจนสิ้นสุดกระบวนการหมัก 

โดยความเข้มข้นของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การผลิตแก๊สมีเทนแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อใช้อัตราส่วนของ

เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหาร 0.5:1 (ZV-1) พบว่า ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,143 mL ซึ่งเมื่อเพิ่มอัตราส่วน

ของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารเป็น 1:1 (ZV-2) และ 1.5:1 (ZV-3) พบว่า ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมมีค่าสูงขึ้นตามล าดับ 

แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนยต์่อเศษอาหารขึ้นเป็น 3:1 (ZV-4) และ 5:1 (ZV-5) พบว่า ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม

มีค่าลดลงตามล าดับ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารเท่ากับ 1.5:1 (ZV-3) เป็น

อัตราส่วนท่ีเหมาะสมที่สุด ซึ่งให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมสูงที่สุดเท่ากับ 5,081 mL 
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ภาพที่ 3  ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมเมื่อใช้อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่แตกต่างกัน 

 

เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ส่งผลต่อค่า pH อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะเห็นได้ว่า ทรีตเมนต์ควบคุมที่ไม่มีการเติมเหล็กวา

เลนซ์ศูนย์ มีค่า pH ลดลงต่ ากว่า 4 ตั้งแต่วันท่ี 3 ของการหมัก และมีค่าอยู่ในช่วง 3.29-3.67 จนสิ้นสุดการหมัก (ภาพที่ 4) ซึ่ง

เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ส่วนทรีตเมนต์ที่มีการเติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ พบว่า ในช่วงแรกของ

กระบวนการหมัก ค่า pH ของทุกทรีตเมนต์ลดต่ าลง โดยเฉพาะทรีตเมนต์ที่เติมเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ในอัตราส่วนต่ า (ZV-1 และ 

ZV-2) แต่เมื่อเข้าสู่วันท่ี 6 ของการหมัก ค่า pH มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อสิ้นสุดการหมัก พบว่าค่า pH ของทรีต

เมนต์ที่มีการใช้อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหาร ตั้งแต่ 1:1 จนถึง 5:1 มีค่าอยู่ในช่วง 6.5-7.8 ซึ่งใกล้เคียงกับช่วง

ที่เหมาะสมของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ แต่ทั้งนี้ ค่า pH ของกระบวนการหมักไม่ได้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการ

ผลิตแก๊สมีเทนเสมอไป ดังจะเห็นได้จากทรีตเมนต์ ZV-2 และ ZV-4 ซึ่งมีค่า pH ใกล้เคียง 7 มากกว่าทรีตเมนต์ ZV-3 (ภาพที่ 

4) แต่มีปริมาตรแก๊สมเีทนสะสมต่ ากว่า (ภาพท่ี 3) เนื่องจากค่า pH ของกระบวนการหมักไม่ได้มปีัจจัยมาจากบัฟเฟอร์ที่เตมิลง

ไปในระบบเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการย่อยสลายกรดไขมันระเหยง่ายเพื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทนด้วย ซึ่งเมื่อกรด

ไขมันระเหยง่ายถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทนได้มาก จึงส่งผลท าให้ค่า pH เพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น แม้ว่าทรีตเมนต์ 

ZV-3 จะมีค่า pH ที่สูงถึง 7.8 แต่มีปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมสูงที่สุด 

 
ภาพที่ 4  ค่า pH ของกระบวนการหมักเมื่อใช้อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่แตกต่างกัน 
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3. ค่าผลได้และค่าพลังงานของมเีทน 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าผลได้ของมีเทนจากทรีตเมนต์ที่ใช้อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหาร 

1.5:1 (ZV-3) มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 564 mL/g-VS และมีค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุดเท่ากับ 20.32 kJ/g-VS ในขณะที่การใช้

อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารในระดับที่สูงถึง 5:1 (ZV-5) ส่งผลให้ค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทนลดลง

กว่า 69% เมื่อเทียบกับทรีตเมนต์ที่เหมาะสมที่สุด 

ตารางที่ 2  ค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทนเมื่อใช้อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนยต่์อเศษอาหาร ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) ค่าพลังงานของมีเทน (kJ/g-VS) 
Control 7 0.25 
0.5:1 (ZV-1) 127 4.57 
1:1 (ZV-2) 406 14.62 
1.5:1 (ZV-3) 564 20.32 
3:1 (ZV-4) 494 17.78 
5:1 (ZV-5) 175 6.29 

   

อภิปรายผล 

 การผลิตมีเทนจากเศษอาหารที่ระดับความเข้มข้น 30 g-VS/L โดยไม่มีการใช้บัฟเฟอร์ในการควบคุมค่า pH ส่งผลให้

กระบวนการหมักล้มเหลว เนื่องจากเศษอาหารเป็นสับสเตรทที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรต จึงสามารถถูกย่อยสลาย

ได้อย่างรวดเร็ว เกิดเป็นกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) สะสมอยู่ในกระบวนการหมัก และท าให้ค่า pH ลดต่ าลงถึงระดับ 3.29-

3.67 (ภาพที่ 4) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน (Zhao et al., 2008) ดังนั้น การใช้เหล็กวาเลนซ์

ศูนย์เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจาก

เหล็กวาเลนซ์ศูนย์มีคุณสมบัติในการเป็นบัฟเฟอร์ที่ดี โดยจะช่วยดักจับประจุไฮโดรเจนอิออน (H+) ที่เกิดจาก VFAs จาก

กระบวนการหมัก จึงเป็นการควบคุมค่า pH ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุด โดยประจุ H+ ที่จับกับเหล็กวาเลนซ์ศูนย์จะเกิด

เป็นแก๊สไฮโดรเจน ดังแสดงในสมการที่ 4 จากนั้นแก๊สไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น จะถูกแบคทีเรียในกลุ่ม hydrogenotrophic 

methanogens น าไปใช้ในการผลิตเป็นแก๊สมีเทน ดังแสดงในสมการที่ 5 ซึ่งสามารถรวมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้

ตามสมการที่ 6 

ZVI + H+  → Fe2+ + H2     (4) 

CO2 + H2  →  CH4 + H2O     (5) 

ZVI + H+ + CO2  →  Fe2+ + CH4 + H2O    (6) 

 นอกจากนี้ เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ยังมีส่วนช่วยในการลดค่าศักยภาพในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน (oxidation-

reduction potential; ORP) โดยที่ค่า ORP เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ซึ่งโดย

ปกติแล้วค่า ORP ที่เหมาะสมต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทนควรมีค่าอยู่ในช่วง -350 mV หรือต่ ากว่า (Khanal & Huang, 

2003) จึงจะแสดงถึงสภาวะไร้อากาศอย่างสมบูรณ ์(Strictly anaerobic condition) โดยทีต่ัวของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์เองนั้น มี

ค่าศักยภาพในการแลกเปลี่ยนอิเลก็ตรอนอยู่ท่ี -440 mV (Xiao et al., 2013) จึงท าหน้าท่ีเป็นตัวรีดิวซ์ (Reducing agent) ที่
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มีประสิทธิภาพ และสามารถจับกับตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing agents) เช่น ออกซิเจน ที่อยู่ในกระบวนการหมักได้ ส่งผลให้ค่า 

ORP ลดต่ าลง และส่งผลดีต่อกระบวนการสร้างแก๊สมีเทน 

 แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นหรืออัตราการใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 

เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทน โดยในงานวิจัยนี้พบว่าอัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์

ต่อเศษอาหารที่เหมาะสมที่สุดคือ 1.5:1 หรือคิดเป็นความเข้มข้นของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์เท่ากับ 45 g/L แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วน

ของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ให้สูงขึ้น พบว่าปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมและค่าผลได้ของมีเทนมีค่าลดลง โดยเฉพาะการใช้อัตราส่วน

ของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ต่อเศษอาหารที่ระดับ 5:1 หรือคิดเป็นความเข้มข้นของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์เท่ากับ 150 g/L ส่งผลให้

ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมลดลงกว่า 69% เมื่อเทียบกับทรีตเมนต์ที่เหมาะสมที่สุด แสดงให้เห็นว่า การใช้ความเข้มข้นของเหล็ก

วาเลนซ์ศูนย์ในระดับที่สูงเกินไป ส่งผลเสียต่อกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตมีเทนลดลง ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu et al. (2015) ที่ได้ศึกษาผลของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ ในกระบวนการ

ผลิตแก๊สมีเทนจากน้ าเสียฟาร์มสุกร โดยแปรผันความเข้มข้นของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ระดับ 3, 7, 15, 25 และ 50 g/L 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ท่ีระดับ 25 g/L เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุด และมปีริมาตรแก๊สมีเทนสะสมสูง

ที่สุด ซึ่งผลที่ได้มีความแตกต่างจากงานวิจัยนี้ เนื่องจากงานวิจัยของ Wu et al. (2015) ใช้น้ าเสียฟาร์มสุกรเป็นสับสเตรท 

และโดยปกติแล้วมูลสุกรและมูลสัตว์ชนิดต่างๆ จะมีคุณสมบัติการเป็นบัฟเฟอร์ในตัว (Mata-Alvarez et al., 2014) ดังนั้น 

งานวิจัยของ Wu et al. (2015) จึงใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ความเข้มข้นเพียง 25 g/L ก็เพียงพอต่อการรักษาระดับพีเอชของ

กระบวนการหมักได้ ในขณะที่การใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่ระดับความเข้มข้น 50 g/L ส่งผลให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมมีค่า

ลดลง เนื่องจากปฏิกิริยารีดิวซ์ของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก จะก่อให้เกิดประจุ Fe2+ (สมการที่ 4) ที่

สามารถรวมตัวกับสารประกอบในกลุ่มไฮดรอกซิล และออกซิเจนท่ีละลายในน้ า เกิดเป็นสารประกอบคอลลอยด์ได้หลายชนิด 

เช่น Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe(H2O)x
2+ และ Fe(H2O)x

3+ (Noubactep, 2008) และยังสามารถเกิดเป็นออกไซด์ของเหล็ก เช่น 

FeOOH และ Fe3O4 (Zhu et al., 2014) ซึ่งสารประกอบเหล่านี้ หากมีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยส่งเสริมปฏิกิริยาการ

ถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างเซลล์แบคทีเรียได้ แต่หากมีอยู่ในปริมาณที่มากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดเป็นตะกอนจับอยู่บริเวณ

ผนังเซลล์แบคทีเรีย และส่งผลให้เซลล์ถูกท าลายได้ (Watanabe et al., 2013) 

 ดังนั้น การใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใน

ด้านความเข้มข้นที่เหมาะสมกับสับสเตรทชนิดต่างๆ ด้านสภาวะที่ใช้ในการหมัก และด้านความแตกต่างของหัวเช้ือแบคทีเรียที่

น ามาใช้ รวมถึงกระบวนการแยกเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ออกจากน้ าทิ้งของกระบวนการหมัก เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

กระบวนการผลิตแก๊สมีเทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการวิจัย   

การผลิตมีเทนจากเศษอาหารที่ระดับความเข้มข้น 30 g-VS/L โดยไม่มีการใช้บัฟเฟอร์ควบคุมค่า pH ส่งผลให้

กระบวนการหมักล้มเหลว เนื่องค่า pH ลดต่ าลงกว่า 4 จากการสะสมของ VFAs ในน้ าหมัก ในขณะที่การใช้เหล็กวาเลนซ์ศูนย์

เติมลงไปในกระบวนการหมักสามารถรักษาระดับ pH ให้อยู่ในช่วงเป็นกลาง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้น

ได้ ดังนั้นเหล็กวาเลนซ์ศูนย์จึงมีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมต่อการน ามาใช้เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการผลิตแก๊สมเีทนจากเศษอาหาร 
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โดยอัตราส่วนของเหล็กวาเลนซ์ศูนย์ตอ่เศษอาหารที่เหมาะสมคือ 1.5:1 ให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม ค่าผลได้ของมีเทน และค่า

พลังงานของมีเทนสูงที่สุด 
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ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ชั่วโมงเร่งด่วน บริเวณจุดหยุด

รถประจ าทางภายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

Concentrations of   PM.2.5 during rush hour at bus stop Area in Muang District,          

UdonThani Province. 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ความช้ืน
สัมพัทธ์และอุณหภูมิ บริเวณจุดหยุดรถประจ าทางภายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีโดยท าการเปรียบเทียบพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี ซึ่ง
มีระยะทางห่างประมาณ 600 เมตร ท าการเก็บข้อมูลในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้า 
(เวลา 06.00 – 09.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เวลา 15.00 – 18.00 น.) ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 2560 ตรวจวัด เดือนละ 1 
ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 เดือนแล้วหาค่าเฉลี่ย โดยการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มข้นฝุ่นละออง (PM2.5) ในบรรยากาศ ใช้เครื่องวัด 
(Thermo Scientific personal Data RAM, PDR-1500) อีกทั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษา 2 พื้นที่ โดยการ
เลือกใช้สถิติ     T-Test ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงวันธรรมดา ช่วงเช้า ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 

ในบรรยากาศ  บริเวณพื้นที่ที่ 1 จุดหยุดรถประจ าทางหน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
0.0455 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 69.66 และอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่  2 จุดหยุดรถประจ าทางหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0993 (mg/m³) .ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 65.31 และอุณหภูมิ 34.4 องศา
เซลเซียส ในช่วงวันธรรมดา ช่วงบ่าย .ปริมาณปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณพื้นที่ที่ 1 อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0352 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 63.95 และ อุณหภูมิ 33.93 องศาเซลเซียส  บริเวณ
พื้นที่ท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0552 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 62.93 และอุณหภูมิ 33.86 องศาเซลเซียส 
 ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเช้า PM2.5 บริเวณพื้นที่ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0646 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 
80.10 และอุณหภูมิ 30.97 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นที่ที่  2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0489 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 
79.05 และอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงบ่าย ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองใ PM2.5 บริเวณ
พื้นที่ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ0.0720 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 64.72 และ อุณหภูมิ 33.52 องศาเซลเซียสบริเวณ
พื้นที่ท่ี 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ0.04517 (mg/m³) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 63.15และอุณหภูมิ 33.50 องศาเซลเซียส 
การเปรียบเทียบ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเวลาเร่งด่วน ในช่วง
เช้าและเย็น ระหว่าง 2 พ้ืนที่ พบว่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 มีความแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
(p >0.05) 
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ค าส าคัญ : ฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด 2.5 ไมครอน จุดหยุดรถประจ าทาง จังหวัดอุดรธานี 
 

Abstract 

 

The research aimed to (1) study the concentration particulate matters PM.2.5 rush hour, relative humidity and 
temperature. Bus stop at So iChintakham, Muang District, UdonThani Province. Bus stop at Udon Thani 
Rajabhat University The research focused mainly on determining the concentration of particulate matters 
PM.2.5 (Thermo Scientific personal Data RAM, PDR-1500), temperature, relative humidity at specific times. The 
measurement was made during the rush hours of 06.0-09.00in the morning and 15.00-18.00 in the afternoon. 
An Independent-sample t-test was used to statistically analyze the data 

The results found that the concentration of particulate matters PM.2.5 produced by bus stop 1 on 
weekend (Morning) during 08.36  was the highest 0.0455 (mg/m³) At this time the temperature and relative 
humidity were 34.00 °C, 69.66% respectively. Whereas Bus stop 2 produced the highest concentration of 
particulate matters 0.0993 (mg/m³) from 07.36 when temperature and relative humidity were  34.40 °C and 
65.31% respectively. On the weekend (afternoons) from 17.29 bus stop, 1 emission was the highest  0.0352  
(mg/m³)  when the temperature and relative humidity 33.93 °C and,63.95%respectively. The bus stop 2 
produced the highest emission of the concentration of particulate matters PM.2.5   0.0552 (mg/m³)( 17.27)  
when the temperature and relative humidity of 33.86 °C 62.93% respectively. The highest bus stop 1 emission 
on the weekday (mornings) 0.0646 (mg/m³) when the temperature and relative humilities were 30.97 °C and 
80.10% respectively. Bus stop 2 emission were the highest 0.04894 (mg/m³) 06.23 the temperature and 
relative humidity were 31.50 °C were 79.05% respectively. The Weekday (afternoon) Bus stop 1 emissions 
were the highest 0.07208 (mg/m³) from 16.32 the temperature and relative humidity 33.52 °C 64.72%, 
respectively. Bus stop 2 produced the highest particulate matters emissions 0.0451 (mg/m³) from16.36 when 
the temperature and relative humilities were 33.50 °C and 63.15% respectively.t-test results showed that 
there was the significant difference in particulate matter emissions during rush hours on the weekdays and 
the weekend, (p>0.05).  

 

Keywords : Particulate Matter,  Bus stop, Udon Thani Province. 

 

บทน า 

ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง กลายเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะจากการจราจรที่หนาแน่น 
(จากสถิติจ านวนรถสะสมที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยปี พ.ศ.2560  พบว่า มีจ านวนรถรวมทั้งสิ้น 10,001,432 คัน (กรมการ
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ขนส่งทางบก, 2560) ของยานพาหนะบริเวณริมถนน สาเหตุหลักของผงฝุ่นคาร์บอน เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
ซึ่งผงฝุ่นคาร์บอนโดยเฉลี่ยร้อยละ 60 พบว่ามีสารโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ (Velasco and Tan, 
2016) ไอเสียที่ออกจากรถยนต์ดีเซลยังถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งต่อมนุษย์ (WHO, 2012) และยังมีผลกระทบต่อระบบทางเดิน
หายใจ หัวใจและหลอดเลือด (Brown, 2013) (Le Thi Nhu Ngoc, 2018) ดังภาพที่ 1  ท าให้เกิดโรคหอบหืด โรคหัวใจวาย 
โรคหัวใจขาดเลือด (Janssen et al., 2012) คนที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรย์  และ เด็ก (Public Health 
England, 2018)  นอกจากนี้ผงฝุ่นคาร์บอน ยังมีคุณสมบัติในการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์ (ขนิษฐา และสาวิตรี, 2554) เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความร้อนในช้ันบรรยากาศเท่ากับ 0.9 วัตต์ต่อตารางเมตร (อิทธิพล, 2553) ผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับสารมลพิษ
เหล่านี้ก็คือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับการจราจร เช่น ผู้โดยสารที่รอรถบริเวณ    จุดหยุดรถประจ าทางและผู้ที่ใช้รถส่วนตัวในท้องถนน การ
เดินทางส่วนใหญ่จะท าในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ท าให้ช่วงเวลานี้มีการจราจรที่หนาแน่น บริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการได้รับ
สารมลพิษที่รุนแรง เช่น บริเวณจุดหยุดรถประจ าทาง และบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร เนื่องจากบริเวณนี้ผู้ขับข่ีต้องมีการหยุดรถ
และเร่งเครื่องหลังจากรับผู้โดยสารขึ้นรถ หรือเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียว พฤติกรรมการขับขี่แบบนี้จะน าไปสู่การ
ปล่อยฝุ่นละออง ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษา ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) ช่ัวโมงเร่งด่วน บริเวณจุดหยุดรถประจ าทางภายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีบริเวณนี้มีรถโดยสารประจ าทางที่
ระหว่าง จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดร้อยเอ็ด จากอ าเภอเมืองอุดรธานี-อ าเภอวังสามหมอ จากจังหวัดอุดรธานี-จังหวัดนครราชสีมา 
จากจังหวัดอุดรธาน-ีกรุงเทพมหานครฯและเป็นเส้นทางการเดินรถของรถสองแถวสาย 3 สาย 6 สาย 44 เป็นบริเวณที่มีการจราจร
อย่างหนาแน่นและติดขัด โดยในจังหวัดอุดรธานีมีจ านวนรถที่ใช้เช้ือเพลิงดีเซลจดทะเบียนสะสมในปี พ.ศ.2553-2560 ดังนี้ 
124,582 133,266 143,479 153,408 162,450 170,760 178,411 และ 180,646 คัน ตามล าดับ (กรมการขนส่งทางบก, 2560) 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากโครงการนโยบายรถคันแรกในปี 2554 เมื่อได้เริ่มมีโครงการนโยบายรถคันแรกส่งผลให้มีความต้องการซื้อ
รถยนต์เพิ่มขึ้น ดังนั้นข้อมูลที่ได้สามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับจังหวัดอุดรธานีเพื่อใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ
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คุณภาพอากาศ ที่ มี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
น า ไปก าหนด มาตรการ ใน
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ฝุ่ น
ล ะ อ อ ง ใ น บรรยากาศที่
เ กิ ด จ า ก การจราจรเพื่อ
ลดผลกระทบที่ เกิดจากปัญหา
ม ล พิ ษ ท า ง อากาศภายใน
จังหวัดอุดรธานี ต่อไป 

 

ภาพที่ 1 ขนาด ทางผ่าน กลไก ของฝุ่นละออง ท่ีส่งผลต่อมนุษย ์
ที่มา : ดดัแปลงจาก (Le Thi Nhu Ngoc, 2018) 
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ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ช่ัวโมงเร่งด่วน  
             บริเวณจุดหยุดรถประจ าทางภายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3 เครื่องวัด แอโรซอล                                                 ภาพที่ 4  เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ  
 (Thermo Scientific personal Data RAM, PDR-1500)                            CEM DT-172TK                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิ 
บริเวณจุดหยุดรถประจ าทางภายในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีท าการเปรียบเทียบพื้นที่ 2 พื้นที่ ได้แก่ 1.จุดเก็บตัวอย่าง
พื้นที่ 1 บริเวณจุดหยุดรถประจ าทางหน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2.จุดเก็บตัวอย่างที่ 2  จุดหยุดรถประจ าทาง
หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งมีระยะทางห่างประมาณ 600 เมตร ตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างสูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร ให้อยู่ใน
ระดับที่บุคคลหายใจ (Vardoulakis et al., 2003 ; Velasco  and Tan, 2016 ; Chin, 2012) ดังภาพท่ี 2  
           ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างให้ห่างจากริมถนนในระยะ 0.3-0.5 เมตร (Xu et al., 2015 ; Chin, 2012) ท าการเก็บข้อมูล
ในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้า (เวลา 06.00 – 09.00 น.) และ ช่วงบ่าย (เวลา 
15.00 – 18.00 น.)  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 2560 ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 เดือน โดยการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลความเข้มข้นฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)ในบรรยากาศ โดยใช้เครื่องวัดแอโรซอล (Thermo Scientific 
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personal Data RAM, PDR-1500) อีกทั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษา 2 พ้ืนท่ี โดยการเลือกใช้สถิติ     T-Test ใน
การวิเคราะห์ โดยการก าหนดตัวแปรตาม 1 ตัวแปร คือ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยใช้โปรแกรม SPSS IBM 
SPSS Statistics 20 

 
ผลการวิจัย  

 ในช่วงวันธรรมดา เช้า (06.00-09.00 น.) ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
บริเวณพื้นท่ีที่ 1 จุดหยุดรถประจ าทางหน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0455 (mg/m³) 
(ช่วงเวลา 08.36 น)  ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 69.66 และอณุหภมูิ 34 องศาเซลเซียส บรเิวณพื้นที่ท่ี 2 จุดหยุดรถประจ าทางหน้า
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0993 (mg/m³) (ช่วงเวลา 07.36 น). ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 65.31 และ
อุณหภูม ิ34.4 องศาเซลเซียส ในช่วงวันธรรมดา บ่าย (15.00-18.00 น.) ปริมาณปรมิาณความเขม้ข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน บรเิวณพื้นที่ท่ี 1 จุดหยุดรถประจ าทางหน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ
เท่ากับ 0.03524 (mg/m³) (ช่วงเวลา 17.29 น) ความช้ืนสัมพัทธ์รอ้ยละ 63.95 และ อุณหภูม ิ33.93 องศาเซลเซยีสบริเวณพื้นที่ท่ี
2 จุดหยุดรถประจ าทางหน้ามหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0552 (mg/m³)  (ช่วงเวลา 17.27น) ความช้ืน
สัมพัทธ์ร้อยละ 62.93 และอุณหภมูิ 33.86 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 6  
  ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เช้า (06.00-09.00 น.) ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน บริเวณพื้นท่ีที่ 1 จุดหยุดรถประจ าทางหน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีค่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากับ 0.0646 
(mg/m³) (ช่วงเวลา 08.36 น) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 80.10 และอุณหภมูิ 30.97 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นท่ีที่ 2 จุดหยุดรถ
ประจ าทางหน้ามหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั (0.0489 (mg/m³) ช่วงเวลา 06.23 น.) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อย
ละ 79.05 และอุณหภมูิ 31.5 องศาเซลเซียส ในช่วงวันหยุดสุดสปัดาห์ บ่าย (15.00-18.00 น.)ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ในบรรยากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน บรเิวณพื้นที่ท่ี 1 จุดหยดุรถประจ าทางหน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มี
ค่าเฉลี่ยสูงสดุ เท่ากับ 0.07208 (mg/m³)(ช่วงเวลา 16.32 น.) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 64.72 และ อุณหภูมิ 33.52 องศา
เซลเซียสบริเวณพื้นที่ท่ี2 จุดหยดุรถประจ าทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 0.0451 (mg/m³)  
(ช่วงเวลา 16.36 น.) ความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 63.15และอุณหภูมิ 33.50 องศาเซลเซียส ดังภาพท่ี 5 
 การเปรยีบเทียบ ปริมาณความเขม้ข้นของฝุ่นละออง ในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสดุสัปดาห์ช่วงเวลาเร่งด่วน คือ 
ช่วงเช้า และ ช่วงบ่าย ระหวา่ง 2 พื้นที่ พบว่าบริเวณพื้นท่ีที่ 2 สูงกว่าบริเวณพื้นที่ท่ี 1 อีกทั้ง พบว่ามีความแตกต่างกัน อย่างมี
ระดับนัยส าคญัทางสถิติ (p >0.05) ดังตารางที่ 1  
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ภาพที ่5 ค่าเฉลี่ยปริมาณความเขม้ข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน ความชืน้สัมพัทธ์ และ อุณหภูมิ 
วันหยุด ช่วงเช้า (06.00น.-09.00น. –บ่าย (15.00-18.00น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6 ค่าเฉลี่ยปริมาณความ
เข้มข้นของฝุ่น ละอองในบรรยากาศ 
ขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน ความชืน้สัมพัทธ์ และ อุณหภูมิ 
วันธรรมดา ช่วงเช้า (06.00น.-09.00น. –บ่าย (15.00-18.00น) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผงฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่ท่ี 1และ พื้นที่ท่ี 2 ในช่วงวันธรรมดาและวันหยดุสุดสัปดาห ์

ข้อมูลเฉลี่ย ในช่วงวันธรรมดา (ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย) สถิติที่ใช ้ ค่าสถิติ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  T-test* -7.704 
พื้นที่ท่ี 1 หน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี   
พื้นที่ท่ี 2 หน้ามหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี   
ข้อมูลเฉลี่ย ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (ช่วงเช้า-ช่วงบ่าย) สถิติที่ใช ้ ค่าสถิติ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)    
พื้นที่ท่ี 1 หน้าซอยจินตคาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี T-test* -6.086 
พื้นที่ท่ี 2 หน้ามหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี   

หมายเหตุ : * Sig < Alpha (α = 0.05) 

 
อภิปรายผล 
 มลพิษทางอากาศ (ผงฝุ่นคาร์บอน) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ท าความเสียหายต่อพืชและดิน ส่งผลให้
วัสดุต่าง ๆ เกิดการผุพัง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศรวมไปถึง เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของอากาศในหลายๆด้านเช่น ลดทัศนวิสัย(Visibility) ลดปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย์ (WHO,2012) ตัวอย่างผลกระทบ
ต่อมนุษย์อย่างรุนแรงท่ีเคยเกิดในประเทศพัฒนาแล้ว ได้แก่ เหตุการณ์หมอกควันพิษในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี1952 
ซึ่งหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินเกิดภายใต้สภาวะอากาศอับที่เรียกว่าภา วะอุณหภูมิผกผัน (Temperature 
Inversion) นอกจากน้ีการรู้ถึงชนิดและปริมาณของสารมลพิษ (pollutant) ที่ถูกปล่อยออกมาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ คาดเดา
ถึง ผลกระทบมลพิษได้ เนื่องจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา (meteorology) เช่น อุณหภูมิ ความเร็วลม ความช้ืนสัมพัทธ์ อีกทั้ง 
สภาพภูมิประเทศ (topography) จะเป็นตัวก าหนดการกระจายของมลพิษทางอากาศ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการแพร่ กระจาย
ของ มลพิษทางอากาศ (นพภาพร พานิช, 2550) ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน นั้น ได้แก่ สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา (meteorology) อุณหภูมิเฉลี่ยทั้ง ช่วงเวลาเช้า 06.00-09.00 น ช่วง บ่าย 
15.00-18.00 น วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สูงอยู่ในช่วง 30- 35 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังปัจจัยสภาพภูมิประเทศ 
(topography) ทางบริเวณจุดหยุดรถประจ าทางที่อยู่ใกล้บริเวณทางแยก ความเข้มข้นของสารมลพิษจะต่ ากว่า บริเวณจุดหยุดรถ
ประจ าทางที่มีตึก อาคารโดยรอบ เพราะบริเวณใกล้ทางแยกจะเกิดการกระจายตัวของสารมลพิษได้เร็วกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ( Li,  et al., 2016 อีกท้ังยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ค่ายทหาร บ้านเรือนประชาชน
ตามแนวถนน ฯ การจราจร ปริมาณรถยนต์ หนาแน่น ดังจะเห็นได้จากจ านวนรถยนต์ที่ลงทะเบียนทั้งหมด 654,322 คัน แบ่งตาม
ชนิดเช้ือเพลิง รถยนต์ดีเซลมีจ านวน 180,646 คัน รถยนต์เบนซินมีจ านวน 456,590 คัน (กรมการขนส่งทางบก,2560) นอกจากนี้
ในช่วงเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศทั้ง 2 พ้ืนที่ จุดจอดรถประจ าทางนั้น เป็นช่วง ฤดูฝน ซึ่งในบรรยากาศได้ถูกชะล้างจาก
น้ าฝนเลยท าให้ความเข้มข้นของฝุ่นในบรรยากาศลดลง จึงท าให้ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศในช่ัวโมงเร่งด่วน 
ส่วนใหญ่จะไม่เกินค่ามาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ค่าเฉลี่ย
ความเข้มข้นในเวลา 24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. มาตรฐานค่าเฉลี่ยระยะสั้น (1 , 8 และ  24 ชม.) ก าหนดขึ้นเพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยอย่างเฉียบพลัน (acute effect) ) 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ในช่วงวันธรรมดา ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ค่าเฉลี่ยปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศ  บริเวณพื้นที่ที่ 
2 จะสูงกว่า บริเวณพื้นท่ีที่ 1 อีกทั้ง จะเกิน มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  ช่วงเช้า
เวลา 0.730 น และช่วงบ่าย 15.45 น และ 17.30 น ดังภาพที่ 6 ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ค่าเฉลี่ยปริมาณ
ความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศ  บริเวณพื้นที่ที่ 1 จะสูงกว่า บริเวณพื้นที่ที่ 2 อีกทั้งจะเกิน มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2560)  ช่วงเช้าเวลา 08.30 น และช่วงบ่าย 16.00 น ดังภาพท่ี 5 

 การเปรียบเทียบ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวันธรรมดาและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงเวลาเร่งด่วน 
ในช่วงเช้าและเย็น ระหว่าง 2 พ้ืนท่ี พบว่าปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 มีความแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ (P >0.05) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน  ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนและเพื่อ

พยากรณ์โอกาสความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – 2558 จากโครงการส ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ และใช้เส้นความยากจนของจังหวัดนครสวรรค์ที่ประมวลผล

โดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม (สศช.) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนและครัวเรือนที่ไม่

ยากจน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนที่ยากจนจะมี

ลักษณะร่วมกันคือมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.17 คน มีมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ย

ครัวเรือนละ 18462.47 บาท หัวหน้าครัวเรือนมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของครัวเรือนท่ี

ยากจนทั้งหมด หัวหน้าครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 57.14 ปี และครัวเรือนมีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 61.3 ของครัวเรือนที่ยากจน

ทั้งหมด ยังพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยไม่ขึ้นกับเวลาคือจ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน อายุของ

หัวหน้าครัวเรือนและหนี้สินของครัวเรือน 

 

ค าส าคัญ : ครัวเรือนยากจน  เส้นความยากจน  การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก 

 

Abstract 

 The objective of this research were to study the economic condition of the household, factors 

affecting poverty problems and forecast the opportunities of households poverty in Nakhon Sawan 

province by using data since 2007 - 2015 from the Household Economic and Social Survey Project, 

National Statistical Office and using the poverty line of Nakhon Sawan province, processed by the 

Database Development and Social Indicators (NESDB), as a criterion for dividing poverty households and 

non-poverty households. Then the data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics. 

The results of the study showed that poverty households would have a common characteristic. The 

average members in the household is 4.17 members, the average financial value in the household is 
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18462.47 baht. Most of the household heads who graduated primary school grade 4 is 58.3 percent of all 

poverty households. The average age of the household heads is 57.14 years. There are 61.3 percent of 

households in poverty households which had debt. Also found that factors affecting household poverty 

in Nakhon Sawan province, regardless of time, is the size of household. And factors that depend on time 

are the value of the financial asset, the educational level of the household head, the age of household 

heads, and household debt. 

 

keywords : poverty households, poverty line, logistic regression analysis 

 

บทน า   

 ปัญหาความยากจน (Poverty) ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญที่หลายประเทศต่างให้ความส าคัญในล าดับต้น ๆ เนื่องจาก

เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชากรในประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ประสบกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีอัตราการ

เติบโตของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทศวรรษ พ.ศ. 2500 แต่ปัญหาความยากจนของ

ประชากรไทยยังคงเป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมที่ทุกรัฐบาลต่างต้องการแก้ไข ความยากจน ( Poverty) 

หมายถึง ความยากจนในเชิงเศรษฐกิจซึ่งพิจารณาจากระดับรายได้หรือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลว่ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อ

การด ารงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ า (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2546) โดยปัญหาความยากจนสามารถวัดได้จาก

เส้นความยากจน (Poverty line) และสัดส่วนคนจน อย่างไรก็ตาม ความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งทางตรง

และทางอ้อม เช่น ระดับการศึกษา อัตราการว่างงาน จ านวนรายได้ เฉลี่ยต่อหัวของประชากร  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ

ครัวเรือน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนสัมพันธ์ต่อสาเหตุของปัญหาความยากจนของประชากร 

                 ด้วยเหตุนี้ หากต้องการจะแก้ไขหรือวางแผนเพื่อลดปัญหาความยากจนของประชากรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ศึกษาปัจจัยของปญัหาความยากจนในแต่ละด้านว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด เพ่ือท่ีจะสามารถพยากรณ์ความเป็นไป 

ได้และแนวโน้มของปัญหาความยากจนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถวางแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือน ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็น

มหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจึงท าให้ผู้วิจัยเลือกศึกษาความยากจนในจังหวัดนครสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ 

        3. เพื่อพยากรณ์โอกาสความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนใน

จังหวัดนครสวรรค์โดยใช้ข้อมูลจากโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ และใช้เส้น
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ตัวแปร 

ความยากจนของจังหวัดนครสวรรค์ที่ประมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม (สศช.) เป็นเกณฑ์ในการ

แบ่งกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนและครัวเรือนท่ีไม่ยากจน 

ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาความยากจนของประชากรไทยในช่วงปีพ.ศ. 2550 - 2558  

ขอบเขตด้านหน่วยการวิเคราะห์  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์โดย

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (time series data) จากโครงการส ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นเครื่องมือหลัก จากนั้นจะเป็น

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนาในการแจกแจงความถี่ หาค่าสัดส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครสวรรค์ และใช้

สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนนั้น จะวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

Binary logistic regression analysis โดยให้ครัวเรือนที่ยากจนคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค

บริโภคต่ ากว่าเส้นความยากจน แทนค่าเท่ากับ 1 ส่วนครัวเรือนที่ไม่ยากจนคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีรายจ่ายเพื่อการ

อุปโภคบริโภคสูงกว่าเส้นความยากจน แทนค่าเท่ากับ 0 และเราจะใช้แบบจ าลองในการพยากรณ์โอกาสที่ครัวเรือนจะยากจน  

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่        จ านวนสมาชิกของครวัเรอืน    มูลค่าทางทรพัย์สินทางการเงิน     ระดับการศึกษาของหัวหนา้ครัวเรือน 

   อายุของหัวหน้าครัวเรือน     จ านวนหนี้สิน 

ผลการวิจัย  

 จากการน าข้อมูลดิบที่ได้จากการส ารวจข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้วิจัยศึกษาสภาพครัวเรือนในจังหวัด

นครสวรรค์ ทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 ประกอบไปด้วย จ านวนสมาชิกของครัวเรือน (คน) เพศของหัวหน้า

ครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือน (ปี) ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน และอาชีพของหัวหน้าครัวเรือน ผลการ

วิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูปแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพครัวเรือนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 

 
 
 
 
ปี 

จ านวน
กลุ่ม

ตัวอยา่ง 
(คน) 

จ านวนสมาชกิ
ของครัวเรือน 

(คน) 

เพศของหัวหน้า
ครัวเรือน 

อายุของ
หัวหน้า

ครัวเรือน
(ปี) 

ระดับการศึกษาของ
หัวหน้าครัวเรือนสว่น

ใหญ่ 

อาชีพของหวัหนา้
ครัวเรือนส่วนใหญ่ 

ชาย หญิง 

2550 456 3.14 54.29% 45.71% 51.58 2141 40.6% 61112 21.3% 

2552 512 3.17 55.27% 44.73% 51.75 2141 41.2% 61112 20.5% 

2554 599 3.03 60.93% 39.07 53.32 2141 43.1% 61112 19.7% 

2556 619 2.71 59.29% 40.71% 53.56 2141 41.5% 61112 16.2% 

2558 652 2.78 54.29% 45.70% 53.72 2141 39.3% 61112 12.7% 
1ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ เกรด 4/การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับ 2 
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ตัวแปร 

2อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนของประชากร ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนซึ่ง

ประกอบไปด้วยรายไดท้ั้งสิ้นเฉลีย่ต่อเดอืนต่อคน ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนต่อคน ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนต่อ

คน มูลค่าบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างทีใ่ช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรและอื่นๆ มูลค่ายานพาหนะ มูลค่า ทรัพย์สิน

ทางการเงิน และจ านวนหนี้สินทั้งสิ้น ผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูปแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหส์ภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ทุก ๆ 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 

ปี 

รายได้
ทั้งสิ้นเฉลี่ย
ต่อเดือนต่อ

คน 

ค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น

เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อ

คน 

ค่าใช้จ่าย
อุปโภค
บริโภค
เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อ

คน 

มูลค่า บ้าน 
ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้าง ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย 

มูลค่า บ้าน 
ที่ดิน สิ่งปลูก

สร้าง ใช้
ประกอบ

ธุรกจิ/ เกษตร
และอืน่ๆ 

มูลค่า 
ยานพาหนะ 

มูลค่า 
ทรัพย์สินทาง

การเงิน  

จ านวนหนี้สิน
ทั้งสิ้น 

2550 6818.39 4803.45 4070.36 538223.68 265065.29 190530.7 30483.523 161159.71 
2552 7488.84 5199.91 4417.17 507434.57 300285.64 209170.31 23359.383 182723.19 
2554 8913.43 5731.41 4950.75 560301.34 259391.49 217759.09 15742.903 191489.74 
2556 10277.17 7013.74 6163.34 554601.94 280883.89 254942.16 205902.39 250352.26 
2558 9383.60 7438.30 6467.62 537154.14 533365.41 246878.53 236092.88 176703.35 

3ในปีพ.ศ.2550-2554 มีการเก็บข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการออม สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อ

การลงทุน หรือสินทรัพย์อื่นๆ 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์เนื่องจากตัวแปรตามคือความ

ยากจนของครัวเรือนมีค่าได้เพียง 2 ค่าคือครัวเรือนที่ยากจนคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคต่ า

กว่าเส้นความยากจน แทนค่าเท่ากับ 1 และครัวเรือนที่ไม่ยากจนคือครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีรายจ่ายเพื่อการอุปโภค

บริโภคสูงกว่าเส้นความยากจน แทนค่าเท่ากับ 0 ดังนั้นความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระจึงอยู่ในรูปสมการ

ถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) การศึกษาครั้งนี้จึงใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเพื่อหาโอกาสความ

น่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะยากจน โดยใช้วิธี Maximum likelihood ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของ            ซึ่งมี

รูปแบบของโมเดลดังนี ้

P (ครัวเรือนยากจน) = 
               

                 
 

หรือ 

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่        จ านวนสมาชิกของครวัเรอืน    มูลค่าทางทรพัย์สินทางการเงิน     ระดับการศึกษาของหัวหนา้ครัวเรือน 

   อายุของหัวหน้าครัวเรือน     จ านวนหนี้สิน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรคือจ านวนสมาชิกของครัวเรือน 

มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน  อายุของหัวหน้าครัวเรือนและจ านวนหนี้สินมี
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ความสัมพันธ์กับความยากจนของครัวเรือน ผู้วิจัยใช้เทคนิคการถดถอยโลจิสติกในโปรแกรมส าเร็จรปูวิเคราะห์ข้อมูลทุก ๆ 2 ปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 และแสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 – 7 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจสิติกเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความยากจนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2550 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนสมาชิกของครัวเรือน .821 .126 42.370 1 .000 2.272 
มูลค่าทางทรัพยส์ินทางการเงิน -1.311 .197 44.182 1 .000 .269 
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรอืน .045 .012 13.419 1 .000 1.046 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน -.003 .002 1.854 1 .173 .997 
จ านวนหนี้สิน .000 .000 2.123 1 .145 1.000 
Constant -2.578 1.066 5.846 1 .016 .076 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 153.843, df=5, Sig.= .000 

Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 8.056, df=8, Sig.= .428 

-2 Log likelihood  = 249.548, Cox & Snell R Square = .302, Nagelkerke R Square = .495  

Percentage Correct (Overall Percentage) = 85.5 

จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่า Chi-square ของ Model = 153.843 และค่า Sig.= .000 แสดงว่าโอกาสที่

ครัวเรือนจะยากจนขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ค่า Chi-square จาก Hosmer and Lemeshow Test = 8.056 

และค่า Sig.= .428 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปว่าสมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสม ค่า Nagelkerke R Square = 

.495 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดที่อยู่ในสมการสามารถอธิบายความยากจนของครัวเรือนได้ร้อยละ 49.5 และค่า 

Percentage Correct = 85.5 แสดงว่าสรุปโดยรวมสมการสามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 85.5 ส าหรับค่า Sig. และค่า

สัมประสิทธ์ิ (B) ของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรจ านวนสมาชิกของครัวเรือน มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน

และระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเพียง 3 ตัวเท่านั้นท่ีสามารถพยากรณไ์ด้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนตัว

แปรอายุของหัวหน้าครัวเรือนและจ านวนหนี้สินน าเข้าสมการหรือไม่นั้นก็ยังคงท าให้สมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสม

อยู่ ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปของสมการถดถอยโลจิสติกเพื่อพยากรณ์โอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนดังนี้ 

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่ Y = -2.578 + .821จ านวนสมาชิกของครัวเรือน - 1.311  มลูค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน + .045  ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน - .003  อายุของหัวหน้าครัวเรือน + .000 จ านวนหนี้สิน 

สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ได้คือจ านวนสมาชิกของครัวเรือนมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากับ .821 (> 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้นด้วย 

มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -1.311 (< 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีมูลค่าทางทรัพย์สินทางการ

เงินเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะน้อยลง ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ .045 (> 0) 

หมายความว่าถ้าหัวหน้าครัวเรือนมีระดับการศึกษาเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้นไม่ต่างจากเดิมเพราะค่า 

Exp(B) = 1.046 นั่นคือถ้าปัจจัยอื่น ๆ คงที่โอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้น 1.046 เท่า  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจสิติกเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความยากจนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนสมาชิกของครัวเรือน .838 .113 55.055 1 .000 2.313 
มูลค่าทางทรัพยส์ินทางการเงิน -1.326 .201 43.416 1 .000 .266 
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรอืน .001 .011 .002 1 .964 1.001 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน .000 .001 0.00019 1 .989 1.000 
จ านวนหนี้สิน .000 .000 5.216 1 .022 1.000 
Constant -1.625 .812 4.011 1 .045 .197 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 141.574, df=5, Sig.= .000 

Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 12.290, df=8, Sig.= .139 

-2 Log likelihood  = 295.274, Cox & Snell R Square = .254, Nagelkerke R Square = .427  

Percentage Correct (Overall Percentage) = 85.9 

จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่า Chi-square ของ Model = 141.574 และค่า Sig.= .000 แสดงว่าโอกาสที่

ครัวเรือนจะยากจนข้ึนอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ค่า Chi-square จาก Hosmer and Lemeshow Test = 12.290

และค่า Sig.= .139 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปว่าสมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสม ค่า Nagelkerke R Square = 

.427 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดที่อยู่ในสมการสามารถอธิบายความยากจนของครัวเรือนได้ร้อยละ 42.7 และค่า 

Percentage Correct = 85.9 แสดงว่าสรุปโดยรวมสมการสามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 85.9 ส าหรับค่า Sig. และค่า

สัมประสิทธ์ิ (B) ของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรจ านวนสมาชิกของครัวเรือนและมูลค่าทางทรัพย์สินทางการ

เงินเพียง 2 ตัวเท่านั้นที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้า

ครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือนและจ านวนหนี้สินน าเข้าสมการหรือไม่นั้นก็ยังคงท าให้สมการถดถอยโลจิสติกมีความ

เหมาะสมอยู่ ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปของสมการถดถอยโลจิสติกเพื่อพยากรณ์โอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนดังนี้ 

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่ Y = -1.625 + .838 จ านวนสมาชิกของครัวเรือน - 1.326 มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน + .001 ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน + .000  อายุของหัวหน้าครัวเรือน + .000 จ านวนหนี้สิน 

สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์ได้คือจ านวนสมาชิกของครัวเรือนมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากับ .838 (> 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้นด้วย 

มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ - 1.326 (< 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีมูลค่าทางทรัพย์สินทางการ

เงินเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะน้อยลง  
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความยากจนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2554 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนสมาชิกของครัวเรือน .849 .116 53.227 1 .000 2.337 
มูลค่าทางทรัพยส์ินทางการเงิน -.428 .161 7.097 1 .008 .652 
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรอืน .028 .011 6.004 1 .014 1.028 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน -.010 .003 8.232 1 .004 .990 
จ านวนหนี้สิน .000 .000 17.520 1 .000 1.000 
Constant -2.745 1.206 5.181 1 .023 .064 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 141.574, df=5, Sig.= .000 

Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 5.007, df=8, Sig.= .757 

-2 Log likelihood  = 278.067, Cox & Snell R Square = .210, Nagelkerke R Square = .406  

Percentage Correct (Overall Percentage) = 89.3 

จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่า Chi-square ของ Model = 141.574 และค่า Sig.= .000 แสดงว่าโอกาสที่

ครัวเรือนจะยากจนขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ค่า Chi-square จาก Hosmer and Lemeshow Test = 5.007

และค่า Sig.= .757 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปว่าสมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสม ค่า Nagelkerke R Square = 

.406 แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดที่อยู่ในสมการสามารถอธิบายความยากจนของครั วเรือนได้ร้อยละ 40.6 และค่า 

Percentage Correct = 89.3 แสดงว่าสรุปโดยรวมสมการสามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 89.3 ส าหรับค่า Sig. และค่า

สัมประสิทธ์ิ (B) ของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรจ านวนสมาชิกของครัวเรือน มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน

ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนและอายุของหัวหน้าครัวเรือนเพียง 4 ตัวเท่านั้นที่สามารถพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรจ านวนหนี้สินน าเข้าสมการหรือไม่นั้นก็ยังคงท าให้สมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสมอยู่

เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งสามารถน าเสนอในรูปของสมการถดถอยโลจิสติกเพื่อพยากรณ์โอกาสที่ครัวเรือน

จะยากจนดังนี ้

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่ Y = -2.745+ .849 จ านวนสมาชิกของครัวเรือน - .428 มูลคา่ทางทรัพย์สินทางการเงิน + .028  ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน - .010 อายุของหัวหน้าครัวเรือน + .000 จ านวนหนี้สิน 

สามารถอธิบายปัจจัยทีม่ีผลต่อความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรคไ์ด้คือจ านวนสมาชิกของครัวเรือนมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากับ .849 (> 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้นด้วย 

มูลค่าทางทรัพยส์ินทางการเงินมีคา่สัมประสิทธ์ิเท่ากับ - .428 (< 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีมลูคา่ทางทรัพย์สินทางการ

เงินเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะน้อยลง ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนมคี่าสมัประสทิธ์ิเท่ากับ .028 (> 0) 

หมายความว่าถ้าหัวหน้าครัวเรือนมีระดบัการศึกษาเพิ่มขึ้นโอกาสทีค่รัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้นไม่ตา่งจากเดิมเพราะค่า 

Exp(B) = 1.028 นั่นคือถ้าปัจจัยอื่น ๆ คงที่โอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้น 1.028 เท่า อายุของหัวหน้าครัวเรือนมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากับ - .010 หมายความว่าถ้าหัวหน้าครัวเรือนมีอายเุพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะลดลง    
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจสิติกเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมผีลต่อความยากจนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2556 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนสมาชิกของครัวเรือน .658 .109 36.531 1 .000 1.931 
มูลค่าทางทรัพยส์ินทางการเงิน .000 .000 5.540 1 .019 1.000 
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรอืน .012 .012 .949 1 .330 1.012 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน -.009 .004 4.771 1 .029 .991 
จ านวนหนี้สิน .000 .000 3.215 1 .073 1.000 
Constant -2.289 1.359 2.838 1 .092 .101 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 82.332, df=5, Sig.= .000 

Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 23.082, df=8, Sig.= .003 

-2 Log likelihood  = 267.120, Cox & Snell R Square = .133, Nagelkerke R Square = .293  

Percentage Correct (Overall Percentage) = 90.6 

จากตารางที่ 6 สามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่า Chi-square ของ Model = 82.332 และค่า Sig.= .000 แสดงว่าโอกาสที่ครัวเรือน

จะยากจนขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ค่า Chi-square จาก Hosmer and Lemeshow Test = 23.082 และค่า 

Sig.= .003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงสรุปว่าสมการถดถอยโลจิสติก 

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่ Y = -2.289+ .821จ านวนสมาชิกของครัวเรือน - 1.311  มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน + .045  ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน - .003  อายุของหัวหน้าครัวเรือน + .000 จ านวนหนี้สิน ไม่มีความเหมาะสมเพื่อพยากรณ์โอกาสที่ครัวเรือน

จะยากจน 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจสิติกเพื่อศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อความยากจนของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2558 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนสมาชิกของครัวเรือน .839 .166 25.661 1 .000 2.314 
มูลค่าทางทรัพยส์ินทางการเงิน .000 .000 1.257 1 .262 1.000 
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรอืน -.009 .026 .112 1 .737 .991 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน -.088 .157 .318 1 .573 .916 
จ านวนหนี้สิน .000 .000 2.415 1 .120 1.000 
Constant 13.670 32.450 .177 1 .674 864255.109 

Chi-square (Omnibus Tests of Model Coefficients) Model = 55.819, df=5, Sig.= .000 

Chi-square (Hosmer and Lemeshow Test) = 3.588, df=8, Sig.= .892 

-2 Log likelihood  = 114.281, Cox & Snell R Square = .086, Nagelkerke R Square = .359  

Percentage Correct (Overall Percentage) = 97.1 

จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายได้ดังนี้ ค่า Chi-square ของ Model = 55.819 และค่า Sig.= .000 แสดงว่าโอกาสที่ครัวเรือน

จะยากจนขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว ค่า Chi-square จาก Hosmer and Lemeshow Test = 3.588 และค่า 
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Sig.= .892 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปว่าสมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสม ค่า Nagelkerke R Square = .359 

แสดงว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดที่อยู่ในสมการสามารถอธิบายความยากจนของครัวเรือนได้ร้อยละ 35.9 และค่า Percentage 

Correct = 97.1 แสดงว่าสรุปโดยรวมสมการสามารถท านายได้ถูกต้องร้อยละ 97.1 ส าหรับค่า Sig. และค่าสัมประสิทธิ์ (B) 

ของตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแสดงให้เห็นว่ามีตัวแปรจ านวนสมาชิกของครัวเรือนเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถพยากรณ์ได้อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน อายุของ

หัวหน้าครัวเรือนและจ านวนหนี้สินน าเข้าสมการหรือไม่นั้นก็ยังคงท าให้สมการถดถอยโลจิสติกมีความเหมาะสมอยู่ ซึ่งสามารถ

น าเสนอในรูปของสมการถดถอยโลจิสติกเพื่อพยากรณ์โอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนดังนี้ 

P (ครัวเรือนยากจน) = 
 

     
 

โดยที่ Y = 13.670 + .839 จ านวนสมาชิกของครัวเรือน + .000 มูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน  - .009 ระดับการศึกษาของ

หัวหน้าครัวเรือน - .088 อายุของหัวหน้าครัวเรือน + .000 จ านวนหนี้สิน 

สามารถอธิบายปัจจัยทีม่ีผลต่อความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรคไ์ด้คือจ านวนสมาชิกของครัวเรือนมีค่า

สัมประสิทธ์ิเท่ากับ .839 (> 0) หมายความว่าถ้าครัวเรือนมีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นโอกาสที่ครัวเรือนจะยากจนจะเพิ่มขึ้นด้วย 

อภิปรายผล  

      จากผลการวิจัยพบว่ามีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลคือ  

1. การพิจารณาความยากจนในครั้งนี้ใช้เส้นความยากจนของจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ส าหรับใช้วัดภาวะความยากจน โดยค านวณจากต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหารและสินค้า

บริการที่จ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตทีป่ระมวลผลโดยส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม (สศช.) ซึ่งใช้ข้อมูล

จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ  จึงท าให้การประเมินสถานการณ์ความ

ยากจนครั้งนี้อาจจะท าให้จ านวนครัวเรือนไม่ตรงกับความเป็นจริง 

2. ตัวแปรจ านวนสมาชิกของครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลตอ่ความยากจนของครัวเรือนสอดคล้องกับอุดม ทุมโฆสิต (2536) และ 

วรายุทธ พลาศรี (2556) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนท่ียากจนมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.17 คน 

ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่ยากจนมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลีย่ครวัเรือนละ 2.78 คน เนื่องจากถ้าครัวเรือนมีจ านวนสมาชิก

ในครัวเรือนมากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสูง จึงท าให้ครัวเรือนมีโอกาสที่จะยากจนเพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นไปตามผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก 

3. ตัวแปรมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินเป็นตัววัดความมั่งคั่งของครัวเรือนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือน

สอดคล้องกับอุดม ทุมโฆสิต (2536) และ วรายุทธ พลาศรี (2556) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนที่ยากจนมีมูลค่าทาง

ทรัพย์สินทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 18462.47 บาท ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่ยากจนมีมูลค่าทางทรัพย์สิน

ทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 109666.06 บาท เนื่องจากครัวเรือนที่มีมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินมากจะท า

ให้ครัวเรือนมีความสามารถในการใช้จ่ายส าหรับการอุปโภคบริโภค จึงท าให้ครัวเรือนมีโอกาสที่จะยากจนลดลงซึ่งเป็นไป

ตามผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติก 

4. ตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนสอดคล้องกับอุดม ทุมโฆสิต 

(2536) และ วรายุทธ พลาศรี (2556) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
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ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของครัวเรือนที่ยากจนทั้งหมด เนื่องจากระดับการศึกษาจะท าให้หัวหน้าครัวเรือนมี

ความรู้และมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น จึงท าให้ครัวเรือนมีโอกาสที่จะยากจนน้อยลง แต่จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิ

สติกในบางปีตัวแปรระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนก็ไม่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือน ซึ่งอาจจะเกิดจากความ

ผิดพลาดของข้อมูลดิบหรือกลุ่มตัวอย่างได้ 

5. ตัวแปรอายุของหัวหน้าครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนสอดคล้องกับอุดม ทุมโฆสิต (2536) ทั้งนี้

จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนที่ยากจนมีหัวหน้าครัวเรือนอายุเฉลี่ย 57.14 ปี ในขณะที่ครัวเรือนที่ไม่ยากจนมีหัวหน้า

ครัวเรือนอายุเฉลี่ย 52.35 ปี เนื่องจากอายุของหัวหน้าครัวเรือนมากขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานหรือหารายได้ได้

น้อยลง จึงท าให้ครัวเรือนมีโอกาสที่จะยากจนเพิ่มมากขึ้น แต่จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกในบางปีตัวแปร

อายุของหัวหน้าครัวเรือนก็ไม่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรือนหรืออาจส่งผลตรงข้ามได้ ถ้าหากหัวหน้าครัวเรือนได้รับ

รายได้ประจ า รายได้ของบางอาชีพขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการท างานด้วย หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลดิบ

หรือกลุ่มตัวอย่างได้ 

6. ตัวแปรจ านวนหนี้สินเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากจนของครัวเรอืนสอดคล้องกับอุดม ทุมโฆสิต (2536) และ วรายุทธ พลา

ศรี (2556) ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนที่ยากจนส่วนใหญ่จะมีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 61.3 ของครัวเรือนที่ยากจน

ทั้งหมด เนื่องจากครัวเรือนที่มีหนี้สินจะท าให้ครัวเรือนมีเงินเหลือท่ีจะน าไปใช้จ่ายค่าอุปโภคบริโภคลดลง จึงท าให้ครัวเรือน

ที่มีหนีส้ินมีโอกาสที่จะยากจนเพิ่มมากขึ้น แต่จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกตัวแปรจ านวนหนี้สินไม่ส่งผลต่อ

ความยากจนของครัวเรือน ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลดิบหรือกลุ่มตัวอย่างได้ 

 

สรุปผลการวิจัย   

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 ครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์มจี านวนสมาชิกของครัวเรือนเฉลีย่ครวัเรือนละ 2.97 คน 

ส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชายเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 56.81 เพศหญิงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 43.19 ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 52.79 ปี 

ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา ช้ันปีที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 

41.14 อาชีพของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับด้านการปลูกพืชไร่และพืชผักเฉลี่ยร้อยละ 18.08 ครัวเรือน

มีรายได้ทั้งสิ้นต่อเดือนต่อคนเฉลี่ย 8576.29 บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือนต่อคนเฉลี่ย 6037.36 และมีค่าใช้จ่ายอุปโภค

บริโภคต่อเดือนต่อคนเฉลี่ย 5213.85 บาท เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อรายได้เท่ากับร้อยละ 60.79 มี

มูลค่าบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างทีใ่ช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบธุรกิจ/เกษตรและอื่นๆ มูลค่ายานพาหนะ มูลค่าทรัพย์สินทาง

การเงินรวมเฉลี่ย 1193513.85 บาท ซึ่งในจ านวนนี้มีมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินเพียง 102316.21 บาท และยังพบว่า

ครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างมีหนี้สิ้นเฉลี่ย 192485.65 บาท ในการศึกษาครัวเรือนที่ยากจนจะมีลักษณะร่วมกันคือมีจ านวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 4.17 คน มีมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงินในครัวเรือนเฉลี่ยครัวเรือนละ 18462.47 บาท 

หัวหน้าครัวเรือนมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.3 ของครัวเรือนที่ยากจนทั้งหมด หัวหน้า

ครัวเรือนมีอายุเฉลี่ย 57.14 ปี และครัวเรือนมีหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 61.3 ของครัวเรือนที่ยากจนทั้งหมด และพบว่าปัจจัยที่มี

ผลต่อปัญหาความยากจนของครัวเรือนในจังหวัดนครสวรรค์โดยไม่ขึ้นกับเวลาคือจ านวนสมาชิกในครัวเรือน และปัจจัยที่
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ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือมูลค่าทางทรัพย์สินทางการเงิน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน อายุของหัวหน้าครัวเรือนและ

หนี้สินของครัวเรือน  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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วิจัยครั้งนี้ และงานวิจัยนี้จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการประมวลผลภาพดิจิตอลโดยการตรวจจับและนับการกระพริบตาในระหว่างการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ การพัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลภาพเพื่อนับการกระพริบตาประยุกต์ใช้วิธี Haarcascade เพื่อตรวจจับ
ใบหน้าและดวงตา จากนั้นตรวจจับและนับการกระพริบตาในช่วงระยะเวลา 1 นาที แล้วน าจ านวนการกระพริบตาที่ได้มา
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการกระพริบตาที่เหมาะสมคือประมาณ 15-20 ครั้ง/นาที หากมีการกระพริบตาที่น้อยกว่านั้นอาจจะ
เป็นหนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดอาการตาแห้งจากการที่จ้องหน้าจอนานเกินไป จากการทดสอบประสิทธิภาพพบว่า อัลกอริทึมที่
พัฒนาขึ้นสามารถนับการกระพริบตาได้ถูกต้อง 71% และสามารถแจ้งเตือนได้ถูกต้องทั้ง 100 % 
 
ค าส าคัญ: การกระพริบตา อาการตาแห้ง การประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
This research presents digital image processing by detecting and counting blinking during 

computer use. To developing image processing algorithms for counting blinking eyes, Haarcascade 
method is applied to detect faces and eyes in captured image. Then detect blinking eyes and count the 
blink of the eyes for a period of 1 minute and then take the amount of blink compare to the average 
blink of an appropriate eyes, which is about 15-20 times/minute. If the amount of blinking eyes is less 
than the appropriate value, this may be one factor that causes dry eye symptoms from stared at the 
screen for too long. From experimental result found that algorithms that are developed provided count 
71% of blinking accuracy and achieved 100% accurate.  

 
Keywords:  eye blinking, dry eye symptoms, image processing 
 
บทน า 

อาการตาแห้ง เกิดจากน้ าตาและผิวรอบดวงตาซึ่งส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายการมองเห็นและความไม่เสถียรของ
แผ่นน้ าตา อาจเกิดความเสียหายต่อผิวรอบดวงตาพร้อมกับออสโมลาริตี้ของแผ่นน้ าตาและการอักเสบของตา พื้นผิว ความ
แพร่หลายโดยประมาณอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5% ถึงมากกว่า 35% ในกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน แม้จะมีความแพร่หลายสูงที่เกิดอาการ
ตาแห้งอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากอิทธิพล ทางลบต่อการมองเห็นของผู้ป่วยและคุณภาพชีวิต ตาแห้งจึงเป็นภาระใหญ่ในการดูแล
สุขภาพของภาครัฐ ดังนั้นจึงความพยายามที่จะหาวิธีการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมส าหรับโรคตาแห้ง (Lin H., et.al., 
2014) 
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ความแพร่หลายของการวินิจฉัยโรคตาแห้งในสหรัฐอเมริการะหว่างผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป (Farrand K. F., et.al., 
2017) การวินิจฉัยการจัดการทางการแพทย์การพัฒนาล่าสุดและความท้าทายในอนาคต (Baudouin C. et.Al. 2014) วินิจฉัย
ความรุนแรงของตาแห้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัลกอริทึมนี้มีประโยชน์ในการตั้งค่าทางคลินิกและพัฒนาการ (Phadatare S. 
P., et.al., 2015)  

ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการและอาการของโรคตาแห้ง ในประชากรที่ใช้บริการคลินิก (Sullivan B. D., 
et.al., 2014) ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการตาแห้งและผลการตรวจทางคลินิก (Kyei S., et.al., 2018) ประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางจิตและอาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่เป็นโรคตาแห้งในส านักงานที่ใช้จอแสดงผลภาพ (Yokoi 
N., et.al., 2015) ตรวจสอบผลของการท างานในเวลากลางคืนกับอาการตาแห้งและอาการ (Makateb A., et.al., 2017) 
ประเมินความแพร่หลายในประชากรวัยผูใ้หญ่และตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต (Paulsen A. J., et.al., 
2014) ประเมินการแสดงออกของผิวรอบดวงตาของผู้ป่วยโรคตาแห้งในรูปแบบต่าง ๆ (Aragona P., et.al., 2015) 

เปรียบเทียบอาการและอาการของตาแห้งในผู้ป่วยโรคกระจกตาย้วยกับคนที่มีสุขภาพดี (Carracedo G., et.al., 
2015) เปรียบเทียบแบบสอบถามสองแบบเพื่อประเมินอาการตาแห้ง (Amparo F., et.al., 2015) อาการปวดตาของระบบ
ประสาทเนื่องจากตาแห้งมีความสัมพันธ์กับอาการปวดเรื้อรังหลายแบบร่วม (Galor A., et.al., 2016) กลไกที่ก่อให้เกิดการ
ท างานที่ผิดปกติไปของเซลล์ของเนื้อเยื่อและการรักษาโรคตาแห้ง (Messmer E. M., 2015) ความแปรปรวนของความ
ฉับพลันในผู้ป่วยตาแห้ง (Bunya, V. Y., et.al., 2015) 

การตรวจจับใบหน้าโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม และการตรวจจับใบหน้าโดยการคัดแยกสีผิว การตรวจจับใบหน้า
โดยใช้เครือข่ายประสาทเทียมจะน าฐานข้อมูลภาพใบหน้าและภาพที่ไม่ใช่ใบหน้าอย่างละ 100 ภาพมาดึงลักษณะเด่นด้วย
วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบส าคัญ (Principal ComponentsAnalysis: PCA) และการแปลงเวฟเล็ตแบบดีสครีท (Discrete 
Wavelet Transform: DWT) ก่อนที่จะน ามาให้เครือข่ายเทียมรู้จ าและได้ค่าน้ าหนักเพื่อน าไปใช้ตรวจจับใบหน้าต่อไป และ
การตรวจจับใบหน้าโดยการคัดแยกสีผิวเป็นการตรวจจับใบหน้าที่ใช้ช่วงสีผิวที่อยู่ในปริภูมิสี RGB และ HSV โดยมีการน าการ
ประมวลผลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing: DIP) มาใช้ในการประมวลผลซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการ
ตรวจจับใบหน้าโดยใช้การคัดแยกสีผิวเหมาะสมกับงานวิจัยนี้เนื่องจากการตรวจจับใบหน้าโดยใช้สีผิวจะสามารถตรวจจับได้
ใบหน้าได้ทุกขนาด ส่วนการตรวจจับใบหน้าโดยใช้เครอืข่ายประสาทเทียมจะสามารถตรวจจับได้เฉพาะใบหน้าท่ีมีการรู้จ า ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของขนาด และการเอียงของใบหน้า ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบกับฐานข้อมูล CITBaoFace Essex Georgia 
Tech และฐานข้อมูลที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้นเอง โดยพบว่าสามารถตรวจจับใบหน้าถูกต้องถึงร้อยละ 95.13 สาเหตุที่ท าให้การ
ตรวจจับใบหน้าเกิดความผิดพลาดคือ แสงสว่างไม่ปกติ สีผิวจากหลายเช้ือชาติ พื้นหลังที่มีสีเหมือนสีผิว สาเหตุหลักที่ท าให้
ตรวจจับผิดพลาดมากที่สุดคือ แสงสว่างไม่ปกติ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการชดเชยแสงสว่างด้วยวิธี MSRCR เพื่อให้การตรวจจับ
ใบหน้ามีความถูกต้องมากขึ้น ในการทดลองได้น าภาพใบหน้าที่มีการตรวจจับผิดพลาดมา 500 ภาพ สามารถปรับปรุงแสง
สว่างท าให้การตรวจจับถูกต้องเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดิมคือถูกต้อง 

การตรวจจับดวงตา (นายเกริกฤทธิ์ ศรีเคน.2558) หลังจากการตรวจจับใบหน้าโดยใช้การคัดแยกสีผิวจะได้บริเวณ
ใบหน้า ในงานวิจัยนี้น าเสนอการตรวจจับดวงตา 3 วิธีแก่ การตรวจจับดวงตาด้วยวิธีการตั้งค่าขีดเริ่มเปลี่ยน (Threshold) 
การตรวจจับดวงตาด้วยวิธีอินทิกรัลโปรเจ็กชัน ( Integral Projection) และการตรวจจับดวงตาด้วยวิธีการจับคู่แม่แบบ 
(Template Matching) เมื่อทดสอบกับฐานข้อมูลจริงขณะขับรถพบว่า ผลการตรวจจับดวงตาโดยใช้วิธีการ Integral 
Projection วิธีการ Template Matching และวิธีการ Threshold มีร้อยละการตรวจจับถูกต้อง 98.19 97.63 และ 94.79 
ตามล าดับซึ่งพบว่ามี 2 วิธีการที่ให้ผลการตรวจจับถูกต้องใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยยังพบว่าวิธี Template Matchingจะสามารถ
ตรวจจับได้ในขณะที่ดวงตาเปิด และดวงตาปิด จึงได้เลือกวิธีการนี้ในการตรวจจับดวงตา เพื่อคาดเดาอาการง่วงนอนต่อไป
(นายเกริกฤทธ์ิ ศรีเคน.2558)  
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Nugroho, R. H และคณะ (2017) ได้ประยุกต์ใช้การนับจ านวนการกระพริบตาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการพูดโกหก 
โดยใช้การตรวจจับวงกลมเพื่อวิเคราะห์ขนาดของรูม่านตาและนับจ านวนการกระพริบตา  งานวิจัยของ Jennifer, J. S และ
คณะ (2017) ใช้การวิเคราะห์เส้นขอบของภาพเพื่อตรวจจับดวงตาและนับการกระพริบตา 

จากปัญหาอาการตาแห้งจากการที่เราใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยนับการกระพริบ
ตาของมนุษย์ ซึ่งคอยตรวจจับความผิดปกติจากการกระพริบตาที่ถ่ีเกินไป ถ้ามีการกระพริบตาที่ถ่ีเกินไปจะมีข้อความแจ้งเตือน
บนหน้าจอว่าคุณได้ใช้สายตาเป็นเวลานานเกินไป ให้พักสายตาจากการใช้งานสักระยะ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาที่จะช่วยให้
ผู้ที่มีอาการตาแห้งลดลง โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้ประยุกต์ใช้การตรวจจับใบหน้าและตรวจจับดวงตาด้วย Haarcascade 
ในการตรวจจับและนับการกระพริบตา 

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมการประมวลผลภาพเพื่อตรวจนับจ านวนการกระพรบิตา  
2. แจ้งเตือนให้ผู้ใช้คอมพิวเตอรไ์ดพ้ักสายตาจากการมองหน้าจอหากมีการกระพริบตาที่น้อยกว่าค่ามาตรฐานคือ 15-20 ครั้ง/
นาที 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 โครงสร้างของระบบจะประกอบไปด้วยการประมวลภาพจากดิจิตอลผ่านทางกล้องของคอมพิวเตอร์ ตรวจจับใบหน้า
และดวงตา เพ่ือนับการกระพริบตา ว่าเป็นปกติหรือไม่ รายละเอียดของแต่ละกระบวนการ แสดงในโฟลชาร์ตและไดอะแกรม
ในรูปที่ 1 และรูปที่ 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โฟลชาร์ตแสดงข้ันตอนการท างาน 
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รูปที่ 2 ไดอะแกรมส่วนประกอบของระบบ 

 

1. กระบวนจับเวลา 
 จะเป็นข้ันตอนแรกของกระบวนการท างานโดยท าการจับเวลา เมื่อผู้ใช้ท าการเปิดคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมนี้จะเริ่ม
เปิดการท างานในทันทีเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการจับเวลาการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งาน
นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อนับเวลาในการใช้งานและจับการกระพริบตาของดวงตาที่จ้ องมองคอมพิวเตอร์เป็นระยะ
เวลานาน ๆ ว่ามีการกระพริบตาน้อยกว่าปกติหรือไม่ 
 
2. Detection Face  
 เป็นกระบวนขั้นตอนต่อจากการท าการจับเวลา การท างานในข้ันตอนนี้คือจะใช้กล้อง Webcam จากคอมพิวเตอร์ที่
อยู่ในเครื่อง หรือ Webcam ที่มาเชื่อมต่อเพิ่มจากคอมพิวเตอร์ เพือ่ท าตรวจจับใบหน้าของผู้ที่ก าลังใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่อง
นั้นๆอยู่ เพื่อระบตุ าแหน่งของใบหน้าของผู้ที่ก าลังใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 การตรวจจับใบหน้า 
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3. Detection Eye  
 เป็นขั้นตอนของการตรวจจับดวงตาของผู้ที่ก าลังใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการตรวจจับการกระพริบตาว่ามีการ
กระพริบตาเป็นปกติหรือว่ากระพริบตาน้อยเกินไป เพื่อเข้ากระบวนการเก็บจ านวนการกระพริบตาในข้ันตอนถัดไป 
 

 

รูปที่ 4 การตรวจจับดวงตาในพ้ืนที่ท่ีตรวจพบใบหน้า 

4. เก็บจ านวนการกระพริบตา 
จากขั้นตอนการตรวจจับใบหน้าและขั้นตอนการตรวจจับดวงตา หากไม่พบดวงตาในบริเวณใบหน้าโปรแกรมจะ

นับว่าเกิดการกระพริบตาขึ้น 1 ครั้ง ขั้นการตรวจนับจ านวนครั้งและตรวจสอบการกระพริบตาใน 1 นาที เพื่อเช็คว่าใน 1 นาที
มีการกระพริบตาเป็นปกติหรือกระพริบตาน้อยเกินไป ถ้ามีการกระพริบตาที่เป็นปกติระบบก็จะวนกลับไปท างานตั้งแต่ขั้นตอน
แรกใหม่ แต่ถ้าตรวจพบว่ามีการกระพริบตาน้อยเกินไปจะมีการแสดงผลแจ้งเตือนขึ้นบนหน้าจอว่ามีการกระพริบตาที่น้อย
เกินไป และระบบจะหยุดนับการกระพริบตา ให้ผู้ที่ก าลังใช้งานคอมพิวเตอร์พักสายตาสักพัก แล้วจึงค่อยกลับมาใช้งานต่อ 
และเริ่มโปรแกรมนับจ านวนการกระพริบตาต่อไป 
 

ผลการทดลอง 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอรทิึมการตรวจนับการกระพริบตา โดยนับจ านวน
การกระพริบตาใน 1 นาที จ านวน 10 รอบ จากผู้ทดสอบทั้งหมด 10 คน ตัวอย่างผลการทดลองนับการกระพริบตาของผู้
ทดสอบจ านวนแสดงในตารางที่ 1  และตารางสรุปผลการทดลองของผู้ทดสอบทั้ง 10 คนแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างผลการนับการกระพริบตาของผู้ทดสอบ 1 คน 10 รอบ  

รอบที ่ จ านวนครั้งท่ีกระพริบตา 
จ านวนครั้งท่ีโปรแกรม

ตรวจสอบได ้
การแจ้งเตือน ตรวจสอบการแจ้งเตือน 

1 8 11 แจ้งเตือน ถูก 
2 10 13 แจ้งเตือน ถูก 
3 6 10 แจ้งเตือน ถูก 
4 9 9 แจ้งเตือน ถูก 
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5 6 6 แจ้งเตือน ถูก 
6 6 6 แจ้งเตือน ถูก 
7 7 7 แจ้งเตือน ถูก 
8 7 7 แจ้งเตือน ถูก 
9 5 5 แจ้งเตือน ถูก 
10 10 10 แจ้งเตือน ถูก 

 

 ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างผลการทดสอบการนับการกระพริบตาของทดสอบโดยผู้ทดสอบ 1 คน จ านวน 10 รอบ แต่
ละรอบนับการกระพริบตาในช่วงเวลา 1 นาที ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมสามารถนับการกระพริบตาได้ถูกต้องทั้งหมด 7 
รอบ คิดเป็นร้อยละ 70  และมีการแจ้งเตือนถูกต้องทั้งหมด 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างผลการนับการกระพริบตาของผู้ทดสอบ 

คนที ่

  
จ านวนรอบท่ีทดสอบ  

จ านวนรอบท่ีโปรแกรมตรวจสอบได้ถูกต้อง การแจ้งเตือนได้ถูกต้อง 

รอบ ร้อยละ รอบ ร้อยละ 

1 10 7 70 10  100 
2 10 6 60 10 100 
3 10 6 60 10 100 
4 10 8  80 10 100 
5 10 8 80 10 100 
6 10 7 70 10 100 
7 10 7 70 10 100 
8 10 6 60 10 100 
9 10 8 80 10 100 
10 10 8 80 10 100 
รวม 100 71 71 100 100 
 จากตารางที่ 2 สรุปผลการทดลองการนับจ านวนการกระพริบตาและการแจ้งเตือน ทดสอบโดยผู้ทดสอบ 10 คน 
นับการกระพริบตาในช่วงเวลา 1 นาที และตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนเมื่อมีการกระพริบตาที่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติหรือไม่ 
พบว่า โปรแกรมมีการนับจ านวนการกระพริบตาที่ถูกต้องเฉลี่ยรอ้ยละ 71 และมีการแจ้งเตือนได้ถูกต้องทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 

อภิปรายผล 

 จากผลการทดลองพบว่าการนับจ านวนการการกระพริบตาผดิพลาด เกิดจาก ผู้ทดสอบเอยีงใบหน้าดา้นข้าง ท าให้
ไม่สามารถตรวจพบดวงตาได้ และสภาวะแสงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการลดแสงไฟ ท าให้ตรวจสอบไม่พบดวงตา  
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สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมส าหรับการช่วยนับการกระพริบตาของมนุษย์ ที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ท าให้เกิดความผิดปกติจากการกระพริบตาที่น้อยเกินจากปกติ ในเวลา 1 นาที ถ้ามีการกระพริบ
ตาทีน่้อยเกินไปจะมีการแจ้งเตือนข้ึนบนหน้าจอ  

 งานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อโดย ท าให้การนับจ านวนการกระพริบตาให้แม่นย ามากยิ่งขึ้นเพื่อการแจ้งเตือนที่
แม่นย า หรืออาจเพิ่มการตรวจจับอาการอื่นๆที่เกิดจากการกระพริบตาที่ผิดปกติ เช่น เปลือกตาเป็นตุ่มหนอง ตาแดง เยื่อบุตา
ขาวอักเสบ ซึ่งอาจพัฒนาต่อไปในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นเพ่ือใช้งานกับสมาร์ทโฟน 

 

เอกสารอ้างอิง 

Amparo, F., Schaumberg, D. A., & Dana, R. (2015). Comparison of two questionnaires for dry eye 
symptom assessment: the ocular surface disease index and the symptom assessment in dry 
eye. Ophthalmology, 122(7), 1498-1503. 

Aragona, P., Aguennouz, M. H., Rania, L., Postorino, E., Sommario, M. S., Roszkowska, A. M., ... & Puzzolo, D. 
(2015). Matrix metalloproteinase 9 and transglutaminase 2 expression at the ocular surface 
in patients with different forms of dry eye disease. Ophthalmology, 122(1), 62-71. 

Baudouin, C., Aragona, P., Van Setten, G., Rolando, M., Irkeç, M., del Castillo, J. B., ... & Bonini, S. (2014). 
Diagnosing the severity of dry eye: a clear and practical algorithm. British Journal of 
Ophthalmology, bjophthalmol-2013 

Bunya, V. Y., Fuerst, N. M., Pistilli, M., McCabe, B. E., Salvo, R., Macchi, I., ... & Massaro-Giordano, M. (2015). 
Variability of tear osmolarity in patients with dry eye. JAMA ophthalmology, 133(6), 662-667. 

Carracedo, G., Recchioni, A., Alejandre-Alba, N., Martin-Gil, A., Crooke, A., Morote, I. J. A., & Pintor, J. (2015). 
Signs and symptoms of dry eye in keratoconus patients: a pilot study. Current eye research, 
40(11), 1088-1094. 

Farrand, K. F., Fridman, M., Stillman, I. Ö., & Schaumberg, D. A. (2017). Prevalence of diagnosed dry eye 
disease in the united states among adults aged 18 years and older. American journal of 
ophthalmology, 182, 90-98. 

Galor, A., Covington, D., Levitt, A. E., McManus, K. T., Seiden, B., Felix, E. R., ... & Sarantopoulos, K. D. 
(2016). Neuropathic ocular pain due to dry eye is associated with multiple comorbid chronic 
pain syndromes. The Journal of Pain, 17(3), 310-318. 

Jennifer, J. S., & Sharmila, T. S. (2017). Edge based eye-blink detection for computer vision syndrome. 
In 2017 International Conference on Computer, Communication and Signal Processing (ICCCSP) 
(pp. 1-5). IEEE. 

219



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

Kyei, S., Dzasimatu, S. K., Asiedu, K., & Ayerakwah, P. A. (2018). Association between dry eye symptoms 
and signs. Journal of Current Ophthalmology. 

Lin, H., & Yiu, S. C. (2014). Dry eye disease: a review of diagnostic approaches and treatments. Saudi 
Journal of Ophthalmology, 28(3), 173-181. 

Makateb, A., & Torabifard, H. (2017). Dry eye signs and symptoms in night-time workers. Journal of 
current ophthalmology, 29(4), 270-273. 

Messmer, E. M. (2015). The pathophysiology, diagnosis, and treatment of dry eye disease. Deutsches 
Ärzteblatt International, 112(5), 71. 

Nugroho, R. H., Nasrun, M., & Setianingsih, C. (2017). Lie detector with pupil dilation and eye blinks 
using hough transform and frame difference method with fuzzy logic. In 2017 International 
Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCREC) (pp. 40-45). 
IEEE. 

Paulsen, A. J., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Huang, G. H., Klein, B. E., Klein, R., & Dalton, D. S. (2014). 
Dry eye in the beaver dam offspring study: prevalence, risk factors, and health-related 
quality of life. American journal of ophthalmology, 157(4), 799-806. 

Phadatare, S. P., Momin, M., Nighojkar, P., Askarkar, S., & Singh, K. K. (2015). A comprehensive review on 
dry eye disease: diagnosis, medical management, recent developments, and future 
challenges. Advances in Pharmaceutics, 2015. 

Sullivan, B. D., Crews, L. A., Messmer, E. M., Foulks, G. N., Nichols, K. K., Baenninger, P., ... & Lemp, M. A. 
(2014). Correlations between commonly used objective signs and symptoms for the 
diagnosis of dry eye disease: clinical implications. Acta ophthalmologica, 92(2), 161-166. 

Yokoi, N., Uchino, M., Uchino, Y., Dogru, M., Kawashima, M., Komuro, A., ... & Kinoshita, S. (2015). 
Importance of tear film instability in dry eye disease in office workers using visual display 
terminals: the Osaka study. American journal of ophthalmology, 159(4), 748-754. 

นายเกริกฤทธ์ิ ศรีเคน.(2558).การตรวจจับอาการง่วงนอนโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ.วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

 

220



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่่า 

An appropriate of small-scale Organic Rankine Cycle power generation  
from low-temperature solar thermal energy 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กท่ีมีความเหมาะสมที่จะน ามาผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ า คือ วัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 20 kWe จ านวน 3 

เครื่อง และ (2) วัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 60 kWe จ านวน 1 เครื่อง โดยระบบประกอบด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่น

เรียบขนาด 2.08 m2 ต่อแผง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (  (  ) ) และค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน (    ) 

เท่ากับ 0.74 และ 0.362 W/m2-K, ตามล าดับ ต่อแบบขนานจ านวน 100 ถึง 1,200 แผง ผลการศึกษาพบว่า ระบบเมื่อ

ท างานร่วมกับวัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 60 kWe จ านวน 1 เครื่อง จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 90.43 

MWh/Year และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยกรณีไม่คิดค่าใช้จ่ายตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะมีค่าต่ าสุด 0.2551 USD/kWh เมื่อตัว

เก็บรังสีอาทิตย์มีจ านวน 1,050 แผง และที่จ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์เท่ากัน ในกรณีคิดค่าใช้จ่ายตัวเก็บรังสีอาทิตย์ พบว่า ค่า

พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบมีค่าต่ าสุด 0.6723 USD/kWh 

 

ค่าส่าคัญ : การผลิตไฟฟ้า ตัวเก็บรังสีอาทิตย์  วัฏจักรแรงคิน 

 

Abstract 

 In this study, the concept of utilizing the low-temperature heat from solar energy for power 

generation by a small-scale Organic Rankine Cycle (ORC) system is proposed. The system is 

mathematically modelled and simulated to find out an appropriated the ORC power generation as (1) 

three units of a 20 kWe ORC power generation and (2) one unit of a 60 kWe ORC power generation. Flat-

plate solar collectors were used for hot water production. A number of the collectors between 100 and 

1,200 units were connected in parallel with   (  )  and      of 0.74 and 0.362 W/m2-K, respectively 

and an area of 2.08 m2 per unit. The results showed that the system combined with one unit of a 60 kWe 

ORC power generation. It can generate the highest electricity of 90.43 MWh/Year, with the lowest of the 

levelized cost of electricity (LCOE) of 0.2551 USD/kWh if coupled with 1,050 units of the collectors 
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without initial investment of the collectors taken into consideration. If investment cost is taken into 

account, the LCOE of 0.6723 USD/kWh can be achieved by the same number of the collectors. 

 

keywords : Power generation, Solar collectors, Organic Rankine Cycle (ORC) 

 

บทน่า   

 ในปัจจุบันการหันมาให้ความสนใจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล เป็นต้น นับว่ามีส่วนส าคัญที่ช่วยให้ประเทศได้เกิดพัฒนา เกิดการพึ่งพาตนเอง

ทางด้านพลังงาน และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้  อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนับว่าเป็นอีกหนึ่ง

เทคโนโลยีทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ซึ่งสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้

เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังก๊าซ เป็นต้น ได้อีกด้วย 

จากข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน “แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579” ได้มีการตั้งเป้าหมายของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี พ.ศ. 2579 สูงถึง 19,684 

MW (คิดเป็นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร้อยละ 20.11) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีปริมาณการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานทดแทนเพียง 4,494.03 MW (คิดเป็นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร้อยละ 9.87) นอกจากนี้จาก

ข้อมูลดังกล่าวเมื่อให้ความสนใจไปท่ีการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยจ์ะมีเป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าอยู่ท่ี 6,000 MW ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานงานทดแทนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด (EPPO, 2015) สาเหตุส าคัญประการหนึ่งก็คือ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงนั่นเอง (Sonsaree, Asaoka, Jiajitsawat, Aguirre, & 

Tanaka, 2017a) โดยทั่วไปการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถแบ่งออกตามเทคโนโลยีได้เป็น 2 ประเภท 

คือ (1) การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และ (2) การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูป

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาอยู่ในรูปของไฟฟ้า (Solar thermal technologies)  

ส าหรับงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

มาอยู่ในรูปของไฟฟ้า โดยในการศึกษาจะให้ความสนใจไปที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในรูปของ

อุณหภูมิต่ า เนื่องจากเมื่อพิจารณาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในส่วนของรังสีตรง (Direct or Beam solar radiation) ที่ซึ่ง

เป็นชนิดของรังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์แบบรวมแสง (Concentrating Solar Power 

Technologies) พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพรังสีอาทิตย์ชนิดรังสีตรงค่อนข้างต่ าประมาณ 1,350 – 1,400 kW/m2-Year 

(Potentials of Concentrating Solar Power Technologies in Thailand, 2006) เมื่อเทียบกับปริมาณรังสีอาทิตย์ชนิด

รังสีตรงขั้นต่ าเท่ากับ 1,500 kWh/m2-year (Domínguez Bravo, García Casals, & Pinedo Pascua, 2007; IEA, 2017; 

Ishan & Pallav, 2010) ที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนแสงอาทิตย์แบบรวมแสง 

ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ Baral S. และ Kim K. 

(Baral & Kim, 2014) ได้เปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคิน (Organic Rankine Cycle (ORC)) จากแหล่งความ

ร้อนที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันสองแหล่งที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collectors) กล่าวคือ (1) แหล่งความร้อน

222



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 

อุณหภูมิประมาณ 90   C ที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat-plate solar collectors) และ (2) แหล่งความ

ร้อนอุณหภูมิประมาณ 125   C ที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ (Evacuated-tube solar collectors) 

Chakkraphan T. และ Tanongkiat K. (Thawonngamyingsakul & Kiatsiriroat, 2012) น าเสนอระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ในประเทศไทยโดยใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะท าหน้าที่ผลิต

ความร้อนป้อนให้กับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินที่มีขนาดก าลังการผลิต 280 kWe ที่ใช้ R-245fa เป็นสารท างานใน

ระบบ Michaël M. และคณะ (Marion, Voicu, & Tiffonnet, 2012) พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการผลิต

ไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก โดยระบบได้ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบแบบกระจกช้ันเดียวผลิตน้ าร้อนป้อน

ให้กับวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้า 

ผลการศึกษางานวิจัยข้างต้นและงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา พบว่า มีนักวิจัยจ านวนมากได้ด าเนินการศึกษาการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาส่วนใหญ่นั้นอุณหภูมิของแหล่งความร้อนที่ป้อน

ให้กับวัฏจักรแรงคินจะมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 100  ͦ C รวมถึงก าลังการผลิตส่วนใหญ่จะสูงเกินกว่า 250 kWe ดังจะเห็นได้ว่า

หากมีความต้องการประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าวมาผลิตไฟฟ้าในแหล่งชุมชนอาจจะไม่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของการ

ด าเนินงาน (Operations) และในแง่ของขนาดก าลังการผลิต ดังนั้นส าหรับงานวิจัยนี้จึงให้ความสนใจไปที่การประยุกต์ใช้ตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ผลิตน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 100 ͦ C ป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินที่มีขนาดก าลังการผลิตประมาณ 60 kWe 

(สมมุติว่าขนาดก าลังการผลิตดังกล่าวเป็นความต้องการสูงสุดของชุมชน) โดยจะเป็นการเปรียบเทียบเพี่อหาวัฏจักรแรงคินที่มี

ความเหมาะสม คือ (1) วัฏจักรแรงคินท่ีมีก าลังการผลิต 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง (ขนาดก าลังการผลิตรวม 60 kWe) และ (2) 

วัฏจักรแรงคินท่ีมีก าลังการผลิต 60 kWe จ านวน 1 เครื่อง (ขนาดก าลังการผลิตรวม 60 kWe) โดยในการศึกษานั้นจะเป็นการ

พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาอัตราการไหลของน้ าร้อนที่มีความเหมาะสมที่สุดที่ซึ่งส่งผลให้ระบบผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าได้สูงสุด นอกจากน้ันผลที่ได้จากการศึกษาจะถูกน ามาวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาค่าพลังงานไฟฟ้า

ต่อหน่วย (Levelized cost of electricity, LCOE) ของระบบอีกด้วย 

 

รูปที ่1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจกัรแรงคินขนาดเล็ก  

(Small-scale solar Organic Rankine Cycle power generation) 

วิธด่ีาเนินการวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
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 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กแสดงดังรูปที่ 1 ระบบประกอบไปด้วยอุปกรณ์

หลักดังต่อไปนี้ ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collectors) วัฏจักรแรงคิน (ORC) หอผึ่งเย็น (Cooling tower) และปั๊มน้ า (Water 

pump) โดยระบบมีหลักการท างาน คือ น้ าร้อนอุณหภูมิต่ าจากวัฏจักรแรงคิน (      ) จะถูกปั๊มด้วยปั๊มน้ าไปยังตัวเก็บรังสี

อาทิตย์ (       ) เพื่อผลิตน้ าร้อนให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม (       ) ก่อนที่จะป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยใน

ขั้นตอนนี้อัตราการไหลของน้ าร้อนจะถูกควบคุมเพื่อให้น้ าร้อนที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (       ) มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 

70 – 95 ͦ C ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมที่วัฏจักรแรงคินขนาดเล็กสามารถท างานได้ 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collectors) 

 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (แสดงดังรูปที่ 1) ท าหน้าที่ถ่ายเทความร้อนที่ได้รับจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับตัวกลาง 

(ส าหรับงานวิจัยนี้น้ าเป็นตัวกลางในการรับความร้อนและถ่ายเทความร้อน) เพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนน าไป ใช้งาน โดยน้ า

ร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะถูกป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินเพ่ือผลิตไฟฟ้าต่อไป โดยประสิทธิภาพตัวเก็บ

รังสีอาทิตย์ (Solar collectors efficiency (     )) และอัตราการถ่ายเทความร้อน (Solar collectors heat transfer rate 

( ̇    )) ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์สามารถหาได้จาก 

 ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์: 

 
        (  )  

    (            )

  
 (1) 

 อัตราการถ่ายเทความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

  ̇          [  (  )        (            )] (2) 
 เมื่อ    และ      คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนระนาบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (W/m2), และอุณหภูมิ

สิ่งแวดล้อม (  C) แสดงดังรูปที่ 2 และตารางที่ 1, ตามล าดับ โดยสามารถค านวณได้จาก (Chaichana, Kiatsiriroat, & 

Nuntaphan, 2010) 

      
 

 
[(         )  (         )   (

  

  
(   ))] (3) 

 

 
รูปที ่2 รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนระนาบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (W/m2) ณ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 1 อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด (    ) และต่ าสุด (    ) ของกรุงเทพมหานคร 

อุณหภูม ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

     (°C) 36.8 39.4 39.1 37.3 34.6 32.3 32.3 32.0 32.6 32.1 31.3 33.2 

     (°C) 20.5 21.8 23.2 24.3 24.7 24.3 24.0 23.8 23.6 22.7 20.7 19.4 

 ส าหรับงานวิจัยนี้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ (Flat-plate solar collectors) Model: Superline M-1 FSB 

UP from Ezince Company (Ezince, 2017) ที่มีพื้นที่ (     ) ขนาด 2.08 m2 ต่อแผง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน 

(Optical efficiency (  (  ) )) และค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน (Overall heat transfer coefficient (    )) 

เท่ากับ 0.74 และ 3.62 W/m2-K, ตามล าดับ ต่อแบบขนานจ านวน 100 ถึง 1,200 แผง (เพิ่มขึ้นครั้งละ 50 แผง) ถูกน ามาใช้

ในการผลิตน้ าร้อนป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้า 

 วัฏจักรแรงคิน (Organic Rankine Cycle (ORC)) 

 วัฏจักรแรงคินเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับการน ามาประยุกต์ใช้ผลติไฟฟ้าท่ีมีก าลังการผลติขนาดเล็ก ระบบสามารถใช้

พลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ าเป็นแหล่งพลังงานป้อนให้กับระบบเพื่อเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยการท างานของ

ระบบจะเหมือนกับวัฏจักรไอน้ าเพียงแต่สารท างานในระบบจะเปลี่ยนจากไอน้ าเป็นสารออร์แกนิค รูปที่ 3 แสดงแผนภาพ

อย่างง่ายของระบบผลิตไฟฟ้า และแผนภาพอุณหภูมิ-เอนโทรปี (T-s diagram) ของวัฏจักรแรงคิน ระบบประกอบไปด้วย 

เครื่องควบแน่น (Condenser), ปั๊ม (Pump), เครื่องท าระเหย (Evaporator), กังหัน (Turbine) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

(Generator) โดยหลักการท างานของระบบกล่าวคือ สารท างานอุณหภูมิต่ าที่สภาวะที่ 2 ถูกเพิ่มอุณหภูมิจากแหล่งความร้อน

ที่มีอุณหภูมิสูงผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จากนั้นสารท างานจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอที่ความดันสูงที่

สภาวะ 3 สารท างานท่ีมีสถานะเป็นไอจะผ่านเข้ากังหันเพื่อหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า จากน้ันสารท างานอุณหภูมิต่ าที่สภาวะ 4 จะ

ถูกถ่ายเทความร้อนท้ิงผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนโดยหอผึ่งเย็นก่อนจะเริ่มกระบวนการใหม่ต่อไป 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่3 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจกัรแรงคิน (ก) แผนภาพอย่างง่ายของวัฏจักรแรงคิน และ (ข) แผนภาพอุณหภมูิและเอนโทรปี

ของวัฏจักรแรงคิน (T-s diagram) (Sonsaree, Asaoka, Jiajitsawat, Aguirre, & Tanaka, 2017b) 

1

2
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 ส าหรับงานวิจยันี้ประสิทธิภาพการท างาน (Performance characteristics) ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน 

Model: HR20W ขนาด 20 kWe ของบริษัท IHI (IHI, 2017) และ Model: MB-70H ขนาด 60 kWe ของบริษัท KOBELCO 

(KOBELCO, 2017) ที่ใช้ R-245fa เป็นสารท างานในระบบแสดงรูปที ่4 (ก) และตารางที่ 3 และรูปที ่4 (ข) และ 

ตารางที ่4ตามล าดับ 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที ่4 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจกัรแรงคิน (ก) Model: HR20W ขนาด 20 kWe ของบริษัท IHI (IHI, 2017)  

และ (ข) Model: MB-70H ขนาด 60 kWe ของบริษัท KOBELCO (KOBELCO, 2017)   

 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 ตัวบ่งช้ีทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการศึกษานี้คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย (Levelized cost of 

electricity (LCOE), USD/kWh) ที่ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากง่ายต่อการน าค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยท่ีค านวณ

ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าพลงังานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบผลติไฟฟ้าทางด้านพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เช่น การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นต้น โดยค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยสามารถค านวณได้จากสมการที่ (4) และข้อมูลจากตารางที่ 2 

      
  (       )   ̇   

     
 (4) 

   
  (    )

 

(    )
   

             

 เมื่อ          คือ เงินลงทุน (USD) 

   ̇     คือ ค่าบ ารุงรักษารายปี (USD/Year) 

         คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าสุทธิ (kWh/Year) 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลส าหรับการวเิคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร ์

 (Sonsaree, Asaoka, Jiajitsawat, Aguirre, & Tanaka, 2018) 

รายละเอียด ข้อมูล 

ชั่วโมงท างาน (6.00 น. ถึง 18.00 น.), (hour/day) 12 
วันท างาน, (day/year) 353 
ราคาของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยวัฏจกัรแรงคิน (ORC) (USD/kWe) 2500 
ราคาของตัวเก็บรังสีอาทิตย ์(USD/m2) 196 
ค่าด าเนินการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทางวิศวกรรม, (%) 10 
ค่าบ ารุงรักษา (ร้อยละของเงินลงทุนต่อปี) 5 

อัตราค่าประกันภัย (Insurance rate),             (%/year) 0.6 

อัตราดอกเบี้ย,    (%) 7.325 

ระยะเวลากาใช้งาน,   (year) 25 

ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพการท างาน (Performance characteristic) ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน Model: 

HR20W ขนาดก าลังการผลิต 20 kWe ของบริษัท IHI (IHI, 2017) 

อัตราการไหลของน้ าร้อน 
(Ton/h) 

อุณหภูมิน้ าจากหอผึ่งเย็น 
 (°C) 

อัตราการไหลของน้ าจากหอผึ่งเย็น (40 Ton/h) 
อุณหภูมิน้ าร้อน (°C) 

95 85 75 70 

28 
20 20 18 12 9 
25 20 16 10 7 
30 20 13 8 6 

20 
20 20 16 10 8 
25 20 14 9 7 
30 17 12 7 5 

12 
20 17 12 8 6 
25 15 10 6 5 
30 13 9 5 4 

 

 การจ าลองสภาพการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก 

 งานวิจัยนี้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ได้ถูกพัฒนาเพื่อหาอัตราการไหลของน้ าร้อนที่เหมาะสมที่สุดที่ส่งผลให้ระบบ

สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุด โดยอัตราการไหลของน้ าร้อน (แสดงดังตารางที่ 3  และ 

ตารางที ่4) จะถูกน ามาหาอัตราการไหลของน้ าร้อนท่ีเหมาะสม (อัตราการไหลของน้ าร้อนจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 Ton/h) โดยใน

ขั้นตอนดังกล่าวจะท าให้สามารถค านวณอุณหภูมิของน้ าร้อน (       ) และอัตราการถ่ายเทความร้อน ( ̇    ) ที่ได้จากตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ จากน้ันจะสามารถน าค่าที่ค านวณได้ไปหาพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากวัฏจักรแรงคิน (แสดงดังตารางที่ 3 และ 

ตารางที ่4) โดยวิธีการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่ได้กลา่วไปแลว้ข้างต้นจะท าให้ได้อัตราการ

ไหลของน้ าร้อนท่ีเหมาะสมที่สุดที่ท าให้ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุด 
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ผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจ าลองการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน 

ขนาดเล็กจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่ออุณหภูมิของแหล่งความร้อนมีอุณหภูมิต่ ากว่า 100    C โดยในการศึกษาตัวเก็บรังสี

อาทิตย์แบบแผ่นเรียบจ านวน 100 ถึง 1,200 แผง ถูกน ามาต่อแบบขนานเพื่อผลิตน้ าร้อนป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินที่มีขนาด 

20 kWe จ านวน 3 เครื่อง (ORC-I) (ก าลังการผลิตรวม 60 kWe) และป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินที่มีขนาด 60 kWe จ านวน 1 

เครื่อง (ORC-II) (ก าลังการผลิตรวม 60 kWe) โดยผลที่ได้จะถูกน ามาเปรียบเทียบเพื่อหาว่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน

แบบหนึ่งเครื่องหรือสามเครื่องแบบไหนจะดีที่สุด โดยผลการศึกษาสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 

พลังงานไฟฟ้าท่ีระบบผลิตได้ 

 พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้แสดงดังตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้มีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นเมื่อจ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้น และจะเพิ่มสูงสุดเมื่อจ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีความเหมาะสม (1) พิจารณาวัฏ

จักรแรงคินขนาด 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง (ORC-I) ที่มีก าลังการผลิตรวม 60 kWe พบว่า จ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ขั้นต่ าที่

สามารถท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 500 แผง โดยระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 4.87 MWh/Year และจ านวนตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ที่สามารถท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 1,150 แผง ระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 81.06 

MWh/Year (2) พิจารณาวัฏจักรแรงคินขนาด 60 kWe จ านวน 1 เครื่อง (ORC-II) พบว่า จ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ขั้นต่ าที่

สามารถท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 350 แผง โดยระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 4.36 MWh/Year และจ านวนตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ที่สามารถท าให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 1,050 แผง โดยระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่ากับ 90.43 

MWh/Year 

 

ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการท างาน (Performance characteristic) ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคิน Model: 

HR20W ขนาดก าลังการผลิต 60 kWe ของบริษัท KOBELCO (KOBELCO, 2017) 

อัตราการไหลของน้ าร้อน 
(Ton/h) 

อุณหภูมิน้ าจากหอผึ่งเย็น 
(°C) 

อัตราการไหลของน้ าจากหอผึ่งเย็น (120 Ton/h) 
อุณหภูมิน้ าร้อน (°C) 

95 90 85 80 75 70 

75 

15 60 55 47 39 32 24 
20 60 52 44 35 28 21 
25 57 49 40 32 24 17 
30 52 45 36 27 20 14 

70 

15 59 54 46 38 31 24 
20 59 51 43 35 27 20 
25 56 48 40 31 24 16 
30 51 43 35 27 20 13 

60 

15 58 51 44 38 31 24 
20 57 49 41 33 26 19 
25 54 46 38 30 23 16 
30 49 41 33 26 19 13 
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50 

15 56 48 42 37 30 23 
20 55 48 40 32 25 18 
25 52 44 36 29 22 15 
30 42 34 28 22 16 11 

40 

15 51 44 39 33 27 21 
20 50 43 36 29 23 17 
25 47 39 32 25 19 13 
30 42 34 28 22 16 11 

30 

15 46 40 35 30 24 18 
20 45 38 31 25 20 15 
25 41 34 28 22 17 12 
30 36 29 24 19 14 9 

25 

15 43 38 33 28 22 17 
20 43 35 29 24 19 14 
25 38 31 26 20 16 11 
30 33 27 22 17 13 9 

ตารางที่ 5 พลังงานไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้ (MWh/Year) และค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย (LCOE) กรณีไม่คิดและคิดค่าใช้จ่าย

จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย ์ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได ้ ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย(USD/kWh) 

(แผง) 
(MWh/Year) ไม่คิดค่าใช้จ่าย คิดค่าใช้จ่าย 

ORC-I ORC-II ORC-I ORC-II ORC-I ORC-II 

350 
 

4.63  
 

4.9792  
 

7.6938  
400 

 
10.09  

 
2.2867  

 
3.7115  

450 
 

17.12  
 

1.3472  
 

2.2916  
500 4.87  26.63  4.7380  0.8660  8.4282  1.5405  
550 11.66  37.29  1.9776  0.6186  3.6718  1.1485  
600 15.06  43.58  1.5318  0.5292  2.9634  1.0238  
650 21.01  48.76  1.0977  0.4730  2.2091  0.9519  
700 28.37  56.09  0.8131  0.4112  1.6996  0.8596  
750 34.96  63.21  0.6598  0.3649  1.4306  0.7912  
800 46.16  67.35  0.4997  0.3425  1.1224  0.7693  
850 52.09  71.50  0.4428  0.3226  1.0291  0.7497  
900 56.65  77.23  0.4072  0.2987  0.9780  0.7173  
950 61.07  83.30  0.3777  0.2769  0.9366  0.6867  
1000 66.94  86.81  0.3446  0.2657  0.8813  0.6796  
1050 71.96  90.43  0.3206  0.2551  0.8449  0.6723  
1100 77.78  82.13  0.2965  0.2809  0.8046  0.7621  
1150 81.06  77.26  0.2846  0.2986  0.7943  0.8334  
1200 79.28  70.67  0.2910  0.3264  0.8348  0.9364  

 นอกจากน้ีผลการศึกษาเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากทั้งสองระบบ พบว่า เมื่อเลือกใช้วัฏจักรแรงคินขนาด 60 

kWe ผลิตไฟฟ้า ระบบจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าวัฏจักรแรงคินขนาด 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง ที่จ านวนตัวเก็บรังสี
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อาทิตย์เท่ากัน ทั้งนี้สาเหตุส าคัญประการหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคินขนาด 60 kWe มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าวัฏ

จักรแรงคินขนาด 20 kWe นั่นเอง แต่ในความเป็นจริงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาระหว่างวันนั้นไม่เท่ากัน 

ดังนั้นวัฏจักรแรงคินขนาด 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง อาจมีความเหมาะสมในแง่ของการปรับจ านวนการใช้งานของเครื่องจักร

ให้เหมาะสมกับภาระโหลดที่ได้รับได้ 

 รูปที ่5 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราการไหลของน้ าร้อน (kg/s), อุณหภูมิน้ าร้อน (  C) และพลังงานไฟฟ้าที่ระบบ

ผลิตได้ (kWe) ในแต่ละช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนระหว่างวันในแต่ละเดือน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ

พารามิเตอร์ทั้งสามในการผลติไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาระหว่างวัน โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเลอืกใช้วัฏจักรแรงคินท่ีมี

ขนาด 60 kWe เครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถรักษาหรือควบคุมอุณหภูมิที่ป้อนให้กับวัฏจักรแรงคินให้อยู่

ในช่วงประมาณ 95   C (รูปที่ 5 ข-2) จึงท าให้ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงกว่าระบบที่เลือกใช้วัฏจักรแรงคินขนาด 

20 kWe จ านวน 3 เครื่อง (รูปที่ 5 ข-1) นอกจากนี้ยังพบว่าในแต่ละช่วงเวลาเมื่อเลือกอัตราการไหลของน้ าร้อนที่มีความ

เหมาะสมจะช่วยให้ระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงที่สุดอีกด้วย 

 
(ก-1) อัตราการไหลของน้ าร้อน (kg/s) – ORC-I 

 
(ก-2) อัตราการไหลของน้ าร้อน (kg/s) – ORC-II 

 
(ข-1) อุณหภูมิ (C) – ORC-I 

 
(ข-2) อุณหภูมิ (C) – ORC-II 
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(ค-1) พลังงานไฟฟ้าท่ีผลติได้ (kWe) – ORC-I 

 
(ค-2) พลังงานไฟฟ้าท่ีผลติได้ (kWe) – ORC-II 

รูปที ่5 (ก) อัตราการไหลของน้ ารอ้น (kg/s), (ข) อุณหภูมิน้ าร้อน (   C) และ (ค) พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ (kWe) ในแต่ละ

ช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนระหวา่งวันของแต่ละเดือน 

 ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบ (LCOE) 

ผลการศึกษาแสดงตารางที่ 5 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบมีแนวโน้มลดลงเมื่อ

จ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น และจะมีค่าน้อยท่ีสุดเมื่อจ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีความเหมาะสมถูกน ามาใช้

งาน นอกจากน้ีผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวยังได้ท าการเปรียบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยระหว่างการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตวัเก็บรังสอีาทิตย์ ผลการศึกษาพบว่า กรณีไม่คิด และคิดค่าใช้จ่ายจากตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ (1) เมื่อเลือกใช้วัฏจักรแรงคินขนาด 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบจะ

มีค่าต่ าที่สุดเท่ากับ 0.2846 และ 0.7943 USD/kWh ตามล าดับ เมื่อจ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์เท่ากับ 1,150 แผง และระบบ

สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 81.06 MWh/Year (2) เมื่อเลือกใช้วัฏจักรแรงคินขนาด 60 kWe จ านวน 1 เครื่อง 

พบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบจะมีค่าต่ าที่สุดเท่ากับ 0.2551 และ 0.6723 USD/kWh ตามล าดับ เมื่อจ านวนตัว

เก็บรังสีอาทิตย์เท่ากับ 1,050 แผง และระบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 90.43 MWh/Year  

นอกจากน้ีผลการศึกษาท่ีได้ยังถูกน าไปเปรียบเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าแบบรวมแสงอาทิตย์ที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าต่อ

หน่วยระหว่าง 0.20 ถึง 0.35 USD/kWh (IRENA, 2012a) และระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีค่าพลังงานไฟฟ้าต่อ

หน่วยระหว่าง 0.14 ถึง 0.47 USD/kWh (IRENA, 2012b) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยของระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ด้วยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กมีความน่าสนใจเมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนการติดตั้งตัวเก็บรังสี

อาทิตย์ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็ก โดยในการศึกษาจะเป็น

การพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบหาระบบผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กที่ดีท่ีสุดระหว่าง ระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง (ก าลังการผลิตรวม 60 kWe) และระบบผลิตไฟฟ้า

จากวัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 60 kWe จ านวน 1 เครื่อง (ก าลังการผลิตรวม 60 kWe) ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถ

สรุปได้ดังนี้ (1) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อุณหภูมิต่ าโดยวัฏจักรแรงคินขนาดเล็กมีความเหมาะสมที่จะน ามา
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ประยุกต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (2) โดยระบบผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 60 kWe จ านวน 1 

เครื่อง จะมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดที่จ านวนตัวเก็บรังสีอาทิตย์เท่ากัน เมื่อเทียบกับ

ระบบผลิตไฟฟ้าจากวัฏจักรแรงคินที่มีก าลังการผลิต 20 kWe จ านวน 3 เครื่อง ในส่วนของผลการวิเคราะห์ทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ พบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อภาครัฐให้การสนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งตัว

เก็บรังสีอาทิตย์ และ/หรือ ประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวัฏจักรแรงคินกับสถานที่ที่ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องท าน้ าร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (กรณีนี้เปรียบเสมือนกับไม่คิดค่าใช้จ่ายจากเครื่องท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์) 
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การพัฒนาหัวดูดแบบท่อทองแดง ในอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า 
Development of copper pipe nozzle for moving seeds to seedbeds 

 
สัญลักษณ์ ก่ิงทอง 
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บทคัดย่อ 

 อุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าออกแบบให้สามารถหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้าขนาด 288 หลุมได้ในการท างาน

ครั้งเดียว เครื่องต้นแบบมีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วนหลักคือ 1) ชุดควบคุมมอเตอร์ 2) ห้องกระจายลมดูด ในห้องกระจาย

ลมจะมีส่วนส าคัญอยูห่นึ่งส่วนคือหัวดูดจ านวน 288 หัวประกอบอยู่ด้วยในการพัฒนาอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า หัวดูด

ที่ท าหน้าที่ดูดเมล็ดลงถาดพะกล้านับว่ามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นๆ  โดยที่หัวดูดที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ โดยมี

เงื่อนไขจะต้องจะต้องดูดเม็ดพันธ์ไดห้ัวละ 1เมล็ด ท างานได้ดีกว่าเกษตร ไม่ท าให้เกิดความเสียหายกับเมล็ดพันธ์ุ ในการพัฒนา

ครั้งนี้ได้ใช้แท่งทองแดงท่ีมีรูปภายในขนาด 1 มิลลิเมตรตัดยาว 30 มิลลิเมตร ซึ่งหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป ท าการทดสอบกับ

เมล็ดพันธ์ุ 4 ชนิดที่มีขนาดต่างๆกัน ได้แก่ เมล็ดพันธุ์คะน้า เมล็ดพันธุ์พริก เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง และเมล็ดพันธุ์หอมใหญ่ มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน ผลการทดสอบพบว่าหัวดูดที่ท าการทดสอบใช้ได้ดีกับเมล็ดพันธุ์คะน้า ที่มีรูปทรงคล้ายทรงกลมมาก

ที่สุด ให้ประสิทธิภาพในการท างานท่ีความดันลม 2.9 kPa ดูดติด 1 เมล็ด ร้อยละ 91 

 

ค าส าคัญ : หัวดูดแบบท่อทองแดง 

 
Abstract 

 The drilling device for seedling tray transferred seed into a 288 plugs tray by operating at one 
time. It comprised of two main components 1)a motor controller, and 2)a vacuum distributing chamber. 
The vital element in this machine is the 288 suction nozzles which attach to the vacuum distributing 
chamber. The suction nozzle designed to pick and drill a seed into a hole. In this study, the suction 
nozzles made from the copper tube with the diameter of 1 mm and 30 mm length. The prototype 
studied with four types of seed that vary by size and shape included Chinese kale, morning glory, onion, 
and chili.  The result showed that the Chinese kale seed provided the highest efficiency of 91% by 
vacuum pressure of 2.9 kPa 
 
keywords : sucking nozzle copper tube 
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บทน า 

เริ่มตั้งแต่คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ การทานสลัดจึงนิยมกันมากขึ้น ผักสลัดจึงมีความต้องการเป็นอย่างมาก บาง

ชนิดต้องน าเข้าจากต่างประเทศผักจะมีราคาสูง โครงการหลวงจึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่สูงปลูก(ภาคเหนือ) 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ในการปลูกผักสลัดวิธีการปลูกที่นิยมมีด้วยกันมี 3 วิธี คือ 1.การหว่าน ซึ่งเหมาะกับ

เมล็ดพันธ์ุที่มีราคาถูกเช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า เป็นต้น  2.การหยอดลงหลุมปลูกโดยตรง เป็นวิธีการที่เหมาะกับพืชไร่ เช่นข้าวโพด

หรือข้าว  3.วิธีการเพาะกล้า เป็นวิธีการการที่นิยมใช้กับพืชที่มีเมล็ดพันธ์ุราคาสูงๆหรือพืชที่ต้องการเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง 

ในการอนุบาลท าได้ง่าย เมื่อน าไปลงแปลงปลูกเปอร์เซ็นต์การรอดจะ 100 % วิธีการเพาะกล้า เป็นการลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์

และค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา   

ขั้นตอนการเพาะกล้า เกษตรกรจะใช้ไม้ที่เหลาปลายให้แหลม (ภาพที่ 1. ก) แตะน้ าก่อนแล้วน ามาแตะเมล็ดพันธุ์

น าไปใส่ในถาดเพาะกล้า (ภาพที่ 1. ข) ท าอย่างนี้ทีละหลุมจมครบถาด เกษตรกรที่มีความช านาญในการหยอดเมล็ดลงถาด

เพาะกล้าที่ละหลุมมีซึ่งความสามารถในการท างาน 50 ถาดต่อวัน เกษตรกรจะมีความเมื่อยล้าและการเพาะปลูกจะต้อง

แข่งขันกับฤดูกาลเพาะปลูก ในการน าเข้าของเครื่องย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าจากต่างประเทศเข้ามาใช้ ยังมีราคาแพง กลไก

ยุ่งยากซับซ้อน น้ าหนักมาก และเมื่อเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า เกษตรกรก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

จึงไม่เป็นท่ีนิยมใช้   

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าขึ้นมาใหม่โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาด 1,000 วัตต์ 

เป็นอุปกรณ์ก าเนิดลมดูด และท าการออกแบบชุดหัวดูดขึ้นมาใหม่โดยใช้ท่อทองแดงซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป ที่มีขนาด

รู 1 มิลลิเมตรมาทดสอบใช้งาน ทดแทนชุดหัวดูดที่ใช้ในเครื่องย้ายกล้าราคาแพงของต่างประเทศ เมื่อท าการออกแบบพัฒนา

ชุดหัวดูดชนิดใหม่จึงต้องท าการวิจัยเพื่อหาขนาดของเมล็ดที่เหมาะสมกับหัวดูดแบบท่อทองแดง ที่สามารถหยอดเมล็ดผัก

ขนาดเล็กได้จ านวน 1 เมล็ดต่อหลุม และเครื่องต้องท างานได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคน  

                

                       ก) ไม้ปลายแหลม                                         ข) แตะเมล็ดใสล่งในถาดเพาะกล้าที่ละเมล็ด 

ภาพที่ 1 แสดงอุปกรณ์และวิธีการย้ายเมล็ดผัก ลงถาดเพาะกล้า 
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ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของอุปกรณ์ย้ายเมลด็แบบ 100EM MIDI LOW DROP SEED-AIRMATIC 

อุปกรณ์ย้ายเมล็ดแบบ 100EM MIDI LOW DROP SEED-AIRMATIC มีหลักการท างานอุปกรณ์ คือ จะมีถาดเพาะ
กล้าอยู่ด้านท้าย เมื่อเปิดสวิตซ์อุปกรณ์ต่างๆจะท างาน ลูกกลิ้งจะหมุนสายพานไปทางเดียว (ทิศทางตามลูกศร)เมื่อสายพาน
เลื่อนถาดเพาะกล้ามาชนลิมิตสวิตช์กลไกสายพานจะหยุด และถาดหลุมจะเลื่อนเข้าไปทีละแถวโดยการท างานร่วมกันของปั๊ม
อัดอากาศ กระบอกนิวเมติกส์ และลิมิตต์สวิทช์  ส่วนป๊ัมสุญญากาศจะต่อท่อไปที่ชุดหัวดูดเพื่อสร้างแรงดูดที่ปลายหัวดูด เมื่อ
หัวดูดเลื่อนไปท่ีถาดใส่เมล็ดจะท าให้มีเมล็ดพันธ์ุถูกดูดติดที่ปลายท่อ ถาดเพาะกล้าจะเลื่อนเข้าหาท่อดูดเมล็ดและหยุดอยู่กับที่
เป็นจังหวะที่มีการตัดลมดูดในชุดหัวดูด ท าให้เมล็ดหล่นลงถาดเพาะกล้า หลังจากนั้นกลไกเลื่อนถาดจะขยับหลุมถัดไปเข้า 
และชุดหัวดูดก็เคลื่อนที่ไปดูดเมล็ดพันธุ์ที่ถาดใส่เมล็ดอีกครั้ง รูปแบบการเคลื่อนที่จะวน เวียนเป็นระบบอย่างนี้จนถึงแถว
สุดท้ายของถาดหลุมอุปกรณ์นี้สามารถท างานได้ครั้งละ 1 แถวต่อวินาที โดยแรงลมที่ใช้ประมาณ 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ 
550 กิโลปาสคาล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการหยอดเมล็ดลงในถาดเพาะกล้าโดยใช้เครื่องจักรกลที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีในประเทศ 

2. เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานในการเพาะกล้า และเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  สร้างเครื่องอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าและหัวดูดแบบท่อทองแดง 
อุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าต้นแบบ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ 1) ชุดควบคุมมอเตอร์ 2) ห้องกระจายลม

ดูดในห้องกระจายลมจะมีส่วนส าคัญอยู่หนึ่งส่วนคือหัวดูดประกอบอยู่ด้วย  ในการปฏิบัติงานจะใช้ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ตลอด

236



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

 
 
การท างาน มีหลักการท างาน คือ ชุดอุปกรณ์ลมดูด จะดูดเมล็ดจากถาดรองเมล็ด แล้วจึงปล่อยเมล็ดลงสู่ถาดเพาะกล้า ตาม

จ านวนเมล็ดที่ต้องการคือสามารถย้ายเมล็ดได้จ านวน 1 เมล็ด ต่อ 1 หลุม 

                

 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ย้ายเมลด็ลงถาดเพาะกล้าแบบใช้ลมดูด 

 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า ได้ให้ความส าคัญกับหัวดูด โดยหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่

มีขายในท้องตลาด  ต้องดูแลบ ารุงรักษาเองได้ กลไกของเครื่องย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าเป็นกลไกที่ไม่ซับซ้อน ควบคุมการ

ท างานด้วยเกษตรกรเพียง 1 คน หลักการท างาน คือจะดูดเมล็ดจากถาดใส่เมล็ด แล้วน าเมล็ดไปปล่อยลงลงสู่ถาดเพาะกล้าได้

ครั้งละ 1 ถาด โดยสามารถหยอดเมล็ดที่ต้องการคือสามารถย้ายเมล็ดได้จ านวน 1 เมล็ด ต่อ 1 หัวดูดเพื่อจะได้ลงถาดเพาะกล้า

หลุมละเมล็ด หัวดูดที่ออกแบบมาใหมน่ี้ใช้ท่อทองแดงท่ีมีรูในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 4) ตัดยาว 30 มิลลิเมตร 

มีขายทั่วไปมาท าหัวดูด แล้วมาประกอบกับห้องกระจายลมดูด (รูปที่ 5) น าไปทดสอบหาขนาดของเมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสม 

 

 

ภาพที่ 4 หัวดูดท่อทองแดง 
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ภาพที่ 5 หัวดูดท่อทองแดงท่ีประกอบเสร็จ-ห้องกระจายลม 

 2.  ขั้นตอนการทดสอบการท างานของหัวดูดแบบท่อทองแดง(ขนาด 1 มิลลเิมตร) 
      2.1 ในการทดสอบหัวดูดเบื้องต้นจะใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีในท้องตลาด 4 ชนิด ได้แก่ เมล็ดคะน้า เมล็ดพริก เมล็ด

หอมใหญ่ และเมล็ดผักบุ้ง หาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น ได้แก่น้ าหนักของเมล็ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เฉลี่ยทางเรขาคณิต(Geometric mean diameter: GMD) ค่าความเป็นทรงกลม และลักษณะภายนอก ซึ่งได้แสดงอยู่ใน

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบตัิทางกายภาพของเมลด็พันธ์ุที่ใช้ในการทดสอบ 

 

2.2 น าเมล็ดพันธ์ุมาทดสอบกับหัวดูดแบบท่อทองแดง 

เมล็ดพันธุ ์ น  าหนักต่อเมล็ด
(กรัม) 

GMD 
(เซนติเมตร) 

 ค่าความเป็นทรง
กลม (%) 

ลักษณะภายนอก 

คะน้า 0.005 0.192 98.5 ค่อนข้างเป็นทรงกลม ผิวเรียบ 
พริก 0.0046 0.203 62.5 กลม แบน ผิวไม่เรียบ 

หอมใหญ ่ 0.0024 0.216 67.5 รูปร่างไม่แน่นอน คล้ายทรง 
ปิรมิด ผิวค่อนข้างเรียบ 

ผักบุ้ง 0.044 0.349 81.5 ค่อนข้างกลม ผิวไม่เรยีบ 
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น าเมลด็พันธ์ุทั้ง 4 ชนิดมาทดสอบที่แรงดูดลมเดยีวกัน   เพื่อเลือกหาเมลด็พันธ์ุที่เหมาะกับหัวดูดที่แบบใหม่ 

ประสิทธิภาพการดดูเมล็ดทีต่้องการคือ สามารถหยอดเมล็ดได้แม่นย าสูงสดุ โดยพิจารณาจ านวนหลุมที่มีเมลด็พันธ์ุ 1 เมล็ดต่อ

หลุม เพื่อน าไปทดสอบต่อในหัวข้อ 3.2.3 

 
2.3 การหาประสิทธิภาพการท างาน 
 ในการหาประสิทธิภาพการท างานของหัวดูดแบบท่อทองแดง จะใช้เมล็ดพันธ์ุที่มีความเหมาะสมกับหัวดูดมาก

ที่สุดมาท าการหาประสิทธิภาพการท างานของหัวดูด ท่ีแรงดันลมต่างๆกัน เพื่อหาแรงดูดที่เหมาะสมในการดูดเมลด็พันธ์ุที่
เหมาะสม โดยจะต้องดูดเมลด็พันธุ์ได้ 1 เมลด็ต่อ 1 หัวดูด 

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยหัวดดูแบบท่อทองแดง  
น าเมล็ดพันธุ์ 4 ชนิดมาทดสอบที่ความดันลม 2.9 กิโลปาสคาล เพื่อหาประสิทธิภาพการดูดของหัวดูดแบบท่อ

ทองแดง ที่ได้เมล็ด 1 เมล็ดต่อ 1 หัวดูดสูงสุด ผลที่ได้ดังแสดงในรูปที่ 6 จะเห็นว่าคะน้ามีความเหมาะสมกับหัวดูดแบบท่อ

ทองแดงท่ีสุด  

 

ภาพที่ 6 แสดงความสามารถในการดูดของหัวดูดท่อทองแดงกับเมลด็พันธ์ุทั้ง 4 ชนิด 

 

ผลการวิจัย  

สรุปได้ว่าจะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับหัวดูดท่อทองแดงคือ คะน้า น าเมล็ดพันธุ์คะน้าไปทดลองต่อ โดยในการ

ทดลองจะเปลี่ยนค่าความดันของลมต่างกัน 4 ระดับ คือ 2.7, 2.8, 2.9 และ 3.0 กิโลปาสคาล  เพื่อหาประสิทธิภาพในการดูด
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ของหัวดูดแบบท่อทองแดง ที่ดูดเมล็ดได้จ านวน 1 เมล็ดต่อ 1 หัวดูด ดังแสดงในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 แสดงถึงลักษณะของการ

ดูดที่มากกว่า 1 เมล็ดต่อ 1 หัวดูด ซึ่งเป็นการดูดที่ไม่ต้องการ ได้ผลการทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 2 

 

 

ภาพที่ 7  ลักษณะของการดดูที่ต้องการ 

 

 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะเมล็ดพันธ์ุคะน้าที่ดูดติดมากกว่า 1 เมลด็ (ในวงสีแดง) 
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ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพของหัวดูดที่ความดันลมต่างๆ ทดสอบกับเมลด็คะน้า 

 
ความดัน

ลม(kPa) 

จ านวนหลมุ

ทั งหมด (หลุม) 

จ านวนหลมุที่ได้ 

1 เมล็ด/หลุม 

(หลุม) 

จ านวนหลมุที่ได้เมล็ดมากกว่า 

1 เมล็ด/หลุม และจ านวน

หลุมที่ไม่ติดเมล็ด (หลุม) 

ประสิทธิภาพใน

การท างาน (%) 

2.7. 2,880 2,571 309 89.27 

2.8 2,880 2,567 313 89.13 

2.9 2,880 2,642 238 91.72 

3.0 2,880 2,556 324 88.75 

 หมายเหตุ : ท าการทดสอบที่เวลา  1 วัน (8 ช่ัวโมง) 

จากตารางที่ 2 หัวดูดแบบท่อทองแดงในอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้า (264 หลุม/ถาด) สามารถท างานได้ 

424 ถาด/วัน จ านวนเมล็ดต่อหลุมที่ได้ 1 เมล็ดคือ 2642 หลุม มีประสิทธิภาพในการดูดเมล็ด 91.72 %  

 

การอภิปรายผล 

ในการทดลองอุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าโดยใช้หัวดูดท่อทองแดงขนาด 1 มิลลิเมตร ยังขาดเล็ดพันธุ์อีก

หลายชนิด เพื่อช่วยให้รู้ประสิทธิภาพของหัวดูดที่จะสามารถกระท าได้  บางครั้งการหาเมล็ดพันธุ์ในท้องตลาดก็มีข้ อจ ากัด

หลายๆอย่าง 

  ส าหรับการพิจารณาต้นทุนด้านแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนในการหยอดเมล็ดพบว่าแรงงานคนที่

ท าการหยอดเมล็ดมีค่าจ้างแรงงาน 500 บาท ต่อวัน โดยสามารถท าการหยอดเมล็ดได้สูงสุด 50 ถาดต่อวัน คิดเป็นต้นทุนด้าน

แรงงาน 10 บาทต่อถาด  

ในขณะที่เครื่องต้นแบบใช้ไฟฟ้า 1,500 วัตต์ ต่อช่ัวโมง(ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท) มีต้นทุนการผลิตเครื่องต้นแบบ

ประมาณ 20,000 บาท และประเมินอายุทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องจักร 2 ปี ท างานปีละ150 วัน ท างานวันละ 8 ช่ัวโมง ท า

การหยอดเมล็ดได้วันละ 424 ถาดต่อวัน คิดเป็นต้นทุนด้านแรงงาน 1.5 บาทต่อถาด (ต้นทุนแรงงาน= ค่าไฟฟ้า+ค่าเสื่อม

ราคา+ค่าแรงคนคุมเครื่อง) 
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สรุปผลการทดลอง 

การทดลองหัวดูดแบบท่อทองแดงท่ีมีรูใน 1 มิลลิเมตร ท่ีท าจากท่อทองแดงขนาดรูใน 1 มิลลิเมตร ในอุปกรณ์ย้าย

เมล็ดลงถาดเพาะกล้า ทดลองโดยใช้เมล็ดคะน้า ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ด น้ าหนักต่อเมล็ด 0.005 กรัม ค่าความ

เป็นทรงกลม 98.5%  ค่อนข้างเป็นทรงกลมผิวเรียบในการทดลองเครื่องได้ประสิทธิภาพสูงสุด (1เมล็ด/1หลุม) คิดเป็น  91.2 

% ที่ค่าแรงดันลม 2.9 kPa และในการทดสอบที่เวลา 1 วัน (8 ช่ัวโมง) อุปกรณ์ย้ายเมล็ดลงถาดเพาะกล้าสามารถท างานได้ 

424 ถาด แต่ละถาดมี 288 หลุม ซึ่งเร็วกว่าการใช้แรงงานเกษตรกรในการหยอดเมล็ดประมาณ 8 เท่า 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการทดลอง ควรหาเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิด ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทดสอบเพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบกัน 

ในบางครั้งหัวดูดท่อทองแดงน้ีอาจจะใช้ได้กับเมล็ดพันธ์ุหลายๆชนิดก็ได้ อีกประการหนึ่งในหัวดูดควรเปลี่ยนได้  เพื่อประโยชน์

แก่เกษตรกร   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์และ
น าไปใช้ในการเก็บตัวอย่างอากาศที่ปนเปื้อนสารระเหยเบนซีนในพื้นที่ส ารวจ โดยวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วย
เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี จากการศึกษาพบว่าเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรี ย ์       
ใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับบรรจุในหลอดดูดซับ 5 กรัม ปริมาณของตัวท าละลายอะซิโตนที่ใช้ส าหรับสกัดสารระเหย
เบนซีนมีปริมาตร 5 มิลลิลิตร และใช้ระยะเวลาในการสกัดสาร 10 นาที  มีค่าร้อยละการไดค้ืนกลับของเทคนิคการสกัด 96.98  
และเมื่อน าเครื่องไปใช้เก็บตัวอย่างในพื้นที่ส ารวจบริเวณแยกไฟแดงสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังเปิดภาคเรียน เป็นเวลา 7 วัน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 จากผลการศึกษาพบว่าสารระเหย       
เบนซีนมคีวามเข้มข้นเฉลี่ย 1.097 และ 1.206 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ    

 
ค าส าคัญ : เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสาน, แก๊สโครมาโทกราฟี, ถา่นกัมมันต,์ สารระเหยอินทรีย ์
 

Abstract 
 This research was to study the construction of a home-made hybrid air sampler for organic 
volatile analysis and to utilize the home-made hybrid air sampler to collect benzene contaminated air in 
a survey area. The qualitative and quantitative methods were analyzed using gas chromatography 
technique. The results revealed that the percentage of the extraction from the activated carbon in an 
absorbent tube which was 5 g, the extracted acetone was 5 ml and the extraction time was 10 min. The 
percentage of the recovery of extraction was 96.98. Home-made hybrid air sampler was conducted at the 
traffic light intersection of Dechatiwong Bridge, Nakhon Sawan province compared with the week before 
and after school sysmester for 7 days in March, 2017. It was found that the average concentrations of 
benzene found were 1.097 mg/l and 1.206 mg/l, respectively.  
 
Keywords : home-made hybrid air sampler, gas chromatography, activated carbon, volatile organic 
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บทน า 
 มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่อากาศมีสารมลพิษอินทรีย์เจือปนในปริมาณที่สูงกว่าปกติและสะสม
เป็นระยะเวลานานจนท าให้เกิดผลเสียต่อพืช สัตว์ สุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะทางเดินหายใจ ผิวหนัง และ
เยื่อบุอ่อน อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพท าให้เป็นโรคภัยต่างๆ ซึ่งมลพิษทางอากาศเหล่านี้เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น 
มลพิษที่เกิดจากท่อไอเสียของรถยนต์ มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากกิจกรรมการเกษตรและมลพิษจากการ
ระเหยของแก๊สบางชนิด หรืออาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น การเกิดภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ป่า การเน่าเปื่อยและการหมัก 
การปลิวกระจายของดิน แก๊สมีพิษในธรรมชาติ การระเหยของพืช การปลิวกระจายของเมล็ดและเกสรของพืช เป็นต้น        
ซึ่งมลพิษทางอากาศเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของแก๊ส ของเหลว หรืออนุภาคของของแข็ง สารมลพิษที่พบในอากาศที่ส าคัญ ได้แก่ 
ฝุ่นละออง แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสารระเหย
อินทรีย์ (Volatile organic compounds) ซึ่งในส่วนของสารระเหยอินทรีย์นี้เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการฟุ้งกระจายเป็นไอ
ระเหยในสภาพที่มีความดันและอุณหภูมิปกติ สารระเหยอินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่น ามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเป็นสารชะล้างผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 2 
คือ กลุ่มสารที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูงและสารประกอบของ น้ ามันเช้ือเพลิง เช่น โทลูอีน ไซลีน อะซิโตน และเ บนซีน               
(พัชรี วีระพจนานันท์, 2543) สารเหล่านี้สามารถแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ทั้งในดิน น้ า และอากาศ ท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  สารระเหยเบนซีนเป็นสารมลพิษชนิดหนึ่งในกลุ่มสารระเหยอินทรีย์   เกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ กล่าวคือ เบนซีนเป็นสารก่อเกิดมะเร็งและท าลายระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกาย (carcinogenicity) การได้รับเบนซีนเป็นเวลานาน มีผลท าให้เกิดความผิดปกติของเลือดได้หลายแบบโดยในระยะแรก
จะเกิดภาวะโลหิตจาง หรือมีเกร็ดเลือดลดต่ าลง หรือมีจ านวนเม็ดเลือดขาวลดต่ าลงกว่าปกติ อย่างใดอย่างหนึ่งจากนั้นจ านวน
เซลล์ชนิดต่างๆทั้งหมดในเลือดจะลดลงซึ่งเกิดจากการที่ไขกระดูกได้รับความเสียหาย และจากนั้นผู้ป่วยที่รอดจากการที่ไข
กระดูกได้รับความเสียหายจนท าให้เกิดภาวะโลหิตจางแบบท่ีไม่มีการเกิดขึ้นใหม่ของเม็ดเลือดแดง (aplastic anemia) มักจะ
มีการเจริญของไขกระดูกที่ผิดปกติซึ่งจะพัฒนาต่อไปจนเกิดภาวะที่มีเม็ดขาวมากกว่าปกติซึ่งเรียกภาวะเช่นนี้ว่าลิวคีเมีย 
(leukemia) หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อเกิดการกลายพันธุ์  (mutagenicity) คือ เบนซีนเป็นสารที่ท าให้
เกิดการหักของโครโมโซมในคนและถ้าหากมีการสัมผัสสารระเหยเบนซีน จากการหายใจที่ความเข้มข้น 20,000 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จะเสียชีวิตภายใน 5-10 นาที แต่ถ้าหากมีการกลืนกินเข้าไปจะท าให้มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง 
เพราะกระเพาะถูกกัดกร่อนอาจท าให้เสียชีวิตได้ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า 
พบปริมาณสารระเหยอินทรีย์ในบรรยากาศมีค่าเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551  (กรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 
 ปัจจุบันการตรวจสอบและการวิเคราะห์หาปริมาณสารเหล่านี้ในบรรยากาศท าได้โดยการเก็บตัวอย่างอากาศแล้ว
น าไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ซึ่งการเก็บตัวอย่างอากาศสามารถท าได้โดยใช้
วิธีพาสซีฟและวิธีแอคทีฟ วิธีพาสซีฟเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างอากาศโดยที่ไม่ต้องใช้ปั๊มในการดูดอากาศแต่อาศัยหลักการแพร่
ของสารที่ต้องการศึกษาเข้าไปยังหลอดดูดซับที่อยู่ในอุปกรณ์ การเก็บอากาศแบบพาสซีพมีวิธีการที่ง่าย ไม่ซับซ้อนแต่มีปัจจัย
ที่มีผลต่อการเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ระยะเวลาในการดูดซับ ขนาดของหลอดดูดซับ ความช้ืนในอากาศ อุณหภูมิของวันที่เก็บ
ตัวอย่าง ทิศทางลมและสิ่งเจือปนในอากาศ อีกทั้งการเก็บตัวอย่าง แบบพาสซีฟที่อาศัยหลักการแทรกซึมจะต้องเลือกใช้     
เมมเบรนและสารเคมีที่มีความเฉพาะกับแก๊สที่ต้องการศึกษา (มาลินีและมณฑา, 2555) ส่วนข้อจ ากัดของการเก็บอากาศ             
แบบพาสซีฟจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้อง ความแม่นย า เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บตัวอย่างแบบแอคทีฟ ซึ่งเป็นวิธีเก็บ
ตัวอย่างมาตรฐานในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ดังนั้นการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแบบพาสซีฟเหมาะสมที่จะใช้ตรวจสอบ
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คุณภาพอากาศระดับภาคและระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่วิธีแอคทีฟเป็นการใช้ปั๊มดูดอากาศเข้าไปในอุปกรณ์เก็บอากาศ โดยให้
อากาศผ่านเข้าไปยังเครื่องตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์สารที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ซึ่งการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแอคทีฟเป็นวิธีการเก็บ
ตัวอย่างมาตรฐาน ใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ตัวอย่างรวดเร็ว แต่ข้อเสียของวิธีแอคทีฟนี้คือ เครื่องม ี    
ราคาสูง เนื่องจากอุปกรณ์ส่วนประกอบต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้มีต้นทุนในการวิเคราะห์สูง  เครื่องมีขนาดใหญ่
น้ าหนักมาก ท าให้ไม่สะดวกในการติดตั้งและการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆได้ จากวิธีพาสซีฟและวิธีแอคทีฟที่กล่าวมาจะ
เห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่พบว่ามีงานวิจัยที่
น าเอาข้อดีของทั้ง 2 วิธีการนี้มาสร้างเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน าเอาจุดเด่นของทั้งวิธีพาสซีฟและวิธีแอคทีฟมาศึกษาการสร้างเครื่องเก็บอากาศแบบ
ผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ขึ้นในการเก็บตัวอย่างอากาศที่ปนเปื้อนสารระเหยเบนซีน ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน       
ใช้ระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคา
ถูก ท าให้มีต้นทุนในการวิเคราะห์ต่ า ขนาดของเครื่องไม่ใหญ่สามารถติดตั้งและการเคลื่อนย้ายไปยังสถานท่ีต่างๆได้ เครื่องเก็บ
อากาศแบบผสมผสานนี้ใช้หลักการแพร่โดยมีปั๊มเป็นตัวกระตุ้น รวมทั้งศึกษาประสิทธิภาพของเครื่อง ซึ่งได้ท าการศึกษา      
ผลของตัวแปรต่างๆดังต่อไปนี้ ปริมาณถ่านกัมมันต์ที่ใช้เป็นตัวดูดซับ ปริมาณของตัวท าละลาย ระยะเวลาในการสกัด และ
น าไปประยุกต์ใช้เก็บตัวอย่างในพื้นที่ส ารวจบริเวณแยกไฟแดงสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งบริเวณนี้ถือว่าเป็นถนน
ที่เป็นประตูสู่ภาคเหนือที่ถือได้ว่ามีการจราจรที่แน่นหนาอีกทั้งบริเวณนี้ยังเป็นถนนเส้นหลักของชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่มีการ
สัญจรในชีวิตประจ าวันอย่างมาก ซึ่งสารพิษจากสารระเหยอินทรียท์ี่ถูกปล่อยออกมาจากยานพาหนะเหลา่นี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดนครสวรรค์โดยตรง จากนั้นน าไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเทคนิค
แก๊สโครมาโทกราฟ ี
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การสร้างเคร่ืองเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย ์
 เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ได้ดัดแปลงมาจากเครื่องดูดเสมหะยี่ห้อ 
YUWELL รุ่น 7E – A ประเทศจีน ซึ่งออกแบบเครื่องที่มีลักษณะให้ทางเข้าอากาศผ่านหลอดดูดซับสารระเหยเบนซีน          
ซึ่งหลอดดูดซับจะใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับสารระเหยเบนซีน และใช้ส าลีปิดปลายหลอดทั้ง 2 ด้าน ระหว่างถ่านกัมมันต์
เพื่อกรองอนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ส่วนช่องทางออกของอากาศผ่านตัวกรองก่อนเข้าตัวปั๊มดูดอากาศในการดูดอากาศ 
ซึ่งตัวปัม๊จะติดตั้งตัวควบคุมความดนัไว้ ส่วนด้านข้างตัวเครื่องติดพัดลมเพื่อระบายความรอ้นของมอเตอร์และเครื่องเก็บอากาศ
ที่สร้างมีความสูง 1.00 – 2.50 เมตร สามารถปรับระดับความสูงได้ ติดตั้งอุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมการท างานของเครื่อง    
ในการเก็บตัวอย่าง เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์สามารถปรับใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า
กระแสสลับและกระแสตรงโดยใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ท่ีใช้ส าหรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ ในการแปลง 
กระแสไฟฟ้า ดังภาพท่ี 1 – 5 
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ภาพที่ 1 แสดงเครื่องดูดเสมหะที่ใช้ดัดแปลง                          ภาพท่ี 2 แสดงทางเข้าอากาศก่อนเข้าสู่หลอดตัวดดูซับ        
           สร้างเครื่องเก็บอากาศ                                                    อากาศก่อนผ่านตัวกรองก่อนเข้าสู่ตัวปั้มดูดอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แสดงหลอดดดูซับสารระเหยเบนซีน                        ภาพที ่4  แสดงตัวแปลงกระแสไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาร์รอมเิตอร ์
พัดลมระบายความร้อน

  3 

4 

  2 

  1 ทางเข้าอากาศก่อนเข้าสู่ตัวปัม้ดูด
อากาศ 

สวิตช์เปิดปดิ

 
 
   1 

  2 

สวิตซ์เปดิปิด 

ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า 

2

3 
1 เต้ารับไฟฟ้าส าหรับเสียบปลั๊กอุปกรณ์ตั้งเวลา 

3 

2 
 

ทางเข้าอากาศก่อนเข้าสู่หลอดตัวดูดซับ 
 

 
หลอดบรรจุตัวดูดซับ 

ทางออกอากาศผ่านตัวดูดซบั 
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ภาพที่ 5  แสดงเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ในการเก็บตัวอย่างสารระเหยเบนซีน 
 
2. การศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ 
 ขั้นตอนนี้ท าการทดลองในระบบปิดเพื่อศึกษาสภาวะและประสิทธิภาพเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับ
การตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 2.1 การศึกษาปริมาณของถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสารระเหยเบนซีน 
 น าหลอดบรรจุตัวดูดซับยาว 15 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร มาบรรจุถ่านกัมมันต์ โดยใช้
ถ่านกัมมันต์ที่มีปริมาณแตกต่างกันเป็นตัวดูดซับสารระเหยเบนซีน คือ 3, 4, 5, 6 และ 7 กรัม ตามล าดับ ใช้ส าลีปิดปลาย
หลอดทั้ง 2 ด้าน ระหว่างถ่านกัมมันต์เพื่อกรองอนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศจากนั้นน าหลอดดูดซับที่เตรียมไว้ต่อเข้า    
เครื่องเก็บอากาศซึ่งบรรจุสารละลายมาตรฐานเบนซีนปริมาตร 20 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอร์วางไว้ด้านบนหลอดดูดซับท าการ 
ปิดฝาครอบเพื่อให้อยู่ในระบบปิดและเปิดเครื่องเก็บอากาศ 2 ช่ัวโมง จากนั้นน าถ่านกัมมันต์มาสกัดสารระเหยเบนซีนออกด้วย
ตัวท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 10 มิลลิลิตร โดยน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าความถี่สูงที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 10 นาที 
แล้วกรองสารละลายด้วยหัวกรองชนิดไนลอนที่มีรูพรุน (Nylon Syringe Filter) 0.45 ไมครอน ขนาด 13 มิลลิเมตร           
เก็บสารละลายที่สกัดได้ใส่ขวดตัวอย่างแล้วน าไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี  ซึ่งสภาวะ
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีที่ใช้วิเคราะห์ คือ ปริมาตรที่ฉีดวิเคราะห์ 1 ไมโครลิตร อุณหภูมิส่วนฉีดสาร 55 องศาเซลเซียส       
อุณหภูมิคอลัมน์ 150 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเครื่องตรวจวัด 150 องศาเซลเซียส (อรณิชา แก้วเทศและคณะ, 2558) 
 2.2 การศึกษาปริมาณของตัวท าละลาย  
 เป็นการทดลองที่ศึกษาต่อจากขั้นตอนที่ 2.1 โดยน าถ่านกัมมันต์ที่มีปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในขั้นตอนที่ 2.1 
ปริมาณ 5 กรัม มาสกัดสารระเหยเบนซีนออกด้วยตัวท าละลายอะซิโตนที่มีปริมาตรแตกต่างกัน คือ ปริมาตร 5, 10 และ 15 
มิลลิลิตร ตามล าดับ ใช้ระยะเวลาในการสกัด 10 นาที จากนั้นน าไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเครื่อง               
แก๊สโครมาโทกราฟีซึ่งสภาวะเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีที่ใช้วิเคราะห์เช่นเดียวกับ ขั้นตอนท่ี 2.1 
  

j

j

j

j

j
แบตเตอรี ่

ปั๊มดูดอากาศ 

อุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุม 
การท างานของเครื่องในการเก็บตวัอย่าง 

ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า 

กล่องบรรจุชุดอุปกรณ์เครื่องเก็บอากาศแบบ
ผสมผสานส าหรับการตรวจวดัสารระเหยอินทรีย ์

ทางเข้าของอากาศก่อนเข้าสู่หลอดตัวดูดซับและ 
ช่องทางออกของอากาศก่อนผ่านตัวกรองก่อนเข้าสู่ตัวปัม้ดูดอากาศ 

j

1 

2 

3

4 

5 6
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 2.3 การศึกษาระยะเวลาในการสกัด 
 
 
 การทดลองที่ศึกษาต่อจากขั้นตอนที่ 2.1 และ 2.2 โดยน าถ่านกัมมันต์ที่มีปริมาณที่เหมาะสม คือ ปริมาณ 5 กรัม     
มาสกัดสารระเหยเบนซีนออกด้วยตัวท าละลายอะซิโตนที่มีปริมาตรที่เหมาะสม คือ ปริมาตร 5 มิลลิลิตร โดยใช้ระยะเวลา   
ในการสกัดที่แตกต่างกัน คือ ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที ตามล าดับ จากนั้นน าไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วย
เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีซึ่งสภาวะเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีท่ีใช้วิเคราะห์เช่นเดียวกับ ขั้นตอนท่ี 2.1 
 2.4 การศึกษาร้อยละการได้คืนกลับของเทคนิคการสกัด  
 น าหลอดเก็บตัวอย่างมาบรรจุถ่านกัมมันต์ซึ่งใช้เป็นตัวดูดซับท่ีมีปริมาณ 5 กรัม ปิดทับปลายหลอดทั้ง 2 ด้านด้วย
ส าลีต่อเข้าเครื่องเก็บอากาศ จากน้ันบรรจุสารละลายมาตรฐานเบนซีนในบีกเกอร์ 20 มิลลิลิตร วางไว้ด้านบนหลอดดูดซับปิด
ฝาครอบเพื่อให้อยู่ในระบบปิด เปิดเครื่อง 2 ช่ัวโมง จากนั้นน าถ่านกัมมันต์มาสกัดสารระเหยเบนซีนด้วยตัวท าละลายอะซิโตน 
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใช้ระยะเวลาในการสกัด 10 นาที จากนั้นเก็บสารละลายตัวอย่างน าไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ
ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและค านวณร้อยละการได้คืนกลับจากสมการ 

 
 

100
C

CCC
%Recovery

std

stdstdsample







 
  

 
โดยที ่  %Recovery หมายถึง  ร้อยละการได้คืนกลับ 
   Csample  หมายถึง  ความเข้มข้นของสารตัวอย่าง 
   Cstd   หมายถึง  ความเข้มข้นของสารมาตรฐาน 

 
3. การติดต้ังอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศจากพื้นที่ส ารวจ 

น าเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ที่สร้างขึ้นไปติดตั้งบริเวณแยกไฟแดง
สะพานเดชาติวงศ์ ท าการเก็บตัวอย่างเป็นระยะเวลา 7 วัน (3 ซ้ า)  โดยเก็บตัวอย่างในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก่อนเปิดเรียน  
1 สัปดาห์ และช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์แรก เดือนพฤษภาคม 2560 จากนั้นน าตัวอย่างไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
และปริมาณด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
 
ผลการวิจัย 
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสารระเหยเบนซีน 
            1.1 การศึกษาปรมิาณของถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมส าหรับการดูดซบัสารระเหยเบนซีน 
                 จากผลการทดลองพบว่าถ่านกัมมันต์ที่บรรจุในหลอดบรรจุตัวดูดซับปริมาณ 3, 4, 5, 6 และ 7 กรัม มีพื้นที่ใต้
พีคเท่ากับ 113909, 122977, 136843, 134074 และ 133463 มิลลิโวลต์ ตามล าดับ ดังกราฟท่ี 1 
       
 
 
 

248



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

113909 122978 
136843 134074 133463 

0

50000

100000

150000

200000

3 4 5 6 7 

พื้น
ที่ใ

ต้พ
ีค(

มิล
ลิโ

วล
ต์)

 

ปริมาณถ่านกัมมันต์ (กรัม) 

291052 

136261 
90897 

0

100000

200000

300000

400000

3 10 15 

พื้น
ที่ใ

ต้พ
ีค(

มิล
ลิโ

วล
ต์)

 

ปริมาณตัวท าละลาย (มิลลลิิตร) 

 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟท่ี 1 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปรมิาณของถ่านกัมมันต์และพื้นท่ีใต้พีค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 2 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างปริมาณของอะซโิตนและพื้นท่ีใต้พีค 
 
1.2 การศึกษาปริมาณของตัวท าละลาย  
          จากการทดลองพบว่า เมื่อสกัดสารระเหยเบนซีนด้วยตัวท าละลายอะซิโตนท่ีมีปริมาตร 5, 10 และ 15 มิลลิลิตร     มี
พื้นที่ใต้พีคเท่ากับ 291052, 136261 และ 90897 มิลลิโวลต์ ตามล าดับ ดังกราฟท่ี 2  
 
1.3 การศึกษาระยะเวลาในการสกดั  
            จากการทดลองพบว่า เมื่อสกัดสารระเหยเบนซีนโดยใช้ระยะเวลา 5, 10 และ 15 นาที มีพื้นที่ใต้พีคเท่ากับ 
166889, 288036 และ 219936 มิลลิโวลต์ ตามล าดับ ดังกราฟท่ี 3  
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กราฟท่ี 3 แสดงความสมัพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการสกัดและพื้นที่ใต้พีค 
 

           1.4 การศึกษาร้อยละการได้คืนกลับของเทคนิคการสกัด 
           จากการทดลองพบว่า เมื่อน าหลอดเก็บตัวอย่างมาบรรจุถ่านกัมมันต์ซึ่งใช้เป็นตัวดูดซับที่มีปริมาณ 5 กรัม ต่อเข้า
เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ซึ่งอยู่ในระบบปิด เปิดเครื่อง 2 ช่ัวโมง จากนั้นน า
ถ่านกัมมันต์มาสกัดสารระเหยเบนซีนด้วยตัวท าละลายอะซิโตน ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ใช้ระยะเวลาในการสกัด 10 นาท ี
จากนั้นเก็บสารละลายตัวอย่างน าไปวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีและจากผลการทดลอง 
เมื่อค านวณร้อยละการได้คืนกลับเฉลี่ยของเบนซีนมีค่าเท่ากับร้อยละ 96.98 ดังตารางที่ 1 และกราฟท่ี 4 
 
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละการได้คืนกลับของเทคนิคการสกัด 
 

ครั้งท่ี พื้นที่ใต้พีค(มิลลิโวลต์) ความเข้มข้นของเบนซีน(มลิลิกรัมต่อลิตร) ร้อยละคืนกลับ 
1 282174 146.57 97.71 
2 278417 144.71 96.47 
3 279255 145.13 96.75 

เฉลี่ย 279948.67 145.47 96.98 
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กราฟท่ี 4 กราฟมาตรฐานเบนซีนที่วิเคราะหด์้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีช่วงความเข้มข้น 50-150 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
2. ผลการวิเคราะหตั์วอย่างสารระเหยอินทรีย์ในอากาศจากพ้ืนที่ส ารวจ 
             เมื่อท าการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ โดยใช้ 
หลอดดูดซับที่บรรจุถ่านกัมมันต์ปริมาณ 5 กรัม ไปติดตั้งในพื้นที่ส ารวจ คือ บริเวณสี่แยกไฟแดงสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัด
นครสวรรค์ ในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก่อนเปิดเรียน  1 สัปดาห์ และช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์แรกของโรงเรียน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยเริ่มส ารวจตัง้แต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ พบว่าช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก่อนเปิดเรยีน 
1 สัปดาห์ และช่วงโรงเรียนเปิดภาคเรียนในสัปดาห์แรก พบสารระเหยเบนซีนความเข้มข้นเฉลี่ย 1.097 และ 1.206 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 และ กราฟท่ี 5 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สารระเหยเบนซีนในอากาศจากพื้นที่ส ารวจ 
 

วันท่ี 
ช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห ์ ช่วงโรงเรียนเปดิภาคเรียนในสัปดาห์แรก 

พื้นที่ใต้พีค 
(มิลลโิวลต์) 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

พื้นที่ใต้พีค 
(มิลลโิวลต์) 

ความเข้มข้น 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

1 1724 0.991 2395 1.290 
2 1974 1.103 2282 1.240 
3 1929 1.083 2121 1.168 
4 2000 1.114 2205 1.206 
5 2086 1.153 2230 1.217 
6 2041 1.133 2119 1.167 
7 1973 1.102 2086 1.153 

ค่าเฉลี่ย 1961.00 1.097 2205.43 1.206 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
กราฟท่ี 5 กราฟมาตรฐานเบนซีนที่วิเคราะหด์้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีช่วงความเข้มข้น 0.8-1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

y = 2243.8x - 500.2 
R² = 0.9987 
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อภิปรายผล 
1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับสารระเหยเบนซีน 
 1.1 การศึกษาปริมาณของถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสารระเหยเบนซีน 
 ในการศึกษาปริมาณของถ่านกัมมันต์ที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสารระเหยเบนซีน จากกราฟที่ 1 จะเห็นได้ว่า
ถ่านกัมมันต์ที่มีปริมาณ 3, 4 และ 5 กรัม มีพื้นที่ใต้พีคเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ แสดงว่าถ่านกัมมันต์ปริมาณ 3, 4 และ 5 กรัม
สามารถดูดซับสารระเหยเบนซีนได้เพิ่มขึ้นตามล าดับ เนื่องจากมีพื้นท่ีผิวของตัวดูดซับเหมาะสมกับความเข้มข้นของสารระเหย
เบนซีน ส่วนถ่านกัมมันต์ปริมาณ 6 และ 7 กรัม จะค่อยๆมีพื้นที่ใต้พีคลดลง แม้ว่าปริมาณตัวดูดซับจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากปริมาณของถ่านกัมมันต์กับความยาวและเส้นผ่านหลอดดูดซับไม่สมดุลกัน ดังนั้นจึงเลือกศึกษาถ่านกัมมันต์ที่มี
ปริมาณ 5 กรัม ในการทดลองต่อไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการดูดซับมากท่ีสุด  
 1.2 การศึกษาปริมาณของตัวท าละลาย  
 ผลการศึกษาปริมาณของตัวท าละลาย จากกราฟท่ี 2 จะเห็นได้ว่าปริมาตรตวัท าละลายอะซิโตน 5 มิลลิลิตร      มี
พื้นที่ใต้พีคสูงที่สุด ส่วนตัวท าละลายอะซิโตนที่มีปริมาตร 10 และ 15 มิลลิลิตร มีพ้ืนท่ีใต้พีคต่ ากว่า เนื่องจากมีปริมาณ     ตัว
ท าละลายมากเกินไปท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างปริมาณตัวดูดซับและปริมาณสารสกัด และในการทดลองไม่สามารถใช้ตัว
ท าละลายที่มีปริมาตรน้อยกว่า 5 มิลลิลิตรได้เนื่องจากตัวท าละลายนั้นน้อยเกินไปท าให้ตัวท าละลายไม่พอดีกับปริมาณถ่านกัม
มันต์ ปริมาณของถ่านกัมมันต์จะมีปริมาณอยู่เหนือตัวท าละลายอาจท าให้ไม่สามารถสกัดสารละเหยเบนซีนส่วนที่อยู่เหนือตัว
ท าละลายได้ ดังนั้นในการทดลองนี้จึงเลือกใช้ปริมาณของตัวท าละลายในการสกัดปริมาตร 5 มิลลิลิตร       
 1.3 การศึกษาระยะเวลาในการสกดั 
 จากผลการศึกษาระยะเวลาในการสกัด จากกราฟที่ 3 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการสกัด  10 นาที มีพื้นที่ใต้พีค 
สูงที่สุด  ส่วนระยะเวลาในการสกัด 5 และ 15 นาที มีพื้นที่ใต้พีคต่ ากว่าระยะเวลา 10 นาที เนื่องจากถ้าหากใช้ระยะเวลาใน
การสกัดน้อยเกินไปท าให้สารระเหยเบนซีน สกัดออกมาได้ในปริมาณที่น้อย เช่นระยะเวลา 5 นาที และถ้าหากมีการใช้
ระยะเวลาในการสกัดเพิ่มขึ้นเป็น 15 นาที ความร้อนจากเครื่องเขย่าความถี่สูงจะท าให้สารตัวอย่างเกิดการสลายตัว            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรณิชา  แก้วเทศ และคณะ (2558) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงเลือกใช้ระยะเวลาในการสกัด      
10 นาที เพราะสามารถสกัดสารระเหยเบนซีนออกจากตัวดูดซับได้ดีที่สุด 
 1.4 การศึกษาร้อยละการได้คืนกลบัของเทคนิคการสกัด 
 การศึกษาร้อยละการได้คืนกลับของเทคนิคการสกัด จากตารางที่ 1 แลกราฟที่ 4  ค่าร้อยละการได้คืนกลับของ
เทคนิคการสกัดเท่ากับ 96.98 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารเบนซีน ซึ่งเกณฑ์ค่าร้อยละการได้คืนกลับ
ของเทคนิคการสกัดโดยทั่วไปควรอยู่ในช่วง 80 - 120 (นันทนา กันยานุวัฒน์ และนุชนาท นาค า. 2555)  
2. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสารระเหยอินทรีย์ในอากาศจากพ้ืนที่ส ารวจ 
 จากตารางที่ 2 และ กราฟท่ี 5 การวิเคราะห์สารระเหยเบนซีนในอากาศจากพื้นที่ส ารวจบริเวณแยกไฟแดงสะพาน
เดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์กับช่วงโรงเรียนเปิด
ภาคเรียนในสัปดาห์แรก จะเห็นได้ว่าค่าความเข้มข้นของสารระเหยเบนซีนในช่วงเปิดภาคเรียนในสัปดาห์แรก มีค่าที่สูงกว่า
ช่วงก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์  เท่ากับ 0.109 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากช่วงเปิดภาคเรียนมีการใช้รถยนต์ในการเดินทางสัญจร
ไปส่งนักเรียนและไปท างานมากกว่าช่วงปิดภาคเรียน  

ทั้งนี้เมื่อน าผลการศึกษาสภาวะของการใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสซีฟชนิดหลอดส าหรับตรวจวัดสารกลุ่ม 
BTEX ของอัญชลี คัตรมี (2559) พบว่ามีความเข้มข้นของสารมลพิษเบนซีนที่ตรวจวัดได้มีค่าน้อยกว่า ท้ังนี้เนื่องมาจากอิทธิพล
ปัจจัยภายนอก สภาพภูมิอากาศ ความซื้น ความเร็วลม อุณหภูมิและที่ส าคัญคือระบบของเครื่องเก็บอากาศใช้หลักการที่
แตกต่างกัน  เนื่องจากระบบเก็บอากาศแบบผสมผสานเป็นการใช้หลักการแพร่โดยใช้ปั๊มเป็นตัวกระตุ้น ในขณะที่การเก็บ
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อากาศแบบพาสซีพของอัญชลี คัตรมี (2559) ที่ท าการเก็บตัวอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นหลักการแพร่แบบธรรมดา ส่วน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์กับประสิทธิภาพการ
เก็บตัวอย่างอากาศด้วยระบบแอคทีฟเป็นการเก็บตัวอย่างฝุ่นในอากาศที่ปนเปื้อนสารระเหยอินทรีย์ที่ตกอยู่บนกระดาษกรอง
มาสกัดสารระเหยส่วนเครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ที่สร้างขึ้นเป็นการดูดอากาศที่
ปนเปื้อนสารระเหยเข้าที่ตัวดูดซับเพื่อน าไปวิเคราะห์ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ถูกสร้างขึ้นด้วยขั้นตอนที่ง่ายไม่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน อุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่องราคาถูกหาซื้อได้ง่าย ท าให้มีต้นทุนในการวิเคราะห์ไม่สูง เครื่องสามารถน าไป
ติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายไปยังสถานท่ีพื้นที่ส ารวจต่างๆ ได้สะดวก เนื่องจากชุดอุปกรณ์ของเครื่องมีขนาดเท่ากับ 0.5 x 0.5 x 0.5 
เมตร ความสูงของกล่องใส่หลอดบรรจุตัวดูดซับสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่ 1.0 – 2.5 เมตร ใช้ปั๊มในการดูดอากาศ 
ท าให้ความเร็วลมหรือทิศทางกระแสลมไม่มีผลรบกวนต่อประสิทธิภาพการเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปวิเคราะห์ ใช้ระยะเวลาในการ
เก็บตัวอย่างรวดเร็ว เครื่องสามารถตั้งเวลาและควบคุมการท างานในการเก็บตัวอย่าง ได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้ระบบ
กระแสไฟฟ้าได้ 2 ระบบ คือ กระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้าสลับ ในส่วนของหลอดดูดซับใช้ถ่านกัมมันต์ชนิดเกร็ดเป็นตัว
ดูดซับสารระเหยเบนซีน และใช้ส าลีปิดปลายหลอดทั้ง 2 ด้าน ระหว่างถ่านกัมมันต์เพื่อกรองอนุภาคที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ  
เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ที่สร้างขึ้นมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,950 บาท ซึ่งต่ ากว่า
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบแอคทีฟที่จ าหน่ายในเชิงพานิชย์ที่มีราคาระหว่าง 98,500 – 163,000 บาท แต่มีราคาสูงกว่า
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพาสซีฟท่ีจ าหน่ายในเชิงพานิชย์ที่มีราคาระหว่าง 500 – 2,000 บาท 
 เครื่องเก็บอากาศแบบผสมผสานส าหรับการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ที่สร้างขึ้นในการเก็บตัวอย่างอากาศ         
ที่ปนเปื้อนสารระเหยเบนซีนในพื้นที่ส ารวจ ใช้ปริมาณถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับบรรจุในหลอดดูดซับ 5 กรัม ปริมาณของ    
ตัวท าละลายอะซิโตนท่ีใช้ส าหรับสกัดสารระเหยเบนซีนมีปริมาตร 5 มิลลิลิตร และใช้ระยะเวลาในการสกัดสาร 10 นาที มีค่า
ร้อยละการได้คืนกลับของเทคนิคการสกัด 96.98 และเมื่อน าเครื่องไปใช้เก็บตัวอย่างในพื้นที่ส ารวจบริเวณแยกไฟแดงสะพาน
เดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เปรียบเทียบระหว่างช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียนก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์ และช่วงโรงเรียนเปิด
ภาคเรียนในสัปดาห์แรก พบสารระเหยเบนซีนความเข้มข้นเฉลี่ย 1.097 และ 1.206 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย และมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครสวรรค์ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน าข้อคิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไขร่างวิจัยมาโดยตลอด            
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง กระทั่งงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้านี้ ผู้วิจัย   
ขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านท่ีได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผู้วิจัยตลอดจนเป็น
ก าลังใจส าคัญที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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ชนิดและความเข้มข้นของพีเอชบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของ 
กระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร 

Effect of types and concentrations of pH buffer on stability of methane production 
from food waste 

 

สิรินันท์  จันทร์ค า   จักรกฤช  ศรีละออ และ ชัชวินทร์  นวลศรี* 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : chatchawin.n@gmail.com 

  

บทคัดย่อ 

 กระบวนการหมักแบบไร้อากาศเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นวิธีการก าจัดเศษอาหารที่มีประสิทธิภาพและยังได้

พลังงานงานทดแทนกลับมาใช้ประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญที่สุดประการหนึ่งคือการลดต่ าลงของค่า pH ใน

กระบวนการหมัก อันเนื่องมาจากความไม่สมดุลของการผลิตกรดไขมันระเหยง่าย (Volatile fatty acids; VFAs) ที่สร้างขึ้นได้

อย่างรวดเร็ว ในขณะที่การน า VFAs ไปใช้ในการสร้างแก๊สมีเทนเกิดขึ้นได้ช้า ส่งผลให้เกิดการสะสมของ VFAs ในระบบ ซึ่ง

แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ การน าพีเอชบัฟเฟอร์มาใช้ในการควบคุมค่า pH ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ โดยใน

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาผลของชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ ได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) และ แคลเซียม

คาร์บอเนต (CaCO3) ที่มีต่อเสถียรภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า NaHCO3 มี

ประสิทธิภาพในการควบคุม pH ให้เป็นกลางได้ดีกว่า CaCO3 แต่การผลิตมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ CaCO3 เป็นบัฟเฟอร์ มี

ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ NaHCO3 ทั้งนี้ เนื่องจากการสะสมของประจุโซเดียม (Na+) ในน้ าหมัก ส่งผลให้เกิดการยับยั้ง

กระบวนการท างานของแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทนมากกว่าการสะสมของประจุแคลเซียม (Ca+) ดังนั้น ข้อจ ากัดของการใช้ 

NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวัง 

 

ค าส าคัญ : เศษอาหาร  แก๊สชีวภาพ  ไบคาร์บอเนต  พลังงานทดแทน 

 

Abstract 

 Anaerobic digestion has been proved as a promising process for food waste removal along with 

renewable energy generation. However, the rapid drop of pH during anaerobic digestion of food waste is 

one of the serious problems due to imbalance between fast acidification and slow methanogenesis, 

resulting in accumulation of volatile fatty acids (VFAs). The uses of buffering agents to stabilize VFAs are 

often recommended to maintain a neutral pH of fermentation broth. In this work, effect of buffering 

agents i.e. NaHCO3 and CaCO3 and theirs concentrations on the stability of methane production from food 

waste were studied. Results revealed that NaHCO3 showed a higher efficiency in controlling pH than 
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CaCO3. However, the methane production when using CaCO3 as a buffer was higher. This is because 

accumulation of Na+ in the fermentation broth had a higher inhibitory effect on methanogenic than that 

of CaCO3. Therefore, the limitations of using NaHCO3 as buffer in anaerobic digestion should be 

concerned. 

 

keywords :  food waste, biogas, bicarbonate, renewable energy 

 

บทน า 

 พลังงานทดแทนมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งในโลกปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาด้านความไม่มั่นคงของเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น 

ถ่านหิน ปโิตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ส่งผลให้ราคาในท้องตลาดมีความผันผวน นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ท่ัวโลกให้ความส าคัญกับการหาแหล่งเช้ือเพลิงทดแทนที่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานชีวมวล

รูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีชีว

มวลเหลือท้ิงเป็นปริมาณมากในแต่ละปี ชีวมวลหลายประเภทที่มีศักยภาพในการน ามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ เช่น มูลสัตว์ น้ า

ทิ้งจากโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงขยะเศษอาหารจากครัวเรือน โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (2561) พบว่า 

ประเทศไทยมีความสามารถในการก าจัดขยะไม่ถึง 80% ของขยะที่เกิดขึ้น โดยปริมาณขยะที่ได้รับการก าจัดไม่ถูกต้องมีมากถึง 

26% และยังมีขยะมูลฝอยตกค้างอยู่ในแหล่งก าจัดอีกถึง 5.34 ล้านตัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นขยะเศษอาหารเหลือทิ้งจาก

ครัวเรือน ท าให้เกิดการรณรงค์จากภาครัฐในการคัดแยกขยะเศษอาหารออกจากทั่วไป เพื่อให้เกิดการจัดการที่ง่ายขึ้น  เศษ

อาหารเหลือท้ิงเหล่านั้นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย เช่น ท าปุ๋ยหมัก ท าอาหารสัตว์ นอกจากนี้ การน าเศษ

อาหารมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพโดยใช้กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ เป็นแนวทางการจัดการที่เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะ

นอกจากจะเป็นวิธีการย่อยสลายเศษอาหารได้อย่างมีประสทิธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังได้แก๊สชีวภาพซึ่ง

มีองค์ประกอบหลักเป็นแก๊สมีเทนเกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก และสามารถน าแก๊สที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นพลังงานทดแทนใน

ครัวเรือน ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมได้ 

 กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนหลักคือ กระบวนการย่อยสลายและสร้างกรด (hydrolysis 

and acidogenesis) และกระบวนการสร้างมีเทน (acetogenesis and methanogenesis) ซึ่งทั้งสองกระบวนการนี้ จะเกิด

จากการท างานของกลุ่มจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันคือ ในขั้นตอนแรกจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่ม acidogenic หรือ hydrogen 

producing bacteria ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีอัตราการเจริญสูง และเจริญได้ดีในช่วง pH ประมาณ 5.5 - 6.5 ส่วนกระบวนการ

หมักในขั้นตอนที่สอง จะเป็นการท างานของจุลินทรีย์ในกลุ่ม acetogenic bacteria และ methanogenic achaea ซึ่งเป็น

กลุ่มที่มีอัตราการเจริญต่ าและเจริญได้ดีในช่วง pH 6.5 - 7.2 ดังนั้น การควบคุมค่า pH ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ

จากเศษอาหารให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมประมาณ 6.5 - 7.2 (Appels et al., 2011; Zhao et al., 2008) จึงเป็นปัจจัยส าคัญ

ที่สุดปัจจัยหนึ่งในการควบคุมระบบผลิตแก๊สมีเทนให้มีเสถียรภาพ เนื่องจากเศษอาหารส่วนใหญ่มีองค์ประกอบหลักเป็น

คาร์โบไฮเดรต จึงถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นกรดได้ง่าย ส่งผลให้เกิดการสะสมของกรดและท าให้ค่า pH ลดต่ าลงได้อย่าง
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รวดเร็ว (Wang et al., 2017) ซึ่งโดยปกติแล้วควรมีการควบคุมปริมาณการเติมเศษอาหารเข้าสู่ระบบในปริมาณที่เหมาะสม 

ท าให้เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร หนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาคือการใช้สารเคมีที่มี

ความเป็นด่าง หรือมีคุณสมบัติในการเป็นบัฟเฟอร์ ส าหรับควบคุมค่า pH ของกระบวนการหมักให้มีเสถียรภาพ (Lin et al., 

2013) ซึ่งสารเคมีหรือบัฟเฟอร์ดังกล่าวมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป การ

เลือกใช้ชนิดและความเข้มข้นของสารเคมีหรือบัฟเฟอร์จึงข้ึนอยู่กับชนิดของสับสเตรทและสภาวะที่ใช้ในการหมัก 

 ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Gao et al. (2015) ได้ศึกษาการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3) เป็นบัฟเฟอร์ใน

กระบวนการผลิตมีเทนโดยใช้เศษอาหารเป็นสับสเตรท ใช้ความเข้มข้นของ NaHCO3 เท่ากับ 1,000 mg/L และแปรผัน

อัตราส่วนของหัวเช้ือจุลินทรีย์ต่อสับสเตรทเท่ากับ 1:1.4, 1:2.1, 1:2.8 และ 1:3.5 ผลการวิจัยพบว่า การใช้อัตราส่วนของหัว

เช้ือจุลินทรีย์ต่อสับสเตรทเท่ากับ 1:3.5 ส่งผลยับยั้งต่อกระบวนการผลิตมีเทน แม้ว่าจะมีการใช้ NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ 

เนื่องจากเกิดการสะสมของกรดไขมันระเหยง่ายที่ความเข้มข้นสูงกว่า 14,000 mg/L แต่การใช้อัตราส่วนของหัวเช้ือจุลินทรีย์

ต่อสับสเตรทเท่ากับ 1:2.8 โดยมี NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ ช่วยเพิ่มค่าผลได้ของมีเทนให้สูงขึ้นถึง 48.5% เมื่อเทียบกับทรีต

เมนต์ที่ไม่ใช้บัฟเฟอร์ แสดงให้เห็นว่า NaHCO3 ที่ระดับความเข้มข้น 1,000 mg/L ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหมกั

แบบไร้อากาศได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดเมื่อใช้สับสเตรทที่มีความเข้มข้นสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาชนิดและความเข้มข้น

ของบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่ระดับความเข้มข้น 30 กรัมของแข็งระเหยง่ายต่อลิตร 

(g-VS/L) โดยศึกษาการใช้ NaHCO3 และแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อค่า pH 

และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทน ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบบ าบัดเศษอาหารเหลือทิ้งได้

อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การเตรียมสับสเตรทและหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

1.1 รวบรวมเศษอาหารจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส าหรับใช้ในกระบวนการหมัก โดยน า

เศษอาหารมาแยกเอาส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ออก เช่น ยาง ถุงพลาสติก ไม้เสียบลูกช้ิน กระดูก เป็นต้น จากนั้นน าเศษ

อาหารปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นอาหาร แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 °C เพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาใช้  โดยเศษอาหาร

ส่วนหน่ึงจะถูกน ามาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าของแข็ง ท้ังหมด (Total solid; TS) ค่าของแข็งระเหยได้ 

(Volatile solid; VS) ปริมาณเถ้า (ash) ค่าพีเอช (pH) และค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand; COD) ตามวิธีมาตรฐาน

ของ American Public Health Association (1995) 

1.2 เม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไหลย้อนขึ้น (Upflow anaerobic sludge blanket; 

UASB) ของบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ถูกน ามาใช้เป็นหัวเช้ือส าหรับกระบวนการผลิตมีเทน 

เนื่องจากเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสับสเตรทประเภทคาร์โบไฮเดรตและผลิตมีเทนได้ดี จึงมีความ

เหมาะสมต่อการน ามาใช้ผลิตมีเทนจากเศษอาหารในงานวิจัยนี้ โดยเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมมาได้ จะถูกน ามาเก็บ

รักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C เพื่อไม่ให้เสียสภาพก่อนน ามาใช้ในการทดลอง และส่วนหนึ่งได้ถูกน ามาวิเคราะห์ค่า TS และ VS 

ตามวิธีมาตรฐานของ APHA (1995) เพื่อใช้ในการก าหนดปริมาณหัวเช้ือจุลินทรีย์เริ่มต้นในการทดลอง 
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2. การเตรียมกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 

การวิจัยนี้ใช้กระบวนการหมักแบบกะ (Batch) ภายใต้อุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) ในขวดหมักปริมาตร 

500 มิลลิลิตร ใช้ปริมาตรท างาน 300 มิลลิลิตร ก าหนดความเข้มข้นเริ่มต้นของเศษอาหารไว้เท่ากับ 30 g-VS/L แปรผันความ

เข้มข้นของ NaHCO3 ตั้งแต่ 9, 15, 21 และ 27 g/L ก าหนดเป็นรหัสของทรีตเมนต์ ได้แก่ Na-1, Na-2, Na-3 และ Na-4 

ตามล าดับ และแปรผันความเข้มข้นของ CaCO3 ตั้งแต่ 9, 15, 21 และ 27 g/L ก าหนดเป็นรหัสของทรีตเมนต์ ได้แก่ Ca-1, 

Ca-2, Ca-3 และ Ca-4 ตามล าดับ  โดยมีทรีตเมนต์ควบคุม (Control) คือ การใช้เศษอาหารที่ความเข้มข้น 30 g-VS/L โดยไม่

มีการเติมบัฟเฟอร ์มีขั้นตอนของกระบวนการหมัก ดังนี้ 

2.1 น าเศษอาหารมาเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 30 g-VS/L ปรับ pH เท่ากับ 7 ด้วย

สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 M เพื่อให้มีสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน แล้วจึงผสม

เม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB ส าหรับใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์ที่ความเข้มข้น 10 g-VS/L จากนั้นเติม

บัฟเฟอรล์งไปในอัตราส่วนที่ก าหนดในแผนการทดลอง แล้วจึงเติมทั้งหมดลงในขวดหมักให้ได้ปริมาตรท างาน 300 มิลลิลิตร 

ปิดฝาขวดหมักให้สนิท ไล่อากาศภายในขวดหมักออกด้วยแก๊สไนโตรเจนบริสุทธ์ิเพื่อให้เกิดสภาวะไร้อากาศ จากนั้นหมักทิ้งไว้

ที่อุณหภูมิห้อง ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การผลิตแกส๊มีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ชนิดและความเขม้ข้นของบัฟเฟอรท์ี่แตกต่างกัน 

2.2 เก็บข้อมูลปริมาตรแก๊สมีเทนด้วยวิธีแทนที่ของเหลว (Fluid displacement method) โดยต่อท่อแก๊ส

ชีวภาพที่ผลิตได้จากขวดหมักให้ไหลผ่านสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 M ดังแสดงในภาพที่ 2 เพื่อให้แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกดักจับไว้ในสารละลาย จากนั้นสารละลาย NaOH ที่อยู่ในขวดจะถูกแทนที่ออกมาด้วยแก๊สมีเทน ซึ่ง

ปริมาตรสารละลาย NaOH ที่ถูกแทนท่ีจะเท่ากับปริมาตรแก๊สมีเทนท่ีเกิดขึ้น 
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ภาพที่ 2 การวัดปริมาตรแก๊สมีเทนด้วยวิธีการแทนท่ีของเหลว 

2.3 เก็บข้อมูลค่า pH ระหว่างการหมักทุกๆ 3-5 วัน โดยการเก็บตัวอย่างน้ าหมักปริมาตร 2 มิลลิลิตร มาวัดค่า 

pH ด้วย pH meter 

3. การค านวณค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทน 

การค านวณค่าผลได้ของมีเทนในหน่วยมิลลิลิตรต่อกรัมของแข็งระเหยได้ (mL/g-VS) จะต้องแปลงหน่วย

ปริมาตรแก๊สมีเทนจากการทดลองในหน่วยมิลลิลิตร (mL) ให้เป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อลิตรสับสเตรท (mL/L) โดยการหารด้วย

ปริมาตรท างานของแต่ละทรีตเมนต์ (ในการทดลองนี้ใช้ปริมาตรท างานเท่ากับ 300 mL) ดังแสดงในสมการที่ 1 

ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม (mL/L) = 1,000 x 
(mL) านปริมาตรท าง

(mL) ารทดลองสมีเทนจากกปริมาตรแก๊
  (1) 

เมื่อได้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมในหน่วย mL/L แล้ว จึงท าการค านวณค่าผลได้ของมีเทนโดยการหารด้วยค่า

ความเข้มข้นของสับสเตรทท่ีใช้ในการทดลอง (ในการทดลองนี้ใช้เศษอาหารความเข้มข้น 30 g-VS/L) ดังแสดงในสมการที่ 2 

ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) = 
VS/L)-(g รทนของสับสเตความเข้มข้

(mL/L) สมีเทนสะสมปริมาตรแก๊
    (2) 

การค านวณค่าพลังงานของมีเทนจากการทดลอง จะคิดต่อหนึ่งหน่วยกรัมของแข็งระเหยได้ (g-VS) ของ

สับสเตรท มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกรัมของแข็งระเหยได้ (kJ/g-VS) โดยจะน าค่าผลได้ของมีเทนที่ผลิตได้ในหน่วย mL/g-VS ค่า

ความหนาแน่นของมีเทน (Methane density) และค่าความร้อนของมีเทน (Methane heating value) มาใช้ในการค านวณ 

ดังแสดงในสมการที ่3 

ค่าพลังงานของมีเทน (kJ/g-VS) = 
1,000

(kJ/g)  valueheating CH x (g/L) density CH x VS)-(mL/g  yieldCH 444
  (3) 

เมื่อ CH4 Yield       คือ ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) 

 CH4 Density      คือ ค่าความหนาแน่นของมีเทน (มีค่าเท่ากับ 0.72 g/L)  

 CH4 Heating Value     คือ ค่าความร้อนของมีเทน (มีค่าเท่ากับ 50 kJ/g) 

 

ผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติเบ้ืองต้นของเศษอาหารและหัวเชื้อจุลินทรีย ์

ผลวิเคราะห์ค่า COD  TS และ VS ของเศษอาหาร และเม็ดตะกอนจุลินทรีย ์แสดงในตารางที ่1 โดยจะเห็นไดว้า่

ค่า VS ของเศษอาหารมีค่าประมาณ 95% ของค่า TS แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเศษอาหารเป็นสารอินทรีย์ 

เช่นเดียวกับเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งมีค่า VS ประมาณ 92% ของค่า TS 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเศษอาหาร และเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ 

ค่าที่วิเคราะห ์ เศษอาหาร เม็ดตะกอนจุลินทรีย ์
ค่า COD (chemical oxygen demand) (g/L) 135.91 ไม่ได้ท าการวิเคราะห ์
ค่า TS (total solid) (g/kg) 188.01 133.28 
ค่า VS (volatile solid) (g/kg) 178.48 122.52 
เถ้า (ash) (g/kg) 9.53 10.76 
pH 5.78 ไม่ได้ท าการวิเคราะห ์

2. ชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทน 

ผลการทดลองพบว่า การผลิตแก๊สมีเทนของทรีตเมนต์ที่ไม่มีการเติมบัฟเฟอร์ลงในกระบวนการหมัก (Control) 

ล้มเหลวลง เนื่องจากมีการเกิดแก๊สมีเทนเพียงแค่ช่วง 2-3 วันแรกของกระบวนการหมัก จากนั้นกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนได้

หยุดชะงักลงไปจนถึงวันท่ี 30 ของกระบวนการหมัก (ภาพท่ี 3) ในขณะทีท่รีตเมนต์ที่มกีารเติมบัฟเฟอร์ลงในกระบวนการหมัก 

เกิดการผลิตแก๊สมเีทนท่ีสูงกว่าทรีตเมนตค์วบคุมอย่างเหน็ได้ชัด โดยปรมิาตรแก๊สมีเทนสะสมมีค่าแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ

ชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้ความเข้มข้นของ NaHCO3 ที่สูงกว่า 9 g/L ส่งผลให้ปริมาตรแก๊ส

มีเทนสะสมมีค่าลดลง ในขณะที่การเพิ่มความเข้มข้นของ CaCO3 จาก 9 g/L เป็น 21 และ 27 g/L ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมมี

ค่าเพิ่มขึ้นตามล าดับ โดยทรีตเมนต์ที่มีปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมสูงที่สุดได้แก่ การใช้ CaCO3 ที่ระดับความเข้มข้น 27 g/L (Ca-

4) ได้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมสูงที่สุดเท่ากับ 1,004 mL 

 

ภาพที่ 3  ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมเมื่อใช้ชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ที่แตกต่างกัน 

ในด้านของค่า pH ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จะเห็นได้ว่าบัฟเฟอร์ช่วยควบคุมระดับ pH ของน้ าหมัก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับทรีตเมนต์ควบคุมที่ไม่มีการเติมบัฟเฟอร์ โดยในทรีตเมนต์ควบคุมนั้น ค่า pH ของน้ าหมัก

ลดลงต่ ากว่า 4 ตั้งแต่วันที่ 3 ของการหมัก โดยมีค่า pH สุดท้ายเท่ากับ 3.52 (ภาพที่ 4) ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมต่อ

กระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ส่วนทรีตเมนต์ที่มีการใช้ CaCO3 เป็นบัฟเฟอร์ พบว่าในช่วงแรกของกระบวนการหมัก ค่า pH 

ของแต่ละทรีตเมนต์ลดต่ าลงอยู่ในช่วง 5.2-5.9 เนื่องจากเป็นช่วงที่สับสเตรทถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็นกรดไขมันระเหยง่าย 

แต่เมื่อเข้าสู่วันท่ี 6 ของการหมัก จะเห็นได้ว่าค่า pH มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะกรดไขมันระเหยง่ายเริ่มถูกใช้ไปใน

การสร้างแก๊สมีเทน โดยเมื่อสิ้นสุดการหมัก พบว่าค่า pH อยู่ในช่วง 6.6-6.7 
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ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่มีการใช้ NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ พบว่าสามารถควบคุมระดับของ pH ได้ดีกว่าการใช้ 

CaCO3 โดยเฉพาะทรีตเมนต์ที่มีการใช้ความเข้มข้นตั้งแต่ 15 g/L ขึ้นไป จะเห็นได้ว่าค่า pH ลดต่ าลงเล็กน้อยในช่วงแรกของ

การหมัก และหลังจากนั้น ค่า pH ของกระบวนการหมักค่อนข้างคงตัวอยู่ในระดับที่เป็นกลางไปจนสิ้นสุดกระบวนการหมัก 

โดยมีค่าอยู่ในช่วง 7.5-7.6 แสดงให้เห็นว่า NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับ pH ของกระบวนการหมัก

แบบไร้อากาศได้ดีกว่า CaCO3 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรีตเมนต์ที่ใช้ NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์จะมีค่า pH อยู่ในช่วงเหมาะสม

ที่สุดประมาณ 7.2 (Na-2) แต่ก็ไม่ได้เป็นทรีตเมนต์ที่มีการผลิตมีเทนดีที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลของสารยับยั้งที่พบในบัฟเฟอร์ 

NaHCO3 ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการผลิตมีเทน (อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้ออภิปรายผล) 

 

ภาพที่ 4  ค่า pH ของกระบวนการหมักเมื่อใช้ชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ที่แตกต่างกัน 

 

3. ค่าผลได้และค่าพลังงานของมเีทน 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าผลได้ของมีเทนจากทรีตเมนต์ที่ใช้ CaCO3 เป็นบัฟเฟอร์ที่ระดับความเข้มข้น 27 

g/L มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 111 mL/g-VS และมีค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุดเท่ากับ 4.02 kJ/g-VS ในขณะที่การใช้ NaHCO3 

เป็นบัฟเฟอร์นั้น ถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมระดับ pH ได้ดีกว่า CaCO3 แต่ในภาพรวมแล้วมีค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทน

ต่ ากว่าการใช้ CaCO3 โดยที่ความเข้มข้นของ NaHCO3 ที่เหมาะสมที่สุดคือ 9 g/L ให้ค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุด

เท่ากับ 69 mL/g-VS และ 2.45 kJ/g-VS ตามล าดับ 

ตารางที่ 2  ค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทนเมื่อใช้ชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์ที่แตกต่างกัน 

ชนิดของบัฟเฟอร์ ความเข้มขน้ของบัฟเฟอร์ 
(g/L) 

ค่าผลได้ของมีเทน 
(mL/g-VS) 

ค่าพลังงานของมีเทน 
(kJ/g-VS) 

Control - 6 0.22 

NaHCO3 
9 69 2.45 

15 44 1.57 
21 54 1.97 
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27 55 1.99 

CaCO3 

9 64 2.30 
15 61 2.20 
21 82 2.95 
27 111 4.02 

   

อภิปรายผล 

ชนิดและความเข้มข้นของบัฟเฟอร์เป็นปัจจัยส าคัญต่อค่า pH และประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร 

จากผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารที่ระดับความเข้มข้นสูงโดยไม่มีการใช้บัฟเฟอร์ ส่งผลให้

กระบวนการหมักล้มเหลวลง เนื่องจากเศษอาหารเป็นสับสเตรทที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์โบไฮเดรต จึงสามารถถูกย่อย

สลายและเปลี่ยนเป็นกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) สะสมอยู่ในกระบวนการหมักได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ค่า pH ลดต่ าลงมากจน

ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน (Zhao et al., 2008) ในขณะที่การใช้บัฟเฟอร์ ช่วยรักษาระดับ pH 

ของกระบวนการหมักได้ โดยเมื่อดูจากค่า pH ของกระบวนการหมักแล้ว จะเห็นได้ว่า NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ที่มีประสิทธิภาพ

ในการรักษาระดับ pH ให้อยู่ในช่วงที่เป็นกลางได้ดีกว่า CaCO3 ซึ่งความเข้มข้นของ NaHCO3 ที่เหมาะสมเท่ากับ 9 g/L ให้

ปริมาตรมีเทนสะสม ค่าผลได้ของมีเทน และค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุด แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ NaHCO3 ให้สูงกว่า 9 

g/L พบว่าประสิทธิภาพในการผลิตมีเทนมีค่าลดลง แม้ว่าทรีตเมนต์ดังกล่าวจะสามารถรักษาระดับของ pH ให้อยู่ในช่วงที่เป็น

กลางตลอดระยะเวลาการหมักได้ เนื่องจากการใช้ NaHCO3 ที่ระดับความเข้มข้นสูงเกินไป ประจุโซเดียม (Na+) ที่แตกตัว

ออกมาจากบัฟเฟอรใ์นปริมาณสูงจะเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์จุลินทรีย์ได้ (Gao et al., 2015) โดยที่ Chen et al. (2008) ได้

รายงานไว้ว่า ระดับความเข้มข้นของประจุ Na+ ที่สูงเกินไป จะส่งผลยับยั้งต่อกระบวนการเปลี่ยนกรดโพรพิโอนิกไปเป็น

กรดอะซิติกให้เกิดได้ยากข้ึน ท าให้เกิดการสะสมของกรดโพรพิโอนิกในน้ าหมัก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตแก๊สมเีทน 

ซึ่งความเข้มข้นของประจุ Na+ ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศควรอยู่ในช่วง 230-350 mg/L จึงจะเป็นช่วงที่เหมาะสม 

และส่งผลดีต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน (Kugelman & Chin, 1971; Patel & Roth, 1977) 

ผลของการใช้ CaCO3 เป็นบัฟเฟอร์ในกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร พบว่า ระดับ pH ของน้ าหมักเมื่อ

สิ้นสุดกระบวนการหมักอยู่ในช่วง 6.6-6.7 ซึ่งแม้ว่าระดับ pH ของน้ าหมักจะมีค่าต่ ากว่าการใช้ NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ แต่ยัง

จัดว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ คือประมาณ 6.5-7.2 (Appels et al., 2011; Zhao et al., 

2008) และเมื่อดูจากประสิทธิภาพในการผลิตมีเทนของทรีตเมนต์ที่ใช้ CaCO3 เป็นบัฟเฟอร์แล้ว พบว่ามีค่าสูงกว่าทรีตเมนต์ที่

ใช้ NaHCO3 เป็นบัฟเฟอร์ โดยที่การเพิ่มความเข้มข้นของ CaCO3 ส่งผลให้การผลิตมีเทนมีค่าสูงขึ้นด้วย ซึ่งความเข้มข้นของ 

CaCO3 เท่ากับ 27 g/L ให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม ค่าผลได้ของมีเทน และค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุด เท่ากับ 1,004 mL, 

111 mL/g-VS และ 4.02 kJ/g-VS ตามล าดับ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของประจุแคลเซียม (Ca+) ในน้ าหมัก

ส่งผลกระทบทางลบต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนน้อยกว่าประจุ Na+ โดยที่ Jackson-Moss et al. (1989) ได้รายงานว่า 

ประจุ Ca+ที่ระดับความเข้มข้นถึง 7,000 mg/L ไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ในขณะที่ Kugelman & 

McCarty (1964) ได้รายงานว่า ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของประจุ Ca+ ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศคือ 200 mg/L ซึ่ง

ความเข้มข้นที่ระดับ 2,500-4,000 mg/L ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อการผลิตมีเทน และที่ระดับความเข้มข้น 8,000 mg/L จึง
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จะมีผลกระทบที่ชัดเจนต่อแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน โดยผลกระทบทางลบของประจุ Ca+ ที่มีต่อกระบวนการหมักแบบไร้

อากาศที่สามารถเห็นได้ชัดเจนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการตกตะกอนจับตัวเป็นหินปนูและอุดตันระบบบ าบัดน้ าเสีย (van 

Langerak et al., 1998) นอกจากนี้ Yu et al. (2001) ได้รายงานไว้ว่า ความเข้มข้นของประจุ Ca+ ในช่วง 100-200 mg/L 

ช่วยส่งเสริมกระบวนการฟอร์มตัวของเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศได้ 

 

สรุปผลการวิจัย   

 NaHCO3 มีประสิทธิภาพในการรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหารได้ดีกว่า CaCO3 

แต่เมื่อดูจากการผลิตมีเทนแล้วพบว่า การใช้ CaCO3 เป็นบัฟเฟอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนได้ดีกว่าการใช้ 

NaHCO3 เนื่องจากความเข้มข้นของประจุ Na+ ในน้ าหมักที่สูงข้ึนนั้น ส่งผลยับยั้งโดยตรงต่อจุลินทรีย์กลุ่มผลิตมีเทน ในขณะที่

จุลินทรีย์กลุ่มผลิตมีเทนนั้น สามารถทนต่อประจุ Ca+ ที่ความเข้มข้นในระดับสูงกว่า ท าให้บัฟเฟอร์ NaHCO3 มีข้อจ ากัดใน

การใช้ที่มากกว่า CaCO3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ทรีตเมนต์ที่ใช้ CaCO3 ความเข้มข้น 27 g/L มีปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม ค่า

ผลได้ของมีเทน และค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุด โดยที่ระดับ pH ของน้ าหมักหลังจากสิ้นสุดกระบวนการหมักมีค่า 6.7 ซึ่งอยู่

ในช่วงที่เหมาะสมต่อกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 
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บทคัดย่อ 

 การพ่นสเปรย์ช้ินงานเป็นหนึ่งกระบวนการที่มีการประยุกต์ใช้แขนกลช่วยในการด าเนินการอย่างอัตโนมัติเพื่อช่วยลด
เวลาที่ใช้ในกระบวนการผลติ บทความนี้เสนอวิธีการโปรแกรมการเคลื่อนที่แขนกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการ
พ่นสเปรย์ชิ้นงานด้วยหุ่นยนต์ จากการทดลองพบว่าการปรับปรุงโปรแกรมควบคมุการเคลื่อนที่ของแขนกลในกระบวนการพ่น
สเปรย์ชิ้นงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการผลิตจากเดมิ 800 ช้ินงานต่อวัน เพิ่มเป็น 900 ช้ินงานต่อวัน และยัง
สามารถลดวตัถุดิบประเภทน้ ายาที่ใช้ในการพ่นสเปรย์จาก 18 ลิตรต่อวันเหลือเพียง 17 ลิตรต่อวันอีกด้วย 
 

ค าส าคัญ : กระบวนการหล่อถาวรร่วมกับการอัดน้ าโลหะ การพ่นสเปรย์ช้ินงาน แขนกล  

 

Abstract 

 Die-casting process is one process that has the application of a mechanical arm to help automate 

operations to help reduce the time spent in the production process. This article proposes a method for 

mechanical arm movement to increase the efficiency of time spent in spraying product with robots. From 

the experiment, it was found that the improvement of the motion control program of the arm in the 

spraying process increased the efficiency of the production time from the original 800 pieces per day to 

900 pieces per day and can also reduce the material used in spraying from 18 liters per day to 17 liters 

per day as well.  

 

keywords : die casting process, spray product, robot arm 

 

บทน า   

 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลไทยมา
อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนการลงทุนผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นไทยเริ่มขึ้นในช่วงปี 2510-2520 หลังมีการส่งเสริมการลงทุน
ผลิตยานยนต์ในไทยแล้วระยะหนึ่ง1/เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ควบคู่กับการมีมาตรการ
ส่งเสริมการผลิตและใช้ช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศ อาทิ 1) การปรับขึ้นภาษีนาเข้ารถยนต์ส าเร็จรูป (Complete Built-Up: 
CBU) และช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์ (Complete Knock-Down: CKD) เพื่อสนับสนุนการลงทุน ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ใน
ประเทศ 2) BOI มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐาน
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ผลิตในไทย อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เป็นต้น และ 3) ทางการก าหนดสัดส่วน
การใช้ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตในประเทศขั้นต่าง (Local content requirements) ในอัตราเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งปัจจุบันไทย
ก าหนดอัตราส่วน Local content ในการผลิตจักรยานยนต์สูงถึง 90% ของมูลค่าช้ินส่วนฯ ที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดและ
อัตราส่วนไม่ต่ ากว่า 60%, 54% และ 45% ในการผลิตรถปิกอัพ รถยนต์นั่ง และรถบรรทุก ตามล าดับ ส่งผลให้มีการลงทุนใน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์และช้ินส่วนอื่นๆ ในไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2559 ไทยมีสถานะเป็นผู้
ส่งออกช้ินส่วนฯ อันดับ 1 ใน อาเซียน ท้ังการส่งออกช้ินส่วนรถยนต์และช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ และเป็นอันดับ 14 ของโลก
ในการส่งออกช้ินส่วนรถยนต์ และอันดับ 7 ในการส่งออกช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มีส่วน
ส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ แต่เทคโนโลยีและความรู้ได้น าเข้าจากต่างประเทศ จึงควรให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย 
 บริษัทซูซูกิมอเตอร์จ ากัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการด้านช้ินส่วนยานยนต์มุ่งเน้นที่ช้ินส่วน
รถจักรยานยนต์มีความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตจึงได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ
แขนกล (Robot Arm) และในกระบวนการ Die-casting คือ กระบวนการหล่อถาวรร่มกับการอัดน้ าโลหะ เป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ส าคัญในการผลิตช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ (Niu, X. P., et.al., 2000) และ (Bonollo, F., et.al., 2015) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับแรงดันที่ใช้ในกระบวนการ Die-casting พบว่า แรงดันแก๊สที่เพิ่มขึ้นใช้มีผลต่อความหนาแน่นและสมบัติเชิงกล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้านทานแรงดึงและความเหนียวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยให้ความเร็วในการฉีดที่
เหมาะสมส าหรับการผลิตงานหล่อที่มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นด้วย (Zhang, C., et.al., 2018) ศึกษาเกี่ยวกับการหา
คา่พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในกระบวนการ Die-casting โดยใช้แรงดันต่ า 
 ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้แขนกลและระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
แต่หากสามารถเพิ่มประสทิธิภาพดา้นเวลาของกระบวนการ Die-casting ด้วยหุ่นยนต์ได้จะท าให้ประสิทธิภาพด้านเวลาในการ
ผลิตเพิ่มขึ้น (ภูษิต บุณยทรรพ., 2549) ศึกษาการท างานของตัวแขนกลโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์  ซึ่งประกอบด้วย ส่วนการ
สั่งงานเซอร์โวมอเตอร์  ส่วนควบคุมการสั่งงานผ่านพอร์ตRS 232  ทั้ง 2 ส่วน  จะถูกควบคุมโดยไมโครคอลโทรลเลอร์ตระกูล 
MCS-51  เบอร์ AT89S52  ใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรม  หลักการท างานเมื่อจ่ายไฟให้กับชุดแขนกล  ชุดแขนกลจะท า
การก าหนดค่าเริ่มต้นของเซอร์โวมอเตอรท์ีละตวั  เริ่มจากฐานจนถึงตัวคลิปเปอร์ตามล าดับ  เมื่อเสร็จแล้วก็สามารถบังคับแขน
กลได้โดยผ่านปุ่มควบคุมเป็นตัวบังคับและสามารถสั่งงานทางคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านพอร์ตอนุกรมอีกด้วย 
 (สุริยา อามาตร., 2547) ศึกษาการน าเซอร์โวมอเตอร์มาเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้ท าการเขียนโปรแกรมควบคุมการ
ท างานด้วยภาษาแอสเซมบลีเสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกอบตัวแขนขึ้นมาโดยใช้แผ่นเหล็กที่มีขนาดบาง เมื่อท าการโหลด
โปรแกรมให้แขนแล้วผลปรากฏว่า การเคลื่อนที่ของแขนไม่ค่อยนิ่มนวลและเวลาเคลื่อนที่ลงมายังจุดต่ าสุดแขนจะเคลื่อนที่เร็ว 
ทั้งนี้เนื่องมาจากความเร็วของมอเตอร์และน าหนักของตัวแขนเอง ซึ่งแนวทางที่อาจจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้คือ การหน่วง
เวลาของโปรแกรมให้นานมากข้ึนหรือการใช้เฟืองทดรอบ 
 (โชคชัย จ าปาโพธิ.์, 2547) ศึกษาการท างานของแขนกลโดยมีวัตถุประสงค์ของการท าโครงการคือ เพื่อการศึกษาการ
ท างานของแขนกล สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานให้แขนกลตามเง่ือนไข
ที่ก าหนด โดยใช้ บอร์ดไมรโครคอนโทรลเลอร์ Ax-11 ซึ่งใช้โปรแกรม Interactive C ในการควบคุมแขนกล 
 เนื่องจากแผนก Die-casting ต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตช้ินงาน เพื่อให้ได้จ านวนช้ินงานที่มากขึ้น 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลกระบวนการพ่นสีและพบว่า ในส่วนของหุ่นยนต์ สเปรย์ที่ใช้เวลาในการพ่นสเปรย์ช้ินงานค่อนข้างนาน 

ซึ่งสามารถแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ หุ่นยนต์ที่ใช้ท าการพ่นสเปรย์ช้ินงานให้ใช้เวลาให้น้อยลง

เพื่อเพ่ิมผลผลิตได้มากข้ึน 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนที่ของแขนกลในการพ่นสเปรย์ชิ้น 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการพ่นสเปรย์ช้ินงานด้วยหุ่นยนต์ 

 

ขอบเขต 

1. เพิ่มประสิทธิภาพของแขนกลที่ใช้พ่นสเปรย์ช้ินงานในกระบวนการ Die- casting โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงการ

เคลื่อนที่ของแขนกล 

2. การวัดประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในกระบวนการ Die – casting วัดจากเวลารวมที่ใช้ทั้งกระบวนการ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

กระบวนการ Die-casting คือ กระบวนการหล่อถาวรร่มกับการอัดน้ าโลหะ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการผลิต

ช้ินส่วนรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้แขนกลและระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและ

แม่นย ามากยิ่งขึ้น กระบวนการ Die-casting เป็นกระบวนการที่ท าโดยเครื่องจักรอัตโนมัติ Injection ดังแสดงในรูปที่ 1 

บริเวณที่อยูใ่นวงกลมสีแดงคือแขนกลที่ใช้พ่นสเปรย์ช้ินงาน 

 

             
รูปที่ 1 เครื่องจักรอัตโนมัติ Injection 
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หากสามารถปรับปรุงการเคลื่อนที่ของแขนกลได้ จะท าให้เวลาที่ใช้ในกระบวนการ Die-casting น้อยลง ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ทั้งกระบวนการ และในภาพรวมสามารถเพิ่มก าลังการผลติได้ ขั้นตอนการปรับปรุงการเคลื่อนที่ของ

แขนกลแสดงในรูปที่ 2  

 

รูปที่ 2 โฟลว์ชาร์ตแสดงข้ันตอนการท างาน 
 

 

ขั้นตอนการปรับปรุงการเคลื่อนที่ของแขนกลสเปรย์ชิ้นงานในกระบวนการ Die-cast 

1. ตรวจสอบการท างานขณะที่ Robot ก าลังพ่นน้ ายาหล่อเย็นหน้าแม่พิมพ์ใน Mold เก็บข้อมูลต าแหน่งในการ

เคลื่อนที่ของ Robot 

เริ่มต้น 

ตรวจดูกระบวนการ

จับเวลาในการท างาน 

เก็บข้อมูลและวิเคราะหผ์ล 

การเปลี่ยน

ต าแหน่ง 

ใช้ต าแหน่งหาต าแหน่ง

ทดลองต าแหน่ง

ลดเวลาในการ

จบ 

ใช ่ ไมใ่ช ่
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2. ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการพ่นน้ ายาและเป่าลมแต่ละจุด จากนั้นจดบันทึกใส่สมุดแล้วน ามาวิเคราะห์หาต าแหน่งใหม่

เพื่อให้ได้ระยะเวลาในการพ่นน้ ายาที่น้อยลง 

3. ท าการแก้ไขต าแหน่งของแขนกลและการพ่นน้ ายาหล่อเย็นโดยการแก้ไขโค้ดด้วย pendent  

4. จับเวลาในการทดลองใหม่อีกครั้งเพื่อดูการท างานว่าได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 

 

การแก้ไขต าแหน่งท่ีท าการพ่นน้ ายาและเป่าลม 

1. จุดที่ 1 เป็นจุดเริม่ต้นของหัวสเปรย์ที่จะลงมาพ่นน้ ายาล่อเย็นซึ่งการพ่นน้ ายาของหัวสเปรยจ์ะอยูร่ะหวา่งกลาง

หน้าแม่พิมพ์ทั้ง 2 ฝั่งและจะพ่นน้ ายาพร้อมกันท้ัง 2 ฝั่ง 

2. จุดที่ 2 จากจุดที่ 1 เคลื่อนที่ไปทางซ้ายซึ่งการพ่นน้ ายาของหัวสเปรย์จะอยู่ระหว่างกลางหน้าแม่พิมพท์ั้ง 2 ฝั่ง 

3. จุดที่ 3 จากจุดที่ 2 เคลื่อนที่ไปกลบัไปทางขวาและท าการฉีดพ่นสเปรย์ 

4. จุดที่ 4 เคลื่อนที่ไปตรงกลางจากน้ันเอียงขึ้น 45 องศา และท าการฉีดพ่นสเปรย ์

5. จุดที่ 5 จากจุดที่ 4 เอียงไปทางซ้าย 45 องศาและเอียงหัวกลับมายังจุดตรงกลางแล้วจึงท าการพ่นสเปรย์อีกครั้ง 

6. จุดที่ 6 ข้ันตอนสุดท้ายจากจดุที่ 5 หันมาตรงกลางและเอียงลง 45 องศาแล้วเคลื่อนทีไ่ปตรงกลางและจึงท าการ

พ่นสเปรยล์ักษณะของการพ่นของสเปรย์จะต้องประชิดกับหน้าของแม่พิมพ์โดยพ่นปริมาณน้ ายาที่เขม้เป็นครั้ง

สุดท้าย 

รูปที่ 3 แสดงจุดที่ท าการพ่นน้ ายาและเป่าลมตามต าแหน่งเดมิ และการแก้ไขต าแหน่งที่ท าการพ่นน้ ายาและเป่าลม

แต่ละจดุของฝั่ง Move 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงต าแหน่งท่ีใช้ในการพ่นสเปรย์ช้ินงานต าแหน่งเดิมและต าแหน่งท่ีปรับปรุงของฝั่ง Move 

 

1,5 6 3 

2 

4 

1,3 2,5 

4 

6 

ต ำแหนง่เดมิ ต ำแหนง่ที่ปรับปรุง 
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การแก้ไขต าแหน่งท่ีท าการพ่นน้ ายาและเป่าลม 

1. เป็นจุดเริ่มต้นของหัวสเปรย์ที่จะลงมาพ่นน้ ายาล่อเย็นซึ่งการพ่นน้ ายาของหัวสเปรย์จะอยู่ระหว่างกลางหน้า

แม่พิมพ์ท้ัง 2 ฝั่งและจะพ่นน้ ายาพร้อมกันท้ัง 2 ฝั่ง 

2. จุดที่ 2 จากจุดที่ 1 เคลื่อนที่ไปทางซ้ายซึ่งการพ่นน้ ายาของหัวสเปรย์จะอยู่ระหว่างกลางหน้าแม่พิมพท์ั้ง 2 ฝั่ง 

รูปที่ 2 แสดงจุดที่ท าการพ่นน้ ายาและเป่าลมตามต าแหน่งเดมิ และการแก้ไขต าแหน่งที่ท าการพ่นน้ ายาและเป่า

ลมแตล่ะจดุของฝั่ง Fix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงต าแหน่งท่ีใช้ในการพ่นสเปรย์ช้ินงานต าแหน่งเดิมและต าแหน่งท่ีปรับปรุงของฝั่ง Fix 

 

ผลการทดลอง 

จากการปรับปรุงต าแหน่งการเคลื่อนที่ของแขนกรที่ท าการพ่นสเปรย์ชิ้นงานและทดสอบประสิทธิภาพระยะเวลาที่ใช้

ในการพ่น และจ านวนน้ ายาที่ใช้ ได้ผลการทดลองการเลือกรูปแบบการเปลี่ยนต าแหน่งแสดงในตารางที่ 1  ผลการค านวณ

ค่าใช้จ่ายก่อนการปรับปรุงการเคลื่อนที่ของแขนกลแสดงในตารางที่ 2 และผลการค านวณค่าใช้จ่ายหลังการปรับปรุงการ

เคลื่อนที่ของแขนกลแสดงในตารางที่ 3 

 

 

 

 

ต ำแหนง่เดมิ ต ำแหนง่ที่ปรับปรุง 

1 2 

1 2 

3 4 

5 
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ตารางที่ 1 ผลการทดลองการเลือกรูปแบบการเปลี่ยนต าแหน่ง 

 

วัน 
รูปแบบการเปลี่ยน 

ต าแหน่ง 
การใช้น้ ายา/2วัน 

เวลาเฉลี่ยในการ
ผลิต 

ค่าเฉลี่ยในการผลิต 

1 รูปแบบที่ 1  18 2:17 นาที 800 

2 รูปแบบที่ 1 “-“ 2:17 นาที 800 

3 รูปแบบที่ 1 18 2:17 นาที 800 

4 รูปแบบที่ 1 “-“ 2:17 นาที 800 

5 รูปแบบที่ 1 18 2:17 นาที 800 

6 รูปแบบที ่1 “-“ 2:17 นาที 800 

7 รูปแบบที่ 2 19 2:02 นาที 900 

8 รูปแบบที่ 2 “-“ 2:02 นาที 900 

9 รูปแบบที่ 2 19 2:02 นาที 900 

10 รูปแบบที่ 2 “-“ 2:02 นาที 900 

11 รูปแบบที่ 2 19 2:02 นาที 900 

12 รูปแบบที่ 2 “-“ 2:02 นาที 900 

13 รูปแบบที่ 3 20 1.55 นาที 930 

14 รูปแบบที่ 3 “-“ 1.55 นาที 930 

15 รูปแบบที่ 3 20 1.55 นาที 930 

16 รูปแบบที่ 3 “-“ 1.55 นาที 930 

17 รูปแบบที่ 3 20 1.55 นาที 930 

18 รูปแบบที่ 3 “-“ 1.55 นาที 930 

 

ตารางที ่1 แสดงตัวอย่างผลการทดลองที่เลือกรูปแบบการเปลี่ยนต าแหน่งการสเปรย์ชิ้นงานท่ีดีที่สุด ที่เลือกรูปแบบ

ที่ 2 เพราะลดเวลาการผลิตช้ินงานจากรูปแบบที่ 1 ได้และการใช้น้ ายาก็พอดีต่อการสเปรย์ต่อช้ินงาน  ส่วนรูปแบบที่ 3 ใช้

เวลาในการผลิตช้ินงานได้น้อยกว่าก็จริงแต่จ านวนในการผลิตไม่ต่างกันมากและใช้น้ ายาในการผลิตค่อยข้างสูงอาจท าให้

ช้ินงานก่อนเป็นรอยและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเต็มน้ ายา 
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ตารางที่ 2 การค านวณค่าใช้จ่ายต่อปีก่อนการปรับปรุงการเคลื่อนที่แขนกล 

 

เดือน ชิ้นงาน/วัน ผลิตได้/เดือน น้ ายาที่ใช้/2วัน น้ ายาที่ใช้/เดือน 

1 900 20,700 19 391 
2 900 18,000 19 340 
3 900 18,900 19 357 
4 900 19,800 19 374 
5 900 18,000 19 340 
6 900 18,000 19 340 
7 900 20,700 19 391 
8 900 19,800 19 374 
9 900 18,900 19 340 
10 900 20,700 19 391 
11 900 18,900 19 357 
12 900 19,800 19 374 
  212,400  4,369 

 

 

ตารางที่ 3 การค านวณค่าใช้จ่ายต่อปีหลังการปรับปรุงการเคลื่อนที่แขนกล 

 

เดือน ช้ินงาน/วัน ผลิตได/้เดือน น้ ายาที่ใช้/2วัน น้ ายาที่ใช้/เดือน 

1 800 18,400 18 414 
2 800 16,000 18 360 
3 800 16,800 18 369 
4 800 17,600 18 396 
5 800 16,000 18 360 
6 800 16,000 18 360 
7 800 18,400 18 414 
8 800 17,600 18 396 
9 800 16,800 18 360 
10 800 18,400 18 414 
11 800 16,800 18 369 
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12 800 17,600 18 396 
  206,400  4,248 

อภิปรายผล  

      จากการทดลองพบว่าการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลในกระบวนการพ่นสเปรย์ช้ินงาน ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการผลิตจากเดิม 800 ช้ินงานต่อวัน เพิ่มเป็น 900 ช้ินงานต่อวัน และยังสามารถลดวัตถุดิบ

ประเภทน้ ายาที่ใช้ในการพ่นสเปรย์จาก 18 ลิตรต่อวันเหลือเพียง 17 ลิตรต่อวัน  

 

สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอวิธีการโปรแกรมการเคลื่อนที่แขนกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการพ่น
สเปรย์ช้ินงานด้วยหุ่นยนต์ จากการทดลองพบว่าการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลในกระบวนการพ่น
สเปรย์ชิ้นงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาที่ใช้ในการผลิตจากเดิม 800 ช้ินงานต่อวัน เพิ่มเป็น 900 ช้ินงานต่อวัน และยัง
สามารถลดวัตถุดิบประเภทน้ ายาที่ใช้ในการพ่นสเปรย์จาก 18 ลิตรต่อวันเหลือเพียง 17 ลิตรต่อวันอีกด้วย 
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การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ถ่านกัมมันต์ 
Enhancement of methane production from food waste using activated carbon 
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บทคัดย่อ 

 ถ่านกัมมันต์เป็นวัสดุที่อุดมไปด้วยคาร์บอน มีรูพรุนและพื้นที่ผิวสูง ส่วนมากจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการดูดซับสาร

ปนเปื้อนในดินและน้ า ซึ่งในช่วงหลายปีมานี้ ถ่านกัมมันต์ยังมีการน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศเพื่อเพิ่ม

เสถียรภาพของกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงข้ึน เนื่องจากคุณสมบัติในด้านรูพรุนและพื้นที่ผิวสูง 

มีค่าความเป็นด่างสูง และยังมีความสามารถในการเป็นสื่อน าอิเล็กตรอนของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ ซึ่ง

ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ถ่านกัมมันต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร โดยศึกษาผลของ

อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่มีต่อการผลิตแก๊สมีเทน และเสถียรภาพของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 

ผลการวิจัยพบว่า ถ่านกัมมันต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีเทนให้สูงขึ้น และยังช่วยรักษาระดับ pH ของน้ าหมักได้ 

นอกจากน้ี ถ่านกัมมันต์ยังช่วยในการดูดซับสีและกลิ่นของน้ าหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อ

เศษอาหารที่เหมาะสมเท่ากับ 3:1 ท าให้ได้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม ค่าผลได้ของมีเทน และค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุด 

เท่ากับ 959 mL, 107 mL/g-VS และ 3.83 kJ/g-VS ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบ

ทางลบเมื่อใช้ถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนท่ีสูง เนื่องจากในงานวิจัยนี้พบว่า การเพิ่มอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารเป็น 

5:1 ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทนลดลง 

 

ค าส าคัญ : ถ่านกัมมันต์  เศษอาหาร  บัฟเฟอร์  แก๊สชีวภาพ 

 

Abstract 

 Activated carbon (AC) is a carbon-rich material containing with extremely porous and large 

surface area. It have been widely proved to be effective for its capacity to absorb contaminants in water 

and soil. In recent years, AC has been widely applied in anaerobic digestion to improve process stability 

and methane production due to its properties of high porous, large surface area, high alkalinity, and its 

ability to accelerate electron transfer in anaerobic digestion. In this work, AC was used to enhance the 

anaerobic digestion of food waste. Effect of AC doses on methane production and stability of anaerobic 

digestion was studied. Results indicated that AC could enhance methane production and stabilized pH of 

the fermentation broth. Moreover, AC showed an absorption of color and odor in the fermentation broth 
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effectively. At the optimum ratio of AC to food waste of 3:1, highest cumulative methane production, 

methane yield, and methane energy of 959 mL, 107 mL/g-VS, and 3.83 kJ/g-VS, respectively, were 

obtained. However, effects of high AC doses on the efficiency of anaerobic digestion should be further 

studied since the decline in methane production when using a high AC dose was found in this study. 

 

keywords :  Activated carbon, food waste, buffer, biogas 

 

บทน า   

 ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) คือ วัสดุที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอน ได้จากการน าชีวมวล เช่น ไม้ไผ่ 

แกลบ กะลามะพร้าว หรือวัสดุทางการเกษตรชนิดอื่นๆ มาผ่านกรรมวิธีไพโรไลซิส (Pyrolysis) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคาร์

บอไนเซชั่น (Carbonization) โดยการให้ความร้อนแก่ชีวมวลภายใต้สภาวะจ ากัดอากาศจนเกิดเป็นถ่าน จากนั้นจึงน าถ่านท่ีได้

ไปผ่านกระบวนการก่อกัมมันต์ (activation process) โดยการกระตุ้นด้วยแก๊ส ไอน้ าร้อนยิ่งยวด หรือสารเคมี จนได้เป็น

ถ่านกัมมันต์ ซึ่งมีโครงสร้างที่เป็นรูพรุนสูง ท าให้มีพื้นท่ีผิวจ าเพาะสูงกว่าวัสดุชนิดอื่นในน้ าหนักที่เท่ากัน จึงมีคุณสมบัติในการ

ดูดซับสารต่างๆได้ดี ถ่านกัมมันต์จึงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ในการดูดซับสีและสารตกค้างในน้ า 

ใช้ในการกรองอากาศ ดูดซับกลิ่น ดูดซับโลหะหนัก รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม โดยเป็นตัวช่วยในการดูดซับ

สารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น  นอกจากนี้  ถ่านกัมมันต์ ยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการหมักแบบไร้

อากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงข้ึน เนื่องจากคุณสมบัติในการดูดซับที่ดีของถ่านกัมมันต์จะช่วยในการดูด

ซับสารพิษ (Toxics) หรือสารยับยั้ง (Inhibitors) ที่อยู่ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ และยังช่วยส่งเสริมการท างานของ

จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ (Lü et al., 2016; Mumme et al., 2014) ซึ่งในงานวิจัยของ Peng et al. 

(2018) ได้รายงานว่า การใช้ถ่านกัมมันต์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนได้ถึง 

13.1% เนื่องจากถ่านกัมมันต์ช่วยกระตุ้นการท างานของจุลินทรีย์ในกลุ่ม Syntrophic bacteria ในกระบวนการหมักแบบไร้

อากาศ โดยเป็นตัวช่วยในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างแบคทีเรียแต่ละชนิด ส่งผลให้การย่อยสลายกรดไขมันระเหยง่าย 

(Volatile fatty acids; VFAs) ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศและเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ถ่านกัมมันต์ยัง

มีคุณสมบัติในการเป็นบัฟเฟอร์ที่ดี ซึ่งช่วยในการรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม

ได้ โดยในงานวิจัยของ Wang et al. (2017) ได้ศึกษาผลของการใช้ถ่านชีวภาพซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับถ่านกัมมันต์ใน

กระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหาร โดยมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติในการเป็นบัฟเฟอร์ของถ่านชีวภาพที่ใช้ใน

กระบวนการ ผลการวิจัยพบว่า ค่า pH ของกระบวนการหมักมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถึงแม้ว่าจะมีการสะสมของ VFAs 

ชนิดต่างๆ ในปริมาณที่สูง แสดงให้เห็นว่าถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติในการรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับถ่านกัมมันต์ 

 เศษอาหารเหลือท้ิงจากครัวเรือนเป็นปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นขยะประเภทท่ีเน่าเสียง่าย 

หากไม่มีการก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ จะก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน และเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค ซึ่งแนวทางการจัดการที่

เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง คือการน าเศษอาหารมาผ่านกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ ซึ่งกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระบวนการหมัก
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แบบไร้อากาศจะย่อยสลายเศษอาหารและเปลี่ยนเป็น VFAs ก่อนท่ีจะเปลี่ยนเป็นแก๊สชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นแก๊ส

มีเทนที่สามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงหุงต้มในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งส่งผลดีทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและการ

อนุรักษ์พลังงาน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการหมักแบบไร้อากาศของเศษอาหาร มักประสบปัญหาเรื่องการควบคุมค่า pH 

ของกระบวนการหมักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมประมาณ 6.5-7.2 (Appels et al., 2011; Zhao et al., 2008) เนื่องจากเศษ

อาหารมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งถูกย่อยสลายและเปลี่ยนเป็น VFAs ได้ง่าย ในกรณีที่มีการเติมเศษอาหาร

ในปริมาณที่มากเกินไป จะส่งผลให้เกิดการสะสมของ VFAs ในระบบ ท าให้ค่า pH ลดต่ าลง จนกระบวนการเกิดแก๊สชีวภาพ

หยุดชะงักลง การประยุกต์ใช้บัฟเฟอร์ชนิดต่างๆ ในการรักษาระดับ pH และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนหมักแบบไร้อากาศ 

จึงเป็นสิ่งส าคัญที่นักวิจัยในปัจจุบันนี้ก าลังให้ความสนใจศึกษา ดังนัน้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ถ่านกัมมันต์

ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร โดยการหาอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่

เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทน ส าหรับใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การเตรียมสับสเตรทและหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

1.1 รวบรวมเศษอาหารจากโรงอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส าหรับใช้ในกระบวนการหมัก โดยน า

เศษอาหารมาแยกเอาส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ออก เช่น ยาง ถุงพลาสติก ไม้เสียบลูกช้ิน กระดูก เป็นต้น จากนั้นน าเศษ

อาหารปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นอาหาร แล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 °C เพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาใช้  โดยเศษอาหาร

ส่วนหน่ึงจะถูกน ามาวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าของแข็ง ท้ังหมด (Total solid; TS) ค่าของแข็งระเหยได้ 

(Volatile solid; VS) ปริมาณเถ้า (ash) ค่าพีเอช (pH) และค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand; COD) ตามวิธีมาตรฐาน

ของ American Public Health Association (1995) 

1.2 เม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไหลย้อนขึ้น (Upflow anaerobic sludge blanket; 

UASB) ของบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ ากัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ถูกน ามาใช้เป็นหัวเช้ือส าหรับกระบวนการผลิตมีเทน 

เนื่องจากเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสับสเตรทประเภทคาร์โบไฮเดรตและผลิตมีเทน  โดยเม็ด

ตะกอนจุลินทรีย์ที่เก็บรวบรวมมาได้ จะถูกน ามาเก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 °C เพื่อไม่ให้เสียสภาพก่อนน ามาใช้ในการ

ทดลอง และส่วนหนึ่งได้ถูกน ามาวิเคราะห์ค่า TS และ VS ตามวิธีมาตรฐานของ APHA (1995) เพื่อใช้ในการก าหนดปริมาณ

หัวเช้ือจุลินทรีย์เริ่มต้นในการทดลอง 

1.3 ถ่านกัมมันต์ที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นถ่านกัมมันต์ทางการค้า เกรด technical ยี่ห้อ PanReac AppliChem มี

ค่า pH ประมาณ 8.18 

2. การเตรียมกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 

การวิจัยนี้ใช้กระบวนการหมักแบบกะ (Batch) ในขวดหมักปริมาตร 500 มิลลิลิตร ใช้ปริมาตรท างาน 300 

มิลลิลิตร ก าหนดความเข้มข้นเริ่มต้นของเศษอาหารไว้เท่ากับ 30 g-VS/L โดยแปรผันอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ (g-AC) ต่อ

เศษอาหาร (g-VSfood waste) ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 0.5:1, 1:1, 1.5:1, 3:1, 5:1 ก าหนดเป็นรหัสของแต่ละทรีทเมนต์ ได้แก่ 
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AC-1, AC-2, AC-3, AC-4 และ AC-5 ตามล าดับ และทรีทเมนต์ควบคุม (Control) คือ การใช้เศษอาหารที่ความเข้มข้น 30 g-

VS/L โดยไม่มีการเติมถ่านกัมมันต์ มีขั้นตอนของกระบวนการหมัก ดังนี้ 

2.1 น าเศษอาหารมาเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 30 g-VS/L ปรับ pH เท่ากับ 7 ด้วย

สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 M เพื่อให้มีสภาวะทีเ่หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มผลิตมีเทน แล้วจึงผสม

เม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ UASB ส าหรับใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์ที่ความเข้มข้น 10 g-VS/L จากนั้นเติม

ถ่านกัมมันต์ลงไปในอัตราส่วนที่ก าหนดในแผนการทดลอง แล้วจึงเติมทั้งหมดลงในขวดหมักให้ได้ปริมาตรท างาน 300 

มิลลิลิตร ปิดฝาขวดหมักให้สนิท ไล่อากาศภายในขวดหมักออกด้วยแก๊สไนโตรเจนบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดสภาวะไร้อากาศ จากนั้น

หมักทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (30±2 องศาเซลเซียส) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 การผลิตแกส๊มีเทนจากเศษอาหารโดยใช้ถ่านกัมมันตเ์ป็นบัฟเฟอร์ในขวดหมักขนาด 500 มิลลลิิตร 

 

2.2 เก็บข้อมูลปริมาตรแก๊สมีเทนด้วยวิธีแทนที่ของเหลว (Fluid displacement method) โดยต่อท่อแก๊ส

ชีวภาพที่ผลิตได้จากขวดหมักให้ไหลผ่านสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 3 M ดังแสดงในภาพที่ 2 เพื่อให้แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ถูกดักจับไว้ในสารละลาย จากนั้นสารละลาย NaOH ที่อยู่ในขวดจะถูกแทนที่ออกมาด้วยแก๊ส ซึ่งปริมาตร

สารละลาย NaOH ที่ถูกแทนท่ีจะเท่ากับปริมาตรแก๊สมีเทนท่ีเกิดขึ้น 

 

ภาพที่ 2 การวัดปริมาตรแก๊สมีเทนด้วยวิธีการแทนท่ีของเหลว 
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2.3 เก็บข้อมูลค่า pH ระหว่างการหมักทุกๆ 3-5 วัน โดยการเก็บตัวอย่างน้ าหมักปริมาตร 2 มิลลิลิตร มาวัดค่า 

pH ด้วย pH meter 

 

3. การค านวณค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทน 

การค านวณค่าผลได้ของมีเทนในหน่วยมิลลิลิตรต่อกรัมของแข็งระเหยได้ (mL/g-VS) จะต้องแปลงหน่วย

ปริมาตรแก๊สมีเทนจากการทดลองในหน่วยมิลลิลิตร (mL) ให้เป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อลิตรสับสเตรท (mL/L) โดยการหารด้วย

ปริมาตรท างานของแต่ละทรีทเมนต์ (ในการทดลองนี้ใช้ปริมาตรท างานเท่ากับ 300 mL) ดังแสดงในสมการที่ 1 

 

ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม (mL/L) = 1,000 x 
(mL) านปริมาตรท าง

(mL) ารทดลองสมีเทนจากกปริมาตรแก๊
  (1) 

 

เมื่อได้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมในหน่วย mL/L แล้ว จึงท าการค านวณค่าผลได้ของมีเทนโดยการหารด้วยค่า

ความเข้มข้นของสับสเตรทท่ีใช้ในการทดลอง (ในการทดลองนี้ใช้เศษอาหารความเข้มข้น 30 g-VS/L) ดังแสดงในสมการที่ 2 

 

ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) = 
VS/L)-(g รทนของสับสเตความเข้มข้

(mL/L) สมีเทนสะสมปริมาตรแก๊
    (2) 

 

การค านวณค่าพลังงานของมีเทนจากการทดลอง จะคิดต่อหนึ่งหน่วยกรัมของแข็งระเหยได้ (g-VS) ของ

สับสเตรท มีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกรัมของแข็งระเหยได้ (kJ/g-VS) โดยจะน าค่าผลได้ของมีเทนที่ผลิตได้ในหน่วย mL/g-VS ค่า

ความหนาแน่นของมีเทน (Methane density) และค่าความร้อนของมีเทน (Methane heating value) มาใช้ในการค านวณ 

ดังแสดงในสมการที ่3 

ค่าพลังงานของมีเทน (kJ/g-VS) = 
1,000

(kJ/g)  valueheating CH x (g/L) density CH x VS)-(mL/g  yieldCH 444
  (3) 

เมื่อ CH4 Yield       คือ ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) 

 CH4 Density      คือ ค่าความหนาแน่นของมีเทน (มีค่าเท่ากับ 0.72 g/L)  

 CH4 Heating Value     คือ ค่าความร้อนของมีเทน (มีค่าเท่ากับ 50 kJ/g) 

 

ผลการวิจัย  

1. คุณสมบัติเบ้ืองต้นของเศษอาหารและหัวเชื้อจุลินทรีย ์

ผลวิเคราะห์ค่า COD  TS และ VS ของเศษอาหาร และเม็ดตะกอนจุลินทรีย ์แสดงในตารางที ่1 โดยจะเห็นไดว้า่

ค่า VS ของเศษอาหารมีค่าประมาณ 95% ของค่า TS แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเศษอาหารเป็นสารอินทรีย์ 

เช่นเดียวกับเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ ซึ่งมีค่า VS ประมาณ 92% ของค่า TS 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของเศษอาหาร และเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ 

ค่าที่วิเคราะห์ เศษอาหาร เม็ดตะกอนจลุินทรีย ์

ค่า COD (chemical oxygen demand) (g/L) 135.91 ไม่ได้ท าการวเิคราะห ์

ค่า TS (total solid) (g/kg) 188.01 133.28 

ค่า VS (volatile solid) (g/kg) 178.48 122.52 

เถ้า (ash) (g/kg) 9.53 10.76 
pH 5.78 ไม่ได้ท าการวเิคราะห ์

 

2. อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทน 

ผลการทดลองพบว่า ทรีทเมนต์ที่ไม่มีการเติมถ่านกัมมันตล์งในกระบวนการหมัก (Control) มปีริมาตรแก๊สมีเทน

สะสมต่ าที่สุด (ภาพที่ 3) ในขณะที่การเติมถ่านกัมมันต์ในกระบวนการหมักในอัตราส่วน 0.5:1 (AC-1) ไม่มีความแตกต่างกัน

กับทรีทเมนต์ที่ไม่มีการเติมถ่านกัมมันต์ แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารขึ้นเป็น 1:1 (AC-2) ส่งผลให้เกิด

การผลิตแก๊สมีเทนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อเพิ่มอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารให้สูงขึ้นจาก 1:1 เป็น 1.5:1 

(AC-3) และ 3:1 (AC-4) ส่งผลใหป้ริมาตรแก๊สมีเทนสะสมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 716 และ 959 mL ตามล าดับ แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วน

ของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารให้สูงขึ้นเป็น 5:1 (AC-5) พบว่า ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมมีค่าลดต่ าลง ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้

ว่า อัตราส่วนของถ่านกัมมมันต์ต่อเศษอาหารเท่ากับ 3:1 (AC-4) เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมที่สุด ซึ่งให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม

สูงที่สุดเท่ากับ 959 mL 

 

 
ภาพที่ 3  ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสมเมื่อใช้อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่แตกต่างกัน 

 

อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหาร ส่งผลต่อค่า pH อย่างมีนัยส าคัญ โดยจะเห็นได้ว่า ทรีทเมนต์ควบคุมที่

ไม่มีการเติมถ่านกัมมันต์มีค่า pH ลดต่ าลงกว่า 4 ตั้งแต่วันที่ 3 ของการหมัก และมีค่าอยู่ในช่วง 3.4-3.6 จนสิ้นสุดการหมัก 
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(ภาพที่ 4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการหมักแบบไร้อากาศล้มเหลว เช่นเดียวกับทรีทเมนต์ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ที่

อัตราส่วน 0.5:1 ส่วนทรีทเมนต์ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ที่อัตราส่วน 1:1 และ 1.5:1 พบว่า ค่า pH ของกระบวนการหมักลดลง

มาอยู่ในช่วง 4.6-5.2 ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงที่เป็นกรด แสดงให้เห็นว่าถ่านกัมมันต์ที่อัตราส่วนดังกล่าว ยังไม่เพียงพอต่อการรักษา

ระดับ pH ให้ใกล้เคียงกับค่าที่เป็นกลาง แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารขึ้นเป็น 3:1 และ 5:1 พบว่า

สามารถรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมักให้อยู่ในช่วง 5.9-6.4 ซึ่งเมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเติมถ่านกัมมันต์

กับค่า pH สุดท้ายของกระบวนการหมักแล้ว จะเห็นได้ว่าค่า pH ของกระบวนการหมักจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของ

ถ่านกัมมันต์ที่เติมลงไป 

 
ภาพที่ 4  ค่า pH ของกระบวนการหมักเมื่อใช้อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่แตกต่างกัน 

 

3. ค่าผลได้และค่าพลังงานของมเีทน 

จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าค่าผลได้ของมีเทนจากทรีทเมนต์ที่ใช้อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหาร 3:1 

(AC-4) มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 107 mL/g-VS และมีค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุดเท่ากับ 3.83 kJ/g-VS ในขณะที่การใช้อัตราส่วน

ของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารในระดับที่สูงถึง 5:1 (AC-5) ส่งผลให้ค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทนลดลงกว่า 14% เมื่อ

เทียบกับทรีทเมนต์ที่เหมาะสมที่สุด 

ตารางที่ 2  ค่าผลได้และค่าพลังงานของมีเทนเมื่อใช้อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่แตกต่างกัน 

อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหาร ค่าผลได้ของมีเทน (mL/g-VS) ค่าพลังงานของมีเทน (kJ/g-VS) 
Control 7 0.25 
0.5:1 (AC-1) 5 0.19 
1:1 (AC-2) 68 2.44 
1.5:1 (AC-3) 80 2.87 
3:1 (AC-4) 107 3.83 
5:1 (AC-5) 92 3.29 

time (d)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

pH

2

3

4

5

6

7

8

9
Control 

AC-1 

AC-2 

AC-3 

AC-4 

AC-5 

280



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

 

 4. ลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักจากกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร 

จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักจากกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหารโดยมีการเติม

ถ่านกัมมันต์ลงไปในกระบวนการหมัก พบว่า สีของน้ าหมักมีลักษณะค่อนข้างใส (ภาพท่ี 5) และไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเมื่อเทียบกับ

ลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักจากทรีทเมนต์ควบคุมแล้ว พบว่าน้ าหมักมีสีเหลืองอ่อน และมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอย่างรุนแรง 

1)                2)  

ภาพที ่5  ลักษณะทางกายภาพของน้ าหมักจากกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร 

1) ทรีทเมนต์ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ลงไปในกระบวนการหมัก 

2) ทรีทเมนต์ควบคุม 

 

อภิปรายผล 

 ทรีทเมนต์ที่ไม่มีการใช้ถ่านกัมมันต์ (Control) และที่ใช้ถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วน 0.5:1 พบว่า ค่า pH ลดต่ าลงถึง

ระดับ 3.4-3.6 (ภาพที่ 4) ส่งผลให้กระบวนการหมักล้มเหลว เนื่องจากเศษอาหารเป็นสับสเตรทที่มีองค์ประกอบหลักเป็น

คาร์โบไฮเดรต จึงสามารถถูกย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว เกิดเป็นกรดไขมันระเหยง่าย (VFAs) สะสมอยู่ในกระบวนการหมัก 

(Wang et al., 2017) ในขณะที่การเพิ่มอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารให้สูงขึ้นเป็น 1:1, 1.5:1 และ 3:1 ช่วยรักษา

ระดับ pH ให้สูงขึ้นใกล้เคียงกับค่าที่เป็นกลาง และเพิ่มการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้น ดังนั้น การใช้ถ่านกัมมันต์เป็นบัฟเฟอร์ใน

กระบวนการหมักแบบไร้อากาศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตแก๊สมีเทนให้สูงขึ้นได้ เนื่องจากถ่านกัมมันต์จัดเป็นวัสดุ

คาร์บอนชนิดหนึ่งที่มีค่าความเป็นด่าง โดยในงานวิจัยนี้ ถ่านกัมมันต์มีค่า pH ประมาณ 8.18 จึงเป็นการเพิ่มค่าอัลคาไลนิตี้ 

(Alkalinity) ให้กับกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ (Shen et al., 2015; Wang et al., 2017) แต่ทั้งนี้ ค่าอัลคาไลนิตี้ของ

ถ่านกัมมันต์หรือถ่านชีวภาพขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในระหว่างกระบวนการไพโรไลซีส โดยการใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้น จะเป็นการ

เพิ่มค่าอัลคาไลนิตี้ของถ่านกัมมันต์หรือถ่านชีวภาพให้สูงขึ้นได้ (Zhang et al., 2018) 

 ในด้านของคุณภาพน้ าหมักจากกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร พบว่า ทรีทเมนต์ที่มีการใช้ถ่านกัมมันต์

ในกระบวนการหมัก ลักษณะของน้ าหมักจะมีสีค่อนข้างใส และไม่มีกลิ่นเหม็น ท าให้น้ าท้ิงจากกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ

ที่มีการเติมถ่านกัมมันต์ ไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพหลายขั้นตอนก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ จึงส่งผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากถ่านกมัมันต์มีคุณสมบัติในการดูดซับที่ดี จึงช่วยดูดซับสีและกลิ่นของน้ าหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

โดยปกติแล้วถ่านกัมมันต์มีการน าไปประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้หลายประการ เช่น ดูดซับกลิ่น ดูดซับโลหะหนัก ดูดซับ

สีในน้ า (Menya et al., 2018) 
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 อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร 

ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการใช้อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่ระดับต่ า (0.5:1) ไม่มีความแตกต่างกับทรีทเมนต์ที่ไม่ใช้

ถ่านกัมมันต์ (Control) แต่เมื่อเพิ่มอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ให้สูงขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนเพิ่มขึ้น

ตามล าดับ เนื่องจากคุณสมบัติด้านความพรุนและพื้นที่ผิวจ าเพาะของถ่านกัมมันต์ ช่วยในการดูดซับ VFAs ที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการ และรักษาระดับ pH ของน้ าหมักให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด (Peng et al., 2018) โดยในงานวิจัยของ Zhang et 

al., (2019) ได้ศึกษาผลของการใช้ถ่านกัมมันต์ในกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนจากเศษอาหาร โดยใช้กระบวนการหมัก

แบบต่อเนื่อง และแปรผันค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ (Organic loading rate; OLR) ผลการวิจัยพบว่า ในถังหมักที่มี

การใช้ถ่านกัมมันต์มีอัตราการผลิตแก๊สมีเทนที่สูงขึ้นเมื่อมีการเพิ่ม OLR โดยที่ถ่านกัมมันต์ช่วยรักษาระดับ pH ของ

กระบวนการหมักให้คงที่ได้ แต่เมื่อเทียบกับถังหมักที่ไม่มีการใช้ถ่านกัมมันต์แล้ว พบว่า pH ของน้ าหมักและอัตราการผลิต

มีเทนมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการเพิ่ม OLR ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ คุณสมบัติในด้านการเป็นสื่อน าอิเล็กตรอนของถ่านกัมมันต์ยัง

ช่วยส่งเสริมการท างานของจุลินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศได้ เนื่องจากสารอินทรีย์ในกระบวนการหมักแบบไร้

อากาศ เมื่อถูกย่อยสลายในขั้นตอนแรกแล้วจะเกิดเป็น VFAs และสารประกอบชนิดอื่นๆ ที่หลากหลาย จุลินทรีย์ที่อยู่ใน

กระบวนการหมักแบบไร้อากาศจ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันเพื่อเปลี่ยน VFAs และสารประกอบเหล่านั้นให้กลายเป็น

กรดอะซิติก ก่อนท่ีจะเปลี่ยนเป็นแก๊สมีเทน เรียกกระบวนการนี้ว่า Syntrophic metabolism โดยในกระบวนการนี้ จุลินทรีย์

แต่ละชนิดจะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนซึ่งกันและกัน เพื่อเปลี่ยนสารประกอบเหล่านั้นให้เป็นกรดอะซิติก ซึ่งการใช้วัสดุ

คาร์บอนท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นสื่อน าอิเล็กตรอน เช่น ถ่านกัมมันต์ หรือถ่านชีวภาพ ในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ จึง

เป็นการช่วยถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างเซลล์จุลินทรีย์แต่ละชนิด ส่งผลให้ VFAs ถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติก และแก๊สมีเทนได้

รวดเร็วข้ึน (Yang et al., 2017) แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มีรายงานผลกระทบทางลบท่ีชัดเจนของการใช้ถ่านกัมมันต์ใน

อัตราส่วนท่ีสูงในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ แต่ในงานวิจัยนี้พบว่าการใช้ถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่อัตราส่วน 5:1 ส่งผล

ให้การผลิตแก๊สมีเทนมีค่าลดลง ถึงแม้ว่าจะช่วยรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมักให้ใกล้เคียงกับค่าที่เป็นกลางได้ก็ตาม 

ทั้งนี้คาดว่าเป็นเพราะการเติมถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนที่สูง ส่งผลให้ค่าของแข็งรวมของน้ าหมักมีค่าที่สูงขึ้น ท าให้อัตรากา ร

แลกเปลี่ยนมวลสาร (Mass transfer rate) ระหว่างจุลินทรีย์กับสับสเตรทมีค่าที่ลดลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือน้ าหมักมีค่า

ความหนืดที่สูงขึ้น ท าให้ความสามารถในการผสมกันระหว่างจุลินทรีย์กับสับสเตรทลดน้อยลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ

ผลิตมีเทนต่ าลง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของการใช้ถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนที่สูงในกระบวนการหมักแบบไร้

อากาศ เพื่อให้สามารถน าถ่านกัมมันต์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย   

ถ่านกัมมันต์ช่วยรักษาระดับ pH ของกระบวนการหมักแบบไร้อากาศจากเศษอาหารให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม ส่งผล

ให้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตมีเทนจากเศษอาหารเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารที่เหมาะสม

ที่สุดคือ 3:1 ให้ปริมาตรแก๊สมีเทนสะสม ค่าผลได้ของมีเทน และค่าพลังงานของมีเทนสูงที่สุด เท่ากับ 959 mL, 107 mL/g-

VS และ 3.83 kJ/g-VS ตามล าดับ นอกจากนี้ ถ่านกัมมันต์ยังช่วยในการดูดซับสีและกลิ่นของน้ าหมักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้น้ าท้ิงจากกระบวนการหมักมีคุณภาพที่ดีขึ้นและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหาร
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ที่เหมาะสม เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงผลกระทบทางลบเมื่อใช้ถ่านกัมมันต์ในอัตราส่วนที่สูง เนื่องจาก

ในงานวิจัยนี้พบว่า การใช้อัตราส่วนของถ่านกัมมันต์ต่อเศษอาหารเท่ากับ 5:1 ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตแก๊สมีเทน

ลดลงกว่า 14% 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสดี้วยความร้อนของฟิล์มพอลิไดอะเซทตลิีนท่ีดัดแปรดว้ยเกลอืไอออนิกลิเทียม โดย

เตรียมจาก 10, 12-pentacosadiynoic acid มอนอเมอร์ในตัวท าละลายที่เป็นน้ าจากน้ันเติมสารละลายเกลือไอออนิกลิเทียม
ให้มีความเข้มข้นในระบบเท่ากับ 1 โมลต่อลิตร ในระหว่างการเติม Li+ ได้ศึกษาผลของการปรับค่า pH ของระบบในช่วง 8-10 
ต่อความสามารถของ Li+ ที่จะจับกับหมู่คาร์บอกซิเลตแล้วเกิดแรงกระท าที่แข็งแรงมากพอที่ท าให้สารเกิดการเปลี่ยนสีแบบ  
ผนักลับได้ จากการศึกษาพบว่า ในระบบที่ปรับค่า pH เท่ากับ 10 ท าให้ Li+ เข้าจับกับหมู่คาร์บอกซิเลตได้อย่างเหมาะสมจึง
ส่งผลให้ฟิล์มสามารถเปลี่ยนสีจากสีน้ าเงินเป็นสีแดงและกลับมาเป็นสีน้ าเงินได้อีกครั้ง ดังนั้นในการที่จะช่วยให้ Li+ ไอออนเข้า
จับกับหมู่กรดคาร์บอกซิลิกได้อย่างเหมาะสมจะต้องท าให้ระบบของสารเป็นเบสเพื่อท าให้เกิดหมู่คาร์บอกซิเลตที่มากและ
เสถียร นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมขึ้นรูปฟิล์มด้วยการผสมกับ PVA เข้มข้นร้อยละ 10  โดยมวลต่อปริมาตร และสามารถ
แสดงสมบัติการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนแบบผันกลับได้ด้วยเช่นกัน การศึกษานี้เป็นความรู้พื้นฐานส าหรับการเสนอวิธีการ
เตรียมพอลิไดอะเซทติลีนท่ีง่ายและสามารถควบคุมสมบัติการเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้    
 
ค าส าคัญ : พอลิไดอะเซทติลีน  เกลือไอออนิกลิเทียม การเปลี่ยนสีแบบผันกลับด้วยความร้อน  
 

Abstract 
 This research work investigates thermochromism of polydiacetylene modified by lithium ionic 
salt. The sample was prepared by using 10, 12-pentacosadiynoic acid DA monomer in aqueous media. 
The lithium ionic salt was added into the system as 0.1 mol/L. In the Li+ addition process, the tuning pH 
as 8-10 of system with NH4OH was studied to produce the appropriate binding between Li+ and carboxyl 
headgroup which result strong interaction inducing reversible thermochromism. We found that, a system 
with pH 10 induce complete binding of Li+ and carboxyl group that result reversible color transition (blue-
red-blue). This shows that the appropriate Li+ and carboxyl group binding depend on the tuning system as 
base to produce more stable carboxylate head group. In addition, we also prepare poly(PCDA/Li) pH 10 
film with 10% w/v PVA. This film also exhibits reversible thermochromism. This work is basic knowledge to 
present very simple polydiacetylene fabrication method to control reversible color transition properties 
for application in sensing technology.      
 
keywords : polydiacetylene lithium ionic salt reversible thermochromism 
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บทน า   
พอลิไดอะเซทิลีนเป็นคอนจูเกตพอลิเมอร์ที่เกิดจากการเรียงตัวอย่างเป็นระบบของไดอะเซทติลีนมอนอเมอร์  ซึ่งสาร

พอลิไดอะเซทิลีนมีสมบัติที่น่าสนใจนั่นคือ สารนี้สามารถเปลี่ยนสีจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง เมื่อได้รับการกระตุ้น เช่น การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส การเติมสารพวกแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งตัวกระตุ้นนั้นจะมีผลไปรบกวนการเรียงตัว
และมีผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสร้างสารจึงท าให้สมบัติการดูดกลืนแสงเปลี่ยนไปและสารจึงมกีารเปลีย่นส ี โดยการเปลี่ยนสี
นี้สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน จึงท าให้สารกลุ่มนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในการน ามาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 
เช่น การตรวจวัดความร้อน (Gou et al. 2010 และ Tanioku et al. 2013 )  การตรวจวัดทางชีวภาพ (Wu et al. 2011)  
และการตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์ (Eaidkong et al. 2012 และ Park et al. 2014)   เป็นต้น 

จากการที่พอลิไดอะเซทติลีนเปลี่ยนสีได้เมื่อระบบถูกรบกวนด้วยการกระตุ้น เช่น เมื่อให้ความร้อนแก่สารส่งผลท าให้
สารเกิดการเปลี่ยนสีเป็นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดเรียงตัวที่มีความเป็นระเบียบของโมเลกุลพอลิไดอะเซทติลีน
ลดลง โดยความร้อนนั้นท าให้แรงกระท าเนื่องจากพันธะไฮโดรเจนที่ส่วนปลายถูกท าลาย สายโซ่ไฮโดรคาร์บอนมีความเป็น
อิสระเกิดการเคลื่อนที่ได้และส่งผลให้ความยาวระยะคอนจูเกตลดลง และแถบพลังงาน HOMO-LUMO มีขนาดกว้างขึ้น    
การเปลี่ยนแปลงน้ีท าให้สมบัติการดูดกลืนแสงเปลี่ยนไปโดยสารจะดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นต่ าลง ท าให้สีของสารละลายที่
ปรากฏจะเป็นสีชมพูอมแดง ดังภาพท่ี  1   (Okada et al. 1998)  ซึ่งการเปลี่ยนสีของสารพอลิไดอะเซทติลีนท่ีพบมีด้วยกัน 3 
ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้ทั้งหมด การเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้บางส่วน และการเปลี่ยนสีแบบผันกลับไม่ได้ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของความแข็งแรงของแรงกระท าที่เกิดขึ้นในโมเลกุล (Lee et al. 2014a, Sun et al. 2010 และ 
Ampornpun et al. 2012) จากที่กล่าวมาแล้วว่าการเปลี่ยนสีของสารพอลิไดอะเซทติลีนสามารถสังเกตได้ชัด เจนจึงมี
การศึกษาอย่างต่อเนื่องในการน ามาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ท้ังนี้รวมถึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติทั้งด้าน
โครงสร้างและอื่นๆที่เกี่ยวข้องส าหรับการท าให้สารกลุ่มนี้มีสมบัติการเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้องการ เช่น ความต้องการให้สารมี   
การเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้เพื่อสามารถน าสารกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง ท าให้ลดปริมาณการเกิดของเสียซึ่งส่งผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าการใช้สารเปลี่ยนสีแล้วไม่สามารถผันกลับที่ท าให้การน าไปใช้งานท าได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งไป  

 
ภาพที ่1 แสดงการเปลีย่นแปลงโครงสร้างที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนจากน้ าเงินเป็นแดง 
 

ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของสารพอลิไดอะเซทติลีนต่อพฤติกรรมการเปลี่ยนสีอย่างเป็นระบบและ
ควบคุมได้ตามที่ต้องการนั้น ถือเป็นสิ่งส าคัญในการค้นหาปัจจัยและแนวทางเกี่ยวกับความสัมพันธ์และในการน ามาใช้
ประโยชน์ ซึ่งจากการศึกษาโดยส่วนใหญ่จะศึกษาการปรับเปลี่ยนของหมู่ฟังก์ชันของมอนอเมอร์จากปกติที่มีหมู่ฟั งก์ชันเป็น
กรดคาร์บอกซิลิกให้เป็นชนิดต่างๆ ซึ่งจะเกี่ยวกับการท าให้แรงกระท าภายในโมเลกุลแข็งแรงขึ้น (Lee et al. 2014b, และ 
Sun et al. 2010)   และการเปลี่ยนแปลงความยาวสายโซ่อัลคิลในโมเลกุล โดยการเพิ่มความยาวสายโซ่อัลคิลมีผลต่อ
พฤติกรรมการเปลี่ยนสีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการกระจายตัวภายในโมเลกุล ท าให้มีพื้นท่ีว่างภายในโมเลกุลเพิ่มขึ้น ดังงานวิจัยของ 
Charoenthai et al. (2011) ที่ได้ศึกษาความยาวของสายโซ่อัลคิลพบว่าสายโซ่อัลคิลที่สั้นจะเกิดการเปลี่ยนสีได้เร็วกว่าสาย
โซ่อัลคิลที่ยาวและหมู่ฟังก์ชันท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นก็เกิดการเปลี่ยนสีได้เรว็กว่า นั่นคือเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิต่ าแต่ใช้ปริมาณเอทานอล
ในการกระตุ้น นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสร้างด้วยการเตรียมเป็นสารประกอบนาโนคอมโพสิทซิงค์ออกไซด์ โดย Chanakul et al. 

286



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 

 

(2013) ศึกษาการควบคุมการเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้ด้วยความร้อนของ PDA/ZnO รวมถึงการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของ
ความยาวของสายโซ่ไฮโดรคาร์บอน   พบว่าทุกระบบแสดงการเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้ทั้งหมด   เมื่อเปรียบเทียบกับ         
พอลิไดอะเซทิลีนปกติ นอกจากนี้อุณหภูมิที่ท าให้เปลี่ยนสีก็จะลดลงเมื่อความยาวของสายโซ่อัลคิลลดลง เนื่องจากสาย
โซ่อัลคิลสั้นลงท าให้แรงแผ่กระจายภายในโมเลกุลมีค่าลดลงด้วยจึงท าให้เปลี่ยนสีที่อุณหภูมิต่ าลง นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการ
ใช้สารประกอบ ไอออนิกน าไปเป็นสารเติมแต่งลงในระบบของพอลิไดอะเซทติลีนแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนสีด้วยความร้อน
แบบผันกลับได้ดังงานวิจัยของ Pang et al. (2006) โดยเตรียมสารจากการเติมสารประกอบโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปใน
โครงสร้างแล้วท าให้เปลี่ยนสีด้วยความร้อน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเมื่อพอลิเมอไรเซชันด้วยแสง UV จะได้สารเป็นสีแดง แต่เมื่อ
น าไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส จะท าให้เกิดการเปลี่ยนสีแดง-น้ าเงินโดยไม่ผันกลับและเมื่อน าไปให้ความ
ร้อนภายใน 95 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้จากน้ าเงินเป็นแดง แล้วถ้าให้ความร้อนสูงกว่า 130      
องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนสีแบบไม่ผันกลับจากน้ าเงินเป็นส้ม ซึ่งแตกต่างจากระบบพอลิไดอะเซทิลีนที่ไม่มีการเติมไอออนบวก
โซเดียม (Na+)  การศึกษานี้บ่งช้ีว่าการเติมไอออนบวกโซเดียมลงในระบบท าให้เกิดแรงกระท าเนื่องด้วยไฟฟ้าสถิตภายใน
โมเลกุล ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความเสถียรและมีแรงกระท าที่มากพอที่จะท าให้โครงสร้างของพอลิไดอะเซทิลีนกลับมาจัดเรียงตัว
ได้อีกครั้ง เมื่อให้ความร้อนในระบบอุณหภูมิที่ไม่สูงมาก แต่ถ้าสูงเกินกว่า 130 องศาเซลเซียส จะเป็นการท าลายแรงกระท า
ไฟฟ้าสถิตจะท าให้โครงสร้างของพอลิไดอะเซทตลิีนไม่สามารถกลับมาจัดเรียงตัวได้เหมือนเดิมจึงท าให้เปลี่ยนสีแบบไม่ผันกลับ 
นอกจากน้ียังได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเตมิไอออนชนิดอื่นๆอีก เช่น ซิงค์ไอออน ซีเซียมไอออน รวมถึงกลุ่มแรเอิร์ธไอออนและ
ส่งผลท าให้สมบัติการเปลี่ยนสีเกิดความแตกต่างกัน (Lee et al. 2014a และ Yu & Hsu. 2012)  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของสารพอลิไดอะเซทติลีนด้วยสารเติมแต่งกลุ่มสารประกอบ        
ไอออนิกโลหะ Li  ซึ่งเมื่อเติมสารเติมแต่งลงไปในระบบในระหว่างการเตรียมนั้นโลหะไอออนซึ่งมีประจุบวกจะเข้าจับกับหมู่
ฟังก์ชันกรดคาร์บอกซิลิกและถ้าเข้าจับได้อย่างปริมาณเหมาะสมแล้วจึงน่าจะส่งผลให้มีแรงกระท าภายในโมเลกุลที่แข็งแรง
มากขึ้น ซึ่งท าให้สมบัติการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนเปลี่ยนแปลงไปด้วย  และเนื่องจากสารประกอบไอออนิกมีสมบัติละลายน้ า
ได้ดีดังนั้นปริมาณที่ใช้จึงต้องมากเพียงพอที่จะเข้าจับกับหมู่กรดคาร์บอกซิลิกรวมถึงจะต้องท าให้เกิดสภาวะที่เป็นเบสเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดเป็นหมู่คาร์บอกซิเลตเพื่อให้จับกับโลหะไอออนิกได้มากขึ้น  ดังภาพที่ 2 ซึ่งผลการศึกษานี้จึงเป็นแนวทางใน   
การปรับปรุงสมบัติสารกลุ่มนี้ในการประยุกต์งานเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนต่อไปโดยใช้วิธีการปรับปรุงสมบัติสาร
เบื้องต้นสารที่ง่าย สะดวก และประหยัดเวลา  

 
 

ภาพที่ 2 :  แสดงโครงสร้างของไดอะเซทตลิีนมอนอเมอร์และการเตรียมพอลิไดอะเซทตลิีน 
เมื่อดัดแปรด้วยการเติมไอออนโลหะ Li 

วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. การเตรียมพอลิไดอะเซทติลีน 

การเตรียมไดอะเซทติลีนมอนอเมอร์ (DA) ให้บริสุทธ์ิ  โดยใช้ 10, 12-pentacosadiynoic acid เป็นมอนอเมอร์ จะ
เตรียมให้อยู่ในรูปของสารละลายที่มีความเข้มข้น 1.0 มิลลิโมลต่อลิตร  โดยน า DA ละลายในตัวท าละลายคลอโรฟอร์ม แล้ว
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กระตุ้นให้เกิดการละลายโดยใช้เครื่องสั่นเหนือเสียงที่อุณหภูมิห้อง  จากนั้นน าสารละลายกรองด้วยแผ่นกรองไนลอน ขนาดรู
พรุน 0.45 ไมโครเมตร เพื่อก าจัดพอลิเมอร์ที่เกิดการพอลิเมอไรซ์กันก่อนจากนั้นน าสารละลาย DA ไประเหยตัวท าละลาย
คลอโรฟอร์มภายใต้อ่างควบคุมอุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส จนกระทั่งสารละลายคลอโรฟอร์มหมดไป  จะได้สารที่มี
ลักษณะเป็นคราบขาวขุ่น  จากนั้นเติมน้ าปราศจากไอออน แล้วท าให้เป็นสารละลายโดยใช้เครื่องสั่นเหนือเสียงที่ควบคุม
อุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที ต่อจากนั้นน าสารละลาย DA ปรับค่า pH ในระบบให้มีค่าเท่ากับ 8, 9, 
และ 10 โดยใช้แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งค่า pH ตรวจวัดด้วยพีเอชมิเตอร์และเมื่อปรับค่า pH ของระบบได้แล้วจึงเติม
สารละลายเกลือไอออนิกโลหะลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ให้มคีวามเข้มข้น 0.1 โมลต่อลิตร จากนั้นน าสารละลายผสมดังกล่าวเก็บ
ไว้ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน แล้วน าสารละลายที่ได้มาท าการพอลิเมอร์ไรเซชันด้วยการฉายแสงยูวี ที่ความ
ยาวคลื่น 254 นาโนเมตร เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้ได้สารละลายที่มีสีน้ าเงิน จากนั้นหยดสารละลายที่ได้ลงบนแผ่นกระจก 
(glass slide) ที่สะอาดด้วยไมโครปิเปตเพื่อควบคุมปริมาตร และทิ้งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องก็จะได้สารอยู่ในรูปของฟิล์มที่มีสี
น้ าเงิน ส าหรับการเตรียมฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนด้วยการผสมกับสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ความเข้มข้นร้อยละ 
10 โดยมวลต่อปริมาตร โดยมีอัตราส่วนผสม 1:1: แล้วเทลงในจานเพาะเชื้อทิ้งไว้ให้แห้งก็จะได้แผ่นฟิล์ม 

2.  ศึกษาสมบัติการเปลีย่นสีของพอลิไดอะเซทตลิีนดว้ยการเปลี่ยนแปลงอุณหภมู ิ
เมื่อเตรียมฟิล์มพอลิไดอะเซติลีนได้แล้วน าฟิล์มมาศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสี  โดยน าฟิล์มที่เตรียมได้มาวัดค่าการ

ดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรมิเตอร์ จากนั้นน าไปอบในตู้อบความร้อนแล้วเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั้งแต่ 30-200 
องศาเซลเซียส ด้วยอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิครั้งละ 10 องศาเซลเซียส  ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงตลอดการอบที่อุณหภูมิ
ต่างๆโดยการถ่ายภาพฟิล์ม รวมถึงศึกษาความสามารถในการผันกลับได้โดยเมื่อให้ความร้อนแต่ละค่าอุณหภูมิแล้วปล่อยให้อยู่
ในสภาวะสมดุล 5 นาที แล้วจึงน าฟิล์มออกจากตู้อบแล้วรอให้เย็นลงท่ีอุณหภูมิห้องแล้วจึงบันทึกภาพและน าฟิล์มวัดสเปกตรัม
การดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี-วิสสิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จนกระทั่งแผ่นฟิล์มเกิดการเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบไม่ผันกลับ
ส าหรับการวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อหาค่าการตอบสนองด้วยสีแดงน้ัน (%R) สามารถค านวณได้ตามสมการ (Charoenthai et al. 
2017) ดังนี ้

                                 100% 











BGR

R
R  

                     โดย R คือ ค่าสขีองสีแดง 
                          G คือ ค่าสีของสีเขียว 
                          B คือ ค่าสีของสีน้ าเงิน 

แล้วน ามาเขยีนกราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างค่าการตอบสนองดว้ยการเปลี่ยนสีกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ เพื่อ
วิเคราะหผ์ลต่อไป  

3.  ศึกษาอัตลักษณ์ของพอลิไดอะเซทติลีน 
ศึกษาผลการเข้าจับของไอออนโลหะ Li หมู่กรดคาร์บอกซลิิกในระบบของพอลิไดอะเซทติลีน ด้วยการวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ด้วยการวัดแบบ ATR โหมด ในช่วงเลขคลื่น 4,000 – 400 ต่อเซนติเมตร   
 
ผลการวิจัย 

สารพอลิไดอะเซทติลีน (poly(PCDA) ในสภาวะต่างๆ ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะเตรียมจาก DA คือ 10,12-เพนตะโคซะ
ไดอิโนอิกแอซิด (10,12-pentacosadiynoic acid : PCDA)) ซึ่งในส่วนแรกนี้พอลิไดอะเซทติลีนทุกระบบนั่นคือ poly(PCDA), 
poly(PCDA) pH 8, poly(PCDA) pH 9, poly(PCDA) pH 10, poly(PCDA/Li), poly(PCDA/Li) pH 8, poly(PCDA/Li)   
pH 9 และ poly(PCDA/Li) pH 10 นั้นสามารถเตรียมได้เป็นสารละลายสีน้ าเงินเข้ม และเมื่อน ามาหยดเพื่อเตรียมเป็นฟิล์มก็

288



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 

 

สามารถเตรียมได้ฟิล์มสีน้ าเงินเช่นกัน โดยความเข้มข้นของสารละลายไอออนิกโลหะลิเทียมนี้ให้มีความเข้มข้นเท่ากับ 0.1 โมล
ต่อลิตร เนื่องจากความเข้มข้นนี้เป็นค่าที่น้อยกว่าค่าความสามารถการละลายในน้ าของสารประกอบ  ไอออนิกลิเทียม ดังนั้น
ค่าความเข้มข้นดังกล่าวจะท าให้มีปริมาณ Li+ ที่ไม่มากเกินไปและไม่ส่งผลในการเกิดการตกตะกอน และเมื่อน าฟิล์ม 
poly(PCDA) ที่เตรียมได้ทุกสภาวะไปศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนด้วยเทคนิคการวัดค่าการดูดกลืนแสง พบว่ากลุ่ม
ฟิล์ม poly(PCDA) ที่ยังไม่ได้เติม Li+ แต่มีการปรับค่า pH ของระบบให้มีค่าเท่ากับ 8, 9, 10 นั้น ในสภาวะปกติก่อนน าไปให้
ความร้อนจะมีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 650 นาโนเมตร และมีไหล่พีคเล็กน้อย (ภาพที่ 3) ซึ่งเป็นช่วง
คลื่นแสงวิลิเบิลที่มองเห็นเป็นสีน้ าเงิน แต่เมื่อน าไปให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที แล้วน ามาไว้ที่
อุณหภูมิห้องแล้ววัดสเปกตราการดูดกลืนแสงอีกครั้ง พบว่าได้สเปกตราที่มีรูปร่างแตกต่างไปจากเดิมโดยมีค่าการดูดกลืนแสง
สูงสุดที่ 550 นาโนเมตร (ภาพที่ 3) ซึ่งเป็นค่าความยาวคลื่นที่ท าให้มองเห็นเป็นสีแดง และก็สอดคล้องกับฟิล์มทั้ งหมดที่เป็น  
สีแดงและเป็นสีแดงแบบถาวร แสดงว่าฟิล์ม poly(PCDA) ในสภาวะนี้มีสมบัติการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนแบบไม่ผันกลับ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 สเปกตราการดูดกลืนแสงของฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนที่มีการเตรียมที่สภาวะ (ก) poly(PCDA), (ข) 

poly(PCDA) pH 8, (ค) poly(PCDA) pH 9 และ (ง) poly(PCDA) pH 10 แล้วติดตามการเปลี่ยนสีแบบผันกลับหลังจากน าไป
ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส 
 
 ส าหรับการเตรียมฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนในลักษณะที่มีการเติม Li+ ลงในระบบด้วยนั้น สามารถพบสมบัติการ
เปลี่ยนสีด้วยความร้อนที่แตกต่างกันดังนี้ ในระบบท่ียังไม่มีการปรับค่า pH มีเพียงแต่การเติม Li+ อย่างเดียว พบว่ายังสามารถ
เตรียม poly(PCDA) ได้ฟิล์มที่มีสีน้ าเงินโดยมีค่าการดูดกลืนแสงสูงที่สุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 650 นาโนเมตร และก็ยัง
สามารถพบผลเช่นนี้ได้เมื่อเตรียมในสภาวะ poly(PCDA/Li) pH 8, poly(PCDA/Li) pH 9 และ poly(PCDA/Li) pH 10 ซึ่ง
แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังภาพที่ 4 เมื่อน าฟิล์มทั้งหมดไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส หลังจากภาวะ
สมดุลแล้วน ามาปล่อยไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและวัดสเปกตราการดูดกลืนแสง พบว่า ฟิล์ม poly(PCDA/Li) และ 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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poly(PCDA/Li) pH 8 แสดงสเปกตราการดูดกลืนแสงที่มีค่าความยาวคลื่นที่ดูดกลืนแสงสูงที่สุดที่ประมาณ 550 นาโนเมตร 
และฟิล์มมีสีแดงและยังแสดงสีแดงแบบถาวรเหมือนกับระบบของฟิล์ม poly(PCDA) ที่ไม่มีการเติม Li ถึงแม้จะมีการปรับค่า 
pH ต่างๆแล้ว แต่ส าหรับในระบบฟิล์มของ poly(PCDA/Li) pH 9 นั้น มีรูปร่างสเปกตราแตกต่างไปโดยมีไหล่พีก 2 ต าแหน่ง 
ประกอบกับสีของฟิล์มมีสีม่วงอมแดงหลังจากอบแล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ส่วนฟิล์ม poly(PCDA/Li) pH 10 นั้นพบว่า
หลังจากอบฟิล์มด้วยความร้อนแล้วฟิล์มสามารถผันกลับมาเป็นสีน้ าเงินได้อีกครั้งดังจากการวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงที่ได้
รูปร่างลักษณะพีกดังเช่นเดียวกับสเปกตรัมที่วัดได้เมื่อก่อนน าฟิล์มไปอบด้วยความร้อน แสดงดังภาพที่ 4 จากผลการศึกษา
ส่วนนี้ท าให้พบได้ว่าการเติม Li+ ลงในระบบเพียงอย่างเดียวนั้นถึงแม้จะใช้ความเข้มข้นของ Li ที่มากเกินพอแล้วแต่ก็ยังไม่
สามารถท าให้ฟิล์ม poly(PCDA) มีการเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้ แต่เมื่อมีการปรับค่า pH ของระบบให้เป็นในช่วงเบสก่อน   
การเติม Li+ ลงไปนั้น สามารถช่วยให้การเข้าจับของ Li+ กับส่วนหัวของ poly(PCDA) ที่เป็นหมู่กรดคาร์บอกซิลิก ได้ดียิ่งขึ้น
จากการที่พบว่าเริมเกิดการผันกลับของสีฟิล์มได้บางส่วนของฟิล์ม poly(PCDA/Li) pH 9 และการผันกลับเป็นสีน้ าเงินได้อีก
ครั้งในระบบฟิล์ม poly(PCDA/Li) pH 10  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 สเปกตราการดูดกลืนแสงของฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนทีม่ีการเตรียมทีส่ภาวะ (ก) poly(PCDA/Li), (ข)

poly(PCDA/Li) pH 8, (ค) poly(PCDA/Li) pH 9 และ (ง) poly(PCDA/Li) pH 10 แล้วติดตามการเปลี่ยนสีแบบผันกลับ
หลังจากน าไปใหค้วามร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซยีส 

 
เพื่อศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับ pH ของระบบในช่วงเบสที่ส่งผลต่อการที่ท าให้ Li+ เข้าจับกับหมู่กรด  

คาร์บอกซิลิก จึงได้ท าการวิเคราะห์ส่วนนี้ด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปกโตรสโกปี โดยผลการศึกษาพบว่า การดูดกลืนแสงในช่วง
อินฟราเรดของสารตัวอย่าง poly(PCDA) ที่เตรียมได้ในทุกระบบนั้นแสดงสเปกตราการดูดกลืนแสดงดังภาพที่ 5  ซึ่งที่
ต าแหน่งเลขคลื่นประมาณ 2850-2950 cm-1 นั้นเป็นการสั่นแบบสมมาตร ของหมู่ -CH2- ซึ่งพบพีกมีลักษณะนี้เหมือนกันใน
ทุกระบบ poly(PCDA) ส่วนต าแหน่งพีกที่เลขคลื่นประมาณ 1690 cm-1 ของ poly(PCDA) ที่ไม่ได้มีการปรับค่า pH ระหว่าง
กระบวนการเตรียมหรือถูกเติม Li+ ใดๆนั้น เกิดพีกที่ชัดเจนท่ีต าแหน่งน้ีซึ่งแสดงถึงการเกิดพันธะไฮโดรเจนแบบไดเมอร์ต่อกัน

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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ระหว่างหมู่คาร์บอกซิลิกโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Machi et al. (2017)  ที่ได้ศึกษาอันตรกิริยาของหมู่คาร์บอกซิลิกของ 
poly(PCDA) และเมื่อเติม Li+ ลงในระบบในระหว่างการเตรียม poly(PCDA/Li) พบว่าพีกที่ต าแหน่งเลขคลื่นดังกล่าวมี     
การแตกออกเป็น 2 พีกและมีขนาดลดลง แสดงถึงอันตรกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เกิดในลักษณะเป็นพันธะไฮโดรเจน
แบบไดเมอร์เป็นชนิดคาร์บอกซิเลตที่บางส่วนเกิดเป็นหมู่อิสระและบางส่วนได้จับกับ Li+ ในลักษณะเป็นแบบชนิดไอออนิก 
และเมื่อมีการปรับ pH ในช่วงเบส เท่ากับ 8 ในระหว่างการเตรียม poly(PCDA/Li) pH 8 ก็ยังพบลักษณะพีกคล้ายกัน ซึ่งการ
ปรับค่า pH เท่ากับ 8 ช่วยท าให้เพิ่มปริมาณหมู่คาร์บอกซิเลตแต่ก็ยังมีปริมาณน้อยและแรงกระท าที่เกิดขึ้นยังไม่มีความ
แข็งแรงเพียงพอจงึยังท าให้ได้การเปลี่ยนสีแบบไม่ผนักลับ (ยังคงมีสีแดง) แต่เมื่อเพิ่มความเป็นเบสให้ระบบขึ้นเป็น pH เท่ากับ 
9 พบว่าพีกมีความชัดเจนและไหล่พีกลดลง แสดงถึงLi+ เข้าจับได้เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อแรงกระท าที่เพิ่มขึ้นจากเดิมดังจากผล
การเปลี่ยนสีที่ระบบ poly(PCDA/Li) pH 9 เริ่มเกิดการเปลี่ยนสแีบบผนักลับได้เป็นบางส่วน นั่นคือจากสีแดงเป็นสีม่วงอมแดง
ได้หลังจากท่ีน าไปอบใหค้วามร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และ เมื่อปรับค่า pH เท่ากับ 10 แล้วพบว่าพีกที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดที่ต าแหน่งประมาณ 1690 cm-1 และมีไหล่พีกที่กว้างกว่าในระบบของ pH 9 แสดงถึงการเกิดการจับกันของ Li+ กับหมู่    
คาร์บอกซิลิกได้มากและท าให้เกิดแรงกระท าต่อกันที่แข็งแรงเพียงพอที่ท าให้ฟิล์มระบบนี้เมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสีแดงและเมื่อลดอุณหภูมิลงมาที่อุณหภูมิหอ้งแล้วท าให้สีของฟิล์มสามารถเปลีย่นกลับมาเป็น
สีน้ าเงินได้อีกครั้ง ซึ่งการศึกษานี้แสดงให้เห็นได้ว่า การปรับปรุงระบบของไดอะเซทติลีนในช่วงที่เป็นเบสอย่างเหมาะสมใน
ระหว่างกระบวนการเตรียมนั้นมีผลท าให้เกิดหมู่ฟังก์ชันท่ีส่วนหัวซึ่งเป็นหมู่กรดคาร์บอกซิลิกนั้นได้เกิดเป็นหมู่คาร์บอกซิเลตที่
มีปริมาณมากส าหรับให้ไอออน Li+ เข้าจับได้มากและเพียงพอที่จะเกิดแรงกระท าที่แข็งแรงที่สามารถท าให้โครงสร้างของ 
poly(PCDA/Li) pH 10 เมื่อได้รับความร้อนแล้วเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและสามารถน าให้โครงสร้างกลับมาจัดเรียงตัวได้เช่นเดิมจึง
ท าให้ได้สีน้ าเงินกลับคืนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 สเปกตราการดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงอินฟาเรดของพอลิไดอะเซทติลีนที่เตรียมในสภาวะต่างๆ 
 
นอกจากการศึกษาสมบัติการเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้ด้วยความร้อนของฟิล์ม poly(PCDA) ชนิดต่างๆแล้ว ยังได้

ศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติการเปลี่ยนสีของฟิล์มจากการติดตามเมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ฟิล์ม poly(PCDA) นั้นเริ่มต้นก่อนการให้ความร้อนจะมีลักษณะเป็นสีน้ าเงิน ซึ่งฟิล์มชนิดอื่นๆที่สภาวะเริ่มต้นก็ให้       
สีน้ าเงินเช่นกัน เมื่อให้ความร้อนที่อุณหภูมิเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส พบว่าท าให้ poly(PCDA) เปลี่ยนเป็นสีม่วงและเป็น     
สีม่วงที่ถาวรถึงแม้จะน าแผ่นฟิล์มออกจากตู้อบแล้วปล่อยให้อุณหภูมิลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้ อง และยังพบลักษณะการ
เปลี่ยนสีเช่นนี้กับระบบ poly(PCDA/Li) และ poly(PCDA/Li) pH 8 แต่ในระบบของ poly(PCDA/Li) pH 9 พบว่าถึงแม้จะ
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เปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วแต่เมื่อลดอุณหภูมิลงสามารถพบการเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีน้ าเงินบางส่วน และในระบบ poly(PCDA/Li) 
pH 10 ก็พบสมบัติการเปลี่ยนสีเช่นเดียวกัน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไปจนถึง 110 องศาเซลเซียส พบว่า ฟิล์ม poly(PCDA) , 
poly(PCDA/Li) และ poly(PCDA/Li) pH 8 ท าให้ฟิล์มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบไม่ผันกลับ ส่วน poly(PCDA/Li) pH 9 
เปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันแต่สามารถเกิดการผันกลับมาได้บางส่วนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แต่เมื่อให้ความร้อนที่ 
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ท าให้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแบบไม่ผันกลับ แต่ในระบบ poly(PCDA/Li) pH 10 นั้น พบสมบัติการ
เปลี่ยนสีที่แตกต่างไปจากระบบอื่นโดยเปลี่ยนเปน็สีแดงแล้วผันกลับมาเป็นสีน้ าเงินได้ที่ช่วงอุณหภูมิ 100 – 150 องศาเซลเซียส 
และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิตั้งแต่ 160-200 องศาเซลเซียส ฟิล์มยังเปลี่ยนสีเป็นสีแดงและสามารถผันกลับมาเป็นสีม่วงได้ ซึ่งสมบัติ
การเปลี่ยนสีของฟิล์ม poly(PCDA) ชนิดต่างๆ แสดงดังภาพท่ี 6  

 

 
ภาพที ่6 แสดงภาพถ่ายการเปลี่ยนสีของฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนที่เตรียมด้วยการผสมโลหะ Li+ ในสภาวะต่างๆ  

เมื่อเปลีย่นแปลงความร้อน 
ส าหรับในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเกี่ยวกับค่าความสามารถในการเปลี่ยนเป็นสีแดงของฟิล์ม poly(PCDA) ชนิด

ต่างๆเมื่อน าไปอบให้ความร้อนแล้วนั้นได้น าผลของภาพถ่ายทั้งหมดมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของสีในเฉดสีแดง (R) สีเขียว (G) 
และสีน้ าเงิน (B) แล้วน ามาค านวณหาค่า %R ตามสมการค านวณที่ได้กล่าวในขั้นการด าเนินงานวิจัย โดยวิธีการวิเคราะห์นี้ 

เหมาะส าหรับการติดตามตัวอย่างท่ีไม่สามารถติดตามวัดค่าการดูดกลืนแสงได้โดยตรง และวิธีการนี้ได้มีการน ามาใช้
แล้วในการติดตามผลการศึกษาการเปลี่ยนสีดังงานวิจัย Charoenthai et al. (2017) นับว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการ
ปรับมาใช้ในการศึกษาในสภาวะที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ ส าหรับค่าการตอบสนองด้วยการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี้ 
สารตัวอย่าง poly(PCDA) ชนิดต่างๆแสดงค่าการตอบสนองด้วยการเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ 
แสดงดังกราฟภาพท่ี 7 ซึ่งระบบ poly(PCDA) บริสุทธ์ิจะให้เริ่มเปลี่ยนสตีั้งแต่อุณหภูม ิ70-80 องศาเซลเซียส โดยเส้นกราฟคา่ 
%R มีการเปลี่ยนแปลงค่าความชันมากและยังเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเมื่ออุณหภมูิเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส (ดังภาพ 7 ก) และ
ขณะเดียวกันเมื่อลดอุณหภูมิของฟิล์มลงเท่ากับ 25 องศาเซลเซียส ของทุกค่าอุณหภูมิในระหว่างการให้ความร้อนนั้นพบว่าค่า 
%R ในกระบวนการ Cooling (ดังภาพที่ 7 ข) ของแต่ละอุณหภูมิก็ยังคงมีค่าที่ใกล้เคียงกันกับค่า %R ของกระบวนการ 
Heating แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนสีของ poly(PCDA) นั้นมีลักษณะแบบไม่ผันกลับ และยังพบลักษณะสมบัติการเลี่ยนสี
เช่นนี้ในระบบของ poly(PCDA/Li), poly(PCDA/Li) pH 8 และ poly(PCDA/Li) pH 9 แต่ในระบบของ poly(PCDA/Li)     
pH 10 นั้นในกระบวนการ Heating พบว่าค่าความชันของเส้นกราฟ %R มีค่าอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับระบบของ 
poly(PCDA/Li), poly(PCDA/Li) pH 8 และ poly(PCDA/Li) pH 9 และการเปลี่ยนเป็นสีแดงมีช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากกว่า
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ในระบบอื่น และเมื่อพิจารณาในกระบวนการ Cooling พบว่า ค่า %R ของ poly(PCDA/Li) pH 10 มีค่าลดลงมากจนมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้นซึ่งแสดงถึงความสามารถในการเปลี่ยนสีแบบผันกลับจากมีสีแดงเป็นสีน้ าเงินได้เมื่อลดอุณหภูมิแสดงให้
เห็นได้ว่าการเตรียม poly(PCDA/Li) โดยที่มีการปรับค่า pH 10 นี้เป็นส่วนที่ช่วยท าให้ Li+ สามารถเข้าจับและเกิดอันตรกิริยา
ที่สร้างแรงกระท าท่ีมีความแข็งแรงได้มากพอในการท าให้โครงสร้างของสารพอลิไดอะเซทติลีนสามารถกลับมาจัดเรียงตัวอย่าง
เป็นระเบียบและดูดกลืนคลื่นแสงในช่วงพลังงานต่ าลงได้อีกครั้งจึงท าให้ได้เห็นฟิล์มมีสีน้ าเงิน   

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงค่าการตอบสนองต่อความร้อนด้วยสีแดงของ poly(PCDA/Li) ที่เตรียมจากสภาวะต่างๆ โดย 
(ก) ขณะให้ความร้อน (ข) เมื่อลดลงอุณหภมูิที่ 25 องศาเซลเซียส 
 

นอกจากเตรียมฟิล์ม poly(PCDA) ในสภาวะต่างๆโดยการหยดสารลงบนกระจกสไลด์แล้วได้สมบัติการเปลี่ยนสีที่
แตกต่างกันดังท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่ยังสามารถประยุกต์วิธีการเตรียมด้วยการน ามาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มโปร่งแสงด้วยการน ามา
ผสมกับโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวลต่อปริมาตรในอัตราส่วนของ poly(PCDA) pH 10 ที ่ต่อ 
PVA เท่ากับ 1:1  ซึ่งความเข้มข้นของสารและอัตราส่วนที่เหมาะสมนี้ได้จากผลการศึกษาของงานวิจัย  Kim et al. (2006) ที่
ได้ศึกษาการเตรียมฟิล์ม poly(PDA) ด้วยการขึ้นรูปจากการใช้ PVA และในงานวิจัยนี้พบว่าสามารถเตรียมขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม
ที่มีสีน้ าเงินได้ โดยแผ่นฟิล์มมีลักษณะโปร่งแสงและเรียบ แล้วน าแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้มาอบในตู้อบให้ความร้อนแล้วติดตาม
สมบัติการเปลี่ยนสี จากผลการศึกษาการเปลี่ยนสีด้วยความร้อนของฟิล์ม poly(PCDA) pH 10 /PVA  แสดงรูปถ่ายของฟิล์ม
ดังภาพที่ 8  ซึ่งฟิล์ม poly(PCDA) pH 10 /PVA  มีสีน้ าเงินที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) และเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงที่
อุณหภูมิตั้งแต่ 110 องศาเซลเซียส และเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 170 องศาเซลเซียส ฟิล์มมีการเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงและยัง
สามารถผันกลับมาเป็นสีน้ าเงินได้อีก แต่เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 190 องศาเซลเซียส ท าให้ฟิล์มเปลี่ยนเป็นสีส้มและ     
ไม่ผันกลับ ซึ่งในการเตรยมฟิล์มโดยน ามาผสมกับ PVA นี้สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิสูงกว่าฟิล์มที่เตรียมโดย   
การหยดถึงแม้จะเตรียม จาก poly(PCDA) pH 10 เหมือนกันก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากการเตรียมฟิล์มด้วยการผสม PVA นั้นท าให้
เกิดอันตรกิริยาระหว่าง poly(PCDA/Li) pH 10 กับ PVA ต่อกันด้วย PVA มีหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถเกิดอันตรกิริยากับหมู่
คาร์บอกซิลิกในโมเลกุลของ poly(PCDA) ได้จึงท าให้ฟิล์ม poly(PCDA) pH 10 /PVA  เปลี่ยนสีที่อุณหภูมิสูงขึ้นและสามารถ
ผันกลับได้จากสีน้ าเงินเป็นสีแดงและกลับมาเป็นสีน้ าเงินได้ในช่วงอุณหภูมิภายใน 170 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 

(ข) (ก) 
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ภาพที ่8 แสดงรูปถ่ายของฟิลม์ poly(PCDA) pH 10 /PVA ที่มีการเปลี่ยนสีด้วยการเปลี่ยนแปลงความร้อนและการผันกลับได้ 

ของฟิล์มเมื่อฟิล์มอยู่ในสภาวะอุณหภูมิห้อง 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การเปลี่ยนสีด้วยความร้อนของฟิล์มพอลิไดอะเซทติลีนที่มีคุณสมบัติเกิดการผันกลับนั้นพบว่าสามารถท าได้ด้วย   
การเติมสารเติมแต่งจ าพวกไอออนโลหะ Li โดยพบว่าปริมาณของ Li เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถสนับสนุนให้ Li เข้าจับ
กับหมู่คาร์บอกซิลิกได้ และถ้าในกระบวนการเตรียมสามารถท าให้ระบบเป็นเบสเพื่อควบคุมให้หมู่กรดคาร์บอกซิลิกมีสภาพ
เป็นหมู่คาร์บอกซิเลตก็จะท าให้ Li+ เข้าจับได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าในสภาวะที่ pH ของระบบเท่ากับ 10 นั้นเมื่อเติม Li+ ลงใน
ระบบแล้วท าให้ฟิล์ม poly(PCDA) pH 10 เปลี่ยนสีด้วยความร้อนแบบผันกลับได้จากสีน้ าเงินเป็นสีแดงและกลับมาเป็น       
สีน้ าเงินได้ที่อุณหภูมิภายใน 150 องศาเซลเซียส และนอกจากนี้ยังสามารถเตรียม ฟิล์ม poly(PCDA) pH 10 /PVA ได้ โดย
ฟิล์มสามารถเปลี่ยนสทีี่อุณหภมูิสงูกว่าฟิล์มที่เตรียมด้วยวิธีการหยดสารละลายลงบนกระจกสไลด์ และเปลี่ยนสีแบบผันกลับได้
จากสีน้ าเงินเป็นสีแดงและกลับมาเป็นสีน้ าเงินได้อีกภายใต้อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ดังนั้นปัจจัยที่สนับสนุนในการท าให้
ไอออนโลหะสามารถเข้าจับกับหมู่คาร์บอกซิลิกได้อย่างเหมาะสมและเกิดแรงกระท าต่อกันที่แข็งแรงเพียงพอท าให้โครงสร้าง
ของ poly(PCDA/Li) สามารถกลับมาจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบได้อีกครั้งคือการเตรียมให้หมู่คาร์บอกซิลิกอยู่ในรูปของหมู่
คาร์บอกซิเลตด้วยการปรับระบบให้เป็นเบส  โดยวิธีการที่น าเสนอนี้นับว่าเป็นวิธีที่ง่าย ทั้งประหยัดสารเคมี งบประมาณ ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ศึกษาส าหรับการเตรียมสาร poly(PCDA/Li) ในการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแถบตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิแบบแสดงผลได้ขณะที่ตรวจวัด หรือสามารถน าแนวคิดวิธีการเตรียมสารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับโลหะไอออนชนิด
อื่นๆส าหรับเตรียมเป็นวัสดุตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีคุณสมบัติที่ดียิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการคัดแยกขนาดกระสอบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ ด้วยวิธีการหาพื้นที่ของ
วัตถุจากคุณลักษณะของภาพสี Binary ในการคัดแยกกระสอบได้ท าการทดลองคัดแยกด้วยภาพกระสอบบรรจุภัณฑ์จ านวน 
17 ภาพ โดยมีภาพกระสอบ 10 กิโลกรัม 5 ภาพ ภาพกระสอบ 30 กิโลกรัม 7 ภาพ ภาพกระสอบ 50 กิโลกรัม 5 ภาพ จาก
ผลการทดลองพบว่าการคัดแยกกระสอบบรรจุภัณฑ์ด้วยค่าพื้นที่ของวัตถุมีความถูกแม่นย าต้องในการคัดแยกขนาดกระสอบ
ร้อยละ 86.666% 

 
ค าส าคัญ: กระสอบบรรจภุัณฑ,์ พื้นที่ของวัตถุ, การประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
This research presents the classification of packaging sacks of Wang Manao Kasetphan company. 

The method of calculate the area of the sack object in the Binary image, and then classify each sack 
image into 3 types of sacks; 10 kilogram sacks, 30 kilogram sacks, and 50 kilogram sacks.  The algorithm 
was test with 17 images of packaging sack which consist of 5 images of 10 kilogram sacks, 7 images of 30 
kilogram sacks ks, and 5 images of 50 kilogram sacks. From experimental result, the proposed algorithm 
classifies packaging sacks achieved 86.66% of accuracy. 
 
Keywords:  packaging sack, object area, image processing 
 
บทน า 
  เนื่องจากทางบริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จ ากัดได้เข้าร่วมโครงการ NECTEC เพื่อพัฒนาระบบในโรงงานของ
บริษัทด้วยระบบ IOT  เพื่อท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงาน ทางบริษัทได้จ าหน่ายและผลิตวัตถุดิบผสมอาหารสัตว์ทุก
ชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในด้านการค้าทางเศรษฐกิจ และใช้เครื่องจักรในการท างานเพื่อจ าหน่ายและผลิตวัตถุดิบผสมอาหาร
สัตว์ต่าง ๆ ตามความต้องการที่มีเข้ามาในบริษัท และในการขนย้ายแต่ละครั้งก็อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าจึงท า
ให้เกิดปัญหาคอขวด หรือส่งออเดอร์ ไม่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าท าให้เกิดความเสียหายทางด้านรายได้ของทาง
บริษัท ฉนั้นบริษัท วังมะนาวเกษตรภัณฑ์ จ ากัด จึงได้เข้าร่วมโครงการ Maker Startup ที่จัดโดยทาง NECTEC เพื่อแก้ปัญหา
ที่ทางบริษัทพบด้วยระบบ IOT 

 
  โดยทางบริษัทได้ท าการเข้าโครงการและจับคู่กับทีมเรา เพื่อท าการแก้ไขปัญหาให้กับทางโรงงานด้วยระบบ IOT 
ด้วยทางบริษัทได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องในการล าเลียงและขนย้ายสินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้ามีลักษณะ
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ที่คล้ายคลึงกัน ท าให้ผู้ขนย้ายอาจเกิดความสับสนท าให้เกิดความผิดพลาดในการนับจ านวนและแยกประเภทของสินค้า ทาง
ทีม Maker จึงได้คิดและสร้างระบบตรวจจับบรรจุภัณฑ์และแจ้งเตือนบน NETPIE เพื่อเป็นระบบแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายต่อการล าเลียงและขนย้ายสินค้าของทางบริษัทท าให้ลดปัญหาคอขวดและการสูญเสียเวลาในการท างานได้ 

 
วัตถุประสงค ์
  1. ตรวจสอบและคัดแยกขนาดของกระสอบบรรจุภณัฑ ์
  2. ตรวจสอบและนับจ านวนของขนาดกระสอบบรรจุภณัฑ ์

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ข้อมูลภาพที่ใช้ในการทดลอง 
  การศึกษาทดลองนี้พัฒนาการคัดแยกขนาดของกระสอบด้วยการประมวลผลภาพ (สมเกียรติ อุดมหรรษากุล, 2553) 
โดยการหาพื้นที่ของเส้นขอบ ข้อมูลภาพที่ใช้ในการทดลองเป็นภาพกระสอบบรรจุภัณฑ์จากบริษัทวังมะนาวเกษตรภัณฑ์ 
ข้อมูลตัวอย่างภาพกระสอบได้มาจากระบบการถ่ายภาพที่มีการควบคุมแสงและระยะห่างระหว่างเลนส์และวัตถุให้คงที่ ซึ่ง
ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Logitech) บันทึกภาพท่ีมีความละเอียดสูง ขนาดของภาพคือ 960 x 714 พิกเซล ความละเอียด
ของภาพคือ 96 dpi ระยะห่างระหว่างกล้องและกระสอบถูกก าหนดไว้คงที่ที่ระยะ 100 ซม. ในการควบคุมแสงใช้หลอดไฟ
Led จ านวน 2 หลอด ระบบการบันทึกภาพนี้ประกอบด้วยฟิลเตอร์ส าหรับจ ากัดแสง ตัวอย่างภาพกระสอบแสดงในภาพที่ 1 
(ก) ตัวอย่างภาพกระสอบ 10 กิโลกรัม (ข) ตัวอย่างภาพกระสอบ 30 กิโลกรัม (ค) ตัวอย่างภาพกระสอบ 50 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข)  (ค) 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพที่ใช้ในการทดสอบ 

 
ขั้นตอนการคัดขนาดของกระสอบบรรจุภัณฑ ์
  ขั้นตอนการคัดแยกขนาดของกระสอบบรรจุภณัฑ์ โดยการหาพื้นท่ีของวัตถุ (อภิวัฒน์ สวัสดิรัตน,์ จักร ีศรีนนท์ฉัตร, 
2015) และ (ชาญชัย นามพล, 2015) เพื่อคัดแยกกระสอบบรรจภุัณฑ ์3 ขนาดให้มีความแม่นย าได้การคัดแยก มีกระบวนการ
ท างานแสดงดังตัวอย่างในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานของระบบการหาพื้นท่ี 
 

1. กระบวนการคัดแยกขนาดกระสอบบรรจุภัณฑ ์

  จะเป็นข้ันตอนการท างานแรกของกระบวนการคัดแยกโดยการน าภาพสี RGB แปลงเป็น Grayscale และแปลงเป็น 
Binary เพื่อหาค่าพื้นที ่Contours  แล้วน าค่าพื้นที่ Contours ที่ได้มาเปรียบเทียบพื้นที่ของแต่ละขนาดว่าใกล้เคียงกับขนาด 
10 กิโลกรัม 30 กิโลกรัมหรือ 50 กิโลกรัมมากที่สุด ตัวอย่างภาพ Binary และผลการทดลองการหาพื้นที่ชองกระสอบ 10 Kg  
แสดงดังตัวอย่างในภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพ Binary และผลการทดลองการหาพื้นท่ีชองกระสอบ 30 Kg  แสดงดังตัวอย่างในภาพ
ที่ 4 ตัวอย่างภาพ Binary และผลการทดลองการหาพื้นท่ีชองกระสอบ 50 Kg  แสดงดังตัวอย่างในภาพที่ 35 

 

Binary พื้นทีค่่าที่ได้ 230,621 พิกเซล 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างภาพ Binary และผลการทดลองการหาพื้นที่ชองกระสอบ 10 Kg 

 
Binary พื้นที่ค่าท่ีได้ 358,708 พิกเซล 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างภาพ Binary และผลการทดลองการหาพื้นที่ชองกระสอบ 30 Kg 

Image RGB to Grayscale Convert To Binary Contours 

Countours 

10 30 50 

Countours to area max 
 

 

10 Kg 30 Kg 50 Kg 

ภาพของกระสอบท่ีใชท้ดลองมท้ัีงหมด 17 ภาพ  

10 kg 5 ภาพ  

30 kg 7 ภาพ  

50 kg 5 ภาพ 

299



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
 
 

 
 

Binary พื้นที่ค่าท่ีได้ 423,724พิกเซล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างภาพ Binary และผลการทดลองการหาพื้นที่ชองกระสอบ 30 Kg 

 ผลการวิจัย 

  การทดลองคัดแยกกระสอบบรรจุภัณฑ์ตามขนาดของกระสอบ ข้อมูลภาพที่ใช้ในการทดลองคือภาพกระสอบขนาด 
10 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม ข้อมูลตัวอย่างภาพกระสอบได้มาจากระบบการถ่ายภาพที่มีการก าหนดระยะห่าง
ระหว่างเลนส์และวัตถุทีแ่น่นอน และมีการควบคุมแสงโดยใช้หลอดLED  ข้อมูลภาพที่ใช้ทดลองจ านวน 17 ภาพ ประกอบด้ว
ภาพกระสอบขนาด 10 กิโลกรัม 5  ภาพ กระสอบขนาด 30 กิโลกรัม 7 ภาพ กระสอบขนาด 50 กิโลกรัม 5 ภาพ ภาพที่ใช้ใน
ทดสอบ ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 
 
ตาราง 1 ผลการทดลอง 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ทดสอบ จ านวนภาพ ถูก ผิด เปอร์เซ็นความถูกต้อง 

กระสอบ 10 Kg 5 5 0 100% 

กระสอบ 30 Kg 7 7 0 100% 

กระสอบ 50 Kg 5 3 2 60% 

รวม 17 15 2 86.666% 

ขนาดของกระสอบ จ านวนกระสอบ ค่าที่ได้ (Pixel) 
30 Kg 1 342116.5 

2 356464.0 
3 358315.5 
4 369732.5 
5 382372.0 
6 384691.5 
7 386516.5 

ค่าเฉลี่ย 368601.21 
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สรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ได้น าเสนอเกี่ยวกับการคัดแยกขนาดกระสอบบรรจุภัณฑ์ โดยการหาพื้นที่ของเส้นขอบ เพื่อคัดแยก

กระสอบบรรจุภัณฑ์ 3 ขนาดให้มีความแม่นย าได้การคัดแยก โดยจากการทดลองมีความถูกแม่นย าถูกต้องในการคัดแยก

กระสอบร้อยละ 86.666% งานวิจัยนี้สามารถน าไปพัฒนาต่อโดย ท าเครื่องคัดแยกกระสอบและนับจ านวนของขนาดบรรจุ

ภัณฑ์ 
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ขนาดของกระสอบ จ านวนกระสอบ ค่าที่ได้ (Pixel) 
50 Kg 1 387566.0 

2 389258.0 
3 411505.5 
4 423879.5 
5 427285.0 

ค่าเฉลี่ย 407898.8 

ขนาดของกระสอบ จ านวนกระสอบ ค่าที่ได้ (Pixel) 

10 Kg 1 207868.0 
2 229539.0 

3 247894.5 

4 252132.5 
5 265286.0 

ค่าเฉลี่ย 240544 
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สภาวะการท าประมงในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 
Fisheries status in Kwai Noi River, Phitsanulok Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาวะการท าประมงในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสุ่ม
สัมภาษณ์ชาวประมงถึงรูปแบบลักษณะการท าประมงในแม่น้ าแควน้อยพื้นที่ต าบลคันโช้ง  ต าบลหินลาด และต าบลมะขามสูง  
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561  ถึงเดือนธันวาคม 2561 และน ามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่า  เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ ามี
ทั้งหมด 12 ชนิด ชนิดที่นิยมใช้กันมากได้แก่  ข่าย  เบ็ดฝรั่ง  และแห  เมื่อประเมินผลจับสัตว์น้ าจากการลงแรงประมงมี
ปริมาณการจับสัตว์น้ าอยู่ที่ 72.32 ตัน เครื่องมือที่จับสัตว์น้ าที่มีมากที่สุด ได้แก่ แห 27.54 ตัน รองลงมา ได้แก่ เบ็ดฝรั่ง 
15.00 ตัน และเบ็ดปัก 10.02 ตัน และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ ช้อนพาย และแห ซึ่งมีผลการจับต่อหน่วย
การลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 0.14 และ 0.02 กิโลกรัม/ช่ัวโมง โดยมีการซื้อขายสัตว์น้ าระหว่างแม่ค้ากับชาวประมง 27 ชนิด 
ปริมาณรวม 1,031.5 กิโลกรัม 

ค าส าคัญ : สภาวะการท าประมง  เครื่องมือประมง  แม่น้ าแควน้อย   
 

Abstract 
Study on fishery status in Kwai Noi River, Phitsanulok Province. Data from random interview of 

fishermen in Khan Chong Sub-district, Hin Lat Subdistrict and Makham Sung Subdistrict, Phitsanulok 
Province Between September 2018 and December 2018 by using questionnaires of fish during October 
2017- December 2018. The 12 types of fishing gears were found. Most commonly used fishing gears were 
Gill net, hook and lines, cast nets. Total catch from fishing efforts evaluated. The total catch volume was 
72.32 metric tons. The high catch volumes were made by cast nets, hook and set pole which catch 
volume were 27.54, 15.00 and 10.02 metric tons. The high efficient fishing gears included Dip net and cast 
net were average CPUE of those were 0.14 and 0.02 kilograms/hour., respectively. 27 species of aquatic 
animals were traded between fisherman and traders with the total volume of 1,031.5 kilograms. 
 
keywords : fisheries status, fishing gears, Kwai Noi River 
 
บทน า 

แม่น้ าแควน้อย มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในอ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไหลลงมาในแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่ราบหุบเขาแควน้อยซึ่งโดยมีลักษณะเป็นหุบเขาแคบ ๆ 
ทางตอนเหนือของอ าเภอนครไทย ผ่านอ าเภอวัดโบสถ์ มีเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริรัชกาล
ที่ 9 กักเก็บน้ า ผ่านต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพิราม และไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่านในบริเวณบ้านปากโทก อ าเภอเมือง
พิษณุโลก รวมความยาวแม่น้ าแควน้อย 185 กิโลเมตร โดยตามเส้นทางไหลผ่านของแม่น้ าจะมีเขตชุมชนหลายแหล่งอยู่บริเวณ
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ลุ่มน้ าแควน้อย พื้นที่หลายแห่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับน้ าแม่แควน้อย ล าดับของเมืองเรียงจาก
จุดเริ่มต้นของแม่น้ าไปถึงจุดปลายสุด  รวมไปถึงในแง่ของการใช้ประโยชน์ที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนและชาวประมง
พื้นบ้าน เป็นแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งสภาพโดยรวมของแม่น้ าแควน้อยมีศักยภาพเหมาะสมส าหรับการศึกษาด้านการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศแม่น้ า และคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส าหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต
ของสัตว์น้ า  แต่ในปัจจุบันด้วยสภาวะแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา และการท าการประมงท่ีเกินขนาดไปแล้ว (over 
fishing) อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือที่มีหลายขนาดอาจเป็นอันตรายต่อจ านวนของสัตว์น้ า เป็นผลท าให้จ านวนลดลงจนถึง
ขั้นสภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรมของพันธุ์สัตว์น้ าที่เหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถเพิ่มจ านวนหรือแพร่พันธุ์และเติบโตได้  จึงได้
แสวงหาและคิดค้นกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่อาจท าให้เกิดการ
สูญเสียทรัพยากรสัตว์น้ า ซึ่งจากการส ารวจของ โยธิน ลีนานนท์และคณะ. (2531) พบว่าชนิดของเครื่องมือที่นิยมใช้กันมาก 
คือ ข่าย มีประมาณการใช้มากกว่าชนิดเครื่องมืออ่ืน ๆ และมีความสามารถจับสัตว์น้ าถึง 25 ชนิด เช่นเดียวกับการส ารวจของ 
วารินทร์ ธนาสมหวังและอรัญญา อัศวอารีย์. (2554 และ2555) ผลจากการส ารวจพบว่าเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ไซ
นอน ข่าย และเบ็ด ซึงอาจเกิดได้จากการใช้เครื่องมือจนท าให้ระบบนิเวศถูกท าลาย ปลาน้ าจืดเล็ก ๆ ไม่มีโอกาสได้
เจริญเติบโตและสภาวะทรัพยากรประมงมีการใช้เกินก าลังผลิต ทรัพยากรส่วนใหญ่มีจ านวนและปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับ
อดีต  ในการนี้จึงท าการศึกษาสภาวะการท าประมงและผลการจับสัตว์น้ าในลุ่มแม่น้ าแควน้อย เป็นการประเมินจ านวนและ
ชนิดเครื่องมือประมงในแต่ละชนิด รวมถึงสภาวะการลงแรงท าการประมง ตลอดจนทรัพยากรประมงทั้งจ านวนและปริมาณ
สัตว์น้ า การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินแนวโน้มทรัพยากรประมง ประสิทธิภาพการลงแรง และผลการจับสัตว์น้ าในลุ่มแม่น้ าแคว
น้อย เพื่อส ารวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ าในการบริหารจัดการทรัพยากรให้ยั่งยืน 

วิธดี าเนินการวิจัย  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก าหนดกลุ่มสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากชาวประมงที่ท าประมงในแม่น้ าแควน้อยบริเวณ
พื้นที่ต้นน้ า คือต าบลคันโช้ง  พื้นกลางน้ า คือต าบลหินลาด  และพื้นที่ปลายน้ า ที่ต าบลมะขามสูง และค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามวิธีของ Yamane (1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.10  เป็นชาวประมงทั้งสิ้น  148  ราย  ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน 2561 – ธันวาคม 2561 โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม (questionnaires) ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ท าการประมง สภาวะการท าประมง ชนิดของเครื่องมือประมงท่ีใช้ในการจับสัตว์น้ า และผล
จับสัตว์น้ า ตามวิธีของ อังสุนีย์ และคณะ (2539) 

             ด าเนินการรวบรวมปริมาณสตัว์น้ าทุกชนิดที่มีการซื้อขาย ซึ่งเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีจับได้ในลุ่มแม่น้ าแควน้อย โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนละครั้ง เพ่ือเป็นตัวแทนปริมาณสัตว์น้ าในแตล่ะเดือน ในพื้นที่ต าบลมะขามสูง ต าบลคันโช้ง และต าบล
หินลาด จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดอืนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2561 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ท าการประมงและชนิดของเครื่องมือประมงเบื้องต้นด้วยค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Excel version 10 

การวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพอัตราการจับสตัว์น้ าของเครือ่งมือแต่ละชนิด (Catch per unit of effort, 
CPUE)  โดยใช้สูตร ดังนี ้

CPUE (กรัม/ช่ัวโมง) = 
น้ าหนักสัตว์น้ าท่ีจับได้ตามชนิดของเครื่องมือต่อวัน

จ านวนชั่วโมงที่ท าการประมงต่อวัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลของประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ าแต่ละชนิด เพื่อประเมินการลงแรงท าประมงในแต่ละวัน โดย
ค านวณจากสูตร (Catch per unit of effort, CPUE) มีหน่วยเป็นกรัมต่อหน่วยเครื่องมือต่อช่ัวโมง ตามสูตร 

     
น้ าหนักสัตว์ทีจ่ับได้ตามชนิดเครื่องมือตอ่วันต่อราย

จ านวนเครื่องมือที่ใช้ จ านวนชั่วโมงท าการประมงต่อวัน
 

 
ผลการวิจัย 
1. สภาวะการท าประมงและสัดสว่นการใช้เคร่ืองมือของชาวประมงในลุ่มแมน่้ าแควน้อยจังหวัดพิษณุโลก 

จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้เครื่องมือของชาวประมงในลุ่มแม่น้ าแควน้อยพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการ
จับสัตว์น้ ามีทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่ ช้อนพาย ลันดักปลาไหล แห สุ่ม ลอบยืน ลอบนอน ลอบกุ้ง เบ็ดปัก เบ็ดระแวง ข่าย เบ็ด
ฝรั่ง และ เบ็ดข้าว โดยชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุด ได้แก่ ข่าย เบ็ดฝรั่ง และแห โดยมีสัดส่วนการใช้แหท่ีพบทั้งหมดมจี านวนร้อย
ละ 20.20 โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนในพื้นที่ต าบลมะขามสูงมีจ านวนร้อยละ 18.31 ต าบลหินลาดร้อยละ 37.50 และต าบล
คันโช้งรอ้ยละ 20.00 สัดส่วนการใช้เบ็ดฝรั่งทั้งหมดที่พบจ านวนร้อยละ 22.17 โดยในพื้นที่ต าบลมะขามสูงอยู่ที่ร้อยละ 21.13 
ต าบลหินลาดร้อยละ 43.75 และต าบลคันโช้งร้อยละ 17.78  สัดส่วนในการใช้ข่ายที่พบทั้งหมดร้อยละ 26.11 ในต าบลมะขาม
สูงอยู่ท่ีร้อยละ 30.28 ต าบลหินลาดร้อยละ 12.50 และต าบลคันโช้งร้อยละ 17.78 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 สัดส่วนการใช้เครื่องมอืประมงของชาวประมง(ราย) ตามต าบลทีส่ ารวจในลุ่มแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 

ชนิดเคร่ืองมือ มะขามสูง หินลาด คันโช้ง รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ช้อนพาย 3 2.11 - - 2 4.44 5 2.46 
ลันดักปลาไหล - - - - 1 2.22 1 0.49 
แห 26 18.31 6 37.50 9 20.00 41 20.20 
สุ่ม - - - - 1 2.22 1 0.49 
ลอบยืน 1 0.70 1 6.25 4 8.89 6 2.96 
ลอบนอน - - - - 1 2.22 1 0.49 
ลอบกุ้ง - - - - 1 2.22 1 0.49 
เบ็ดปัก 25 17.61 - - 3 6.67 28 13.79 
เบ็ดระแวง 2 1.41 - - 7 15.56 9 4.43 
ข่าย 43 30.28 2 12.50 8 17.78 53 26.11 
เบ็ดฝรั่ง 30 21.13 7 43.75 8 17.78 45 22.17 
เบ็ดข้าว 12 8.45 - - - - 12 5.91 

 

2. ปริมาณการจับสัตว์น้ าโดยแยกตามชนิดเคร่ืองมือประมงในลุ่มแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 

 การประเมินผลการจับสัตว์น้ าจากการลงแรงท าการประมงในลุ่มแม่น้ าแควน้อย พบว่าปริมาณการจับสัตว์น้ าอยู่ที่ 
72.32 ตัน เครื่องมือที่จับสัตว์น้ าได้มากที่สุด ได้แก่ แห 27.54 ตัน รองลงมา ได้แก่ เบ็ดฝรั่ง 15.00 ตัน เบ็ดปัก 10.02 ตัน 
และข่าย 9.81 ตัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีมีปริมาณการใช้มาก เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ ช้อนพาย และแห 
ซึ่งมีผลการจับต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) เฉลี่ย 0.14 และ 0.02 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ตามล าดับ ส่วนที่จับสัตว์น้ าได้น้อย ได้แก่ 
สุ่ม ลอบกุ้ง ลอบยืน ลอบนอน ลันดักปลาไหล และเบ็ดระแวง เนื่องจากเครื่องมือแต่ละประเภทนั้นมีความจ าเพาะในการดัก
จับสัตว์น้ าตามประเภทของเครื่องมือและช่วงเวลาในการท าประมงที่เท่ากัน จึงส่งผลต่อการจับสัตว์น้ าในแต่ละครั้ง (ตารางที่ 
2) 
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ตารางที่ 2 ผลการจับสัตว์น้ าในลุ่มแม่น้ าแควน้อยโดยประเมินจากการลงแรงท าการประมง 

เคร่ืองมือ
ประมง 

จ านวน
เคร่ืองมือ
ประมง

เฉลี่ย/ราย 

จ านวน
เคร่ืองมือ
ประมง
ทั้งหมด 

CPUE 
เฉลี่ย 

(กิโลกรัม/
ชั่วโมง) 

ผลการจับ 
(ตัน/วัน) 

จ านวนวัน
ท าการ

ประมงใน
หนึ่งเดือน 

จ านวน
เดือนท าการ
ประมงใน

หนึ่งปี 

ผลการจับ(ตัน/ป)ี 

ช้อนพาย 1.6 8 0.14 0.0136 20 6 1.64 
ลันดักปลา
ไหล 

10 10 0.03 0.0006 20 6 0.08 

แห 3.15 129 0.02 0.2295 20 6 27.54 
สุ่ม 2 2 0.08 0.0007 20 6 0.08 
ลอบยืน 8 48 0.0014 0.0013 20 6 0.16 
ลอบนอน 30 30 0.0139 0.0013 20 6 0.15 
ลอบกุ้ง 5 5 0.05 0.0005 20 6 0.06 
เบ็ดปัก 61.86 1732 0.0004 0.0835 20 6 10.02 
เบ็ดระแวง 1.67 15 0.07 0.0405 20 6 4.86 
ข่าย 2.94 156 0.0029 0.0818 20 6 9.81 
เบ็ดฝรั่ง 2.93 132 0.0058 0.1250 20 6 15.00 
เบ็ดข้าว 78.92 947 0.0004 0.0244 20 6 2.92 
รวม    0.60   72.32 
 

3. ชนิดของสัตว์น้ าส ารวจจากท่าขึ้นสัตว์น้ ารอบเส้นทางของลุ่มน้ าแควน้อย 

การส ารวจชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่พบจากการใช้เครื่องมือในการลงแรงท าการประมง ปรากฏว่า มีการจ าหน่าย
สตัว์น้ าระหว่างแม่ค้ากับชาวประมงมี 27 ชนิด ปริมาณน้ าหนักรวม 1,031.5 กิโลกรัม สัตว์น้ าท่ีมีการจ าหน่าย ได้แก่ ปลาสวาย 
98 กิโลกรัม ปลาซิว 37 กิโลกรัม ปลารากกล้วย 3 กิโลกรัม ปลาค้าว 30.5 กิโลกรัม ปลาเทโพ 70.5 กิโลกรัม ปลาสังกะวาด 
77 กิโลกรัม ปลาสร้อย 96 กิโลกรัม ปลาหมู 44.5 กิโลกรัม ปลาตะเพียน 95.5 กิโลกรัม ปลากดเหลือง 70 กิโลกรัม ปลาช่อน 
99.5 กิโลกรัม ปลานิล 30 กิโลกรัม ปลาหมอ 16.5 กิโลกรัม ปลาหลดจุด 2 กิโลกรัม ปลาตะโกก 4 กิโลกรัม กุ้งก้ามกราม 1 
กิโลกรัม ปลาชะโอน 16.5 กิโลกรัม ปลากระทิง 6 กิโลกรัม ปลากราย 6 กิโลกรัม ปลากาด า 38 กิโลกรัม ปลากระสูบ 40 
กิโลกรัม ปลาลึงค์ 62 กิโลกรัม ปลาแรด 30 กิโลกรัม ปลาแดง 41 กิโลกรัม ปลากระมัง 12 กิโลกรัม และปลาไหล 5 กิโลกรัม 
(ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ชนิดและปริมาณสัตว์น้ าที่มีการซื้อขายระหว่างแม่ค้าและชาวประมงที่ท่าขึ้นสัตว์น้ าทั้ง 3 ท่า บริเวณลุ่มน้ าแคว
น้อย จังหวัดพิษณุโลก 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ปริมาณการจับสัตว์น้ า (กิโลกรัม) 
กุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii 1 
ปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus 70 
ปลากราย Channa striata 6 
ปลากระทิง Mastacembelus armatus 6 
ปลากระสูบ Hampala macrolepidota 40 
ปลากาด า Labeo chrysophekadion 38 
ปลาค้าวขาว Wallago attu 30.5 
ปลาซิวแก้ว Clupeichthys aesarnensis  37  
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ปลาแดง Kryptopterus bleekeri 41 

ปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus 98 
ปลารากกล้วย Acantopsis sp. 3 
ปลาเทโพ Pangasius larnaudii 70.5 
ปลาสังกะวาด  Pseudolais pleurotaenia  77 
ปลาสร้อยขาว Henicorhynchus siamensis 96 
ปลาหมูขาว Botia modesta 44.5 
ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus 95.5 
ปลาช่อน Channa striata 99.5 
ปลานิล Oreochromis niloticus 30 
ปลาหมอ Pristolepis fasciatus 16.5 

ปลาหลดจุด Macrognathus  siamensis 2 
ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplos 4 
ปลาชะโอน Ompok bimaculatus 16.5 
ปลาลึงค ์ Phalacronotus 62 
ปลาแรด Osphronemus goramy 30 
ปลากระมัง Puntioplites proctozystron 12 
ปลาไหล Fluta alba 5 
 รวม 1,031.5 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาสภาวะการท าประมงและผลการจับสัตว์น้ าในลุ่มแม่น้ าแควน้อย เป็นการประเมินจ านวนและชนิดเครื่องมือ
ประมงในแต่ละชนิดรวมถึงสภาวะการลงแรงท าการประมงตลอดจนทรัพยากรประมงทั้งจ านวนและปริมาณสัตว์น้ า การศึกษาครั้งนี้
เป็นการประเมินแนวโน้มทรัพยากรประมง ประสิทธิภาพการลงแรง และผลการจับสัตว์น้ าในลุ่มแม่น้ าแควน้อย เพื่อส ารวจชนิดและ
ปริมาณสัตว์น้ าในการบริหารจัดการทรัพยากร การส ารวจในครั้งนี้ มีการลงพื้นที่ทั้งหมด 3 ต าบล คือ ต าบลมะขามสูง ต าบลหินลาด
และต าบลคันโช้ง  ชาวประมงส่วนใหญ่มีบ้านเรือนกระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้ าแควน้อย จ านวนครัวเรือนที่ท าการประมงมี 79 ครัวเรือน 
เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ ามีทั้งหมด 12 ชนิด ที่ส ารวจพบ ได้แก่ ช้อนพาย ลันดักปลาไหล แห สุ่ม ลอบยืน ลอบนอน ลอบกุ้ง 
เบ็ดปัก เบ็ดระแวง ข่าย เบ็ดฝรั่ง และเบ็ดข้าว โดยชนิดที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ข่าย เบ็ดฝรั่ง และแห  เมื่อประเมินผลการจับสัตว์น้ า
ต่อหน่วยการลงแรง (CPUE) ของเครื่องมือประมง 12 ชนิด เมื่อเปรียบแทบ CPUE ของแต่ล่ะชนิด  ช้อนพาย 0.14 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 
ลันดักปลา 0.03 กิโลกรัม/ช่ัวโมง แห 0.02 กิโลกรัม/ช่ัวโมง สุ่ม 0.08 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ลอบยืน 0.0014 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ลอบนอน 
0.014 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ลอบกุ้ง 0.05 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เบ็ดปัก 0.0004 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เบ็ดระแวง 0.07 กิโลกรัม/ช่ัวโมง ข่าย 0.003
กิโลกรัม/ช่ัวโมง เบ็ดฝรั่ง 0.006 กิโลกรัม/ช่ัวโมงและเบ็ดข้าว 0.0004 กิโลกรัม/ช่ัวโมง สาเหตุที่ CPUE ของเครื่องมือท าประมงมีค่า
ไม่เท่ากัน อาจเป็นเพราะจ านวนเครื่องมือที่ท าการประมงในบริเวณลุ่มน้ าแควน้อยมีปริมานความหนาแน่นไม่เท่ากัน 

ผลการจับสัตว์น้ าจากบริเวณลุ่มน้ าแควน้อย อยู่ที่ 72.32 ตัน การส ารวจชนิดและปริมานสัตว์น้ าที่พบจากการใช้
เครื่องมือในการลงแรงท าการประมง ปรากฏว่ามีการซื้อขายสัตว์น้ าระหว่างแม่ค้ากับชาวประมง ณ ท่าขึ้น 3 ท่า มี 27 ชนิด 
ปริมาณรวม 1,055.5 กิโลกรัม สัตว์น้ าที่มีการซื้อขาย ได้แก่ ปลาสวาย 98 กิโลกรัม ปลาซิว 37 กิโลกรัม ปลารากกล้วย 3 
กิโลกรัม ปลาค้าว 30.5 กิโลกรัม ปลาเทโพ 70.5 กิโลกรัม ปลาสังกะวาด 77 กิโลกรัม ปลาสร้อย 96 กิโลกรัม ปลาหมู 44.5 
กิโลกรัม ปลาตะเพียน 95.5 กิโลกรัม ปลากดเหลือง 70 กิโลกรัม ปลาช่อน 99.5 กิโลกรัม ปลานิล 30 กิโลกรัม ปลาหมอ 
16.5 กิโลกรัม ปลาหลดจุด 2 กิโลกรัม ปลาตะโกก 4 กิโลกรัม กุ้งก้ามกราม 1 กิโลกรัม ปลาชะโอน 16.5 กิโลกรัม ปลากระทิง 
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6 กิโลกรัม ปลากราย 6 กิโลกรัม ปลากาด า 38 กิโลกรัม ปลากระสูบ 40 กิโลกรัม ปลาลึงค์ 62 กิโลกรัม ปลาแรด 30 กิโลกรัม 
ปลาแดง 41 กิโลกรัม ปลากระมัง 12 กิโลกรัม และปลาไหล 5 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของโยธิน และคณะ 
(2536) ได้ท าการศึกษาสภาวะการประมงและผลการจับสัตว์น้ าในแม่น้ าน่าน เขตจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการส ารวจชนิดปลาที่
พบมีความใกล้เคียงกับลุ่มแม่น้ าแควน้อย ได้แก่  ปลาสร้อยขาว ปลากาด า ปลาตะเพียนขาว ปลาตะโกก ปลาซิว ปลากระมัง 
ปลากดเหลือง ปลาเทโพ ปลาสวาย ปลาสังกะวาด เป็นต้น นอกจากนี้ในงานวิจัยของโยธินและคณะ ยังพบชนิดสัตว์น้ าที่มี
ความแตกต่างจากลุ่มแม่น้ าแควน้อย ได้แก่ ปลาซ่า ปลาพรม ปลาซิวอ้าว ปลาแขยงหิน ปลาเกล็ดเงิน ปลาดุกอุ้ย ปลาเพียว 
ปลาลิ้นหมา ปลาหนวดพราหมณ์ ปลาข้าวเม่า และพบประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการท าประมงได้แก่ ข่าย แห เบ็ดราว เบ็ดตก 
เบ็ดสาย ช้อนกลม ลอบนอน และช้อนสวิง ส่วนที่นิยมใช้มากที่สุด คือ ข่าย เบ็ดสาย เบ็ดตก และแห เนื่องจากการเลือกใช้
เครื่องมือในการท าประมงของแต่ละพื้นที่พบชนิดปลาเพิ่มเติมซึ่งเกิดจาการรวมกันของแม่น้ าน่าน แม่น้ ายมและแม่แควน้อย 
ที่มาบรรจบกันและอาจเกิดจากความสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันและงานวิจัยของ นคร พิลาและคณะ 
(2554) ได้ท าการศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ปลาในลุ่มน้ ายม โดยใช้อวนตาถี่และกระแสไฟฟ้า ได้แบ่งลุ่มน้ าออกเป็น 3 
บริเวณ คือ ลุ่มน้ ายมตอนบน ลุ่มน้ ายมตอนกลางและลุ่มน้ ายมตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 39 จุดส ารวจ ส่งตัวอย่างตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550 รวม 4 ครั้ง ข้อมูลที่ได้น าไปจ าแนกชนิดและนับปริมาณ เพื่อสร้างความหลากชนิด 
ความชุกชุม และประเมินด้วยค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา ผลการศึกษาพบว่า ความหลากชนิดพันธุ์ปลา 160 ชนิด จาก 11 อันดับ 
32 วงศ์ โดยพบว่าวงศ์ที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน สร้อยและซิว จ านวน 70 ชนิด รองลงมาเป็นวงศ์
ปลาจิ้งจก จ านวน 16  ชนิดและวงศ์ปลาหมู จ านวน 10 ชนิด วงศ์ปลากดและแขยง จ านวน 9 ชนิด และวงศ์ปลาแค้ จ านวน 
7 ชนิด ปลาที่พบในการศึกษาเป็นชนิดพันธุ์ที่มีแนวโน้มใกล้ศูนย์พันธุ์จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ ปลาดุกด้าน ชนิดพันธุ์ที่ใกล้ถูก
คุกคามจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ สวาย ส่วนความชุกชุมของปลาเฉลี่ยทั้งลุ่มน้ ามีค่าเฉลีย่ 100.14  ตัวต่อ 100 ตารางเมตร ค่าดัชนี
มีความมากชนิดดัชนีความเท่าเทียม และดัชนีความหลากหลายมีค่ าเท่ากับ 15.86,0.587และ2.445 ตามล าดับ ในส่วน
งานวิจัยของ วารินทร์ ธนาสมหวังและอรัญญา อัศวอารีย์. (2554และ2555) ได้ท าการศึกษาสภาวะการท าประมงและผลการ
จับสัตว์น้ าในปี 2554และ2555 หลังการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา จากการส ารวจได้เริ่มที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้ง  3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุงและนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์
ชาวประมงและเก็บรวบรวมข้อมูลปริมานสัตว์น้ าที่มีการซื้อขายรอบทะเลสาบเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์
น้ ามีทั้งหมด 13 ชนิด ได้แก่ ข่าย แห ไซนั่ง เบ็ด โพงพาง ไซนอน ไซปลา ลอบปู โมร๊ะ ไซกุ้งนา ยอ แนคและกระบอกไม้ไผ่และ
ผลจากการส ารวจพบว่าเครื่องมือท่ีนิยมใช้กันมากที่สุดคือ ไซนอน ข่ายและเบ็ด ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ของงานวิจัยที่ศึกษาเพิ่มเติม
นั้นมีความใกล้เคียงและมีความแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่ท่ีท าการประมง 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสภาวะประมงเพื่อผลในการจับสัตวน้ าแบบยั่งยืนในบริเวณลุ่มแม่น้ าแควน้อย 

จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการส ารวจการใช้เครื่อง สภาวะการท าประมง ประสิทธิภาพการลงแรง ผลการจับสัตว์น้ า ชนิดและ
ปริมาณการจับสัตว์น้ า โดยพบว่าส่วนใหญ่ชาวประมงจะมีเครื่องมือที่ใช้นั้นแตกต่างกัน ได้แก่ ข่าย เบ็ดฝรั่งและแห แต่จากการ
ลงแรงจะเห็นได้ว่า แห นั้นสามารถจับประมาณสัตว์น้ าได้ถึง 27.54 ตัน/ปี เนื่องจากชนิดและปริมาณสัตว์น้ าท่ีมีการซื้อขายกับ
ท่าข้ึนมีทั้งหมด 27 ชนิดและปริมาณมากถึง 1,031.5 กิโลกรัม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ การลงแรง ท าให้
เกิดการท าประมงรวมถึงอัตราการจับที่ดีและรายได้ตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าช้ีแนวทางในการ

ท าวิจัย ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของของอาจารย์และขอขอบคุณไว้อย่างสูง ณ. ที่นี้ขอขอบคุณสาขา
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ผลของความมีขั้วของตัวท าละลายในการสกัดต่อการเพิ่มจ านวนเซลล์กระดูกของสารสกัดเพชรสังฆาต 
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บทคัดย่อ 

เพชรสังฆาต มีฤทธิ์เร่งปฏิกิริยาการสมานกระดูกที่แตกหักโดยกระตุ้นการสร้างเซลล์ออสเตโอบลาสต์ (Osteoblast) 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดเพชรสังฆาตที่สกัดด้วยระบบตัวท าละลายที่มีขั้วต่างกันต่อการเพิ่มจ านวนเซลล์
กระดูก โดยสกัดเพชรสังฆาตแห้งด้วยตัวท าละลายตามความมีขั้วจากน้อยไปหามากทั้งหมด 9 ระบบ และน าสารสกัดที่ได้ไปศึกษา
ผลของสารสกัดต่อการเพิ่มจ านวนเซลลก์ระดกู (เซลล์ HfOb 1.19) ด้วยวิธี MTT Assay จากการทดลองพบว่า ปริมาณสารสกัดทีไ่ด้
จากการสกัดด้วยระบบตัวท าละลายผสมได้ในช่วง 6.09 -17.08 mg/g DW ส าหรับผลของสารสกัดเพชรสังฆาตที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายผสมพบว่าระบบ เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท อัตราส่วน 40:60 มีการเพิ่มจ านวนของเซลล์กระดูกได้ดีที่สุด เท่ากับ 2.8 เท่า 
เทียบจากตัวควบคุม   
 
ค าส าคัญ : เพชรสังฆาต การสกัด กระดูกพรุน  
 

Abstract 
 Cissus Quadrangularis has powerful properties in promoting and healing bone, as a activation of 
Osteoblast. The aims of this research were to study bone cell proliferation effect of extracts with different in 
polarity. Dried Cissus Quadrangularis were extracted with 9 ascending polarity solvents, which yielded 
appreciable amounts of crude extract 6.09-17.08 mg/g DW. Further study on bone cell proliferation (HfOb 
1.19 cells) using MTT Assay method, found that the crude which extracted with Hexane:ethyl acetate (40:60) 
shows the most effective activity which 2.8-fold increase compare with control. 
 

keywords : cissus quadrangularis, extraction, osteoporosis 
 
บทน า   

จากอัตราการเกิดทีล่ดลงและการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีขึ้น เป็นผลให้อัตราการตายลดลงจึงท าให้จ านวนผู้สูงอายุ
มีมากขึ้น ท าให้ในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย โดยเฉพาะภาวะกระดูก
พรุนเป็นปรากฏการณ์ของโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและเป็นปัญหาสาธารณสุข ภาวะกระดูกพรุนท าให้เกิด
การหักของกระดูกซึ่งน าไปสู่ภาวะทุพพลภาพและการสูญเสียชีวิต โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีมวลกระดูกน้อย ส าหรับสาเหตุของ
โรคกระดูกพรุน คือกระดูกจะมีเซลล์สร้างกระดูก (Osteoblast) ท าหน้าที่สร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จากแคลเซียมและโปรตีน ตาม
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กระบวนการการเจริญเติบโตของร่างกายและทดแทนกระดูกส่วนที่สึกหรอ และมีเซลล์สลายกระดูก  (Osteoclast) ท าหน้าที่ย่อย
สลายเนื้อกระดูกเก่า โรคกระดูกพรุนเกิดจากการท างานที่ไม่สมดุลกันของเซลล์กระดูก ท าให้มีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้าง
กระดูก อาจเพราะมีปริมาณแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพอต่อกระบวนการสร้างกระดูก หรืออาจมีความผิดปกติของเซลล์กระดูก  

(สุภาพและลินจง, 2001; เจริญชัยและคณะ, 2558) 
โรคกระดูกพรุนในเพศชายเริ่มช้ากว่าเพศหญิง 10 ปี ในเพศชายช่วงอายุ 50 ปี มวลกระดูกจะลดลงช้า ไม่เหมือนเพศ

หญิงที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง อัตราการหักของกระดูกสะโพกในช่วงอายุนี้ในเพศชายร้อยละ 30 
ส่วนเพศหญิงร้อยละ 70 จนกระทั่งช่วงอายุ 65 ถึง 70 ปี อัตราการลดลงของมวลกระดูกในเพศชายและเพศหญิง จะเท่ากัน (พัช
รินทร์, 2554) ดังนั้นโรคกระดูกพรุนเกิดได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ส าหรับยาที่ใช้ในการรักษามีราคาแพง ถ้ากินติดต่อกันนานๆจะ
ท าให้มีผลข้างเคียงเกิดขึ้น ในประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายที่มีสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุน เช่น เพชรสังฆาต ซึ่ง
เป็นทางเลือกที่ดี เพราะราคาไม่แพง ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาสังเคราะห์ การทานสมุนไพรจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถป้องกัน
และรักษาได้ (Mishra G., and et al, 2010; Bhagath K. P. and et al. ,2009). 
      มีรายงานวิจัยว่า "เพชรสังฆาต" (ช่ือวิทยาศาสตร์  Cissus guadrangularis L.) มีองค์ประกอบของแคลเซียมสูงมาก และ
มีสเตียรอยด์ (Steroids) มีฤทธิ์เร่งปฏิกิริยาการสมานกระดูกที่แตกหัก โดยกระตุ้นการสร้างเซลล์ออสทีโอบลาสต์ (Osteoblast) 
ซึ่งท าหน้าท่ีสร้างกระดูก และยังช่วยให้มีการสร้างสารมิวโคโพลีแซกคาไรด์ (Mucopolysaccharides) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ในกระบวนการสมานกระดูก และยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ นอกจากนี้ในเพชรสังฆาตยังเป็นโปรตีนที่มาจับตัวกับผลึกแคลเซียม
ฟอสเฟตจนกลายเป็นกระดูกแข็งที่สามารถรับน้ าหนักและมีความยืดหยุ่นในตัวเอง ส าหรับองค์ประกอบทางเคมีที่พบใน
เพชรสังฆาต เช่น สเตียรอยด์ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิก อิรีดอยด์ และ ไตรเทอร์พีน (Monokesh  and Biplab, 2012; Sathish and 
et. Al., 2012) 
       จากปัญหาของโรคกระดูกพรุนที่เป็นปัญหาระดับโลก และยาที่ใช้ในการรักษามีราคาแพง ถ้ากินติดต่อกันนานๆจะท าให้มี
ผลข้างเคียงเกิดขึ้น และในประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิด เพชรสังฆาตซึ่งมีสรรพคุณเกี่ยวกับโรคกระดูก ดังนั้นทีมวิจัยจึง
สนใจศึกษาเพชรสังฆาต โดยศึกษาการสกัดเพชรสังฆาตด้วยตัวท าละลายผสมที่มีขั้วต่างกัน และศึกษาผลของสารสกัดเพชรสังฆาต
ต่อการเพิ่มจ านวนของเซลล์ HfOb 1.19 ซึ่งเป็นเซลล์สร้างกระดูก 
  
วิธดี าเนินการวิจัย  

1. การเตรียมตัวอย่างเพชรสังฆาต 
การเตรียมตัวอย่างเพชรสังฆาต (เลขตัวอย่างเพชรสังฆาตที่เก็บคือ PSRU 0311) เก็บตัวอย่างเพชรสังฆาตส่วน

เหนือดิน เดือน พฤษภาคม 2560  ที่บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าหมื่นราม อ. วังทอง จ.พิษณุโลก ล้างท าความสะอาด ผึ่งให้แห้งที่
อุณหภูมิห้อง และน าไปอบต่อโดยใช้เครื่องอบแห้งเป่าลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50 C นาน 20 ช่ัวโมง บันทึกน้ าหนักก่อนและ
หลังอบแห้ง 

 
2. การศึกษาระบบตัวท าละลายผสมที่มีขั้วต่างกันในการสกัดเพชรสังฆาตต่อปริมาณสารสกัดหยาบและฤทธิ์การเพ่ิม

จ านวนเซลล์กระดูก 
 

วางแผนการทดลองแบบ complete randomized design (CRD) ปัจจัยที่ศึกษาคือ ชนิด และอัตราส่วนตัวท า
ละลายผสมโดยมีขั้วต่างกัน ตัวท าละลายมี 3 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซีเตท และเอทานอล ผสมกันในอัตราส่วนที่
ต่างกันทั้งหมด 9 ระบบ ชุดการทดลองท า 3 ซ้ า โดยผสมตัวท าละลาย 2 ชนิด ตามสัดส่วนที่ต่างกันดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ระบบตัวท าละลายผสม 9 ระบบ 
ระบบ ตัวท าละลายผสม สัดส่วน (ml) 

1 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท   100:0 
2 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท   80:20 
3 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท   60:40 
4 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท  40:60 
5 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท  20:80 
6 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท   0:100 
7 เอทิลอะซีเตท : เอทานอล  90:10 
8 เอทิลอะซีเตท : เอทานอล  80:20 
9 เอทิลอะซีเตท : เอทานอล  50:50 

 
 น าเพชรสังฆาตส่วนเหนือดินแห้งบดให้ละเอียดเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัด และช่ังน้ าหนัก ซ้ าละ 5 กรัม ใส่ในขวดรูป
ชมพู่ขนาด 250 ml หลังจากนั้นเติมตัวท าละลายต่างกัน 9 ระบบ ดังตารางที่ 1 ชนิดละ 3 ซ้ า จ านวน  50 ml โดยใช้อัตราส่วน
ระหว่าง พืช ต่อ ตัวท าละลาย (1 ต่อ 10) น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าอัตราความเร็วต่อรอบ 250 rpm เป็นเวลา 6  ช่ัวโมง 
อุณหภูมิห้อง (30๐C±2) จากนั้นน าไปกรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1 และน าสารละลายที่กรองได้ไประเหยตัวท าละลายออกด้วย
เครื่องระเหยลดความดันภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator) ท าให้แห้ง ช่ังน้ าหนัก และเก็บสารสกัดในตู้เย็น อุณหภูมิ 4 ๐C 
จากนั้นน ามาทดสอบฤทธิ์เพิ่มจ านวนเซลล์กระดูก (เซลล์ HfOb 1.19) ของสารสกัดหยาบเพชรสังฆาต ด้วยวิธี MTT colorimetric 
Assay 
 

3. การทดสอบฤทธิ์เพ่ิมจ านวนเซลล์กระดูก (เซลล์ HfOb 1.19) ของสารสกัดหยาบเพชรสังฆาต ด้วยวิธี MTT 
colorimetric Assay 
การทดสอบฤทธิ์เพิ่มจ านวนเซลล์กระดูก (เซลล์ HfOb 1.19) ของสารสกัดหยาบเพชรสังฆาต ด้วยวิธี MTT 

colorimetric assay โดยเริ่มต้นเตรียมสารสกัดที่ความเข้มข้น 10 mg/ml หลังจากนั้นปรับความเข้มข้นของสารสกัดส าหรับ
ทดสอบเป็น 4, 2, 1 และ 05 mg/ml และเตรียม stock solution ของ MTT 6 mg/ml โดยชั่ง MTT จ านวน 60 mg ละลายด้วย 
phosphate bufferd saline (PBS) ละลายด้วย PBS จ านวน 8 ml กวนด้วยท่งแก้วจนละลาย ปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 10 ml 

ในขวดปรับปริมาตร ด้วย PBS และกรองให้ปราศจากเช้ือด้วยเยื่อกรอง cell nitrate เก็บที่อุณหภูมิ 4 C ภายหลังการบ่มเซลล์ 
HfOb 1.19 ตามระยะเวลาที่ก าหนดของ mitogenesis assay วัดการเจริญของเซลล์โดยประเมินจากปริมาณเซลล์โดยหลักการ 
bioreduction ของ MTT ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้คือ  

1. เมื่อครบระยะเวลาที่บ่ม ใส่ MTT stock solution 25 l ลงใน culture ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายของ MTT เป็น 1 
mg/ml 

2. น าเพลทท่ีเติม MTT แล้วไปบ่มในในตู้ 5% CO2 incubator ที่ 37 C เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 
3. หลังจาก 4 ช่ัวโมง น าเพลทไปส่องผลด้วย inverted microscope เพื่อสังเกตลักษณะของ formazan product 

ในแต่ละหลุม และปั่นเพลทท่ี 2,000 rpm เป็นเวลา 10 นาที 
4. ภายหลังการปั่นเทสารละลายออกจากเพลท และซับสารลายที่เหลือในแต่ละหลุม 
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5. เติม DMSO 100 ไมโครลิตร ในแต่ละหลุม และปิเปตขึ้นลงหลายๆครั้ง เพื่อละลายตะกอนของ formazan 
product ซึ่งจะได้สารละลายสีม่วงน้ าเงิน 

6. น าเพลทไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 590 nM ด้วย ELISA plate reader 
               

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA)  

 
ผลการวิจัย  
 
1. ผลการสกัดเพชรสังฆาตด้วยระบบตัวท าละลายผสมที่ต่างกัน 

ในการศึกษาครั้งนี้ท าการสกัดสารในส่วนเหนือดินของเพชรสังฆาต สกัดด้วยตัวท าละลายผสมในอัตราส่วนที่ต่างกัน
ระหว่าง เฮกเซนกับเอทิลอะซิเตท และ เอทิลอะซีเตทกับเอทานอล โดยระบบตัวท าละลาย ระบบที่1 – ระบบที่ 9 เพิ่มความมีขั้ว
จากน้อยไปหามาก พบว่าปริมาณสารสกัดที่ได้ให้ค่าใกล้เคียงกัน โดยตัวท าละลายผสม ระหว่าง เฮกเซน กับ เอทิลอะซิเตท ระบบ
ตัวท าละลายที ่4 (CQ4) ผสมระหว่างเฮกเซน : เอทิลอะซีเตท (40:60) มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 11.86 mg/g DW และระบบตัวท า
ละลายที9่ (CQ9) ผสมระหว่างเอทิลอะซีเตท : เอทานอล (50:50) มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 17.08 mg/g DW  จากการทดลองผล
แสดงดังตารางที ่2 และแสดงผลการเปรียบเทียบแสดงดัง ภาพที ่1 

 
ตารางที่ 2 น้ าหนักของสารสกัดหยาบของเพชรสังฆาตทีส่กัดด้วยระบบตัวท าละลายผสมต่างกัน 

ล าดับ ระบบตัวท าละลายผสม 
น้ าหนักสารสกัดหยาบ (mg) 

 
น้ าหนักเฉลี่ย* (mg) 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 

1 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท  (100:0) 5.408 6.086 6.764 6.09 
2 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท  (80:20) 9.184 9.186 9.18 9.18 
3 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท  (60:40) 11.23 11.71 10.752 11.23 
4 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท (40:60) 11.858 12.422 11.292 11.86 
5 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท (20:80) 11.222 11.204 11.24 11.22 
6 เฮกเซน : เอทิลอะซีเตท  (0:100) 10.482 10.682 10.28 10.48 
7 เอทิลอะซีเตท : เอทานอล (90:10) 11.396 11.626 11.164 11.40 
8 เอทิลอะซีเตท : เอทานอล (80:20) 12.544 12.664 12.422 12.54 
9 เอทิลอะซีเตท : เอทานอล (50:50) 17.048 15.95 18.232 17.08 

* ตัวอย่างเพชรสังฆาตแห้ง 1 กรัม 
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ภาพที ่1 ผลผลติของสารสกัดเพชรสังฆาตที่ไดจ้ากการสกัดด้วยตัวท าละลายผสม 

 
2. ผลการทดสอบฤทธิ์เพ่ิมจ านวนเซลล์กระดูก (เซลล์ HfOb 1.19) ของสารสกัดเพชรสังฆาตด้วยวิธี MTT 

colorimetric Assay 
สารสกัดหยาบเพชรสังฆาตที่ได้จากการสกัดด้วยระบบตัวท าละลาย 9 ระบบ น าไปทดสอบการเพิ่มจ านวนของเซลล์

กระดูก (HfOb 1.19 cells) ด้วยวิธี MTT colorimetric assay โดยเปรียบเทียบความเข้มข้น 4 ความเข้มข้น ดังนี้ 4 2 1 และ 0.5 
µg/ml ตามล าดับ ผลการทดสอบพบว่าที่ความเข้มข้นของสารสกัด 4 µg/ml สารสกัดเกือบทุกระบบท าให้ปริมาณเซลล์กระดูก
เพิ่มขึ้น ยกเว้น CQ4 ท าให้ปริมาณเซลล์กระดูกลดลงเมื่อเทียบกับตัวควบคุม ที่ความเข้มข้นของสารสกัด ตั้งแต่ 1-2 µg/ml ท าให้
ปริมาณเซลล์กระดูกเพิ่มขึ้น และพบว่า CQ4 CQ5 และ CQ9 สามารถเพิ่มปริมาณเซลล์กระดูกได้ 2 เท่าเมื่อเทียบกับตัวควบคุม 
ส าหรับผลที่ดีที่สุดความเข้มข้น 0.5 µg/ml คือ สารสกัด CQ4 เป็นตัวท าละลายผสมระหว่าง เฮกเซน กับ เอทิลอะซีเตท อัตราส่วน 
40:60 ผลการทดสอบและการเปรียบเทียบผลของสารสกัดและความเข้มข้นที่ต่างกันแสดงดังภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 ผลการทดสอบของสารสกัดเพชรสังฆาตต่อการเพิ่มจ านวนเซลล์กระดูก 
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อภิปรายผล  
 จากสรรพคุณ และรายงานการวิจัยของเพชรสังฆาตที่สามารถรักษาโรคกระดูกได้ ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงได้
ท าการศึกษาสารสกัดเพชรสังฆาตที่สกัดด้วยตวัท าละลายผสมที่มีความเป็นขั้วต่างกันต่อการเพิ่มจ านวนเซลล์กระดูก พบว่าสารสกัด
เพชรสังฆาตสามารถท าให้มีการเพิ่มจ านวนเซลล์กระดูกได้ซึ่งตรงกับรายงานการวิจัยที่เคยรายงานไว้ สารสกัดที่สกัดด้วยตัวท า
ละลายผสมระหว่าง เฮกเซนกับเอทิลอะซีเตท อัตราส่วน 40:60 แสดงผลดีมี่สุดท าให้ทราบว่ากลุ่มสารที่แสดงฤทธิ์มีขั้วปานกลาง 
ซึ่งกลุ่มสารที่มีความเป็นไปได้ในการแสดงฤทธิ์ คือ ไตรเทอร์ปีน สเตียรอยด์ อิรีดอยด์ เป็นต้น ในการยืนยันต้องมีการวิจัยต่อโดยท า
การแยกเป็นกลุ่มย่อยของสารสกัด และแยกต่อเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์และน าไปพิสูจน์โครงสร้างเพื่อทราบกลุ่มสารและโครงสร้างที่
แน่นอน แล้วจึงน าไปทดสอบการเพิ่มจ านวนเซลล์กระดูกในเชิงลึกต่อไป ซึ่งการศึกษานี้สามารถน าไปสู่การพัฒนาเพื่อเป็นยารักษา
โรคกระดูกพรุนได้ 
 
สรุปผลการวิจัย   

การสกัดสารจากเพชรสังฆาตด้วยตัวท าละลายผสมที่มีขั้วของตัวท าละลายต่างกัน 9 ระบบ จากการสกัด พบว่าการสกัดด้วย
ตัวท าละลายที่ต่างกันปริมาณสารสกัดหยาบที่ได้ให้ค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งระบบตัวท าละลายที่ 4 (CQ4) ผสมระหว่างเฮกเซน : 
เอทิลอะซีเตท (40:60) มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 11.86 mg/g DW และระบบตัวท าละลายที่ 9 (CQ9) ผสมระหว่างเอทิลอะซีเตท : 
เอทานอล (50:50) มีน้ าหนักเฉลี่ยสูงสุดคือ 17.08 mg/g DW  ส่วนการศึกษาผลของสารสกัดเพชรสังฆาตต่อการเพิ่มจ านวนเซลล์
กระดูก พบว่าสารสกัดเพชรสังฆาตจากการสกัดด้วยตัวท าละลาย 8 ระบบ สามารถท าให้มีการเพิ่มจ านวนเซลล์กระดูกได้ โดยผล
ของสารสกัดระบบตัวท าละลายที่ 4 (CQ4) ที่สกัดด้วยตัวท าละลายผสมระหว่างเฮกเซนกับเอทิลอะซีเตท อัตราส่วน 40:60 แสดง
การเพิ่มจ านวนของเซลล์ HfOb 1.19 ดีที่สุด ที่ความเข้มข้น 0.5 µg/ml 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาเพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว โดย

ออกแบบอัตราส่วนผสมทั้งหมด 21 สูตร โดยมีส่วนผสมที่ส าคัญทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก และผักตบชวา 
แล้วท าการหล่อรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร และท าการบ่มที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน น ามาทดสอบหาค่า
คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา จากการวิจัยพบว่าค่าก าลังอัดประลัยมีค่าสูงขึ้นร้อยละ 180.54 และค่าสูงสุด
คือ อัตราส่วนออกแบบ D1 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 41.797 ksc. อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. 1505 – 2541 ค่าการดูดซึม
น้ าของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวามีค่าการดูดซึมน้ าสูงสุดร้อยละ 15.06 และค่าการดูดซึมน้ าต่ าสุดร้อยละ 10.28 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ก าหนดตามมาตรฐาน มอก. 2601 – 2556 ซึ่งก าหนดค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบาไม่มากว่าร้อยละ 25 และค่า
หน่วยน้ าหนักคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวามีค่าหน่วยน้ าหนักลดลงร้อยละ 7.82 โดยค่าหน่วยน้ าหนักต่ าสุดคือ อัตราส่วน
ออกแบบ D5 มีค่าหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 0.507 g/cm^3   
 
ค าส าคัญ : คอนกรีตมวลเบา ผักตบชวา วัสดุก่อสร้างสีเขียว 
 

Abstract 
 The objective of the research is to study the mechanical properties of lightweight concrete mixed 
with water hyacinth for green construction materials. By designing a mixture of all 21 formulas with 4 
important ingredients included silica cement, sand, crushed rock and water hyacinth, then casting a cube 
shape of 15x15x15 cm. and curing at the age of 7, 14 and 28 days. Mechanical properties of lightweight 
concrete mixed with water hyacinth from the research that was found that the compressive strength was 
180.54 percent higher and the highest value, D1 design ratio has a compressive strength of 41.797 ksc. in 
accordance with TIS 1505 - 2541 standard, the absorption value of lightweight concrete mixed with water 
hyacinth the highest water absorption value of 15.06 percent and the lowest water absorption value of 10.28 
percent are in the standard according to TIS. 2601 - 2556 which determines the water absorption value of 
lightweight concrete not more than 25 percent, and the unit weight of lightweight concrete mixed with water 
hyacinth was loss 7.82 percent and the lowest unit weight value, D5 design ratio has a unit weight of 0.507 g / 
cm ^ 3 
 
keywords : lightweight concrete, water hyacinth, green construction materials. 
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บทน า   
 วัสดุก่อสร้างสีเขียว (green building material) คือวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม เป็นวัสดุทางเลือกที่ถูก
น ามาใช้ในงานก่อสร้างอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนและลดการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติ หนึ่งในวัสดุ
ธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างสีเขียวคือ ผักตบชวา (water hyacinth) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
eichhornia crassipes (mart.) solms  และ มีช่ือสามัญว่า lilac devil หรือ water hyacinth เป็นวัชพืชน้ าล้มลุก ล าต้นอวบน้ า
และมีไหล (stolon) ทอดไปตามผิวน้ าแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ล าต้นที่ลอยอยู่บนผิวน้ า ปัจจุบันผักตบชวาจัดเป็นวัชพืช
ต่างถิ่น (invasive species) ที่แพร่ระบาดรุกราน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย ในเวลา
เพียง 1 เดือน ผักตบชวา 1 ต้น อาจขยายพันธ์ุได้มากถึง 1,000 ต้น ถึงแม้ว่าน้ าจะแห้ง เมล็ดของผักตบชวาก็สามารถพักตัวได้นาน
ถึง 15 ปี และเมื่อได้รับน้ าเพียงพอก็จะแตกหน่อเป็นต้นใหม่ต่อไป (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: 2561) ซึ่งผู้วิจัยสนใจ
เลือกมาท าการทดลองใช้ในการสร้างวัสดุก่อสร้างสีเขียวในการวิจัยครั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติเส้นใยผักตบชวาเป็นเส้นใยธรรมชาติ
ประเภทเส้นใยเซลลูโลส โดยส่วนที่พบว่ามีเส้นใยประกอบอยู่ค่อนข้างมากคือ ส่วนที่เป็นก้านใบ ลักษณะของเส้นใยจะค่อนข้าง
หยาบคล้ายลินินในตัวเส้นใยจะประกอบด้วยเส้นใยกลวงเล็กๆ เกาะติดกัน ในการศึกษาเส้นใยชนิดนี้ ได้ผลว่าปริมาณของเส้นใย
ผักตบชวามีอยู่ประมาณ 11% โดยน้ าหนัก เป็นเส้นใยที่ค่อนข้างหยาบ (52 denier) ความถ่วงจ าเพาะ 1.46 ความสามารถในการ
ดูดซึมน้ าประมาณ 7% ความแข็งแรงในขณะที่แห้ง 2.05 gpd และความแข็งแรงในขณะเปียก 2.46 gpd (ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2561) โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อน าส่วนผสมของผักตบชวามาผสมกับซิลิก้า
ซีเมนต์ ทราย หินคลุก เพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาเพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว (lightweight concrete mixed with 
water hyacinth for green construction materials) ทีส่่งผลใหน้้ าหนักคอนกรีตต่อหน่วยลดลง สามารถรับแรงได้มากขึ้น และ
ลดปริมาณการใช้ซิลิก้าซีเมนต์ลง เพื่อสร้างวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาผักตบชวา และช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุ
ก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. เตรียมวัตถุดิบในการวิจัยผลิตคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา ซึ่งมีส่วนผสมที่ส าคัญทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ซิลิก้า
ซีเมนต์ ทราย หินคลุก และผักตบชวา โดยการเตรียมผักตบชวาจากแม่น้ าเลยท าการผึ่งแดดให้แห้ง (ประมาณ 7 วัน) แล้วตัดเป็น
ช้ินๆ ขนาดความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 

2. ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 5 กลุ่มการทดลอง ดังนี ้
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงการออกแบบส่วนผสมคอนกรตีมวลเบาผสมผักตบชวา 

สูตร รายละเอียด 
ส่วนผสม (กก.) 

ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก ผักตบชวา 
A0 ส่วนผสมต้นแบบ 1 3 5 0 

ส่วนผสมต้นแบบเพ่ิมผักตบชวา  
A1 ส่วนผสมต้นแบบเพิ่มผักตบชวา 0.020 1 3 5 0.020 
A2 ส่วนผสมต้นแบบเพิ่มผักตบชวา 0.040 1 3 5 0.040 
A3 ส่วนผสมต้นแบบเพิ่มผักตบชวา 0.060 1 3 5 0.060 
A4 ส่วนผสมต้นแบบเพิ่มผักตบชวา 0.080 1 3 5 0.080 
A5 ส่วนผสมต้นแบบเพิ่มผักตบชวา 0.100 1 3 5 0.100 
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สูตร รายละเอียด ส่วนผสม (กก.) 
ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก ผักตบชวา 

แทนที่ซิลิก้าซีเมนตด้์วยผักตบชวา 
B1 แทนท่ีปูนซีเมนต์ซลิิก้าด้วยผักตบชวา 0.020 0.980 3 5 0.020 
B2 แทนท่ีปูนซีเมนต์ซลิิก้าด้วยผักตบชวา 0.040 0.960 3 5 0.040 
B3 แทนท่ีปูนซีเมนต์ซลิิก้าด้วยผักตบชวา 0.060 0.940 3 5 0.060 
B4 แทนท่ีปูนซีเมนต์ซลิิก้าด้วยผักตบชวา 0.080 0.920 3 5 0.080 
B5 แทนท่ีปูนซีเมนต์ซลิิก้าด้วยผักตบชวา 0.100 0.900 3 5 0.100 

แทนที่ทรายด้วยผักตบชวา 
C1 แทนท่ีทรายด้วยผักตบชวา 0.020 1 2.980 5 0.020 
C2 แทนท่ีทรายด้วยผักตบชวา 0.040 1 2.960 5 0.040 
C3 แทนท่ีทรายด้วยผักตบชวา 0.060 1 2.940 5 0.060 
C4 แทนท่ีทรายด้วยผักตบชวา 0.080 1 2.920 5 0.080 
C5 แทนท่ีทรายด้วยผักตบชวา 0.100 1 2.900 5 0.100 

แทนที่หินคลุกด้วยผักตบชวา 
D1 แทนท่ีหินคลุกด้วยผักตบชวา 0.020 1 3 4.980 0.020 
D2 แทนท่ีหินคลุกด้วยผักตบชวา 0.040 1 3 4.960 0.040 
D3 แทนท่ีหินคลุกด้วยผักตบชวา 0.060 1 3 4.940 0.060 
D4 แทนท่ีหินคลุกด้วยผักตบชวา 0.080 1 3 4.920 0.080 
D5 แทนท่ีหินคลุกด้วยผักตบชวา 0.100 1 3 4.900 0.100 

 
3. การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา โดยน าส่วนผสมตามที่ได้ท าการออกแบบข้างต้น สร้าง

แท่งตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา รูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร ส าหรับใช้ทดสอบหาคุณสมบัติ
เชิงกลคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาเพื่อเปรียบเทียบกับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

3.1 การทดสอบก าลังอัดประลัย (compression) โดยเครื่องทดสอบก าลังอัด (universal testing machine)  
 3.2 การทดสอบการดูดซึมน้ า (absorption)  
 3.3 การทดสอบหาค่าหน่วยน้ าหนัก (unit weight) 
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ผลการวิจัย  
ผลการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา แบ่งผลการทดลองออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
1. ผลการทดสอบค่าก าลังอัดประลัย (compression) คอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา ได้ผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ค่าก าลังอัดประลยัของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา 

สูตร 
ส่วนผสม (กก.) ค่าก าลังอัดประลัย (กก./ตร.ซม.) 

ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก ผักตบชวา 7 วัน 14 วัน 28 วัน 
A0 1 3 5 0 14.060 12.346 14.899 
A1 1 3 5 0.020 16.149 17.179 16.748 
A2 1 3 5 0.040 17.021 16.475 17.200 
A3 1 3 5 0.060 12.199 14.573 14.573 
A4 1 3 5 0.080 16.675 8.878 17.284 
A5 1 3 5 0.100 15.225 17.074 19.280 
B1 0.980 3 5 0.020 23.052 24.849 24.849 
B2 0.960 3 5 0.040 22.863 23.746 20.089 
B3 0.940 3 5 0.060 16.433 19.291 19.953 
B4 0.920 3 5 0.080 22.254 16.265 17.200 
B5 0.900 3 5 0.100 8.311 12.178 10.055 
C1 1 2.980 5 0.020 18.534 17.998 20.856 
C2 1 2.960 5 0.040 23.325 22.769 23.567 
C3 1 2.940 5 0.060 16.916 19.806 17.210 
C4 1 2.920 5 0.080 19.911 30.092 24.954 
C5 1 2.900 5 0.100 23.231 18.240 29.199 
D1 1 3 4.980 0.020 37.762 40.452 41.797 
D2 1 3 4.960 0.040 30.407 34.715 40.105 
D3 1 3 4.940 0.060 12.335 17.053 13.785 
D4 1 3 4.920 0.080 18.818 22.359 17.147 
D5 1 3 4.900 0.100 18.524 10.076 10.192 
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ภาพที่ 1 ค่าก าลังอัดประลยัของสตูรอัตราส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา 

 จากตารางที่ 2 พบว่าอัตราส่วนออกแบบ B5 (ซิลิก้าซีเมนต์ 0.900 : ทราย 3 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0.100 ,kg.) ซึ่งมีค่า
ก าลังอัดประลัยต่ าสุดคือ 10.055 ksc. มีส่วนผสมของผักตบชวามากถึง 100 กรัม ส่งผลให้ก าลังอัดประลัยของคอนกรีตมวลเบา
ผสมผักตบชวาลดลง เนื่องมาจากปริมาณผักตบชวาที่เข้าไปแทนที่ของซิลิก้าซีเมนต์ ท าให้ความสามารถในการยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของซีเมนต์ลดน้อยลง อีกทั้งผักตบชวามีความหนาแน่นน้อย ดังนั้นเมื่ออัตราส่วนผสมมีปริมาณผักตบชวามากเกินไปจะ
ส่งผลต่อค่าก าลังอัดประลัยจะมีแนวโน้มลดลง โดยอัตราส่วนผสมที่ผ่านค่าก าหนดของ มอก.1505-2541 เรื่อง ก าลังอัดประลัย
คอนกรีตมวลเบาที่ก าหนดค่ามาตรฐานต่ าสุดไว้ที่ 2.0 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร หรือ 20.394 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรคือ 
อัตราส่วนออกแบบ B1 (ซลิิก้าซีเมนต์ 0.980 : ทราย 3 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.) อัตราส่วนออกแบบ C1 (ซิลิก้าซีเมนต์ 
1 : ทราย 2.980 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.) อัตราส่วนออกแบบ C2 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 2.960 : หินคลุก 5 : 
ผักตบชวา 0.040 ,kg.) อัตราส่วนออกแบบ C4 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 2.920 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0.080 ,kg.) อัตราส่วน
ออกแบบ C5 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 2.900 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0.100 ,kg.) อัตราส่วนออกแบบ D1 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : 
ทราย 3 : หินคลุก 4.980 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.) อัตราส่วนออกแบบ D2 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 4.90 : ผักตบชวา 
0.040 ,kg.) ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงอัด 24.849, 20.856, 23.567, 24.954, 29.199, 41.797, 40.105 ksc. ตามล าดับ 

2. ค่าการดูดซึมน้ า (absorption) ของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา มีผลการทดสอบดังนี ้
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ตารางที่ 3 ค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา 

สูตร 
ส่วนผสม (กก.)  

การดูดซึมน้ า (%) ซิลิก้าซีเมนต ์ ทราย หิน
คลุก 

ผักตบชวา 

A0 1 3 5 0 12.90 
A1 1 3 5 0.020 11.32 
A2 1 3 5 0.040 11.38 
A3 1 3 5 0.060 12.93 
A4 1 3 5 0.080 11.94 
A5 1 3 5 0.100 10.36 
B1 0.980 3 5 0.020 10.28 
B2 0.960 3 5 0.040 11.28 
B3 0.940 3 5 0.060 11.20 
B4 0.920 3 5 0.080 11.26 
B5 0.900 3 5 0.100 11.90 
C1 1 2.980 5 0.020 11.79 
C2 1 2.960 5 0.040 11.20 
C3 1 2.940 5 0.060 11.92 
C4 1 2.920 5 0.080 11.35 
C5 1 2.900 5 0.100 11.23 
D1 1 3 4.980 0.020 10.68 
D2 1 3 4.960 0.040 15.36 
D3 1 3 4.940 0.060 10.73 
D4 1 3 4.920 0.080 12.28 
D5 1 3 4.900 0.100 13.01 
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ภาพที่ 2 ค่าการดดูซึมน้ าของสตูรอัตราส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา 

 จากตารางที่ 3 พบว่าการใช้ผักตบชวาเป็นส่วนผสมแทนที่หินคลุกในปริมาณ 40 กรัม ที่อัตราส่วนออกแบบ D2 (ซิลิก้า
ซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 4.960 : ผักตบชวา 0.040 ,kg.) มีค่าการดูดซึมน้ าเท่ากับ 15.36 % มีแนวโน้มการดูดซึมน้ าสูงกว่า
สูตรอื่น เนื่องจากผักตบชวามีลักษณะทางกายภาพที่มีรพูรุนสูงและมีรปูร่างไม่แน่นอน ดังนั้นเมื่อใส่ผักตบชวาเพิ่มขึ้นช่องว่างอากาศ
ภายในคอนกรีตมวลเบาจะมากขึ้น ท าให้คอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวามีอัตราดูดซึมน้ าได้มากข้ึนด้วย 

2. ค่าหน่วยน้ าหนัก (unit weight) คอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา ได้ผลการทดสอบดังนี้ 
3.  

ตารางที่ 4 ค่าหน่วยน้ าหนักของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา 

สูตร 
ส่วนผสม (กก.)  

น้ าหนัก (g) 
หน่วยน้ าหนัก
(g/cm^3) ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก ผักตบชวา 

A0 1 3 5 0 1,856.0 0.550 
A1 1 3 5 0.020 1,956.4 0.580 
A2 1 3 5 0.040 1,992.1 0.590 
A3 1 3 5 0.060 1,832.6 0.543 
A4 1 3 5 0.080 1,881.5 0.557 
A5 1 3 5 0.100 2,044.4 0.606 
B1 0.980 3 5 0.020 2,045.6 0.606 
B2 0.960 3 5 0.040 2,012.1 0.596 
B3 0.940 3 5 0.060 1,984.2 0.588 
B4 0.920 3 5 0.080 1,933.2 0.573 
B5 0.900 3 5 0.100 1,976.1 0.586 
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สูตร 
ส่วนผสม (กก.)  

น้ าหนัก (g) 
หน่วยน้ าหนัก
(g/cm^3) ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก ผักตบชวา 

C1 1 2.980 5 0.020 2,053.0 0.608 
C2 1 2.960 5 0.040 2,096.9 0.621 
C3 1 2.940 5 0.060 1,941.8 0.575 
C4 1 2.920 5 0.080 1,858.2 0.551 
C5 1 2.900 5 0.100 1,982.8 0.587 
D1 1 3 4.980 0.020 2,053.0 0.608 
D2 1 3 4.960 0.040 1,743.2 0.517 
D3 1 3 4.940 0.060 1,917.0 0.568 
D4 1 3 4.920 0.080 1,910.0 0.566 
D5 1 3 4.900 0.100 1,710.0 0.507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ค่าน้ าหนักของสูตรอัตราส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่าการใช้ผักตบชวาเป็นส่วนผสมแทนท่ีหินคลุกในปริมาณ 100 กรัม ทีอ่ัตราส่วนออกแบบ D5 (ซิลิก้า
ซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 4.900 : ผักตบชวา 0.100 ,kg.) จะท าให้คอนกรีตที่ผสมผักตบชวามีน้ าหนักเบากว่าส่วนผสมอื่น 
เนื่องจากผักตบชวาแห้งมีน้ าหนักท่ีเบากว่าหินคลุก ดังนั้นเมื่อใส่ผักตบชวาแทนที่หินคลุกในปริมาณมากขึ้นจึงท าให้คอนกรีตมี
น้ าหนักที่เบากว่าส่วนผสมสูตรอื่น  
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้ผักตบชวาเป็นส่วนผสมในคอนกรีตมวลเบาท าให้ค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีตมวล
เบาผสมผักตบชวาเพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียวสูงขึ้น ส่งผลให้มีค่าก าลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 180.54 ได้แก่ อัตราส่วน
ออกแบบ D1 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 4.980 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.) มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 41.797 ksc. 
ซึ่งตามมาตรฐาน มอก. 1505 – 2541 จัดอยู่ในช้ันคุณภาพคอนกรีตมวลเบาช้ันท่ี 4 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ประเด็นต้องการเพิ่มก าลังให้กับคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีตมวลเบา
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ผสมผักตบชวาเนื่องในมวลของคอนกรีตมีเส้นใยของผักตบชวา ซึ่งท าหน้าที่ช่วยเสริมแรงท าให้ช่วยต้านทานแรงกระท าต่อวัตถุ 
คล้ายกับการท าหน้าท่ีของเหล็กเสริมในคอนกรีตนั้นเอง  

ส่วนค่าดูดซึมน้ าเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาและคอนกรีตมวลเบาไม่ผสมผักตบชวา ค่าการ
ดูดซึมมีค่าไม่มีค่าแตกต่างกันมากนัก โดยค่าการดูดซึมน้ าสูงสุดคือ อัตราส่วนออกแบบ D2 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หิน
คลุก 4.960 : ผักตบชวา 0.040 ,kg.)  มีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 15.06 และค่าการดูดซึมน้ าต่ าสุดคือ อัตราส่วนออกแบบ B1 
(ซิลิก้าซีเมนต์ 0.980 : ทราย 3 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.)  มีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 10.28 และค่าดูดซึมน้ า
คอนกรีตมวลเบาที่ไม่ผสมผกัตบชวา คืออัตราส่วนออกแบบ A0 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0 ,kg.) ซึ่ง
มีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 12.90 ซึ่งถือว่าค่าดูดซึมน้ าทั้งคอนกรีตมวลเบาผสมผกัตบชวาและคอนกรีตมวลเบาไม่ผสมผักตบชวา
เป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน มอก. 2601 – 2556 ซึ่งก าหนดค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบาไม่เกินร้อยละ 25  

และค่าหน่วยน้ าหนักคอนกรีตมวลเบาเมื่อผสมผักตบชวามีค่าหน่วยน้ าหนักลดลงถึงร้อยละ 7.82 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีต้องการช่วยลดน้ าหนักของคอนกรีตเพื่อลดทอนน้ าหนักของวัสดุที่กระท าต่อโครงสร้างโดยรวมของ
อาคารลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒชัย ปลื้มฤทัย (2555) ได้ท าการศึกษาศึกษาการพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับ
น้ าหนักตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 58 - 2533 โดยการน าผักตบชวาบดละเอียดมาผสมกับส่วนผสมของคอนกรีตบล็อก 
ผลการทดสอบความต้านแรงอัด พบว่ามีค่าความต้านแรงอัด 3.06 เมกะปาสคาล การดูดกลืนน้ า ร้อยละ 11.3 ผ่านมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก. 58-2533 ท้ังในด้านความต้านแรงอัด และปริมาณความช้ืน จัดอยู่ในคอนกรีตบล็อก ไม่รับน้ าหนักประเภท
ที่ 1 และยังพบว่าให้ผลค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อน (k value) ต่ าที่สุด 0.111 w/mK ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลด
การน าความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารดว้ย และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บวร  อิงศรางกูร ณ อยุธยา ปรีดา  จันทวงศ์ และ โยธิน  
อึ่งกูล (2555) ได้ท าการศึกษาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ าแบบผสมเส้นใยของผักตบชวา (AAC - WHF) 
ได้แก่ ความต้านแรงดัด  ความต้านแรงอัด  ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบาโดยการใช้เส้นใยของ
ผักตบชวา เพื่อเป็นส่วนผสมแทนที่ทราย เส้นใยของผักตบชวามีองค์ประกอบทางเคมีประกอบด้วยเฮมิเซลลูโลส 
(hemicellulose) เซลลูโลส (cellulose) และลิกนิน (lignin) รวมทั้งมีน้ าหนักเบา จึงได้ทดลองน้ ามาแทนที่ปูน ผลการศึกษา
พบว่าส่วนผสมการแทนท่ีทรายในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม มีส่วนช่วยให้ความต้านแรงดัด และความต้านแรงอัดเพิ่มมากขึ้น และ
หากเปรียบเทียบผลการทดสอบกับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1505 – 25441 พบว่าผ่านเกณฑ์โดยจัดอยู่ในช้ันคุณภาพ 
4 และ AAC – WHF มีคุณสมบัติเป็นวัสดุของอาคารสีเขียว 

ในการผลิตคอนกรีตมวลเบาเพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว มุ่งหวังเพื่อสร้างวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลด
วัสดุที่สร้างมลภาวะต่อธรรมชาติ มีการน าวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งยังมีวัสดุ
อีกหลายชนิดที่เหลือจากกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในการน ามาใช้เป็นส่วนผสมผลิตคอนกรีตมวลเบาเพื่องานวัสดุ
ก่อสร้างสีเขียว เช่น วัสดุใยกล้วย ใยชานอ้อย แกลบเปลือกข้าว จากกระบวนการทางการเกษตรของประชาชนในท้องถิ่น และ
ควรมีการน าผลการวิจัยไปผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างเพื่อทดสอบการใช้งานจริง เพื่อทดสอบการใช้งานจริงและทดสอบคุณสมบัติใน
ด้านอื่นๆเพิ่มเติม และพัฒนาน าไปสู่การผลิตจริงในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากผลการวิจัยการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาเพื่องานวัสดุก่อสร้างสีเขียว โดยใช้
ส่วนผสมหลัก 4 ส่วนได้แก่ ซิลิก้าซีเมนต์ ทราย หินคลุก และผักตบชวา ตามอัตราส่วนผสมที่ออกแบบ เพื่อศึกษาค่าก าลังอัด
ประลัย ค่าการดูดซึมน้ า และค่าหน่วยน้ าหนัก พบว่า  

1. ค่าก าลังอัดประลัยของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา จากผลการวิจัยพบว่ามีค่าก าลังอัดประลัยสูงกว่าคอนกรีต
มวลเบาที่ไม่ผสมผักตบชวา ซึ่งได้แก่อัตราส่วนออกแบบดังต่อไปนี้ 

อัตราส่วนออกแบบ B1 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 24.849 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
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อัตราส่วนออกแบบ C1 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 20.856 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
อัตราส่วนออกแบบ C2 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 23.567 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
อัตราส่วนออกแบบ C4 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 24.954 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
อัตราส่วนออกแบบ C5 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 29.199 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
อัตราส่วนออกแบบ D1 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 41.797 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
อัตราส่วนออกแบบ D2 มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 40.105 ksc. ที่อายุบ่ม 28 วัน 
โดยค่าก าลังอัดประลัยสงูสุดของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาคือ อัตราส่วนออกแบบ D1 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 

3 : หินคลุก 4.980 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.) มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 41.797 ksc. (ตามมาตรฐาน มอก. 1505 – 2541 จัด 
อยู่ในช้ันคุณภาพคอนกรีตมวลเบาช้ันที่ 4) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าก าลังอัดประลัยกับคอนกรีตมวลเบาที่ไม่ผสมผักตบชวา 
(อัตราส่วนออกแบบ A0 ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0 ,kg.) ที่มีค่าก าลังอัดประลัยเท่ากับ 14.899 ksc. 
ที่อายุบ่ม 28 วัน พบว่าคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวาอัตราส่วนออกแบบ D1 มีค่าก าลังอัดประลัยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 180.54  

2. ค่าการดูดซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา พบผลการวิจัยที่ส าคัญดังนี้ 
อัตราส่วนออกแบบท่ีมีค่าการดูดซึมน้ าสูงสุดคือ อัตราส่วนออกแบบ D2 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 4.960 

: ผักตบชวา 0.040 ,kg.)  มีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 15.06  
อัตราส่วนออกแบบท่ีมีค่าการดูดซึมน้ าต่ าสุดคือ อัตราส่วนออกแบบ B1 (ซิลิก้าซีเมนต์ 0.980 : ทราย 3 : หินคลุก 5 

: ผักตบชวา 0.020 ,kg.)  มีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 10.28  
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาท่ีไม่ผสมผักตบชวา คืออัตราส่วนออกแบบ A0 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 

: หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0 ,kg.) ซึ่งมีค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 12.90 พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก และยังพบว่าทุก
อัตราส่วนออกแบบของการทดสอบมีค่าการดูดซึมน้ าไม่เกินค่าก าหนดตามมาตรฐาน มอก. 2601 – 2556 ซึ่งก าหนดค่าการดูด
ซึมน้ าของคอนกรีตมวลเบาไม่มากว่าร้อยละ 25  

3. ค่าหน่วยน้ าหนักของคอนกรีตมวลเบาผสมผักตบชวา พบผลการวิจัยที่ส าคัญดังนี ้
อัตราส่วนออกแบบที่มีค่าหน่วยน้ าหนักสูงสุดคือ อัตราส่วนออกแบบ D1 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 

4.980 : ผักตบชวา 0.020 ,kg.)  มีค่าหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 0.608 g/cm^3 
อัตราส่วนออกแบบที่มีค่าหน่วยน้ าหนักต่ าสุดคือ อัตราส่วนออกแบบ D5 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 : หินคลุก 

4.900 : ผักตบชวา 0.100 ,kg.)  มีค่าหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 0.507 g/cm^3 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาท่ีไม่ผสมผักตบชวา คืออัตราส่วนออกแบบ A0 (ซิลิก้าซีเมนต์ 1 : ทราย 3 

: หินคลุก 5 : ผักตบชวา 0 ,kg.) ซึ่งมีค่าหน่วยน้ าหนักเท่ากับ 0.550 g/cm^3 พบว่า การเพิ่มส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาด้วย
ผักตบชวาในบางอัตราส่วนออกแบบ สามารถลดน้ าหนักของคอนกรีตมวลเบาได้จริง ซึ่งจากผลการวิจัยอัตราส่วนออกแบบที่มี
ค่าหน่วยน้ าหนักต่ าสุดมีค่าหน่วยน้ าหนักลดลงถึงร้อยละ 7.82  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความร้อนต่อศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในคะน้าเม็กซิโก โดยการนําคะน้าเม็กซิโกมาผ่านความร้อนด้วยวิธีการต้มและการนึ่งนาน 3, 6, 9, 
12, 15 และ 18 นาที เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้รับความร้อน สุ่มตัวอย่างส่วนก้านและใบมาเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพรวม
ในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity และ วิธี ABTS radical scavenging activity และ
วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการให้ความร้อนโดยวิธีต่างๆ พบว่าการให้ความร้อน
มีผลเพิ่มศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดของคะน้าเม็กซิโก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วน
ของพืช วิธีการได้รับความร้อน และระยะเวลาที่ได้รับความร้อน โดยในส่วนใบและก้านที่ผ่านการนึ่งนาน 6 และ 3 นาที 
สามารถเพิ่มศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด นอกจากนี้ ใบที่ผ่านการนึ่งนาน 12 นาที สามารถเพิ่มปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดได้สูงที่สุด  

 
ค าส าคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ การต้ม การนึ่ง 
 

Abstract 
 Effect  of  heat  treatment  on  total  antioxidant  capacity  and  total  phenolic  content  of  
chaya plants (Cnidoscolus aconitifolius) were investigated. Chaya plants were heat by boiling and 
steaming methods for 3, 6, 9, 12, 15 and 18 minutes compared with control. leave and stalks of chaya 
plants were randomly sample for determine the change of total antioxidant capacity using DPPH radical 
scavenging activity and ABTS radical scavenging activity methods and total phenolic content. The results 
showed that heat treatment elevated total antioxidant capacity and total phenolic content in chaya plant 
and depend on the part of plant, heat method and heating time. The leaves and stalks were steamed for 
6 and 3 minutes exhibited the highest total antioxidant capacity, respectively. Moreover, leaves were 
steamed for 12 minutes exhibited the highest total phenolic content.  
 
keywords : antioxidants, boiling, steaming 
 
บทน า   
 คะน้าเม็กซิโกหรือผักชายา (chaya plants) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Cnidoscolus aconitifolius เป็นพืชในวงศ์ 
Euphorbiaceae มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อนของประเทศเม็กซิโก ในแถบของคาบสมุทรยูกาตัน พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ใน
กัวเตมาลาและอเมริกากลาง  การใช้ประโยชน์ของคะน้าเม็กซิโกเป็นผักกินใบและยอดอ่อน นิยมในตํารับอาหารเม็กซิโก  
กัวเตมาลาและอเมริกากลาง (Kolterman et al., 1984; Kuti and Torres, 1996)  คนไทยนิยมปลูกคะน้าเม็กซิโกเนื่องจาก
เป็นพืชปลูกง่าย สามารถนํามาใบมาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ผัด แกง ต้ม หรือลวกเป็นเครื่องเคียงกับน้ําพริก ส่วน
ก้านอ่อนของคะน้าเม็กซิโกมีรสชาติและความกรอบเหมือนผักคะน้า ไม่ขม ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
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ได้แก่ โปรตีน วิตามิน แคลเซียม โพแทสเซียม เหล็ก เส้นใย และสารต้านอนุมูลอิสระ (Balunas and Kinghorn, 2005; 
Adeneye et al., 2006)  และยังมีสรรพคุณช่วยในการหมุนเวียนโลหิต ป้องกันโลหิตจาง บํารุงสายตา ลดคอเลสเทอรอล ลด
เบาหวาน เพิ่มแคลเซียมให้กระดูก และมีระดับสารอาหารสูงกว่าผักใบเขียวหลายชนิด แต่มีข้อควรระวัง ลําต้นและใบของ
คะน้าเม็กซิโกมีสารกลโูคไซด์ ปลดปล่อยสารพิษจําพวกไซยาไนดอ์าจก่อให้เกิดอาการท้องร่วงได้  จึงไม่เหมาะที่จะนํามาบริโภค
สดๆ ต้องนํามาผ่านความร้อนก่อนการบริโภค อย่างไรก็ตาม การได้รับความร้อนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การต้ม การนึ่ง การย่าง 
และไมโครเวฟ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและองค ประกอบทางเคมีของผักรวมทั้งเกิดการสูญเสีย
สารอาหารและสารพฤกษเคมีที่มีในผัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระ (Turkmen et al., 2005) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการให้ความร้อนต่อศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในคะน้าเม็กซโิก ซึ่งสามารถนําข้อมูลมาประยุกต์ใช้สําหรับการประกอบอาหารเพื่อบริโภค
คะน้าเม็กซิโกเพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูงสุดต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 นําตัวอย่างผักคะน้าเม็กซิโกมาล้างน้ําให้สะอาดและวางให้สะเด็ดน้ํา ทําการแยกเอาเฉพาะส่วนใบและก้านอ่อนที่กิน
ได้มาใช้ในการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(Completely Randomized Design) แบ่งแต่ละส่วนออกเป็น 13 
กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นชุดควบคุมไม่ผ่านการให้ความร้อน กลุ่มที่ 2-7 นําไปต้มในน้ําเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3, 6, 9, 12, 15, และ 18 นาที ตามลําดับ กลุ่มที่ 8-13 นําไปนึ่งด้วยเครื่องนึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
3, 6, 9, 12, 15, และ 18 นาที ตามลําดับ ทําการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา นําตัวอย่างแต่ละกลุ่มมาหั่นให้ละเอียด สุ่มช่ังตัวอย่าง
หนัก 1 กรัม บดสกัดด้วยสารละลายเอทานอล 80% (v/v) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ด้วยเครื่อง homogenizer แล้วนําไปปั่น
เหวี่ยงตกตะกอนด้วยเครื่อง centrifuge ที่ความเร็วรอบ 11,000 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที 
นําของเหลวที่ได้ (supernatant) ซึ่งเป็นสารสกัดหยาบ (crude extract) มาใช้ในวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูล
อิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดต่อไป 

การวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging activity ซึ่งดัดแปลงจาก
วิธีการของ Huang et al. (2005) โดยเตรียมสารละลาย 7 mM ABTS ปริมาตร 2 mL ผสมกับสารละลาย 2.45 mM 
potassium persulphate ปริมาตร 3 มิลลิลิตร จากนั้นนําไปเก็บไว้ในที่มืดและอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-16 
ช่ัวโมง แล้วนํามาเจือจางด้วย 80% ethanol ให้ได้ค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 0.7±0.02 ที่ความยาวคลื่น 734 nm ก่อน
นําไปใช้ ซึ่งเรียกว่า ABTS solution จากนั้นนํา ABTS solution ที่ได้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมกับ crude extract ปริมาตร 
0.1 มิลลิลิตร แล้ววางทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734  นาโนเมตร ด้วยเครื่อง 
spectrophotometer คํานวณศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับสารมาตรฐาน gallic acid (GA) ซึ่งศักยภาพรวม
ในการต้านอนุมูลอิสระมีหน่วยเป็น µg GA/g FW  

การวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ซึ่งดัดแปลงจาก
วิธีการของ Mun’im et al. (2003) ทําการเตรียมสารละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วย 0.12 
mM DPPH ซึง่ละลายใน 95% ethanol ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และ crude extract ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
แล้ววางไว้ในที่มืดอุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517  นาโน
เมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer คํานวณศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเทียบกับสารมาตรฐาน GA ซึ่งศักยภาพ
รวมในการต้านอนุมูลอิสระมีหน่วยเป็น µg GA/g FW 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด (total phenolic content) ซึ่งดัดแปลงจากวิธีการของ 
Singleton and Rossi (1965) ทําการเตรียมสารละลายที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ซึ่งประกอบด้วย Folin–
Ciocalteu reagent 10% (v/v) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และ crude extract ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้ววางไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 8 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนต 7.5% (v/v) ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร แล้ววางทิ้งไว้เป็น
เวลา 2 ช่ัวโมง แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer คํานวณปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดเทียบกับสารมาตรฐาน GA ซึ่งมีหน่วยเป็น µg GA/g FW  
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ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของแต่ละการทดลองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (statistical packages for 
the social science) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย 
Duncan’s new multiple range tests ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS radical scavenging activity พบว่าส่วนใบสด 
(3,478 µg GA/g FW) มีศักยภาพรวมสูงกว่าส่วนก้านสด (321 µg GA/g FW) คิดเป็น 10.83 เท่า ในส่วนใบพบว่า การให้
ความร้อนโดยการต้มและนึ่งมีผลทําให้ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระลดลงเมื่อเทียบกับใบสด และใบที่ผ่านการต้มจะมี
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระต่ํากว่าใบที่ผ่านการนึ่งที่ระยะเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างใบที่ได้รับความร้อน
พบว่า ใบที่ผ่านการนึ่งนาน 6 นาที มีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 3,048 µg GA/g FW ซึ่งสูงกว่าใบที่
ต้มที่เวลาเดียวกันคิดเป็น 52.07% (ภาพท่ี 1a) ในส่วนก้านพบว่า การให้ความร้อนโดยการต้มและนึ่งมีผลทําให้ศักยภาพรวม
ในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก้านสด และก้านท่ีผ่านการต้มจะมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระต่ํากว่าก้าน
ที่ผ่านการนึ่งที่ระยะเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก้านที่ได้รับความร้อนพบว่า ก้านที่ผ่านการนึ่งนาน 3 นาที มี
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 564 µg GA/g FW ซึ่งสูงกว่าก้านที่ต้มที่เวลาเดียวกันคิดเป็น 46.45% 
(ภาพท่ี 1b)  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity พบว่าส่วนใบสด 
(83 µg GA/g FW) มีศักยภาพรวมสูงกว่าส่วนก้านสด (16 µg GA/g FW) คิดเป็น 5.19 เท่า ในส่วนใบพบว่า การให้ความร้อน
โดยการต้มและนึ่งมีผลทําให้ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับใบสด และใบที่ผ่านการต้มจะมีศักยภาพ
รวมในการต้านอนุมูลอิสระต่ํากว่าใบท่ีผ่านการนึ่งที่ระยะเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างใบท่ีได้รับความร้อนพบว่า ใบที่
ผ่านการนึ่งนาน 6 นาที มีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 253 µg GA/g FW ซึ่งสูงกว่าใบที่ต้มที่เวลา
เดียวกันคิดเป็น 26.88% (ภาพท่ี 2a) ในส่วนก้าน การให้ความร้อนโดยการต้มและนึ่งมีผลทําให้ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูล
อิสระเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก้านสด และก้านที่ผ่านการต้มจะมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระต่ํากว่าก้านที่ผ่านการนึ่งที่
ระยะเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก้านที่ได้รับความร้อนพบว่า ก้านที่ผ่านการนึ่งนาน 3 นาที มีศักยภาพรวมในการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเท่ากับ 42 µg GA/g FW ซึ่งสูงกว่าก้านที่ต้มที่เวลาเดียวกันคิดเป็น 59.52% (ภาพท่ี 2b) 

จากการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดพบว่า ส่วนใบสด (1,753 µg GA/g FW) มีปริมาณสูงกว่าส่วน
ก้านสด (407 µg GA/g FW) คิดเป็น 4.31 เท่า ในส่วนใบพบว่า การให้ความร้อนโดยการนึ่งมีผลเพิ่มปริมาณสารประกอบ    
ฟีนอลิคทั้งหมด โดยใบที่นึ่งนาน 12 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคสูงที่สุดเท่ากับ 3,445 µg GA/g FW  ซึ่งสูงกว่าใบที่
ต้มที่เวลาเดียวกันคิดเป็น 67.52% (ภาพท่ี 3a) ในขณะที่การต้มมีผลลดปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างใบที่ผ่านการต้มพบว่า ใบที่ต้มนาน 18 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับ 1,522 µg GA/g 
FW (ภาพท่ี 3a) ในส่วนก้านพบว่า การให้ความร้อนโดยการต้มและนึ่งมีผลทําให้ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระลดลงเมื่อ
เทียบกับก้านสด ยกเว้นก้านที่น่ึงนาน 3 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคไม่แตกต่างจากก้านสด และก้านท่ีผ่านการต้มจะมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดต่ํากว่าก้านที่ผ่านการนึ่งที่ระยะเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก้านที่ได้รับความ
ร้อนพบว่า ก้านที่ผ่านการนึ่งนาน 3 นาที มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับ 384 µg GA/g FW ซึ่งสูงกว่า
ก้านท่ีต้มที่เวลาเดียวกันคิดเป็น 11.46% (ภาพท่ี 3b) 
 
อภิปรายผล  
 ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระจะแตกต่างกันขึ้นอยู่ กับส่วนของพืช โดยการทดลองนี้พบว่าส่วนใบของคะน้า
เม็กซิโกมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าส่วนก้าน  สอดคล้องกับการทดลองในโบตั๋นท่ีพบว่าส่วนใบมีศักยภาพรวม
ในการต้านอนุมูลอิสระกว่าส่วนก้านใบ (สุภกร บุญยืน และคณะ, 2558) และยังพบความแตกต่างในส่วนเปลือกและเนื้อของ
มะเขือ 16 สายพันธุ์ โดยส่วนเปลือกผลมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าเนื้อผลอีกด้วย (ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง 
และคณะ, 2551) การที่ส่วนใบมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าในส่วนก้านนั้นอาจเกิดจากส่วนใบมีสารต้านอนุมูล
อิสระอยู่มากกว่าท้ังชนิดและปริมาณ ในการทดลองนี้พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในส่วนใบมีสูงกว่าส่วนก้าน ซึ่ง
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เป็นไปได้ว่าสารฟีนอลิคที่สูงกว่านี้เป็นชนิดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วย ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพรวมในการต้านอนุมูล
อิสระที่วิเคราะห์ได้จากทั้งสองวิธี 
 การให้ความร้อนมีผลเพิ่มศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระของคะน้าเม็กซิโก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการและระยะเวลาที่
ได้รับความร้อน โดยใบทีไ่ด้รับความร้อนจะมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้น สันนิษฐานว่าศักยภาพรวมในการ
ต้านอนุมูลอิสระที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในการทดลองครั้งนี้พบว่าความร้อน
มีผลเพิ่มปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในส่วนใบของคะน้าเม็กซิโกสอดคล้องกับการมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูล
อิสระที่เพิ่มสูงขึ้น การที่ความร้อนมีผลเพิ่มปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดในใบ สันนิษฐานว่าความร้อนจากการนึ่งมีผล
ทําให้สารประกอบฟีนอลิคที่สะสมและแทรกอยู่ในผนังเซลลห์ลุดออกมาเป็นสารประกอบฟีนอลิคอิสระเพิ่มมากข้ึนในไซโทซอล 
และเป็นชนิดที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงด้วย ดังการทดลองในข้าวโพดหวานที่ผ่านการนึ่งนาน 25 นาที มีผลเพิ่ม
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสอดคล้องกับการมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดที่ละลายอยู่ในไซโทซอลเพิ่มขึ้น  
โดยเป็นสารประกอบฟีนอลิคชนิด ferulic acid (Dewanto et al., 2002) ส่วนในเมล็ดข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ และ
ข้าวโอ๊ต พบว่าการให้ความร้อนมีผลเพิ่มปริมาณกรดฟีนอลิคหลายชนิดที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสําคัญ เช่น vanillic, 
syringic, ferulic และ coumaric acid (Zielinski et al., 2001) เช่นเดียวกับเห็ดชิตาเกะที่นึ่งนาน 30 นาที พบว่ามีผลเพิ่ม
ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระเป็น 1.9 เท่า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด 1.9 เท่า 
เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (Choi et al., 2006)  
 นอกจากนี้ใบและก้านที่ผ่านการนึ่งจะมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิธีการต้ม ซึ่งสอดคล้องกับการมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคที่สูงกว่าเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะการนึ่งเป็นการให้ความรอ้นแก่เซลล์โดยที่ไม่ไดแ้ช่ในน้าํ
โดยตรง ซึ่งความร้อนจะช่วยส่งเสริมทําให้สารประกอบฟีนอลิคที่เกาะอยู่บริเวณผนังเซลล์หลุดออกเป็นอิสระและละลายอยู่ใน
ไซโทซอล นอกจากน้ีความร้อนยังทําให้ผนังเซลล์มีความอ่อนนุ่มขึ้น จึงทําให้สามารถสกัดสารออกมาได้มากขึ้น (Palermo et 
al., 2014) ในขณะทีว่ิธีการต้มเซลล์จะถูกแช่อยู่ในน้ําโดยตรง สารประกอบฟีนอลิคที่หลุดออกมาจึงมีโอกาสละลายออกมาอยู่
ในน้ําได้ง่าย ทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคในเนื้อเยื่อลดลง เช่นเดียวกับการทดลองของ Jimenez-Monreal et al. 
(2009) ที่พบว่าการต้มเป็นวิธีท่ีทําให้มีการสูญเสียสารประกอบฟีนอลิคและศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในผัก 
20 ชนิด อย่างไรก็ตาม การศึกษาชนิดของสารประกอบฟีนอลิคในคะน้าเม็กซิโกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อนเป็นเรื่องที่
ควรศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ส่วนใบของคะน้าเม็กซิโกมีศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดสูงกว่าส่วน
ก้าน การได้รับความร้อนโดยการต้มและนึ่งมีผลต่อศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิค
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนของพืชและระยะเวลาที่ได้รับความร้อน ทั้งนี้ ใบและก้านที่ผ่านการนึ่งนาน 6 และ 3 นาที มี
ศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระทั้งสองวิธีสูงที่สุด ตามลําดับ และส่วนใบและก้านท่ีผ่านการนึ่งนาน 12 และ 3 นาที มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิคสูงที่สุด ตามลําดับ ดังนั้นการนึ่งอาจเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคคะน้าเม็กซิโก  ได้เลือกวิธีการประกอบ
อาหารทีจ่ะช่วยส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารประกอบฟีนอลิค และศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ 
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ภาพที  1 ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging activity ในส่วนใบ (a) และ ก้าน (b) ของ
คะน้าเม็กซโิกที่ไดร้ับความร้อนโดยวิธีต้มและนึ่ง 
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ภาพที  2 ศักยภาพรวมในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging activity ในส่วนใบ (a) และ ก้าน (b) ของ
คะน้าเม็กซโิกที่ไดร้ับความร้อนโดยวิธีต้มและนึ่ง 
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ภาพที  3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมดส่วนใบ (a) และก้าน (b) ของคะน้าเม็กซิโกท่ีได้รับความร้อนโดยวิธีตม้และนึ่ง 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีที่มาจากคณะผู้ศึกษาจึงได้มีแนวคิดในการสร้างชุดแสงเทียมโดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงที่สามารถควบคุมสีได้น ามา
ประยุกต์ใช้และหาความสัมพันธ์สีของแสงทีม่ีต่อพืชตัวอย่างทดลองประกอบด้วย เรดโบว์ เรดคอรัส กรีนโบว์ และเรดคอล ผลจากการศึกษา 
ออกแบบ และสร้าง ได้ชุดควบคุมสีของแสงส าหรับหลอด RGB LED Chip Set ขนาด 10 วัตต์จ านวน 5 หลอด ได้ผลความส่องสว่างสีของทั้ง 7 สีมี
ค่าอยู่ระหว่าง 465.14 ถึง 2,341.36 ลักซ์ การควบคุมสามารถสั่งการและได้ผลลัพธ์สีเปน็ไปตามต้องการ ในส่วนการศึกษาเลือกสีของแสงที่ใช้
ส าหรับการทดลองได้เป็น แสงสีแดง แสงสีขาว และแสงสีน้ าเงิน จากนั้นท าการศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพืชในแต่ละด้าน โดยหา
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสีของแสงที่ท าการทดลอง พบว่าอิทธิพลของแสงที่ให้ผลที่ดีที่สุดต่ออัตราการงอกได้แก่แสงสีแดงเท่ากับ 90% การ
พัฒนาความสูงของต้นได้แก่แสงสีแดงเท่ากับ 1.88 ซม. การพัฒนาของความยาวรากได้แก่แสงสีน้ าเงินเท่ากับ 3.55 ซม. และการพัฒนา
ความกว้างของใบได้แก่แสงสีขาวเท่ากับ 0.95 ซม. แต่หากพิจารณาในส่วนความแตกต่างที่เกิดกับผักทั้งสีชนิดที่เกิดจากการให้แสงที่ต่างสีกัน
พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้จากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนในภาพรวมทุกประเด็น แสงสีแดงให้ค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดเท่ากับ 9.53% แสงสีน้ าเงินเท่ากับ 
11.69% และแสงสีขาวเท่ากับ 23.13% ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าผักทั้ง 4 ตัวอย่างใช้แสงสีแดงในการพัฒนาแต่ละช่วงไม่แตกต่างกัน ตามมาด้วยแสงสี
น้ าเงิน สุดท้ายคือแสงสีขาวที่มีผลท าให้เกิดความแตกต่างต่อการพัฒนาในแต่ละชนิดของผัก 
 

ค าส าคัญ : ไดโอดเปล่งแสง ไฮโดรโปนิกส์ การงอก การควบคุมแสง 
 

Abstract 
 This research was construction of Controller RGB LED Chip Set for Hydroponic. The target of study 
applied to relationship between color of light and development of experimental. The experimental sample is 
divided into red bowl, red chorus, green bowl and red coral. The light color was controller by module for RGB LED Chip 
Set that was about 10 watts with 5 bulbs. The luminous effect of all 7 colors was between 465.14 to 2,341.36 
lux. The control can be executed and the color results are as desired. The study selected the color of the 
experimental light consisting of red, white and blue. The study the effects of changes that occur on each side 
of the plant. Study the effect of changes that occur on each side of the plant. The results are displayed with the best 
mean. The germination rate: the red light gave the best value of 90%. The development of trunk: the red light gave the best value 
of 1.88 cm. The development of root length: the blue light gave the best value of 3.55 cm. The development of leaf width: 
the white light gave the best value of 0.95 cm. The color of the light gives a different result due to the type of 
vegetable that is shown with an average overview of the CV value. The CV of color light (red blue and white) was about 9.53%, 
11.69% and 23.13% respectively. The results show that the four vegetables used red light which development period was not 
different. The last is white light that results in differences in the development of each type of vegetable. 
 

keywords : LED, hydroponic, growth, control lighting 
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บทน า 
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีประชากรเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่พื้นที่ในการเพาะปลูกถูกจ ากัดด้วยเง่ือนไขต่างๆ รวมกับสภาวะ

แวดล้อมที่มีแนวโน้มแย่ลง เช่น อากาศร้อนเพิ่มสูงขึ้น มีมลพิษและมลภาวะ  เทคโนโลยีถูกน ามาปรับใช้และเป็นทางเลือกในการ
ยกระดับเกษตรกร เพื่อลดค่าใช่จ่ายและปรับปรุงศักยภาพในการผลิตเพิ่มมากข้ึน ได้รวมถึงประชากรที่อาศัยในเมืองใหญ่ที่มีพื้นท่ีใช้
สอยจ ากัดการน าเทคโนโลยีสมัยใหมเ่ข้าไปปรับใช้ซึ่งเป็นแนวทางเลือกเช่นเดียวกัน จากการศึกษาและวิจัยที่ผ่านมาได้มีผู้ศึกษาและ
ประเมินผลแนวคิดในการผลิตจ าพวกพืชผักสวนครัว หรือพืชเศรษฐกิจโดยใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า รวมทั้งการหาแนวทางในการเร่งการ
ผลิต โดยศึกษาไปตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ช่วยท าให้พืชโตเร็ว หรือคุณภาพที่ดีมากขึ้น จึงได้ศึกษาความเหมาะสมของ
คุณลักษณะสีของแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยพบว่าแสงสีม่วงมีการส่องสว่างให้พืชผักเติบโตที่ดีกว่าสีแบบอื่นๆ 
ร่วมด้วยนวัตกรรมจ าพวกหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง อย่างเช่น LED ถูกน ามาใช้ทดแทนหลอดที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
การผลิตหลอด RGB LED  ที่มีช่ือย่อจาก Red Green Blue Lighting Emitting Diode จึงเกิดขึ้นโดยผู้ใช้สามารถเลือกก าหนดสี
ของหลอดไฟโดยการควบคุมกระแสที่จ่ายให้หลอด LED ซึ่งหลอดชนิดนี้สามารถควบคุมให้ได้สีม่วงตามความต้องการ 

จากการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Research) มีรายละเอียดดังนี ้
นาย ธวัชชัย ประดู่ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการ สว่างใช้หลอด LED ในการเพิ่มแสง และลดการใช้พลังงานภายใน 

โดยได้แสดง และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพื้นที่การให้บริการ ค่อนข้างกว้าง รายละเอียดการศึกษาดังนี้ เนื่องด้วยศูนย์บรรณสาร
ใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมท าให้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานจ านวนมาก และโดยเฉพาะ ที่ ออย่างยิ่งในเรื่องของการให้แสงสว่าง เพียงพอต่
การอ่านหนังสือ ดังนั้นศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้ตั้งคณะท างานแผนงานการประหยัดพลังงานศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาขึ้น เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาตระหนักในเรื่องของ พลังงาน โดยมีแนวการประหยัด
ทางการประหยัดพลังงานไว้ 2 ประเด็นหลัก 1) การปรับเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของหลอด LED เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยการติดตั้งหลอดไฟรวมทั้งสิ้น 40 หลอด โดยแบ่งเป็นหลอดไฟ
แบบ LED จ านวน 22 หลอด และหลอดไฟแบบ จ านวน 18 หลอด ท าการเก็บข้อมูลศึกษาจ านวน 255 วัน ฟลูออเรสเซนต์ พบว่า

สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่า บบฟลูออเรสเซนต์ เท่ากับ 1,271.98 หน่วย (kWh) และหลอดไฟแบบ LED หลอดไฟแ
สามารถลดค่าไฟฟ้าลง 3,538 บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่า ความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด LED พบว่าหลอด 
LED มีอัตราการลดลงของค่าความสว่างน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ประมาณ 4.7 เท่าหรือคิดเป็น 78.7% โดยหลอด LED มีอัตรา
การลดลงของค่าความสว่างเท่ากับ 1.71% หลอดฟลูออเรสเซนต์มีอัตราการลดลงของค่าความสว่างเท่ากับ 8.03% รณรงค์และ 2) การ
ปลูกจิตส านึกการประหยัดพลังงานภายในเพื่อเตือนใจให้ประหยัดพลังงาน และมีการตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยแบ่งตามโซนพื้นที่การ

ติดตามการมีจิตส านึกด้านการประหยัดพลังงานของบุคลากรภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ท างานเพื่อตรวจสอบ
นายปญญา มัฆะศร ได้น าเสนองานวิจัยเครื่องตนแบบแหลงก าเนิดแสงเทียมส าหรับการปลูกตนไมด้วยระบบการควบคุมการเป

ดและปดแสงแบบอัตโนมัติ โดยมีการน าเสนอรายละเอียดการวิจัยในรูปแบบงานวิจัยเชิงทดลองที่ต้องการหา ไดในการน าความเป็นไป
พลังงานแสงจากแหลงก าเนิดแสงเทียมที่ใชไดโอดเปลง่แสง (LED) ชนิดพิเศษ ในยานความถี่แสงสีแดงเท จ านวน ากับ 660 นาโนเมตร
30 หลอด และในย่านความถี่แสงสีน้ าเงินเท่ากับ 470 นาโนเมตรจ านวน 10 หลอด เป็นจ านวน 2 ชุด ที่มีจ านวนหลอดในแต่ละชุด
เท่ากับ 40 หลอด ซึ่งจะใช้ส าหรับการสังเคราะหแสง เพื่อแกปัญหาจากการเพาะปลูกต้นไม้ในพื้นที่ท่ีไมมแีสงแดด หรือมีแสงแดดจ ากัด 
อาทิ ในฤดูหนาวที่มีจ านวนแสงแดดน้อยมาก โดยต้นไม้ที่เช่น การเพาะปลูก ใช้ในการทดลอง คือ ต้นพลูด่าง (Epipremnum Aureum) 

ตัวอย่างจะไมมีการทดลอง จะรับแสงสวางจากแหลงก าเนิดแสงเทียมและเลี้ยงในภาชนะที่ทีใ่ช้เป็นกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มทดลอง ซึ่งกลุ่ม
เตรียมไวที่ขนาดความกว้างเท่ากับ 20 เซนติเมตร ความยาวเทากับ 40 เซนติเมตร เท่ากับ 30 เซนติเมตร ที่มีอุณหภูมิและความสูง
ในชวงเฉลี่ย 30.4 องศาเซลเซียส และปริมาณความเขมแสงส าหรับการทดลองในชวง 928.65 Lux โดยใชวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ควบคุม
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ระบบการปดและเปดแสงแบบอัตโนมัติ ซึ่งจ านวนวันที่ทดลองและเก็บผลคือจ านวน 5 วัน ผลสรุปจากการสังเกต พบวาตนไมที่เลี้ยง
ในกลุ่มทดลองที่ใช้แหล่งก าเนิดแสงเทียมจะมีใบมีสีกะ ทุกๆใบและมีขนาดความกว้างของใบเฉลี่ยขาวกระจายทั่วไปเกือบตลอด
เท่ากับ 1 เซนติเมตรและล าต้นมีขนาดปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใบจะมีสีเขียวตลอดทั้งใบ โดยมีจุดกะขาวกระจายน้อย
มากๆ ขนาด อยมาก อง ส่วนล าตนมีขนาดปกติ ดังนั้นการให้แสงเทียมที่ขนาดความเข้มของความกว้างของใบน เมื่อเทียบกับกลุ่มทดล

อใบมากกว่าล าตน สวน ใชในการควบคุมการปดและเปดแสงแบบอัตโนมัติมีคลื่นแสงที่ทดสอบจะส่งผลต วงจรอิเล็กทรอนิกสที่
ประสิทธิภาพการท างานเทากับ 100 เปอรเซ็นต และสิ้นเปลืองก าลังไฟฟาที่ใชงานฉลี่ยเทากับ 0.3 วัตต์ 

สุทธิดา มณีเมือง และคณะ ได้น าเสนอรายงานเกี่ยวกับ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช บรรดาปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
ปัจจัยทางด้านแสงสว่างถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่ ารเพาะปลูกพืชโดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยทั่วไปพืชงซึ่งส่งผลต่อก
จะดูดซับแสงอาทิตย์เป็นหลัก และมี แสงสีน้ าเงินและสีแดง ซึ่งช่วงแสงดังกล่าวนี้มีผลต่อการเจริญเติบโตแนวโน้มในการดูดซับช่วง
ของพืชเป็นอย่างมาก ส าหรับพื้นที่เพาะปลูกที่มีอย่างจ ากัด พืชจะเจริญเติบโตภายในห้องหรือโรงเรือนที่ซึ่งแสงอาทิตย์อาจมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของพืช ดังนั้นการเพิ่มแหล่งก าเนิดแสงน าก  จึงสามารถช่วยเพิ่มความเข้มแสงหรืออกเหนือจ แสงอาทิตย์
ความสว่างภายในโรงเรือนหรือพื้นที่เพาะปลูกได้ ในงานวิจัยนี้จึงได้ ออกแบบและสร้างชุดหลอดแอลอีดีเพื่อใช้ในการศึกษาท าการ
ผลของความเข้มแสงจากชุดหลอดแอลอีดีที่ช่วงความยาวคลื่นแสงสีแดง สีขาว และสีน้ าเงิน ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่ง
พิจารณาจากตัวแปรคือ ความสูงต้น ความยาวราก น้ าหนัก และน้ าหนักแห้งของพืช โดยได้ท าการออกแบบลักษณะการจัดเรียง
หลอดแอลอีดี จ านวน 50 หลอด ลงบนวัสดุติดตั้งที่มีความกว้าง 30 ซม. ชนิดของแสงทั้งหมดที่ใช้ในและความยาว 30 ซม. 
การศึกษาคือชุดหลอดแอลอีดีสีแดง สีขาว และสีน้ าเงินท่ีมีความส่องสว่างเท่ากับ 327, 1,078 และ 4,338 ลักซ์ ตามล าดับ โดยน าผล
การทดสอบที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลจากชุดควบคุมคือชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีความส่องสว่างเท่ากับ 2,028 ลักซ์ พืชตัวอย่างที่
ใช้ในการทดสอบคือผักสลัดชนิดเรดโอ๊ค ซึ่งปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์แบบรากจุ่ม (Deep Flow Technique) ภายในโรงเรือนและ
ก าหนดให้ได้รับแสงจากชุดหลอดไฟที่ติดตั้งที่ระดับความสูง 30 ซม. เมื่อ การ วัน นับจากการจากถาดปลูกพืช สิ้นสุดช่วง ทดสอบ (21 
พืชตัวอย่างเข้าสู่โรงเรือนทดสอบ) พบว่า ค่าเฉลี่ยของความสูงต้นและความยาวรากสูงสุดพบในผักสลัดเรดโอ๊คที่ได้รับแสง จากชุดหลอด
แอลอีดีสีน ้าเงิน ความสูงต้นและความยาวรากสูงสุดมีค่าเท่ากับ 28.7 และ 23.1 ซม. น ้าหนักสดในส่วนต้นและรากมีค่าเท่ากับ 11.82 และ 1.12 
กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งในส่วนต้นและรากมีค่าเท่ากับ 0.42 และ 0.06 กรัมต่อต้น ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าการ
เจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊ค ในกลุ่มที่ได้รับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ต้น โอ๊คที่ปลูกด้วยชุดพบว่า ความสูง ของผักสลัดเรด

มีค่าน้อยกว่า 3.7% และความยาวรากของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกด้วยชุดหลอดแอลอีดีสีน ้าเงินมีค่ามากกว่า 9.5% หลอดแอลอีดีสีน ้าเงิน
อย่างไรก็ตามพบว่า น ้าหนักสดและน ้าหนักแห้งของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลกูด้วยชุดหลอดแอลอีดีสีน ้าเงินและชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์มีค่าไม่
แตกต่างกัน เมื่อวัดค่าการใช้พลังงานของชุดหลอดแอลอีดีสีแดง สีขาว และสีน ้าเงิน มีค่าเท่ากับ 2.27, 2.06 และ 2.04 วัตต์ ตามล าดับ 
จากผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มค่าความเข้มแสงหรือความส่องสว่าง (จาก 327 เป็น 4,338 ลักซ์) ส่งผลท าให้การเจริญเติบโตของ
ผักสลัดเรดโอ๊คเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่ กรณีของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกด้วยชุดหลอดแอลอีดีสีขาวที่ความสว่าง 1,078 ในทางตรงกันข้าม ใน
ลักซ์ มีการเจริญเติบโตที่น้อยกว่าผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกด้วยชุดหลอดแอลอีดีสีแดงและสีน ้าเงิน 

ดังนั้นกลุ่มผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการน าหลอด RGB LED มีค่าการส่องสว่างที่
เรียกว่าค่าประสิทธิผลหรือสมรรถนะด้านการส่องสว่างที่ได้ต่อก าลังไฟฟ้าที่ใช้จ านวนมากกว่า 1 หลอด มาท่ีประยุกต์ใช้งานเพื่อให้
แสงสว่างแก่เมล็ดไฮโดรโปรนิกส์จนกระทั่งพืชโต เพื่อท าการศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานหลอด Chip RGB LED ซึ่งมีค่าความ
สว่างสูงกว่าหลอด RGB LED รุ่นธรรมดา และให้ความร้อนแผ่ออกมาน้อยกว่าหลอดประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการจัดวางต าแหน่งหลอด 
Chip RGB LED ในลักษณะฝ้าเพดานที่ให้ความส่องสว่างหรือค่า Lux กระจายแสงที่สม่ าเสมอทั่วพื้นที่ใต้โคมเหนือแปลงพืชผัก
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ทดลอง เพื่อให้ได้แสงสว่างที่ใกล้เคียงกับระดับความสว่างที่พืชต้องการ ซึ่งสิ่งนี้คาดหวังว่าจะมีผลต่อช่วงอายุการงอกและการ
เจริญเติบโตในช่วงของต้นอ่อนของพืช 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบโดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของชุดให้แสงสว่าง 

 

 ชุดควบคุมและสั่งการเลือกใช้ Arduino UNO R3  
 

 
 

ภาพที่ 2 Arduino UNO R3 
 
 

 ชุดขับมอเตอร์ L298N Dual H-Bridge Motor Controller 
 

    
 

ภาพที่ 3 ชุดขับมอเตอร์ L298N Dual H-Bridge Motor Controller 
 

 

เร่ิมต้น 

Power Supply 

ชุดหลอดอาจีบ ี

สิ้นสุด 

ชุดควบคุมการจ่าย

กระแส 
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 ชุด RGB LED Chip Set แบบแยกประเภท COB RGB DIY DC6-12V 
 

 
 

ภาพที่ 4 ชุด RGB LED Chip Set 
 

 

         
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างช่วงการเพาะเมล็ดและการทดลองให้แสง 
 

ค่าเฉลี่ย (Average, Y) 
 

         =
        

 
                             (1) 

 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, SD) 
 

           √
 ∑(  )-(∑  ) 

   -  
                             (2) 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV) 
 

           
   

 
                          (3) 

 

โดยที ่ x คือ ข้อมูล (ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n) 
 Y คือ ค่าเฉลี่ย 
  คือ ผลรวมของตัวแปรทั้งหมด 
 m คือ จ านวนข้อมูล 
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ผลการวิจัย  
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าความส่องสว่างเฉลี่ยภายในตู้ของแต่ละสี 
 

สี 
ค่าความส่องสว่าง (LUX) 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 เฉลี่ย 

แดง 466.33 464.56 465.33 464.33 465.14 

เขียว 902.33 899.22 903.11 902.44 901.78 

น้ าเงิน 1,331.89 1,331.00 1,333.67 1,333.44 1,332.50 

ฟ้า 2,113.33 2,110.33 2,115.78 2,115.78 2,113.81 

เหลือง 1,336.22 1,335.22 1,336.67 1,335.00 1,335.78 

ชมพูอมแดง 1,671.44 1,669.33 1,672.11 1,670.11 1,670.74 

ขาว 2,341.67 2,339.44 2,342.22 2,342.11 2,341.36 
 

 จากตารางเป็นการทดสอบหาค่าความส่องสว่างในแต่ละช่วงสีที่ได้จากหลอด RGB LED จากผลการทดลองที่ได้พบว่าที่
ระยะการทดสอบเดียวกันสีของแสงท่ีให้ความส่องสว่างน้อยที่สุดคือแสงสีแดง และแสงสีขาวให้ค่าความส่องสว่างสูงที่สุด 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูง และค่าความส่องสว่าง (Lux) ที่ได้ในแต่ละสีของแสงจากหลอด RGB LED 
 

สี 
ค่าความส่องสว่าง (Lux) 

500 mm 400 mm 350 mm 300 mm 250 mm 200 mm 

สีแดง 491 625 705 769 996 1569 

สีเขียว 970 1,175 1,507 2,110 2,595 2,900 

สีน้ าเงิน 1,401 1,927 2,285 2,410 3,120 5,012 

สีฟ้า 2,177 2,930 3,267 3,624 4,879 6,613 

สีเหลือง 1,380 1,700 1,900 2,196 2,663 4,392 

สีชมพูอมแดง 1,730 2,340 2,638 2,877 3,710 4,900 

สีขาว 2,412 3,290 3,640 3,953 4,900 8,400 
 

 จากตารางเป็นการทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงของค่าความส่องสว่างในแต่ละระยะการให้จากแหล่งก าเนิดแสง จากผลการ
ทดลองที่ได้พบว่าทีค่่าความส่องสว่างที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อระยะความสูงของแหล่งก าเนิดแสงเข้าใกล้เครื่องวัด เป็นไปตามทฤษฎีแสงสว่าง 
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ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของแสงสีขาวท่ีมีต่ออัตราการงอกของผักแต่ละชนิด 
 

ชนิดผัก อัตราการงอก (เมล็ด) อัตราการงอก 
(%) เมล็ดท่ีปลูก เมล็ดงอก เมล็ดไม่งอก 

เรดโบว ์ 25 20 5 80 
เรดคอรัส  25 22 3 88 
กรีนโบว ์ 25 18 7 72 
เรดคอล 25 23 2 92 
ค่าเฉลี่ย - 20.75 4.25 83.00 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) - 2.17 2.28 8.87 
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) - 10.45 53.66 10.69 
 
 ผลการทดลองอิทธิพลของแสงสีขาวตามตารางที่ 3 ผลที่ได้พบว่ามผีลต่อการงอกต่ าสุดคือกรีนโบว์ที่อัตราร้อยละ 72 และ
อัตราการงอกสูงสุดคือเรดคอลที่อัตราร้อยละ 92 
 ในภาพรวมของแสงสีขาวที่มีต่ออัตราการงอกของผักที่น ามาทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลเท่ากับ 83% โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ 10.45 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของแสงสีน้ าเงินที่มีต่ออัตราการงอกของผักแต่ละชนิด  
 

ชนิดผัก อัตราการงอก (เมล็ด) อัตราการงอก 
(%) เมล็ดท่ีปลูก เมล็ดงอก เมล็ดไม่งอก 

เรดโบว ์ 25 20 5 80 
เรดคอรัส  25 22 3 88 
กรีนโบว ์ 25 23 2 92 
เรดคอล 25 22 3 88 
ค่าเฉลี่ย - 21.75 3.25 87.00 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) - 1.22 1.34 5.03 
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) - 5.63 41.28 5.79 
 
 ผลการทดลองอิทธิพลของแสงสีน้ าเงินตามตารางที่ 4 ผลที่ได้พบว่ามีผลต่อการงอกต่ าสุดคือเรดโบวท์ี่อัตราร้อยละ 80 และ
อัตราการงอกสูงสุดคือเรดคอลที่อัตราร้อยละ 92 
 ในภาพรวมของแสงสีน้ าเงินที่มีต่ออัตราการงอกของผักท่ีน ามาทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลเท่ากับ 87% โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ 5.63 
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ตารางที่ 5 การทดสอบความสัมพันธ์ของแสงสีแดงที่มีต่ออัตราการงอกของผักแต่ละชนิด 
 

ชนิดผัก อัตราการงอก (เมล็ด) อัตราการงอก 
(%) เมล็ดท่ีปลูก เมล็ดงอก เมล็ดไม่งอก 

เรดโบว ์ 25 24 1 96 
เรดคอรัส  25 23 2 92 
กรีนโบว ์ 25 20 5 80 
เรดคอล 25 23 2 92 
ค่าเฉลี่ย - 22.50 2.50 90 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) - 1.64 1.87 6.93 
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) - 7.30 74.83 7.70 
 

 ผลการทดลองอิทธิพลของแสงสีแดงตามตารางที่ 5 ผลที่ได้พบว่ามีผลต่อการงอกต่ าสุดคือกรีนโบว์ที่อัตราร้อยละ 80 และ
อัตราการงอกสูงสุดคือเรดคอลที่อัตราร้อยละ 96 
 ในภาพรวมของแสงสีแดงที่มีต่ออัตราการงอกของผักที่น ามาทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูลเท่ากับ 90% โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับ 7.30 
 
 จากตารางที่ 3 ถึง 5 เมื่อพิจารณาอัตราการงอกเฉลี่ยพบว่า แสงสีแดงให้ค่าเฉลี่ยข้อมูลจากผักทั้ง 4 ชนิด ที่ดีที่สุด มีค่า
เท่ากับ 90% ตามมาด้วยสีน้ าเงินและสีขาว แต่หากพิจารณาผลของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของอัตราการงอกที่ได้เปรียบ
เทียบกันท้ัง 3 สีพบว่าสีน้ าเงินให้ค่า CV ที่น้อยท่ีสุดร้อยละ 5.79 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลตอบสนองของแสงสีน้ าเงินให้แนวโน้มของผล
ต่อการอัตราการงอกของผักทั้ง 4 ชนิดใกล้เคียงกัน รองลงมาคือแสงสีแดง และแสงสีขาวที่ให้ผลอัตราการงอกของผักแตกต่างกัน
มากที่สุด 
 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผักที่ได้จากการให้แสงสีขาว 
 

ชนิดผัก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผัก 

ความสูงผัก (cm) ความยาวราก (cm) จ านวนใบ (cm) ความกว้างใบ (cm) 
เรดโบว ์ 1.5 3.0 3 1.0 

เรดคอรัล 1.5 6.0 3 1.0 
กรีนโบว ์ 1.0 2.1 3 0.8 
เรดคอล 1.7 3.0 3 1.0 
ค่าเฉลี่ย 1.43 3.53 - 0.95 

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) 20.10 52.32 - 9.42 
 

 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า แสงสีขาวมีภาพรวมผลต่อความสูงของผักทั้ง 4 ชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.43 cm โดยมีค่า CV 
เท่ากับ 20.10% ด้านความยาวรากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 cm โดยมีค่า CV เท่ากับ 52.32% และสุดท้ายด้านความกว้างของใบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.95 cm โดยมีค่า CV เท่ากับ 9.42% 
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ตารางที่ 7 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผักที่ได้จากการให้แสงสีน้ าเงิน 
 

ชนิดผัก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผัก 

ความสูงผัก (cm) ความยาวราก (cm) จ านวนใบ (cm) ความกว้างใบ (cm) 

เรดโบว ์ 1.0 3.0 3 0.8 
เรดคอรัล 1.0 4.0 3 0.8 
กรีนโบว ์ 1.2 4.2 3 1.0 
เรดคอล 1.0 3.0 3 0.8 
ค่าเฉลี่ย 1.05 3.55 - 0.85 

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) 10.43 17.64 - 12.89 
 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า แสงสีน้ าเงินมีภาพรวมผลต่อความสูงของผักทั้ง 4 ชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.05 cm โดยมีค่า 
CV เท่ากับ 10.43% ด้านความยาวรากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 cm โดยมีค่า CV เท่ากับ 17.64% และสุดท้ายด้านความกว้างของใบ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.85 cm โดยมีค่า CV เท่ากับ 12.89% 
 
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของผักที่ได้จากการให้แสงสีแดง 
 

ชนิดผัก การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผัก 
ความสูงผัก (cm) ความยาวราก (cm) จ านวนใบ (cm) ความกว้างใบ (cm) 

เรดโบว ์ 2.0 2.0 3 0.8 
เรดคอรัล 2.0 2.0 3 0.8 
กรีนโบว ์ 1.5 2.0 3 0.5 
เรดคอล 2.0 2.0 3 0.8 
ค่าเฉลี่ย 1.88 2.00 - 0.73 

สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) 11.93 0.00 - 18.51 
 

 จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า แสงสีแดงมีภาพรวมผลต่อความสูงของผักทั้ง 4 ชนิดเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 cm โดยมีค่า CV 
เท่ากับ 11.93% ด้านความยาวรากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 cm โดยมีค่า CV เท่ากับ 0% และสุดท้ายด้านความกว้างของใบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73 cm โดยมีค่า CV เท่ากบั 18.51% 
 จากตารางที่ 6 ถึง 8 สามารถสรุปได้ว่า  
 - ด้านอิทธิพลต่อความสูงของผักทั้ง 4 ชนิด แสงที่ให้ผลที่ดีที่สุด คือ แสงสีแดง ตามมาด้วยสีขาวและสีน้ าเงินตามล าดับ แต่
ทั้งนี้หากพิจารณาแนวโน้มในส่วนความแตกต่างสีของแสงที่มีต่อผัก (ค่า CV) ทั้ง 4 ชนิด พบว่า สีน้ าเงิน มีผลท าให้เกิดความ
แตกต่างน้อยที่สุด ล าดับถัดมาได้แก่ แสงสีแดง และแสงสีขาว ตามล าดับ 
 - ด้านอิทธิพลต่อการพัฒนาของรากส าหรับต้นผักท้ัง 4 ชนิด แสงท่ีให้ผลที่ดีท่ีสุด คือแสงสีน้ าเงิน ตามมาด้วยสีขาวและสี
แดงที่ไม่พบความแตกต่าง แต่ทั้งนี้หากพิจารณาแนวโน้มในส่วนความแตกต่างสีของแสงท่ีมีต่อผัก (ค่า CV) ทั้ง 4 ชนิด พบว่า สีแดง 
มีผลท าให้เกิดความแตกต่างน้อยที่สุด ล าดับถัดมาได้แก่ แสงสีน้ าเงิน และแสงสีขาว ตามล าดับ 
 - ด้านจ านวนของใบไม่พบความแตกต่าง 
 - ด้านอิทธิพลต่อการพัฒนาความกว้างของใบส าหรับต้นผักท้ัง 4 ชนิด แสงที่ให้ผลที่ดีที่สุด คือแสงสีขาว ตามมาด้วยแสง
สีน้ าเงิน และแสงสีแดง ตามล าดับ แต่ทั้งนี้หากพิจารณาแนวโน้มในส่วนความแตกต่างสีของแสงที่มีต่อผัก (ค่า CV) ทั้ง 4 ชนิด พบว่า
แสงสีขาว มีผลท าให้เกิดความแตกต่างน้อยที่สุด ล าดับถัดมาได้แก่ แสงสีน้ าเงิน และแสงสีแดง ตามล าดับ 
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อภิปรายผล  
 จากตารางแสดงผลการตรวจวัด แสดงให้เห็นผลการทดสอบหาความสัมพันธ์สีของแสงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของผักทั้ง 4 ชนิด ของแต่ละประเด็นได้ผลที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของแสงที่มีต่อการเติบโตของผักที่ถูกเลือกมาเป็น
ตัวอย่างการทดลองจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา รวมทั้งผลที่ได้รับในแต่ละชนิดยังให้ผลตอบสนองที่แตกต่างกัน 
 

สรุปผลการวิจัย   
 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสีของแสงต่อการเปลี่ยนแปลงของผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถสรุปได้ว่า  

1 ด้านอัตราการงอก สีที่ผลต่ออัตราการงอกคือสีแดง สีน้ าเงิน และสีขาว ตามล าดับ ในส่วนของความแตกต่างที่ส่งผลต่อ
การงอกพบว่าแสงสีน้ าเงินให้ความแตกต่างท่ีน้อยที่สุด ตามมาด้วยแสงสีแดง และแสงสีขาวตามล าดับ 

2 ด้านอิทธิพลต่อการพัฒนาความสูงของต้นผักท้ัง 4 ชนิดภาพรวมแสงที่ให้ผลที่ดีท่ีสุดคือแสงสีแดง ตามมาด้วยแสงสีขาว 
และแสงสีน้ าเงิน ตามล าดับ ในส่วนของความแตกต่างท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความสูงพบว่าแสงสีน้ าเงินให้ความแตกต่างที่น้อยที่สุด 
ตามมาด้วยแสงสีแดง และแสงสีขาวตามล าดับ 

3 ด้านอิทธิพลต่อการพัฒนาความยาวรากของต้นผักทั้ง 4 ชนิดภาพรวมแสงที่ให้ผลที่ดีที่สุดคือแสงสีน้ าเงิน ตามมาด้วย
แสงสีขาว และแสงสีแดง ตามล าดับ ในส่วนของความแตกต่างท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความยาวรากพบว่าแสงสีแดงให้ความแตกต่างที่
น้อยที่สุด ตามมาด้วยแสงสีน้ าเงิน และแสงสีขาวตามล าดับ 

4 ด้านอิทธิพลต่อการพัฒนาจ านวนใบ ไม่พบความแตกต่าง 
5 ด้านอิทธิพลต่อการพัฒนาความกว้างของใบของต้นผักท้ัง 4 ชนิดภาพรวมแสงที่ให้ผลที่ดีที่สุดคือแสงสีขาว ตามมาด้วย

แสงสีน้ าเงิน และแสงสีแดง ตามล าดับ ในส่วนของความแตกตา่งทีส่่งผลต่อพัฒนาความกว้างของใบพบว่าแสงสขีาวให้ความแตกต่างที่น้อยท่ีสุด 
ตามมาด้วยแสงสีน้ าเงิน และแสงสีแดงตามล าดับ 

ดังนั้นสรุปได้ว่าอิทธิพลสีของแสงมีผลต่อผกัไฮโดรโปนิกส์ที่เลือกน ามาทดลองแตกตา่งกันขึ้นอยู่กับพันธ์และช่วงของการพัฒนาการ
เจริญเติบโตแต่ละช่วงอายขุองพืช 
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อาหารเพื่อมนุษยชาติ. ณ.โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552 อุบลราชธานี. หน้า 321-328. 

). ผลของความเข้มแสงจากชุดหลอดแอลอีดีส าหรับการเพาะปลูกที่มีต่อผักสลัดเรดโอ๊คในสุทธิดา มณีเมือง และคณะ. (2558
ระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 8(1), 63-72.    
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของสารเร่งรากต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องที่ได้จากการผ่าหน่อ โดยการใช้ดินกับแกลบ

ด าเป็นวัสดุปักช า ด าเนินการวิจัยบริเวณฟาร์มเกษตรพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง  ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2561 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD : Completely 
Randomized Design) โดยการน าหน่อมาแช่ใน 5 สิ่งทดลอง ดังนี้ 1) น้ ากลั่น (เปรียบเทียบ) 2) สารละลาย NAA 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 3) สารละลาย IBA  5 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) น้ าหมักมูลไส้เดือนดิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 5) สารละลายกะปิ 5 กรัมต่อลิตร บันทึก
จ านวนราก และความยาวของราก หลังการปักช าหน่อกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง 28 วัน จากนั้นท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนและ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT จากผลการทดลอง พบว่าจ านวนรากและความยาวราก มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
โดยการแช่หน่อในสารละลายกะปิและการแช่ในน้ ากลั่นให้จ านวนรากและความยาวรากต่อหน่อมากกว่าสิ่งทดลองอื่น มีจ านวนราก
เท่ากับ 3.67 และ 4.58 ราก ความยาวราก เท่ากับ 15.38 และ 14.63 เซนติเมตร ตามล าดับ การแช่ในสารละลายกะปิสามารถเร่ง
การออกรากได้เร็วกว่าการแช่ในน้ ากลั่น หลังจากช าหน่อ 14 วัน  
 

ค้าส้าคัญ : สารเร่งราก กล้วย ผ่าหน่อ 
 

Abstract 
 The aim of this study is to determine the effects of five types of promotion substances in promoting 
rooting in corm division of Nam Wah Mali-ong banana which is placed in the rice husk mixed soil. The 
experiments were conducted at the Agriculture Farm, Faculty of Food and Agricultural Technology, 
Pibulsongkram Rajabhat University. A completely randomised design: CRD of five treatments were used in this 
study. The five types of root promotion substances consisted of the following treatments: 1) distilled water 
(control), 2) NAA 5mg/L, 3) IBA 5mg/L, 4) vermicompost 5mg/L and 5) shrimp paste 5g/L. Each treatment 
consisted of a banana corm division which was dipped in each root promotion substance. The results showed 
that the numbers and length of the roots were significantly different (P<0.05). The shrimp paste and distilled 
water had the most significant effect on the rooting of banana corm division. This treatment resulted in the 
number of roots being 3.67 and 4.58 while the length of the roots were 15.38 and 14.63 cm, respectively 
after 28 days. The shrimp paste resulted in the number of roots after just 14 days. The result indicated that 
shrimp paste could be used as root growth promoting of banana corm division 
 
keywords : root promotion substances, banana, corm division 
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บทน้า   
 กล้วยเป็นผลไม้พื้นเมืองของไทย  ปลูกได้ทุกฤดูกาล ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ใบ ดอก ก้านใบ ล าต้น ผล ทั้ง
รับประทานสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปัจจุบันกล้วยน้ าว้าและกล้วยหอมทองเป็นพันธุ์ท่ีนิยมปลูกและบริโภคมากที่สุด จึง
ท าให้ความต้องการมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตขาดแคลนในบางฤดูกาล และหน่อพันธุ์ไม่เพียงพอ  ถึงแม้ว่าสามารถขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ต้นพันธ์ุปริมาณมาก แต่ขั้นตอนซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย ส าหรับการขยายพันธุ์กล้วยด้วย
วิธีผ่าหน่อ เป็นวิธีที่ได้ต้นพันธ์ุมากกว่าหน่ึงต้นจากหนึ่งหน่อ ท าได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย (วรากรณ์ และวิศรุจ, 2560)  สารเร่ง
รากมีบทบาทส าคัญต่อการขยายพันธุ์พืช โดยเฉพาะสาร 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) และสาร Indole-3-butyric acid 
(IBA) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มออกซิน (พีรเดช, 2014) โดยพบว่ามีการวิจัยการเร่งรากในกิ่งปักช ามะนาว  โดยการจุ่มในสารละลาย IBA 
NAA และกะปิ ที่มีความเข้มข้นเหมาะสม คือ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ความเข้มข้น 5 กรัมต่อลิตร พบว่า ท าให้จ านวนรากและ
ความยาวรากของกิ่งปักช ามะนาวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) นอกจากนี้ในกะปิพบว่ามีสารไคโตซานและไซ
โตไคนิน ซึ่งได้จากเปลือกกุ้งเคย ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของพืชรวมทั้งมีความสามารถกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของ
รากพืช (นิวัฒน์ และคณะ, 2555) และยังพบการใช้น้ าหมักมูลไส้เดือนดินเร่งการเจริญเติบโตของรากและการแตกตาข้างของมัน
ส าปะหลัง พบว่าสามารถเร่งรากพืชได้เช่นกัน ซึ่งในน้ าหมักมูลไส้เดือนดินมีธาตุอาหารพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ
ยังมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น Indoleacetic acid (IAA), Gibberellins และ Cytokinins ซึ่งฮอร์โมนพืชเหล่านี้ช่วย
เสริมสร้างและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช (จิระพร และคณะ, 2556) ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงสนใจท าการศึกษาสาร NAA IBA 
น้ าหมักมูลไส้เดือน และกะปิ ในการเร่งรากของหน่อกล้วยที่ได้โดยวิธีการผ่าหน่อพันธุ์กล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง โดยการแช่ในสารละลาย
เข้มข้นท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมการเร่งรากของพืชซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 
วิธด้ีาเนินการวิจัย  
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (CRD : Completely Randomized Design) จ านวน 5 สิ่งทดลอง จ านวน 3 
ซ้ า ดังนี้ 1) การแช่ในน้ ากลั่น 2) สารละลาย NAA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) สารละลาย IBA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร  
4) น้ าหมักมูลไส้เดือนดิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 5) สารละลายกะปิ 5 กรัมต่อลิตร 
 คัดเลือกหน่อกล้วยโดยขุดหน่อที่โคนหน่อมีขนาดเส้นรอบวง 40 ถึง 50 เซนติเมตร ออกจากกอเดิม ระวังไม่ให้ตาข้าง
หน่อช้ า จากนั้นน าหน่อกล้วยมาตัดรากให้สั้นชิดโคน และตัดต้นออกให้เหลือส่วนโคนหน่อไว้ประมาณ 15 เซนติเมตร น าหน่อกล้วย
มาล้างให้สะอาด เตรียมกะละมังใส่น้ าสะอาดเพื่อไว้ล้าง น าหน่อกล้วยมาวางบนเขียงใช้มีดสะอาดผ่าหน่อ โดยผ่าเป็นช้ินสี่เหลี่ยม 1 
ช้ินต่อ 1 ตา น าช้ินส่วนที่ผ่าแล้วไปล้างในกะละมังให้สะอาด จากนั้นน ามาแช่ในกะละมังที่ใส่สารละลายปูนแดง อัตราส่วน 10 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เป็นเวลา 20 นาที เพื่อป้องกันเช้ือรา จึงน าไปผึ่งลมให้แห้ง จากน้ันน าช้ินท่ีแห้งแล้วไปแช่ในกะละมังที่เตรียมไว้
ดังนี้ กะละมังใส่น้ ากลั่น 1 ลิตร กะละมังใส่สารละลาย NAA กะละมังใส่สารละลาย IBA  กะละมังใส่น้ าหมักมูลไส้เดือน (โดยน้ า
หมักมูลไส้เดือนดินได้จากการน ามูลไส้เดือนดินมาละลายในน้ าจึงน าไปใช้ได้) และกะละมังใส่สารละลายกะปิ ในอัตราส่วนที่ก าหนด
ไว้ ครบ 30 นาทีแล้ว น าไปท าให้แห้งโดยการผึ่งลม จากนั้น เตรียมตะกร้าใส่ช้ินของหน่อกล้วย (โดยมีหนังสือพิมพ์รองในแต่ล่ะ
ตะกร้าเพื่อป้องกันไม่ให้แกลบด าไหลออกเมื่อรดน้ า) เตรียมวัสดุเพาะช าโดยน าดินผสมกับแกลบด า บรรจุในตะกร้า 15×30 
เซนติเมตร น าช้ินส่วนท่ีแห้งแล้ว มาใส่ในตะกร้า โดยน าฝั่งทางด้านตาขึ้น (ในหนึ่งตะกร้าจะวางหน่อกล้วย 4 ช้ิน ให้มีระยะห่างกัน) 
จากนั้นน าแกลบด ามากลบทับบนช้ินของหน่อกล้วยอีกช้ัน จากนั้นน าตะกร้าแต่ละสิ่งทดลองมา คลุมด้วยถุงพลาสติกเป็นการ
ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และหลีกเลี่ยงรบกวนจากสัตว์ ท าการเก็บข้อมูลโดยการนับจ านวนรากและความยาวรากต่อหน่อ ภายหลัง
ช าหน่อเป็นเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน แล้ววิเคราะห์ความแปรปรวน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ผลการวิจัย  

จากการศึกษาผลของสารเร่งรากต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องที่ได้จากการผ่าหน่อ  โดยใช้สารเร่งรากต่าง
ชนิดกัน ประกอบด้วย 1) น้ ากลั่น (เปรียบเทียบ) 2) สารละลาย NAA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 3) สารละลาย IBA 5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 4) น้ าหมักมูลไส้เดือน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 5) สารละลายกะปิ 5 กรัมต่อลิตร ท าการบันทึกข้อมูล ด้านจ านวนรากต่อหน่อ 
ความยาวรากต่อหน่อ  ทุกๆ 7 วัน หลังช าหน่อ ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
1. จ้านวนราก 

 ผลของสารเร่งรากต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่องที่ได้จากการผ่าหน่อให้จ านวนราก มีรายละเอียดดัง ตาราง
ที่ 1 และภาพที่ 1 

อายุ 7 วัน ให้การเจริญเติบโตด้านจ านวนรากของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การแช่ใน
สารละลายกะปิ มีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นสารละลาย NAA ส่วนการแช่ในสารละลาย IBA และน้ าหมัก
มูลไส้เดือน ให้จ านวนรากเฉลี่ยเท่ากัน คือ 0.58 ราก และการแช่ในน้ ากลั่น มีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยน้อยท่ีสุด   

 
 อายุ 14 วัน ให้การเจริญเติบโตด้านจ านวนรากของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.05) โดยการแช่ในสารละลายกะปิ มีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการแช่ในน้ ากลั่น น้ าหมักมูลไส้เดือน 
และสารละลาย NAA ให้จ านวนรากเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการแช่ในสารละลาย IBA มีแนวโน้มให้จ านวนราก
เฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
 อายุ 21 วัน ให้การเจริญเติบโตด้านจ านวนรากของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การแช่ในน้ า
กลั่น มีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นการแช่ในสารละลายกะปิ น้ าหมักมูลไส้เดือน และสารละลาย NAA ให้
จ านวนรากเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการแช่ในสารละลาย IBA มีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
 อายุ 28 วัน ให้การเจริญเติบโตด้านจ านวนรากของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่การแช่ในน้ า
กลั่นมีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นการแช่ในสารละลายกะปิ สารละลาย NAA และน้ าหมักมูลไส้เดือน ให้
จ านวนรากเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนการแช่ในสารละลาย IBA มีแนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1 จ านวนรากต่อหน่อของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง เป็นเวลา 28 วัน   

สิ่งทดลอง 
จ้านวนราก/หน่อ 

7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 
น้ ากลั่น   0.63a 1/±0.38 2.00b±0.25  3.33a ±0.58  4.58a ±1.76 
สารละลาย NAA   0.79a   ±0.62 1.00b±0.43  1.33ab±0.80  2.42ab±0.95 
สารละลาย IBA   0.65a   ±0.10 0.83b±0.38  0.88b ±0.13  1.75b ±0.00 
น้ าหมักมูลไส้เดือน   0.65a   ±0.34 1.92b±1.23  2.42ab±1.28  2.25ab±1.15 
สารละลายกะป ิ   1.25a   ±0.25 3.50a±1.00  2.83ab±1.66  3.67ab±1.84 
ค่าเฉลี่ย           0.79 1.85          2.16          2.93 
F-test ns * ns ns 
C.V (%) 47.63  41.28 48.20 44.93 

 
1/   ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีอักษรก ากับเหมือนกัน ไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
ns  ค่าเฉลีย่ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ 
*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างด้านสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p<0.05)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จ านวนรากต่อหน่อเมื่อแช่ในสารเร่งรากต่างชนิดกันท่ีอาย ุ28 วัน 
1.1 น้ ากลั่น 
1.2 สารละลาย NAA 
1.3 สารละลาย IBA 
1.4 น้ าหมักมูลไส้เดือน 
1.5 สารละลายกะป ิ

      2. ความยาวราก 
 อายุ 28 วัน การขยายพันธุ์กล้วยน้ าว้ามะลิอ่องด้วยการผ่าหน่อโดยแช่ในสารเร่งรากที่ต่างกัน ให้การเจริญเติบโตด้าน
ความยาวรากของกล้วยน้ าว้ามะลิอ่อง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยการแช่ในสารละลายกะปิ มี
แนวโน้มให้จ านวนรากเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการแช่ในน้ ากลั่น และการแช่ในน้ าหมักมูลไส้เดือนให้จ านวนรากเฉลี่ยใกล้เคียง

 

1.2 1.3 1.4 1.1 1.5 
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กับการแช่ในสารละลายกะปิ ส่วนการแช่ในสารละลาย NAA กับ การแช่ในสารละลาย IBA ให้ความยาวรากเฉลี่ยน้อยที่สุด ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ  ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความยาวรากต่อหน่อเมื่อแช่ในสารเร่งรากต่างชนิดกันท่ีอายุ 28 วัน 

สิ่งทดลอง 
ความยาวราก/หน่อ (เซนติเมตร) 

28 วัน 
น้ ากลั่น 14.63a 1/±2.46 
สารละลาย NAA   8.71b   ±1.79 
สารละลาย IBA   8.17b   ±3.56 
น้ าหมักมูลไส้เดือน   9.63ab  ±4.42 
สารละลายกะป ิ                                    15.38a    ±2.17 
ค่าเฉลี่ย 11.30 
F-test * 
C.V (%) 26.87 

 
1/   ตัวเลขในแนวตั้งท่ีมีอักษรก ากับเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
*   ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างด้านสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (p<0.05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 ความยาวรากต่อหน่อเมือ่แช่ในสารเร่งรากต่างชนิดกันท่ีอายุ 28 วัน 

2.1 น้ ากลั่น 
2.2 สารละลาย NAA 
2.3 สารละลาย IBA 
2.4 น้ าหมักมลูไส้เดือน 
2.5 สารละลายกะป ิ

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาผลของสารเร่งรากต่อการออกรากและการเจริญเติบโตของกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่องที่ได้จากการผ่าหน่อ 
เป็นเวลา 28 วัน พบว่า การแช่หน่อในสารละลายกะปิและการแช่ในน้ ากลั่นใหจ้ านวนรากและความยาวรากต่อหน่อมากกว่าการแช่
ในสารละลาย NAA IBA และน้ าหมักมูลไสเ้ดือน และพบว่าการแช่ในสารละลายกะปิสามารถเร่งการออกรากได้เร็วกว่าการแช่ในน้ า
กลั่น ภายหลังจากช าหน่อ 14 วัน ดังแสดงในตารางที่ 1 เนื่องจากในกะปิมีสารไคโตซาน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้พืชดูดซึมแร่ธาตุ
อาหารและสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นพืชได้ดียิ่งข้ึน ไคโตซานเป็นสารที่สกัดได้จากเปลือกกุ้ง กระดองปู มีส่วนเร่งการเจริญเติบโต
ของพืชและกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานแมลง  โรคพืช และเช้ือราต่างๆ  ได้ดี รากและโคนต้นพืชไม่เน่าง่าย ท าให้พืชออกรากได้
มากขึ้น เติบโตเร็วจึงส่งผลต่อการติดดอกและออกผลได้ดีขึ้น ชยากริต (2561) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Prasertsongskun and 
Chaipakdee. (2011) ศึกษาการน าโพรโทคอร์มของกล้วยไม้เอื้องเขากวางอ่อน (Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & 
Rchb.f.) มาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร VW ที่เติมไคโตซานที่ได้จากแกนหมึกความเข้มข้น 5 10 15 20 และ 25 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า ไคโตซานกระตุ้นการเจริญเติบโตของโพรโทคอร์มได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะ ไคโตซานที่ความ
เข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธีรดา (2553) ที่ได้ท าการศึกษาผลของสารละลายน้ ากะปิต่อการเร่งการงอ
กรากของผักกาดภูหิน โดยการใช้สารละลายน้ ากะปิสด และสารละลายน้ ากะปิผงเปรียบเทียบกับฮอร์โมนเร่งรากพืชจากสารเคมี 
(2,4-D) และกลุ่มที่ไม่ใช้ (น้ ากลั่น) พบว่า สารละลายน้ ากะปทั้ง 2 ชนิด มีประสิทธิภาพในการเรงราก และสารละลายน้ ากะปที่ผาน
การ autoclave ใชระยะเวลาในการเกิดรากนอยที่สุดและสารละลายน้ ากะปที่ผานการกรอง bacteria มีความยาวเฉลี่ยของราก
ต่อตนมากที่สุด และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธเนศ และคณะ (2554) พบว่าการใช้สารละลายกะปิมีผลต่อความยาวรากและ
จ านวนรากของกิ่งช าเข็ม กิ่งช าชาดัด และจ านวนรากของกิ่งช าเทียนทอง ส่วนการแช่หน่อกล้วยในน้ าหมักมูลไส้เดือน พบว่ามี
แนวโน้มจ านวนรากเฉลี่ยมากกว่าการแช่ในน้ ากลั่นหลังปักช าได้ 7 วัน แต่หลังจากระยะเวลา 14 วันเป็นต้นไป พบว่า จ านวนการ
เกิดรากลดลงเมื่อเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น สาเหตุคาดว่าความเข้มข้นของน้ าหมักมูลไส้เดือนไม่เพียงพอต่อการชักน าให้เกิดราก 
ตรงข้ามกับงานวิจัย จิระพร และคณะ (2556) ที่ศึกษาอิทธิพลของน้ าหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโตของรากและ
การแตกตาข้างของมันส าปะหลัง 3 พันธุ ์โดยแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน 50 เปอร์เซ็นต์ และ แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ าหมัก
โดยไส้เดือนดิน 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่าตั้งแต่ระยะเวลาหลัง 14 วันหลังปลูกเป็นต้นไปจะพบว่าการแช่ท่อนพันธุ์ในน้ าหมักมูล
ไส้เดือนดิน 50 เปอร์เซ็นต์ และ 100 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้จ านวนการเกิดรากเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการแช่ด้วยน้ ากลั่น  ส่วนการแช่
หน่อกล้วยในสารละลาย NAA กับ IBA พบว่าหลังปักช าได้ 7 วัน มีแนวโน้มจ านวนรากเฉลี่ยมากกว่าการแช่ในน้ ากลั่นแต่หลังจาก
ระยะเวลา 14 วันเป็นต้นไป พบว่า จ านวนการเกิดรากลดลงเมื่อเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น  สาเหตุคาดว่าระยะเวลาในการแช่กับ
ความเข้มข้นของออกซินสูงมากเกินไป การเจริญเติบโตของรากต้องการออกซินในปริมาณที่ต่ ามาก กรณีที่พืชได้รับออกซินมาก
เกินไปจะท าให้รากชะงักการเจริญเติบโตได้ หรือหากได้รับออกซินน้อยเกินไปก็ไม่สามารถท าให้เกิดรากได้ (พีรเดช, 2014) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุพันธุ์ และพันธิตรา (2006) การใช้สารออกซินชักน ารากกระเจียวขาวพันธุ์ป่าในสภาพปลอดเช้ือที่
พบว่าสาร NAA สามารถชักน ารากได้ดี ที่ระดับความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน าให้เกิดจ านวนรากได้สูงสุด 8.06 ราก
ต่อช้ินส่วน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารออกซินแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการชักน ารากพืชในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัย
หลายประการ เช่น พันธุ์พืช หรือชนิดของช้ินส่วนพืชที่ใช้ขยายพันธุ์  ดังนั้นจึงเป็นแนวทางน าไปประยุกต์ใช้ในกรมส่งเสริม
การเกษตรหรือเกษตรกรที่สนใจในการขยายพันธ์ุกล้วยได้ 
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สรุปผลการวิจัย   
 จากการศึกษาผลของสารเร่งรากต่อการออกรากและการเจริญเติบโตของกล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่องที่ได้จากการผ่าหน่อ 
เป็นเวลา 28 วัน พบว่า จ านวนรากและความยาวราก มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยการแช่หน่อในสารละลายกะปิ
และการแช่ในน้ ากลั่นให้จ านวนรากและความยาวรากต่อหน่อมากกว่าสิ่งทดลองอื่น มีจ านวนรากเท่ากับ 3.67 และ 4.58 ราก 
ความยาวราก เท่ากับ 15.38 และ 14.63 เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้จากผลการทดลองยังพบว่าการแช่ในสารละลายกะปิ
สามารถเร่งการออกรากได้เร็วกว่าการแช่ในน้ ากลั่น ภายหลังจากช าหน่อ 14 วัน 
 ดังนั้นการขยายพันธ์ุกล้วยมะลิอ่องด้วยวิธีการผ่าหน่อควรแช่หน่อในสารละลายกะปิก่อนน าหน่อไปช าจะช่วยให้การออก
รากเร็วข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์  สุต
พันธ ์ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์อารยา  บุญศักดิ์ กรรมการที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
และแก้ไขปรับปรุง ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 คุณค่าและคุณประโยชน์ อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบแด่อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ที่ให้ประโยชน์ ที่
ให้การสนับสนุน และปรารถนาดีแก่ข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
จิระพร เชยชิต  ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ มงคล ต๊ะอุ่น. 2556. อิทธิพลของน้้าหมกัมลูไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโต
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต ารับสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรปราศจากซัลเฟตผสมสารสกัดสิรินธรวัลลีที่มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ที่มีอาการโรคสะเก็ดเงิน โดยใช้ส่วนผสมที่อ่อนโยนต่อหนังศีรษะและไม่ท าให้เกิดอาการระคายเคือง ใน
การศึกษาสูตรต ารับแชมพูผสมสารสกัดสิรินธรวัลลี ท าการศึกษาชนิดของสารเพิ่มความหนืดได้แก่ Cellosize PCG-10 (สูตรHF), 
Carbopol ultrez-21 (สูตร CF) และ Polyquaternium-39 (QF) จากผลการศึกษาพบว่า Carbopol ultrez-21 เป็นสารให้
ความหนืดทีมีความเหมาะสม ท าให้ได้เนื้อแชมพูที่มีความใสและไม่ตกตะกอนเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
นอกจากน้ีจากการทดสอบความคงตัวทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 วัน 
พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความเปลี่ยนแปลงด้านสี (L*, a*, b*) และความหนืดเล็กน้อยซึ่งไม่ส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์  

ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม สารสกัดสิรินธรวัลลี  แชมพูปราศจากซัลเฟต 
 

Abstract 
  This research aims to develop the suitable sulfate-free shampoo formula with Bauhinia sirindhorniae 
extract for Psoriasis patients. This formula used ingredients that are gentle for scalp and do not cause 
irritation. Three thickeners including Cellosize PCG-10 (HF), Carbopol ultrez-21 (CF) and Polyquaternium-39 
(QF) were studied as a suitable thickening agent in this product. The result showed that the appropriate 
thickener is Carbopol ultrez-21 which produced clearly illuminating and homogeneous shampoo after leaved 
at room temperature for 1 week. Moreover, stability and compatibility test of developed shampoo formula 
was examined. The color (L*, a*, b*) and viscosity were slightly changed after keep at 45◦C for 30 days which 
not effected product total quality. 
 
keywords : hair cleaning product, Bauhinia sirindhorniae extract, sulfate-free shampoo  
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บทน า   
 ต้นสิรินธรวัลลีหรือต้นสามสิบสองประดง (Bauhinia sirindhorniae) มีลักษณะเป็นพืชไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ ใบสี
เขียวเข้ม ดอกสีเหลืองอมส้มถึงแดง ผลเป็นฝักแบนรูปขอบขนาดเมล็ดสีน้ าตาลด ารูปกลมขนาดเล็ก เป็นพืชที่มีสรรพคุณเป็นยา
สมุนไพรไทย ใช้แก้อาการปวดตามข้อ เส้น รักษาฝีหนอง บ ารุงระบบประสาท สารสกัดจากใบ ล าต้น และรากมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรียชนิด Bacillus subtilis และ Staphylococcus aureus (Nithikulworawong, 2012) นอกจากนี้จากการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของล าต้นและรากสิรินธรวัลลีพบว่า มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย เช้ือรา และฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ  (ศิริวรรณ, 2547) โดย
ฤทธิ์ต้นแบคทีเรียเป็นผลมาจากสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์จากต้นสิรินธรวัลลี (Athikomkulchai et al., 2005) พืชสมุนไพรชนิดนี้
เป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่พบมากในจังหวัดหนองคาย และมีในเขตจังหวัดพิษณุโลกคือที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้สมุนไพรต้นสิรินธร
วัลลี ตั้งอยู่ต าบลแก่งโสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มวิสาหกิจที่มีการเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพรหลากหลายชนิด
รวมไปถึงการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส าอางจากต้นสิรินธรวัลลี โดยมีร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นของ
ตนเองและมีแผนธุรกิจท่ีจะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศได้แก่ ญี่ปุ่น จีนและไต้หวัน ทางกลุ่มวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการต่อ
ยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสมุนไพรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเช่ือมโยงกับภัสสรีนารถ
คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่ประกอบกิจการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพร จากภูมิปัญญาของกลุ่มวิสาหกิจที่
การรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและอาการโรคผิวหนังสะเก็ดเงินซึ่งมีกลุ่มผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก ปัจจุบันทางกลุ่มยังไม่มี
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการดูแลผู้ป่วยท่ีมอีาการดังกลา่ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผมสูตรอ่อนโยนส าหรับผู้ที่มีอาการของ
โรคผิวหนังสะเก็ดเงิน อาการของผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีผื่นและมีสะเก็ดขึ้นตามผิวหนัง ผิวหนังแห้งแตกและมีอาการคัน ดังนั้นจึงต้องมี
ผลิตภัณฑ์ส าหรับท าความสะอาดเส้นผมที่อ่อนโยน โดยจะต้องเป็นสูตรที่ปราศจากสารลดแรงตึงผิวประเภทซัลเฟตซึ่งท าให้เกิด
อาการระคายเคืองต่อหนังศีรษะและดวงตาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ที่มีกลุ่มอาการดังกล่าว และต ารับสูตรที่
พัฒนาขึ้นจะเติมสารสกัดใบของต้นสิรินธรวัลลีซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณทางสมุนไพร ซึ่งสินค้าประเภท
เครื่องส าอางจากธรรมชาติในปัจจุบันมีแนวโน้มทางการตลาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้บริโภคยังให้ความสนเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมจาก
ธรรมชาติมากขึ้น รวมถึงกระแสตลาดในปัจจุบันและอนาคตทั่วโลกในหลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาและผลิตสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น
อย่างต่อเนื่องด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการใช้ประโยชน์จากต้นสิรินธรวัลลีซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่เพาะปลูกในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ควาต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์การทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผม
ผสมสารสกัดใบสิริธรวัลลีซึ่งเหมาะส าหรับผู้เป็นโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน โดยเป็นแชมพูสูตรอ่อนโยน ไม่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึง
ผิวกลุ่มซัลเฟต (SLS-free) เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้สมุนไพรต้นสิรินธรวัลลี ให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของตนเอง ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยที่สามารถเพาะปลูกและผลิตได้ในประเทศ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์และลดการน าเข้าสารวัตถุดิบจากต่างประเทศ อันจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องส าอางไทยและต่อยอดเชิง
พาณิชย์อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
1. การต้ังต ารับผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสารสกัดสิรินธรวัลล ี

ท าการสกัดสารสกัดใบสิรินธรวัลลีเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของแชมพู โดยใช้อัตราส่วนของใบต่อน้ าเป็น 1:10 (g/ml) ปั่นให้
ละเอียด แล้วแช่ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง 24 ช่ัวโมง จากนั้นน ามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 จึงได้สารสกัดใบสิรินธร
วัลลี จากน้ันพัฒนาสูตรแชมพูใสที่มีส่วนผสมของสารสกัดดังกล่าว โดยเลือกใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มที่อ่อนโยน ปราศจากสารกลุ่ม
ซัลเฟต และศึกษาสารให้ความหนืดในแชมพู 3 ชนิดคือ Cellosize PCG-10 (INCI Name; Hydroxyethylcellulose:HEC) 
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Carbopol ultrez-21 (INCI Name; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) และ Polyquaternium-39 สูตร
ต ารับและการผันแปรปริมาณของสารให้ความหนืดทั้ง 3 ชนิดแสดงดังตารางที่ 1-3 
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โดยขั้นตอนการผสมสูตรแชมพูมีดังนี้ 
1) ช่ังผสมสารลดแรงตึงผิวใน part A กวนให้เข้ากัน 
2) ช่ังผสมสารใน part B กวนให้เข้ากัน 
3) เทสารผสม Part B ลงใน Part A 
4) เติมสาร Part C ลงไปกวนให้เข้ากัน 
จากนั้นน าแชมพูทั้ง 3 ต ารับสูตรมาประเมินค่าทางเคมีกายภาพ ได้แก่ ความใส ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความหนืด และ

การตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นคัดเลือกสูตรโดยใช้เกณฑ์เลือกสูตรต ารับที่มีความหนืดเหมาะสมและมี
ความใสเป็นเนื้อเดียวกันไม่ตกตะกอน และน าสูตรที่ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาความคงตัวต่อไป  
2. การทดสอบความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ ์

น าสูตรที่ผ่านการคัดเลือกมาทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและสภาวะเร่งที่อุณหภูมิห้อง 45 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30  วัน แล้วประเมินค่าเคมี-กายภาพ ก่อนและหลังการเก็บที่สภาวะเร่ง ดังนี้ ค่า pH ด้วยเครื่อง pH 
meter ค่าสีระบบ CIE Lab scale (L* a* b*) ด้วยเครื่อง Colorimeter และค่าความหนืดด้วยเครื่อง Viscometer 

 
ผลการวิจัย 
1. การต้ังต ารับผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสารสกัดสิรินธรวัลล ี

จากผลการศึกษาสูตรต ารับแชมพูผสมสารสกัดสิรินธรวัลลีโดยแปรผันชนิดของสารเพิ่มความหนืดได้แก่ HEC (สูตรHF), 
Carbopol ultrez-21 (สูตร CF) และ Polyquaternium-39 (QF) โดยพบว่าสูตรที่มีส่วนผสมของ HEC และ Carbopol ultrez-
21 จะได้เนื้อแชมพูที่มีความใส ส่วน Polyquaternium-39 จะได้เนื้อแชมพูที่มีความขุ่น และค่าเคมีกายภาพต่างๆดังที่แสดงใน
ตารางที่ 4  ได้แก่ ความใส ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความหนืดและการตกตะกอน เนื่องจาก Polyquaternium-39 เป็นสารให้
ความหนืดกลุ่มประจุบวกสามารถช่วยให้เส้นผมนุ่มลื่นได้ดีแต่เมื่อสารนี้รวมกับสาร surfactant ในสูตรแชมพูที่เป็นประจุลบจึงเกิด
การรวมตัวกันตกตะกอนดังภาพที่ 1 ดังนั้น ส่วนแชมพูในสูตร HF และ CF เมื่อตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 สัปดาห์
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พบว่าสูตร HF เกิดการตกตะกอนเป็นช้ันเจลใสอยู่บริเวณด้านล่างบรรจุภัณฑ์ ส่วนสูตร CF ไม่เกิดการตกตะกอน และจากการ
ประเมินความหนืดแล้วพบว่าแชมพูมีความหนืดเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณสาร HEC ที่มากขึ้นและคณะผู้วิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ
เลือกสูตรที่ CF04  เนื่องจากมีลักษณะภายนอกใส ไม่ตกตะกอน และความหนืดเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับความหนืดของ
แชมพูที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดยี่ห้อ Pantene, Sunsilk, Herbal Essense, Ultra Doux, Syoss และ L’oreal Elvive ที่มีค่า
ความหนืดอยู่ในช่วง 1715.62-2533.67 cP ที่ความเร็วรอบในการวัด 20 rpm (AlQuadeib et al, 2018) จึงได้ท าการศึกษาความ
คงตัวต่อไป   
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2. การทดสอบความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ ์
การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสารสกัดสิรินธรวัลลีสูตรที ่CF04  โดยเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิห้องและ

ที่สภาวะเร่ง 45 องศาเซลเซียส ผลการทดสอบพบว่า แชมพูมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสี โดยมีค่าความสว่างเพิ่มมากขึ้น (L*) 
รวมถึงค่าความเป็นสีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) เพิ่มมากข้ึน แต่ค่าความหนืดลดลง และค่า pH ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย   
 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผมผสมสารสกัดใบสิรินธรวัลลี  ผู้วิจัยได้พัฒนาต ารับสูตรให้เป็นแชมพูที่มี
ลักษณะใสและเติมสารสกัดใบสิรินธรวัลลี ซึ่งต ารับสูตรที่พัฒนาขึ้นได้เลือกใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มที่อ่อนโยน ปราศจากสารกลุ่ม
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ซัลเฟต จากการศึกษาชนิดของสารให้ความหนืดในผลิตภัณฑ์พบว่า สารให้ความหนืดที่เหมาะสม คือ Carbopol ultrez-21 (INCI 
Name; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) ซึ่งเมื่อใช้สารชนิดนี้แล้วน าไปทดสอบความคงตัวทางด้านกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในสภาวะเร่งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 วัน พบว่าผลิตภัณฑ์มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ไม่
ส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ โดยแชมพูยังคงลักษณะใส มีความหนืดอยู่ในช่วงที่เหมาะสม และไม่เกิดการตกตะกอน 
แตกต่างจากแชมพูท่ีมีส่วนผสมของสารให้ความหนืดอื่น โดยสูตรต ารับที่มีส่วนผสมของ Polyquaternium-39 (QF) จะมีลักษณะ
ขุ่นและเกิดการตกตะกอน เนื่องจากสารชนิดนี้เป็นเป็นสารลดแรงตึงผิวกลุ่มที่มีประจุบวก (cationic surfactant) ช่วยให้เส้นผม
นุ่มลื่นและทนค่าความเป็นกรด-ด่างในช่วง 5-8 ซึ่งเมื่อตั้งทิ้งไว้อาจท าให้เกิดความไม่คงตัวของ ammonium salt จะมีการสูญเสีย
ประจุบวก ท าให้เกิดการตกตะกอนทางประจุเนื่องจาก Colamate DSLS-BA (INCI Name; Disodium Laureth 
Sulfosuccinate) เป็นสารลดแรงตึงผิวกลุ่มประจุลบ (anionic surfactant) จึงท าให้เกิดคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของแชมพู
สูตรใส จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเส้นผมที่อ่อนโยนเหมาะสมกับผู้ที่มีอาการแพ้หรือผดผื่นที่ขึ้น
บริเวณหนังศีรษะ และท าให้วสิาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้สมุนไพรต้นสริินธรวัลลไีดผ้ลติภัณฑ์จากการตอ่ยอดภูมปิัญญาในท้องถิ่นสู่เชงิ
พาณิชย์อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งน้ีคือ การสร้างตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาปรมิาณผลผลิตข้าวนาปีและนา
ปรังของประเทศไทย จากเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้ข้อมูลผลผลิตข้าวของประเทศไทย   นาปีตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 และนาปรังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยผลผลิตมี
หน่วยเป็นล้านตัน โดยศึกษาวิธีการพยากรณ์ คือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วน การท าให้เรียบส าหรับอนุกรมเวลาที่มี
ความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์-เจนกินซ์ และวิธีการพยากรณ์รวม ซึ่งวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมจะ
พิจารณาจากค่าวัดความถูกต้อง คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย และรากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยทีต่่ าที่สุด พบว่าวิธีการพยากรณ์รวมมีความแม่นย ามากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : การพยากรณ ์ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง 

Abstract 
 The purpose of this study is modeling forecasting that suitable with time series affect to the 

quantity of rice production In-season rice field and dry season rice of Thailand from the Department of 
Foreign Trade, Ministry of Commerce website obtained information of rice production of Thailand In-season 
rice field from August, 2013 to July, 2017 and dry season rice from February, 2014 to January, 2018.  
The output is millions of tons. Studying forecasting methods is Split time series analysis, 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, sum square error, root mean square error. found Total that forecasting methods. The research 
fidung combined forecasting method is the most accurate. 

keywords : forecasting, in-season rice field, dry season rice 

บทน า  

 ข้าวเป็นอาหารหลักประจ าชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญยิ่งของไทย โดยมีชาวนา  3.7 ล้านครัวเรือนจาก
เกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกข้าวปีละประมาณ 
56 – 58 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปีละประมาณ 28.0 – 30.0 ล้านตันข้าวเปลือก มูลค้าปีละประมาณ 180,000 - 200,000 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นรายได้หลักที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญสามารถสร้างรายได้และน าเงินตราเข้า
ประเทศปีละประมาณ 80,000 - 100,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็นพืชที่สร้างความมั่นคงในด้านอาหาร ในด้านการผลิต การตลาด
ภายใน ตลาดต่างประเทศ รวมถึงด้านการขนส่งสินคา้และบริการ มีหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
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เพื่อใหก้ารพัฒนาและแกไ้ขปญัหาข้าวไทย ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป และ การตลาด เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็งและยั่งยืน มีทิศทางการด าเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวอย่างชัดเจน จึงมีนโยบายในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย เพราะไทยเป็นผู้น าด้านคุณภาพข้าวและผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งของโลก เพื่อชาวนามีรายได้มั่นคงและผู้บริโภค
มั่นใจ จึงมีกลยุทธ์ดังนี้  
 (1) ก าหนดใหข้้าวไทย เพื่อการค้าเป็นข้าวปลอดการตัดแต่งพันธุกรรม (NonGMOs) โดยการก าหนดมาตรการตรวจสอบ
และรับรองขา้วปลอดการตกแต่ง ทางพันธุกรรม GMOs  
 (2) โดยให้มีการก าหนดเขตพื้นที่ส่งเสริม การผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ซึ่งเป็นข้าวตลาดบน ได้แก่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ข้าว
หอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน ข้าวเฉพาะถิ่น โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ข้าวชนิดอื่นๆ เช่น ข้าว
ปทุมธานี ขา้วพ้ืนแข็งข้าวท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้มีการ
พัฒนาเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการส่งออกและใช้ภายในอนาคต โดยการให้สิทธิ พิเศษและสิ่งจูงใจใน
พื้นที่เพ่ือการส่งออกให้สามารถแขง่ขันกับต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น 
 การผลิตข้าวของประเทศไทยได้ขยายการใช้ขอบเขตของการผลิตภายใต้เทคโนโลยีเดิมอันเกิดจากการปฏิวัติเขียวจนเต็ม
ศักยภาพแล้ว การเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผลิตข้าวโดยรวมจะไม่เพิ่มสูงขึ้นไปมากกว่านี้อีก ในขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวยัง
ปรับตัวสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากร สถานการณ์ดังกล่าวจะมีผลท าให้การส่งออกข้าวของไทยมีขีดจ ากัดตามมา อย่างไรก็
ตามภายใต้ภาวะวิกฤตอาหารของโลก รวมถึงการปรับเปลี่ยนพืชอาหารไปเป็นพืชพลังงานชีวภาพ จะมีผลท าให้อุปทานข้าว
ส่วนเกินของโลกมีลดลงและจะกดดันต่อการปรับตัวของราคาข้าวให้เพิ่มสูงขึ้นไปอีกในระยะกลางและระยะยาว สถานการณ์ข้าว
ราคาต่ าอย่างในอดีตจะไม่มีให้เห็นอีก สถานการณ์นี้น่าจะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทย (สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย, 2551) 
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่น าหลักการพยากรณ์เชิงปริมาณ โดยน าตัวแบบอนุกรมเวลารูปแบบต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศไทย เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ปริมาณ

ผลผลิตข้าวของประเทศไทย เพื่อรับรู้ถึงปริมาณผลผลิตและความต้องการข้าวของประเทศไทยในอนาคตฃ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยด าเนินการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทย โดยการท า
การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ นาปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
จ านวน 48 ค่า และนาปรังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2561 จ านวน 48 ค่า 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเดินการวิจัย 
 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทย ส าหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ 4 วิธี ที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด ได้แก่ วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วน การท าให้เรียบ
ส าหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์-เจนกินซ์ และวิธีการพยากรณ์รวม เนื่องจากได้
พิจารณาจากการทดสอบแนวโน้มและฤดูกาล แล้วท าการวัดความแม่นย าของค่าพยากรณ์ด้วน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  ค่า
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (mean square error : MSE) และรากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (root 
mean square error : RMSE) ที่ต่ าที่สุด   

 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วน 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วนเป็นการวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของ ข้อมูลอนุกรมเวลาและ 

น าไปสร้างสมการพยากรณ์ ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา คือ อิทธิพลแนวโน้ม และอิทธิพลของฤดูกาล ส าหรับอิทธิพลของ 
วัฏจักร และเหตุการณ์ที่ผิดปกติ  จะไม่นิยมน ามาพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใด  
โดยการพยากรณ์นี้ตัวแบบพยากรณ์ ของข้อมูลอนุกรมเวลามีการกระจายตัวไม่คงที่จึงใช้รูปแบบคูณ Y  =  T X S  
(สมเกียรติ เกตุเอี่ยม 2546)  
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การท าให้เรียบส าหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาลด้วยการท าให้เรียบด้วยค่าความคลาดเคลื่อน  
 เทคนิคการท าให้เรียบส าหรับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้มและข้อมูลที่ทีความผันแปรตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียว มีวิธีการท าให้
เรียบเหมือนกันเพื่อที่จะพยากรณ์ข้อมูลที่ในอนาคตต่อไปส าหรับตัวแบบอนุกรมเวลาที่มีส่วนประกอบความผันแปรตามฤดูกาล
เพียงอย่างเดียวคือ 

ส าหรับตวัแบบการคูณ                       
  เมื่อ     คือข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลาที่ t 
       คือค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ  
        คือค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลาที่ t 
        คือค่าความผันแปรตามฤดูกาล ณ เวลาที่ t 
(สมเกียรติ เกตุเอี่ยม 2546)  

การพยากรณ์โดยวิธีบอกซ-์เจนกินส์ (Box-Jenkins Method) 

 วิธีบอกซ-์เจนกินส์ เป็นวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่มีความถูกต้องสูง เนื่องจากมีการพิจารณาลักษณะของอนุกรมเวลา
ว่ามีสหสัมพันธ์ในตัวเอง (Autocorrelation Function: ACF) และสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน(Partial Autocorrelation 
Function: PACF) กันอย่างไรเพื่อสร้างเป็นตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม และมีการค านึงถึงความผันแปรตามฤดูกาลซึ่งเป็น
ส่วนประกอบท่ีมีความส าคัญ โดยมีตัวแบบท่ัวไป คือ Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average: SARIMA (p, d, 
q)(P, D, Q)s 

  ( )  (  )(   ) (    )                      
 โดย     คือ ข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลา t 

    คือ ค่าคงท่ี 
    คือ ค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t 
S    คือ จ านวนฤดูกาล 
t    คือ ช่วงเวลา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n 
n    คือ จ านวนข้อมูลในอนุกรมเวลา 
d  และ D คือ จ านวนครั้งของการท าผลตา่งและผลคา่งฤดูกาล ตามล าดับ 
p  คือ อันดับของตัวแบบการถดถอย 
q  คือ อันดับของตัวแบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 
P  คือ อันดับในส่วนกระบวนการ AR ในส่วนท่ีมีฤดูกาล 
Q  คือ อันดับในส่วนกระบวนการ MR ในส่วนท่ีมีฤดูกาล 
B  คือ ตัวด าเนินการถอยหลังเวลา (backward shift operator) 
 

  ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นสเตชันนารีหรือไม่ โดยการพิจารณากราฟของอนุกรมเวลาหรือกราฟฟังก์ชันสหสัมพันธ์แบบออโต 
(ACF) และฟังก์ชันสหสัมพันธ์แบบออโตบางส่วน (PACF) เมื่อพบว่าอนุกรมเวลาไม่เป็นสเตชันนารี ต้องแปลงอนุกรมเวลาเดิมให้
เป็นอนุกรมเวลาใหม่ท่ีเป็นสเตชันนารี โดยการกาจัดแนวโน้ม ฤดูกาล และแปลงอนุกรมเวลาให้มีค่าความแปรปรวนคงที่  
 ก าหนดรูปแบบให้กับอนุกรม เวลาโดยการ เปรี ยบ เทียบค่ า     และ     ของอนุกรม เวลาที่ ศึ กษากับค่ า  
   และ    ของรูปแบบ เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมแล้วจะได้สมการพยากรณ์และค่าประมาณพารามิเตอร์  จากนั้นค านวณค่า
พยากรณ์จากรูปแบบท่ีก าหนด (เอกจิตต์ จึงเจริญ 2560) 
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 วิธีการพยากรณ์รวม 
 การพยากรณ์รวมเป็นวิธีการประยกุต์ที่มีการรวมค่าพยากรณ์จากวิธีการพยากรณ์เดีย่วตั้งแต่ 2 วิธีขึ้นไป เพื่อให้ได้ค่า
พยากรณ์ใหม่ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด สามารถใช้ไดด้ีในกรณทีี่วิธีการพยากรณเ์ดี่ยวท่ีมคีวามเหมาะสมกับอนุกรมเวลา
มากกว่า 1 วิธี ในที่น้ีผู้วิจัยจะใช้ตวัแบบการวิเคราะหส์ี่ตัวแบบข้างตน้โดยเลือกมาสองตัวแบบท่ีมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ าที่สดุ 
ดังนั้นตัวแบบของวิธีการพยากรณร์วมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ 

 ̂        ̂      ̂      
   เมื่อ   ̂   คือ ค่าพยากรณ์รวม ณ เวลา t 

       ̂   และ  ̂   คือ ค่าพยากรณ์เดี่ยว ณ เวลา t จากวิธีการพยากรณ์ทั้ง 2 วิธี 
              และ    คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละวิธีการพยากรณ์เดีย่วด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด              
                                (Least Squares Method) 
 

 เปรียบเทียบความแม่นย าของค่าพยากรณ์ 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ตรวจสอบความแม่นย าของตัวแบบพยากรณจ์ากวิธีการพยากรณ ์4 วิธี คือ คือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
แบบแยกส่ วน  กา รท า ให้ เ รี ยบส าห รั บอนุ ก รม เ วล าที่ มี ค วามผั นแปรตามฤดู ก าล  วิ ธี บอกซ์ -เ จนกิ นส์  
และวิธีการพยากรณ์รวม โดยท าการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรัง นาปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2560 และ นาปรังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยมี  
 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( coefficient of correlation (r) )  

   
∑      ̅   ̂   ̅̂  

   

√∑      ̅  
   

 ∑   ̂   ̅̂  
   

 
 

  เมื่อ    ̅  หมายถึงค่าเฉลี่ยของของ          
     ̅̂  หมายถึงค่าเฉลีย่ของ   ̂  
 

 ค่าความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (mean square error : MSE) เป็นการวัดความแม่นย าจากค่าเฉลี่ยผลรวมก าลัง
สองของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  
 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าสองเฉลี่ย (root mean square error : RMSE) เป็นการวัดความแม่นย าจาก
ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ 

MSE = 
∑   

  
   

 
 

                                                      RMSE = √    
โดยที ่   แทนผลต่างของค่าจริงกับค่าพยากรณ ์ณ เวลา t,    แทนค่าจริง ณ เวลา t และ n แทนจ านวนช่วงเวลาทั้งหมด 
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ผลการวิจัย  
 ผลการวิเคราะหล์ักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณผลผลิตขา้วนาปีและนาปรังของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาปริมาณผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทยนาปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม             
พ.ศ. 2557  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และนาปรังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 – เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

 จากการพิจารณาภาพที ่1 พบว่าลักษณะของอนุกรมเวลามีการเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโนม้แต่มีอิทธิพลของฤดูกาลเข้า
มาเกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์วิธีพยากรณ ์4 วิธี ไดผ้ลดังนี ้

2.1 ผลการสร้างสมการพยากรณ์โดยวิธีการวิเคราะห์นุกรมเวลาแบบแยกส่วน 
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างสมการพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ค่าแนวโน้มเชิง

เส้นตรงด้วนวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (T) และการวิเคราะห์ดัชนีฤดูกาล (S) โดยใช้โปรแกรม Excel ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้  

ผลจากโปรแกรม Excel ได้สมการแนวโน้มของนาปีคือ T=2801211-29900x และนาปรังคือ T=902757-14080x และ
ได้ค่าดัชนีฤดูกาลจากวิธีอัตราส่วนต่อค่าเฉลี่ยอย่างง่ายนาปีเดือนสิงหาคมเท่ากับ 24.58 เดือนกันยายนเท่ากับ 84.21  เดือน
ตุลาคมเท่ากับ 123.38 เดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 657.33 เดือนธันวาคมเท่ากับ 230.87 เดือนมกราคมเท่ากับ 45.37 เดือน
กุมภาพันธ์เท่ากับ 26.78 เดือนมีนาคมเท่ากับ 3.25 เดือนเมษายนเท่ากับ 3.60 เดือนพฤษภาคมเท่ากับ 0.63 เดือนมิถุนายนเท่ากับ 
0 เดือนกรกฎาคมเท่ากับ 0 และนาปรังคือเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 126.91 เดือนมีนาคมเท่ากับ 375.17 เดือนเมษายนเท่ากับ 
329.74 เดือนพฤษภาคมเท่ากับ 181.51 เดือนมิถุนายนเท่ากับ 79.19 เดือนกรกฎาคมเท่ากับ 58.76 สิงหาคมเท่ากับ 26.72 เดือน
กันยายนเท่ากับ 16.80 เดือนตุลาคมเท่ากับ 5.20 เดือนพฤศจิกายนเท่ากับ 0 เดือนธันวาคมเท่ากับ 0 เดือนมกราคมเท่ากับ 0 
พยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศไทยโดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วนด้วยตัวแบบการคูณมีตัวแบบพยากรณ์
นาปีและนาปรังคือ 

นาปี คือ       ̂ =(2801211-29900x)S   

นาปรัง คือ   ̂ =(902757-14080x)s     

2.2 ผลการท าให้เรียบส าหรับอนุกรมเวลาท่ีมีความผันแปรตามฤดูกาล 

   ผู้วิจัยได้ท าการสร้างสมการพยากรณ์ ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทยโดยเทคนิควิธีการท าให้เรียบ
ส าหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล ด้วยตัวแบบการคูณ ได้ผลวิเคราะห์ดังนี้ 
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 ก าหนดให้นาปี α = 0.1 ,   = 0.3  เนื่องจากตัวแบบเป็นแบบการคูณ จึงต้องปรับแก้  ̂  ซึงจะได้ค่าของนาปี 
  ̂ 

  = 0.280848194 ,  ̂ 
  = 0.91131282 ,  ̂ 

  = 1.219780978 ,  ̂ 
  = 6.752062063 ,  ̂ 

  = 2.089056574 , 
  ̂ 

  = 0.431322016 ,  ̂ 
  = 0.247417333 ,  ̂ 

  = 0.030131812 ,  ̂ 
  = 0.033852966 ,  ̂  

  = 0.004215243 ,  ̂  
  = 0 ,  ̂  

  = 0  
   
 ได้สมการพยากรณ์คือ 

 ̂  = 2697806.108 ∙  ̂     

ก าหนดให้นาปี α = 0.1 ,   = 0.3  เนื่องจากตัวแบบเป็นแบบการคูณ จึงต้องปรับแก้  ̂  ซึงจะได้ค่าของนาปรัง  
  ̂ 

  = 1.425761276 ,  ̂ 
  = 3.618376649 ,  ̂ 

  = 3.061041797 ,  ̂ 
  = 1.838554634 ,  ̂ 

  = 0.862483189 ,  
 ̂ 

  = 0.697373516 ,  ̂ 
  = 0.299624404 ,  ̂ 

  = 0.150964211 ,  ̂ 
  = 0.045820324 ,  ̂  

  = 0 ,  ̂  
  = 0 ,  ̂  

  = 0 

  ได้สมการพยากรณ์คือ 

 ̂  = 753756.5025 ∙  ̂     

2.3 ผลการพยากรณ์โดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์-เจนกนิส ์

   ผู้วิจัยได้ท าการสร้างสมการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรังของประเทศไทยโดยเทคนิคการพยากรณ์ด้วย
วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ-์เจนกินส์ ได้ผลวิเคราะห์ดังนี ้

 

ภาพที ่2 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปรมิาณผลผลิตขา้วนาปีของประเทศไทย 
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ภาพที ่3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปรมิาณผลผลิตขา้วนาปีของประเทศไทยเมื่อแปลงข้อมูลด้วย 
การหาผลต่างของฤดูกาลล าดับที่ 1 ที่มีตัวแบบ SARIMA(1,0,0)          

       ได้เส้นสมการพยากรณ์คือ 

 ̂                                                          

 

 

ภาพที่ 4 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปรมิาณผลผลิตขา้วนาปรังของประเทศไทย 
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ภาพที ่5 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาปรมิาณผลผลิตขา้วนาปรังของประเทศไทยเมื่อแปลงข้อมูลด้วยการหา 
ผลตา่งของฤดูกาลล าดับที่ 1 ที่มีตวัแบบ SARIMA(1,0,0)          

  ได้สมการพยากรณ์คือ 

 ̂                                                          

ผลการพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวม 

  จากการประมาณค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละวิธีการพยากรณ์เดี่ยวโดยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด ได้ตัวแบบพยากรณ์รวมดังนี้ 

 นาป ีจากการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี วิธีท่ีเหมาะสมที่สุดคือวิธี การท าให้เรียบส าหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตามฤดูกาล
และการวิ เ คราะห์อนุกรม เวลาบอกซ์ -เ จนกินซ์  เนื่ อ งจากมีความ เหมาะสมและค่ าความคลาด เคลื่ อนต่ าที่ สุ ด 
ได้เส้นสมการพยากรณ์คือ 

 ̂  = -58415.832168-0.203112 ̂  +1.235655 ̂   

 นาปรัง จากการพยากรณ์ทั้ง 3 วิธี วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือวิธี การท าให้เรียบส าหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปรตาม
ฤดูกาลและการวิ เคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์ -เจนกินซ์  เนื่องจากมีความเหมาะสมและค่าความคลาด เคลื่อนต่ าที่สุด 
ได้เส้นสมการพยากรณ์คือ 

 ̂  = 17203.706898+0.956890 ̂  - 0.020392 ̂   
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความแม่นย าของค่าพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี 

ตัวแบบการพยากรณ์ 
ค่าวัดความถูกต้อง 

นาป ี นาปรัง 
   MSE RMSE    MSE RMSE 

แบบแยกส่วน 0.98 1.985E+17 445,532,931 0.94 1.06277E+16 103,090,557 
ความผันแปรตามฤดูกาล 0.97 1.95945E+12 1,399,802 0.96 67,180,192,916 259,191 
บอกซ-์เจนกินส ์ 0.99 4.46065E+11 667,881 0.98 63,243,096,425 251,481 
การพยากรณ์รวม 0.99 3.85337E+11 620,755 0.97 56,619,602,140 237,948 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้ได้น าเสนอการเปรียบเทียบการพยากรณ์ที่มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและนาปรัง
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์  นาปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2560 
จ านวน 48 ค่า และนาปรังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึงเดือนมกราคม 2561 จ านวน 48 ค่า ส าหรับการเปรียบเทียบความ
แม่นย าของค่าพยากรณ์ 4 วิธี คือ 1)การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วน 2)การท าให้เรียบส าหรับอนุกรมเวลาที่มีความผันแปร
ตามฤดูกาล 3)การวิเคราะห์อนุกรมเวลาบอกซ์-เจนกินซ ์4)วิธีการพยากรณ์รวม ด้วยโปรแกรม EXCEL และ โปรแกรม SPSS โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาค่า   เข้าใกล้ 1 มากที่สุด MSE และ RMSE ต่ าที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่าการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีและข้าวนาปรังของประเทศไทย สรุปได้ว่า วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือ 
วิธีการพยากรณ์รวม ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีแนวโน้มแต่มีฤดูการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
  

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปคือ 
- ควรมีการศึกษาวิธีการพยากรณ์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้มากซึ่งตัวแบบการพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด 
- ควรมีการศึกษาลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีจ านวนข้อมูลมากว่านี้เพื่อนให้ได้เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวของ 
  ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งข้ึนจะช่วยให้การพยากรณ์มีประสิทธิภาพและความเม่นย ามากที่สุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยท าการศึกษาเซรามิกส์ทนไฟชนิดคอร์เดียไรท์ที่เผาที่อุณหภูมิ 1,300 C ในบรรยากาศออกซิเดช่ันซึ่งโดยทั่วไป

วัสดุทนไฟชนิดคอร์เดียไรท์จะมีช่วงการเผาอยู่ท่ีประมาณ 1350C- 1400C ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่จะท าให้เกิดเฟสคอร์เดียรไรท์ได้
ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ต้องการลดอุณหภูมิในการเผาแล้วศึกษาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางกลของเซรามิกส์ 
เนื่องจากเตาเผาโดยทั่วไปนั้นจะสามารถเผาได้ในอุณหภูมิไม่สูงมากนัก จึงท าการศึกษาสมบัติของเซรามิกส์คอร์เดียไรท์ที่เผาที่
อุณหภูมิต่ ากว่าปกติเล็กน้อย โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตารางสามเหลี่ยมทั้งหมด 15 สูตร ซึ่งประกอบด้วยดินขาว
ล าปาง ทัลคัม และควอตซ์ จากนั้นท าการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่นความหดตัวหลังการเผา น้ าหนักที่หายไปหลังการ

เผา การดูดซึมน้ า ความหนาแน่นความแข็งแรง และความทนไฟ จากการทดลองพบว่าทุกสูตรสามารถทนไฟได้ที่อุณหภูมิ 1300C 
และสูตรที่เหมาะสมในการเป็นวัสดุทนไฟมากที่สุดคือสูตรที่ ประกอบด้วย ด้วย ดินขาวล าปาง 20% ทัลคัม 55% และ ควอตซ์ 
25% และมีคุณสมบัติหลังการเผาคือ ความหดตัว 7.19% น้ าหนักที่หายไปหลังการเผา 18.38% การดูดซึมน้ า 28.26% ความ

แข็งแรง 139.68 kg/cm2 ความหนาแน่น 2.72 g/cm3 และมีความทนไฟที่ 1,300C จึงเหมาะสมกับการท าผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟ
ชนิดคอร์เดียไรท์ 

ค าส าคัญ : เซรามิก ทนไฟ คุณสมบตัิทางกายภาพ 
 

 
Abstract 

This research study the Cordierite ceramics which was sinter at 1300 C. According to the Cordierite 

phase sintering temperature is normally about (1350C - 1400C) to reduce the sintering temperature, the 
mixed of clay, talcum and quartz were prepared and study the physical properties of ceramics such as 
shrinkage, weight loss, density, water absorption, modulus of rupture and fire resistance. The result suggested 

that all ceramics can stand at 1300C and the mixed of 20 wt% clay, 55 wt% Talcum and 25 wt% quartz is 
the best condition for refractory applications with 7.19% shrinkage, 18.38% weight loss, 28.26% water 
absorption, 2.72 g/cm3 density and MOR is about 139.68 kg/cm2 

 
keywords: cordierite ceramic, refractory, physical properties 
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บทน า 
วัถุทนไฟโดยทั้วไปนั้น ต้องทนอุณหภูมิสูงได้ โดยไม่ เปลี่ยนรูปร่าง สามารถรับน้ าหนักได้ดีแม้ที่อุณหภูมิสู ง 

(Refractoriness under load)ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน (Thermal shock resistance) มีค่าการน าความ
ร้อนต่ า ซึ่งวัสดุดังกล่าวมีอยู่ 2 กลุ่มหลักคือซิลิคอนคาร์ไบด์ และคอร์เดียไรท์-มัลไลท์ [1] ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ซิลิคอน
คาร์ไบด์นั้นจะรับน้ าหนักได้มากกว่า โดยเฉพาะการรับน้ าหนักที่อุณหภูมิสูงเพราะซิลิคอนคาร์ไบด์จะมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง
ดีกว่าท่ีอุณหภูมิปกติ ดังนั้นจึงสามารถท าให้บางลงได้ท าให้น้ าหนักลดลงได้ แต่ข้อเสียของซิลิคอนคาร์ไบด์คือราคาสูงกว่าเนื้อคอร์
เดียไรท์-มัลไลท์และมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนสูงกว่าท าให้ค่าความทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดย
เฉียบพลันจะต่ ากว่าเนื้อคอร์เดียไรท์-มัลไลท์ นอกจากน้ีปัญหาอีกอย่างของเนื้อซิลิคอนคาร์ไบด์คือยังมีโอกาสเกิดซิลิกาขึ้นที่ผิวของ
ช้ินงานซึ่งจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มสีขาวขุ่นที่ผิว สาเหตุเกิดเนื่องมาจากปริมาณเนื้อแก้วท่ีอยู่ในซิลิคอนคาร์ไบด์ ซิลิกาท่ีเกิดขึ้นบน
ผิวของซิลิคอนคาร์ไบด์นี้จะท าให้ความแข็งแรงลดลง และเศษซิลิกาอาจหลุดล่อนแล้วปลิวไปติดกับช้ินงานที่เราต้องการเผาท าให้
เกิดต าหนิขึ้นที่ผิวของผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนคอร์เดียไรท์นั้นแม้จะมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงไม่ดีเท่า ซิลิกอนคาร์ไบด์ แต่ก็มีค่าการ
ขยายตัวทางความร้อน COE ที่ต่ ามากจึงสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดีกว่า [2] อีกทั้งราคาถูกกว่า 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาสมบัติทางกายภาพ และความร้อน ของเนื้อดินปั้นชนิดคอร์เดียไรท์ที่ท าการเผาที่อุณหภูมิ 
1300 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดช่ัน เพื่อลดอุณหภูมิในการเผาให้สามารถใช้กับเตาทั่วไปได้ ทั้งนี้เน้นศึกษาสมบัติเชิงกล 
และสมบัติทางความร้อนของเซรามิกส์ดังกล่าวเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวัสดุทนไฟต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ก าหนด 15 สูตรจากตารางสามเหลี่ยมดังรูป 1 ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบ 3 ชนิดคือ ดินขาวล าปาง ควอตซ์ และ ทัลคัม 
จากนั้นท าการช่ังวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิดสูตรละ 100 กรัมทั้งหมด 15 สูตรดังกล่าว แล้วน ามาบดย่อยแบบแห้งด้วยเครื่อง Speed mill 
ก่อนจากนั้นท าการบดแบบเปียกซ้ าอีกครั้งในเครื่อง Speed mill โดยใช้เวลาในการบดครั้งละ 15 min ตามล าดับ จากนั้นน า
ส่วนผสมที่ได้มาท าการเกรอะบนโต๊ะที่ท าจากปูนปาสเตอร์เพื่อดึงน้ าออก ให้ได้เนื้อดินปั้นที่เหมาะสมในการขึ้นรูปโดยการอัดแบบ
เปียก จากนั้นน าเนื้อดินที่เตรียมได้มาท าการอัดด้วยมือลงในพิมพ์ให้ได้เป็นแท่งทดลองที่มีความยาว 8 cm แล้วน าแท่งทดลองที่
เตรียมได้ไปผึ่งให้แห้งในห้องที่อากาศถ่ายเทได้ดีเป็นเวลา 7 วันจนแห้งสนิทดีแล้ว น ามาวัดความยาว และช่ังน้ าหนักก่อนเผา 

จากนั้นท าการเผาที่อุณหภูมิ 1300C ในบรรยากาศออกซิเดช่ันเป็นเวลา 30 min แล้วน าแท่งเซรามิกส์ที่ได้มาท าการศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพ อาทิเช่น ความหนาแน่น การดูดซึมน้ า การหดตัวหลังเผา ความทนไฟ และ ความสามารถในการต้านทานต่อการ
แตกหัก (MOR) ด้วยเครื่องทดสอบค่าความต้านทานต่อแรงดัด (Modulus of Rupture) ยี่ห้อ AMETEK รุ่น LS1 ตามล าดับ 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้แล้วคัดเลือกสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดเพื่อท าการเตรียมเป็นรองเผาที่สามารถทน

อุณหภูมิได้สูงสุดไม่เกิน 1250C ต่อไป 
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สูตรที่ Talcum Clay Quartz 

1 80 10 10 
2 70 20 10 
3 70 10 20 
4 60 30 10 
5 60 20 20 
6 60 10 30 
7 50 40 10 
8 50 30 20 
9 50 20 30 
10 50 10 40 
11 40 50 10 
12 40 40 20 
13 40 30 30 
14 40 20 40 
15 40 10 50 

 

ภาพที ่1 อัตราส่วนผสมทั้ง 15 สูตรที่ท าการเตรยีม 
 
ผลการทดลอง 

หลังจากท าการเผาแท่งทดลองที่อุณหภูมิ 1300C ในบรรยากาศออกซิเดช่ันเป็นเวลา 30 min พบว่าทั้ง 15 สูตรที่

เตรียมสามารถทนไฟได้ดีที่อุณหภูมิ 1300 C ดังรูป 2 ซึ่งทุกสูตรมีความสมบูรณ์ไม่แตกร้าว ไม่ผิดรูปหรือหลอม ณ อุณหภูมิ 

1300C 
 

 
ภาพที ่2 ตัวอย่างแท่งทดลองหลังท าการขึ้นรูปแล้วท้ังก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิ 1300C 

 
หลังจากท าการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลดังกล่าว ได้ท าการรวบรวมข้อมูลและสรุปลงในตารางซึ่ง

เป็นสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปั้นชนิดคอร์เดียไรท์จ านวนทั้งหมด 15 สูตรภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,300C  ในบรรยากาศ
ออกซิเดช่ัน ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที1่ สมบัติทางกายภาพและสมบัตเิชิงกลของเซรามิกส ์
Sample 

no. 
Shrinkage 

(%) 
Weight loss 

(%) 
Water absorption 

(%) 
MOR 

(kg/cm2) 
Density Fire resistance 

at 1300C 
1 8.75 25.24 36.31 81.46 2.07 pass 
2 9.06 26.66 36.93 97.55 2.73 pass 
3 11.25 23.20 25.48 147.35 2.38 pass 
4 7.5 18.42 30.92 90.52 2.01 pass 
5 11.56 20.75 23.76 195.81 1.98 pass 
6 11.88 21.18 24.16 181.99 2.18 pass 
7 10.94 16.98 30.44 77.69 2.52 pass 
8 7.19 18.38 28.26 139.68 2.72 pass 
9 12.19 19.04 20.60 254.64 2.18 pass 
10 11.25 20.01 22.56 136.97 2.23 pass 
11 5.63 15.28 30.51 96.26 2.04 pass 
12 8.75 14.65 22.40 173.26 2.09 pass 
13 9.39 19.27 25.70 161.82 2.12 pass 
14 10.31 16.04 20.34 160.23 2.32 pass 
15 10.94 16.36 21.63 170.11 2.23 pass 

 

 เมื่อทราบคณุสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลแล้วจึงน ามาเปรียบเทยีบ เพื่อวิเคราะหห์าสตูรส่วนผสมทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้เป็นแผ่นรองเผาที่อุณหภูมไิม่เกิน 1250C เบื้องต้นพบว่าทุกสูตรสามารถทนไฟไดท้ี่อุณหภูมิ 1300C เนื่องจาก

ทุกสูตรไม่เกดิการหลอมท่ีอุณหภูมซิินเตอร์ที่ 1300C แต่เมื่อเปรยีบเทียบสมบัติทางกายภาพแล้วพบว่าสูตรทีเ่หมาะสมทีสุ่ด คือ
สูตรที่ 8 ซึ่งประกอบไปด้วยดินขาวล าปาง 30 wt% ทัลคัม 50 wt% ควอตซ์ 20 wt% เนื่องจากมีคุณสมบัตคิือ ความหดตัวต่ า 
7.19 % น้ าหนักทีห่ายไปหลังการเผา 18.38 % การดดูซึมน้ า 28.26 % ความแข็งแรงสูง 139.68 kg/cm2  ความหนาแน่นสูง 2.72 

g/cm3 และสามารถทนไฟได้ถึง 1,300C จึงเหมาะสมกับการท าผลิตภณัฑ์วัตถุทนไฟชนิดคอร์เดยีไรท์โดยที่มคีวามหดตัวต่ าความ
แข็งแรงสูงและยังสามารถทนไฟได้อีกด้วยซึ่งผลการทดลองท าผลิตภัณฑผ์่านการเผาที่อุณหภมูิ 1,300 องศาเซลเซียส ผลปรากฏว่า 
ช้ินงานมีลักษณะทีส่มบรณู์ดังรูป 3 
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ภาพที ่3 ผลิตภณัฑ์ทนไฟที่เตรียมได้จากสูตรที่ 8 

 
วิเคราะห์ผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองข้างต้นสามารถแสดงให้เห็นแนวโน้มของสัดส่วนผสมกับสมบัติของเซรามิกส์ได้บางส่วน โดยพบว่าค่า
ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณควอตซ์เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากเนื้อแก้วที่เกิดจากควอตซ์เข้าไปแทรกแทนที่รูพรุนในเนื้อเซรามิกส์ได้
มากขึ้น โดยทีค่วอตซ์หรือซิลิก้า (SiO2) นั้นมีจุดหลอมเหลวต่ า [3] ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของซิลิก้าจึงเปลี่ยนเป็น
ของเหลวแล้วไหลไปแทนท่ีในรูพรุน และช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้กับเซรามิกส์ดังกล่าว [4] 
 และเมื่อพิจารณาปริมาณการเติมทัลคัมในเนื้อดินพบว่าส่งผลต่อสมบัติทางกายภาพหลายของเซรามิกส์ดังนี้โดยเมื่อ
ปริมาณทัลคัมเพิ่มขึ้นพบว่าเซรามิกส์มีค่าการดูดซืมน้ าเพิ่มขึ้นตามปริมาณทัลคัม ซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ทัลคัมมีโครงสร้างแบบ 
mica-like-structure คือมีลัษณะเป็นแผ่นแปดเหลี่ยมซ้อนกันเป็นช้ันๆ โดยมีชั้นของเตตระฮีดรอทชองซิลิก้า 2 ช้ัน กับช้ันของออก
ตะฮีดรอทของแม็กนีเซียมยึดติดกันด้วยแรงแวนเดอวาวล์อย่างอ่อนๆ [5] ท าให้น้ าสามารถเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างช้ันของแผ่น
ดังกล่าวได้ง่ายและเกิดการบวมน้ า (swelling) จึงท าให้ค่าการดูดซึมน้ าของเซรามิกส์นั้นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบอีกว่าเมื่อปริมาณ
ทัลคัมเพิ่มขึ้นค่าการหดตัว (Shrinkage) และน้ าหนักที่หายไปหลังเผา (Weight loss) สูงขึน้ด้วย ถ้าพิจารณาองค์ประกอบทางเคมี
ของทัลคัมคือ 3MgO.4SiO2.H2Oซึ่งประกอบด้วย SiO2 64%, MgO 31% และ H2O 5% [5, 6] ดังนั้นเมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 
1300 องศาเซลเซียสจะท าให้น้ าในผลึกสลายตัวออกไป ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ากราฟ DTA curve ของทัลคัมพบปฏิกิริยา
ดูดความร้อนที่อุณหภูมิช่วง 900-1000 องศาเซลเซียส เนื่องจากการสลายตัวของน้ าในโครงผลึก (Dehydroxylation) [5, 7] 
ประกอบกับโครงสร้างของทัลคัมที่มีลักษณะเปน็แผ่นซ้อนๆกันท าให้น้ าสามารถแทรกอยู่ระหว่างช้ันไดม้าก ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ก็ท าให้น้ าในโครงผลึกระเหยออกไปจึงเป็นสาเหตุของการหดตัว และน้ าหนักที่หายไปหลังเผาของเซรามิกส์ที่มีปริมาณทัลคัมสูง
ดังกล่าว 
 และเมื่อพิจารณาภาพรวมของสมบัติทั้งทางกายภาพ เชิงกลและความร้อน พบว่าสูตรที่ 8 ซึ่งประกอบไปด้วยดินขาว
ล าปาง 30 wt% ทัลคัม 50wt% ควอตซ์ 20wt% ซึ่งมคีวามหดตัวต่ า ความหนาแน่น และความแข็งแรงสูงและยังสามารถทนไฟได้
อีกด้วยดังนั้นสูตรที่ 8 จึงเหมาะสมที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ทนไฟมากที่สุด 
 
สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองพบว่าควอตซ์หรือซิลิก้าในเนื้อดินจะช่วยเพิ่มความหนาแน่น และความแข็งแรงให้กับเซรามิกส์ได้ 
ส่วนทัลคัมในเนื้อดินจะส่งผลให้ค่าการหดตัว การดูดซึมน้ า และน้ าหนักที่หายไปหลังเผาสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการเติมทัลคัมลงไปใน
เนื้อดินจะช่วยให้เกิดเฟสคอร์เดียรไรท์ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน และต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
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อย่างฉับพลัน (Thermal shock resistance) ที่ดี และสูตรที่เหมาะสมที่สุดในงานวิจัยนี้คือสูตรที่ 8 ประกอบไปด้วยดินขาวล าปาง 
30 wt% ทัลคัม 50wt% ควอตซ์ 20wt% ซึ่งมีค่าความหดตัวต่ า 7.19% น้ าหนักที่หายไปหลังการเผา 18.38% การดูดซึมน้ า
28.26% ความแข็งแรงสูง 139.68 kg/cm2  ความหนาแน่นสูง 2.72 g/cm3และสามารถทนไฟได้ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจึง
เหมาะสมกับการท าผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟชนิดคอร์เดียไรท์ 
 
กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์เครื่องมือ และวัตถุดิบจากสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
ค าแนะน าที่ดีจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตร พัฒนะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนารัช จิตชาญวิชัย มาโดยตลอดจน
งานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

สุดท้ายขอขอบคุณความช่วยเหลือและก าลังใจ และการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดี จนงานวิจัยลุล่วงไปได้ 
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บทคัดย่อ 
งายวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิวจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ที่มีต่อการเก็บรักษาพริกช้ีฟ้า 

โดยท าการเคลือบผลพริกด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:1, 1:10 และ 1:100 (v/v) เปรียบเทียบ
กับชุดควบคุมที่เคลือบผิวด้วยน้ ากลั่น ผึ่งผลให้แห้งแล้วแบ่งเป็น 2 ชุด ชุกแรกน าไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 วัน ชุดที่ 
2 น าไปเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักและเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย
ระหว่างการเก็บรักษา ผลการวิจัยพบว่าการเคลือบผลด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:1 และ ว่านหางจระเข้ใน
อัตราส่วน 1:100 สามารถลดการสูญเสียน้ าหนักของผลพริกช้ีฟ้าระหว่างเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสได้ 
โดยในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา มีการสูญเสียน้ าหนักต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 9.44% และ 6.59% ตามล าดับ ที่อุณหภูมิห้อง 
และ 6.79% และ 7.68% ตามล าดับ ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ การเคลือบผลด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอใน
อัตราส่วน 1:1 และ ว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:100 สามารถลดการเน่าเสียของผลพริกช้ีฟ้าระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้ 
โดยในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา มีการเน่าเสียต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 63.89% และ 47.22% ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การสูญเสียน้ าหนัก การเน่าเสีย สารเคลือบผิว 
 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the effects of coating agent from pomelo peel and Aloe vera 

on storage life of chili (Capsicum annuum Linn. Var acuminatum Fingerh.). The water extraction from pomelo 
peel and Aloe vera at the ratio of 1:1, 1:10 and 1:100 (v/v) was coated on chili compared with distilled water 
and then air-dried. Chilis were divided into 2 groups. Group 1 was stored at room temperature for 15 days, 
and group 2 was stored in refrigerator at 5 °C for 30 days. Percentages of weight loss and fruit decay were 
determined during storage. The results showed that 1:1 pomelo peel and 1:100 Aloe vera coating reduced 
weight loss of chili during storage at room temperature and low temperature. At the end of storage, the 
weight loss of 1:1 pomelo peel and 1:100 Aloe vera coated fruits were lower than those in the control fruit 
by 9.44 and 6.59%, respectively at room temperature and 6.79 and 7.68%, respectively at low temperature. 
Moreover, 1:1 pomelo peel and 1:100 Aloe vera coating reduced decay of chili fruit during storage at room 
temperature. At the end of storage, the decay of 1:1 pomelo peel and 1:100 Aloe vera coated fruit was lower 
than those in the control fruit by 63.89 and 47.22%, respectively.  
 
keywords :  weight loss, decay, coating agent 
 
 
 

374



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

บทน า   
พริกช้ีฟ้า (Capsicum annuum Linn. Var acuminatum Fingerh.)  เป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากพริกมีคุณค่าทางอาหารและโภชนาการอย่างมาก โดยเฉพาะในพริกเผ็ดจะมีปรมิาณวิตามนิและเกลือแร่ที่ส าคัญหลายชนิด
ค่อนข้างสูง (สุชีลา เตชะวงค์เสถียร, 2549) ผลผลิตพริกกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพื่อบริโภคสดภายในประเทศเป็นหลัก นอกจากน้ียัง
ถูกน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น พริกแห้ง ซอสพริก เครื่องแกง เป็นต้น ในปัจจุบันการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรที่มี
ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ความช้ืน หรือระยะเวลาในการสุก และยังมีความจ าเป็นต้องส่งออกทาง
เครื่องบินหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกออกแบบพิเศษส าหรับสินค้าแต่ละชนิด เพื่อลดความสูญเสียอันเกิดจากการขนส่งสินค้าไปยัง
ประเทศปลายทาง การปรับปรุงกระบวนการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เช่น การใช้สารเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค สารช่วยชะลอการสุกของผลผลิต หรือการเก็บผลผลิตในระยะที่ยังไม่สุกงอมเต็มที่ เพื่อยื ดอายุการเก็บรักษา
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพดีจนถึงตลาดปลายทางจึงเป็นเรื่องส าคัญ การใช้สารเคลือบผิวจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถยืด
อายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรได้ เนื่องจากเป็นสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนสารเคลือบผิวตามธรรมชาติที่หายไป ช่วยลด
การสูญเสียน้ า ลดอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ ส่งผลให้กระบวนการหายใจช้าลง ผลผลิตจึงมีลักษณะปรากฏที่ดี (ดนัย บุณยเกียรติ, 
2548) 
 ปัจจุบันได้มีการศึกษาการยับยั้งการเจริญเช้ือจุลินทรีย์โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรเป็นจ านวนมากเพื่อ
ทดแทนสารเคมี เช่น สารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของพืชตระกูลส้มบางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์บางชนิดได้ 
เช่น น้ ามันหอมระเหยของมะนาว ส้มเขียวหวานและมะกรูด ซึ่งมีสารประกอบของ linalool และ citral ซึ่งสารดังกล่าวมีผลต่อ
การยับยั้งแบคทีเรีย Campylobacter jejuni, Escherichia coli O157, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus และ 
Staphylococcus aureus (Fisher and Phillips, 2006) และสารเคลือบผิวจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้สามารถยืดอายุ
การเก็บรักษา โดยลดการสูญเสียน้ าหนัก การเน่าเสีย และการเจริญของเช้ือ E. coli ของโหระพาได้ (กรกช ช้ันจิรกุล และคณะ, 
2559) และสารสกัดจากเปลือกสีขาว (albedo) ของส้มโอพันธุ์ทองดีที่สกัดด้วยเฮกเซนสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือ Bacillus 
subtilis, B. cereus, L. monocytogenes และ S. aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคทางอาหารได้ดี และสารสกัดจากเปลือกส้มโอ
พันธุ์ขาวใหญ่ที่สกัดด้วยเอธิลอะซีเตทมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทดสอบได้ดีกว่าส้มโอพันธุ์ทองดี (ลินจง สุขล้าภู 
และคณะ, 2553) นอกจากนี้สารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ด้วยตัวท าละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ า เอทานอล และอะซิโตน สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Aspergillus flavus และ Aspergillus niger ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคได้โดยสารสกัดจากอะซิโตนมีฤทธิ์ใน
การยับยั้งดีที่สุด (Arunkumar and Muthuselvam, 2009) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารเคลือบผิว
จากเปลือกเปลือกสีขาวของส้มโอและว่านหางจระเข้ที่มตี่อการยืดอายุการเก็บรักษาของผลพริกช้ีฟ้า ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
น าสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารเคมี 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
วิธดี าเนินการวิจัย 

1. เก็บตัวอย่างพืชที่ใช้ในการสกัดสารเคลือบผิว ได้แก่ ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี และว่านหางจระเข้พันธุ์บาบาเดนซิส จาก
ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และพืชที่ใช้ในการทดสอบ คือ ผลพริกช้ีฟ้า ในระยะที่เก็บเกี่ยวเพื่อการค้า ที่มี
ความบริบูรณ์ ปราศจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง และมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน จากตลาดสดเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก 

2. ท าการเตรียมสารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ โดยน าวุ้นว่านหางจระเข้และเปลือกส้มโอเฉพาะส่วนที่เป็น
สีขาวอย่างละ 500 กรัม ปั่นละเอียดรวมกับน้ ากลั่นปริมาตร 500 มิลลิลิตร น ามากรองแล้วเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้ได้อัตราส่วน 1:1, 
1:10 และ 1:100 (v/v)  

3. ท าการเคลือบผลพริกช้ีฟ้าด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้แต่ละความเข้มข้นโดยวิธีการจุ่มลงในสาร
สกัด และใช้น้ ากลั่นเป็นชุดควบคุม ผึ่งผลให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นบรรจุลงในถุงพลาสติกเจาะรู จ านวน 5 รู ก่อนน าไปเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 วัน และเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิต่ า 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน ท าการเก็บผลการ
ทดลองทุกวันและทุก 3 วัน ตามล าดับ โดยการน าไปช่ังน้ าหนักและนับจ านวนการเน่าเสียของผลพริก (ลักษณะที่มีการเน่าเสีย คือ 
การเปลี่ยนสีของขั้ว การเน่าช้ าของผลพริก) ทั้งนีท้ าการทดลองทัง้หมด 3 ซ้ า ซ้ าละ 15 ผล  
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4. น าคา่ที่ได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักและเปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย ดังสูตร 

เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนัก      
(น้ าหนักของผลพริกวันที ่    น้ าหนักของผลพริกวันที ่ )

  น้ าหนักของผลพริกวันที ่ 
     

เปอร์เซ็นต์การเน่าเสีย      
จ านวนผลพริกทีเ่น่าเสีย

จ านวนผลพริกทั้งหมด
     

  
ผลการวิจัย  

จากการเก็บรักษาผลพริกที่อุณหภูมิต่ า 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน พบว่าทุกชุดการทดลองมีการสูญเสียน้ าหนัก
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน โดยในวันสุดท้ายชุดควบคุมมีการสญูเสยีน้ าหนักเท่ากับ 17.93 เปอร์เซ็นต์ ชุด
ทีเ่คลือบผิวด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:100 และ เปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:1 มีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่า
ชุดควบคุม โดยในวันสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 16.55 และ 16.71 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 7.68 และ 6.79 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่การเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1 :100 และ 1:10 และว่านหางจระเข้ใน
อัตราส่วน 1:10 และ 1:1 ไม่สามารถลดการสูญเสียน้ าหนักของผลพริกระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ าได้ (ภาพท่ี 1)   

จากการเก็บรักษาผลพริกที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 วัน พบว่าทุกชุดการทดลองมีการสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน โดยในวันสุดท้ายชุดควบคุมมีการสูญเสียน้ าหนักเท่ากับ 23.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าชุด
ที่เก็บรักษาอุณหภูมิต่ าในวันเดียวกัน (วันท่ี 15 เท่ากับ 8.65 เปอร์เซ็นต์) ชุดที่เคลือบผิวด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 
1:1 และว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:100 และ 1:10 มีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่าชุดควบคุม โดยในวันสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 
20.97, 21.63 และ 22.37 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 9.44, 6.59 และ 3.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
ในขณะที่การเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:100 และ 1:10 และว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:1 ไม่สามารถ
ลดการสูญเสียน้ าหนักของผลพริกระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องได้ (ภาพที่ 2)   

จากการเก็บรักษาผลพริกท่ีอุณหภูมิต่ า 5 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน พบว่าทุกชุดการทดลองไม่แสดงอาการเน่าเสีย
ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ไม่ได้แสดงผลการทดลอง) ในขณะที่การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 วัน พบว่าทุกชุดการ
เน่าเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดการเก็บรักษา โดยในชุดควบคุมจะเริ่มแสดงอาการเน่าเสียตั้งแต่วันท่ี 7 ของการเก็บรักษา และเพิ่มขึ้น
เรื่อย ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษามีการเน่าเสียเท่ากับ 80.00 เปอร์เซ็นต์ ชุดที่เคลือบผิวด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอใน
อัตราส่วน 1:10 และ 1:1 สามารถชะลอการเน่าเสียของผลพริกได้  1 และ 2 วัน ตามล าดับ โดยจะเริ่มแสดงอาการเน่าเสียในวันที่ 
8 และ 9 ของการเก็บรักษา นอกจากนี้ชุดที่เคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:1 ว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 
1:100 เปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:10 และว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:10 มีการเน่าเสียน้อยกว่าชุดควบคุม โดยในวันสุดท้ายมี
ค่าเท่ากับ 28.89, 42.22, 57.78 และ 71.11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าชุดควบคุมคิดเป็น 63.89, 47.22, 27.78 และ 11.11 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่การเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:100 และว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:1 
ไม่สามารถลดการเน่าเสียของผลพริกระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องได้  (ภาพท่ี 3) 
 
อภิปรายผล 

ระหว่างการเก็บรักษาพริกช้ีฟ้าที่อุณหภูมิห้องมีการสูญเสียน้ าหนักและการเน่าเสียเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษา 
ซึ่งเกิดจากผลที่เก็บเกี่ยวมาแล้วยังคงมีการหายใจ และยังมีการสูญเสียน้ าซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการคายน้ า ท าให้ผลเกิดการเหี่ยว
และมีน้ าหนักลดลงได้ รวมทั้งเกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ ท าให้อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของเช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค จนท า
ให้แสดงอาการเน่าเสียได้ (จริงแท้, 2549) แต่อย่างไรก็ตาม สามารถลดการสูญเสียน้ าหนักและชะลอการเน่าเสียของผลพริกช้ีฟ้าได้ 
โดยการน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ า 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิต่ าสามารถชะลอการหายใจ การคายน้ า และเมแทบอลิซึม
ต่างๆ ของผลพริกได้ ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ และชะลอการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในผลพริกได้ (จริง
แท้, 2549) ซึ่งจะเห็นได้จากพริกช้ีฟ้าทุกชุดที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ าไม่แสดงอาการเน่าเสียเลย 

การเคลือบผลด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้สามารถรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพริกช้ีฟ้า
ระหว่างการเกบ็รักษาท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ าได้ โดยมีผลลดการสูญเสียน้ าหนัก สันนิษฐานว่าสารสกัดที่เคลือบอยู่บริเวณผิว
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จะไปปิดรูเปิดตามธรรมชาติในช้ันเอพิเดอร์มิสที่เป็นทางผ่านเข้า-ออกของแก๊ส และน้ า ส่งผลท าให้อัตราการหายใจและการคายน้ า
ลดลง (Hagenmaier and Baker, 1993) ทั้งนี้ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับชนิดและระดับความเข้มข้นของสารสกัด โดยสารสกัดจาก
เปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:1 และ ว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:100 ให้ผลดีที่สุดในการลดการสูญเสียน้ าหนักของผลพริกใน
ระหว่างการเก็บรักษาท้ังทีอุ่ณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ าได้ อย่างไรก็ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิด 
เช่น การเคลือบผิวด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 1:10 และเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:1 สามารถลดการสูญเสีย
น้ าหนักของใบโหระพาระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 วันได้ (กรกช ช้ันจิรกุล และคณะ, 2559) 
นอกจากนี้สารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านห่างจระเข้ยังสามารถลดการเน่าเสียของผลพริกช้ีฟ้าระหว่างการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องได้ เช่นเดียวกับการทดลองของ กรกช ช้ันจิรกุล และคณะ (2559) ที่พบว่า สารสกัดจากว่านหางจระเข้ในอัตราส่วน 
1:10 สามารถลดการเน่าเสียของใบโหระพาได้ โดยมีค่าการเน่าเสียที่น้อยกว่ากลุ่มควบคุม สอดคล้องกับมีปริมาณแบคทีเรียทั่วไป
น้อยกว่าชุดควบคุมอีกด้วย สันนิษฐานว่าสารสกัดที่เคลือบอยู่บนผลพริกสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็น
สาเหตุของการเน่าเสีย เช่น A. Flavus, A. niger, B. subtilis, B. cereus, L. monocytogenes, S. aureus และ E. coli ได้ 
(Arunkumar and Muthuselvam, 2009; ลินจง สุขล้าภู และคณะ, 2553; กรกช ช้ันจิรกุล และคณะ, 2559) 
 
สรุปผลการวิจัย   
 สารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้สามารถลดการสูญเสียน้ าหนักและการเน่าเสียของพริกช้ีฟ้าระหว่างการเก็บ
รักษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของสารสกัด โดยสารสกัดจากเปลือกส้มโอในอัตราส่วน 1:1 และสารสกัดจากว่านหาง
จระเข้ในอัตราส่วน 1:100 ให้ผลดีที่สุด  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักของผลพริกท่ีเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ระหว่างการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วัน 
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ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนักของผลพริกท่ีเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มโอและว่านหางจระเข้ระหว่างการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 วัน 

 

ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์การเนา่เสยีของผลพริกท่ีเคลือบด้วยสารสกัดจากเปลือกสม้โอและว่านหางจระเขร้ะหว่างการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 15 วัน 
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การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก และดินรังต่อหมาร่าเพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม 
ISOLATION OF ACTINOBACTERIA FROM TERMITE MOUND AND WASP MUD FOR SILK WOOL 

FIBER DYEING 
 

นฤมล เถื่อนกูล* และ นิตยา คณทา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก และดินรังต่อหมาร่า จากจังหวัดกาญจนบุรี 

นครราชสีมา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี เพื่อใช้ในการย้อมเส้นใยไหม การคัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียจากดินตัวอย่างบน
อาหารเลี้ยงเช้ือ Sodium Caseinate Agar ได้แอคติโนแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารสีทั้งหมดจ านวน 112 ไอโซเลต น ามา
เพาะเลี้ยงบนปลายข้าวใช้เวลา 5-7 วัน เพื่อการสร้างสารสี น ามาอบให้แห้ง บดให้ละเอียดและสกัดสีย้อมโดยใช้เอทานอลความ
เข้มข้นร้อยละ 70 น ามาท าการย้อมสีเส้นใยไหม วัดค่าสีด้วยเครื่อง Color meter และเทียบสีของเส้นใยไหมกับสีมาตรฐาน R.H.S 
Color Chart in Association with the Flower Council of Holland พบว่ามีสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียสามารถย้อมติดเส้น
ใยไหมได้จ านวน 68 ไอโซเลต จัดแบ่งกลุ่มสีได้ 8 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีม่วง กลุ่มสีแดง กลุ่มสีฟ้าคราม กลุ่มสีน้ าตาล กลุ่มสีเหลือง กลุ่ม
สีเหลืองอมส้ม กลุ่มสีน้ าตาลอมเขียว และกลุ่มสีเทา-ด า เมื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของแอคติโนแบคทีเรียที่คัดเลือกจากการ
ย้อมติดเส้นใยไหมได้เข้มที่สุดในแต่ละกลุ่มสี  ได้จ านวน 13 ไอโซเลต พบว่าย้อมติดสีแกรมบวกมีลักษณะการสร้างโคนิเดียแบบ 
polysporous แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ แบบตรง (Rectiflexbiles) แบบเกลียว (Spira) และแบบคล้ายขอ (Retinaculiperti) 

 
ค าส าคัญ: แอคติโนแบคทีเรีย สียอ้ม เส้นใยไหม 

 
Abstract 

 This research aims to isolate actinobacteria from termite mound and wasp mud from Kanchanaburi, 
Nakhonratchasima, Phitsanulok, Phetchabun and Uthai Thani. for Silk Wool Fiber Dyeing. Isolation of 
actinobacteria from the soil samples on Sodium Caseinate Agar found actinobacteria that could produce 
color substances for 112 isolates. These isolates were cultivated on broken-milled rice for  5-7 days for color 
substance production, dried, and grinded. The color substances were extracted using 70% ethanol. Color 
level was measured with the color meter and silk fibers were dyed. The color of the silk fiber was compared 
to the standard color R.H.S Color Chart in Association with the Flower Council of Holland. The result showed 
that dyes from actinobacteria could be used to dye silk fibers for a total of 68 isolates, which were divided 
into 8 groups of color groups. These groups comprised purple group, red group, turquoise group, brown 
group, yellow group, orange-yellow, greenish brown and gray-black group. The study of morphology of 
actinobacteria for 13 isolates were selected from the darkest shades of     silk fiber in each color group found 
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that they were Gram-positive. Characteristics of polysporous formations were divided into 3 types including 
rectiflexbiles, spira and retinaculiperti 
 
keywords : actinobacteria, dye, silk fiber 
 
บทน า 
 สีย้อมไหมเป็นกระบวนการหนึ่งในการผลิตผ้าไหมของเกษตรกร และการย้อมสีจากสีย้อมไหมที่ได้จากวัตถุดิบตาม
ธรรมชาตินับเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาแต่อดีต การย้อมสีเส้นใยไหมแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สีธรรมชาติและ  สี
สังเคราะห์ สีย้อมที่ได้จากวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช เช่น ส่วนของเปลือกไม้ ใบไม้ ลูกไม้ และรากไม้ จะมีกรรมวิธีในการย้อม
แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดพืช มีกระบวนการย้อมที่ยุ่งยาก สีที่ย้อมได้ซีดจางง่าย ไม่คงทนต่อแสงและการซัก แต่ความนิยมในการใช้
ผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติกลับเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ คือ ท าให้ผู้สวมใส่ไม่เกิดอาการแพ้ 
และของเสียที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงมีข้อจ ากัด ด้วยเหตุผลนี้จึงมีการใช้ สีสังเคราะห์เข้ามาแทนการใช้สี
ธรรมชาติ เนื่องจากสีสังเคราะห์มีเฉดสีที่มากกว่า ติดเส้นใยได้ดี ได้สีที่สดใส สีที่ย้อมได้ไม่ซีดจางง่าย คงทนต่อแสงและการซัก แต่มี
ข้อจ ากัด คือการย้อมด้วยสีสังเคราะห์เปน็อันตรายต่อสุขภาพของผู้ย้อม ผู้สวมใส่ และยังส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ดังนั้นจึงมีการ
วิจัยที่จะใช้สีย้อมจากจุลินทรีย์ กลุ่มแอคติโนแบคทีเรีย (นฤมล เถื่อนกูล, 2551) เพื่อลดปัญหาและข้อจ ากัดของสีย้อมจากพืช สัตว์ 
แร่ธาตุ และสีสังเคราะห์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการน าไปใช้เป็น   สีย้อมธรรมชาติ ข้อดีของแอคติโนแบคทีเรีย คือสามารถ
เจริญเติบโตได้ค่อนข้างเร็วภายใน 7-10 วัน ในการสร้างสีบน ปลายข้าว ซึ่งจะใช้เวลาและปริมาณของวัตถุดิบน้อยกว่าเมื่อท าการ
เทียบกับการใช้สีย้อมจากพืช สัตว์ แร่ธาตุ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ท าการย้อม ผู้สวมใส่ และสิ่งแวดล้อม จากงานวิจัยของนฤมล เถื่อน
กูล (2551 และ 2553) ได้ท าการคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดินรังปลวก รังมด และรังต่อหมาร่า น ามาย้อมติดสีเส้นใยไหม 
พบว่าย้อมติดสีเหลือง ส้ม ม่วง น้ าตาล และ   ชมพูอ่อน เฉดสีที่ได้ยังมีปริมาณน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในงานวิจัยนี้จึง
สนใจศึกษาแอคติโนแบคทีเรียในดิน  จอมปลวก ดินรังต่อ-หมาร่า จากจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และ
อุทัยธานี ในพื้นทีท่ี่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อต้องการหาแอคติโนแบคทีเรียที่สามารถให้เฉดสีที่แตกต่างจากเฉดสีที่มีอยู่  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 การคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก ดินรังต่อ-หมาร่า พื้นที่เก็บตัวอย่างดินประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุทัยธานี  โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแต่ละจุดให้ทั่วบริเวณจอมปลวก         
ดินรังต่อ-หมาร่า น าดินมาบดให้ละเอียด ตากแห้งที่อุณหภูมิห้อง ละลายดิน 10 กรัม ในน้ ากลั่นปราศจากเช้ือ 90 มิลลิลิตร ปิเปต
สารละลายดิน 1 มิลลิลิตร ลงในน้ ากลั่นปราศจากเช้ือ 9 มิลลิลิตร เจือจางจนถึงระดับความเจือจางที่ 10-1-10-4  ปิเปตสารละลาย
ดินที่ระดับความเจือจางที่ระดับ 10-3-10-4 ลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Sodium Caseinate Agar (SCA) บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา        
3-5 วัน ท าการเก็บแอคติโนมัยซีตที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือโดยขีดเช้ือลงบนอาหาร SCA slant น าไปบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
3-5 วัน แยกเช้ือจนได้เช้ือแอคติโนมัยซีตที่บริสุทธิ์ ท าการบันทึกลักษณะการเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเช้ือ เมื่อเช้ือเจริญดีบน
ผิวหน้าอาหารจึงเก็บเป็น stock culture ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 การผลิตสีย้อมและการสกัดสารสีจากแอคติโนแบคทีเรีย เตรียมปลายข้าวเพื่อใช้เป็นซับสเตรต โดยช่ังปลายข้าวเจ้า 30 
กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ด้วยน้ าประปา 30 นาที จากนั้นน าปลายข้าวที่แช่น้ าไว้มาเทน้ าออกจนหมด 
น าไปนึ่งฆ่าเช้ือด้วยเครื่อง autoclave ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมน้ ากลั่นปราศจากเช้ือ 12 มิลลิลิตร 
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ลงในขวดรูปชมพูที่มีปลายข้าว ใช้ช้อนคนสารคนให้ปลายข้าวกระจายออกจากกัน จากนั้นเพาะเช้ือที่แยกบริสุทธิ์ 1 loop ลงใน
ปลายข้าว คนให้เชื้อกับปลายข้าวเข้ากันและน าไปบ่มที่ตู้บ่มอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 5-7 วัน น าปลายข้าวที่มีเช้ือแอคติโน
แบคทีเรียเจริญอยู่ อบในตู้ hot air oven ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง รอให้เย็นแล้วน าไปปั่นให้ละเอียด เก็บใส่
ถุงเขียนรหัสระบุ จากนั้นช่ังผงสี 5 กรัม ละลายในเอทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 30 มิลลิลิตร น าไปเขย่าบน
เครื่องเขย่าด้วยความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที 8 ช่ัวโมง  

 การย้อมสีเส้นใยไหม ช่ังเส้นใยไหม 9 กรัม แช่ในสารละลายมอร์แดนท์ (สารส้ม) ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 
300 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที 30 นาที น ามาบิดแล้วตากทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน แล้วท าการย้อมต่อใน
น้ าสีย้อมปริมาตร 30 มิลลิลิตร เขย่าต่อให้สารสีเข้ากันกับเส้นใยไหม ที่ความเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง จากนั้นบิด
ตากให้แห้ง และลา้งออกด้วยน้ าประปา ตากให้แห้งเก็บเส้นใยไหมเขียนรหัสให้ชัดเจน 

 การวัดค่าสี น าเส้นใยไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้วไปท าการวัดค่าสีโดยใช้เครื่อง Colorimeter รุ่น CR400 ตั้งค่าให้แสดงผล
ในระบบ CIELAB (1976) บันทึกค่า และวิเคราะห์ผล จากนั้นท าการเทียบสีเส้นใยไหมกับสีมาตรฐาน R.H.S Color Chart in 
Association with the Flower Council of Holland 

 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแอคติโนแบคทีเรียที่ย้อมติดเส้นใยไหม คัดเลือกแอคติโนแบคทีเรียที่ย้อมติด
เส้นใยไหมเข้มที่สุดในแต่ละเฉดสมีาศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ด้วยวิธี slide culture ท าการตัดช้ินวุ้นอาหาร SCA ให้เป็นช้ิน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างด้านละประมาณ 6 มิลลิเมตร วางบนสไลด์ที่วางบนแท่งแก้วงอในจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผ่านการฆ่าเช้ือ
แล้ว ท าการถ่ายเช้ือโดยใช้เข็มเขี่ยแอคติโนแบคทีเรียมาแตะที่ขอบทั้ง 4 ด้านของช้ินวุ้น น ากระจกปิดสไลด์จุ่มแอลกอฮอล์ 95 
เปอร์เซ็นต์ เผาไฟแล้วค่อย ๆ วาง ปิดช้ินวุ้น น าส าลีชุบน้ าที่ปราศจากเช้ือวางในจานอาหารเลี้ยงเช้ือ บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน หรือจนกว่าเช้ือจะมีการสร้างสปอร์ จึงน ามาท าสไลด์ถาวร หรือกึ่งถาวร โดยท าการย้อมแกรมแผ่น
กระจกสไลด์ที่มีสปอร์ สังเกตลักษณะการติดสีแกรมและการเรียงตัวของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ผลการวิจัย  

สามารถคัดแยกแอคติ โนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก ดินรังต่อ-หมาร่า ได้จ านวน 112 ไอโซเลต (ภาพที่  1) 
ลักษณะเฉพาะของเชื้อแอคติโนแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตทีเ่จริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือ SCA มีความแตกต่างกัน จากการเพาะเลี้ยงแอ
คติโนแบคทีเรียลงบนปลายขาวพบว่ามีแอคติโนแบคทีเรียจ านวน 68 ไอโซเลต สามารถสร้างสารสีบนปลายข้าวได้ในระยะเวลา          
5-7 วัน น าปลายขาวที่มีสีมาอบแหงที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง บดใหละเอียดไดผงสียอม (ภาพที่ 2) 
จ านวน 8 กลุมสี คือ กลุ่มสีม่วง กลุ่มสีแดง กลุ่มสีฟ้าคราม กลุ่มสีน้ าตาล กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีเหลืองอมส้ม กลุ่มสีน้ าตาลอมเขียว 
และกลุ่มสีเทา-ด า น าผงสีมาสกัดดวยเอทานอลความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ น ามาย้อมเส้นใยไหม  พบวา่ย้อมติดเส้นใยไหม จากแอ
คติโนแบคทีเรียจ านวน 68 ไอโซเลต ที่ย้อมติดสีเส้นใยไหมโดยการเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน R.H.S Color Chart in Association 
with the Flower Council of Holland สามารถจัดแบ่งกลุ่มได้ 10 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีม่วง กลุ่มสีม่วง-น้ าเงิน กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเทา 
กลุ่มสีเทา-เขียว กลุ่มสีเทา-น้ าตาล กลุ่มสีเทา-ส้ม กลุ่มสีเทา-ขาว กลุ่มสีส้ม-ขาว และกลุ่มสีเหลือง และพบแอคติโนแบคทีเรีย
จ านวน 13 ไอโซเลต (ภาพที่ 3) สามารถย้อมติดเส้นใยไหมโดยให้สีเข้มที่สุดในแตละกลุ่มเฉดสี ได้แก่ A3, A13, B3, F1, G1, H1, 
I5, I12, J11 ,K1, K6, K13, K20 การศึกษาลักษณะการสร้างโคนิเดียของแอคติโนแบคทีเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทั้ง 13 ไอโซเลต 
พบว่าไอโซเลต A3, B3 มีการสร้างโคนิเดียแบบ polysporous ลักษณะตรง (Rectiflexbiles) (ภาพท่ี 4ก) A13 มีการสร้างโคนิเดีย
แบบ polysporous ลักษณะเกลียว (Spira) (ภาพที่ 4ข) G1, H1, I5, I12, J11, K1, K6, K13, K20 มีการสร้างโคนิเดียแบบ 
polysporous ลักษณะคล้ายขอ (Retinaculiperti) (ภาพท่ี 4ค) และ F1 มีการสร้างโคนิเดียแบบไม่ทราบชนิด (ภาพท่ี 4ง) 
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[ช่ือประเภท] 
13 

[ช่ือประเภท] 
55 

[ช่ือประเภท] 
[ค่า] 

[ช่ือประเภท]  
[ค่า] 

[ช่ือประเภท] 
20 

 
   

  ภาพที่ 1 จ านวนแอคติโนแบคทีเรียที่คัดแยกได้ในแต่ละจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่2 ผงสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที ่3 แอคติโนแบคทีเรีย 13 ไอโซเลต ทีย่อมติดเส้นใยไหมโดยใหสีเขมที่สุดในแตละกลุมเฉดสี 

B3 I12 K1 K20 

A3 K6 K13 

H1 J11 F1 

A13 G1 I5 

A3 
F1 
J11 
I5 
A13 
K13 
K20 
H1 
B3 
K1 
I12 
K6 
G1 
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        (ก)            (ข) 
 
 
 
 
 
    (ค)   

         (ง) 
     ภาพที ่4 ลักษณะการสรางโคนิเดียแบบเสนตรง (ก) แบบเกลียว (ข) แบบคล้ายขอ (ค) แบบไม่ทราบชนิด (ง) 
 
อภิปรายผล  

  จากการคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก และดินรังต่อ-หมาร่า ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน จาก 5 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และอุทัยธานี ได้จ านวน 112 ไอโซเลต ส่วนใหญ่มีลักษณะของโคโลนีและ   สีของ
โคโลนีท่ีแตกต่างกัน แอคติโนแบคทีเรียสามารถผลิตสีบนปลายข้าวได้ในสภาพการหมักแข็ง (solid state fermentation) โดยแอ
คติโนแบคทีเรียจะเจริญและสร้างสารสีที่ผิวและภายในของปลายข้าวซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างสารสี 5-7 วัน โดยสังเกตได้จากสี
ของปลายข้าวมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิมทั่วท้ังเมล็ด เมื่อน าปลายข้าวที่มีสารสีไปอบให้แห้งและบดให้ละเอียด พบว่าผงสีที่ได้ให้สีที่
สม่ าเสมอ เมื่อน าผงสีที่ได้ไปท าการย้อมเส้นใยไหม พบว่าการติดสีของเส้นใยไหมมีความแตกต่างกันในเรื่องของสีโคโลนีกับผงสีย้อม
ซึ่งท าให้ย้อมติดสีเส้นใยไหมได้ต่างกันในบางไอโซเลต เช่น J11 โคโลนีสีม่วง ผงสีย้อมสีแดง ย้อมติดเส้นใยไหมสีแดง I5 โคโลนีสี
เหลือง ผงสีย้อมสีส้ม ย้อมติดเส้นใยไหมสนี้ าตาล K1 โคโลนีสีเทา  ผงสีย้อมสีฟ้า ย้อมติดเส้นใยไหมสีฟ้าคราม เป็นต้น และแอคติโน
แบคทีเรียบางไอโซเลตมีสีโคโลนี สีของผงสีย้อมและย้อมติดเส้นใยไหมให้สีที่เหมือนกัน เช่น F1 โคโลนีสีส้ม ผงสีย้อมสีส้ม ย้อมติด
เส้นใยไหมสีส้ม H1 โคโลนีสีเหลือง ผงสีย้อมสีเหลือง ย้อมติดเส้นใยไหมสีเหลือง K13 โคโลนีสีน้ าตาล ผงสีย้อมสีน้ าตาล ย้อมติด
เส้นใยไหมสีน้ าตาล เป็นต้น พบว่าสีย้อมจากแอคติโนแบคทีเรียที่สามารถย้อมติดสีเส้นใยไหมได้จ านวน 68 ไอโซเลต และพบว่าแอ
คติโนแบคทีเรียที่ย้อมสีติดเส้นใยไหมเข้มที่สุดจ านวน 13 ไอโซเลต แบ่งเป็น 8 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีม่วง 1 ไอโซเลต กลุ่มสีแดง 1 ไอโซ
เลต กลุ่มสีฟ้าคราม 2 ไอโซเลต กลุ่มสีน้ าตาล 2 ไอโซเลต กลุ่มสีเหลือง 1 ไอโซเลต กลุ่มสีเหลืองอมส้ม 2 ไอโซเลต กลุ่มสีน้ าตาล
อมเขียว 2  ไอโซเลต และกลุ่มสีเทา-ด า 2 ไอโซเลต ผลของเฉดสีที่ได้จากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล เถื่อนกูล 
(2553) ซึ่งคัดแยกแอคติโนมัยซีตบนอาหารเลี้ยงเช้ือ Sodium Caseinate Agar (SCA) จากดินรังแมลงกลุ่มต่อหมาร่า บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ได้จ านวน 133 ไอโซเลต และพบสีจากแอคติ
โนมัยซีต จ านวน 20 ไอโซเลต ย้อมติดสีเส้นใยไหม 4 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีม่วง กลุ่มสีเทา และกลุ่มสีแดง ผลงานวิจัยครั้ง
นี้มีความแตกต่างในเรื่องของสีโคโลนีและผงสีย้อมที่ได้ พบว่า I12 โคโลนีมีสีเทา เมื่อน าไปลงปลายข้าวผลิตผงสีย้อมพบว่ามีสีม่วง 
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และ J11 โคโลนีมีสีขาว และสีใต้โคโลนีมีสีม่วง เมื่อน าไปลงปลายข้าวผลิตผงสีย้อมพบว่ามีสีแดง  อีกทั้งสีที่ได้นั้นมีเฉดสีแตกต่าง
จากสีที่มีอยู่ โดยสารสีที่ผลิตจากแอคติโนแบคทีเรียมีคุณสมบัติสามารถละลายในตัวท าละลายเอทานอลที่มีความเข้มข้นร้อยละ 70 
ได้ แต่สีที่ถูกท าละลายนั้นยังไม่สามารถละลายออกมาได้หมด ท าให้ยังมีสีติดอยู่ท่ีผงปลายข้าว ซึ่งท าให้ความเข้มข้นของสีที่ละลาย
ออกมามีไม่มากนัก จึงท าใหต้ิดสีเส้นใยไหมตางกันในบางไอโซเลต 
 
สรุปผลการวิจัย   
 จากการคัดแยกแอคติโนแบคทีเรียจากดินจอมปลวก และดินรังต่อ-หมาร่า จาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
นครราชสีมา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี ได้จ านวน 112 ไอโซเลต สามารถย้อมติดเส้นใยไหมได้ 68 ไอโซเลต แบ่งตามกลุ่ม
สีได้ 8 กลุ่มสี คือ กลุ่มสีม่วง (I12, J7) กลุ่มสีแดง (A1) กลุ่มสีฟ้าคราม (B3, K1) กลุ่มสีน้ าตาล (A13, E12, F2, G2, G10, I5, J4,) 
กลุ่มสีเหลือง (B1, C8, D2, G6, G7, G9, G11, H1, I1) กลุ่มสีเหลืองอมส้ม (A3, A6, A7, E8, F1, F7, J6) กลุ่มสีน้ าตาลอมเขียว 
(C2, E11, F8, I10, J8, J19, K13, K20) และกลุ่มสีเทา-ด า (C3, C4, C6, C7, C11, D1, D8, E3, E5, E9, E13, F3, G1, H2, I11, 
J5, J13, J17, J20, K2, K6, K8, K9, K11, K12, K14, K15, K17, K21, K22, K23) สีจากแอคติโนแบคทีเรียย้อมติดสีเส้นใยไหม
เข้มที่สุดในแต่ละเฉดสีจ านวน 13 ไอโซเลต (A3, A13, B3, F1, G1, H1, I5, I12, J11, K1, K6, K13, K20) การศึกษาลักษณะการ
สร้างโคนิเดียภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าไอโซเลต A3, B3 มีการสร้างโคนิเดียแบบ polysporous ลักษณะตรง (Rectiflexbiles) 
A13 มีการสร้างโคนิเดียแบบ polysporous ลักษณะเกลียว (Spira) G1, H1, I5, I12, J11, K1, K6, K13, K20 มีการสร้างโคนิเดีย
แบบ polysporous ลักษณะคล้ายขอ (Retinaculiperti) และ F1 มีการสร้างโคนิเดียแบบไม่ทราบชนิด  
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การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยระบบควบคุมระยะไกล 
Melon Smart Farm Monitoring by Remote Control System 
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บทคัดย่อ 

ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะปลูกเมล่อนจากระยะไกล มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะและระบบ
ควบคุมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนระยะไกลและผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตจากระยะไกล ก าหนดใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
M5Stack ส าหรับตรวจวัดและความคุมโรงเรือนเมล่อนพันธุ์ กรีนเน็ต ดจ านวน 2 แถวแถวละ 32 ต้น ด าเนินการจ านวน 75 วัน 
จากนั้นท าการตรวจวัดความหวานเฉลี่ยและน้ าหนักเฉลี่ยได้ผล ค่าความหวานในระบบท่ีให้น้ าตามการตั้งเวลามีค่าความหวานเฉลี่ย 
15.60 และค่าความหวานในระบบท่ีให้น้ าตามระดับความชื้นในดินมีค่าความหวานเฉลี่ย 14.80 ค่าความหวานเฉลี่ยแตกต่างร้อยละ 
5.41 ระบบที่ให้น้ าตามการตั้งเวลามีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 1692.00 กรัม และระบบที่ให้น้ าตามระดับความช้ืนในดินมีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 
1650.00 กรัม น้ าหนักเฉลี่ยแตกต่างร้อยละ 2.54 
 
ค าส าคัญ : สมองกลฝังตัว  ไมโครคอนโทรลเลอร์  เมล่อน 
 

Abstract 
 The remote-control system for melon house cultivation was aimed to develop intelligent farm 
management systems and control systems, via remote mobile devices and remote internet systems. We used 
the M5Stack microcontroller for measuring and controlling the green melon varieties of Green-net, tested in 2 
rows, 32 plants per row, executed for 75 days. After that, the average sweetness and average weight were 
measured. The average sweetness of melons from the timer system was 15.60 while the average sweetness 
of melons from the soil moisture level system was 14.80. The average sweetness difference was 5.41%. In 
terms of the weight, the timer system provided melons with average weight of 1,692.00 grams while the soil 
moisture level system provided melons with average weight of 1,650.00 grams. The average weight difference 
was 2.54%. 
 
keywords : embedded, microcontroller, melon 
 
 
 
 
 

386



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

บทน า   
 ปัจจุบันการเพาะปลูกพืชในโรงเรือนเป็นที่นิยมมากข้ึน และพันธ์ท่ีนิยมปลูกมากขึ้น คือ การเพาะปลูกเมล่อนในโรงเรือน 
การเพาะปลูกเมล่อนนิยมใช้แรงงานคนในการเพาะเมล็ด เก็บผลผลิต การก าจัดวัชพืช การเตรียมพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก การให้น้ า
และปุ๋ย การให้น้ าและปุ๋ยมีความส าคัญเนื่องจากน้ าและปุ๋ยจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลเมล่อน และจากการศึกษางานด้าน
ระบบควบคุมโรงเรือนต่าง ๆ พบว่ามีการน าเทคโนโลยี RFID ประยุกต์เข้ากับการจัดการฟาร์มโคนม[1] การควบคุมความช้ืน
สัมพัทธ์และอุณภูมิโรงเพาะเห็ด ด้วยการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์[2][3] การเพาะปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์[4] และโรงเรือนเลี้ยง
ไหม[5] การประยุกต์ใช้ระบบ PLC ควบคุมความช้ืนสัมพัทธ์และอุณภูมิโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน[6] การประยุกต์ในด้านอื่น ๆ 
ได้แก่ ระบบFire Alarm System ที่ได้ท าการพัฒนาระบบด้วย Raspberry Pi และ Arduino Uno[7] การติดตามอัตราการเต้น
หัวใจของผู้ป่วยที่อยู่ภายนอกที่พักอาศัยให้สามารถแสดงข้อมูลบนระบบสมาร์ทโฟนได้ [8] และการติดตามสุขภาพสัตว์ผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วย zigbee และ PIC18F4550[9] เป็นต้น 

การค้นคว้าพบว่าเมล่อนต้องการความชื้นในดินอยู่ท่ีระดับ 5 – 8 วัดจากเครื่องวัดชนิดเข็มและความช้ืนสัมพัทธ์อยู่ที่ร้อย
ละ 70 - 80 ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการน าเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้เพื่อการเพาะปลูกเมล่อนพันธุ์กรีน
เน็ตในโรงเรือนเพื่อลดการใช้แรงงานในด้านการให้น้ าและปุ๋ย พร้อมทั้งการวัดค่าความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือน ด้วยความ
คาดหมายดังนี้ 1. เกษตรกรสามารถควบคุมและจัดการโรงเรือนได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการโรงเรือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 2. เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดต้นทุนของ
เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนต่อไป 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อนในยุคเทคโนโลยีที่ล้ าสมัยให้เป็น Smart 
Farmer ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการโรงเรือนอัจฉริยะและ
ระบบควบคุมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนระยะไกลและผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากระยะไกล 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1.ออกแบบแผนผังโปรแกรมเพื่อน าไปเขียนค าสั่งโปแกรมควบคุมระบบน้ าหยดและตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนส าหรับอุปกรณ์ M5Stack โดยใช้ซอฟต์แวร์ Arduino 

2.ติดตั้งระบตรวจวัดความช้ืนสัมพัทธ์อากาศจ านวน 5 ต าแหน่ง ระบบตรวจวัดอุณหภูมิจ านวน 5 ต าแหน่ง ด้วยอุปกรณ์ 
DHT22 และติดตั้งระบบตรวจวัดความช้ืนในดินแถวละ 3 ต าแหน่งส าหรับแถวท่ีใช้การควบคุมระบบน้ าหยดภายในโรงเรือน 

3.ด าเนินการทดสอบระบบควบคุมระบบน้ าหยด และระบบตรวจวัดความช้ืนสัมพัทธแ์ละอุณหภูมิอุณหภูมิ 
4.ด าเนินการทดสอบระบบการควบคุมผ่านระบบอุปกรณ์ระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ตผ่าน Blynk application 
5.ด าเนินการควบคุมระบบน้ าหยดระยะเวลา 75 วันในโรงเรือนที่เพาะปลูกเมล่อนพันธุ์กรีนเน็ต จ านวน 2 แถว แถวละ 

32 ต้น ระบบน้ าแบ่งออกเป็นสองระบบคือ ระบบการตั้งเวลาให้น้ า และระบบให้น้ าตามระดับความชื้นในดินโดยก าหนดให้อุปกรณ์
จ่ายน้ าเมื่อระดับความชื้นในดินน้อยกว่า 4 และหยุดจ่ายน้ าเมื่อความชื้นมากกว่า 8  

6.วิเคราะห์ค่าความหวานและน้ าหนักของเมล่อนเฉลี่ยของเมล่อนแต่ละแถว 
7.เปรียบเทียบปริมาณน้ าที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูกเมล่อนระหว่างการควบคุมด้วยอุปกรณ์ตั้งเวลาและการป้อนน้ าด้วย

ระดับความชื้นในดิน 
8.วิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัย 

 
 

387



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

ผลการวิจัย  
ขั้นตอนการทดสอบระบบ จากการท าสอบระบบการควบคุมและการตรวจวัดสามารถท างานได้ตามที่ออกแบบไว้โดย

สามารถอ่านค่าสถานะความช้ืน อุณหภูมิผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลได้ และที่โรงเรือนมีหน้าจอ
แสดงผลได้ ดังภาพท่ี 1ด้านล่างนี ้ 

           
ภาพที่ 1 ผลการทดสอบระบบ (ด้านซ้ายคือการสื่อสารจากระยะไกล ด้านขวามือแสดงผลที่อุปกรณ์ไมโครคอนโทรล เลอร์ 
M5Stack ) 
 ขั้นตอนการเก็บผลค่าความหวานและน้ าหนักเมล่อนแสดงดังผลตารางต่อไปนี้ 
ผลค่าความหวานได้ผลดังตารางที่ 1 แสดงค่าความหวาน 
ตารางที ่1 ค่าความหวาน หน่วย % บริกซ์ 

แถวที ่ ค่าความหวาน 
(%บริกซ์) 
ครั้งท่ี 1 

ค่าความหวาน 
(%บริกซ์) 
ครั้งท่ี 2 

ค่าความหวาน 
(%บริกซ์) 
ครั้งท่ี 3 

ค่าความหวาน 
(%บริกซ์) 
ครั้งท่ี 4 

ค่าความหวาน 
(%บริกซ์) 
ครั้งท่ี 5 

ค่าเฉลี่ยค่าความ
หวาน (%บริกซ์) 

T1 15.00 16.00 14.00 16.00 17.00 15.6000 
T2 14.00 13.00 16.00 16.00 15.00 14.8000 

*หมายเหตุ : T1 คือ ระบบท่ีให้น้ าตามการตั้งเวลา  T2 คือ ระบบท่ีให้น้ าตามระดับความชื้นในดิน 
ตารางที่ 2 ค่าน้ าหนักเฉลี่ย หน่วย กรัม 

แถวที่ ครั้งที่1 
(กรัม) 

ครั้งที่2 
(กรัม) 

ครั้งที่3 
(กรัม) 

ครั้งที่4 
(กรัม) 

ครั้งที่5 
(กรัม) 

น้ าหนักเฉลี่ย 
(กรัม) 

T1 1640.00 1580.00 1730.00 1820.00 1690.00 1692.0000 
T2 1530.00 1650.00 1690.00 1720.00 1660.00 1650.0000 

*หมายเหตุ : T1 คือ ระบบท่ีควบคุมด้วยการตั้งเวลาให้น้ า  T2 คือ ระบบท่ีให้น้ าตามระดับความชื้นในดิน 
 
อภิปรายผล  

จากตารางที่ 1 ซึ่งเป็นตารางแสดงค่าความหวาน หน่วย %บริกซ์ พบว่าค่าความหวานในระบบที่ให้น้ าตามการตั้งเวลามี
ค่าความหวานเฉลี่ย 15.60 และค่าความหวานในระบบท่ีให้น้ าตามระดับความชื้นในดินมีค่าความหวานเฉลี่ย 14.80 ค่าความหวาน
เฉลี่ยแตกต่าง 0.80 %บริกซ์ คิดเป็นร้อยละ 5.41 

จากตารางที่ 2 ซึ่งเป็นตารางแสดงน้ าหนักเมล่อน หน่วย กรัม พบว่าในระบบที่ให้น้ าตามการตั้งเวลามีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 
1692.00 กรัม และระบบที่ให้น้ าตามระดับความชื้นในดินมีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 1650.00 กรัม น้ าหนักเฉลี่ยแตกต่าง 42 กรัม คิดเป็น
ร้อยละ 2.54 
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จากผลทีอ่ภิปรายไปแล้วนั้นพบว่าค่าความหวานเฉลี่ยและน้ าหนักเฉลี่ยของระบบควบคุมด้วยความช้ืนในดินมีค่าน้อยกว่า
ระบบท่ีมีการตั้งเวลา ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการน าไปใช้ในระบบจริงจะต้องพิจารณาค่าที่มีการลดลงดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นเกณฑ์
การพิจารณารูปแบบการใช้งานในการเพาะปลูกเมล่อน 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ระบบอุปกรณ์ที่ออกแบบสามารถท างานได้ทั้งในเรื่องการสื่อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลและสามารถตรวจวัด
ควบคุมค่าความช้ืนสัมพัทธ์และอุณหภูมิได้ สามารถสั่งระบบจ่ายน้ าได้ตามระดับความช้ืนที่ก าหนดได้ ค่าความหวานเฉลี่ยและ
น้ าหนักเฉลี่ยระบบที่ออกแบบมีค่าน้อยระบบตั้งเวลา โดยมีค่าความหวานเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.41 ค่าน้ าหนักเฉลี่ยลดลงร้อยละ 
2.54 ตามล าดับ 
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การศึกษาคุณภาพไรแดงจากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดต่อการเจริญเติบโตและ 
ความเข้มสีของปลาสอดแดงหางดาบ 

Study on Quality of Water Flea  Moina macrocopa with Defferent Method Culture 
on growth and color intensity in red Swordtail (Xiphophorus hellerii) 

 

ปภัสสรา จ๊อดมา*  เบญจรตัน์ ก าจัด  และ ภสัรา  เนตรแสงศร ี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณโุลก 

*corresponding author e-mail: Papatsara.j@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพไรแดงต่อการเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาสอดแดงหางดาบ วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) จ านวน 200 ตัว การทดลองออกเป็น 2 ชุดการ
ทดลอง ชุดการทดลองที่ 1 การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยอาหารต่างชนิด การทดลองที่ 2 ศึกษาการเจริญเติบโตและความเข้มของสีปลา
สอดแดงหางดาบ ให้กินไรแดงวันละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 90 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าผลผลิตไรแดงเพาะเลีย้งด้วยน้ าหมกัเศษ
หัวปลา (34.05±3.89) มีแนวโน้มให้ผลผลิตดีสูงกว่าอาหารชนิดอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
อย่างไรก็ตาม เมื่อน าไรแดงไปเลี้ยงปลาสอดแดงหางดาบ พบว่าปลาสอดแดงหางดาบที่ได้รับไรแดงที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักมูลกวางมี 
อัตราการเจริญโตจ าเพาะ (0.02±0.02) น้ าหนักสุดท้าย (0.08±0.01 กรัม/ตัว) และความยาว (14.24±2.54 มม/ตัว) มีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตดีกว่าไรแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดอื่นๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) ปลาสอดแดงหางดาบที่เลี้ยง
ด้วยไรแดงในอาหารต่างชนิดประสิทธิภาพการเกิดสีต่างกัน คือ ไรแดงเลี้ยงด้วยน้ าหมักมูลกระบือมีค่าความสว่างของส ี(L*) เท่ากับ 
61.02±6.4 ไรแดงที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักจากมูลกวางมีค่าความเข้มสีแดง (a*) เท่ากับ 10.04±3.43 และไรแดงที่เลี้ยงด้วยน้ าหมักเศษ
ปลามีค่าความเข้มสีเหลือง (b*) เท่ากับ 14.04±0.86 

 

ค าส าคัญ : ไรแดง น้ าหมักมูลสัตว์ อัตราการเจริญเติบโต ความเข้มสี  
 
Abstract 
 The objective of this research was study the Quality of Water Flea  Moina macrocopa on growth 
and color intensity of red Swordtail (Xiphophorus hellerii). A complete randomized design (CRD) was 
employed in 200 specimens of fish. The experimental design was 2 replications. Experiment 1: Moina 

macrocopa with defferent Recipe Culture. Experiment 2 : Performance on growth and intensity of red 
Swordtail by the swabs by feeding twice a day for 90 days. The results showed that, Fish waste fermentation 

on Water Flea Culture  to produce high yields (34.05 ± 3.89). However found the Water Flea  is fed to  waste 
fermentation on deer manure cause to Specific growth rate (0.02±0.02) Final weight(0.08±0.01 gram/body)and 
Final length(14.24±2.54 mm/body) Higher than other groups non significantly different (P≤0.05). Color intensity 
it was found that the brightness (L *) as61.02±6.4 with to waste fermented buffalo, Red color (a *) as 
10.04±3.43 with to waste fermented deer manure and and yellow color (b *) as 14.04±0.86    
 
keywords : moina macrocopa, fermented manure, growth rate, color intensity, red swordtail 
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บทน า 

การท าธุรกิจปลาสวยงามไม่เพียงแต่การเพาะเลี้ยงเพียงอย่างเดียว แต่การปรับปรุงให้มีสีสันของปลาสวยงามให้ตรงความ
ต้องการของผู้ซื้อเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เนื่องด้วยสีของปลาสวยงาม เป็นปัจจัยในการก าหนดราคาของปลาสวยงาม (Latscha, 1991) 
นอกจากวิธีการปรับปรุงสีปลาสวยงามแล้ว อาหาร แสงแดด ยังเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อสีปลาสวยงาม จะเห็นไ ด้ว่าในท้องตลาด
ปัจจุบันมีอาหารที่เร่งสีหลากหลายยี่ห้อ โดยองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิดสีปลาสวยงามสามารถท าได้โดยการเสริมแคโรทีนอยด์ใน
อาหาร (Latscha, 1991) ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าปลาสวยงามได้ ขณะเดียวกันอาหารในธรรมชาติเช่น ไรแดง 
หนอนแดง สามารถเป็นอาหารและเพิ่มสีสันให้กับปลาสวยงามได้ 

ไรแดง (Moina macrocopa) มีความส าคัญมากต่อการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยเฉพาะการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน 
ปัจจุบันไรแดงท่ีได้จากธรรมชาติมีปริมาณน้อยมากเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ประกอบกับการขยายตัวของการเพาะอนุบาล
สัตว์น้ า และปลาสวยงามที่เพิ่มมากขึ้น การผลิตไรแดงเพื่อรองรับท าได้ไม่เพียงพอ วิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงในปัจจุบันมีหลายวิธี แต่
ละวิธีให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของไรแดงที่แตกต่างกัน เมื่อน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์น้ าน่าจะมีผลต่อการเจริญเติบโต ความ
สมบูรณ์ ประสิทธิภาพการเกิดสีในปลาสวยงามเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของปลาสวยงาม โดยปลาสวยงามที่เป็นความ
ต้องการของตลาดทั้งภายใน และ ต่างประเทศ คุณค่าทางอาหารของไรแดง น้ าหนักแห้งประกอบด้วยโปรตีน 74.09 เปอร์เซ็นต์ 
คาร์โบไฮเดรต 12.50 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10.19 เปอร์เซ็นต์ และเถ้า 3.47 เปอร์เซ็นต์ นับได้ว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อการประมง
น้ าจืดเป็นอย่างมาก (สันทนาและคณะ, 2524) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพไรแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วย
อาหารต่างชนิด ส าหรับการน าไปใช้ในเป็นอาหารส าหรับสัตว์น้ า 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งเป็น 2 ข้ันตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการทดลองเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยสูตรอาหารที่ต่างกัน จ านวน 3 สูตรได้แก่ สูตรน้ าหมักมูลกระบือ สูตร
น้ าหมักมูลกวาง และสูตรน้ าหมักเศษหัวปลา ใส่น้ าหมักแต่ละสูตรปริมาตร 300 มิลลิลิตรต่อน้ าเขียว 30 ลิตรในตู้กระจกขนาด 
30×60×40 เซนติเมตรพร้อมหัวทรายให้อากาศตู้ละ 1 หัว ทิ้งไว้ 3 วัน เติมหัวเช้ือพันธุ์ไรแดงจ านวนตู้ละ 3 กรัมหลังจากนั้นทิ้งไว้
อีก 4 วันท าการทยอยเก็บไรแดงเพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาทดลองต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมปลาทดลอง ส าหรับการทดลองครั้งนี้ใช้ปลาสอดแดงหางดาบ red Swordtail (Xiphophorus 
hellerii) อายุ 2 สัปดาห์ เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 30×60×40 เซนติเมตร ใส่น้ าที่สะอาด ตู้ละ 10 ลิตร จ านวน 4 ตู้ พร้อมหัวทราย
ให้อากาศตู้ละ 1 หัว น าลูกปลาสอดแดงหางดาบใส่ตู้ละ 50 ตัว จ านวน 200 ตัว ให้ไรแดงมีชีวิตเป็นอาหารจากไรแดงที่เลี้ยงด้วย
สูตรอาหารจ านวน 4 สูตร ได้แก่ สูตรไรแดงธรรมชาติ (กลุ่มควบคุม) สูตรน้ าหมักมูลกระบือ สูตรน้ าหมักมูลกวาง และสูตรน้ าหมัก
เศษหัวปลา โดยให้อาหารวันละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้ไรแดง 0.5 กรัม 

การเก็บข้อมูล 
 ข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ ค่าน้ าหนักสุดท้ายของการทดลอง (Final Weight; FW) น้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (Weight 
Gain; WG) อัตราการเจริญเติบโต (Average Daily Gain; ADG) อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (Specific Growth Rate; SGR) 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว (Feed Conversion Ratio; FCR) 
 ค่าความสว่างสีผิวปลาสอดแดงหางดาบ (L*) ค่าความเข้มสีแดง (a*) ค่าความเข้มสีเหลือง (b*) ของบริเวณล าตัวปลา
สอดแดงหางดาบที่เลี้ยงไรแดงด้วยน้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ และน้ าหมักเศษหัวปลา 
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วิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่ได้จากหารทดลองไปวิเคราะห์ความแปรรวน (Analysis of Variance) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ
ระหว่างกลุ่มทดลอง ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีการของ Duncan new 
multiple range test ในโปรแกรมส าเร็จรูป SAS (2009) 
 
ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาคุณภาพไรแดงต่อการเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาสอดแดงหางดาบ เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า 
1. ผลผลิตการเพาะเลี้ยงไรแดงด้วยสูตรอาหารที่ต่างกัน จ านวน 3 สูตรได้แก่ สูตรน้ าหมักมูลกระบือ สูตรน้ าหมักมูลกวาง 

และสูตน้ าหมักเศษหัวปลา พบว่า น้ าหมักเศษหัวปลาให้ผลผลิตดีที่สุดเท่ากับ 34.05±3.89 กรัม รองลงมา น้ าหมักมูลกวางและน้ า
หมักมูลกระบือ เท่ากับ 30.21±1.75 และ 28.08±1.34 กรัม ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 ผลผลิตไรแดงและคุณสมบัติของน้ า 
 
สูตรใช้ในการทดลอง 

 
P-Value 

ลักษณะ  น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ น้ าหมักเศษหัวปลา  

อุณหภูมิ  27-27 27-29 27-29  
ค่า pH  7.4 7.4 7.5  
ไรแดง(กรัม)  30.21±1.75c 28.08±1.34c 34.05±3.89b <0.05 
 

ประสิทธิภาพการเลี้ยงผลผลิตไรแดงทั้ง 3 สูตรพบว่าการใช้น้ าหมักจากมูลสัตว์ยังให้ผลผลิตที่มากขึ้นและแตกต่างกันของ
แต่ละชนิด ดังนี้ น้ าหมักมูลกวางเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ น้ าหมักมูลกระบือเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ น้ าหมักเศษหัวปลาเพิ่มขึ้น 34 
เปอร์เซ็นต์ น้ าหมักเศษหัวปลามีประสิทธิภาพการเลี้ยงผลผลิตไรแดงสูงที่สุด แสดงดังภาพที ่1 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงผลผลิตไรแดง (เปอร์เซ็นต์) 

 
 

33% 

33% 

34% 

ผลผลิตไรแดง(กรัม) 

น้ าหมักมูงกวาง 

น้ าหมักมูลกระบือ 

น้ าหมักเศษหัวปลา 
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2. ผลของไรแดงต่อความเข้มสีปลาสอดแดงหางดาบ 
 ค่าความสว่างสีผิวปลาสอดแดงหางดาบ (L*) ระยะเวลา 45 วันพบว่า ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกระบือ น้ าหมักมูลกวาง 
และ ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักเศษหัวปลา มีค่าเท่ากับ 57±8.37 53.92±10.98 และ 53.88±5.35 ตามล าดับมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเลี้ยงจนถึงระยะเวลา 90 วันพบว่า ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกระบือ ไรแดงที่เลี้ยงใน
น้ าหมักเศษหัวปลา ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกวาง มีค่าเท่ากับ 61±6.84 58.92±0.81 และ57.12±8.75 ตามล าดับมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงตารางที่ 2 
 ค่าความเข้มสีแดง (a*) ระยะเวลา 45 วันพบว่า ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ และน้ าหมักเศษหัว
ปลา มีค่าเท่ากับ 9.44±3.96 7.08±2.25 7.08±1.43 ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และ
ระยะเวลา 90 วันพบว่า ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกวาง หมักมูลกระบือและน้ าหมักเศษหัวปลา มีค่าเท่ากับ 10.04±3.34 
9.04±0.82 6.98±1.00 ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงตารางที่ 2 
 ค่าความเข้มสีเหลือง (b*) ระยะเวลา 45 วันพบว่า ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ ในน้ าหมักเศษหัว
ปลา มีค่าเท่ากับ 9.94±4.24 11.86±2.77 12.1±1.7 ตามล าดับ ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ระยะเวลา 
90 วันพบว่าไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักเศษหัวปลา  น้ าหมักมูลกระบือ และน้ าหมักมูลกวาง มีค่าเท่ากับ 14.04±0.86 13.58±2.43 
และ 10±3.39ตามล าดับ มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าความสว่างสีผิวปลาสอดแดงหางดาบ (L*) ค่าความเข้มสีแดง (a*) ค่าความเข้มสีเหลือง (b*) ของบริเวณล าตัวปลา
สอดแดงหางดาบที่เลี้ยงด้วยไรแดงจากน้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ และน้ าหมักเศษหัวปลา 
 
วัน ค่าสีผิว กลุ่มการทดลอง 
  ไรแดงธรรมชาติ น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ น้ า ห มั ก จ า ก 

หัวปลา 
45 

ค่าความสว่าง (L*) 
69.02±10.56b 53.92±10.98c 

 
57±8.37c 
 

53.88±5.35c 
 

90 72.02±8.55a 57.12±8.75bc 61±6.84b 58.92±0.81b 
45 

ค่าความเข้มสีแดง (a*) 
10.04±2.59 9.44±3.96 7.08±2.25 7.08±1.43 

90 12.02±1.69a 10.04±3.34ab 9.04±0.82bc 6.98±1.00c 
45 

ค่าความเข้มสีเหลือง (b*) 
4.46±4.02c 9.94±4.24bc 11.86±2.77b 12.1±1.7b 

90 6.02±0.54c 10±3.39bc 13.58±2.43b 14.04±0.86b 
 

3. ผลของไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลาสอดแดงหางดาบ 
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการทดลองปลาสอดแดงท่ีได้รับไรแดงจากน้ าหมักมูลกวางมีแนวโน้มที่สูงกว่า น้ าหมัก

มูลกระบือ และน้ าหมักจากหัวปลามีค่าเท่ากับ 0.08±0.01(กรัม/ตัว) 0.04±0.02(กรัม/ตัว) 0.06±0.02 (กรัม/ตัว) ตามล าดับ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)   

 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักจากหัวปลา น้ าหมักมูลกระบือ 0.02±0.01(กรัม/ตัว)  0.02±0.01(
กรัม/ตัว)  0.01±0.00(กรัม/ตัว) ตามล าดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ตารางที ่3    
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ค่าเฉลี่ยความยาวสุดท้าย น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักจากหัวปลา น้ าหมักมูลกระบือมีค่าเท่ากับ 14.24±2.54(มม/ตัว)  
12.18±1.61(มม/ตัว) 11.44±2.56(มม/ตัว) ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ตารางที ่3    

อัตราการรอดตายของปลาสอดแดงหางดาบที่เลี้ยงด้วย น้ าหมักมูลกระบือ น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักจากหัวปลา เท่ากับ 
96.20±2.12 94.12±2.83 89.66±4.24 ตามล าดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ตารางที่ 3    

 
ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของปลาสอดแดงหางดาบที่ได้รับอาหารจากไรแดงธรรมชาติ น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การเจริญเติบโต กลุ่มการทดลอง 

ไรแดงธรรมชาติ น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ น้ าหมักเศษปลา 

น้ า ห นั ก เ ริ่ ม ต้ น 
(กรัม/ตัว) 
ความยาวเริ่มต้น
(มม./ตัว) 

0.04±0.02c 

 

7.6±1.30 

0.06±0.03b 

 

7.5±0.90 

0.03±0.02c 

 

6.8±0.80 

0.04±0.01c 

 

7±0.40 

 
น้ า ห นั ก สุ ด ท้ า ย 
(กรัม/ตัว) 

0.06±0.03c 0.08±0.01c 0.04±0.02c 0.06±0.02c 

น้ าหนักที่ เพิ่มขึ้น 
(กรัม/ตัว) 

0.02±0.01c 0.02±0.01c 0.01±0.01c 0.02±0.01c 

ความยาวสุดท้าย 
(มม./ตัว) 

9.46±1.29c 14.24±2.54b 11.44±2.56bc 12.18±1.61bc 

ความยาวที่เพิ่มขึ้น 
(มม./ตัว) 

1.86±0.01c 6.74±0.18b 4.64±0.61c 5.18±0.67c 

อั ต ร า ก า ร จ ริ ญ
เติบโต 
(กรัม/วัน) 

0.0002±0.0001c 0.0002±0.0002c 0.0001±0.000c 0.0001±0.0001c 

อั ต ร า ก า ร จ ริ ญ
เติบโตจ าเพาะ 
(เปอร์เซ็นต์/วัน) 

0.02±0.01c 0.02±0.02c 0.01±0.00c 0.01±0.02c 

อั ต ร า ร อ ด 
(เปอร์เซ็นต์) 

97.96±1.41a 94.12±2.83bc 96.20±2.12b 89.66±4.24c 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาผลการใช้น้ าหมักจากมูลสัตว์ ในการเพาะเลี้ยงไรแดงของทั้ง 3 สูตร น้ าหมักเศษหัวปลาให้ผลผลิตดีที่สุด 

เท่ากับ 34.05±3.89 กรัม รองลงมา น้ าหมักมูลกวาง และน้ าหมักมูลกระบือ เท่ากับ 30.21±1.75 และ 28.08±1.34 กรัม 
ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคล้องกับ กรมประมง (2553) ได้ท าการศึกษาการ
ท าอาหารสัตว์น้ า (น้ าเขียว) โดยมีส่วนผสมดังนี้ ปูนขาว มูลสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย ไก่ ค้างคาว เป็นต้น ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟส 
ปุ๋ยยูเรีย โดยกล่าวว่า น้ าเขียวเกิดขึ้นได้ด้วยแสงแดด แร่ธาตุปุ๋ยที่ใส่ลงไปในบ่อ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ละลายในน้ า แพ
ลงก์ตอนพืชจะน าเอาสารอาหารเหล่านั้นไปใช้โดยตรงโดยเฉพาะพืชที่มีสีเขียวจะสร้างอาหารได้เองด้วยขบวนการสังเคราะห์ด้วย
แสง ซึ่งมีปฏิกิริยาผลิตออกซิเจนออกมา ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ต้องอาศัยอาหารจากแพลงก์ตอนพืช ท าให้ภายในบ่อมีอาหารของ
แพลงก์ตอนพืชและมีอาหารอุดมสมบูรณ์สภาพแวดล้อมดีขึ้นก็จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตดี และสอดคล้องกับ อุทัยวรรณ (2529) 
ศึกษาประสิทธิภาพการเพิ่มจ านวนไรแดงในปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อทราบคุณลักษณะทางชีววิทยา โดยใช้อาหาร 6 ชนิด คือ มูลไก่ มูลโค 
มูลสุกร ผักตบชวาหมัก ฟางข้าวหมัก (อาหารแต่ละชนิดใช้อัตราส่วน 1,2,3,4 และ 5 กรัมต่อน้ าหนึ่งลิตร) อาหารทั้ง 6 ชนิด แต่ละ
ชนิดน ามาผสมที่ไม่มีคลอรีน 1 ลิตร ต้มเดือดนาน 20 นาทีและกรองด้วยผ้าขาวบาง หลังเตรียมอาหาร 3 วันคัดไรแดงเพศเมียลงไป
ในหลอดการทดลองหลอดลง 1 ตัว ผลเปรียบเทียบทางคุณลักษณะทางชีวิทยาของแต่ละกลุ่มการทดลองพบว่า อัตราการเจริญ
พันธุ์สุทธิของมูลโค 5 กรัม มีค่าสูงสุด รองลงมาเป็นฟางข้าวหมัก 3 กรัม ผักตบชวา 5 กรัม มูลสุกร 3 กรัม มูลไก่ 1 กรัม เท่ากับ 
28.04 27.90 25.90 19.01 14.83 และ 8.52 ตามล าดับ ประสิทธิภาพการเพิ่มจ านวนและอัตราการเพิ่มที่แท้จริงพบว่า มูลโค 4 
กรัม มีค่าสูงที่สุด รองลงมา มูลสุกร 5 กรัม ฟางข้าว 2 กรัม ผักตบชวาหมัก 4 กรัม มูลไก่ 1 กรัม มีค่าเท่ากับ 7.35 7.18 7.09 
6.19 4.98 และ 4.32 ตามล าดับ ดังน้ันมูลทั้ง 6 กลุ่มการทดลองมีค่าต่างกัน 

ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาสอดแดงหางดาบ ที่เลี้ยงด้วยไรแดงธรรมชาติ น้ าหมักมูลกวาง น้ าหมักมูลกระบือ 
และน้ าหมักเศษหัวปลา เป็นระยะเวลา 90 วัน พบว่า ปลาสอดแดงที่ได้รับไรแดงจากน้ าหมักมูลกวาง มีแนวโน้มการเจริญเติบโต
ดีกว่า โดยมีค่าการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านน้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย(0.08±0.01 กรัม/ตัว) น้ าหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (0.02±0.01 กรัม/ตัว) 
และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (0.02±0.02) ไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ(P<0.05) อาจเนื่องจากมูลกวางไม่มีแอมโมเนีย และใน
การทดลองครั้งนี้ได้น ามูลกวางมาหมักร่วมกับกากน้ าตาลจึงท าให้มีปริมาณของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สูง
สามารถเป็นอาหารของไรแดงส่งผลให้ไรแดงมีการเจริญเติบโตดี จึงมผีลให้ปลาสอดแดงหางดาบที่ได้รับไรแดงจากน้ าหมักมูลกวาง 
มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีกว่าน้ าหมักสูตรอื่นๆ สอดคล้องกับ นุชนรีและคณะ (2551) การอนุบาลปลาดุกลูกผสมและปลาแฟนซี
คาร์พ อายุ 10 วัน ด้วยไรแดงในสภาพต่าง ๆ ที่ผ่านการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ได้แก่ ไรแดงสดแช่แข็ง ไรแดงสด
เสริมสารอาหารแช่แข็ง ไรแดงสดเสริมสารอาหารและแช่ด้วยน้ าเกลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (อุณหภูมิน้ าเกลือ 25+1 องศาเซลเซียส) แช่
แข็ง ไรแดงสดเสริมสารอาหารและแช่ด้วยน้ าเกลือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (อุณหภูมิน้ าเกลือ 17+1 องศาเซลเซียส) แช่แข็ง และ ไรแดงมี
ชีวิต (ชุดควบคุม) เป็นระยะเวลา 14 วัน ผลการทดลองพบวา ปลาทั้ง 2 ชนิดที่เลี้ยงด้วยไรแดงมีชีวิต และไรแดงสดแช่ มีค่าการ
เจริญเติบโต ทั้งด้านน้ าหนัก ความยาว น้ าหนักเพิ่มเฉลี่ย น้ าหนักเพิ่ม ต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีค่าการ เจริญเติบโตมากกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  

 
สรุปผลการวิจัย   

จากการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อน าเอาไรแดงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีที่แตกต่างกัน มาเลี้ยงปลาสอดแดงหางดาบ พบว่า 
ปลาสอดแดงท่ีได้รับไรแดงจากน้ าหมักมูลกวาง มีการเจริญเติบโต ทั้งทางด้านน้ าหนักเฉลี่ยสุดท้าย(0.08±0.01 กรัม/ตัว) น้ าหนัก
เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (0.02±0.01 กรัม/ตัว) และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (0.02±0.02) ไม่มีแตกต่างกันทางสถิติ(P<0.05) อัตราการ
รอดตายพบว่าปลาสอดแดงหางดาบที่ได้รับไรแดงจากการเลี้ยงด้วยน้ าหมักจากเศษหัวมีอัตราการรอดตายต่ า (89.66±4.24 ) กว่า
ทุกกลุ่มการทดลอง มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P<0.05) อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบความเข้มของสีปลาสอดแดงหางดาบที่ได้รับ
ไรแดงจากกการเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารต่างกันพบว่าค่าความสว่าง (L*) พบว่า ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักมูลกระบือ น้ าหมักเศษหัว
ปลา และน้ าหมักมูลกวาง มีค่าเท่ากับ 61±6.84 58.92±0.81 และ57.12±8.75 ตามล าดับ ค่าความเข้มสีแดง (a*) ไรแดงที่เลี้ยงใน
น้ าหมักมูลกวาง หมักมูลกระบือ และน้ าหมักเศษหัวปลา มีค่าเท่ากับ 10.04±3.34 9.04±0.82 6.98±1.00 ตามล าดับ และค่า
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ความเข้มสีเหลือง (b*) ไรแดงที่เลี้ยงในน้ าหมักเศษหัวปลา  น้ าหมักมูลกระบือ และน้ าหมักมูลกวาง มีค่าเท่ากับ 14.04±0.86 
13.58±2.43 และ 10±3.39 ตามล าดับ 

 คุณภาพของไรแดงจากการเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกันอาจเป็นไปได้ว่าองค์ประกอบของไรแดงทางด้าน
โภชนาการ เช่น ปริมาณโปรตีนหรือชนิดของกรดอะมิโนของโปรตีน อาจมีความแตกต่างกัน แต่จากการศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาถึง
ปริมาณโปรตีน เนื่องจากปริมาณผลผลิตของไรแดงที่ได้ในแต่ละสูตรอาหารไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในไรแดง 
ถ้ามีการศึกษาต่อไปควรศึกษาถึงกรดอะมิโนและกรดไขมัน ที่พบในไรแดงท่ีเพาะเลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่แตกต่างกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครอน (PM10) 
ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตจราจรหนาแน่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ใน

บรรยากาศที่อยู่ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การจราจรหนาแน่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศปริมาตรต่ า เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมงต่อวัน ผลการศึกษา
พบว่า PM10 มีความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองภายในห้องเรียน มีค่าอยู่ในช่วง 51.28 - 330.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ภายนอกห้องเรียน มีค่าอยู่ในช่วง 145.32 - 316.88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศภายใน
อาคารที่เหมาะสมส าหรับในอาคารในประเทศไทย ที่ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ใน 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
การวิเคราะห์โลหะหนักในฝุ่นละอองพบว่า เหล็ก มีค่ามากท่ีสุด อยู่ในช่วง 0.31 - 26.20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ 
แคดเมี่ยม อยู่ในช่วง 0.12 - 6.61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสังกะสี มีความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.02- 5.55 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ส่วนตะกั่วและทองแดง ไม่สามารถตรวจพบได้ 
 
ค าส าคัญ: โรงเรียน อาคาร ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน โลหะหนัก 
 

Abstract 
 This research aimed to study indoor and outdoor particles smaller than 10 microns (PM10) 
concentrations in class rooms of primary school in traffic areas of Phitsanulok. The indoor and outdoor PM10 

were collected by mini volume air sampler (Air metrics) for 8 hours/day. Results showed that the indoor and 
outdoor PM10 concentrations were in the range of 51.28-330.33 µg/m3 and 145.32 - 316.88 µg/m3, respectively. 
The concentrations of indoor PM10 exceed the standard of indoor air quality for buildings in Thailand (50 
µg/m3 for 8 hours). For heavy metal analysis, Fe was found to be highest level, in range of  0.31 – 26.20 

µg/m3 followed by Cd were 0.12 – 6.61 µg/m3 and Zn were 0.02 – 5.55 µg/m3, respectively. However, Pb and 
Cu were not detectable. 
 
keywords: school building PM10 heavy metal  
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บทน า 
 อากาศที่อยู่รอบตัวเรานั้นเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะในการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ นั้น ต้องการอากาศใน
การหายใจเข้าไปในร่างกายเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย และอากาศเหล่านั้นที่เราใช้ในการหายใจนั้นจะต้องเป็น
อากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากการปนเปื้อนของฝุ่นละอองและโลหะหนักต่างๆ จึงจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์เรา ฝุ่น
ละอองในบรรยากาศเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส าคัญที่สุดของเมืองใหญ่ๆ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์เรา
ทางตรง และทางอ้อม โดยสารมลพิษทางอากาศที่พบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สามารถ
เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ เป็นอันตรายอย่างมากส าหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจและหลอดเลือดสูง ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยท าให้
อาการของโรคประจ าตัวรุนแรงข้ึนอย่างเฉียบพลัน ส าหรับบุคคลทั่วไปอาจท าให้เกิดอาการของโรคปอด หรือโรคหัวใจเมื่อได้รับใน
ปริมาณที่มาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) เนื่องจากมนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอาคาร บ้านเรือนต่างๆ มากกว่าร้อยละ 90 (ส านัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2559) ดังนั้นคุณภาพอากาศจึงส าคัญมากส าหรับมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก เพราะเด็กนั้นมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างต่ า 
จึงอ่อนไหวต่อคุณภาพอากาศที่ไม่ดี เด็กมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ใหญ่ แม้จะอยู่ในสถานที่เดียวกัน ซึ่งการหายใจเอามลพิษเข้าไปนี้
อาจส่งผลกระทบในการรบกวนการท างานและพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียนได้ (วีรนุช ปุยภิรมย์, 2556) 
 ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการพัฒนาความเจริญทุกด้านอย่างรวดเร็วและมีความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจรวมถึงแหล่งท่องเที่ยว จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเป็น
จ านวนมาก ท าให้เกิดการจราจรที่หนาแน่นจากข้อมูลที่ได้กล่าวมานี้จึงอาจท าให้ท าโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ติดกับถนนสาย
หลักที่มีการจราจรหนาแน่น ติดขัด มีปัญหาด้านคุณภาพอากาศจากฝุ่นละออง เขม่าควันจากท่อไอเสีย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อการปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครอน (PM10) ในอาคารโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
จราจรหนาแน่น อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งการติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศภายในอาคารของโรงเรียนประถมศึกษา จะเป็น
ประโยชน์ในการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอากาศภายในต่อไป 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
             พื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมต้น  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 424 
คน จ านวนครู/บุคลากร 21 คน ตั้งอยู่บนถนนบรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งตั้งติดอยู่กับถนนสายหลัก 6 
ช่องการจราจร เป็นย่านการค้า อาคารพาณิชย์และหน่วยงานราชการ  (ดังภาพท่ี 1) 
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ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา 

 การเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง PM10 โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างปริมาตรต่ า (Airmetrics Minivol) ที่อัตราการไหล 5 ลิตรต่อ
นาที เป็นเวลา 8 ช่ัวโมงต่อวันของช่วงเวลาตั้งแต่ 08.00 น. - 16.00 น. ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ภายในและภายนอกอาคารเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 

การวิเคราะห์โลหะหนักในฝุ่นละออง โดยน ากระดาษกรองที่ผ่านการเก็บตัวอย่างฝุ่น ดูดความช้ืนในโถดูดความช้ืนเป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง แบ่ง 1 ใน 4 ส่วนของกระดาษกรอง น ามาย่อยด้วยกรดซัลฟูริก โดยเครื่อง Microwave Digestion ที่อุณหภูมิ 
220 องศาเซลเซียส ก าลังไฟ 1800 วัตต์ เวลา 30 นาที แล้วน าไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) ทองแดง (Cu) 
เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) และแคดเมียม (Cd) ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) รุ่น Shimadzu AA-
6200 โดยมีค่าขีดจ ากัดของการตรวจวัด (Limit of detection: LOD) ของ Zn Pb และ Fe มีค่าเท่ากับ  0.10 นาโนกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร Cd มีค่าเท่ากับ 0.03 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร Cu มีค่าเท่ากับ 0.07 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่าร้อยละการ
กลับคืน (% recovery) อยู่ในช่วง 98 - 117% 

ผลการวิจัย  
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ระยะเวลา

เก็บตัวอย่าง 8 ช่ัวโมงต่อวัน ผลจากการศึกษาพบว่า พื้นที่ภายในอาคาร มีค่าอยู่ในช่วง 51.28 – 330.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรและภายนอกอาคาร มีค่าอยู่ในช่วง 142.32 – 316.88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ดังตารางที่ 1)  ซึ่งความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองขนาดเล็กว่า 10 ไมครอน (PM10) มีค่าเกินค่ามาตรฐานค่าเฝ้าระวังคุณภาพอากาศภายในอาคารของกรมอนามัย ที่
ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ตารางที ่1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  

PM10  (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ภายนอกอาคาร ภายในอาคาร 
ค่าสูงสุด 316.88 330.33 
ค่าต่ าสดุ 142.32 51.28 
ค่าเฉลี่ย 234.76 187.69 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 103.45 55.40 
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 เมื่อเปรียบเทียบในจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 2 จุดพบว่าปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ยของ PM10 ภายในห้องเรียนมีค่าใกล้เคียงกับ
ภายนอกห้องเรียน  สาเหตุมาจากเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ใส่ลงเท้าเข้ามาในห้อง และไม่มีการท าความสะอาดที่ดีพอ รวมถึงโครงสร้าง
ของอาคารและจ านวนหน้าต่างท่ีเปิดนั้นน้อย ท าให้การระบายออกนั้นท าได้ไม่ดี ส่งผลให้ปริมาณเฉลี่ยของ PM10ภายในห้องเรียน
นั้นมีค่าที่สูงมาก ส่วนด้านนอกห้องเรียน ฝุ่นละอองอาจมีสาเหตุมาจากการจราจรและกิจกรรมต่าง ๆ รอบอาคารเรียน  

4.2 ความเข้มข้นของโลหะหนักในฝุ่นละออง PM10 

ผลการศึกษาความเข้มข้นเฉลี่ยของโลหะหนักในฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน (PM10 ) ภายในและภายนอกอาคาร
เรียนโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก โดยศึกษาวิเคราะห์โลหะหนักในฝุ่นละออง PM10 ได้แก่ ทองแดง (Cu) แคดเมียม (Cd) เหล็ก 
(Fe) สังกะสี (Zn) และ ตะกั่ว (Pb) ได้พบปริมาณโลหะหนัก  ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริมาณโลหะหนักของฝุ่นละออง PM10 
โลหะหนัก ค่าเฉลี่ยปริมาณโลหะหนักของฝุ่นละออง PM10  (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

พ้ืนที่ภายในอาคารเรียน พ้ืนที่ภายนอกอาคารเรียน 
แคดเมียม (Cd) 0.61 0.91 

เหล็ก (Fe) 10.01 15.29 
สังกะส ี(Zn) 1.22 1.87 
ตะกั่ว (Pb) ND ND 

ทองแดง (Cu) ND ND 
*ND คือ Non Detectable หรือไม่สามารถตรวจพบได้ 
 

ผลการวิจัยพบว่า ฝุ่นละอองภายนอกอาคารมีปริมาณความเข้มข้นเฉลีย่ของเหลก็มากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ 15.29 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ สังกะสี และแคดเมียม ตามล าดับ ส่วนฝุ่นละอองในอาคารมีปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ยของเหล็กมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 10.01 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเรียงระดับความเข้มข้นดังนี้ เหล็ก มีค่ามากที่สุด รองลงมา สังกะสี 
แคดเมียม ตามล าดับ ส่วนทองแดงและตะกั่วนั้นไม่สามารถตรวจพบได้ทั้งในพื้นที่ในอาคารและนอกอาคารโดยในประเทศไทยได้
ก าหนดค่ามาตรฐานโลหะหนักในบรรยากาศไว้เพียงชนิดเดียวคือ ตะกั่ว มีมาตรฐานเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 1.5 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่เกินมาตรฐาน 

 
อภิปรายผล  
    จากการศึกษาคุณภาพอากาศ PM10 ในอาคารในโรงเรียน ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าค่าเฉลี่ย PM10 

ภายในห้องเรียนนั้นมีค่าอยู่ที่ 187.69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และภายนอกห้องเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 234.76 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งมีค่าท่ีเกินมาตรฐาน ตามประกาศกรมอนามัย เรื่องมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในที่เหมาะสมส าหรับอาคารใน
ประเทศไทยที่ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2559) และ
การศึกษาในพื้นที่อื่นๆ (ตารางที่ 3)  จากผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมโดยรอบอาคารเป็นสาเหตุให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองที่แตกต่างกัน เช่น งานวิจัยของ ยศกิต เรืองทวีป (2552)  ที่ศึกษาปริมาณ PM10 ภายในห้องเรียนของโรงเรียนชุมชนวัดทุ่ง
หลวง ซึ่งอยู่ใกล้กับอุตสาหกรรมโรงโม่หิน และโรงเรียนสนามพุทธาวาส ซึ่งอยู่ไกลออกไปจากโรงโม่หิน มีปริมาณ PM10  ภายใน
ห้องเรียนมีค่าอยู่ในช่วง 250–302 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีค่าที่สูงกว่าการศึกษาครั้งนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ลักษณะการท างานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ท าการศึกษาคือโรงโม่หิน มีลักษณะการท างานท่ีต่อเนื่องในทุกวัน ท าให้เกิดฝุ่นสะสม
ในอากาศเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ปิยนุช ชัยพฤติตานนท์ (2556) ศึกษาปริมาณ PM10 ภายใน
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อาคารเรียนของวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พบว่าปริมาณ PM10 มีค่าอยู่ในช่วง 91.48 – 1,002 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี
ค่าสูงกว่าการศึกษาครั้งนี้เช่นกัน เนื่องจากสภาพในห้องเรียนภายในอาคารเรียนของทางวิทยาลัยมีระบบระบายอากาศ และการ
จัดการความสะอาดที่ไม่ดีพอ และกิจกรรมเช่นการเจาะโลหะ และ การไสไม้ในห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม   เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยของ วีรนุช ปุยภิรมย์ (2556) ศึกษาปริมาณ PM10ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนของโรงเรียนในต าบลบางกระสอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่าปริมาณ PM10 มีค่าอยู่ในช่วง  95 –1,084 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าที่สูงกว่าการศึกษาครั้งนี้ 
เนื่องจากโรงเรียนที่เป็นพ้ืนท่ีติดถนนสายที่เป็นทางยางมะตอยหรือคอนกรีต  
  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ พิชัย ศิริสุโขดม (2557) ศึกษาปริมาณฝุ่น PM10ภายในส านักงาน และกระบวนการผลิตใน
โรงงานอาหารสัตว์ พบว่าปริมาณ PM10 ที่ตรวจพบได้นั้นมีค่าอยู่ในช่วง 0.06 – 0.32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และงานวิจัยของ 
สุดารัตน์ ปานหลวง (2558) ศึกษาปริมาณฝุ่น PM10 ภายในห้องเรียนคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.
นเรศวร จ.พิษณุโลก ซึ่งพบปริมาณ PM10 ที่พบอยู่ที่ 1.23 – 3.43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งมีค่าน้อยกว่างานวิจัยนี้ อาจเป็น
ผลเนื่องมาจากการดูแลเครื่องมือและการท าความสะอาดห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
   การปนเปื้อนของโลหะหนักในฝุ่นท่ีมาจากการจราจร ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะมาจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงประเภทต่าง ๆ จะมี
การสะสมของโลหะหนักหลายประเภท เช่น แมงกานีส (Mn) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) เหล็ก (Fe) และแคดเมียม 
(Cd) (วนิดา จีนศาสตร์, 2551) กิจกรรมและลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง อาจเป็นแหล่งก าเนิดของฝุ่นละอองและโลหะ
หนักต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสะสมของมลพิษและแพร่กระจายต่อผู้ใช้อาคารส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานผู้ที่ท างานในอาคาร
นั้นได้ โลหะหนักที่ปนเปื้อนในอากาศภายในอาคารอาจเกิดจากวัสดุ อุปกรณ์หลังคา เฟอร์นิเจอร์ที่ผุกร่อน การปนเปื้อนของเหล็ก
อาจมาจากโครงสร้างอาคาร สีทาอาคารที่หลุดออกมา อีกประการหนึ่งอาจมาจากอนุภาคของฝุ่นละอองที่มาจากดิน หิน ทรายที่มี
ส่วนประกอบของแร่เหล็กท่ีมีการปนเปื้อนในธรรมชาติ (Latif et al, 2011; Srithawirat et al, 2016) 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน กับการศึกษาในพ้ืนท่ีอื่นๆ 

งานวิจัย เวลาที่ใช้เก็บ
ตัวอย่าง(ชั่วโมง) 

สถานที่เก็บตัวอย่าง PM10 

(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
งานวิจัยนี้  8 ภายในอาคารเรียน โรงเรยีนวัด

จันทร์ตะวันออก จ.พิษณโุลก 
51.28 -330.33 

 
ยศกิต เรืองทวีป (2552) 8 โรงเรียนในต าบลทุ่งหลวง อ าเภอ

ปากท่อ จังหวัดราชบุร ี
250–302  

ปิยนุช ชัยพฤติตานนท์ (2556) 8 ภายในอาคารเรียนของวิทยาลยั
การอาชีพพนมทวน 

91.48 – 1,084.00 

วีรนุช ปุยภิรมย์ (2556) 8 ภายในอาคารเรียนของโรงเรียนใน
ต าบลบางกระสอ  จ.นนทบุร ี

95-1259 

พิชัย ศิริสุโขดม (2557) 8 ส านักงานและกระบวนการผลิต
ในโรงงานอาหารสตัว ์

0.06-0.32 

สุดารตัน์ ปาหลวง (2558)  8 ภายในห้องเรียน คณะ
เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร         
จ.พิษณุโลก  

1.23-3.43 
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สรุปผลการวิจัย   
PM10 มีความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองภายในห้องเรียน มีค่าอยู่ในช่วง 51.28-330.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ

ภายนอกห้องเรียน มีค่าอยู่ในช่วง 145.32 -316.88 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภายอากาศภายใน
อาคารที่เหมาะสมส าหรับในอาคารในประเทศไทย ที่ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ใน 8 ช่ัวโมง เท่ากับ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
โดยฝุ่นละอองมีการปนเปื้อนของเหล็กสูงที่สุด อยู่ในช่วง 0.31 – 26.20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ แคดเมี่ยมอยู่
ในช่วง 0.12– 6.61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสังกะสี มีความเข้มข้นอยู่ ที่  0.02–5.55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อ านวยการ ครู และนักเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ที่ได้ให้ความสะดวกในการท าวิจัยในครั้งนี ้
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เครื่องแยกเมล็ดและตีฟูฝ้าย 
THE COTTON SPLITTING AND FLUFFING MACHINE 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: Kittisakd_s@rmutl.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีที่มาจากการส ารวจพูดคุยด้านปัญหากับกลุ่มทอผ้าบ้านศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง จึงมีแนวคิดใน
การศึกษา ออกแบบ และสร้างเครื่องแยกเมล็ดและตีฟูฝ้ายด้วยระบบกลไกขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและท าการทดสอบหาสมรรถนะของ
เครื่องแยกเมล็ดและตีฟูฝ้าย ผลการทดสอบสมรรถนะแสดงให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องที่ใช้แรงงานคนกับเครื่องทีส่ร้าง
โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเครื่องต้นก าลัง และน าผลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการศึกษาสมรรถนะของเครื่อง พบว่าการ
คัดแยกเมล็ดเครื่องแยกเมล็ดแบบที่สร้างใหม่มีอัตราการคัดแยกเมล็ดที่เร็วกว่าประมาณ 30.21 เมล็ดต่อนาที (หรือ 75.93%) หรือ
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่มีค่าท่ีน้อยกว่าเท่ากับ 9.65 เปอร์เซ็นต์ ด้านการตีฟเูครื่องแบบเดิมมีความสามารถในการตีฟูของฝ้ายที่
ดีกว่าเครื่องแบบใหม่เท่ากับ 2.89 ลบ.ซม./กรัม และมีค่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนที่ดีกว่า 1.16 เปอร์เซ็นต์  

ค าส าคัญ : ฝ้าย, มอเตอร์ แยกเมล็ด ตีฟูฝ้าย 
 

Abstract 
 This research is based on surveys, discussing problems with Mrs.Pranom Tapang (National Artist in 
the field of Visual Arts: Fine Arts – Art of Woven Fabric). The research was a concept for studying, designing and 
creating seed separator and cotton swirling machine with electrically driven mechanism and beat the cotton 
swab with an electrically driven mechanism and testing for the performance of the seed separator and cotton 
swab. The performance test shows the comparison between machine that uses labor and machine built using 
electrical equipment as a power tool. The results used to analyze data. The results of machine performance 
test: the speed rate of new seed separation was better than the original seed separator about 30.21 seed per 
minute (or 75.93%). Coefficient of Variation of new separation machine was less than the original machine 
about 9.65%. The performance of beat cotton for original machine was higher than new machine about 2.89 
cm3/gram. The CV value of original machine was better than new machine about 1.16%. 
 

keywords : coton motor seed separator beat cotton  
 
 

บทน า   
ฝ้ายเป็นไม้ต้นขนาดเล็กจัดอยู่ในประเภทพืชล้มลุกจะมีอายุประมาณ 2-3 ปีเท่านั้น ฝ้ายยังถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ

เจริญเติบโตในบริเวณที่มีอากาศร้อน ลักษณะของดินท่ีใช้เพื่อการเพาะปลูกควรเป็นดินเหนียวปนทราย อากาศโปร่ง ไม่ชอบที่ร่มเงา 
เส้นใยของฝ้ายดูดความช้ืนได้ง่ายเหมาะส าหรับการเป็นเครื่องนุ่งห่มในเมืองร้อน เพราะฝ้ายจะให้ความอบอุ่นที่พอเหมาะ สามารถซึม
ซับเหง่ือและดูดความช้ืน การถ่ายเทความร้อนสามารถท าได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สวมใส่ผ้าฝ้ายจะรู้สึกเย็นสบายดังนั้น จึงนิยมน าเส้นใย
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ของฝ้ายมาทอเป็นผืนผ้าส าหรับเป็นเครื่องนุ่งห่มและใช้ในชีวิตประจ าวัน แหล่งปลูกฝ้ายในประเทศไทยจะอยู่ที่จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ พิจิตร ลพบุรี ปราจีนบุรี สุโขทัย เพชรบุรี นครราชสีมา กาญจนบุรี และล าปาง ในการผลิตฝ้ายมีกระบวนการในการผลิตและ
แปรรูปที่ยุ่งยากโดยเฉพาะขั้นตอนในการแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้าย ปัจจุบันใช้เครื่องมือแยกเมล็ดฝ้าย และขั้นตอนการตีฟู จากการ
ลงพื้นทีศ่ึกษาข้อมูลกับกลุ่มทอผ้าบ้านศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง เลขที่ 97/2 หมู่ 9 ต าบลหัวทุ่ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
พบว่าเครื่องมือที่ใช้แยกเมล็ดฝ้ายท ามาจากไม้พยุง มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน ในขณะท าการแยกเมล็ดออกจากปุยฝ้ายนั้นต้องจับ
ด้ามหมุนตลอดเวลาและในการตีฟูยังเอาฝ้ายมาใส่ที่ตีฟูท่ีคล้ายคันธนูและใช้แรงในการดีดท าให้เกิดความเมื่อยล้าและยังใช้ระยะเวลา
ในการแยกเมล็ดฝ้ายออกจากปุยฝ้ายและตีฟูฝ้ายเป็นเวลานาน  
 ดังนั้นกลุม่ผู้วิจยัได้เหน็ถึงความส าคญัของปัญหาดังกล่าวและศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อการสร้าง
เครื่องผ่อนแรงของผูผ้ลติฝา้ย โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อการสร้างและทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องมอืแยกเมลด็และตีฟูฝ้าย  
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาโดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มทอผ้าบ้าน
ศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง เลขที่ 97/2 หมู่ 9 ต าบลหัวทุ่ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีตัวแทนจ านวน 5 คน ท าการทดสอบซ้ า
ในแต่ละข้อมูลจ านวน 5 ครั้งเปรียบเทียบระหว่างการท างานแบบเดิมกับการท างานโดยใช้เครื่องที่สร้างขึ้น  
 
ค่าเฉลี่ย (Average, Y) 
 
         =

        

 
                             (1) 

 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, SD) 
 

           √
 ∑(  )-(∑  ) 

   -  
                             (2) 

 
ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of Variation, CV) 
 

           
   

 
                          (3) 

 
 
 
โดยที ่ x คือ ข้อมูล (ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ n) 
 Y คือ ค่าเฉลี่ย 
  คือ ผลรวมของตัวแปรทั้งหมด 
 m คือ จ านวนข้อมูล 
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ภาพที่ 1 เครื่องแยกเมล็ดและตีฟูฝ้ายที่ออกแบบ และสร้าง 
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ผลการวิจัย  
 

ตารางที่ 1 ผลการทดลองการแยกเมล็ดฝ้ายด้วยแรงงานคน (เครื่องแบบเดิม) 
 

ล าดับ ปริมาณดอกฝ้าย ปุยฝ้ายที่แยกเมลด็ เมลด็ฝ้าย เวลาที่ใช้ 
 (กรัม) (กรัม) (เมล็ด) (กรัม) (นาที) 
1 100 52 339 46 32 
2 100 54 335 44 30 
3 100 52 337 45 35 
4 100 53 332 41 32 
5 100 52 331 41 33 

เฉลี่ย 100 52.6 334.8 - 32.4 
SD - 0.89 3.35 - 1.82 

%CV - 1.70 1.00 - 5.61 
อัตราการแยกเมล็ดฝ้าย 10.33 -  
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%) 17.83 -  
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการแยกเมล็ดฝ้ายด้วยเครื่องที่สร้างขึ้น (เครื่องแบบใหม่) 
 

ล าดับ ปริมาณดอกฝ้าย ปุยฝ้ายที่แยกเมลด็ เมลด็ฝ้าย เวลาที่ใช้ 
 (กรัม) (กรัม) (เมล็ด) (กรัม) (นาที) 
1 100 62 316 36 8 
2 100 63 318 40 8 
3 100 63 317 40 7 
4 100 61 314 35 8 
5 100 64 316 35 8 

เฉลี่ย 100 62.6 316.2 - 7.8 
SD - 1.14 1.48 - 0.45 

%CV - 1.82 0.47 - 5.73 
อัตราการแยกเมล็ดฝ้าย 40.54 -  
ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%) 8.18 -  

 
 จากผลการทดลองตามตารางที่ 1 เครื่องแบบเดิม และตารางที่ 2 เครื่องแบบใหม่ท่ีสร้างขึ้น พบว่าอัตราการคัดแยกเมล็ด
ฝ้ายเครื่องแบบใหม่มีความเร็วในการคัดแยกเมล็ดที่ดีกว่าเครื่องแบบเดิม 30.21 เมล็ด/นาที หากพิจารณาการเปรียบเทียบระหว่างทั้ง 
2 เครื่องด้วยเปอร์เซ็นต์ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนพบว่าเครื่องแบบใหม่มีค่าที่น้อยกว่าเครื่องแบบเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เครื่องแบบใหม่มีสมรรถนะในการคัดแยกเมล็ดที่ดีกว่า 
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองการตีฟูฝ้ายด้วยเครื่องแบบเดิม 
 

ล าดับที ่ คุณลักษณะของฝ้าย 
ฝ้ายก่อนการตีฟ ู ฝ้ายทีผ่่านกระบวนการตีฟ ู

น้ าหนักฝา้ย 
(กรัม) 

ปริมาตรฝ้าย 
(ลบ.ซม.) 

ความฟ ู
(ลบ.ซม. / กรัม) 

น้ าหนักฝา้ย 
(กรัม) 

ปริมาตรฝ้าย 
(ลบ.ซม.) 

ความฟ ู
(ลบ.ซม. / กรัม) 

1 72 1400 19.44 72 2,400 33.33 
2 68 1200 17.65 68 2,200 32.35 
3 71 1400 19.72 71 2,400 33.80 
4 73 1600 21.92 73 2,400 32.88 
5 70 1200 17.14 70 2,200 31.43 

เฉลี่ย 70.8 1360 19.17 70.8 2,320 32.76 
SD 1.92 167.33 1.89 1.92 109.54 0.92 

%CV 2.72 12.30 9.88 2.72 4.72 2.80 
ความแตกต่างท่ีเปลี่ยนแปลง (กอ่น-หลัง) 7.08 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดลองการตีฟูฝ้ายด้วยเครื่องแบบใหม่ 
 

ล าดับที ่ คุณลักษณะของฝ้าย 
ฝ้ายก่อนการตีฟ ู ฝ้ายทีผ่่านกระบวนการตีฟ ู

น้ าหนักฝา้ย 
(กรัม) 

ปริมาตรฝ้าย 
(ลบ.ซม.) 

ความฟ ู
(ลบ.ซม. / กรัม) 

น้ าหนักฝา้ย 
(กรัม) 

ปริมาตรฝ้าย 
(ลบ.ซม.) 

ความฟ ู
(ลบ.ซม. / กรัม) 

1 70 1200 17.14 70 2200 31.43 
2 72 1400 19.44 72 2200 30.56 
3 71 1400 19.72 71 2000 28.17 
4 73 1600 21.92 73 2200 30.14 
5 70 1200 17.14 70 2000 28.57 

เฉลี่ย 71.20 1,360.00 19.07 71.20 2,120.00 29.77 
SD 1.30 167.33 2.01 1.30 109.54 1.37 

%CV 1.83 12.30 10.52 1.83 5.17 4.60 
ความแตกต่างท่ีเปลี่ยนแปลง (กอ่น-หลัง) 5.92 

 
 จากผลการทดลองตามตารางที่ 3 เครื่องแบบเดิม และตารางที่ 4 เป็นข้อมูลเรื่องของความสามารถในการเปรียบเทียบ
การตีฟูฝ้าย พบว่าความสามารถในการตีฟูฝ้ายเครื่องแบบเดิมมีค่าที่ดีกว่าเครื่องแบบใหม่ โดยค่าความฟูก่อนและหลังการตีฟูเฉลี่ย
ของเครื่องแบบเดิมมีค่าเท่ากับ 13.58 ลบ.ซม. / กรัม และเครื่องแบบใหม่ มีค่าเท่ากับ 10.70 ลบ.ซม. / กรัม มีค่าแตกต่างกัน 2.89 ลบ.
ซม. / กรัม ซึ่งสัมพันธ์กับค่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่เครื่องแบบเดิมมีค่ามากกว่าเครื่องแบบใหม่ แสดงให้
เห็นว่าเครื่องแบบเดิมมีความสามารถในการตีฟูฝ้ายที่ดีกว่าที่ร้อยละ 1.16 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลด้านการตรวจวัดทางไฟฟ้า 
 

ครั้งท่ี แรงดันไฟฟ้า 
(V) 

กระแสไฟฟ้า 
(Amp) 

ก าลังไฟฟ้า 
(kW) 

พลังงานไฟฟ้า 
(kWh) 

ปริมาณการผลติ 
(กรัม) 

1 231 2.80 0.577 0.076 100 
2 232 2.57 0.540 0.071 100 
3 232 2.78 0.561 0.074 100 
4 232 2.58 0.593 0.078 100 
5 232 2.55 0.563 0.074 100 

เฉลี่ย 231.8 2.656 0.567 0.075 100 
อัตราการใช้ไฟฟ้าต่อน้ าหนักเฉลี่ย (100 กรัม) 0.0057 0.0007  

 
อภิปรายผล  
 การทดลองเป็นการศึกษาผลการท างานของการคัดแยกเมล็ดปุยฝ้ายปริมาณ 100 กรัม เพื่อหาความแตกต่างด้านสมรรถนะ
เครื่องท่ีสร้างใหม่โดยใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและเครื่องเดิมที่อาศัยการท างานของแรงงานคน จากตารางผลการส ารวจการ
แยกเมล็ดโดยใช้แรงงานคน (แบบเดิม) ตามตารางที่ 1 พบว่ามีอัตราการแยกเมล็ดฝ้ายเฉลี่ย 10.33 เมล็ดต่อนาที และค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเท่ากับ 17.83 เปอร์เซ็นต์ จากตารางการทดสอบที่ 2 โดยใช้เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายด้วยไฟฟ้าที่สร้างขึ้น 
(แบบใหม่) พบว่ามีอัตราการแยกเมล็ดฝ้ายเฉลี่ย 40.54 เมล็ดต่อนาที และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเท่ากับ 8.18 เปอร์เซ็นต์ จาก
ตารางที่ 1 และ 2 สามารถเปรียบเทียบผลการท างานของในการคัดแยกเมล็ดที่ปริมาณปุยฝ้าย 100 กรัม ระหว่างเครื่องแยกเมล็ด
ฝ้ายด้วยไฟฟ้าที่สร้างขึ้นกับการท างานโดยใช้แรงงานคนส าหรับเครื่องแยกเมล็ดแบบเดิม พบว่าเครื่องแบบใหม่มีอัตราการคัดแยก
เมล็ดที่เร็วกว่าเครื่องแบบเดิมประมาณ 30.21 เมล็ดต่อนาที ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่มีค่าที่น้อย
กว่าเท่ากับ 9.65 เปอร์เซ็นต์ 

การทดลองเป็นการศึกษาผลการท างานของการตีฟูของเครื่องแบบเดิมและเครื่องแบบใหม่ตามตารางที่ 3 และ 4 พบว่า 
ความสามารถในการตีฟูฝ้ายเครื่องแบบเดิมมีค่าที่ดีกว่าเครื่องแบบใหม่ โดยค่าความฟูก่อนและหลังการตีฟูเฉลี่ยของเครื่องแบบเดิม
มีค่าเท่ากับ 13.58 ลบ.ซม. / กรัม และเครื่องแบบใหม่ มีค่าเท่ากับ 10.70 ลบ.ซม. / กรัม มีค่าแตกต่างกัน 2.89 ลบ.ซม. / กรัม ซึ่ง
สัมพันธ์กับค่าความแตกต่างของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่เครื่องแบบเดิมมีค่ามากกว่าเครื่องแบบใหม่ แสดงให้เห็นว่า
เครื่องแบบเดิมมีความสามารถในการตีฟูฝ้ายที่ดีกว่า 1.16 เปอร์เซ็นต์ 

จากตารางการทดสอบโดยใช้เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายด้วยไฟฟ้าที่สร้างขึ้นได้ตามตาราง พบว่ามีอัตราการใช้ไฟฟ้าต่อน้ าหนักเฉลี่ย 
0.0057 kW/100กรัม หรือคิดเป็น 0.0007 kWh/100 กรัม 
 

สรุปผลการวิจัย   
 ผลการท างานการคัดแยกเมล็ดที่ปริมาณปุยฝา้ย 100 กรัม ระหว่างเครื่องแยกเมล็ดฝา้ยด้วยไฟฟ้าที่สรา้งขึ้นใหมก่ับการ
ท างานโดยใช้แรงงานคน พบว่าเครื่องแยกเมลด็แบบที่สร้างใหม่มีอัตราการคดัแยกเมล็ดทีด่ีกว่าประมาณ 30.21 เมล็ดต่อนาที หรือ
คิดเป็น 75.93% โดยมีค่าสัมประสทิธิ์ความแปรปรวนที่มีค่าท่ีน้อยกว่าเท่ากับ 9.65 เปอร์เซ็นต ์

ผลการท างานการตีฟฝู้ายด้วยเครือ่งแบบเดิมสามารถวัดความฟูของฝ้ายก่อนตีฟูได้ 19.17 ลบ.ซม./กรมั โดยเฉลี่ย เมื่อ
ผ่านกระบวนการตีฟ ูวัดความฟูของฝ้ายโดยเฉลีย่ได้ 32.76 ลบ.ซม./กรัม หรือคิดเป็น 41.48% โดยทีก่ารตีฟูฝ้ายด้วยเครื่องแบบ
ใหมส่ามารถวัดความฟูของฝ้ายก่อนตีฟูได้ 19.07 ลบ.ซม./กรัม โดยเฉลี่ย เมื่อผ่านกระบวนการตีฟู วัดความฟูของฝ้ายโดยเฉลี่ยได้ 
29.77 ลบ.ซม./กรมั หรือคิดเป็น 35.94% โดยให้เวลา 10 นาทีเท่ากัน ดังนั้นเครื่องแบบเดิมสามารถตีฟูได้มากกว่าเครื่องแบบใหม่ 
5.54% โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่มีค่าท่ีน้อยกว่าเท่ากับ 1.16 เปอร์เซ็นต ์
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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสตาร์ซรูพรุนจากข้าวท่อนข้าวเหนียวโดยใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ความเข้มข้น 

0.2, 0.4 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับน้ าและน้ ามนักบั
แป้งดิบและสตาร์ซข้าวรูพรุนที่ผลิตโดยใช้คลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงานต่างๆ (20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ของค่า
พลังงาน) เป็นเวลา 20, 40 และ 60 นาที จากการทดลองพบว่าความสามารถในการดูดซับน้ าและน้ ามันของแป้งดิบเพิ่มขึ้น
และมีค่าสูงที่สุดเมื่อใช้คลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงาน 40 เปอร์เซ็นต์ (2.62 และ 2.34 กรัมต่อกรัม ตามล าดับ) และ 50 
เปอร์เซ็นต์ (2.56 และ 2.37 กรัมต่อกรัม ตามล าดับ) เป็นเวลา 60 นาที ขณะที่การใช้เอนไซม์ก็ท าให้ความสามารถในการดูด
ซับน้ าและน้ ามันของสตาร์ซข้าวรูพรุนเพิ่มขึ้นและการใช้เอนไซม์ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตรให้ผลของดัชนี
การดูดซับน้ าสูงที่สุดเท่ากับ 2.72 กรัมต่อกรัม และการใช้เอนไซม์ความเข้มข้น 0.4 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร 
ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ ามันสูงที่สุดเท่ากับ 2.39 และ 2.38 กรัมต่อกรัม ตามล าดับ  ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการผลิตสตาร์ซรูพรุนท่ีจะใช้เป็นตัวดูดซับน้ าและน้ ามันในอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : สตาร์ซดัดแปร ข้าวท่อนข้าวเหนียว คลื่นความถี่สูง เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส 
 

Abstract 
 The objectives of this study aimed to produce porous rice starch from sticky broken rice using 
different levels of α-amylase (0.2, 0.4 and 0.6 %w/v for 24 hours), comparative adsorption properties for 
moisture and vegetable oil to native starch and porous starch produced from different conditions of 
sonication treatment (20, 30, 40 and 50 %power for 20, 40 and 60 min). The results showed that water 
and oil adsorption abilities of the native starch increased after 60 min sonication at 40% power (2.62 and 
2.34 g/g, respectively) and 50% power (2.56 and 2.37 g/g, respectively). The treatment with 0.6% w/v α-
amylase exhibited water adsorption ability (2.72 g/g), whereas the highest oil adsorption ability was 
observed in porous starch produced from 0.4 and 0.6% w/v α-amylase (2.39 and 2.38 g/g, respectively). 
The results from this study are likely to be applied for developing porous rice starch as adsorbent in 
various fields. 
 
keywords : modified starch, sticky broken rice, ultrasound, starch hydrolysis enzyme 
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บทน า   
 แป้งเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายแต่ไม่นิยมน ามาใช้เป็นตัวดูดซับเนื่องจากมีความสามารถในการ
ดูดซับสารต่าง ๆ ได้น้อย ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาเป็นแป้งดัดแปรโดยการท าให้เม็ดแป้งเกิดเป็นรูพรุนโดยการใช้ไมโครเวฟ 
การใช้คลื่นความถี่สูง การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้เอนไซม์ย่อยแป้ง (Guan and Hanna, 2004; Torres et al., 
2007; Quin et al., 2011)  ซึ่งรูพรุนที่เกิดขึ้นสามารถเพิ่มพ้ืนท่ีผิวในการดูดซับสารจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้
แป้ง การเตรียมเม็ดแป้งรูพรุนด้วยเอนไซม์เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเม็ดแป้งมีความเสียหายน้อย ให้ประสิทธิภาพใน
การผลิตสูง และสภาวะที่ใช้สามารถควบคุมไดง่้าย ยิ่งไปกว่าน้ันการใช้เอนไซม์ย่อยแป้งร่วมกับวิธีทางกายภาพ เช่น การใช้คลื่น
ความถี่สูง  พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเม็ดแป้งรูพรุนได้ (Zhang et al.,2012; Li et al., 2013; Majzoobi et 
al., 2015) และในการศึกษาที่ผ่านมามีการน าแป้งหลายชนิด อาทิ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวสาลีและแป้งมัน มาเป็นแหล่งของ
การผลิตแป้งรูพรุน ขณะที่การใช้แป้งข้าวเป็นวัตถุดิบยังมีน้อยประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่งส าคัญในการปลูกข้าวและมี
ปริมาณของข้าวท่อนซึ่งเป็นเมล็ดเมล็ดข้าวที่เสียสภาพจากกระบวนการสีข้าวและมีราคาซื้อขายต่ า ดังนั้นในการศึกษานี้จึง
ต้องการเตรียมสตาร์ซรูพรุนจากข้าวท่อนข้าวเหนียว โดยใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ความเข้มข้นต่างๆ และการใช้คลื่น
ความถี่สูง และตรวจสอบโครงสร้างของเม็ดแป้งรูพรุนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron 
Microscope, SEM) และศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ าและน้ ามัน  
 
วิธดี าเนินการวิจัย  
 1. การเตรียมสตาร์ซของข้าวเหนียว 
  การเตรียมสตาร์ซของข้าวเหนียวท าตามงานวิจัยของ ธนพลและคณะ (2560) ที่อ้างถึงงานวิจัยของ Li et 
al. (2013) โดยบดข้าวท่อนข้าวเหนียวให้ละเอียด จากนั้นละลายน้ า Deionized ในอัตราส่วนข้าวต่อน้ า (1:6 w/v) จากนั้น
ปรับค่า pH ของสารละลายแป้งด้วย Sodium hydroxide (NaOH) ความเข้มข้น 0.1 M ให้มีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 8.0 - 8.5 
น าไปไว้ท่ีอุณหภูมิ 6-8 องศาเซลเซียส ท้ิงไว้ 1 คืน แล้วน าไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที น า
หลอดหมุนเหวี่ยงไปเทน้ าส่วนใสทิ้งและขูดช้ันตะกอนสีน้ าตาลออก แล้วท าการชะล้างด้วยน้ า Deionized ในอัตราส่วน 1:3 
จนส่วนของน้ าไม่ให้ผลการทดสอบเป็นบวกเมื่อทดสอบด้วยปฏิกิริยาไบยูเร็ต น าส่วนของตะกอนไปอบในตู้อบลมร้อน (Hot air 
oven) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-5 วัน จนมีความช้ืนประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสตาร์ซแห้งให้น ามาบด
แล้วน าไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 80 mesh จากนั้นบรรจุสตาร์ซใส่ถุงซิปแล้วเก็บไว้ในโถดูดความช้ืนเพื่อใช้ในการทดลอง
ต่อไป  
 2. การเตรียมสตาร์ซรูพรุนด้วยคลื่นความถี่สูง 
  การเตรียมสตารซ์รูพรนุข้าวเหนียวด้วยคลื่นความถี่สูงและเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสท าตามงานวิจัยของ ธน
พลและคณะ (2560) ที่อ้างถึงงานวิจัยของ Majzoobi et al. (2015) ดังนี ้
  2.1 การเตรียมสตาร์ซรูพรุนด้วยคลื่นความถี่สูง 

ละลายสตาร์ซที่ได้จากการเตรียมในข้อ 1 ด้วยน้ ากลั่นให้มีความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
ต่อปริมาตร ใส่ลงในขวดแก้วขนาด 200 มิลลิลิตร แล้วกวนเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นน าไปใส่ในอ่างส่งคลื่นความถี่สูง 
(Ultrasonic bath) (872W, 60Hz) โดยใช้พลังงานท่ี 20, 30, 40 และ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20, 40 และ 60 นาที จากนั้น
น ามาหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที น าส่วนของสตาร์ซที่ได้ไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 
องศาเซลเซียสจนมีความช้ืนประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ น าตัวอย่างที่ผ่านการอบไปบดแล้วร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 80 
mesh ได้สตาร์ซรูพรุนจากการใช้คลื่นความถี่สูง แล้วเก็บสตาร์ซตัวอย่างแห้งไว้ในถุงซิบแล้วเก็บไว้ในโถดูดความช้ืนเพื่อใช้ใน
การทดลองต่อไป 
   

412



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจยั ครั้งที่ 5 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

2.2 การเตรียมสตาร์ซรูพรุนด้วยเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 
   ละลายสตาร์ซที่ได้จากการเตรียมในข้อ 1 ด้วยน้ ากลั่นให้มีความเข้มข้น 20 เปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
ต่อปริมาตร ใส่ลงในขวดแก้วแล้วกวนเป็นเวลา 15 นาที เติมเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส (α-amylase from porcine 
pancreas) (SIGMA-ALDRICH) (USA) ความเข้มข้น 0.2, 0.4 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร แล้วคนให้เข้ากัน น าไป
แช่ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)  ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นลงที่
อุณหภูมิห้อง น าไปหมุนเหวี่ยงท่ีความเร็ว 3000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ล้างตะกอนสตาร์ซด้วยน้ ากลั่นอีก 2 รอบ เพื่อ
ชะล้างเอนไซม์ น าส่วนของสตาร์ซที่ได้ไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจนมีความช้ืนประมาณ 6 -7 
เปอร์เซ็นต์ น าตัวอย่างที่ผ่านการอบไปบดและร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 80  mesh ได้สตาร์ซรูพรุนจากการใช้เอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส แล้วเก็บสตาร์ซตัวอย่างแห้งไว้ในถุงซิปแล้วเก็บไว้ในโถดูดความช้ืนเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป (Majzoobi et 
al., 2015) 
 3. การศึกษาผลของสตาร์ซรูพรุนข้าวเหนียวท่ีมีต่อการดูดซับน้ า 
  น าตัวอย่างสตาร์ซน้ าหนักแห้ง 0.5 กรัม ของแต่ละการทดลองใส่ในหลอดหมุนเหวี่ยง แล้วเติมน้ ากลั่น
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่าโดยใช้เครื่องบ่มเช้ือแบบเขย่า (Shaking Incubator) ใช้พลังงานท่ี 450 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 
นาที แล้วปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที น าไปหมุนเหวี่ยงความเร็ว 1,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที รินน้ าส่วนใสทิ้ง น าตะกอนของ
เม็ดสตาร์ซที่อยู่ในหลอดหมุนเหวี่ยง น าไปช่ังน้ าหนัก หาดัชนีความชุ่มช้ืนของน้ าในเม็ดสตาร์ซ โดยค านวณได้จากสูตรหาดัชนี
ความชุ่มชื้นของน้ าในเม็ดสตาร์ซ (Majzoobi et al., 2015) 
ดัชนีความชุ่มช้ืนของน้ า (g/g) = (น้ าหนักหลอดหมุนเหวี่ยงพร้อมตะกอน – น้ าหนักหลอดหมุนเหวี่ยง) /น้ าหนักตัวอย่างเริ่มต้น  
 4. การศึกษาผลของสตาร์ซรูพรุนข้าวเหนียวท่ีมีต่อการดูดซับน้ ามัน 
  น าตัวอย่างสตาร์ซน้ าหนักแห้ง 0.5 กรัม ของแต่ละการทดลองใส่ในหลอดหมุนเหวี่ยง แล้วเติมน้ ามันดอก
ทานตะวันปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขย่าโดยใช้เครื่องบ่มเช้ือแบบเขย่า ใช้พลังงานที่ 450 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้ว
ปล่อยทิ้งไว้ 10 นาที น าไปหมุนเหวี่ยงความเร็ว 1,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที รินน้ ามันส่วนใสทิ้ง น าตะกอนของเม็ด
สตาร์ซที่อยู่ในหลอดหมุนเหวี่ยง น าไปช่ังน้ าหนัก แล้วหาดัชนีความชุ่มช้ืนของน้ ามันในเม็ดสตาร์ซ โดยค านวณได้จากสูตรหา
ดัชนีความชุ่มช้ืนของน้ ามันในเม็ดสตาร์ซ (Majzoobi et al., 2015) 
ดัชนีความชุ่มช้ืนของน้ ามัน (g/g) = (น้ าหนักหลอดหมุนเหวี่ยงพร้อมตะกอน – น้ าหนักหลอดหมุนเหวี่ยง)/น้ าหนักตัวอย่าง
เริ่มต้น  
 5. การศึกษาโครงสร้างสัณฐานของสตาร์ซรูพรุนด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning 
Electron Microscope) 
  น าตัวอย่างเม็ดสตาร์ซของวิธีการดัดแปรพื้นผิวท่ีดีที่สุดจากทุกการทดลอง และสตาร์ซดิบตัวอย่างควบคุม
ไปเคลือบด้วยทอง แล้วน าไปส่องดูลักษณะโครงสร้างของพื้นผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยใช้
ก าลังขยาย 5,000 เท่า (Zhang et al.,2012) 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของการทดลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (statistical package for the 
social science) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple comparison test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
ผลการวิจัย  

การเตรียมสตาร์ซข้าวเหนียวที่ได้ผ่านการก าจัดไขมันและโปรตีนออกมีร้อยละของผลผลิตเท่ากับ 60.99 และเมื่อ
ศึกษาถึงความสามารถในการดูดซับน้ าของสตาร์ซพรุนข้าวเหนียวที่ผลิตโดยใช้คลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงานและเวลาต่าง ๆ 
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(ภาพท่ี1) พบว่าความสามารถในการดูดซับน้ าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งดิบ โดยการใช้คลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงาน 40 
เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 60 นาที และที่ระดับพลังงาน 50 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 60 นาที ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ าสูงที่สุดเท่ากับ 
2.62 และ 2.56 กรัมต่อกรัม ตามล าดับ รองลงมาเป็นการใช้คลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงาน 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 40 นาที 
ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ าเท่ากับ 2.46 กรัมต่อกรัม ส่วนสภาวะการทดลองอื่นมีค่าดัชนีการดูดค่าซับน้ าใกล้เคียงกับแป้งดิบ 
ขณะที่ความสามารถในการดูดซับน้ าของสตาร์ซรพูรุนข้าวเหนียวท่ีผลติโดยการใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสพบว่าการใช้เอนไซม์
ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ าสูงท่ีสุดเท่ากับ 2.72 กรัมต่อกรัม (ภาพท่ี 2) 

 
 

ภาพที่ 1 ความสามารถในการดูดซับน้ าของสตารซ์รูพรุนข้าวเหนียวที่ผลิตโดยใช้คลื่นความถี่สูง 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า 
** ตัวเลขท่ีมีอักษรตัวพิมพ์เล็กก ากับแตกต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย
วิธี  Duncan’s multiple comparison test (P ˂ 0.05) 
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ภาพที่ 2 ความสามารถในการดูดซับน้ าของสตารซ์รูพรุนข้าวเหนียวที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า 
** ตัวเลขท่ีมีอักษรตัวพิมพ์เล็กก ากับแตกต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย
วิธี  Duncan’s multiple comparison test (P ˂ 0.05) 
 
 การศึกษาความสามารถในการดูดซับน้ ามันของสตาร์ซรูพรุนข้าวเหนียวที่ผลิตโดยใช้คลื่นความถี่สูง พบว่า
ความสามารถในการดูดซับน้ ามันเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งดิบ โดยที่ระดับพลังงาน 40 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 60 นาที 
และที่ระดับพลังงาน 50 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 60 นาที ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ ามัน สูงท่ีสุดเท่ากับ 2.34 และ 2.37 กรัมต่อ
กรัม ตามล าดับ ส่วนสภาวะการทดลองอื่นมีค่าดัชนีการดูดค่าซับน้ ามันใกล้เคียงกับแป้งดิบ (ภาพที่ 3) ขณะที่การดูดซับน้ ามัน
ของสตาร์ซรูพรุนข้าวเหนียวที่ผลิตโดยการใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสพบว่าการใช้เอนไซม์ความเข้มข้น 0.4 และ 0.6 
เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ ามันสูงที่สุดเท่ากับ 2.39 และ 2.38 กรัมต่อกรัม ตามล าดับ            
(ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 3 ความสามารถในการดูดซับน้ ามันของสตาร์ซรูพรุนข้าวเหนียวท่ีผลิตโดยใช้คลื่นความถีสู่ง 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า 
** ตัวเลขท่ีมีอักษรตัวพิมพ์เล็กก ากับแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดย
วิธี  Duncan’s multiple comparison test (P ˂ 0.05) 

 
ภาพที่ 4 ความสามารถในการดูดซับน้ ามันของสตาร์ซรูพรุนข้าวเหนียวที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส 

ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า 
** ตัวเลขท่ีมีอักษรตัวพิมพ์เล็กก ากับแตกต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกัน มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดย
วิธี Duncan’s multiple comparison test (P ˂ 0.05) 
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 เมื่อน าสตาร์ซรูพรุนของข้าวเหนียวมาศึกษาลักษณะโครงสร้างสัณฐานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
พบว่าเม็ดแป้งของแป้งดิบไม่พบรูพรุนและรอยบุ๋มบนพื้นผิว (ภาพที่ 5ก) แต่เมื่อผ่านการใช้คลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงาน 40 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 นาที พบว่าเม็ดสตาร์ซเสียสภาพและมีร่องเกิดขึ้น (ภาพท่ี 5ข) ส่วนการใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ที่
ระดับความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร สามารถท าให้เกิดรูพรุนจ านวนมาก (ภาพท่ี 5ค) ซึ่งเป็นลักษณะของสาร
ดูดซับจากธรรมชาติที่ดี 
 

 
 
ภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้างสัณฐานของเม็ดแป้งข้าวเหนียวที่ก าลังขยาย 5,000 เท่า (ก) ตัวอย่างควบคุม (ข) สตาร์ซรูพรุนที่
ผลิตโดยใช้คลื่นความถี่สูง (พลังงาน 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 60 นาที และ (ค) สตาร์ซรูพรุนที่ผลิตโดยใช้เอนไซม์แอลฟาอะ
ไมเลส (ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร) 
 
อภิปรายผล  
 การใช้คลื่นความถี่สูงและเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสในการเตรียมสตาร์ซข้าวรูพรุนจากข้าวท่อนข้าวเหนียวมี
ความสามารถในการดูดซับน้ าและน้ ามันของสตาร์ซรูพรุนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับความสามารถในการดูดซับน้ าและน้ ามันของ
แป้งดิบ และความแตกต่างของระดับพลังงาน เวลาและความเข้มข้นของเอนไซม์มีผลต่อการเกิดรูพรุนบนเม็ดสตาร์ซ โดยการ
ดูดซับน้ าและน้ ามันของสตาร์ซรูพรุนที่ผลิตด้วยคลื่นความถี่สูงที่ระดับพลังงาน 40 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 
60 นาที มีค่าสูงที่สุด ขณะที่การใช้เอนไซม์ก็ท าให้ความสามารถในการดูดซบัน้ าและน้ ามันของสตาร์ซข้าวรพูรุนเพิ่มขึ้นโดยการ
ใช้เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสที่ความเข้มข้น 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตรให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ าสูงที่สุดเท่ากับ 2.72 
กรัมต่อกรัม และการใช้เอนไซม์ความเข้มข้น 0.4 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักต่อปริมาตร ให้ผลของดัชนีการดูดซับน้ ามันสูง
ที่สุดเท่ากับ 2.39 และ 2.38 กรัมต่อกรัมและเมื่อน าเม็ดสตาร์ซไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบ
รอยแตกและความเป็นรูพรุนบนพ้ืนผิวเม็ดสตาร์ซซึ่งเห็นได้ชัดเจน นั่นแสดงว่ารูพรุนท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมาจากคลื่นความถี่สูงและ
เอนไซม์ที่ใช้ นอกจากนี้การใช้คลื่นความถี่สูงและเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสยังสามารถท าให้เกิดรูพรุนบนเม็ดแป้งของสตาร์ซ
ของข้าวเจ้าและท าให้ความสามารถในการดูดซับของสตาร์ซรูพรุนจากข้าวเจ้ามีสูงกว่าแป้งดิบ (ธนพลและคณะ , 2560) อีกทั้ง
ผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zhang et al.  (2012) ที่รายงานว่าหากระดับพลังงานของคลื่น
ความถี่สูงและระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมสตาร์ซไม่เหมาะสม ดัชนีการดูดซับน้ ามันและสีจะมีค่าน้อย ในขณะที่การเตรียม
สตาร์ซโดยใช้เอนไซม์แอลฟาอะไมเลสให้ดัชนีการดูดซับน้ าและน้ ามันสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของเอนไซม์โดยดัชนีการดูด
ซับน้ า น้ ามันและสีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุม เนื่องจากเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส มีบทบาทส าคัญในการย่อยแป้งให้
เป็นโอลิโกแซคคาไรด์ โดยมีความเจาะจงต่อการย่อยสลายพันธะไกลโคซิดิกชนิด แอลฟา-1,4 ในเม็ดแป้งเมื่ออาศัยอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์ ผลจะท าให้เกิดรูพรุนขึ้นบนเม็ดแป้งได้ อีกทั้งเม็ดแป้งรูพรุนที่ได้สามารถท าให้บริสุทธิ์ได้
ง่ายและเม็ดแป้งมีความเสียหายน้อย อีกท้ังจากงานวิจัยของ Dura et al.  (2014) ที่พบว่าการเพิ่มระดับความเข้มข้นของเอม

ก ข ค 
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ไซม์แอลฟาอะไมเลส ท าให้การดูดซับน้ าและน้ ามันสูงขึ้นตามไปด้วยอันเป็นผลมาจากการที่เอนไซม์ย่อยแป้งส่วนโครงสร้างท า
ให้เกิดรูพรุนขึ้นบนเม็ดแป้งก็สนับสนุนถึงประสิทธิภาพของเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลสในการท าให้เกิดรูพรุนบนเม็ดแป้งได้ 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การใช้คลื่นความถี่สูงและเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสในการผลิตสตาร์ซรูพรุนจากแป้งข้าวเหนียวสามารถท าให้เกิด     
รูพรุนบนพื้นผิวของเม็ดแป้งได้ เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและท าให้สตาร์ซรูพรุนมี
ความสามารถในการดูดซับน้ าและน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับแป้งดิบ โดยการใช้เอนไซม์แอลฟ่าอะไรเลสท าให้ความสามารถ
ในการดูดซับน้ าและน้ ามันของสตาร์ซสูงกว่าการใช้คลื่นความถี่สูง ผลการศึกษานี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตสตาร์ซรู
พรุนท่ีจะใช้เป็นตัวดูดซับสารต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้ขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2561) ที่สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ เครื่องมือและสถานท่ีในการท าวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์และประเมินปริมาณโลหะหนักในดินบริเวณสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส าหรับส่งออกใน
เขตต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จ านวน 17 หมู่บ้าน และต าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จ านวน 12 หมู่บ้าน โดยท า
การสุ่มเก็บตัวอย่างดินในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีช่วงอายุในการปลูก 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี ช่วงอายุ 6 – 10 ปี 
และช่วงอายุมากกว่า 10 ปี จากการศึกษา พบว่าเหล็กมีการปนเปื้อนในดินเฉลี่ยปริมาณสูงสุดที่สุดคือ 1,908.54±2,576.05 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมา ได้แก่ สังกะสี ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.03±14.45, 6.58±6.93, 
3.05±2.29 และ 0.43±0.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
พบว่าโลหะหนักทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  

 
ค้าส้าคัญ : โลหะหนัก การปนเปื้อน ดิน 
 

Abstract 
This research was an analysis and evalvation of heavy metals in soils of Thai Honey Mango 

Namdokmai orchard for exportation in 17 villages of Panchalee sub-district, Wang Thong district and 12 
villages of Ban Noi Sum Khilek sub-district, Noen Maprang district. Three Honey Gold Mango tree planting age 
groups as ≤5 years, 6-10 years and ≥10 years were randomly soil sampled. The results showed that Fe 
content was the highest average contaminated value in soil of 1,908.54±2,576.05 mg/kg, followed by zinc, 
lead, copper and cadmium which the mean values were 15.03±14.45, 6.58±6.93, 3.05±2.29 and 0.43±0.26 mg 
/kg, respectively. Heavy metals were in the standard range compared with the land quality standards of the 
Department of Land Development.  

 
keywords : heavy metal, contamination, soil 
 
บทน้า 

จังหวัดพิษณุโลกมีการท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองเป็นจ านวนมาก เนื่องจากปัจจุบันมะม่วง น้ าดอกไม้สีทองเป็นพันธุ์ที่
มีการส่งออกมากที่สุดในปัจจุบัน (ศรินทร, 2558) สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนานถึง 6 เดือน แล้วยังสามารถเก็บ
เกี่ยวได้หลายครั้ง ซึ่งในกระบวนการผลิตมะม่วง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชและแมลงเพื่อเร่งผลผลิต
และรักษาคุณภาพมะม่วงเป็นระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี อาจท าให้พื้นที่ในการท าสวนมะม่วงมีการสะสมโลหะหนักในดินได้ 
โดยณัฐณิชาและจักรพงษ์ (2552) พบว่าปุ๋ยเคมีและสารก าจัดศัตรูพืชสามารถท าให้เกิดการสะสมโลหะหนักในดิน มีผลท าให้ดิน
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แห้งแข็งก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางกายภาพของดินและท าให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินนั้นสูญหายไป ทั้งนี้เป็นไปได้ที่จะส่งผล
กระทบต่อต้นมะม่วงท าให้ไม่สามารถน าธาตุอาหารในดินมาใช้ในการเจริญเติมโตได้เท่าท่ีควร และอาจส่งผลท าให้เกิดการปนเปื้อน
โลหะหนักในผลมะม่วงได้ เนื่องจากพืชที่มีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักไปสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ  ของพืชและจะเกิดการ
สะสมในห่วงโซ่อาหาร ท าให้ผู้บริโภคได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายท าให้เกิดผลกระทบในด้านสุขภาพ (เบญจมาศ, 2558) โดยโลหะ
หนักเป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษสูง และจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นได้ตามห่วงโซ่อาหาร เมื่อได้รับเข้าไปสะสมในร่างกายเกินกว่าที่
ร่างกายจะสามารถจะก าจัดสารพิษได้หมดจะท าให้เกิดการล้มป่วยหรือตายในท่ีสุด (สุพรรษา และสุนิสา, 2555) เช่น แคดเมียมถ้า
ได้รับปริมาณมากในทันทีอาจท าให้เกิดโรค อิไต อิไต มีผลให้กระดูกเปราะ และปวดอย่างรุนแรง หรือถ้าหากได้รับสารในปริมาณ
น้อยแต่เป็นเวลานานจะก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไตท างานผิดปกติ  และถ้ามีอาการอ่อนเพลียอาจหมดสติและตายได้ 
(พรพรรณ, 2549) ตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายสามารถส่งผลท าให้เกิดโรคโลหิตจาง ร่างกายซูบผอม และเป็นอันตรายต่อระบบประสาท 
(ล าใย, 2554) เมื่อสังกะสีเข้าสู่ร่างกายมากก็จะเกิดการสะสมที่บริเวณตับและไต ส่งผลท าให้เกิดโรคโรคโลหิตจาง โครโมโซม
ผิดปกติ เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง ซึ่งถ้าร่างกายได้รับทองแดงมากจะท าให้เกิดการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ อาจท าให้ผิวหนังและผม
เปลี่ยนสีได้ ถ้าได้รับในปริมาณมากท าให้เนื้อเยื่อจมูกอักเสบ และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดโรคโลหิตจาง เมื่อได้รับธาตุเหล็กสะสม
ในร่างกายสูงจะท าให้เกิดผลต่อระบบต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพการย่อยอาหารลดลง ความดันเลือดลดลง การท างานของตับลดลง 
ตับเสื่อมสภาพ (วาสนา และวิจิตรา, 2557)  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์และประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในดินสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส าหรับส่งออกในจังหวัด
พิษณุโลก เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานแสดงคุณภาพของดินในสวนมะม่วงในจังหวัดพิษณุโลกและเป็นข้อมูลในการวางแผนในการลด
ความเสี่ยงในการปนเปื้อนโลหะหนักที่สะสมอยู่ในดินและปรับปรุงให้ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้นไป อันจะท าให้จังหวัดพิษณุโลกสามารถ
ผลิตมะม่วงที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

 
วิธด้ีาเนินการวิจัย 

การเก็บตัวอย่างดิน 
เก็บตัวอย่างดินในบริเวณพื้นที่ท าการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่ส่งออกในต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จ านวน 17 

หมู่บ้าน และต าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จ านวน 12 หมู่บ้าน โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินหมู่บ้านละ 3 สวน ที่
มีช่วงอายุในการปลูก 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี ช่วงอายุ 6 – 10 ปี และช่วงอายุมากกว่า 10 ปี รวมทั้งสิ้น 87 ตัวอย่าง 
โดยท าการเก็บตัวอย่างดินเป็นรูปลิ่มที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร บริเวณรอบทรงพุ่ม 4-5 จุด และสุ่มเก็บรอบทรงพุ่มประมาณ 
20 ตัน/แปลง แล้วน าตัวอย่างมาผสมกันเป็นตัวแทนของ 1 ตัวอย่าง ทั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินตั้งแต่เดือนมกราคม -
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

การเตรียมตัวอย่างและการวิเคราะห์ดิน 
อบให้ดินแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บดดินด้วยครก แล้วร่อนดินผ่านตะแกรงขนาด 2 

mesh น าไปวิเคราะห์สมบัติของดินในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เนื้อดิน ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถุ และวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
หนักในดิน ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว และเหล็ก ทั้งนี้ส าหรับสีดินได้ท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม โดยวิธีที่ใช้ในการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 
คุณสมบัติของดิน วิธีการวิเคราะห์ 
สีดิน (Color) เทียบจาก Munsell Color System 
เนื้อดิน (Soil Texture) วิธี Hydrometer 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH ของดิน) เครื่อง pH meter 
อินทรียวัตถุ (OM) วิธี Walkley and Black 
โลหะหนัก (Cd, Cu, Fe, Pb, Zn) เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิง
พรรณา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis 
of variance (ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p≤0.05) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดข้อมูลตามสมติฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

คุณสมบัติของดิน 
จากการการวิเคราะห์สมบัติของดินในพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง (ตารางที่ 2) ดินในพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สี

ทอง ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง และต าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  พบว่าดินส่วนใหญ่เป็นสี
น้ าตาลเหลืองอ่อนถึงสีน้ าตาลแดงเข้ม เนื้อดินส่วนใหญ่ที่พบเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ความช้ืนเฉลี่ยร้อยละ 5.69±0.77 ความเป็น
กรด-ด่างเฉลี่ย 5.62±0.07 อินทรียวัตถุเฉลี่ยร้อยละ 1.48±0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 1) ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในการปลูกมะม่วง เนื่องจากดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ าได้ดี และดินดังกล่าวมีความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 4.02-
7.91 ซึ่งอยู่ในระดับที่มะม่วงต้องการ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.59-2.85 ซึ่งจัดอยู่
ในระดับปานกลาง (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2545) เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของณัฐพล และคณะ, 2558 ในดินสวนมะม่วงน้ าดอกไม้
ทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน โดยความเป็นกรด-ด่างของสวนมะม่วงน้ าดอกไม้ทั่วไปมีค่าอยู่ระหว่าง 4-7 
อินทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 0.48–1.08  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

 
ตารางที่ 2 สมบัติของดินในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง 
พารามิเตอร์ ค่าต้่าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย±S.D. 
เนื้อดิน 

-ร้อยละอนุภาคทราย 
-ร้อยละอนุภาคทรายแป้ง 
-ร้อยละอนุภาคดินเหนียว 

สีดิน 

ดินทรายแป้ง-ดินร่วนปนทรายแปง้ 
68.00-96.72 
1.00-22.28 
2.00-20.56 
2.5 YR 6/4 

ดินร่วนปนทรายแป้ง 
83.10±6.07 
8.73±5.32 
8.17±3.77 
5 YR 3/2 

ความช้ืน (ร้อยละ) 0.83-20.95 5.69±0.77 
ความเป็นกรด-ด่าง  4.02-7.91 5.62±0.07 
อินทรียวัตถ ุ(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 0.59-2.85 1.48±0.05 
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ปริมาณโลหะหนักในดิน 
จากการศึกษาปริมาณโลหะหนักในดิน ได้แก่ แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว และสังกะสี โดยท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน

หมู่บ้านละ 3 สวน ที่มีช่วงอายุในการปลูก 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุไม่เกิน 5 ปี ช่วงอายุ 6 – 10 ปี และช่วงอายุมากกว่า 10 ปี 
พบว่าดินมีการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักดังนี ้(ตารางที่ 3) 

 เหล็กเป็นโลหะหนักที่พบมากที่สุดในดินบริเวณพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส่งออก เหล็กที่ปนเปื้อนในดินของสวน
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองมีค่าอยู่ในช่วง 351.53-12,142.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เหล็กที่สะสมอยู่ในดินมีปริมาณค่าสูงสุดอยู่ในสวน
มะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีอายุมากกว่า 10 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 1,908.54±2,576.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ส าหรับสังกะสีที่พบในดินบริเวณพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส่งออกมีค่าอยู่ในช่วง ND-62.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
สังกะสีที่สะสมอยู่ในดินมีปริมาณค่าสูงสุดอยู่ในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 15.03±14.45 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตะกั่วที่พบในดินบริเวณพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส่งออกมีค่าอยู่ในช่วง ND-20.67 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตะกั่วที่
สะสมอยู่ในดินมีปริมาณค่าสูงสุดอยู่ในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีอายุมากกว่า 10 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 6.58±6.93 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน 55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ส่วนทองแดงที่พบในดินบริเวณพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส่งออกมีค่าอยู่ในช่วง 0.29-7.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ทองแดงที่สะสมอยู่ในดินมีปริมาณค่าสูงสุดอยู่ในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีอายุมากกว่า 10 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 3.05±2.29 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาท่ีดิน ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน 45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

 แคดเมียมที่พบในดินบริเวณพื้นที่ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองส่งออกมีค่าอยู่ในช่วง ND-0.87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
แคดเมียมที่สะสมอยู่ในดินมีปริมาณค่าสูงสุดอยู่ในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 0.43±0.26 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมควบคุมมลพิษ ที่ก าหนดไว้ว่าไม่เกิน 37 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

เมื่อพิจารณาปริมาณโลหะหนักในดินสามารถเรียงล าดับการสะสมจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ เหล็ก>สังกะสี>ตะกั่ว>
ทองแดง>แคดเมียม อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์พบว่าการวิเคราะห์โลหะหนักทั้ง 5 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
คุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าโลหะหนักทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ยกเว้น
ปริมาณแคดเมียมที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพดินในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่ ณัฐพล และคณะ 
(2558) ได้ศึกษาสมบัติของดินในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทอง ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นว่าดินใน
สวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่ศึกษามีปริมาณเหล็กและสังกะสีที่มากกว่า โดยดินในสวนมะม่วงต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมามีค่าอยู่ระหว่าง 5.81–16.6 และ 0.01–0.72 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่การปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียม
ในดินสวนมะม่วงของจังหวัดพิษณุโลกมีค่าน้อยกว่าการปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียมในดินสวนมะม่วงของประเทศไนจีเรียที่มีการ
ปนเปื้อนของตะกั่วและแคดเมียมเฉลี่ย 7.71±0.76 และ 8.36±0.59 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ (Adelasoye and 
Oyeyiola, 2014) ทั้งนี้มีการสะสมปริมาณแคดเมียมที่ในดินปริมาณมากอาจท าให้เกิดสะสมในพืชจนมีปริมาณการสะสมของโลหะ
หนักท่ีสูงและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมได้ ส าหรับปริมาณทองแดงในดินสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองที่ท าการศึกษา
ในจังหวัดพิษณุโลกมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าในสวนมะม่วงของประเทศบราซิลโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (João et 
al., 2012) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักในดินสวนมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองส่งออกในจังหวัดพิษณุโลก 
 

ช่วงอาย ุ
ค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนโลหะหนัก (มก./กก.±S.D.) 

Fe Zn  Pb Cu Cd 

ไม่เกิน 5 ป ี 1,861.47± 1,295.57 

(636.63-5,109.90) 
15.03±14.45 

(ND-62.70) 
5.16±6.04 

(ND-20.06) 
3.01±1.86 

(ND-6.20) 
0.43±0.26 

(ND-0.87) 
 

6 – 10 ปี 1,717.77±1,693.94 

(240.20-8,058.70) 
13.87±11.59 

(0.23-48.02) 
5.66±6.52 

(ND-18.85) 
2.63±1.88 

(ND-5.87) 
0.37±0.25 

(ND-0.80) 
 

มากกว่า 10 ป ี 1,908.54±2,576.05 

(351.53-12,142.67) 
13.35±9.02 

(0.73-37.24) 
6.58±6.93 

(ND-20.67) 
3.05±2.29 

(0.29-7.00) 
0.42±0.24 

(ND-0.79) 

ค่ามาตรฐาน *20,000-550,000 **100 **55 **45 ***37 
หมายเหตุ : *U.S. EPA, 2003 ; **กรมพัฒนาท่ีดิน, 2554 ; ***กรมควบคุมมลพิษ 
     การเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักระหว่างช่วงอายุไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

    ค่าที่อยู่ใน ( ) คือ ค่าสูงสุด-ต่ าสุด ; ND หมายถึง Detection Limited  
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาน้ีสามารถสรุปได้ว่าดินในสวนมะม่วงน้ าดอกไม้สีทองในพื้นที่ปลูกมะม่วงต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง และ

ต าบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณเหล็ก ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และแคดเมียมในดินอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นผลการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการช่วยใน
การควบคุมและลดปริมาณการสะสมแคดเมียมในดินลง เพื่อให้มีความเสี่ยงในการที่จะไปสะสมในผลิตให้มีค่าอยู่ที่ไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อเป็นการป้องกันสุขภาพของผู้บริโภคและให้การส่งออกได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังช่วยเรื่องของความตระหนักทั้งในเรื่อง
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงควรมีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเพื่อการบริโภครวมทั้งยัง
เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักและลดการใช้สารเคมี เช่น ยาก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เป็นต้น หรือควรมี
การตรวจติดตามการปนเปื้อนของสารเคมีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้ทุน วช.61 ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้การสนับสนุนท าให้การด าเนินงานวิจัยเป็นไปด้วย
ความราบรื่น และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่อ าเภอเนินมะปรางและอ าเภอวังทองที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและ
สนับสนุนการเก็บตัวอย่างด้วยดี 
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ผลของการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิล 
EFFECT OF REPLACEMENT FISH MEAL BY GOLDEN APPLE SNAIL IN NILE TILAPIA DIETS 

 
                         ระเบียบ ทองดี* กนกวรรณ มั่นเหมาะ และ นศิา ข่าวดี  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของปลานิล อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว และ
อัตราการรอดตาย โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 
การทดลองๆ ละ 3 ซ้ าๆ 15 ตัว อาหารทดลองมีโปรตีนร้อยละ 32 ประกอบด้วย กากถั่วเหลือง ปลายข้าว ร าละเอียด วิตามิน แร่
ธาตุ และหอยเชอรี่ร้อยละ 10 20 และ 30 ในสูตรอาหาร ตามล าดับ ระยะเวลาการเลี้ยง  60 วัน ให้อาหาร เช้าและเย็น พบว่า 
การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิล  โดยปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้หอยเชอรี่
ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารร้อยละ 10 มีแนวโน้มมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด คือ มีน้ าหนักสุดท้าย (84.84 ± 14.28 กรัม/
ตัว) น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น (59.36 ± 12.06 กรัม/ตัว) และอัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (0.98 ± 0.20)  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.05)  และอัตราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p>0.05) 

 
ค าส าคัญ : หอยเชอรี่ ปลานิล อัตราการเจริญเติบโต 
 

Abstract 
 The aim of this study was to investigate  on growth rate, feed conversion ratio, survival rate. The 

experimental design was completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 3 replications (15 fishes 
per treatment). Dietary treatments consisted of basal diet (CON) 32 percent to protein consist of soybean 
meal, grits, bran, vitamins, and minerals. Including the replacement feed of golden apple snail was 10  20 และ 
30  percentage  for a total period of 60 days. The results show that dietary replacement of golden apple snail 
affected an average body weight gain  of fish during the period of study. The trial was replacement by golden 
apple snail 10 percentage have a tendency growth found that. The final weight (84.84 ± 14.28 g/body) weight 
gain (59.36 ± 12.06 g/body) and growth rate (0.98 ± 0.20). Were higher than other experimental groups (p 
<0.05). And survival rates  was no significant difference (p> 0.05). 
 
Keyword : golden apple snail, tilapia, growth 

 
บทน า 

ปลานิล เป็นปลาน้ าจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงและบริโภคแพร่หลาย สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพ 
ปลานิลเป็นสัตว์ท่ีแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และเลี้ยงง่าย (พิเชต, 2559) ปลานิล มีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง (ยกเว้นเวลาสืบพันธุ์) 
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มีความอดทนและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี จากการศึกษาพบว่าปลานิล ทนต่อความเค็มได้ถึง 20 ส่วนในพัน ทนต่อค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ได้ดีในช่วง 6.5-8.3 และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส แต่ใน อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 10 
องศาเซลเซียส พบว่าปลานิลปรับตัวและเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ทั้งนี้เป็นเพราะถิ่นก าเนิดเดิมของปลาชนิดนี้ อยู่ในเขตร้อน (คีรี , 
2542) 

อาหารปลาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงปลา เพราะอาหารเป็นสิ่งที่จะสร้างพลังงานและการเจริญเติบโต
เพื่อให้ปลาสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ ส าหรับผู้ประกอบกิจการเลี้ยงปลา ค่าอาหารปลาคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของ
ต้นทุนการผลิต เนื่องจากปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ปลาเพื่อให้ได้ปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็ว มีอัตราการแลกเนื้อสูง การเลี้ยงปลาระบบ
ธุรกิจอาหารที่ใช้เลี้ยงปลามักเป็นอาหารส าเร็จรูปที่ค่อนข้างมีราคาแพง ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนการเลี้ยงปลาคือ การ
ผลิตอาหารส าเร็จรูปเพื่อใช้เลี้ยงปลาเอง (วีรพงศ์, 2536) ซึ่งจะสามารถท าให้ลดต้นทุนการผลิตได้ ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบอาหาร
สัตว์ที่เหมาะสมและการค านวณสารอาหารที่ปลาต้องการตามระยะการเจริญเติบโต รวมจนถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นและการแสวงหาวัตถุดิบที่หาง่าย 

หอยเชอรี่ หอยเชอรี่เป็นหอยทากน้ าจืด เป็นหอยฝาเดียว หอยเชอรี่มีรูปร่างและขนาดคล้ายกับหอยโข่ง ซึ่งเป็นหอย
ประจ าถิ่นของไทย แต่มีข้อแตกต่าง ระหว่างหอยเชอรี่และหอยโข่ง ท่ีสามารถสังเกตได้จากลักษณะทั่วไปภายนอก คือ เปลือกของ
หอยเชอรี่ จะบางกว่าและความลึกของร่องเปลือกของหอยเชอรี่จะลึกมากกว่า ปัจจุบันมีการน าหอยเชอรี่ที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก มัก
ท าเป็นปุ๋ยส าหรับพืช เช่น การท าปุ๋ยน้ าหมักจากหอยเชอรี่ ซึ่งหอยเชอรี่ มีน้ าหนักแห้ง 21.91 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 51.45 
เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 2.80 เปอร์เซ็นต์ และเถ้า 19.88 เปอร์เซ็นต์ (วีรพงศ์, 2536) จะน ามาท าเป็นอาหารสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
อาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาหารเลี้ยงเป็ด ส่วนผสมของอาหารปลานิลที่เลี้ยงในบ่อ ซึ่งการผลิตอาหารสัตว์น้ าจ าเป็นจะต้องเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พอดีกับความต้องการของสัตว์น้ า อาหารปลานิลทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดมีราคาแพง ดังนั้นจึง
มีแนวคิดในการทดลองครั้งนี้ด้วยการใช้หอยเชอรี่มาทดแทนปลาป่นในการผลิตอาหารปลานิล 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ใช้ลูกปลานิล อายุ 2 เดือน จ านวน 180 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มการทดลองๆละ 3 ซ้ าๆละ 15 ตัว วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design; CRD) เลี้ยงในกระชัง ระยะเวลาทดลอง 60 วัน กินอาหารปริมาณร้อยละ 3 
ของน้ าหนักตัว โดยให้อาหารปลา 2 ครั้ง เวลา 8.00 น. และ เวลา 16.00 น. โดยใช้อาหารสูตรหลักท่ีมีโปรตนีร้อยละ 32  และสูตร
อาหารทดแทนปลาป่นด้วยหอยเชอรี่ 4 ระดับได้แก่ 0 10  20 และ 30 ดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 องค์ประกอบของอาหารทดลองที่ใช้เลี้ยงปลานิล 

วัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบ (กรมั) 
สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

หอยเชอรี่ 10 20 30 
กากถ่ัวเหลือง 42 31 23 
ปลายข้าว 13 7.4 13.7 
ร าละเอียด 32.5 39.1 30.8 
วิตามิน 1.5 1.5 1.5 
แร่ธาตุ 1 1 1 
รวม 100 1.00 1.00 
โปรตีน(ร้อยละ) 32 32 32 
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ข้อมูล 
  น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น (wight gian; g/fish) 

= น้ าหนักสุดท้าย – น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น 
อัตราการเปลี่ยนอาหารให้เป็นน้ าหนักตัว (daily feed intake)  
 = น้ าหนักอาหารปลาที่กิน   x 100 
    น้ าหนักปลาที่เพ่ิมขึ้น 
อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (specific growth rate, SCG)  
 = น้ าหนักสุดท้าย – น้ าหนักปลาเริ่มต้น  x 100 
     ระยะเวลาทดลอง 
 อัตราการรอดตาย (survival rate) 
 = จ านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง x 100 
    จ านวนปลาเมื่อต้นการทดลอง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล   น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่างทางสถิติ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis 

of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย  

จากการศึกษาผลของการใช้หอยเชอรี่ทดแทนโปรตีนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิล พบว่า 
1.1.น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย (กรัม/ตัว) เมื่อเริ่มต้นการทดลองน้ าหนักเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงด้วยการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลา

ป่นในสูตรอาหารประกอบด้วย หอยเชอรี่ร้อยละ 10 หอยเชอรี่ร้อยละ 20 และหอยเชอรี่ร้อยละ 30 มีน้ าหนักเฉลี่ยเริ่มต้น คือ 
25.52±4.78 24.76±3.72 และ 28.47±6.11 กรัม/ตัว  ตามล าดับ ซึ่งการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นอาหารร้อยละ 10 การใช้
หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 20 และการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 30 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าน้ าหนักเฉลี่ยสุดท้ายการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นรอ้ยละ 10 สงูกว่าการใช้หอยเชอรี่
ทดแทนปลาป่นร้อยละ 20 และการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 30 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
(p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.2. ความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น (มม/ตัว) เมื่อเริ่มต้นการทดลองความยาวเฉลี่ยของปลาที่เลี้ยงเลี้ยงด้วยการใช้หอยเชอรี่
ทดแทนปลาป่นอาหารร้อยละ 10  20 และ 30 มีความยาวเฉลี่ยเริ่มต้น 109.33±7.73 108.13±5.51 และ 113.00±10.00 มม/ตัว 
ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าความยาวเฉลี่ยสุดท้ายการใช้หอย
เชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 10  20 และ 30 มีค่า 158.94 ± 7.38 152.03 ± 9.38 155.65 ± 21.39มม/ตัว ตามล าดับ ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.3 น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น (กรัม/ตัว) พบว่า การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 10 มนี้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น สูงกว่า การใช้หอย
เชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 20 และ 30 มีค่าเท่า 59.36 ± 12.06  48.99 ± 14.67 และ 41.62 ± 19.02 กรัม/ตัว ตามล าดับ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.4 อัตราการเปลี่ยนอาหารให้เป็นน้ าหนักตัว พบว่า การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 10 ดีกว่า การใช้หอยเชอรี่
ทดแทนปลาป่นร้อยละ 20 และ 30 มีค่า 10.26 ± 4.84 12.49 ± 7.76 17.07 ± 14.09 ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 
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1.5 อัตราการเจริญเติบโตจ าเพาะ (เปอร์เซ็นต์/ตัว) พบว่า การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 10 มีอัตราการ
เจริญเติบโตจ าเพาะสูงกว่า การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 20 และ 30 มีค่า 70.64 ± 19.18 81.66 ± 24.45 69.37 ± 
31.70 ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2) 

1.6 อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) พบว่าการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ10 สูงกว่า การใช้หอยเชอรี่ทดแทน
ปลาป่นร้อยละ 20 และ 30 มีค่า 96.54 ± 3.80 94.02 ± 5.21 96.59 ± 5.27 ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที่ 2)  
 
ตารางที ่2 ผลของการใช้หอยเชอรี่ทดแทนโปรตีนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิลในระดับเดียวกัน 

ลักษณะ สูตรอาหาร P-value 

อาหารควบคุม หอยเชอรี่ร้อยละ 
10 

หอยเชอรี่ร้อยละ 
20 

หอยเชอรี่ร้อยละ 
30 

น้ าหนักเริ่มต้น (กรัม/ตัว) 32.31 ± 4.87a 25.52 ± 4.78b 24.76 ± 3.72b 28.47 ± 6.11b <0.05 

ความยาวเริ่มต้น (มม./ตัว) 116.46 ± 7.44a 109.33 ± 7.73b 108.13 ± 5.51b 113.00 ± 10.00ab <0.05 

น้ าหนักสุดท้าย (กรมั/ตัว) 91.06 ± 21.81a 84.84 ± 14.28ab 73.76 ± 15.80bc 70.10 ± 18.32c <0.05 

ความยาวสดุท้าย (มม./ตัว) 145.95 ± 37.78a 158.94 ± 7.38a 152.03 ± 9.38a 155.65 ± 21.39a >0.05 

น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นเฉลีย่ 
(กรัม/ตัว) 

56.67 ± 24.58a 59.36 ± 12.06a 48.99 ± 14.67ab 41.62 ± 19.02b <0.05 

การเปลีย่นอาหารใหเ้ป็น
น้ าหนักตัว 

15.64 ± 11.79a 10.26 ± 4.84a 12.49 ± 7.76a 17.07 ± 14.09a >0.05 

อัตราการเจรญิเติบโต
(กรัม/ตัว) 

0.97 ± 0.36a 0.98 ± 0.20a 0.81 ± 0.24ab 0.69 ± 0.31b <0.05 

อัตราการเจรญิเติบโต
จ าเพาะ 

94.45 ± 40.97a 70.64 ± 19.18b 81.66 ± 24.45ab 69.37 ± 31.70b >0.05 

อัตราการรอดตาย 95.94 ± 4.72a 96.54 ± 3.80a 94.02 ± 5.21a 96.59 ± 5.27a >0.05 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.05) 
 
อภิปรายผล  

ผลการศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลด้วยการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 0 10  20 และ 30 เป็นระยะเวลา 
60 วันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า น้ าหนักเริ่มต้น น้ าหนักสุดท้าย น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น และ อัตราการเจริญเติบโต มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า การเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว อัตราการเจริญเติบโต
จ าเพาะ และอัตราการรอดตาย ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ปลาที่เลี้ยงด้วยการใช้หอยเชอรี่ทดแทน
ปลาป่นร้อยละ 10 มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด จึงเหมาะสมที่น ามาใช้ในสูตรอาหารได้ ผลการทดลองนี้ สอดคล้องกับสุภัชญา 
และคณะ (2558) ได้ศึกษาผลการเสริมหอยเชอรี่ในอาหารต่อการอนุบาลลูกปลาหมอไทย ท าการทดลองในลูกปลาหมอไทยจ านวน 
300 ตัว น าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.18 กรัมต่อตัว แบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 75 ตัวท าการเสริมหอยเชอรี่ (GAS) ในอาหาร 4 
ระดับ คือ 0 (กลุ่มควบคุม) 2.0 4.0 และ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อนุบาลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า การเสริมหอยเชอรี่ใน
อาหารมีผลท าให้การเจริญเติบโตด้านน้ าหนักตัวที่เพิ่มและความยาวเพิ่มที่ดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยลูกปลา
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หมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีการเสริมหอยเชอรี่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด คือ มีน้ าหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 
4.09 กรัมต่อตัว อัตราการรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 98.66  95.10 และ 95.10 เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มอาหารที่
เสริมหอยเชอรี่ที่ระดับ 0  2.0 และ 4.0 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างกับจุฑามาศ และคณะ (2545) ได้ศึกษาการใช้เนื้อหอยเชอรี่บดแห้ง
ทดแทนปลาป่นในอาหารปลานิล ทดลองในปลาขนาดเฉลี่ย 48.1±3.7 กรัม วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) อาหาร
ทดลองมีทั้งหมด 4 สูตรแต่ละสูตรปรับให้มีโปรตีนและพลังงานเท่ากัน โดยใช้เนื้อหอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นที่ระดับการทดแทน 0  
47.7 73.3 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ระยะเวลาการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่าสามารถใช้เนื้อหอยเชอรี่บดแห้งทดแทนปลา
ป่นในอาหารปลานิลได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกับ บัญชา และคณะ (2544) ได้ท าศึกษาการใช้หอยเชอรี่อบแห้งบด
ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกบิ๊กอุย โดยใช้อาหารทดลองจ านวน 4 สูตร ท่ีมีโปรตีนคงที่ 35 เปอร์เซ็นต์ และพลังงานคงที่เท่ากัน
ในทุกสูตร อาหารสูตรที่ 1 ประกอบด้วยปลาป่น 30 เปอร์เซ็นต์ เนื้อหอยเชอรี่ 0 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็นอาหารควบคุม สูตรที่ 2-4 
ประกอบด้วยปลาป่น 20 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์ โดยเพิ่มเนื้อหอยเชอรี่เข้าไปแทนที่เปอร์เซ็นต์ปลาป่นที่ลดลง 10  20 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังนั้นอาหารสูตรที่ 4 จึงประกอบด้วยปลาป่น 0 เปอร์เซ็นต์ และเนื้อหอยเชอรี่ 30 เปอร์เซ็นต์ ระยะการ
ทดลอง 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า น้ าหนักเพิ่ม และอัตรารอดของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารแต่ละสูตรไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่ปลาที่เลี้ยงด้วยสูตรที่ 4 มีอัตราแลกเนื้อสูงกว่า และมีการเจริญเติบโตต่อวันต่ ากว่าปลาที่เลี้ยงด้วย
สูตรที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างจากอาหารสูตรอื่น ผลการทดลองสรุปได้ว่าสามารถใช้เนื้อหอยเชอรี่
อบแห้งบดผสมในอาหารได้ไม่ต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการทดลองโดยเปรียบเทียบการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารปลานิล การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่น
ร้อยละ 10 การใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 20 และการใช้หอยเชอรี่ทดแทนปลาป่นร้อยละ 30 โดยใช้ระยะเวลาในการ
ทดลอง 60 วันพบว่า อัตราการเจริญเติบโตของปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารหอยเชอรี่ทดแทนปลาป่น ร้อยละ 10 มีแนวโน้มอัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีที่สุด จึงเหมาะสมที่น ามาใช้ในสูตรอาหารเลี้ยงปลานิลได้ได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ    
งานวิจัยนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งควบคุมการท างานด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งใช้วิธีการควบคุมการจ่ายกระแสชาร์จเป็นคลื่นพัลส์เข้าชุดแบตเตอรี่ เพื่อสลายซัลเฟตที่เกาะบริเวณ
แผ่นธาตุของแบตเตอรี่ในระหว่างท าการชาร์จและควบคุมการจ่ายกระแสออกแก่โหลดให้มีความเสถียร ซึ่งควบคุมระบบการ
ท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR ทดสอบกับแบตเตอรี่ขนาด 12 V, 11 Amh จ านวน 3 ลูก ต่อแบบคลอสลิงค์ 
(Crosslink) ใช้คลื่นพัลส์ความถี่ 20 kHz ทดสอบวัดค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า CCA ค่าความเป็นกรด ด่าง ค่าอุณหภูมิ
แบตเตอรี่ ซ่ึงท าการทดสอบประสิทธิภาพระหว่างระบบชาร์จที่พัฒนาขึ้นกับระบบชาร์จแบบอนาล็อกทั่วไป จากผลการทดลอง 
พบว่า ชุดแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยระบบชาร์จที่พัฒนาขึ้นมีค่า CCA เท่ากับ 104.15 ค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 1.28 อุณหภูมิ
แบตเตอรี่ 29.80 องศาเซลเซียส ในขณะที่ชุดแบตเตอร่ีที่ชาร์จในระบบอนาล็อกมีค่า CCA เท่ากับ 97.70 ค่าความถ่วงจ าเพาะ
เท่ากับ 1.28 อุณหภูมิแบตเตอรี่ 30.40 องศาเซลเซียสซึ่งค่า CCA ของชุดแบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นมีค่า
สูงกว่า 6.61 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการประยุกต์ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถช่วยลดความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ อีกทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นยังสามารถท างานได้ตรงตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 

 

ค าส าคัญ : วงจรสลายซัลเฟต ระบบชาร์จแบตเตอรี่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 

Abstract 
 This research presents the application of desulphator circuits with a battery charging system by 
microcontroller, which controls the charging current to be pulse into the battery pack. The aim of 
reshearch is desulphator that sticks to the element's battery plate during charging and regulates the 
output current to stabilize the load, which controls the charging system with the AVR microcontroller. 
This research tested a 12 V, 11 Ah battery with Crosslink conection using a 20 kHz pulse frequency, which 
considered parameters such as voltage, CCA, specific gravity and battery temperature. Which compared 
the performance testing between the charging systems developed with conventional analog charging 
systems. From the results was found that the battery pack that was charged with the developed battery 
charging system CCA is 104.15, the gravity is 1.28, the battery temperature is 29.8 degrees Celsius, while 
the battery pack charged in the analog system has CCA is 97.70, the gravity is 1.28  and the battery 
temperature is 30.40 degrees Celsius. The comparison both of system about CCA value can be concluded 
the CCA value of developed system is higher than 6.61 percent. Therefore, it can be concluded that the 
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application of desulphator circuit by the microcontroller charging system can reduce the deterioration of 
the battery. In addition, the developed system can work in accordance with the specified conditions and 
maintain battery performance. 
 

Keywords : desulphator battery charger microcontrollers 
 
บทน า   
  ปัจจุบันการใช้แบตเตอรี่มีจ านวนมากและแบตเตอรี่ได้ถูกน ามาใช้ในงานต่างๆ มากมาย อาทิเช่น รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ลักษณะส าคัญของการใช้แบตเตอรี่  คือ การชาร์จเพื่อน ามาใช้ใหม่ ซึ่งผลต่ออายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่ ซึ่งอายุการใช้งานที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ ชนิดแบตเตอรี่ การต่อใช้งานแบตเตอร่ี การชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่
แบตเตอรี่ และการเกาะตัวของซัลเฟตในแผ่นธาตุ จึงมีนักวิจัยให้ความสนใจและน าเสนอวิธีการส าหรับแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ 
ในปี 2556 เอกชัย ดีศิริ น าเสนอการการขจัดผลึกก ามะถันในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด โดยสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่งพัลส์
ความถี่สูงระดับเมกะเฮิร์ต ซึ่งพัลส์ความถี่สูงจะกระตุ้นให้ผลึกก ามะถันเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงจนสามารถหลุดออกจาก
แผ่นธาตุแบตเตอรี่ได้ลดปัญหาการสะสมของผลึกที่ขัดขวางกระบวนการทางเคมีและท าให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง  
(เอกชัย ดีศิริ, 2556) จักรี ศรีนนท์ และคณะ น าเสนอวงจรชาร์จแบตเตอรี่เพ่ือชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งเก็บ
พลังงานหลักของสถานีชาร์จไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรักษาระดับกระแสไฟฟ้าในการชาร์จ
แบตเตอรี่ให้คงที่ อยู่ที่ 20-30% ของขนาดแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้น (จักรี ศรีนนท์ และ
คณะ, 2558) ประพันธ์ เทพสงและนันทิยา หาญศุภลักษณ์ น าเสนอการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประจุแบตเตอรี่ในคลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์ ได้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในห้องประจุแบตเตอรี่ที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงมีทั้งหมด 8 กระบวนการ ซึ่งกระบวนการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นกระบวนการเดียวที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงสุด 
ค านวณจากการเกิดก๊าซไฮโดรเจนขณะประจุซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะเกิดการระเบิดได้ถ้ามีประกายไฟในบริเวณห้องประจุ  
(ประพันธ์ เทพสงและนันทิยา หาญศุภลักษณ์, 2549) นอกจากนั้นในปี 2554 พรชัย พรหฤทัย และ บุญยัง ปลั่งกลาง มีการ
น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิโดยรอบที่ใช้งานของแบตเตอร์รี่ว่ามีผลกระทบต่อการอัดประจุและคายประจุ จาก
การศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิโดยรอบที่การอัดประจุและคายประจุของแบตเตอร่ีตะกั่วกรดพบว่าอุณหภูมิที่ท าให้การอัด
ประจุได้เร็วที่สุดคือที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิที่ท าให้แบตเตอรี่คายประจุได้นานที่สุดก่อนจะถึงแรงดันสุดท้าย
ที่ก าหนดคือที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส (พรชัย พรหฤทัย และ บุญยัง ปลั่งกลาง, 2554) 

ดังนั้นจากที่มาและปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ร่วมกับ
วงจรสลายซัลเฟตด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อศึกษาขนาดของสัญญาณพัลส์ที่เหมาะสมต่อการสลายซัลเฟตและ
เปรียบเทียบการใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับการชาร์จและการชาร์จแบบอนาล็อค ซึ่งทดสอบกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ต่อ
แบบคอสลิงค ์

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แบตเตอรี่และการต่อใช้งาน 
แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีหนึ่งเซลล์หรือมากกว่าที่มีการเชื่อมต่อภายนอก

เพื่อให้ก าหลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า (ความหมายของแบตเตอรี่, 2558) ซึ่งแบตเตอรี่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แบตเตอรี่น้ า 
แบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่กึ่งแห้ง ซึ่งสามารถต่อใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การต่อแบบอนุกรม (Series Battery 
Connection) การต่อแบบขนาน (Parallel Battery Connection)  การต่อแบบผสม (Mixed Battery Connection) และ
การต่อแบบคอสลิงค์ (Coslink Battery Connection) ซึ่งการต่อลักษณะนี้คล้ายการต่อแบตเตอรี่แบบขนานแต่มีความ
แตกต่างตรงการเพิ่มจุดเชื่อมต่อของแบตเตอรี่ขึ้นมาท าให้การถ่ายเทแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และ
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ยังท าให้ แบตเตอรี่มองชุดแบตเตอรี่เป็นชุดเดียวกันท าให้การใช้งานนั้นการถ่ายเทแรงดันและกระแสจะออกจากแบตเตอรี่ชุด
นั้นพร้อมๆ กัน  (Lertrat Chuepool, 2561) 

 
ภาพท่ี 1 ลักษณะการต่อแบตเตอรี่แบบคอสลิงส ์

 การเกิดผลึกซัลเฟต 
 การเกิดซัลเฟต (Sulfation) หรือการเกิดเกลือซัลเฟตในแบตเตอรี่การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ส่วนมาก มีสาเหตุมา

จากการเกิดซัลเฟต เมื่อใช้งานแบตเตอรี่ไปได้ระยะหนึ่งปริมาณตะกั่วซัลเฟตจะสะสมที่แผ่นธาตุมากขึ้นซึ่งตะกั่วซัลเฟตนี้มี
ลักษณะเป็นฉนวนเกิดสะสมมากขึ้นและเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “Sulfation” กล่าวคือ ตะกั่วซัลเฟตบนแผ่นธาตุจะรวมตัว
กันเป็นผลึกที่มีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะเรียกผลึกของตะกั่วซัลเฟตนี้ว่า “Hard Sulfate”ซึ่ง Hard Sulfate นี้อาจจะไม่สามารถ
เปลี่ยนกลับไปเป็นตะกั่วและกรดซัลฟูริกได้อีก ท าให้แบตเตอรี่มีความจุ (แอมแปร์ -ชั่วโมง) ลดลงและจ่ายกระแสได้ปริมาณ 
(แอมแปร์) ลดลง (BATTERY CLINIC, 2554) 
 

 
ภาพที่ 2 ผลึกซัลเฟต (BATTERY CLINIC, 2554) 

วงจรสลายซัลเฟต 
วงจรสลายซัลเฟต คือ วงจรก าเนินสัญญาณพัลส์ (Pulse Width Modulation, PWM) ที่น าสัญญาณสามเหลี่ยมหรือ

สี่เหลี่ยมและสัญญาณที่ต้องการปรับความกว้างของพัลส์มาเปรียบเทียบกัน แต่ความกว้างของลูกคลื่น Pulse ไม่คงที่ (THITI 
YAMSUNG, 2559) ซึ่งสามารถสร้างความถี่ได้ตั้งแต่ 100-22 kHz แสดงวงจรก าเนิดสัญญาณ PWM ดังรูปที่ 2 และลักษณะ
ของคลื่นวงจร PWM ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพท่ี 3 วงจรก าเนินสัญญาณ PWM ความถี่ 100-22 kHz 
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ภาพท่ี 4 คลื่นวงจร PWM 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การออกแบบระบบการชาร์จแบตเตอรี่ร่วมกับวงจรสลายซัลเฟต 
ระบบควบคุมการท างานเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนอินพุต ส่วนของการ

ควบคุมการสลายซัลเฟต ส่วนชุดแบตเตอรี่และส่วนเอาต์พุต แสดงรูปแบบของระบบดังภาพที่ 5 

 
ภาพท่ี 5 ระบบชาร์จแบตเตอรี่ด้วย AVR คอนโทรลเลอร์ 

ในงานวิจัยนี้ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับการชาร์จแบตเตอรี่ต่อแบบคอสลิงค์ โดยวงจรก าเนิดสัญญาณ PWM ใช้
ความถี่ 20 kHz เวลาในการท างาน 45 นาที โดยท าการทดสอบกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 11 Ah และวัดค่าแรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิขณะชาร์จ ค่า CCA และค่าความถ่วงจ าเพาะ แสดงลักษณะวงจรดสลายซัลเฟตร่วมกับการชาร์จ
แบตเตอรี่ดังรภาพที่ 6 

 
ภาพท่ี 6 ระบบควบคุม 
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การควบคุมระบบชาร์จด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ในงานวิจัยนี้ใช้ AVR คอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการชาร์จและการสลายซัลเฟตของชุดแบตเตอรี่ แสดงดังภาพที่ 7

ซึ่งมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบรับค่าอินพุต ได้แก่ ค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และเวลา  
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเวลา ถ้าอยู่ในช่วงเวลา 00.00-00.45 น. ระบบจะเปิดการท างานของวงจรสลายซัลเฟต  
ขั้นตอนที่ 3 หากเวลาไม่อยู่ในช่วงที่ก าหนดระบบจะท าการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบแบตเตอรี่ว่ามากกว่า 30% 

หรือไม่ถ้ามากกว่าระบบจะสั่งให้สามารถจ่ายโหลดได้ แต่หากแรงดันในแบตเตอรี่น้อยกว่า 30% ระบบจะไม่จ่ายโหลดและ
จะสั่งให้ระบบจ่ายไฟปกติจ่ายโหลด 

 
ภาพท่ี 7 ผังงานระบบชาร์จด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบวงจรสลายซัลเฟตร่วมกับการชาร์จแบตเตอรี่ 
จากผลการเปรียบเทียบการทดสอบการท างานของวงจรสลายซัลเฟตส าหรับการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12 V 11 Ah ที่

ความถี่ของสัญญาณ 3-20 kHz เวลาที่ใช้ในการชาร์จ 0-180 นาที แสดงดังกราฟภาพที่ 8 จากกราฟ พบว่า เมื่อเพิ่มขนาด
ความถี่สูงขึ้นและเวลาเพิ่มขึ้นค่า CCA มีค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และความถี่ 20 kHz เวลา 180 นาที มีค่า CCA สูงสุด 
คือ 155 ดังนั้น จึงก าหนดค่าความถี่ของวงจรก าเนิดสัญญาณ PWM ที่ความถี่ 20 kHz ซึ่งแสดงลักษณะสัญญาณดังรูปที่ 9 กับ
การชาร์จแบบไม่ใช่สัญญาณ PWM แสดงดังตารางที่ 1 โดยเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า CCA ค่าความถ่วงจ าเพาะ 
และอุณหภูมิการชาร์จพบค่า ค่า CCA ของแบตเตอรี่ที่ชาร์จด้วยสัญญาณ PWM มีค่ามากกว่าการชาร์จในระบบเดิมถึง 35% 
ค่าความถ่วงจ าเพาะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และอุณหภูมิมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าสัญญาณ PWM สามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จของแบตเตอรี่ได้ 
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ภาพที่ 8 ผลการทดสอบความถี่และเวลาของสัญญาณ PWM 

 
ภาพท่ี 9 ลักษณะสัญญาณของวงจรก าเนิดสัญญาณ PWM ขนาด 20 KHz 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบระหว่างการชาร์จแบบไม่ใช้สัญญาณ PWM กับการชาร์จแบบใช้สัญญาณ PWM 

พารามิเตอร์ 
ระบบชาร์จแบตเตอรี่ 

ผลต่าง 
ระบบเดิม วงจร PWM 

CCA 35.77 107.1 35 % 
ค่าความถ่วงจ าเพาะ 1.22 1.25 5 % 
แรงดันไฟฟ้าขอออก, Vout (V) 12.23 12.30 7 % 
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, Vin (V) 14.50 14.50 0 % 
ค่ากระแสไฟฟ้า, I (A) 1.15 2.05 2 % 
อุณหภูมิแบตเตอรี่,Tbat (

๐C) 29 27 2 % 
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ผลการทดสอบวงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ผลการทดสอบท างานของแบตเตอรี่ ขนาด 12 V 11 Ah โดยการชาร์จเปรียบเทียบระหว่างระบบปกติเทียบกับการ

ประยุกต์ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทดสอบกับโหลดขนาด 160 วัตต์ 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ทดสอบซ้ าจ านวน 5 ครั้ง ซึ่งพิจารณาและตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการชาร์จแบตเตอร่ีแบบอนาลอเดิมกับการชาร์จร่วมกับวงจรสลายซัลเฟต  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบการชาร์จในระบบเดิมกับการชาร์จร่วมกับวงจรสลายซัลเฟตมีค่าความ

ถ่วงจ าเพาะ แรงดันไฟฟ้า และค่าอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อชาร์จเป็นจ านวน 6 ชั่วโมง ค่า CCA ของการชาร์จแบบเดิมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.69 การชาร์จร่วมกับวงจรสลายซัลเฟตมีค่าถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 104.15  ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็น 6.61 % 

 
อภิปรายผล  

จากผลการประยุกต์ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์กับชุดการต่อ
แบตเตอรี่แบบคอสลิงค์ เมื่อท าการทดสอบวงจร PWM ที่ความถี่ 3- 20 kHz และเวลา 30-180 นาที พบว่า เมื่อความถี่และ
เวลาเพิ่มขึ้นท าให้ค่า CCA มีค่าเพิ่มขึ้น ซ่ึงความถี่ 20 kHz มีค่า CCA สูงสุด คือ 155 โดยที่ค่าความถ่วงจ าเพาะ และอุณหภูมิมี
ค่าใกล้เคียงกัน จากนั้นน าวงจร PWM ความถี่ 20 kHz ประยุกต์ใช้ร่วมกับวงจรสลายซัลเฟตควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จากการเปรียบเทียบค่า CCA อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้าและค่าความถ่วงจ าเพาะ พบว่า ระบบชาร์จร่วมกับวงจรสลายซัลเฟต มีค่า 
CCA เฉลี่ย 104.15 ระบบปกติมีค่า CCA เฉลี่ย ซึ่งระบบที่น าเสนอมีค่า CCA สูงกว่าคิดเป็น 6.61% และมีค่าเฉลี่ยของค่า
ความถ่วงจ าเพาะ ค่าอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกัน  

 
สรุปผลการวิจัย   

 งานวิจัยนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้วงจรสลายซัลเฟตร่วมกับระบบชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ซึ่งใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V 11 Amh ต่อแบบคอสลิงค์ และใช้วงจรก าเนิดสัญญาณ PWM ในการสลายซัลเฟต โดยค่าความถี่ที่
เหมาะสม คือ 20 kHz และพิจารณาประสิทธิภาพแบตเตอรี่จาก ค่าความถ่วงจ าเพาะ ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่าอุณหภูมิ และค่า 
CCA จากผลการทดลอง พบว่า แบตเตอรี่ที่ชาร์จในระบบชาร์จที่น าเสนอสามารถช่วยเพิ่มค่า CCA มากกว่าการชาร์จแบบ
ทั่วไปถึง 6.61% ซึ่งสามารถช่วยรักษาประสิทธิภาพและลดความเสื่อมของแบตเตอรี่จากการใช้งานได้ อีกทั้งระบบที่พัฒนาขึ้น
ยังสามารถท างานได้ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 

ครั้งที่ 

ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ 
การชาร์จระบบอนาล็อก การชาร์จร่วมกับวงจรสลายซัลเฟต 

ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะ 

แรงดัน (V) อุณหภูมิ 
(ºC) 

CCA ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะ 

แรงดัน 
(V) 

อุณหภูมิ 
(ºC) 

CCA 

1 1.28 13.2 V 29 ºC 98.56 1.28 12.4 29 ºC 103.25 
2 1.28 12.4 V 30 ºC 98.54 1.28 12.3 29 ºC 103.66 
3 1.28 12.4 V  31 ºC 97.23 1.28 12.5 30 ºC 104.21 
4 1.28 12.5 V  31 ºC 97.12 1.28 12.4 30 ºC 104.32 
5 1.28 12.4 V 31 ºC 96.98 1.28 12.5 31 ºC 105.32 

เฉลี่ย 1.28 12.58 30.4 ºC 97.69 1.28 12.42 29.8 ºC 104.15 
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การสร้างบ่อกา๊ซชีวภาพแบบถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในครัวเรือน 
A CONSTRUCTION OF BIOGAS PLANTS IN 8 CUBIC METER SIZE OF LDPE BAGS FOR 

HOUSEHOLD USAGE 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบ สร้าง และหาประสิทธิภาพการใช้งานของก๊าซชีวภาพ โดยการออกแบบ
เป็นแบบถุง Low-density Polyethylene (LDPE) ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร บ่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2.0 เมตร  ความยาว  
4.0 เมตร คิดเป็นปริมาตรของบ่อ  8  ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถุง แต่ละถุงแบ่งออกเป็นที่เก็บของเสีย 4 ลูกบาศก์เมตร และ
ส่วนเก็บก๊าซปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร ท าการทดสอบโดยการใส่มูลวัวครั้งแรก 210 กิโลกรัม หลังจากนั้นเติมมูลวัวทุกวัน 
เฉลี่ยวันละ 40 กิโลกรัม (ต่อถุง) เป็นเวลา 9 วัน ทดสอบการจุดติดไฟครั้งแรกพบว่าเกิดเปลวไฟมีสีน้ าเงิน สังเกตการลุกไหม้
เกิดได้ดี ไม่มีปรากฏเขม่าติดหม้อ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของก๊าซ โดยทดสอบต้มน้ าปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร จากอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ให้
ถึง 98 องศาเซลเซียส (ประมาณน้ าเดือด) ถุงก๊าซที่เพิ่มแรงกดทับ 10 กิโลกรัม ต้มน้ าทั้งหมด 18 ครั้ง ในเวลาเฉลี่ย 14.22 
นาทีต่อครั้ง ถุงก๊าซที่ไม่เพิ่มแรงกดทับ (ปล่อยให้ก๊าซไหลเอง) ต้มน้ าทั้งหมด 18 ครั้ง ในเวลาเฉลี่ย 31.07 นาทีต่อครั้ง และ
ก๊าซที่ใช้ไปมีค่าพลังงานความร้อนเท่ากับ 305.651 กิโลแคลอร ี
 
ค าส าคัญ : ออกแบบ สร้าง ก๊าซชีวภาพ   
 

Abstract 
The purpose of this research is to design, construction and find the efficiency of biogas 

applications. The design is a 8 cubic meter Low-density Polyethylene (LDPE)  bag with a diameter of 2.0 
meters, 4.0 meters in length, representing the volume of 8 cubic meters of ponds. Each bag is divided 
into 4 cubic meters of waste storage and 4 cubic  meters of gas storage. Meters are tested by putting the 
first cow dung, 210 kg. After that, add cow dung every day, an average of 41kilograms per day (per bag). 
For 9 days, the first ignition test found that there was a blue flame. Observe the burning well. There is no 
soot attached to the pot. 

Gas performance testing By testing the volume of 1,000 ml of water from 25 degrees Celsius to 
98 degrees Celsius (about boiling water). Gas bags that add pressure 10 Kilokram will boil all 18 times in 
an average of 14.22 minutes per time. Do not increase pressure (Allowing the gas to flow itself) will boil 
all 18 times in an average of 31.07 minutes per time and the gas obtained has a heat energy of 305.651 
kcal. 
 
Keywords : design, construction, bio-gas 
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บทน า   
 ปัจจุบันเกษตรกรประเทศไทยมีผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยเพื่อการจ าหน่ายในประเทศไทยมีจ านวนมากประกอบด้วยสุกร 
โค กระบือ ไก่ ดังเช่น เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก เกิดการร้องเรียนเรื่องกลิ่นสิ่งปฏิกูลของเสียจากมูลสัตว์ 
รวมทั้งเกษตรกรต้องการน ามูลสัตว์มาใช้ประโยชน์สูงสุดคือการท าบ่อก๊าซชีวภาพ ได้ก๊าซน ามาใช้ในการให้ความร้อนในการหุง
ต้มท ากับข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งกากที่ระบายออกจากบ่อระบายด้านทางออกของบ่อก๊าซยังน ามาตากแห้งเพื่อ
น ามาเป็นปุ๋ยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีอีกด้วย 
 ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอก๊าซ คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้
สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน ในขณะที่เกิดการย่อยสลายนั้นจะเกิดก๊าซขึ้นกลุ่มหนึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (Methane, CH4) 
รองลงมาเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน (N2) ไฮโดรเจน (H2) และก๊าซอื่น ๆ ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซที่มีมากที่สุด มี
คุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและติดไฟได้เบากว่าอากาศ แต่ที่มีกลิ่นเหม็นนั้นเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ “ก๊าซ
ไข่เน่า” ซึ่งเมื่อจุดไฟแล้วกลิ่นเหม็นจะหมดไป 
 สนับสนุนภาคครัวเรือนหันมาใช้บ่อก๊าซชีวภาพในครัวเรือนเพื่อเป็นการต่อยอดการใช้มูลสัตว์จากการเลี้ยงน ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกระบวนการหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน
โดยจุลินทรีย์หลายชนิดผลิตภัณฑ์ที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นส่วนใหญ่ กระบวนการ
ย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจนเป็นกระบวนการหมุนเวียนคาร์บอนและธาตุ อื่น ๆ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย  ผู้วิจัย
จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน ามูลสัตว์จากการเลี้ยงน ากลับมาท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้จัดท าและออกแบบชุด
สาธิตบ่อก๊าซชีวภาพขึ้นมาเพื่อทดลองและศึกษาหลักการท างานของอุปกรณ์เบื้องต้นที่สามารถน ามาใช้งานได้จริง 
เพื่อแก้ปัญหาเดือดร้อนเกษตรกร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบและสร้างบ่อก๊าซชีวภาพวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และหา
ประสิทธิภาพการใช้งานของก๊าซชีวภาพ โดยการออกแบบเป็นถุงแบบ LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 การออกแบบลักษณะของบ่อก๊าซได้ออกแบบให้มีการยกระดับจากระดับผิวดินให้ยกขึ้น 40 เซนติเมตรเพื่อป้องกัน
ดินและน้ าไหลลงกรณีฤดูฝน และเพื่อปรับระดับบ่อเติมและบ่อล้นให้ต่างกัน 30-40 เซนติเมตร การเตรียมพื้นที่ในการสร้างบ่อ
ก๊าซ จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมควรเป็นที่โล่ง แสงแดดส่องถึงทั้งวัน ไม่ใกล้ร่มไม้ใหญ่หรือวัสดุที่จะท าอันตรายต่อถุงพลาสติก 
และต้องมีพื้นที่ในการสร้างบ่อก๊าซขนาด ความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร(พื้นที่ส าหรับการสร้างจ านวน 2 บ่อ) โดยการวัด
ขนาดพื้นที่บ่อก๊าซ ความกว้าง 2 เมตร ยาว 6.40 เซนติเมตรต่อบ่อก๊าซ พร้อมกับวางคานปูนซีเมนต์เพื่อเป็นฐานส าหรับการ
ก่ออิฐบล็อกเพื่อเป็นผนังและแนวแต่ละบ่อ ด าเนินการตีผังแบบ 2 X 6.40 เมตร เริ่มขั้นตอนการก่ออิฐบล็อกกั้นขอบบ่อก๊าซ 
สูง 40 เซนติเมตร ระยะห่างขอบบ่อ 10 เซนติเมตร ผสมปูน 1 ถุง ในอัตราส่วน ปูน 1 ถุง : ทราย 18 ถังปูน แล้วเติมน้ าให้
พอดี จากนั้นเริ่มก่ออิฐบล็อกตามแนวให้ได้ระดับ ก่ออิฐบล็อกชั้นที่ 2 พร้อมกับวัดระดับตามแนวให้ได้ระดับความสูง 40 
เซนติเมตร จากฐานในทุกด้าน และเพื่อความแข็งแรง ขั้นตอนการขุดบ่อก๊าซ โดยการขุดดินด้านในบ่อ วัดจากขอบบ่อเข้ามา
ข้างละ 10 เซนติเมตร จากนั้นขุดดินจากขอบบ่อที่เว้นไว้ด้านละ 10 เซนติเมตร ลักษณะท าเฉียงลงไปหาก้นบ่อ ความลาดชัน 
45 องศา จากขอบบ่อจนถึงก้นบ่อ ความลึก 80-90 เซนติเมตร โดยวัดจากขอบอิฐบล็อกก้อนบน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1  การเตรียมพ้ืนที่เพื่อก่ออิฐบล็อกความสูงจ านวนสองก้อน 
 

  น าดินที่ขุดออกมากองไว้ตรงด้านหน้าบ่อเพื่อให้เป็นฐานส าหรับวางวงบ่อซีเมนต์ในการเติมมูลวัวและน้ า  กว้าง  4 
เมตร ยาว 2 เมตร สูง 40 เซนติเมตร ปรับดินตรงด้านหน้าบ่อ หลังจากขุดดินออกมากองไว้พร้อมปรับดินให้เต็มพื้นฐานที่เตรียม
ไว้ โดยการผสมปูนซีเมนต์ 2 ถุง ทราย 36 ถังปูน และหินเทพื้น 20 ถังปูน ในกระบะผสมปูนให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมน้ าให้พอดี 
เริ่มผสมปูนทีละ 1 ถุง หลังจากนั้นน าปูนเททับบนดินที่ปรับหน้าดินพร้อมแล้ว และเททางเดินขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดิน
และเข็นรถขึ้นเพื่อเติมมูลวัว  ตกแต่งบ่อให้เป็นลักษณะ “ถุงแกง” ที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้รับกับถุงพลาสติกที่จะน ามาท าบ่อ
ก๊าซ โดยการน าดินผสมกับน้ าให้เป็นดินโคลนเปียกเพื่อให้ยืดติดกับตัวก้อนอิฐบล็อกที่เป็นผนังบ่อ น าดินมาแปะติดข้างบ่อให้
เหมือนลักษณะของถุงแกงท าการวัดจากด้านข้างของแต่ละบ่อเข้ามาด้านละ 2 เมตร เพื่อท ารอยบากส าหรับวางท่อ PVC 
ขนาด 4 นิ้ว 1 เมตร ส าหรับเติมมูลวัว และท าการบากด้านท้ายบ่อให้เท่ากันเพื่อท าท่อน้ าล้นของเสียดังแสดงในภาพที่ 2 
 

   
 

ภาพที ่2  แสดงการน าดินที่ขุดขึ้นมาใช้เป็นฐานส าหรับวางวงบ่อซีเมนต์เพื่อท าบ่อเติมมูลสัตว์ 
 

 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และ เริ่มจากการน าม้วนพลาสติก LDPE ขนาดหนา 0.3 มิลลิเมตร กว้าง 2.0 เมตร ยาว 6 เมตร มาคลี่
ออกจากม้วนแล้ววางบนแผ่นผ้าใบเพื่อไม่ให้สัมผัสพื้นโดยตรงป้องกันถุงรั่ว หลังจากนั้นให้น าไปตากแดดให้พลาสติกขยายตัว
และเกิดความยืดหยุ่นประมาณ 15 นาที ต่อมาเมื่อถุงมีความยืดหยุ่น แล้วก าหนดจุดที่ต้องการติดตั้งจุดออกของก๊าซ โดยวัด
จากขอบถุงขึ้นไปด้านบน 30 เซนติเมตร แล้ววัดจากด้านหน้าถุงมา 3.50 เมตร เมื่อได้จุดก๊าซออกแล้วท าการพับถุงเป็นรูป
สามเหลี่ยมขนาดเล็กโดยให้มีปลายแหลม ขั้นตอนการเจาะรูทางออกของก๊าซ ให้พับถุงด้านใดด้านหนึ่งโดยวัดจากขอบถุงเข้า
มา 50 เซนติเมตร แล้วพับถุงทบกันจนเกิดเป็นปลายแหลม จากนั้นวัดจากยอดปลายแหลมของถุงเข้ามาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร 
ให้ตัดส่วนปลายออกแล้วคลี่ถุงออกจนแบนราบ แล้วใช้นิ้วมือขยายรูที่เจาะเพื่อจะท าในขั้นตอนต่อไปดังแสดงภาพที่3 
 

  
 

ภาพที่ 3  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบถุงก๊าซและขั้นตอนการเจาะรูทางออกของก๊าซ 
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 หลังจากใช้นิ้วมือขยายรูที่ถุงแล้วน าข้องอ PVC 90 องศา 6 หุน จ านวน 1 อัน (เกลียวนอก) ประกอบเข้ากับสามทาง
เกลียวในให้อยู่ด้านในในถุง โดยขั้นตอนการประกอบนั้นใส่แผ่นยางในรถแผ่นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตรก่อน 
จากนั้นต่อด้วยแผ่นพลาสติก(ถังแกลลอนน้ ามัน)ที่ตัดไว้เป็นแผ่นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร แล้วต่อท่องอข้อต่อ 
90 องศาให้เข้ากับสามทางท าการหมุนให้แน่น น าท่อ PE มาสวมกับข้อต่อ 90 องศาเพื่อเป็นท่อส่งก๊าซไปยังวาล์ว พร้อมติด
กาวให้แน่นส่วนด้านปลายอีกด้านของท่อนั้นให้น าไปติดวาล์ว ปิด-เปิด ดังภาพที ่4  

  
 

ภาพที ่4  ขั้นตอนการต่อท่อทางออกก๊าซและน าท่อ PE มาสวมกับข้อต่อ 90 องศาเพื่อเป็นท่อส่งก๊าซไปยังวาล์ว 
 

 การพับถุงเพื่อต้องการท าให้ถุงมีลักษณะเป็นลูกโปร่งโดยมัดทั้งทางเข้าหรือช่องเติมมูล และท่อระบายมูลออกจากถุง
หมัก ถุงพลาสติกจะมีขนาดกว้าง 2.8 เมตร วัดหาค่ากึ่งกลางของถุง แล้วน าท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ยาว1.2 เมตร ใส่ท่อเข้าไป
ด้านในถุง ความยาวของท่อ PVC ยาว 120 เซนติเมตร ให้ใส่ท่อเข้าไปในถุง 80 เซนติเมตร หรือ ใส่เข้าไป 2 ส่วน ออกมา 1 
ส่วน ต่อมาพับถุงในลักษณะสลับไปสลับมา(คล้ายกับการพับพัด) ความกว้างของการพับด้านละ 10 เซนติเมตร จนถุงพับเข้า
มาถึงท่อตรงกลางจากนั้นพับอีกข้างที่เหลือจนครบทั้งสองด้าน แล้วรัดด้วยเคเบิ้ลไทร์ จ านวน 1 เส้น เพื่อไม่ให้ถุงหลุดจากท่อ 
ต่อมาให้รัดด้วยยางในรถจักรยานยนต์ที่ตัดเป็นเส้นรัดให้แน่น โดยให้มีส่วนของปลายท่อยื่นเลยจากปายยางในรถ 
จักรยานยนต์ 40 เซนติเมตร ท าการรัดยางเหมือนกันทั้งสองด้าน ดังภาพที่ 5 
 

  
 

ภาพที่ 5  ขั้นตอนการพับถุงเข้าท่อทางเข้า และท่อน้ าทิ้ง 
 

 ท าการย้ายถุงก๊าซที่ประกอบท่อทางเข้าและท่อทางออกแล้วเสร็จมาติดตั้งลงบ่อที่เตรียมไว้ โดย วางลงอย่าให้ถุงเกิด
การทับกันเพราะจะท าให้ถุงเกิดความเสียหายได้ ขั้นตอนการติดตั้งในส่วนของท่อทางเข้าและท่อน้ าเสีย โดยวางถุงลงใน
ต าแหน่งให้ท่อเข้าเอียงท ามุมประมาณ 45 องศา ท่อด้านออกเอียงท ามุมประมาณ 30 องศา โดยความสูงของปลายท่อด้านเข้า
จะสูงกว่าด้านออกประมาณ 40-50 เซนติเมตร จากนั้นเติมลมเพื่อให้ถุงโปร่งพองเมื่อเติมน้ าเข้าไปถุงจะได้ไม่เกิดการทับกัน
ของถุงดังภาพที่ 6 
 

448



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  
 

ภาพที ่6 ย้ายถุงก๊าซที่ประกอบท่อทางเข้าและท่อทางออก และแสดงภาพการเติมลมทดสอบการพองของถุงก๊าซ 
 

  การประกอบวาล์ว ปิด-เปิด อุปกรณ์ที่ใช้ ขวดน้ าดื่ม ขนาด 600  มิลลิลิตรจ านวน 2 ขวด ท่อ PE ขนาด 30 
เซนติเมตร จ านวน 2 เส้น  บอลวาล์ว 2 อัน ข้อต่อสามทาง  1 อัน ตัดท่อ PE ขนาด 30 เซนติเมตร ขวดพลาสติกใสจ านวน 2 
ขวด ให้ท าการวัดจากด้านก้นขวดขึ้นประมาณ 3 นิ้ว แล้วให้ท าการเจาะขวดน้ าให้มีความลึกตามความเหมาะสมส าหรับให้น้ า
ดันออกเมื่อเกิดก๊าซเกินซึ่งจะป้องกันถุงพลาสติก LDPE แตกหากไม่ติดตั้งชุดควบคุมแรงดันและท าการเจาะช่วงประมาณคอ
ขวดส าหรับช่องเติมน้ า จากนั้นเมื่อได้ขวดที่เจาะรูครบแล้วให้น าไปสวมเข้ากับท่อ PE ต้องติดตั้งชุดควบคุมแรงดันก่อนวาล์ว 
เปิด-ปิด ก๊าซก่อนเสมอเพื่อป้องกันก๊าซเกินและถุงเกิดระเบิด หลังจากการประกอบชุดวาล์วควบคุมแรงดันโดยใช้ขวดน้ า
พลาสติกเสร็จให้น ามาสวมกับท่อพีอีสามทางเพื่อรวมจุดสายก๊าซให้รวมเป็นสายเดียวโดยห้ามให้สายท่อก๊าซตกท้องช้างเพราะ
จะท าให้เกิดหยดน้ าขึ้น จากนั้นน าปลายท่ออีกด้านไปต่อยังหัวเตาก๊าซที่เตรียมไว้เพื่อใช้งานดังแสดงในภาพที่7 

 

 
 

ภาพที ่7 เตรียมอุปกรณ์ส าหรับวาล์ว ปิด-เปิด 
การติดตั้งชุดเตาแก๊สโดยรูของหัวเตาแก๊สจะต้องท าการขยายรูเพื่อให้แก๊สออกได้ดีเพราะก๊าซชีวภาพที่เราได้จะมี

แรงดันไม่มากนักจึงต้องท าการขยายรูหัวเตาแก๊สช่วย และท าชุดระบายน้ าทิ้งเมื่อเกิดหยดน้ าในท่อก๊าซชีวภาพดังภาพที่8 
 

  
ภาพที ่8  แสดงภาพของลักษณะหัวเตาก๊าซที่ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และชุดระบายน้ า 

 

บ่อก๊าซชีวภาพที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเติมมูลสัตว์และแสดงส่วนต่างๆ ของบ่อก๊าซชีวภาพ แบบถุงLDPE ความหนา 
0.3 มิลลิเมตร ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ดังภาพที่9 
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ภาพที ่9  แสดงภาพบ่อก๊าซชีวภาพที่เสร็จสมบูรณ์ 

แสดงการรวบรวมมูลวัวจากคอกประมาณ 210 กิโลกรัม มาเติมบ่อในครั้งแรก เติมมูลวัวลงในวงบ่อซีเมนต์ในด้าน
ทางเข้า และเติมมูลวัวทุกวัน ปริมาณที่เติมคือ 40 กิโลกรัมต่อวัน โดยวิใช้รถขนเข็นมูลวัวจาก สาขาสัตว์ศาสตร์มายังบ่อก๊าซ
บริเวณโรงงานปฏิบัติงานปัญหาพิเศษ สาขาวิชาเครื่องจักกลการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดังภาพที่ 
10   
 

   
 

ภาพที ่10  รวบรวมมูลวัวจากคอก และรวบรวมมูลวัวจากคอกใส่รถเข็น 
 

 
การขนโดยรถเข็นมายังบ่อก๊าซชีวภาพ เมื่อเทมูลโคลงในวงบ่อซีเมนต์ด้านทางเข้าแล้ว มูลวัวจะยังไม่สามารถเข้าไป

ได้ทีเดียว จึงจ าเป็นต้องเติมน้ าเปล่าในอัตราส่วน 1:1 คือ ต้องเติมน้ าให้เท่ามูลวัวที่น ามาเติมแล้วผสมให้เข้ากัน เมื่อผสมมูลวัว
กับน้ าเปล่าเข้ากันแล้วจะสามารถไหลเข้าไปในถุงได้ หลังจากนั้นท าความสะอาดให้เรียบร้อย ดังภาพที่11 

 

 
 

ภาพที ่11  ผสมมูลวัวกับน้ าเปล่า 
  
ผลการวิจัย  

หลักจากเริ่มเติมมูลสัตวไ์ด้7 วัน ท าการระบายอากาศในถุงหมักออกจนหมด หลังจากนั้น 2-3 วันถุงหมักเริ่มขยายขึ้น
เนื่องจากก๊าซเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่6 หลังจากระบายอากาศออก ได้ท าการทดสอบจุดไฟที่เตาแก๊ส ก็ได้ผลการจุดติดไฟได้ดี 
การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ท าการทดสอบโดยการต้มน้ า 1,000 มิลลิลิตร โดยใช้จาก
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การหมักก๊าซชีวภาพที่ได้ออกแบบและสร้างบ่อก๊าซทั้ง 2 บ่อ โดยเปรียบเทียบและทดสอบบ่อแยก แบบมีแรงกดทับถุง (10 
กิโลกรัม) และไม่มีแรงกดทับถุง เพื่อหาค่าชี้วัด คือระยะเวลาในการต้มน้ าให้เดือดถึงอุณหภูมิที่ 98 องศาเซลเซียส ดังภาพที่ 12 

 

 
ภาพที ่12  แสดงภาพถุงก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลบ.เมตร แบบมีการกดทับถุงและไม่มีการกดทับถุงก๊าซ 

 

 การทดสอบว่าก๊าซชีวภาพที่เกิดในถุงก๊าซว่าสามารถต้มน้ าปริมาตร 1000 มิลลิลิตร จะสามารถต้มน้ าได้ทั้งหมดกี่
ครั้ง จากอุณหภูมิปกติประมาณ 25 องศาเซลเซียส จนถึงอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส โดยการทดลองแบ่งการทดลองแบบไม่มี
แรงกดทับ และมีแรงกกดทับ  
 

 
 

ภาพท่ี 12  แสดงภาพการทดลองต้มน้ า 1,000 มิลลิลิตร เพื่อหาจุดเดือดที่ 98 องศาเซลเซียส 
 

 เริ่มการทดลองโดยการจุดไฟที่หัวเตาก๊าซ และตั้งปรอทไว้ในหม้อโดยห้ามให้ปรอทสัมผัสกับพื้นผิวของภาชนะแต่
ต้องให้ปรอทอยู่ในน้ าตลอดเวลาเพื่อแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ จากอุณหภูมิของน้ าปกติจนถึงจุดเดือดที่ 98 องศา
เซลเซียส จากนั้นให้สังเกตเวลาที่เกิดการเปลี่ยนจนถึงจุดเดือด และท าการจดบันทึกผลการทดลอง 
 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของก๊าซ แบบมีแรงกดทับถุง (น้ าหนัก 10 กิโลกรัม) และแบบไม่มีแรงกดทับถุง จาก
น้ า 1,000 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  ถึง 98 องศาเซลเซียส 

จ านวนครั้งที่ทดสอบ 
เวลาที่ใช้ (นาที) 

การทดสอบ 
แบบมีแรงกดทับถุง 

เวลาที่ใช้ (นาที) 
การทดสอบ 

แบบไม่มีแรงกดทับถุง 
1 
2 
3 
4 

13.51 
14.04 
13.21 
14.33 

29.52 
30.08 
29.57 
30.15 
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จ านวนครั้งที่ทดสอบ 
เวลาที่ใช้ (นาที) 

การทดสอบ 
แบบมีแรงกดทับถุง 

เวลาที่ใช้ (นาที) 
การทดสอบ 

แบบไม่มีแรงกดทับถุง 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

14.19 
14.34 
14.22 
15.44 
14.22 
15.44 
13.55 
14.14 
13.24 
14.35 
14.19 
14.22 
15.21 
14.14 

29.48 
30.29 
31.05 
30.55 
31.09 
31.19 
32.15 
32.22 
32.38 
31.46 
31.53 
32.06 
32.18 
32.35 

ค่าเฉลี่ย 14.22 31.07 
 
อภิปรายผล  
 การทดสอบก๊าซชีวภาพ แบบถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้ก๊าซจากบ่อที่มีแรงกดถุงเปรียบเทียบกับบ่อ
ที่ไม่มีแรงกดถุงพบว่า บ่อที่มีแรงกดถุงใช้เวลาเฉลี่ยสั้นกว่า บ่อที่ไม่มีแรงกดถุง โดยมีค่าเฉลี่ย 14.22 นาที และ 31.07 นาที 
ตามล าดับ และมีนัยส าคัญทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างกัน โดยใช้ T-Test เปรียบเทียบพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย   
   การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และหาประสิทธิภาพการใช้งานของก๊าซชีวภาพ โดยการออกแบบ
เป็นแบบถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร บ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 เมตร ความยาว 4 เมตรคิด เป็นปริมาตรของบ่อ 8 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ถุงแต่ละถุงแบ่งออกเป็นที่เก็บของเสีย 4 ลูกบาศก์เมตร และส่วนเก็บก๊าซปริมาตร 4 ลูกบาศก์เมตร 
ท าการทดสอบโดยการใส่มูลวัวครั้งแรก 210 กิโลกรัม หลังจากนั้นเติมมูลวัวทุกวัน เฉลี่ยวันละ 40 กิโลกรัม เป็นเวลา 9 วัน 
ทดสอบการจุดติดไฟครั้งแรกพบว่าเกิดเปลวไฟมีสีน้ าเงิน สังเกตการลุกไหม้เกิดได้ดี ไม่มีปรากฏเขม่าติดก้นหม้อ 
 การทดสอบประสิทธิภาพของก๊าซ โดยทดสอบต้มน้ าปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร จากอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ให้ถึง 
98 องศาเซลเซียส (ประมาณน้ าเดือด) ถุงก๊าซที่เพิ่มแรงกดทับ 10 กิโลกรัมจะต้มน้ าได้ทั้งหมด 18 ครั้ง ในเวลาเฉลี่ย 14.22 นาทีต่อ
ครั้ง ถุงก๊าซที่ไม่เพิ่มแรงกดทับ (ปล่อยให้ก๊าซไหลเอง) จะต้มน้ าได้ทั้งหมด 18 ครั้ง ในเวลาเฉลี่ย 31.07 นาทีต่อครั้ง และก๊าซที่ได้มี
ค่าพลังงานความร้อนเท่ากับ 305.651 กิโลแคลอร ี
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 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  ออกแบบและสร้างบ่อก๊าซชีวภาพวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และหา
ประสิทธิภาพการใช้งานของก๊าซชีวภาพ โดยการออกแบบเป็นแบบถุง LDPE ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตรต่อการใช้งาน ผู้วิจัย
ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    ที่ได้สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้  และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ที่ได้ให้ค าปรึกษาและข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการจัดท าบ่อก๊าซชีวภาพ 

การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในสาขาวิชาสัตว 
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ให้การสนับสนุนมูลโคนม และอุปกรณ์การขนมูลโคนม ในออกแบบและ
สร้างบ่อก๊าซชีวภาพจนโครงการนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก จากการเก็บตัวอย่างปลาจาก
ชาวประมงในพื้นที่ศึกษา และตลาดรับซื้อสัตว์น้ าในพื้นที่ต าบลคันโช้ง  ต าบลหินลาด และต าบลมะขามสูง ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561  ผลการส ารวจพบปลาทั้งสิ้น 13 วงศ์ 28 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 
(Cyprinidae) มากที่สุด จ านวน 9  ชนิด  รองลงมา คือ วงศ์ปลาหมูแท้ (Cobitidae)  และวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) พบ  
3 ชนิด วงศ์ปลากราย (Notopteridae) วงศ์ปลาหมอสี (Cichlidae) และวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) พบ 2 ชนิด ส่วนวงศ์
ปลาช่อน (Channidae)  วงศ์ปลาบู่ทราย (Eleotrdidae) วงศ์ปลากด (Bagridae) วงศ์ปลาไหลนา (Synbranchidae)  วงศ์
ปลากระดี่ (Osphronemidae) วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae) วงศ์ปลาดุก (Clariidae)  พบวงศ์ละ 1 ชนิด  และช่วง
เดือนที่มีดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน รองลงมา คือ เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม โดยมีค่าดัชนี
ความหลากหลายเท่ากับ 2.47  2.40  และ 2.39 ตามล าดับ 

 
ค้าส้าคัญ: ความหลากหลาย ปลาเศรษฐกิจ แม่น้ าแควน้อย  
 

Abstract 
 The aim of this study was to survey economic fishes species diversity in Kwai Noi River, 
Phitsanulok Province. These studied was collected the specimens from local fishermen and local fish 
market in Kwai Noi River, Makham Sung Subdistrict, Hin Lat Subdistrict and Khan Chong Subdistrict, 
Phitsanulok Province between October 2018 to December 2018. The 13 families and 28 species of 
economic fishes were found. Cyprinidae was the dominant family (9 species) followed by Cobitidae and  
Pangasiidae (3 species). Notopteridae, Cichlidae and  Siluridae (2 species). For Channidae, Eleotrdidae, 
Bagridae, Synbranchidae, Osphronemidae, Mastacembelidae and Clariidae were found only one species. 
The variety index of diversity on October, November  and December are 2.47, 2.40 and 2.39 
 

Keywords : diversity, economic fishes, Kwai Noi River 
 
บทน้า 
 จังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นเมืองสองแคว อันเนื่องมาจากมีแม่น้ า 2 สาย ได้แก่ แม่น้ าน่าน ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลัก และ
แม่น้ าแควน้อย ซึ่งเป็นลุ่มน้ าสาขาย่อยฝั่งซ้ายของแม่น้ าน่าน มีต้นน้ าอยู่ที่อ าเภอชาติตระการ ไหลผ่านอ าเภอวัดโบสถ์ บรรจบ
แม่น้ าน่านที่อ าเภอพรหมพิราม โดยสภาพพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ าแควน้อยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นแหล่งน้ าส าหรับ
เพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา  แต่ในปัจจุบันมัก
ประสบปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ าเป็นประจ าทุกปี และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเป็นล าดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจส่งผลต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ าและส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของชนิดปลาที่เปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท าการส ารวจความหลากหลายของปลาเศรษฐกิจ ซึ่งปลาเศรษฐกิจมีความส าคัญยิ่ง  ถือ
เป็นแหล่งอาหารที่มีโปรตีนที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก และเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของชาวประมง 
เนื่องจากคนไทยมีนิสัยในการรับประทานสัตว์น้ าเกือบทุกชนิดที่จับได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าสัตว์น้ าหลากหลายชนิดมีความส าคัญ
ทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาของชวลิตและคณะ (2540) พบว่าทรัพยากรปลาของแหล่งน้ าจืดของประเทศไทยมีอยู่ทั้งสิ้น
ประมาณ 570 ชนิด แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าและรูปแบบการใช้ประโยชน์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ส่งผลให้ทรัพยากรประมงหลายชนิดอาจเปลี่ยนแปลง หรือสูญหายไปจากแหล่งน้ านั้นๆ แล้ว ดังนั้นการส ารวจและจัดท าบันทึก
ข้อมูลของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น (สาวิกา และคณะ , 2557; สหัส และสิทธิ, 2557) ด้วยเหตุนี้ จึง
ท าการศึกษาการส ารวจความหลากหลายของปลาเศรษฐกิจในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก โดยมุ่งเน้นศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของพันธุ์ และดัชนีความหลากหลายของปลาเศรษฐกิจ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญส าหรับการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. การส้ารวจพันธ์ุปลา 
    1.1 ก าหนดจุดส ารวจและท าการส ารวจชนิดของปลาที่พบบริเวณลุ่มน้ าแควน้อย และล าน้ าสาขา โดยพิจารณาจาก
ลักษณะทางระบบนิเวศวิทยาที่มีลักษณะสภาพพื้นที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันตลอดล าน้ าทั้งสายตั้งแต่ต้นน้ าบริเวณต าบล
คันโช้ง กลางน้ าบริเวณต าบล หินลาด  และปลายน้ าบริเวณ ต าบลมะขามสูง  ก าหนดจุดส ารวจจุดเดียวทุกครั้ง และท าการ
เก็บตัวอย่างให้ได้ครอบคลุมทุกระบบนิเวศ โดยเลือกต าบลที่มีท่าปลาขึ้น ซึ่งชาวบ้านจับมาขายต่อให้กับพ่อค้าคนกลางเป็น
ตัวแทนของการศึกษาความหลากชนิดของปลา  

 
 

ภาพที่ 1  พื้นที่ในการส ารวจชนิดของปลาที่พบบริเวณลุ่มน้ าแควน้อย จ.พิษณุโลก 
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    1.2 ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างปลา ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 โดยเก็บตัวอย่างด้วย
การซื้อตัวอย่างปลาจากพ่อค้าคนกลาง ที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่จับปลาด้วยอุปกรณ์ตาข่าย เบ็ด และลอบ ตามตลาดชุมชน 
เช่น ตลาดปลามะขามสูง ตลาดปลาเขื่อนแควน้อย และตลาดปลาบ้านหินลาด โดยช่วงเวลาเก็บตัวอย่างประมาณ เวลา 7.30 น. เก็บ
ตัวอย่างปลาชนิดละไม่ต่ ากว่า 5 ตัว 
 2. ศึกษาในห้องปฏิบัติการ 
    2.1 การจ าแนกชนิดของปลา น าตัวอย่างปลาที่รักษาสภาพด้วยการน๊อคด้วยความเย็น และน าตัวอย่างปลามา
ตรวจสอบชนิดและระบุว่าอยู่ในวงศ์ใด โดยใช้เอกสารต่อไปนี้ ในการตรวจสอบ ได้แก่ Smith (1945); Rainboth (1996); 
Kottelat (2001) และ Vidthayanon (2005) รวมทั้งเอกสารที่เป็นค าบรรยายครั้งแรก (original description) ของชนิดปลา
ที่เกี่ยวข้อง โดยบัญชีรายชื่อชนิดปลาที่ส ารวจพบจัดล าดับทางอนุกรมวิธานตามระบบของ Nelson (2006) 
    2.2 การวัดความยาวล าตัวและชั่งน้ าหนักปลา น าตัวอย่างปลาที่ได้มาวัดความยาวล าตัวทั้งหมด (Total length, TL; 
เซนติเมตร) คือ วัดจากปลายจงอยปาก (snout) ถึงปลายสุดของหาง และความยาวส่วนหยักลึกของหาง (Fork length, FL; 
เซนติเมตร) ชั่งน้ าหนัก (weight, W; กรัม) และถ่ายภาพตัวอย่างปลาด้วยกล้องดิจิตอล บันทึกรายละเอียด ได้แก่ สถานที่เก็บ
ตัวอย่าง วัน เดือน ปี ที่เก็บตัวอย่าง ชื่อท้องถิ่น และชื่อสามัญ   

3. วิเคราะหค์่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ 
ด าเนินการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (diversity index) ตามวิธี Shannon Weiner’s index 

(Kreb, 1985) โดยใช้สูตร 

   ∑       

𝑛

   

 

  
H = ดัชนีความหลากหลายของชนิด (Richness index) 

 Pi = สัดส่วนของจ านวนสิ่งมีชีวิตชนิดที่ i ต่อจ านวนสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 
 n = จ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบทั้งหมดในประชากร 
 
ผลการวิจัย  

1. ความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจในแม่น ้าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 
    จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก จากการเก็บตัวอย่าง
ปลาจากชาวประมงในพื้นที่ศึกษา และตลาดรับซื้อสัตว์น้ าในพื้นที่ต าบลคันโช้ง  ต าบลหินลาด และต าบลมะขามสูง ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561  ผลการส ารวจพบปลาทั้งสิ้น 13 วงศ์ 28 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 
(Cyprinidae) มากที่สุดจ านวน 9  ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ปลาหมูแท้ (Cobitidae) และวงศ์ปลาวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) 
พบ  3 ชนิด วงศ์ปลากราย (Notopteridae) วงศ์ปลาหมอสี (Cichlidae) และวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) พบ 2 ชนิด ส่วน 
ส่วนวงศ์ปลาช่อน (Channidae)  วงศ์ปลาบู่ทราย (Eleotrdidae) วงศ์ปลากด (Bagridae) วงศ์ปลาไหลนา (Synbranchidae)  
วงศ์ปลากระดี่ (Osphronemidae) วงศ์ปลากระทิง (Mastacembelidae) วงศ์ปลาดุก (Clariidae)  พบวงศ์ละ 1 ชนิด  
(ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  การแพร่กระจายของพันธุ์ปลาที่พบในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2561 
วงศ ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อพื นเมือง ต.มะขามสูง ต.หินลาด ต.คันโช้ง 

   ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

Cobitidae Botia modesta ปลาหมขูาว      2    
 Botia eos ปลาหมหูางแดง      3    
 Acantopsis sp. ปลารากกลว้ย   8       
Cyprinidae Labeo chrysophekadion ปลากาด า    3 5 4 3 4 2 
 Puntioplites proctzysron ปลากระสัง    29 10  25 11 1 
 Cyclocheilichthys enoplos ปลาตะโกก   6 2 3  3 5  
 Barbonymus goniotus ปลาตะเพยีนขาว    9 3     
 Hampala macrolepidota ปลากระสบูขีด        3  
 Oxygaster anomalura ปลาแปป  7        
 Barbonymus 

schwanenfeldii 
ปลากระแห       11   

 Cyprlnus carpio ปลาไน       4   
 Probarbus jullieni ปลายี่สก       3   
Notopteridae Chitala ornate ปลากราย     4 2 15 3 3 
 Notopterus notpterus ปลาสลาด    16 4  12   
Cichlidae Oreochromis niloticus ปลานิล  6   2 8 5  6 
 Anabus testudineus ปลาหมอไทย   3   3    
Channidae Channa striata ปลาช่อน         2 
Eleotrdidae Oxyeleotris marmorata ปลาบู ่        7  
Bagridae Hemibagrus filamentus ปลากดเหลือง      11 17   
Pangaslidae Pangasianodon 

hypophthalmus 
ปลาสวาย 4 6 3   3 5  4 

 Pangasius larnaudii ปลาเทโพ 7 6        
 Pseudolais pleurotaenia ปลาสังกะวาด  4        
Sysbranchidae Monopterus albus ปลาไหล   1       
Siluridae Wallago attu ปลาคา้วขาว 1         
 Phalacronotus bleekeri ปลาแดง 10 8 5       
Osphronemidae Trichopodus trichopterus ปลากระดี่หม้อ         8 
Mastacembelidae Macrognathus siamensis ปลาหลดจุด   4       
Clariidae Clarias batrachus ปลาดุกด้าน        3  

 
2. ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุป์ลาเศรษฐกิจในแม่น ้าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 

    ค่าดัชนีความหลากหลายตามพื้นที่ท าการส ารวจทั้งสิ้น 3 จุดส ารวจ  ได้แก่ ต าบลคันโช้ง   ต าบลหินลาด  และ
ต าบลมะขามสูง พบว่าจุดส ารวจที่มีความหลากหลายมากที่สุดคือ ต าบลคันโช้ง  รองลงมาได้แก่ มะขามสูง  และหินลาด  ซึ่งมี
ค่าดัชนีความหลากหลายเท่า 2.49  2.19  และ 2.12 ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  
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ตารางท่ี 2  ค่าดัชนีความหลากหลายของปลาเศรษฐกิจตามจุดส ารวจในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก 
 

จุดส้ารวจ จ้านวนชนิด จ้านวนที่พบ ดัชนีความหลากหลาย 
มะขามสูง 12 89 2.19 
หินลาด 12 126 2.12 
คันโช้ง 14 165 2.49 

   
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายตามช่วงเวลาซึ่งด าเนินการส ารวจในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 
พบว่าช่วงเดือนที่มีความหลากหลายสูงที่สุดได้แก่ เดือนพฤศจิกายน รองลงมา คือ เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม โดยมีค่า
ดัชนีความหลากหลายเท่ากับ 2.47  2.40  และ 2.39 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 3  ค่าดัชนีความหลากหลายของปลาเศรษฐกิจตามช่วงเวลาที่ท าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 

ช่วงเวลา จ้านวนชนิด จ้านวนที่พบ ดัชนีความหลากหลาย 
ตุลาคม 17 217 2.40 
พฤศจิกายน 14 94 2.47 
ธันวาคม 14 98 2.39 

 
อภิปรายผล  
   จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก จากการเก็บตัวอย่างปลา
จากชาวประมงในพื้นที่ศึกษา และตลาดรับซื้อสัตว์น้ าในพื้นที่ต าบลคันโช้ง  ต าบลหินลาด และต าบลมะขามสูง ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561  ผลการส ารวจพบปลาทั้งสิ้น 13 วงศ์ 28 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน 
(Cyprinidae) มากที่สุดจ านวน 9  ชนิด  ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับการศึกษาของ อมรชัย  และเอกชัย (2553)  ซึ่งท าการศึกษา
ความหลากชนิดของปลาในลุ่มแม่น้ าว้า ซึ่งเป็นแม่น้ าสาขาของแม่น้ าน่านตอนบน พบการแพร่กระจายพันธุ์ปลาทั้งสิ้น  13 วงศ์  
43  ชนิด  แต่ในแม่น้ าน่านตอนบน วงศ์ที่มีจ านวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) สอดคล้องกับ นคร และ
คณะ (2554) ได้ท าการศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ปลาในลุ่มน้ ายมซึ่งเป็นลุ่มน้ าสายหลักในจังหวัดพิษณุโลกควบคู่กับ
แม่น้ าแควน้อย โดยใช้อวนตาถี่และกระแสไฟฟ้า ได้แบ่งลุ่มน้ าออกเป็น 3 บริเวณ คือ ลุ่มน้ ายมตอนบน ลุ่มน้ ายมตอนกลาง
และลุ่มน้ ายมตอนล่าง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนกันยายน 2550 ผลการศึกษาพบว่า ความหลากชนิดของพันธุ์ปลา 
160 ชนิด จาก 11 อันดับ 32 วงศ์ โดยพบว่าวงศ์ที่มีความหลากชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน สร้อยและซิว จ านวน 70 ชนิด  
ซึ่งวงศ์ปลาตะเพียนเป็นวงศ์ที่มีชนิดและจ านวนปลามากที่สุดในปลาน้ าจืดของไทย และมีความหลากหลายเป็นอันดับสามของ
โลก ปัจจุบันพบแล้วอย่างน้อย 204 ชนิด  เมื่อพิจารณาในแง่ของดัชนีความหลากหลายตามช่วงเวลาซึ่งด าเนินการส ารวจ
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พบว่าช่วงเดือนที่มีความหลากหลายสูงที่สุด ได้แก่ เดือนพฤศจิกายน และเมื่อ
พิจารณาตามพื้นที่ท า ได้แก่ ต าบลคันโช้ง  ต าบลหินลาด  และต าบลมะขามสูง พบว่าจุดส ารวจที่มีความหลากหลายมากที่สุด
คือ ต าบลคันโช้ง  รองลงมาได้แก่ มะขามสูง  และหินลาด  ซึ่งมีค่าดัชนีความหลากหลายเท่า 2.49  2.19  และ 2.12 
ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากต าบลคันโช้งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ าของแม่น้ าแควน้อย ซึ่งโดยทั่วไปพื้นที่ต้นน้ าจะมีลักษณะของ
แหล่งน้ านิ่ง และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรมากกว่าพื้นที่ปลายน้ าซึ่งมักมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมาก ท าให้พบ
ความหลากชนิดมากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย   
 การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาเศรษฐกิจในแม่น้ าแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก ผลการส ารวจพบปลาทั้งสิ้น 
13 วงศ์ 28 ชนิด โดยพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด จ านวน 9  ชนิด  รองลงมา คือ วงศ์ปลาหมูแท้ 
(Cobitidae)  และวงศ์ปลาวงศ์ปลาสวาย (Pangasiidae) พบ  3 ชนิด วงศ์ปลากราย (Notopteridae) วงศ์ปลาหมอสี 
(Cichlidae) และวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) พบ 2 ชนิด ส่วนวงศ์ปลาช่อน (Channidae)  วงศ์ปลาบู่ทราย (Eleotrdidae) 
วงศ์ปลากด (Bagridae) วงศ์ปลาไหลนา (Synbranchidae) วงศ์ปลากระดี่ (Osphronemidae) วงศ์ปลากระทิง 
(Mastacembelidae) วงศ์ปลาดุก (Clariidae)  พบวงศ์ละ 1 ชนิด  และมีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุดในช่วงเดือนที่มีความ
หลากหลายสูงที่สุดได้แก่ เดือนพฤศจิกายน รองลงมา คือ เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม โดยมีค่าดัชนีความหลากหลาย
เท่ากับ 2.47  2.40  และ 2.39 ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ของสเตรปโตมัยซีตหลังการผํานรังสีอัลตราไวโอเลตโดยใช๎ส

เตรปโตมัยซีต จํานวน 2 ไอโซเลต คือ Streptomyces sp.D7 และ Streptomyces sp.P2 ซึ่งโคโลนีมีสีส๎ม และสีมํวง 
ตามลําดับ และนําไปผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความยาว คลื่นอยูํในชํวง 260-290 นาโนเมตร โดยความหํางระหวํางจาน
เพาะเลี้ยงเชื้อกับหลอดไฟยูวีเป็นระยะทาง 22 เซนติเมตรทีเ่วลา  5,7,9 และ10 นาที โดยเครื่อง Hot plate stirrer จะต๎องทํา
การหมุนเหวี่ยงสารแขวนลอยของสเตรปโตมัยซีตตลอดระยะเวลาการฉายรังสี ผลการวิจัยพบวําสายพันธุ์กลา ยของ คือ 
Streptomyces sp. D7 มีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีส๎มเป็นสีส๎มเข๎ม และ สีส๎มอํอน และ Streptomyces sp. P2 มีการ
เปลี่ยนแปลงสีจากสีมํวงเป็น สีมํวงเข๎ม สีครีม และ สีน้ําตาลเข๎ม     

ค าส าคัญ: การชักนํา ,สเตรปโตมัยซีต ,รังสีอัลตราไวโอเลต 
 

Abstract 
 This research aims to study the phenotypic characteristics of Streptomyces after ultraviolet 
radiation using 2 isolates are Streptomyces sp.D7, and Streptomyces sp.P2, in which the colonies are 
orange and purple, respectively, and pass through the ultraviolet rays that are long. The waves are in the 
range 260-290 nm, with the distance between the culture medium and the UV lamp at a distance of 22 
cm at 5,7,9 and 10 minutes. The hot plate stirrer must rotate the suspension of the Streptomyces 
throughout the radiation period. The results showed that the mutant species were Streptomyces sp. D7. 
Color changes from orange to dark orange and light orange and Streptomyces sp. P2 changed color from 
purple to dark purple, cream and dark brown. 
 
Keywords: Induced, Streptomyces, Ultraviolet Rays. 
 
บทน า 

  แอคติโนแบคทีเรีย เป็นแบคทีเรียแกรมบวกมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาคล๎ายเชื้อรา ลักษณะที่แตกตํางจากราที่
สําคัญของแอคติโนแบคทีเรียคือ ไมํมีเยื่อหุ๎มนิวเคลียสซึ่งจัดเป็นเซลล์โปรคาริโอต ลักษณะของโคโลนีที่พบบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
พบวําโคโลนีเกาะแนํน และมีลักษณะจมอยูํในอาหาร โคโลนีคล๎ายผงหรือฝุ่นแป้ง หยาบขรุขระคล๎ายหนังสัตว์ สํวนใหญํมีการ
สร๎างรงควัตถุสีตํางๆเชํน สีส๎ม สีครีม สีเทา สีแดง สีชมพู สีมํวง สีดํา สีน้ําตาล  สีเหลือง เป็นต๎น (วรัญญา สุวรรณสิงห์และ
ทนงศักดิ๋ ไชยาโส, 2552)  รังสีอัลตราไวโอเลต หรือรังสียูวีเป็นรังสีชนิดหนึ่งที่สามารถกํอให๎เกิดการกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิต  
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โดยการเปลี่ยนแปลงรูปรํางโครงสร๎างภายในของแตํละโครโมโซม เป็นผลให๎เกิดการสับเปลี่ยนตําแหนํงของยีนที่อยูํใน
โครโมโซมนั้นๆ ทําให๎เกิดไทมีนไดเมอร์ (thymine dimer) หรือไซโทซีนไดเมอร์ (cytosine dymer) ที่เป็นสาเหตุของการเกิด
มะเร็งหรือการกลายพันธุ์ ซึ่งนิยมใช๎ในงานปรับปรุงสายพันธุ์ เนื่องจากเป็นวิธีที่งําย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูง โดยรังสียูวี 
เป็นรังสีชนิดไมํแตกตัว มีความยาวคลื่นสั้นมีพลังงานที่สูงทําให๎มีประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงเข๎าสูํเซลล์และกํอให๎เกิด
อันตรายได๎มาก (จิตภาณี เสาบดีรักษ์และคณะ,2557:ออนไลน์)  

Streptomyces sp. D7 เป็นแบคทีเรียแกรมบวกมีลักษณะโคโลนีสีส๎ม ย๎อมติดเส๎นใยไหมสีชมพูเข๎ม และ 
Streptomyces sp.P2 โคโลนีสีมํวง ย๎อมติดเส๎นใยไหมสีชมพู (นฤมล เถื่อนกูล, 2551)  จากคุณสมบัติดังกลําวทําให๎มีการ
พัฒนาสีย๎อม โดยนํามาชักนําให๎เกิดการกลายพันธุ์โดยใช๎รังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลา  10 นาที พบวํา สายพันธุ์กลายของ 
Streptomyces sp. D7(สีส๎ม) สามารถผลิตสารสีบนปลายข๎าว ได๎แกํ สีชมพูเข๎ม (D7control) สีชมพูอํอน D7 (1), สีเหลือง 
D7 (2), สีเทาเข๎ม  D7 (3), สีเทาอํอน D7 (4), สีชมพู D7 (5) และ Streptomyces sp. P2 (สีมํวง) สามารถผลิตสารสีบน
ปลายข๎าว ได๎แกํ สีชมพูมํวง (P2 control),สีมํวง P2(1), สีมํวง P2(2), สีขาวเหลือง P2(3) และ สีเหลืองเข๎ม P2(4) (อรวรรณ 
ลิ่มเจริญ, 2560)  

จากงานวิจัยดังกลําวทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาการชักนําให๎เกิดการกลายพันธุ์ของ Streptomyces sp. D7 และ 
Streptomyces sp.P2 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการชักนําให๎เกิดการกลายพันธุ์ โดยแปรผันเวลาในการผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่
เวลา 5,7,9 และ 10 นาที ตรวจสอบสายพันธุ์กลายโดยศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ของทั้ง 2 สายพันธุ์ จากลักษณะตํอไปนี้ คือ 
ขนาดของโคโลนี  สีของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ วํามีการเปลี่ยนแปลงสีไปจากสีเดิมหรือไมํ ซึ่งอาจจะทําให๎เกิดเฉดสีใหมํ
เพื่อที่จะนําไปพัฒนาเป็นสีย๎อมเส๎นใยไหมตํอไป  

 

ภาพที่ 1 Streptomyces sp.D7 สายพันธุ์กลาย จํานวน 9 ไอโซเลต 
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ภาพที่ 2 Streptomyces sp.P2 สายพันธ์ุกลาย จํานวน 14 ไอโซเลต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การเพาะเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp.D7 และ Streptomyces  sp.P2  (นฤมล เถื่อนกูล, 2551) 

          เพาะเลี้ยงเชื้อ Streptomyces sp.D7และ Streptomyces sp.P2 บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Sodium caseinate agar 
(SCA) บํมที่อุณหภูมิ 30 องศานาน 3-5 วัน 

2. การชักน าให้เกิดการกลายโดยรังสีอัลตราไวโอเลต 
นําเชื้อ Streptomyces sp.D7 และ Streptomyces sp.P2 บริสุทธิ์แล๎วนํา loop ที่ผํานการฆําเชื้อมาเขี่ยเชื้อที่    

ผิวหน๎าอาหารเอียงพร๎อมกับการเติมน้ํากลั่น โดยเติมน้ํากลั่นปริมาณ 10 มิลลิลิตร  ใช๎ทั้งหมด 30 มิลลิลิตร   ต๎องนําไปฆําเชื้อ
พร๎อมอุปกรณ์ ที่อุณหภูมิ 121 องศานาน 15 นาที จากนั้นทําการเขี่ยเชื้อและเติมน้ํากลั่นที่ได๎ 10 มิลลิลิตร ใช๎ไมโครปิเปตดูด
เชื้อมา 1 มิลลิลิตรผสมกับน้ํา 20 มิลลิลิตร ลงใน plate ที่มีคลิบหนีบกระดาษที่ทั้งสองผํานการฆําเชื้อแล๎วกํอนที่จะนําไปผําน
รังสีอัลตราไวโอเลตต๎องทํา control โดยการดูดเชื้อออกมา 0.1 มิลลิลิตร ทําการ spread plate เพื่อเป็นต๎นแบบของสีที่ยัง
ไมํได๎ผํานรังสีอัลตราไวโอเลต  

นํา plate ที่มีเชื้อมาเขยําที่เครื่อง Hot plate with stirrer ใสํในตู๎ Laminar airflow และเปิดรังสีอัลตราไวโอเลต 
โดยมีระยะหํางระหวําง plate กับหลอด UV 22 เซนติเมตร (ชาลินี คงสวัสดิ์ , 2542) เป็นเวลา 5,7,9 และ10 นาที นําเชื้อที่
ได๎จากการผํานรังสีมา spread plate แล๎วนําไปบํมที่อุณหภูมิ 30 องศาเป็นเวลา 7-10 วัน ครบกําหนดบันทึกลักษณะทางฟี
โนไทป์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได๎แกํ ขนาดโคโลนี สีโคโลนีและการสร๎างสีในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

3. การศึกษาลักษณะโคโลนีของ Streptomyces sp.D7และ Streptomyces P2 บนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ  
 คัดเลือกเชื้อ Streptomyces sp.D7และ Streptomyces P2 ที่ได๎จากการฉายรังสี UV มาทําการ streak plate ลง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Sodium caseinate agar (SCA) บํมที่อุณหภูมิ 30 องศานาน 5-7 วัน หรือจนกวําเชื้อจะเจริญ สังเกต
ลักษณะโคโลนี  สีโคโลนี บนผิวหน๎าอาหารเลี้ยงเชื้อ  
 
ผลการวิจัย 
 จากการนํา Streptomyces sp.D7 ที่ผํานรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นระยะเวลา 5,10 และ15 นาที พบวําแอคติโน
แบคทีเรียไมํมีการเจริญเติบโตที่เวลา 10 และ15 นาที ดังนั้นจึงได๎ลดเวลาลงเป็น 5,7,9 และ 10 นาที ได๎สายพันธุ์กลายของ 
Streptomyces sp.D7(สีส๎ม) ทั้งหมด 9 ไอโซเลต ได๎แกํการผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลาที่ 5 นาที ได๎สายพันธุ์กลาย
จํานวน 1 ไอโซเลต คือ สีส๎มอํอน (D7A4) การผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลาที่ 10 นาที ได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 7 ไอ
โซเลต คือสีส๎มอํอน (D7B1) สีส๎มอํอน (D7B6) สีส๎มอํอน(D7B9) สีส๎มอํอน (D7B10) สีส๎มอํอน (D7B11) สีส๎มอํอน (D7B12) 
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และสีส๎มอํอน(D7B13)  และ Streptomyces sp. P2 ได๎สายพันธุ์กลายทั้งหมด 14 ไอโซเลต ได๎แกํ การผํารังสีอัลตราไวโอเลต
ที่ระยะเวลา 5 นาที ได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 4 ไอโซเลต คือ สีชมพู (P2A4) สีเหลือง (P2A21) สีน้ําตาล (P2A27) และ สี
น้ําตาล (P2A28) การผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ ระยะเวลา 7 นาทีได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 4 ไอโซเลต คือ สีชมพู (P2D1) สี
ครีม (P2D4) สีน้ําตาล (P2D13) และ สีเหลือง (P2D14) การผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลา 9 นาที ได๎สายพันธุ์ กลาย
จํานวน 2 ไอโซเลต คือ สีน้ําตาล (P2E4) และสีเหลือง (P2E12) และการผํานรังสี อัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลา 10 นาทีได๎สาย
พันธุ์กลายจํานวน 3 ไอโซเลต คือ สีเหลือง (P2B11) สีมํวงเข๎ม (P2B12) และสีมํวงเข๎ม (P2B13) 

 
อภิปรายผล  
 จากการใช๎รังสีอัลตราไวโอเลตชักนําทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของ  Streptomyces sp.D7(สีส๎ม) และ 
Streptomyces P2 มาชักนําด๎วยรังสีอัลตราไวโอเลต ผลการวิจัยพบวําได๎สายพันธุ์กลายทั้งหมด 9 ไอโซเลต และ 14 ไอโซ
เลตตามลําดับ โดยได๎สายพันธุ์กลายของที่มีสีที่เข๎มและอํอนกวําสายพันธุ์ดังเดิม ซึ่งรังสีอัลตราไวโอเลตมีผลตํอการทําให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างโมเลกุลของสารชีวเคมีหลายชนิดที่สําคัญได๎แกํ การเกิดไทมีนไดเมอร์ที่เป็นสาเหตุของการเกิด
มะเร็งหรือการกลายพันธุ์ โดยสํวนของรังสีอัลตราไวโอเลตจะทําให๎เบสไทมีนจับกันเองเป็นไทมีนไดเมอร์ซึ่งขัดขวาง
กระบวนการจําลองสายดีเอ็นเอหรือ ทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงลําดับเบสบนสาย DNA แบบสุํม เมื่อเกิดการสังเคราะห์ DNA 
จะทําให๎ได๎รหัสพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม (มาลินี สิงโตทอง,2551) ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิตภาณี เสาร์บดี
รักษ์ (2557) ศึกษาการกลายพันธุ์ Bacillus subtilis TISTR 001 สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่คัดแยกได๎จากปุ๋ยน้ําชีวภาพ
ทางการค๎า โดยการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อคัดกรองแบคทีเรียพบวํา ทั้งสองสายพันธุ์มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน
ได๎เพิ่มขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตของ Streptomyces sp.D7(สีส๎ม) ได๎สายพันธุ์กลายทั้งหมด 9 ไอโซเลต ได๎แกํ 
ระยะเวลาที่ 5 นาที ได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 1 ไอโซเลต คือสีส๎มอํอน (D7A4) ระยะเวลาที่ 10 นาที ได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 
7 ไอโซเลต คือ สีส๎มอํอน (D7B1) สีส๎มอํอน (D7B6) สีส๎มอํอน (D7B9) สีส๎มอํอน (D7B10) สีส๎มอํอน (D7B11) สีส๎มอํอน 
(D7B12) และ สีส๎มอํอน (D7B13) Streptomyces P2 (สีมํวง) ทั้งหมด 14 ไอโซเลต ได๎แกํ การผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่
ระยะเวลา 5 นาที ได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 4 ไอโซเลต คือ สีชมพู(P2A4) สีเหลือง (P2A21) สีน้ําตาล (P2A27) และ สีน้ําตาล 
(P2A28) การผํานรังสี อัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลา 7 นาทีได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 4 ไอโซเลต คือ สีชมพู (P2D1)  สีครีม 
(P2D4) สีน้ําตาล (P2D13) และ สีเหลือง (P2D14) การผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลา 9 นาที ได๎สายพันธุ์กลายจํานวน 
2 ไอโซเลต คือ สีน้ําตาล (P2E4) และสีเหลือง (P2E12) และการ ผํานรังสีอัลตราไวโอเลตที่ระยะเวลา 10 นาทีได๎สายพันธุ์
กลายจํานวน 3 ไอโซเลต คือ สีเหลือง (P2B11) สีมํวงเข๎ม (P2B12) และสีมํวงเข๎ม (P2B13) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ขอขอบคุณสาขาวิชาจุลชีววิทยาพร๎อมเจ๎าหน๎าที่ประจําสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ให๎ ความ
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF A MULTIPURPOSE SMALL TRACTOR USE DIESEL ENGINE 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการท างานและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของรถไถนั่งขับ  4 
ล้อ ใช้ต้นก าลังจากเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า หลักการออกแบบค านึงถึงประโยชน์การน ามาใช้ทดแทนรถไถเดินตาม 
ให้มีความคล่องตัวในการท างาน การบ ารุงรักษาซ่อมแซมไม่ยุ่งยาก ปฏิบัติงานได้ดีในพื้นที่เล็ก ๆ สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง
ของรถไถเดินตามได้ ผลการวิจัยพบว่ารถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีขนาด
กว้าง 1.22 เมตร ยาว 2.80 เมตร หนัก 600 กิโลกรัม โครงสร้างท าด้วยเหล็กราง ประกอบเป็นคานคู่อิสระ ใช้คลัตช์ตัดต่อและ
ส่งก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังเกียร์ชุดเหมือนรถไถเดินตาม ค่าเฉลี่ยความเร็วรอบท างานของเครื่องยนต์ 1,600-2,400 รอบต่อ
นาที แรงบิดสูงสุด 3.5 กิโลวัตต์ต่อ 1,800 รอบต่อนาที มีอัตรากรใช้น้ ามันเชื้อเพลิงสูงสุด 0.69 ลิตรต่อชั่วโมง ระดับความเร็ว
ในการเคลื่อนที่มี 3 ระดับคือ เกียร์เดินหน้า 2 ระดับ และเกียร์ถอยหลัง 1 ระดับ วงเลี้ยวเฉลี่ย 5.4 เมตร ความเร็วสูงสุดใน
การเคลื่อนที่ 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วไถเฉลี่ย 4.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทดสอบการท างานร่วมกับผานไถแบบ 4 จาน 
หน้ากว้างในการท างาน 0.9 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ความลึกของร่องไถเฉลี่ย 12.8 เซนติเมตร ความสามารถในการท างาน 
เท่ากับ 1.78 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการท างาน เท่ากับ 77.06 เปอร์เซ็นต ์ 
 

ค าส าคัญ : รถไถนั่งขับขนาดเล็ก  รถไถเดินตาม  เครื่องยนต์ขนาดเล็กดีเซล   
 

Abstract 
 This research aims to test functional capacity and technical performance of the 4-wheels drive 
small tractor use power from 11 HP of diesel engines. A principle of design takes into benefits for 
substitute of walking tractor, mobility in the workplace, easy maintenance, good works in a small area, 
can use the peripheral of walking tractor. The result of the research found that a small tractor designed 
and built to perform the actual work, width 1.22 m, length 2.80 m and 600 kg of weight. The frame is 
made of steel rails and assembled to double beams. The clutch is cut and transmit power from the 
engine to the gear set like a walking tractor. Average of engine speed was 1,600-2,400 RPM and 3.5 kW per 
1,800 RPM of torque. The maximum fuel consumption was 0.69 liters per hour. There are 3 levels of gear 
speed, 2 level forward-gears, and 1 reverse-gears, average of turning circle 5.4 meters, maximum top 
speed of 24 km per hour and working speed 4.1 km per hour. Working test with 4 disks-plow in width to 
wide of work 0.9 m and 80 kg of the plow and the depth of the plow 12.8 cm. The capacity to work 
equals 1.78 Rai per hour, 77.06 percent of performance. 
keywords : Small tractor, Walking tractor, Small engine diesel 
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บทน า   
 รถไถเดินตาม เป็นเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้เป็นต้นก าลังหลักส าหรับลากและขับอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ปัจจุบัน
เกษตรกรยังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากใช้เครื่องยนต์ต้นก าลังขนาดเล็กตั้งแต่ 3 ถึง 12 แรง  ท าให้มีขนาดกะทัดรัด 
น้ าหนักเบา ท างานได้คล่อง ราคาไม่สูงมาก นอกจากนั้นการบ ารุงดูแลรักษาและซ่อมแซมก็ไม่ยุ่งยาก รถไถเดินตามจึงเหมาะ
ส าหรับเป็นเครื่องมือต้นก าลังในการท านาที่มีพื้นที่แบ่งออกเป็นแปลงขนาดเล็ก มีคันนาล้อมรอบ นอกจากนั้นการท านาต้อง
อาศัยน้ ามากท าให้ดินชั้นบนอ่อน หากใช้แทรกเตอร์ที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก รถแทรกเตอร์จะจมดินลึกท างานไม่สะดวก
หรืออาจจะจมดินจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (สามารถ บุญอาจ, 2557) อีกทั้งการใช้แทรกเตอร์ขนาดใหญ่จะไม่เหมาะกับ
เกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยน้อยกว่า 50 ไร่ อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่จะไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เนื่องจากมีราคา
แพง ต้นทุนการใช้งานสูง ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึงพยายามหาอุปกรณ์ขนาดเล็กราคาถูกไปใช้งาน โดยการดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดคุณภาพในการผลิตและประสิทธิภาพการใช้งานต่ า ขาดหลักวิชาการในการ
ออกแบบ ขาดการผลิตและทดสอบการใช้งานที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาการเพิ่มต้นทุนในการผลิตยิ่งขึ้น  
 ส่วนผลกระทบจากการใช้งานรถไถเดินตามของเกษตรกรตามยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เช่น สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 
ยากต่อการบังคับ เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และการปฏิบัติงานยังคงต้องคอยเดินตามรถอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น แต่ถ้าผู้ปฏิบัติงาน
สามารถนั่งบังคับได้และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่แปลงเกษตรกรรมได้ดีกว่ารถไถเดินตามที่เคยใช้ก็จะเป็นการลดปัญหาต่าง 
ๆ ได้ และจะช่วยเพิ่มก าลังการผลิตต่อพื้นที่ได้มากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะบังคับเลี้ยว สามารถใช้เป็นรถไถขนาดเล็ก
ต้นแบบให้กับโรงงานผลิตเครื่องจักรกลเกษตร ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าจะต้องมีการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและเผยแพร่การพัฒนารถไถเล็กเพื่อใช้ทดแทนรถ
ไถเดินตาม ซึ่งผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาความสามารถในการท างานและหาประสิทธิภาพของรถไถขนาดเล็กที่
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้ โดยค านึงถึงโครงสร้างที่แข็งแรง มีความสะดวกสะบายในการปฏิบัติงาน ระบบส่งก าลังและ
การควบคุมไม่ซับซ้อน สามารถถอดประกอบและบ ารุงรักษาได้ง่าย เพื่อให้ก่อประโยชน์ต่อเกษตรกรของประเทศต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสามารถในการท างานและประสิทธิภาพของรถไถนั่งขับขนาดเล็กอเนกประสงค์
ส าหรับใช้ทดแทนรถไถเดินตาม โดยมีขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาหาความเร็วรอบเครื่องยนต์และอัตราการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม การหาความเร็วที่เหมาะสมในการขับเคลื่อน การทดสอบความสามารถในการเลี้ยว การทดสอบ
ความเร็วและความลึกในการไถ เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 1 รถไถนั่งขับขนาดเล็ก 

 
 การออกแบบจะค านึงถึงโครงสร้างที่ต่อยึดเข้ากับชุดเกียร์รถไถเดินตามมีลักษณะเป็นคานคู่ขนาน ใช้เหล็กรางตัวยู

เพื่อรองรับความแข็งแรงได้เหมือนแทรกเตอร์ทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 2 ชุดประกอบเพลาหลัง 

 โครงสร้างส่วนหลังจับยึดห้องเกียร์รถไถเดินตาม มีเบาะรองนั่ง เบรก บังโคลน สามารถถอดประกอบได้เพื่อให้ง่ายต่อ
การซ่อมบ ารุง ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพท่ี 3 ระบบบังคับเลี้ยว 

 ระบบบังคับเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่จากพวงมาลัยในแนวระนาบของคันชักคันส่ง รัศมีการเลี้ยวที่เหมาะสม
กับการใช้งานซึ่งระบบบังคับเลี้ยวจะประกอบด้วย พวงมาลัย แกนพวงมาลัย เฟืองพวงมาลัย และคันชักคันส่ง โครงสร้างแป้น
เหยียบคลัทช์ เบรก คลัทช์บีบเลี้ยว คันเร่งความเร็ว คันเกียร์ คันโยกไฮดรอลิค ออกแบบโดยค านึงถึงหลักการใช้งานและการ
ซ่อมบ ารุงรักษา ดังแสดงในภาพที่ 3 
 ระบบส่งก าลังด้วยสายพานจากต้นก าลังไปยังห้องเกียร์ ใช้อสายพานเป็นตัวประคองสายพาน ดังแสดงในภาพที่ 4 

 
 

ภาพท่ี 4 ระบบบังคับเลี้ยว 
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 กรอบแนวคิดในการหาความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก จะกระท าโดยไม่ถอดเครื่องยนต์ออกจาก
แทรกเตอร์ เริ่มทดสอบหลังจากที่อุ่นเครื่องเรียบร้อย ที่ระดับภาระต่าง ๆ เป็นเวลาสองชั่วโมง บันทึกความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ แรงบิด (นิวตัน-เมตร) หรือก าลังที่ได้ อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ลิตร/ชั่วโมง) เริ่มการทดสอบเครื่องยนต์โดยการ
เปิดชุดควบคุมความเร็วเต็มที่ไม่ใส่ภาระ จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มภาระให้แก่เครื่องยนต์เป็นล าดับ จนกระทั่งความเร็วลดลงเหลือ
ประมาณ 35% ของความเร็ว 
 กรอบแนวคิดการทดสอบความสามารถในการเลี้ยว จะต้องเลี้ยวแทรกเตอร์ให้แคบที่สุดโดยไม่ใช้ห้ามล้อจนกระทั่ง
แทรกเตอร์หมุนครบ 360 องศา ทั้งซ้ายและขวา บันทึกเส้นผ่านศูนย์กลางการเลี้ยวแคบสุด ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ทดสอบความสามารถในการเลี้ยว 
 

 การทดสอบก าลังฉุดลากจะใช้ไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) ติดเข้าระหว่างจุดพ่วงกับเครื่องมือวัด หาค่าแรงฉุด
ลากในแนวราบ ซึ่งมีทิศทางขนานกับการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ บันทึกค่าแรงฉุดลากขณะที่เครื่องมือท างานไปได้ระยะ 20 
เมตร ทุกช่วงเวลา 4 ถึง 5 วินาที จากนั้นค่าต่าง ๆ จะน ามาค านวณหาก าลังงานที่ใช้ไปในการฉุดลากเครื่องมือ โดยใช้สมการ  

 

ก าลังฉุดลาก (kN) =  แรงฉุดลากในแนวราบ (kN)  ความเร็ว (m/s)   (1) 
  
 ความสามารถในการปฏิบัติงานสนามของเครื่องมือทุ่นแรงจะท างานในแปลงทดลอง อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และ
ค านวณพื้นที่ออกมาในหน่วยของไร่ จากนั้นค านวณหาค่าเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติงานสนามต่อหนึ่งหน่วยเวลา 
ความสามารถในการปฏิบัติงานทางทฤษฎีหาได้จากสมการ  
 

ความสามารถในการท างานทางทฤษฎี  =  ความกว้างของเครื่องมือ (m)  ความเร็ว (m/s)  36 / 16 (2) 

ประสิทธิภาพการท างานสนาม  =  (ความสามารถในการท างานจริง/ความสามารถในการท างานทางทฤษฎี)  100%  (3) 
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยออกแบบและพัฒนารถไถนั่งขับเครื่องยนต์ขนาดเล็กท าให้ทราบรายละเอียดทั่วไปของรถแทรกเตอร์ดัง

ตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของรถไถนั่งขับขนาดเล็กอเนกประสงค์ 
 

รายการ 
 

รายละเอียด 

เครื่องต้นก าลัง  ทะเลทอง TT - 110 
น้ ามันเชื้อเพลิง    น้ ามันดีเซล 
ความดันของลมยาง หน้า 26 ปอนด์/ตารางนิวตัน 
  หลัง 26 ปอนด์/ตารางนิวตัน 
ความจุของน้ ามันเชื้อเพลิง 10 ลิตร 
ความจุของน้ ามันหล่อลื่น 

 
2.3 ลิตร 

ล้อหน้า 
 

155/70 R12 
ล้อหลัง 

 
7.50-16 

ความกว้างรวม 
 

122 เซนติเมตร 
ความยาวรวม 

 
240 เซนติเมตร 

ความสูงรวม 
 

148 เซนติเมตร 
เกียร์เดินหน้า  

 
2 เกียร์ 

เกียร์ถอยหลัง 
 

1 เกียร์ 
อัตราการทดเกียร์ 1 49 ต่อ 1 

2 15.5 ต่อ 1 
R 119 ต่อ 1 

แรงบิดเครื่องยนต์   3.5 kW/1800 rpm 
ก าลังม้าสูงสุดเครื่องยนต์   8.09 kW/2400 rpm 
ก าลังม้าต่อเนื่อง   6.99 kW/2400 rpm 
น้ าหนักร่วมของรถแทรกเตอร์ 600 Kg 

 

 
ภาพท่ี 6 รถไถนั่งขับขนาดเล็กอเนกประสงค์ 

 
 ความเร็วรอบเครื่องยนต์ทดสอบสามระดับคือ ต่ า กลาง สูง พบว่าค่าเฉลี่ยของความเร็วรอบเครื่องยนต์ 0-800,  
รอบต่อนาที มีอัตราการใช้น้ ามันสูงสุดที่ระดับความเร็วรอบ 1,600-2,400 รอบต่อนาที เท่ากับ 0.69 ลิตรต่อชั่วโมง ประหยัด
น้ ามันกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรถแทรกเตอร์ชนิดนั่งขับขนาดเล็กของ มงคล กวางวโรภาส ที่แปลงจากรถไถเดินตามสองล้อ ซึ่ง
มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันมากถึง 12 ลิตรต่อชั่วโมง (มงคล กวางวโรภาส, 2537) 
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 ความเร็วในการขับเคลื่อน ที่ออกแบบให้มีเกียร์ควบคุมความเร็วคือ เกียร์ 1,2 และ R พบว่าสมรรถนะการท างานใน
พื้นที่ไร่ นา สวน จะเหมาะสมกับเกียร์ 1 ส่วยเกียร์ 2 จะเหมาะสมส าหรับการท างานที่ไม่ใช้โหลด ซึ่งจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่า ดัง
แสดงผลการทดสอบความเร็วในการขับเคลื่อนในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ความเร็วรอบเครื่องยนต์และอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ครั้งที่ 
ระดับความเร็วรอบ อัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

(รอบต่อนาที) (ลิตรต่อชั่วโมง) 
ต่ า กลาง สูง ต่ า กลาง สูง 

1 0-800 800-1600 1600-2400 0.2 0.5 0.65 
2 0-800 800-1600 1600-2400 0.25 0.45 0.7 
3 0-800 800-1600 1600-2400 0.3 0.55 0.72 
ค่าเฉลี่ย 0.25 0.5 0.69 

 
ตารางท่ี 3 ความเร็วในการขับเคลื่อน (ระยะทาง 40 เมตร ต่อ วินาที) 

ครั้งที่ 
เกียร์ 

1 2 R 
1 16 7 42 
2 19 6 42 
3 17 5 39 

ค่าเฉลี่ย 17.33 6 41 
 
   ผลการทดสอบความสามารถในการเลี้ยว ในการทดสอบบนพื้นซีเมนต์ ที่ระดับความเร็ว 1.5-2.0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ในการหักเลี้ยวเป็นมุม 360 องศา ได้ค่าเฉลี่ยของวงเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาเท่ากับ 5.4 เมตร ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
 

ภาพท่ี 7 การทดสอบการไถในพื้นที่จริง 
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ตารางท่ี 4 ความสามารถในการเลี้ยว (ความเร็ว 1.5-2.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) 

ครั้งที่ 
เลี้ยวซ้าย (เมตร) เลี้ยวขวา (เมตร) 

ไม่เหยียบช่วยเลี้ยว เหยียบช่วยเลี้ยว ไม่เหยียบช่วยเลี้ยว เหยียบช่วยเลี้ยว 
1 7.2 5.42 7.55 5.38 
2 7.6 5.41 7.51 5.42 
3 7.75 5.42 7.41 5.38 

เฉลี่ย 7.51 5.41 7.49 5.39 
 

ผลการทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่และความลึกในการไถในแปลงทดลองในระยะทาง 40 เมตร โดยใช้ผานไถ
ชนิดไถจาน ขนาด 4 จาน หน้ากว้าง 0.9 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ได้ค่าเฉลี่ยในการไถเท่ากับ 35.03 วินาที คิดเป็นอัตราการ
เคลื่อนที่ 4.11 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความลึกเฉลี่ย 12.8 เซนติเมตร ความสามารถในการท างานจริง เท่ากับ 1.78 ไร่ต่อชั่วโมง 
และหาประสิทธิภาพในการท างานจริงในพื้นที่ เท่ากับ 77.06 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในภาพที่ 7 
 

อภิปรายผล  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการท างานและหาประสิทธิภาพของรถไถนั่งขับเครื่องยนต์ดี เซล
ขนาดเล็กอเนกประสงค์ให้สามารถใช้งานได้ดีกว่ารถไถเดินตามโดยที่ยังสามารถใช้อุปกรณ์ของรถไถเดินตามได้  ผลการวิจัย
พบว่ารถไถนั่งขับที่ออกแบบพัฒนาขึ้นมีอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่ไม่สิ้นเปลืองตามอัตราความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ ความเร็วในการขับเคลื่อนเดินหน้าสองระดับใช้ส าหรับใช้งานในพื้นที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเลี้ยวซ้าย
และขวาเฉลี่ยใกล้เคียงกัน วงเลี้ยวจะแคบลงในกรณีที่เหยียบคันเร่งช่วยส่ง  ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกอุ ธรรมกร
บัญญัติ ที่ศึกษาระบบส่งก าลังและคลัทช์ชนิดลูกปืนของรถไถพรวนดินขนาดเล็กที่กล่าวว่าประสิทธิการส่งก าลังจะแปรผันตาม
อัตราทดเกียร์ (เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ, 2544) ความสามารถในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริงสูงกว่ารถไถเดินตามเนื่องจากล้อที่ใช้
เป็นล้อยาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ บุญอาจ ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อใช้ล้อยางจะมีความสามารถในการที่สูงกว่าล้อเหล็ก 
เนื่องจากการท างานด้วยล้อยางนั้นสามารถขับเคลื่อนรถได้อย่างคล่องตัว การกลับรถหัวงาน การไถดิน สามารถท าได้ดีและเร็ว
กว่าเมื่อใช้ล้อเหล็ก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานมีค่าที่สูงขึ้นตามไปด้วย (สามารถ บุญอาจ, 2555) และเมื่อพิจารณาถึง
การท างานในพื้นที่จริงในไร่ส าหรับเกษตรกรจะพบว่า เมื่อท างานบนพื้นที่ที่ มีขนาดใหญ่ขึ้น การใช้ล้อยางก็จะสามารถท างาน
ได้มากขึ้น เร็วขึ้นตามไปด้วย  

 อย่างไรก็ตาม รถไถนั่งขับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ออกแบบและสร้างขึ้นมานี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงาน

ด้านอื่น ๆ ได้ดีเช่นกัน ดังเช่น เพิ่มอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า หรือต่อเพลาอ านวยก าลัง (PTO) ส าหรับใช้งานตัดหญ้าหรือตีดิน 
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊มไฮดรอลิคที่ติดตั้งอยู่กับตัวรถไถในการใช้แขนยกไฮดรอลิคด้วย และเสนอแนวทางในการ
ออกแบบระบบเกียร์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา
และวิจัยต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการท างานและประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของรถไถนั่งขับ  4 
ล้อ ใช้ต้นก าลังจากเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า หลักการออกแบบค านึงถึงประโยชน์การน ามาใช้ทดแทนรถไถเดินตาม 
มีความคล่องตัวในการท างาน การบ ารุงรักษาซ่อมแซมไม่ยุ่งยาก ปฏิบัติงานได้ดีในพื้นที่เล็ก ๆ สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงของ
รถไถเดินตามได้ ผลการวิจัยพบว่ารถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ออกแบบและสร้างขึ้นมาสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีขนาดกว้าง 
1.22 เมตร ยาว 2.80 เมตร หนัก 600 กิโลกรัม โครงสร้างท าด้วยเหล็กราง ประกอบเป็นคานคู่อิสระ ใช้คลัตช์ตัดต่อและส่ง
ก าลังจากเครื่องยนต์ไปยังเกียร์ชุดเหมือนรถไถเดินตาม ค่าเฉลี่ยความเร็วรอบท างานของเครื่องยนต์ 1,600-2,400 รอบต่อนาที 
แรงบิดสูงสุด 3.5 กิโลวัตต์ต่อ 1,800 รอบต่อนาที มีอัตรากรใช้น้ ามันเชื้อเพลิงสูงสุด 0.69 ลิตรต่อชั่วโมง ระดับความเร็วในการ
เคลื่อนที่มี 3 ระดับคือ เกียร์เดินหน้า 2 ระดับ และเกียร์ถอยหลัง 1 ระดับ วงเลี้ยวเฉลี่ย 5.4 เมตร ความเร็วสูงสุดในการ
เคลื่อนที่ 24 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วไถเฉลี่ย 4.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทดสอบการท างานร่วมกับผานไถแบบ 4 จาน หน้า
กว้างในการท างาน 0.9 เมตร หนัก 80 กิโลกรัม ความลึกของร่องไถเฉลี่ย 12.8 เซนติเมตร ความสามารถในการท างาน เท่ากับ 
1.78 ไร่ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพในการท างาน เท่ากับ 77.06 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรถไถนั่งขับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ออกแบบ
และสร้างขึ้นมานี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่น ๆ ได้ดีเช่นกัน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบพื้นฐานใน
การศึกษาและวิจัยต่อไปด้วย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมสารอาหารอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสมองกลแบบฝังตัว 

ส าหรับชุดการปลูกผักแอโรโพนิกส์แนวตั้ง ซึ่งส่วนประกอบในระบบประกอบไปด้วย ถังผสมสารอาหาร ถังวัดค่าเหนี่ยวน า
กระแสไฟฟ้าในของเหลว (EC) ถังสารอาหารเอและบี  ชุดควบคุมและสั่งการ โดยระบบควบคุมสามารถแสดงผลค่าเหนี่ยวน า
กระแสไฟฟ้าในของเหลว อุณหภูมิ ชนิดของผักที่เลือกอายุการปลูก และสถานะของการท างานในระบบ ณ ช่วงอายุการปลูก
นั้น  การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบการท างานของอุปกรณ์ การออกแบบการท างานของโปรแกรม และ
การทดสอบระบบ ผลการทดลองพบว่าระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถท างานได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งในการเลือก
ชนิดของผักที่ปลูก การก าหนดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว บ่งบอกถึงขั้นที่ปลูก และวันที่ของการปลูกตามช่วงอายุ
การปลูก รวมทั้งการท างานของระบบควบคุมธาตุอาหารทั้งในสภาวะของค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวที่ตรงตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด ต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด อีกด้วย 

 
ค าส าคัญ : แอโรโพนิกส ์ ระบบสมองกลแบบฝังตัว  ระบบควบคุมสารอาหาร 
 

Abstract 
 The objective of this research was to design the automatic nutrient control system for vertical 
aeroponics. The components in the system include: mixing tank, electrical conductivity (EC) test tank, 
solution A and B tanks, controller and command set. It was found that the system could properly show 
EC values of the liquids, temperatures, types of vegetables, plant life and status of the system at the 
specific plant age. This research divided into 3 experiments including designing of the operational 
equipment, operational programing, and system tests. The results showed that the control system could 
work properly according to the specified conditions. It could show the type of vegetables, determine the 
EC, indicate the stage of planting as well as the date according to the plant age. Moreover, the automatic 
nutrient control system could work properly in all conditions including normal state, lower or higher the 
specified state levels. 
 
Keywords : aeroponics, embedded system, nutrient control system 
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บทน า   
 ปัจจุบันการปลูกพืชในแนวตั้งก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์มีการท า
ฟาร์มไฮโดรโพนิกส์ในแนวตั้ง เนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่น้อย (นัท , 2559) ในประเทศไทยเองก็มีการน าแนวคิด
เรื่องการปลูกพืชแนวตั้งมาใช้กับอาคารที่พักอาศัย หรือชุมชน ที่มีพื้นท่ีจ ากัด การน าเทคนิคการปลูกพืชแนวตั้งเข้าไปใช้กับการ
ปลูกผักแปลงใหญ่ จะเป็นการเพิ่มผลผลิตต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่อีกด้วย รูปแบบการปลูกพืชแนวตั้งโดยใช้ผ้าใยสังเคราะห์เป็นวัสดุ
เกาะยึดอาจไม่มีความเหมาะสมเท่าใดกับการปลูกพืชเพื่อรับประทาน เนื่องจากน้ าและสารอาหารที่รดลงไปบนวัสดุปลูกอาจ
เกิดโรค เกิดเชื้อราสะสมในวัสดุปลูกอาจเกิดโรคหรือเกิดเชื้อราสะสม ในวัสดุปลูก ทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ ควบคุมการให้น้ าแก่พืชเท่าที่จ าเป็น ท าให้ต้องมีระบบควบคุมที่ดี ประหยัดพื้นที่ เวลา และแก้ปัญหาที่กล่าวมา  
แอโรโพนิกส์เป็นวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ซึ่งจะใช้น้ าที่มีสารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านหรือสเปรย์ให้กับรากพืช ระบบนี้
จะลดการใช้น้ า พลังงาน และพื้นที่ ระบบสามารถประหยัดน้ า 5-10 เท่าใน 1 รอบการปลูก และได้ผลผลิตมากกว่า 10 เท่า
เมื่อเทียบกับการปลูกแบบดั้งเดิมโดยใช้ดิน (Winterborne, 2005) ระบบแอโรโพนิกส์สามารถใช้ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ เช่น แนวตั้ง แนวผนัง หรือท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากระบบไม่ต้องใช้ดิน มีศัตรูพืช
น้อย ไม่มีวัชพืช ท าให้ลดการใช้สารเคมีลงไปด้วย  

ปัจจัยหลักของผลผลิตผักทั้งการปลูกในดินและระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินคือ ธาตุอาหารพืช โดยธาตุอาหารที่จ าเป็น
ส าหรับพืชแบ่งได้เป็น macronutrients (NO3- , K+, HPO4

2-, Ca2+, Mg2+, SO4
2-) หรือ micronutrients (Fe2+, Mn2+, BO3

3-, 
Zn2+, Cu2+ และ Mo3+)  (Hak-Jin Kim, et al. 2013) ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารพืชที่แม่นย ามีผลอย่างมากต่อการ
เจริญเติบโตของต้นพืชและปริมาณผลผลิต ระบบควบคุมจะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย การควบคุมและตรวจสอบปริมาณปุ๋ยใน
แปลงสามารถท าได้หลายวิธีเช่น Colorimetry, Photometry, conductimetry หรือ potentionmetry อย่างไรก็ตาม 
เครื่องมือวิเคราะห์ข้างต้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและต้องการข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อสอบเทียบ การใช้เครื่องมือ
พื้นฐาน เช่น pH meter และ conducti meter ซึ่งสามารถวัด pH และ ความเข้มข้นของไอออนทั้งหมดที่อยู่ในสารละลายได้ 
มาประยุกต์ใช้เพือ่วัดค่าสารละลายธาตุอาหารพืชจะท าให้ลงพื้นที่การปลูกสะดวก และได้ผลรวดเร็วย่ิงขึ้น 

ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัย เป็นการน ารูปแบบการปลูกพืชไร้ดินระบบรากแขวนในแนวตั้ง (Aeroponics 
System) มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบสมองกลแบบฝังตัว เพื่อช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ด้วยเหตุผลที่การปลูกพืชแบบให้น้ า และสารอาหารแบบฝอยละเอียด (vertical Aeroponics system) ท าให้รากพืชได้รับ
ออกซิเจนและสารอาหาร โดยตรงทั่วถึงทุกต้นตามช่วงเวลาที่ก าหนด และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก ระบบปิดมี
การให้น้ าแบบหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่จึงประหยัดน้ าเมื่อเทียบกับการเกษตรแบบดั้งเดิม  อีกทั้งระบบยังควบคุมสภาวะ
แวดล้อมที่มีผลต่อพืชได้ เช่น ค่าความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้ระบบสมองกลแบบฝังตัว อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อออกแบบและสร้างระบบควบคุมสารอาหารอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสมองกลแบบฝังตัว ส าหรับชุดการปลูกผัก 
แอโรโพนิกส์แนวตั้ง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยระบบควบคุมการให้สารอาหารอัตโนมัติส าหรับปลูกผักสลัดแนวตั้งด้วยวิธีแอโรโพนิกส์ มีขั้นตอนการท างาน
เป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบการท างานของอุปกรณ์ การออกแบบการท างานของโปรแกรม และการทดสอบระบบ 
รายละเอียดการท างานแต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้  

1. การออกแบบการท างานของอุปกรณ์  
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 ผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมและการท างานของอุปกรณ์ ให้สามารถเลือกชนิดของผักที่จะปลูก และควบคุมค่า
เหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวตามช่วงอายุการปลูกของผักแต่ละชนิดได้ โดยสามารถแสดงผลค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าใน
ของเหลว อุณหภูมิ ชนิดของผักที่เลือก (ภาพที่ 1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  การออกแบบการท างานของอุปกรณ์ 

Solenoid Valve (3) 

ตวัเปิดปิดวาลว์สาร A 

Solenoid Valve ( 2 ) 

ตวัเปิดปิดวาลว์น ้าออกจาก 

ถงัวดัคา่ทดสอบ 

Solenoid Valve ( 6 ) 

ตวัเปิดปิดวาลว์น ้าเปลา่เขา้

ถงัวดัคา่ 

Solenoid Valve ( 5 ) 

ตวัเปิดปิดวาลว์น ้าเปลา่เขา้ถงัผสม 

Solenoid Valve ( 4 ) 

ตวัเปิดปิดวาลว์สาร B 

Solenoid Valve ( 1 ) 
ตวัเปิดปิดวาลว์น ้าทีผ่สม 
สาร A, B เขา้ถงัวดัคา่ 

Arduino with Keypad and 4 

Channel Relay 

ป้อนขอ้มลูคา่ Max และ คา่Min 

Electric Conductivity Kit 

ชุดตรวจจบัในการตรวจวดั

คา่การน าไฟฟ้าในน ้า 

Arduino 1.77" SPI  

LCD Module with SD 

แสดงผลการท างาน 

กลอ่งระบบควบคุมการใหปุ้๋ ยของผกัไฮโดรโปนิกสป์ระกอบดว้ย 

1. Board Arduino ( ตวัควบคุมการท างาน ) 

2. Real Time Clock ( บนัทกึเวลาในการใชง้าน ) 

3. Channel Relay ( ควบคุมโหลดไดท้ัง้แรงดนัไฟฟ้า DC และ AC ) 

สว่นรบัคา่ 

สว่นประมวล 

ผลและเกบ็ขอ้มลู 

ควบคุม 
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ภาพที่ 2 การท างานของระบบควบคุมธาตุอาหารของผักไฮโดรโปนิกส์ 
 

การท างานหลังจากนั้นระบบจะเริ่มจากการปล่อยน้ าเปล่าเข้าถังวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว เพื่อล้าง
หัววัดค่า (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 6 ท างาน) หลังจากนั้นปล่อยน้ าเปล่าออกจากถังทดสอบค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว 
(โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 2 ท างาน) ขั้นตอนต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนการวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวโดยการปล่อยน้ าผสม
ธาตุอาหารเข้าถังวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 1 ท างาน) อุปกรณ์ที่ใช้และการเชื่อมต่อระบบ
แสดงในภาพที่ 2 

2. การออกแบบการท างานของโปรแกรม 
โปรแกรมปรับค่าความเข้มข้นของสารอาหารจะท าการปรับค่าความเข้มข้นตามที่ได้เลือกชนิดของผักและระยะ

การปลูก (ภาพที่ 3 ) การท างานของโปรแกรมจะเริ่มจากการรับค่าที่ได้จากเซนเซอร์ แล้วน าค่าไปตรวจสอบ ถ้าค่าที่ได้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนด ระบบจะไม่ท างาน ถ้าค่าที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ระบบจะท าการค านวณปริมาณสารอาหารที่ต้องการใช้โดย
ใช้ สมการ ปริมาณสารที่ต้องเติม = (5.56x ค่า EC ที่วัดได้ ^1.55 ) x ปริมาตรของน้ า จากนั้นจะสั่งให้ปั๊มสารอาหาร เอและบี 
ท างาน เมื่อปั๊มสารอาหารท างานเสร็จแล้วจะรอสิบนาที เซนเซอร์จะท างานวัดค่าอีกครั้ง  

ถ้าค่า EC เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ระบบจะค านวณปริมาตรน้ าที่ต้องเติมเพิ่ม โดยใช้สมการ ปริมาณสารที่ต้อง
เติม = (5.56x ค่า EC ที่วัดได้ ^1.55 ) x ปริมาตรของน้ า จากนั้นจะสั่งให้ปั๊มน้ าท างาน เมื่อปั๊มน้ าท างานเสร็จแล้วจะรอสิบ
นาที เซนเซอร์จะท างานวัดค่าอีกครั้ง  
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ภาพที่ 3  การท างานของโปรแกรมตรวจสอบและปรับค่าความเข้มข้นของธาตุอาหาร 
 

3 การทดสอบระบบ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบควบคุมการให้สารอาหารอัตโนมัติ โดยทดสอบกับน้ าปริมาณ 1 ลิตร ให้ระบบอัตโนมัติท างาน
ทั้งหมด โดยวัดค่า EC ก่อนการทดลองโดยใช้เซนเซอร์จากระบบ เทียบกับ EC Meter จากห้องปฏิบัติการ แล้วปล่อยให้ระบบ
ท างานปรับค่า EC ตามที่ก าหนด ท าการวัดค่า EC หลังการทดลองอีกครั้ง วัดปริมาณสารอาหารที่จ่ายเข้าสู่ระบบ 
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ผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาอุปกรณ์ 

 
ภาพที่ 4  ต าแหน่งและหน้าที่การท างานของโซลินอยด์วาล์ว 

 
ส่วนประกอบของโซลินอยด์วาล์วในระบบควบคุมธาตุอาหารของผักไฮโดรโปนิกส์ 

1) โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 1 : ปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารเข้าถังทดสอบค่า EC 
2) โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 2 : ปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่า EC 
3) โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 3 : ปล่อยสารละลาย A 
4) โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 4 : ปล่อยสารละลาย B 
5) โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 5 : ปล่อยน้ าเปล่าเข้าถังผสม 
6) โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 6 : ปล่อยน้ าเปล่าเข้าถังทดสอบค่า EC ส าหรับล้างหัววัด 

ผลการพัฒนาโปรแกรม 
ผลการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว ณ ขณะนั้น จะมีเงื่อนไขการท างาน 3 

แบบคือ 1. สภาวะอยู่ในเกณฑ์ 2. สภาวะต่ ากว่าเกณฑ์ 3. สภาวะสูงกว่าเกณฑ์ 
1. สภาวะอยู่ในเกณฑ์จะท าการปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว 

(โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 2 ท างาน) และเริ่มการท างานรอบใหม่ 
2. ในสภาวะต่ ากว่าเกณฑ์ระบบจะท าการปล่อยสารละลาย A (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 3 ท างาน) ปล่อย

สารละลาย B (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 4 ท างาน) พร้อมกัน หลังจากนั้นจะท าการปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่า
เหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 2 ท างาน) และเริ่มสู่การท างานรอบใหม่ 

3. ในสภาวะสูงกว่าเกณฑ์ระบบจะท าการปล่อยน้ าเปล่าเข้าถังผสมสารละลาย (โซลินอยด์วาล์วตัวที่  5 ท างาน) 
หลังจากนั้นระบบจะท าการปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 
2 ท างาน) และเริ่มสู่การท างานรอบใหม่ 
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โดยระบบการท างานจะวนรอบการท างานเพื่อตรวจวัดค่าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสั่งหยุดท างานและสามารถ 
รีเซ็ตช่วงอายุการปลูกของผัก 
 
 ตารางท่ี 1 การทดลองสภาวะค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

หมายเหตุ  🗸      โซลินอยด์ท างาน        โซลินอยด์ไมท่ างาน 
 

ระบบควบคุมสามารถท างานได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่ป้อนไว้ (ตารางที่ 1) โดยโซลินอยด์วาล์ว 1 จะปล่อยน้ าผสม
ธาตุอาหารเข้าถังทดสอบค่า EC  เมื่อทดสอบค่าเสร็จ โซลินอยด์วาล์ว 2 ปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่า EC และ โซ
ลินอยด์วาล์ว 6 ปล่อยน้ าเปล่าเข้าถังทดสอบค่า EC ส าหรับล้างหัววัด ส่วนโซลินอยด์วาล์ว 3, 4, 5 ไม่ท างาน ค่าเหนี่ยวน า
กระแสไฟฟ้าในของเหลวอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ตารางท่ี 2 การทดลองสภาวะค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

หมายเหต ุ 🗸      โซลินอยด์ท างาน        โซลินอยด์ไม่ท างาน 
 

ระบบควบคุมสามารถท างานได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่ป้อนไว้ (ตารางที่ 2) โดยโซลินอยด์วาล์ว 1 จะปล่อยน้ าผสม
ธาตุอาหารเข้าถังทดสอบค่า EC  หลังจากนั้นโซลินอยด์วาล์วตัวที่ 3 และ 4 จะปล่อยสารอาหาร A และ B ตามล าดับเมื่อ
ทดสอบค่าเสร็จ โซลินอยด์วาล์ว 2 ปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่า EC และ โซลินอยด์วาล์ว 6 ปล่อยน้ าเปล่าเข้าถัง
ทดสอบค่า EC ส าหรับล้างหัววัด ส่วนโซลินอยด์วาล์ว 5 ไม่ท างาน ค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
 
 

 
ค่า EC ที่ก าหนด 

 
ครั้ง
ที่ 

ค่า EC 
ก่อน

ทดลอง 

โซลิ
นอยด์ 

1 

โซลิ
นอยด์ 

2 

โซลิ
นอยด์ 

3 

โซลิ
นอยด์ 

4 

โซลิ
นอยด์ 

5 

โซลิ
นอยด์ 

6 

ค่า EC หลัง
ทดลอง 

 
 

2.0 – 2.5 
 

1 2.34 🗸 🗸    🗸 2.27 
2 2.27 🗸 🗸    🗸 2.24 
3 2.24 🗸 🗸    🗸 2.25 
4 2.25 🗸 🗸    🗸 2.27 
5 2.27 🗸 🗸    🗸 2.25 

 
ค่า EC ที่ก าหนด 

 
ครั้ง
ที่ 

ค่า EC 
ก่อน

ทดลอง 

โซลิ
นอยด์ 

1 

โซลิ
นอยด์ 

2 

โซลิ
นอยด์ 

3 

โซลิ
นอยด์ 

4 

โซลิ
นอยด์ 

5 

โซลิ
นอยด์ 

6 

ค่า EC หลัง
ทดลอง 

 
 

2.0 – 2.5 
 

1 0.00 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 2.38 
2 0.00 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 2.44 
3 0.00 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 2.26 
4 0.00 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 2.34 
5 0.00 🗸 🗸 🗸 🗸  🗸 2.44 
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ตารางท่ี 3 การทดลองสภาวะค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

หมายเหต ุ 🗸      โซลินอยด์ท างาน        โซลินอยด์ไม่ท างาน 
 

ระบบควบคุมสามารถท างานได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่ป้อนไว้ (ตารางที่ 3) โดยโซลินอยด์วาล์ว 1 จะปล่อยน้ าผสม
ธาตุอาหารเข้าถังทดสอบค่า EC ระบบจะท าการปล่อยน้ าเปล่าเข้าถังผสมสารละลาย (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 5 ท างาน) หลังจาก
นั้นระบบจะท าการปล่อยน้ าผสมธาตุอาหารออกจากถังวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว (โซลินอยด์วาล์วตัวที่ 2 
ท างาน) ค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวจะค่อยๆปรับ ลดลงจนค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวอยู่ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ผลการทดสอบระบบ  
ตารางท่ี 4 แสดงการทดสอบปรับสารอาหารเข้มข้นอัตโนมัติ 

ค่า EC  
ที่ก าหนด 
(mS/cm) 

ครั้งที ่ ค่าEC  
ก่อนทดลอง

วัดจาก
เซนเซอร ์
(mS/cm) 

ค่าEC ก่อน
ทดลองวัด
จาก EC 
Meter 

(mS/cm) 

ค่าความ
แตกต่าง 

ค่าEC หลัง
ทดลองวัด

จาก
เซนเซอร ์
(mS/cm) 

ค่าEC หลัง
ทดลองวัด
จากEC 
Meter 

(mS/cm) 

ค่าความ
แตกต่าง 

ปริมาณ
สารอาหารที่จ่าย

เข้าสู่ระบบ
(มิลลิลิตร) 

สาร A สาร B 
1.2-1.5 1 0.23 0.24 -0.01 1.45 1.46 -0.01 10 10 

2 0.23 0.23 0.00 1.49 1.48 +0.01 10 10 
3 0.25 0.26 -0.01 1.49 1.51 -0.02 10 10 
4 0.28 0.27 +0.01 1.46 1.45 +0.01 10 10 
5 0.28 0.29 -0.01 1.47 1.49 -0.02 10 10 

เฉลี่ย 0.254 0.258 -0.004 1.472 1.478 -0.006 10 10 

 
อภิปรายผล 
    จากการศึกษาออกแบบและสร้างระบบควบคุมสารอาหารอัตโนมัติ โดยใช้ระบบสมองกลแบบฝังตัว ส าหรับชุด
การปลูกผักแอโรโพนิกส์แนวตั้ง พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมการสารอาหารอัตโนมัติในระดับห้องปฏิบัติการได้
เป็นอย่างดี ทั้งในระดับค่าการเหนี่ยวน าไฟฟ้าที่ อยู่ในเกณฑ์ สูงกว่า หรือ ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องการ
งานวิจัยที่ใช้โปรแกรม อื่น ๆ ในการควบคุม เช่น ศุภกิต (2556) พัฒนาโปรแกรม SCADA เพื่อประยุกต์ใช้ปลูกพืชแนวตั้งใน
งานสถาปัตยกรรม Liopa and Barouchas (2015) พัฒนาโปรแกรมเพื่อติดตามค่าการเหนี่ยวน าไฟฟ้าในสารอาหารที่ใช้
ปลูกซูกินี่  
 
 

 
ค่า EC ที่ก าหนด 

 
ครั้ง
ที่ 

ค่า EC 
ก่อน

ทดลอง 

โซลิ
นอยด์ 

1 

โซลิ
นอยด์ 

2 

โซลิ
นอยด์ 

3 

โซลิ
นอยด์ 

4 

โซลิ
นอยด์ 

5 

โซลิ
นอยด์ 

6 

ค่า EC 
หลัง

ทดลอง 

 
 

2.0 – 2.5 
 

1 3.53 🗸 🗸   🗸 🗸 3.18 
2 3.18 🗸 🗸   🗸 🗸 2.88 
3 2.88 🗸 🗸   🗸 🗸 2.76 
4 2.76 🗸 🗸   🗸 🗸 2.66 
5 2.66 🗸 🗸   🗸 🗸 2.43 
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สรุปผลการวิจัย   
 ในงานระบบควบคุมธาตุอาหารของผักแอโรโพนิกส์ซึ่งส่วนประกอบแบบจ าลองระบบประกอบไปด้วย ถังผสม
สารละลาย ถังวัดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว ถังสารละลาย เอ ถังสารละลาย บี ระบบปลูก ชุดควบคุมและสั่งการ 
โดยระบบควบคุมสามารถตรวจวัด และแสดงผลค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว อุณหภูมิ ชนิดของผักที่ปลูก อายุการ
ปลูก และสถานะของการท างานในระบบ ณ ช่วงอายุการปลูกนั้น จากการทดลองพบว่าระบบควบคุมนี้สามารถท างานได้อย่าง
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด ทั้งในการเลือกชนิดของผักที่ปลูก การก าหนดค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวและบ่งบอก
ถึงขั้นที่ปลูกและวันที่ของการปลูกตามช่วงอายุการปลูก รวมท้ังการท างานของระบบควบคุมธาตุอาหารของผักไฮโดรโปนิกส์ทั้ง
ในสภาวะของค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลวที่ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ระบบควบคุมนี้จึงสามารถน าไปใช้ในการควบคุมสารละลายธาตุอาหารของการปลูกผักแบบแอโรโปนิกส์ได้อย่าง
แม่นย า 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยมีการ
ควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการคัดแยกคุณภาพและเศษสิ่งเจือปนของเครื่องจักร อยู่ 2 ปัจจัย คือ ขนาด
มุมเอียงของตะแกรงโยก และความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด ซึ่งการทดสอบได้มีการกำาหนดค่ามุมเอียงอยู่ 4 
ระดับ คือ 14, 15, 16 และ 17 องศาจากแนวระดับ ส่วนความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดได้มีการกำาหนดไว้ 5 
ระดับ คือ 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ ทั้งนี้มีระยะห่างระหว่างพัดลมกับจุดปล่อย คือ 1.2 
เมตร ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกของเครื่องจักรได้มีการทดสอบด้วยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
บล็อคสมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยกและความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการใช้งาน คือ 15 องศาจากแนวระดับ และ 4 เมตรต่อวินาที ซึ่งทำาให้เมล็ดพันธุ์สามารถเคลื่อนที่ได้
รวดเร็วและสะอาดมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องจักรสามารถคัดแยกเมล็ดพันธ์ุไดม้ีประสทิธิภาพสูงสุด  
 

ค าส าคัญ: ออกแบบและพัฒนา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุ 
 

Abstract 
This research aims to design and develop maize seeds screening machine. Factors 

affecting the efficiency of seeds screening process and impurities of product are angle of sieve 
inclination and wind speed. In this study, the test has determined number of tilt angles of four 
level (14, 15, 16 and 17 degrees) and number of wind speed of five levels (2, 2.5, 3, 3.5 and 4 
m/s). While, the distance between the fan and the discharge point is 1.2 meters. Machine 
performance testing can be obtained from the complete random block planning experiment. 
Results showed that the suitable sieve inclination angle and wind speed were 15 degrees from 
the horizontal level and 4 meters per second, respectively. At this conditions, the seeds was 
moved faster and cleaner resulting in the machine being able to sort seeds with maximum 
efficiency. 
Keyword: Design and Development, Maize, Seeds Screening Machine  
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บทน า 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นจำานวนมาก โดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 7.195 ล้านไร่ ได้มีการนำาผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 ไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศ และมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นทุกปะ ทำาให้ตลาด
อาหารสัตว์เลี้ยงสำาเร็จรูปขยายตัวอย่างรวดเร็ว (เติบโตเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย) (positioning, 
2559) ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรได้ประสบปัญหาราคาจำาหน่ายสินค้าตกต่ำาลง และต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ทำาให้มีผลกำาไร
ลดลง โดยมีผลกระทบมาจากการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งความชื้นและการปนเปื้อนของ
สิ่งเจือปน อันเนื่องมาจากการทำางานของเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการปนเปื้อนของเมล็ดพันธ์ที่มีขนาดและน้ำาหนักเกินกว่ามาตรฐานที่กำาหนดกับเศษซัง
ข้าวโพดและวัสดุสิ่งเจือปนอื่นๆ ซึ่งจากงานวิจัยของ ดวงอร (2529) แสดงให้เห็นว่าหากเมล็ดพันธุ์มีปริมาณ
ความช้ืนสูงจะทำาให้เมล็ดพันธ์ุงอกง่ายและความแข็งแรงต่ำา ส่งผลให้เก็บรักษาได้ไม่นานและขาดความเหมาะสมต่อ
การนำามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ ทำาให้ราคาจำาหน่ายสินค้าลดลง เกษตรกรจึงจำาเป็นต้องมีการคัดแยก
เอาสิ่งเหล่านี้ออกก่อนนำาไปจำาหน่าย เพื่อให้มีราคาจำาหน่ายที่สูงขึ้น ดังนั้นจากเหตุผลที่ผ่านมาจึงเป็นที่มาของ
แนวคิดการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  โดยอาศัยลมเป็นตัวดูดขึ้น
ระหว่างกระบวนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อลดปริมาณสิ่งเจือปนและแก้ปัญหาข้างต้นดังกล่าว ทำาให้
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด รวมถึงการลดเวลาและแรงงานใน
การคัดแยกคุณภาพได ้
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลหลักที่สำาคัญและเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยก
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ 3 ส่วน คือ การศึกษาคุณลักษณะของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การออกแบบและพัฒนา
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการออกแบบการทดลอง โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ศึกษาคุณลักษณะของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 คุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มาจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วตามคุณสมบัติ

ชั้นคุณภาพที่กำาหนด โดยเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดแยกต้องปราศจากสิ่งเจือปน เช่น ซังข้าวโพด ฝุ่นละออง แมลง
ศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ที่เกิดโรคหรือความเสียหาย ในบางประเทศมีกฎหมายห้ามจำาหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีแมลง
ศัตรูพืชและวัชพืชปะปนอยู่ ซึ่งจะทำาการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์แต่ละชั้น จำานวนชั้นละ 100 เมล็ด เพื่อนำามาศึกษา
คุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์ เช่น มวล ความกว้าง ความยาว ความหนา ความชื้น สิ่งเจือปน และแมลง
ศัตรูพืช รวมถึงการกำาหนดรูปแบบการคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ เหมาะสมต่อการผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้อย่าง
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ปลอดภัย ทั้งสารปนเป้ือนและสารตกค้าง โดยแบ่งระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 
ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ชั้นคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศไทย 

หมายเหตุ :  ppb คือ ปริมาณตัวถูกละลายในสารละลายพันล้านส่วน (parts per billion) 
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, 2552 

 
2. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
 หลักการทำางานของเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะดำาเนินการใช้ตะแกรงโยกขณะทำาการ

คัดแยกเมล็ดพันธุ์ (Wimberly, 1983) โดยอาศัยหลักการสั่นสะเทือนเพื่อให้อนุภาคที่มีขนาดแตกต่างกันแยกออก
จากกันในแต่ละชั้น (Bhattacharya and Ali, 2015) มีการแยกอนุภาคขนาดเล็กจนถึงอนุภาคขนาดใหญ่ ซึ่งเรียง
จากบนลงล่าง (Sultanbawa et al., 2001) และมีการทำาความสะอาดแบบไม่ใช้แรงลม ทำาให้มีสิ่งเจือปนตกค้าง
อยู่เป็นจำานวนมากและใช้เวลานานในการคัดแยกคุณภาพ จึงได้ทำาการปรับปรุงเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ในขั้นตอน
ระหว่างการคัดแยกเมล็ดพันธุ์จะมีการทำาความสะอาดโดยใช้แรงลมเป่าเศษซังข้าวโพดและฝุ่นละอองที่มีน้ำาหนัก
เบาลอยขึ้นไปในอากาศเหนือตะแกรงโยก ขณะที่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัสดุที่มีน้ำาหนักมากกว่าจะตกลง
บนตะแกรงโยก ทำาให้สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพออกจากวัสดุสิ่งเจือปนได้ โดยตะแกรงขนาด 5 
มิลลิเมตร จะทำาการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ เศษซัง และสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตะแกรงทำาให้ค้างอยู่บน
ตะแกรงเหล็ก ส่วนวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าช่องตะแกรงจะลอดผ่านลงบนตะแกรงเหล็กชั้นที่ 2 ที่มีช่องตะแกรงขนาด 
2 มิลลิเมตร โดยแยกเศษซังและสิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กกว่าช่องตะแกรงจะสามารถรอดผ่านไปได้ ส่วนเมล็ดพันธ์ที่
สมบูรณ์จะเคลื่อนที่ผ่านไปยังช่องทางออก และชั้นที่ 3 จะเป็นถาดรองฝุ่นและเศษสิ่งเจือปนขนาดเล็กที่รอดผ่านมา
จากชั้นที่ 3 ได้ ซึ่งตะแกรงทั้งสามชั้นจะถูกเขย่าโดยใช้เพลาลูกเบี้ยวต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า และใช้พัดลมดูดฝุ่น

หัวข้อ % สิ่งเจือปนสูงสุด 

ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 
เมล็ดเสีย 1 4 6 
เมล็ดพันธุ์เกิดเชื้อรา 0.5 2 3 
เมล็ดพันธุไ์ม่สมบูรณ์ 4 8 16 
แมลงศัตรูพืชทีย่ังไม่เสียชีวิต ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

สิ่งเจือปน ส่วนละเอียด ( น้อยกว่า 5 mm) 0.5 1 2 

สิ่งเจือปน ส่วนหยาบ ( มากกว่า 5 mm) 0.1 0.1 0.1 

Aflatoxin (ppb*)  < 10 < 20 < 50 
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และเศษสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ เพื่อทำาความสะอาดและคัดแยกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี โดยมี
ส่วนประกอบที่สำาคัญดังต่อไปน้ี 

2.1 โครงสร้างเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบด้วย ส่วนของโครงสร้างเครื่องจักรมี
ขนาดกว้าง 80 cm ยาว 240 cm และสูง 150 cm ชุดพัดลมและตะแกรงโยก โดยใช้มอเตอร์ขนาด 380 โวลต์ ซึ่ง
มีขั้นตอนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ด้วยการนำาเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปยังถังกรวยป้อนวัตถุดิบ (hopper) หลังจากนั้นสินค้า
จะไหลเข้าสู่กระบวนการคัดแยกคุณภาพโดยผ่านตะแกรงโยกเอียงและขับเคลื่อนโดยเพลาตัวชักตะแกรง มี
มอเตอร์เป็นตัวต้นกำาลังและมีพัดลมเป่าด้านใต้แผ่นตะแกรงโยก เพื่อทำาให้เมล็ดพันธุ์ยกตัวขึ้นทำาให้ลดแรงเสียด
ทานกับตะแกรงได ้ทำาให้เมล็ดพันธ์ุที่ไม่ได้คุณภาพและสิ่งเจือปนจะถูกเกล็ดตะแกรงดันออกทางออกด้านหลัง ส่วน
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจะเคลื่อนที่ผ่านไปยังช่องทางด้านหน้า เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้คุณภาพ
จะมีน้ำาหนักมากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตามหลักของทฤษฎีที่ใช้ในการคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีน้ำาหนัก
แตกต่างกันของน้ำาหนักจำาเพาะ (Specific gravity) 

2.2 การทดสอบหามุมเอียงของตะแกรงโยก ความเร็วรอบที่เหมาะสม และประสิทธิภาพในการทำางาน 
โดยการนำาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำานวน 9 kg คลุกเค้ากับสิ่งเจือปนและเมล็ดพันธ์ุที่ไม่ได้คุณภาพ (คลุกสีแดง
เพื่อให้เห็นชัดเจน) จำานวน 1 kg (10%) เป็นวัสดุทดสอบ แล้วนำาไปประเมินประสิทธิภาพการทำางาน และนำาไป
ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการทำางานต่อไป ซึ่งผลการทดสอบการหามุมเอียงที่เหมาะสมต่อ
การไหลลงตามแนวเอียงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้วัสดุพื้นผิวสัมผัสกับแผ่นตะแกรงโยก คือ 14 -17 
องศาจากแนวระดับ และมีความเร็วรอบที่เหมาะสม คือ 427 รอบต่อนาที 

2.3 การทดสอบความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด การคัดแยกฝุ่นและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์โดยใช้กระแสอากาศนั้น จะเกี่ยวข้องกับน้ำาหนักของเมล็ดพันธุ์และแรงต้านทางอากาศของเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง
จะขึ้นอยู่กับความเร็วสัมพัทธ์ของอากาศ น้ำาหนักและคุณลักษณะของวัตถุ และทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศดัง
สมการที่ (1) (สัมพันธ์, 2537) ดังนั้นการกำาหนดความเร็วและทิศทางลมที่เหมาะสมจะนำามาใช้ประกอบการ
ออกแบบและพัฒนาขนาดของพัดลม เพื่อให้สามารถคัดแยกฝุ่นและสิ่งเจือปนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี
ระยะห่างระหว่างพัดลมกับจุดปล่อย คือ 1.2 เมตร ความสูงจากจุดปล่อย คือ 0.2 เมตร ซึ่งความเร็วที่ทำาให้เมล็ด
พันธ์ุลอยตัวในกระแสอากาศมีค่าเท่ากับ 3.18 เมตรต่อวินาที ดังนั้นช่วงค่าความเร็วลมที่เหมาะสมต่อการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องคัดแยกคุณภาพ คือ 4 เมตรต่อวินาที  

   
22 ( )p

B

p

g m
v

CA

 

 


   ------------ (1) 

   เมื่อ 
Bv   คือ ความเร็วเฉลี่ยของลมลอยตัว ( /m s ) 

    g  คือ ค่าความเร่งอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดของโลก ( 2/m s )  
    m  คือ มวลของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด ( kg ) 
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    A   คือ พื้นทีล่มปะทะกับเมล็ดพันธ์ุและตะแกรงโยก ( 2m ) 
    C   คือ สัมประสิทธิ์แรงต้านทางอากาศเมื่อวัสดหุมุนอย่างอิสระ  
    

p  คือ น้ำาหนักจำาเพาะของเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ( 3/N m ) 
       คือ น้ำาหนักจำาเพาะของลมลอยตัว ( 3/N m )   

2.4 ตะแกรงโยก เป็นตะแกรงเหล็กเกล็ดปลาที่ทำาหน้าที่คัดแยกฝุ่นและสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดต่างกัน ซึ่งมีทั้งแบบสั่นหรือแบบหมุน เมื่อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเคลื่อนที่ผ่านตะแกรงโยก 
โดยวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตะแกรงจะไม่สามารถรอดผ่านรูตะแกรงได้ แต่จะเคลื่อนที่ออกจากตะแกรงด้วย
แรงสั่นสะเทือนหรือการหมุน ส่วนวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่าช่องตะแกรงจะลอดผ่านช่องตะแกรงไปยังช่องทางที่
กำาหนดไว้ ทำาให้สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ฝุ่นและสิ่งเจือปนได้ในเวลาเดียวกัน โดยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ด้วย
ตะแกรงโยกเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการคัดแยก และมีตะแกรงเหล็กหลายชั้นที่ได้ติดตั้งเข้ากับข้อเหวี่ยงของเครื่องจักร 
ทำาให้ตะแกรงเคลื่อนที่ไปมาและส่งผลให้เมล็ดเกิดการเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของตะแกรงทำาให้เมล็ดพันธุ์ ฝุ่น 
และสิ่งเจือปนกระจายตัวลงสู่ตะแกรงอย่างสม่ำาเสมอ 

2.5 การทดสอบสมรรถนะเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านมุมเอียง 
และความเร็วของตะแกรงโยก โดยอัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ ความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด แรงลอยตัวของวัสดุ 
และความเร็วรอบของลูกนวด เป็นตัวแปรควบคุม การวัดค่าสมรรถนะของเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์โดยมีรายละเอียดการคำานวณดังสมการ (2) – (4) 

  2.5.1 อัตราการสูญเสีย เป็นน้ำาหนักของเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่ไหลออกมาพร้อมกับวัสดุสิ่งเจือปน
ทางช่องคัดแยกสิ่งเจือปนขณะดำาเนินการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ของเครื่องจักร ดังสมการที่ (2) 

   100
p

a p

W
L

W W
 


  ------------ (2) 

   เมื่อ L   คือ อัตราการสูญเสียเมล็ดพันธ์ุคุณภาพด ี(%) 
    

pW  คือ น้ำาหนักของเมล็ดพันธ์ุที่ไหลออกมาทางช่องคัดแยกคุณภาพ ( kg ) 
    

aW  คือ น้ำาหนักของเมล็ดพันธุ์และสิ่งเจือปนที่ไหลออกมาทางช่องคัดแยกสิ่งเจือปน (
kg ) 

  2.5.2 ความสามารถในการคัดแยกคุณภาพ เป็นขีดความสามารถในการคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่
ไหลออกมาทางช่องคัดแยกคุณภาพขณะดำาเนินการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ของเครื่องจักร 
ดังสมการที่ (3) 

   p

Cap

W
M

T
   ------------ (3) 

   เมื่อ 
CapM   คือ ความสามารถในการคัดแยกคุณภาพ ( /kg hr ) 

    T  คือ ระยะเวลาการคัดแยกคุณภาพ ( hr ) 

486



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำาปะ พ.ศ . 2562 

6 
 

  2.5.3 อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์เข้าสู่เครื่องคัดแยก เป็นความสามารถในการป้อนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับซื้อจากเกษตรกรเข้าสู่เครื่องคัดแยกคุณภาพทางช่องถังกรวยป้อนวัตถุดิบทั้งหมดภายในระยะเวลา 
1 ชั่วโมง ของเครื่องจักร ดังสมการที่ (4) 

   T
Ent

W
M

T
   ------------ (4) 

   เมื่อ 
EntM   คือ อัตราการป้อนเมล็ดพันธ์ุเข้าสู่เครื่องคัดแยก ( /kg hr ) 

    
TW  คือ น้ำาหนักของเมล็ดพันธุ์ที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกคุณภาพทางช่องถังกรวย

ป้อนวัตถุดิบทั้งหมด ( kg ) 
    T  คือ ระยะเวลาการป้อนเมล็ดพันธ์ุทั้งหมด ( hr ) 
 
3. การออกแบบการทดลอง 
 การวิจัยในครั้งนี ้มีการศึกษาความต้องการในการพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อ

ค้นหาปัญหาและกำาหนดรูปแบบการพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าวไป
ประกอบการออกแบบอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรที่สามารถทำาให้เกิดการ
สูญเสียและมีเศษสิ่งเจือปนกับข้าวโพดได้น้อยที่สุด รวมทั้งยังใช้เป็นข้อมูลในการจัดหาอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่จำาเป็น
ต่อการใช้งานในอนาคต ตลอดจนการจัดหาพื้นที่สำาหรับการติดต้ังและทดสอบการใช้งานของเครื่องจักร และจัดหา
สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการคัดแยกคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ 2 ปัจจัย คือ มุมเอียงของตะแกรงโยก และความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด โดยใช้เกณฑ์
ความเกี่ยวเนื่องกันของตัวแปรด้านการกำาหนดมุมเอียงของตะแกรงโยกในสภาวะสถิตมีค่าอยู่ในช่วง 25-35 องศา
จากแนวระดับ แต่การทำางานจริงตะแกรงโยกจะอยู่ในสภาวะไดนามิกคือ มีการเขย่าของตะแกรงพร้อมกันไปด้วย 
ทำาให้มุมเอียงของตะแกรงที่จะใช้ในการคัดแยกมีค่าลดลง ดังนั้นจึงมีการกำาหนดค่ามุมเอียงที่ใช้สำาหรับการศึกษา 
คือ 14, 15, 16 และ 17 องศาจากแนวระดับ ซึ่งการปรับมุมเอียงทำาโดยการปรับระยะของสายพานยึดชุดตะแกรง
โยกแล้วทำาการวัดมุมเอียงของตะแกรงด้วยเครื่องเลเซอร์ ส่วนความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด จะกำาหนดอัตราเร็ว
ลมอยู่ 5 ระดับ คือ 2, 2.5, 3, 3.5 และ 4 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ โดยมีระยะห่างระหว่างพัดลมกับจุดปล่อย คือ 
1.2 เมตร ความสูงจากจุดปล่อย คือ 0.2 เมตร เนื่องจากความเร็วที่ทำาให้เมล็ดพันธุ์ลอยตัวในกระแสอากาศมีค่า
เท่ากับ 3.18 เมตรต่อวินาที ทั้งนี้การทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกของเครื่องจักรสามารถประเมินได้จากผล
การทดลองที่มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 
โดยมีการแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ทรีตเมนต ์และ 5 บล็อก แต่ละบล็อกมีการทดสอบ 3 ซ้ำา โดยทุกการทำาซ้ำาจะ
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แห้งแล้วจำานวน 500 กรัม หลังจากนั้นจะนำาผลการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน
ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) ต่อไป 
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ผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาวิจัยน้ีพบว่า รูปแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้นั้น ต้องมีการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
คัดแยกคุณภาพและเศษสิ่งเจือปนของเครื่องจักร คือ ขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยก และความเร็วลมที่ใช้ทำาความ
สะอาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการคัดแยก และผลิตสินค้าได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน ทั้งนี้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 
ตามลำาดับ ผู้วิจัยได้ทำาการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อนำาผลการ
ทดลองไปพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
โดยผลการวิเคราะห์สามารถนำาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการปรับปรุงเครื่องจักรและการใช้
งานให้มีความเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดพันธุ์และเศษสิ่งเจือปนของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพการคัดแยกพบว่า ขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยกขนาด 15 องศาจากแนวระดับ สามารถ
ทำางานได้ประสิทธิภาพสูงสุด (58.45 5.73 กก./ชม.) และมีอัตราการสูญเสียต่ำาที่สุด (5.74  2.27%) (ดังตาราง
ที่ 1) ส่วนความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดขนาด 4 เมตรต่อวินาที ซึ่งมีความสามารถในการทำางานสูงที่สุด (56.85
 5.12 กก./ชม.) และอัตราการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ต่ำาที่สุด (6.27 2.15%) แสดงว่าเป็นรูปแบบการทำางานของ
เครื่องจักรที่เหมาะสมที่สุด (ดังตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการสูญเสียและความสามารถในการทำางานตามขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยก 

ขนาดมุมเอียง 
ของตะแกรงโยก 

ความสามารถในการท างาน 
(กก./ชม.) 

อัตราการสูญเสีย (%) 

14 51.24 7.85 8.02 3.05 
15 58.45 5.73 5.74 2.27 
16 56.11 5.18 6.78 5.86 
17 55.86 4.64 6.30 3.88 

 
ตารางที่ 2 แสดงอัตราการสูญเสียเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากการทำางานของเครื่องจักร 

อัตราเร็วลม 
(m/s) 

ความสามารถในการท างาน 
(กก./ชม.) 

อัตราการสูญเสีย (%) 

2 51.40 6.58 7.99 3.98 
2.5 51.74 5.60 7.26 2.55 
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 2. อิทธิพลของตะแกรงโยก ได้มีการออกแบบขนาดความกว้างและความยาวของตะแกรงโยก คือ 46 และ 
70 เซนติเมตร ตามลำาดับ โดยประกอบด้วยตะแกรงคัดแยกจำานวน 2 ชั้น และถาดรอง 1 ชั้น จากการศึกษาขนาด
มุมเอียงของตะแกรงโยกและความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด สามารถสรุปผลไดด้ังนี ้

- อัตราการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ ผลการตรวจวัดการสูญเสียของเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่ปะปนมากับ
สิ่งเจือปน ฝุ่น และเศษใบไม้ที่ช่องทางออกที่ 3 (ถาดรอง) โดยชี้ให้เห็นว่าอัตราการสูญเสียต่ำาที่สุดอยู่ที่ขนาดมุม
เอียงของตะแกรงโยก 15 องศาจากแนวระดับ และความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดขนาด 4 เมตรต่อวินาที 
เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของเมล็ดพันธุ์และความเร็วลมที่สามารถลดแรงต้านทางอากาศที่เหมาะสม ส่งผลให้
เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ดีที่สุด ซึ่งมปีริมาณสิ่งเจือปนและการสูญเสียน้อยที่สุด  

- ประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดพันธ์ุและเศษสิ่งเจือปน ได้มีการกำาหนดขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยก
ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน คือ 15 องศาจากแนวระดับ โดยมีการเพิ่มขนาดความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด
ตั้งแต่ 2 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป ส่งผลให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการคัดแยกเมล็ดพันธุ์และเศษสิ่งเจือปนเพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากแรงลอยตัวสามารถลดแรงต้านทางอากาศของวัตถุได้ดีขึ้น ทำาให้วัตถุมีการเลื่อนไหลที่ดีขึ้นและ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การทำาความสะอาดสิ่งเจือปนและการคัดแยกคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

- ความสามารถในการทำางาน แสดงให้เห็นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรโดยกำาหนดขนาดมุม
เอียงของตะแกรงโยกที่ดีที่สุด คือ 15 องศาจากแนวระดับ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีอัตราส่วนสิ่งเจือปนน้อยที่สุด ส่วน
ขนาดความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดได้กำาหนดไว้ตั้งแต่ 2 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป เนื่องจากการกำาหนดขนาด
ความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดเพิ่มมากขึ้น และสัมพันธ์กับขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยกที่เหมาะสม ทำาให้การ
เคลื่อนที่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่องและคงที่ ยกเว้นที่ขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยก
มากที่สุด (17 รอบต่อนาที) และความเร็วลมลอยตัวน้อยที่สุด (2 เมตรต่อวินาที) เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เขย่าอยู่กับที่ไม่ไหลลงมาตามตะแกรง ทำาให้การเคลื่อนที่ของเมล็ดพันธุ์และความสามารถในการคัดแยก
คุณภาพต่ำาที่สุด เมื่อเพ่ิมขนาดความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดสูงขึ้นทำาให้การเคลื่อนที่ของเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้น ส่งผล
ให้ความสามารถในการคัดแยกคุณภาพดีขึ้น แสดงให้เห็นผลของมุมเอียงตะแกรงโยกต่อความสามารถในการ
ทำางานจะมีทิศทางสวนทางกัน ส่วนขนาดความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาดต่อความสามารถในการทำางานจะมี
ทิศทางเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

 
 

3 53.80 4.02 6.74 3.94 
3.5 55.42 4.29 6.61 3.18 
4 56.85 5.12 6.27 2.15 
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สรุปและอภิปรายผล 
รูปแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้ประกอบการได้นั้น ต้องมีการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการคัดแยกคุณภาพและเศษ
สิ่งเจือปนของเครื่องจักร คือ ขนาดมุมเอียงของตะแกรงโยก และความเร็วลมที่ใช้ทำาความสะอาด โดยมีขนาดที่
เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน คือ 15 องศาจากแนวระดับ และ 4 เมตรต่อวินาที ตามลำาดับ ซึ่งทำาให้เมล็ดพันธุ์
สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและสะอาดมากขึ้น ส่งผลให้เครื่องจักรสามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ผลจากการพัฒนาเครื่องจักรทำาให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า ลด
ต้นทุนการคัดแยก  ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีอัตราการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ต่ำาที่สุด ซึ่งจากผล
การศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรดังกล่าวเป็นรูปแบบการพัฒนา
เครื่องจักรที่เหมาะสมต่อการทำางานและคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เหมาะสมที่สุด 

นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์ ตั้งแต่เกษตรกร โรงงานผู้ผลิตสินค้าไปจนถึงกลุ่ม
ลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลและควบคุมการบริหารจัดการภายใน
โรงงาน ทั้งการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการขนส่งสินค้า ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถนำาข้อมูลมาสนับสนุน
ประกอบการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิม่มากขึ้นต่อไปในอนาคตได้ 
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บทคัดย่อ 
 การแก้ปัญหาของชุมชนที่ยั่งยืน ควรให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรใน
ท้องถิ่นของตน โดยพื้นที่ที่ท าการศึกษาคือชุมชนต าบลวังข่อย ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขาและในพื้นที่มีแหล่งต้นน้ า แต่
สภาพพื้นที่โดยรอบในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในชุมชนได้มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า แต่องค์ความรู้ดังกล่าวยังไม่
แพร่หลายสู่เกษตรกรรายอื่น ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ าโดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม ซึ่ง
การด าเนินงานได้รูปแบบในการจัดการทรัพยากรน้ าในชุนชนดังนี้คือ พื้นที่สูงในพื้นที่ต้นน้ าของชุมชน มีการวางแผนสร้างและซ่อม
ฝายแม้วชะลอน้ าเพื่อชะลอน้ า และดินตะกอน ที่ลุ่มท าการขุดสระเพิ่ม เพื่อชะลอการเกิดน้ าท่วมและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตาม
ทฤษฏีหลุมขนมครกและพื้นที่ท าการเกษตรบริเวณลาดชัน ใช้รูปแบบการปลูกแฝกเพื่อกักดินตะกอนก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ า  
 

ค้าส้าคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรน้ า ความยั่งยืน 
 

Abstract 
 In order to develop sustainable water resource management, participatory planning by local people 
should be utilized for learning how to protect their own community resources. In this work, Wang Khoi 
district. This area is a mountainous water source with sloping land but drought is a common problem in dry 
seasons. In this community, there are many sage villagers who have well understanding water resource 
management process. However, the knowledge has not been well transfer to the local people, thus the 
problem has not been solved. The objectives of this project were to develop participatory local people water 
management strategy to support Wang Khoi district in managing water resource and also transfer the strategy 
to other communities. The activities included, the upper water source area, check dams had been developed 
and also repaired the exiting to slowdown water runoff and soil sediment. In lower areas, reservoirs had been 
constructed in following of the Khanom Krok theory in order to reserve water for dry season planting and 
protect flooding in rainy season. Under slopping land where cassava was grown, vetiver was used as vertical 
soil erosion protection to reduce soil sediment runoff to the main river.   
 

Keyword: Community Participation, Water Resource Management, Sustainable 
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บทน้า 
น้ าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการอุปโภคและบริโภคอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเกษตร และจะประสบผลส าเร็จไม่ได้ถ้า

ขาดการจัดการทรัพยากรน้ าที่ดี ซึ่งการเกษตรของประเทศไทยอาศัยน้ าจากฝนเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่ได้จากการ
ชลประทาน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ท าใหม้ีหลายพื้นที่ท่ียังประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ในช่วงฤดู
ฝนบางพื้นที่ท าการเกษตรมีการเกิดปัญหาการทรุดตัวของดินหรือดินสไลด์ จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าน้ า มีประโยชน์ต่อ
การด ารงชีวิตอย่างมาก ถ้าขาดการจัดการที่ดีอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งในประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กับการป้องกันและพัฒนาโครงการเพื่อแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ าหลายหน่วยงาน เช่น โครงการส่งเสริมการขุดบ่อน้ ากักเก็บ
น้ าของกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือองค์การบริหารทั้งส่วนจังหวัดถึงระดับต าบล โครงการ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชด าริ นอกจากนี้โครงการส่งเสริมในระยะ
สั้นเช่น การขุดบ่อกักเก็บน้ า สามารถแก้ปัญหาการจัดการน้ าได้เพียงระดับหนึ่ง แต่ใช้งบประมาณสูงและบางพื้นที่ไม่ได้รับการดูแล 
บ่อน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้อย่างพอเพียงหรือไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ าเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงใช้วิธีการบูรการเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมภูมิปัญญา โดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งช่วย
กระตุ้นให้คนในชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นของตน (ส านักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา, 2550 ; ณภัทชา และ
คณะ, 2554 ; สุกิตติยาและ ศิวัช, 2560) และในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือก ชุมชนต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขา และในพื้นที่มีแหล่งต้นน้ าคือ สวนรุกขชาติ 100 ปี 
กรมป่าไม้ (ซับสมบูรณ์) มีน้ าตกซับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งต้นน้ า แต่สภาพพื้นที่โดยรอบในช่วงฤดูแล้งกับเป็นพื้นที่
ประสบภัยแล้งไม่ต่างจากพื้นที่อื่น เนื่องจากลักษณะดินไม่อุ้มน้ าไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้ และลักษณะการเคลื่อนตัวของน้ าเป็นทั้ง
น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ซึ่งลักษณะการไหลของน้ าใต้ดินมีเป็นจ านวนมากหรือที่คนในชุมชนเรียกกว่า น้ าผุด  ซึ่งยากต่อการบริหาร
จัดการ จากศักยภาพและลักษณะของพื้นที่ในชุมชน ได้มีปราชญ์ชาวบ้านและหมอดินซึ่งมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ า ท า
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยอุ้มน้ า รักษาของความชื้นของดิน และลดการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน ทั้งยังช่วยปรับทิศทาง
และชะลอการไหลของน้ าและดินตะกอนเป็นการช่วยลดการเกิดปัญหาดินสไลด์ในช่วงฤดูฝนและดินชุ่มชื้นพอที่จะท าการเกษตร
ช่วงฤดูแล้ง แต่องค์ความรู้ดังกล่าวยังไม่แพร่หลายสู่เกษตรกรรายอื่นเท่าที่ควร ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประสบปัญหาใน
เรื่องของการใช้น้ าเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสม จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับศักยภาพทางด้านทรั พยากรของชุมชน 
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทางผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ าโดยให้คนในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ าของ
ชุมชนต าบลวังข่อย และสามารถต่อยอดพัฒนาแผนการบริหารจัดการนี้ยังชุมชนอื่นได้  
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินงานการวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษาในพื้นที่ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย 11 
หมู่บ้าน โดยแบ่งวิธีด าเนินการออกเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละส่วนเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของผลมีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนนั้นๆ 
ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ า 
 1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลน าเข้า (input) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลและประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการบริการจัดการทรัพยากรน้ าแบบกลุ่มย่อยในแต่ละหมู่บา้น โดยศึกษาแนวคิด/ภูมิปัญญา
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ในการจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ การอนุรักษ์น้ าและดิน การจัดการการไหลของน้ า เทคโนโลยีการกักเก็บน้ า ฯลฯ ร่วมกับข้อมูล
ทางกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ แผนที่ทหาร 1: 50,000 แผนที่เส้นทางน้ า แผนที่ชุดดินและฐานข้อมูลคุณสมบัติดินของชุมชน 
 1.2 ส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ได้แก่ การศึกษาการไหลของน้ า ปริมาณแหล่งน้ าในชุมชน ได้แก่ สระสาธารณะ 
สระประปา และฝายเก็บน้ าแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน 
 1.3 ประชุมน าเสนอข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลกับชุมชน 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาระบบและการจัดการฐานข้อมูล 

 การออกแบบระบบส าหรับงานวจิัยนี้ จะประกอบด้วย การจัดท าฐานข้อมูลแหล่งน้ าที่ได้จากการส ารวจและการสัมภาษณ์
ตัวแทนเกษตรกร ร่วมกับเทคโนโลยีเช่น แผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ท าการศึกษา ขอบเขตทางด้านทรัพยากร 
และข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชน เป็นต้น โดยน าข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ และพัฒนา
ระบบงาน เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ าและสร้างแผนที่ส ารวจแหล่งน้ าเชิงพื้นที่จากระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  
ขั้นตอนที่ 3 น ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าถ่ายทอดสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน 
 3.1 จัดประชุมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ โดยน าเสนอผลการจัดท าฐานข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในลักษณะข้อมูล
เชิงพื้นที่ 
 3.2 ระดมสมองจากตัวแทน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่รัฐได้แก่เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติและเกษตรต าบล รวมถึงปราชญ์
ชุมชน เพื่อเลือกเทคโนโลยีทดสอบแผนในการจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชนเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน้ าของชุมชนวังข่อย 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนเชิงบูรณาการเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ ใช้พื้นที่ศึกษาในต าบล
วังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ เริ่มจากศึกษาบริบทชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน้ า พัฒนาระบบและการจัดการฐานข้อมูลและน ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าถ่ายทอดสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน 
ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื นที่ชุมชนต้าบลวังข่อย อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 จากการสอบถามข้อมูลประวัติความเป็นมาของพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อยพบว่า เมื่อก่อนเป็นป่าดง
ดิบ ในปี 2516 มีราษฎรจากบ้านท านบ อ าเภอท่าตะโกและบ้านโคกเดื่อ อ าเภอไพศาลี อพยพมาตั้งถิ่นฐานตามแนวเทือกเขา 
มีล าคลองธรรมชาติ ที่มีน้ าไหลตลอดปี ซึ่งคลองแห่งนี้มีต้นข่อยขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า คลองวังข่อย ต่อมาปี 
2522 ได้เปลี่ยนจากบ้านวังข่อยเป็นต าบลวังข่อย มาถึงปัจจุบัน โดยที่ตั้งของพื้นที่อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอไพศาลี ห่าง
ประมาณ 16 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลไพศาลี ต าบลนาขอม อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลส าโรงชัย ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลซับ
น้อย อ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งต าบล
วังข่อยรวมพื้นที่ทั้งหมด 86,116 ไร่ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านวังข่อย หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มทอง หมู่ที่ 3 
บ้านหนองส าโรง หมู่ที่ 4 บ้านหัวพุ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแกยาว หมู่ที่ 6 ซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 บ้านผุฝรั่ง หมู่ที่ 8 บ้านเขาปูน 
หมู่ที่ 9 บ้านระหองเหียง หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น และหมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา ดังภาพที่ 1 ซึ่งลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปมี
ภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเป็นท้องกระทะในอดีตสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เบ็ญจพรรณ ในฤดูฝนตกต้องตามฤดูกาล และ
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จะมีน้ าหลากมารวมตัวกันเป็นล าคลอง ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด แต่ในปัจจุบันได้ถูกแผ้วถางเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่ง
ปัจจุบันกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชน
ประกอบอาชีพการเกษตร ซึ่งในสภาพพื้นที่มีทั้งดินดอนและที่ราบลุ่มซึ่งประชาชนได้ท า การปลูกพืชไร่ นาข้าว และการเลี้ยง
สัตว์ ซึ่งจากข้อมูลจ านวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่
ปลูกมันสะปะหลัง รองมาคือข้าว  

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่ตั้งหมู่บ้านในเขตต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

2. แหล่งน า้และเส้นทางน า้ในเขตต้าบลวังข่อย  
 ข้อมูลแหล่งน้ าและเส้นทางน้ าในพื้นที่ต าบลวังข่อยได้จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละหมู่บ้าน โดยสอบถามแบบเชิง
ลึกกับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน (ภาพที่ 2 ก และ ข) และลงพื้นที่ส ารวจแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ ซ่ึงแบ่งเป็น ประปา ฝาย และสระ 
พบว่า ประปามีทุกหมู่ ยกเว้นหมู่ที่ 11 รวมทั้งหมด 30 แห่ง โดยแหล่งน้ าดิบมาจากแหล่งน้ าผิวดิน ยกเว้นหมู่ที่ 8 บ้านเขาปูน ใช้
น้ าบาดาล โดยหมู่ที่ 2 กระทุ่มทองกับหมู่ที่ 5 หนองส าโรง มีแหล่งน้ ามากที่สุดในต าบลคือหมู่ละ 7 จุด อย่างก็ตามมีน าประปาน้ า
พอใช้ได้ดีในช่วงฤดูแล้งเพียง 18 จุดจาก 30 จุด ส่วนข้อมูลสระน้ า ทั้งต าบลมีทั้งหมด 518 จุด โดยหมู่ที่ 2 มีจ านวนสระน้ าสูงสุด
คือ 145 จุด รองลงมาคือหมู่ที่ 5 และ 4 คือ 130 และ 84 จุด ตามล าดับ และมีจ านวนห้วยและคลองทั้งหมด 38 สาย แต่มี
ปริมาณใช้พอเพียงในฤดูแล้งเพียง 23 สาย (ตารางที่ 1) ส่วนฝายในต าบลนี้มีทั้งหมด 3 ฝาย อยู่ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านพุฝรั่ง ซึ่งก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างอยู่ ดังนั้นแหล่งน้ าส าคัญของชุมชนนี้คือสระน้ าซึ่งมีจ านวนมาก นอกจากนี้ได้ลงส ารวจพื้นที่แหล่งน้ าของแต่ละ
หมู่บ้าน โดยตัวแทนของแต่ละพื้นที่เป็นผู้น าทาง พบว่าสภาพแหล่งน้ าโดยส่วนใหญ่ ตื้นเขิน มีดินตะกอนทับถม ดังภาพที่ 2         
ค และ ง  
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ภาพที ่2 ศึกษาสภาพพื้นที่และเส้นทางน้ าเพื่อจัดท าแผนที่การไหลของน้ า (ก และ ข) รวมถึงการลงส ารวจสภาพแหล่งน้ าโดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชนจากตัวแทนทั้ง 11 หมู่บ้าน (ค และ ง)  
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและสถานการณ์แหล่งน้ าประปา สระ และห้วยหรือคลอง ในแต่ละหมู่บ้าน ในต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี  
  จังหวัดนครสวรรค์ 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนแหลง่น ้าทั งหมด จ้านวนแหลง่น ้าทีพ่อใช้ในฤดูแล้ง 

ประปา สระ ห้วย/คลอง ประปา สระ ห้วย/คลอง 
หมู่ที่ 1บ้านวังข่อย 1 0 1 1 0 0 
หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มทอง 7 145 5 7 132 0 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองส าโรง 3 7 3 1 6 3 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวพุ 1 84 1 1 80 1 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแกยาว 7 130 2 1 87 0 
หมู่ที่ 6 ซับสมบูรณ์ 2 75 15 2 67 15 
หมู่ที่ 7 บ้านผุฝรั่ง 2 16 3 2 9 2 
หมู่ที่ 8 บ้านเขาปูน 3 35 4 2 33 0 
หมู่ที่ 9 บ้านระหองเหียง 2 8 2 1 8 0 
หมู่ที่ 10 บ้านเขาสามหมื่น 2 13 1 0 3 1 
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนา 0 5 1 0 5 1 

รวม 30 518 38 18 430 23 

 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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3. การพัฒนาระบบและการจัดการฐานข้อมูล 
  ข้อมูลแหล่งน้ าที่ได้จากการสัมภาษณ์และการส ารวจ ผู้วิจัยน ามาจัดท าเป็นแผนที่และฐานข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถ
เรียกข้อมูลดูหรือขึ้นเวปไซด์ได ้(ภาพที ่3) โดยข้อมูลดังกล่าว น าไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย 
 

           
 

ภาพที ่3  ตัวอย่างหน้าระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ าชุมชนวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

4. รูปแบบการจัดการทรัพยากรน ้าถ่ายทอดสู่การวางแผนพัฒนาชุมชน 
  เมื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ าของชุมชนวังข่อย ได้น าข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่เบื้องต้นในกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและลงส ารวจพื้นที่แหล่งน้ ากับทีมวิจัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลและอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อมูล (ภาพที่  4) นอกจากนี้น า
ข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบแล้วชี้แจง น าเสนอต่อกลุ่มตัวแทนคนในชุมชนวังข่อยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
น้ าของชุมชนได้แก่ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรต าบล หัวหน้าสวนรุกขชาติซับสมบูรณ์ และ
ปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนวังข่อย เพื่อวางแผนกิจกรรมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการน้ าของชุมชนวังข่อยพบว่าในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่จากความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่เน้นที่สาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ถนน น้ าประปาส าหรับอุปโภคในครัวเรือน 
เป็นต้น แต่มีบ้างชุมชนได้ตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น การสร้างฝายถาวรขนาดเล็ก การลอกคลอง ซึ่งจากการลงพื้นที่ส ารวจ
แหล่งน้ าในชุนชนแต่ละพื้นที่ได้พบปัญหาและความพยายามที่จะแก้ปัญหาของแต่ละหมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่  4 บ้านหัวพุ มีพื้นที่ขนาด
เล็กแต่ มีจ านวนสระน้ าส่วนตัวมากและมีร่องน้ าและคลองที่ลึกผ่านหมู่บ้านเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ท้ายน้ าเมื่อมีฝนตกน้ าจะ
สะสมจากบนของต าบล และไหลมารวมที่หมู่นี้ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมปล่อย คนในชุมชนจึงมีสระน้ าไว้เพื่อชะลอการการไหลของ
น้ า ลดพื้นที่น้ าท่วม แต่หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแกยาว มีจ านวนสระน้ ามากที่สุดในต าบล แต่สระน้ าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บน้ า
ไว้ใช้ในฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่อยู่ที่สูงติดเขาใหญ่ ซ่ึงหมู่ที่ 11 บ้านพัฒนามีพื้นที่อยู่ติดบนที่สูงและติดเขาเช่นเดียวกับหมู่ 5 แต่พื้นที่
ป่าสมบูรณ์มากกว่า คนในชุมชนนี้จะช่วยกันท าฝายแม้วชะลอน้ า เพื่อลดการพังทลายของดิน ส่วนหมู่ที่  6 ซับสมบูรณ์เป็นพื้นที่เขา
ล้อมรอบ มีปัญหาตะกอนดินที่ไหลมากับน้ ามาก จึงมีปราชญ์ของชุมชนทดสอบการท าบ่อดักตะกอนดินไว้ก่อนให้น้ าไหลลงแหล่งน้ า
สาธารณะ จากการขุดบ่อดักตะกอนไว้ไม่ถึง 10 ปี มีดินเกือบเต็มบ่อ ดังนั้นจากการร่วมวิเคราะห์ พบปัญหาที่ชัดเจนของชุมชนนี้คือ
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน อาจเนื่องจากการปลูกมันสะปะหลัง ซึ่งเป็นพืชไร่เศรษฐกิจของชุมชน จากลักษณะการปลูกที่ต้อง
เปิดร่องตามแนวความชันของพื้นที่ เพื่อลดการขังน้ า ที่จะท าให้เกิดปัญหาหัวมันเน่า ยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดการพังทลายของหน้าดิน    
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ภาพที ่4 กิจกรรมการตรวจความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ าชุมชนวังข่อยและการระดมสมองเพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการน้ าของชุมชนวังข่อย 
 
   จากการระดมสมองและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา จึงได้รูปแบบในการบริหารจัดการน้ าชุมชนวังข่อยเพื่อการเกษตรดังนี้  
  ส่วนที่ 1 พื้นที่สูงในพื้นที่ต้นน้ าของชุมชนได้แก่บริเวณเขาโลมนาง เขาปอ เขาสนิม และเขารัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่  1 
บ้านวังข่อยและหมู่ท่ี 11 บ้านพัฒนา มีการวางแผนสร้างและซ่อมฝายแม้วชะลอน้ าเพื่อชะลอน้ า และดินตะกอน (ภาพที่ 5) 
  ส่วนที่ 2 บริเวณเชิงเขาโลมนางจุดเหนือสุดและเป็นต้นน้ าแหล่งหนึ่งของชุมชน ได้วางแผนทดสอบปลูกแฝกเพื่อลดการชะ
ล้างพังทลายของหน้าดิน โดยกล้าแฝกที่มาจากหมู่ที่ 6 ซับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแฝกและมีหมอดินต าบล ช่วยเป็น
วิทยากรของชุมชนในการวางรูปแบบการปลูกแฝกบนพื้นที่ชายป่า เชิงขา และกลุ่มเครือข่ายผู้ปลูกแฝกมาจากต าบลนาขอม อ าเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์   
  ส่วนที่ 3 ที่ลุ่มบริเวณหมู่ 4 บ้านหัวพุ จะท าการขุดสระเพิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอการเกิดน้ าท่วมและกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง ตามทฤษฏีหลุมขนมครก   

        
ภาพที ่5 กิจกรรมการซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ของหมู่ท่ี 11 บ้านพัฒนา ต าบลวังข่อย อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 
การอภิปลายผล 

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์และการใช้พื้นที่ท าการเกษตรของชุมชนต าบลวังข่อย  
พื้นที่ที่ตั้งชุมชนวังข่อย มีทั้งที่ดอนและที่ลุ่ม มีภูเขาล้อมรอบ มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ จากลักษณะพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ดังนั้นการท าการเกษตรของในชุมชนจึงเป็นการปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะชนิดที่ใช้น้ าน้อยไม่ต้องดูแลมากและ

498



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

มีการลงทุนค่อนข้างต่ า อย่างมันส าปะหลัง ซึ่งปลูกบนพื้นที่ดอนส่วนใหญ่ติดเชิงเขาจึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน  เนื่องจากการปลูกพืชตามพื้นที่ลาดชันการวางแถวปลูกต้องการแถวปลูกพืชขวางความลาดชันเพื่อเก็บ
รักษาความชื้นไว้กับดิน แต่ในกรณีมันสะปะหลังการวางแถวปลูกต้องตามความลาดชัน เพื่อไม่ให้เกิดสภาวะน้ าขัง มีความชื้น
มากเกินไป เป็นสาเหตุให้หัวมันส าปะหลังที่อยู่ใต้ดินเน่า ส่งผลต่อผลผลิตโดยตรง ดังนั้นเมื่อฝนตกน้ าจะไหลลงมาตามร่องและ
ชะหน้าดินมาด้วย 

2. สภาพแหล่งน้ าและเส้นทางน้ าในเขตต าบลวังข่อย  
สภาพพื้นที่ ที่มีภูเขาล้อมรอบ เป็นแหล่งของต้นน้ าเล็กๆ ได้แก่ ทางทิศตะวันออกของชุมชนมีเทือกเขาใหญ่และเขา

กรวด บริเวณหมู่ที่ 5 7 และ 10 ทิศเหนือ น้ าจะไหลไปรวมที่หมู่ที่ 6 บ้านซับสมบูรณ์ ซึ่งมีแหล่งน้ าจากเขาซับสมบรูณ์ ทางทิศใต้
ของชุมชน และน้ าจากจุดนี้จะไหลลงไปที่หมู่ที่ 4 บ้านหัวพุ ส่วนอีกเส้นทางน้ าคือ กลุ่มเทือกเขาโลมนาง บริเวณหมู่  1 และ 11 อยู่
ทิศเหนือของชุมชน น้ าจากจุดนี้และไหลผ่านหมู่ 2 บ้านกระทุ่มทอง และไหลไปรวมกันที่หมู่ 4 บ้านหัวพุเช่นกัน โดยน้ าจากชุมชน
วังข่อยจะไปผ่านอ าเภอไพศาลีและอ าเภอท่าตะโก เพื่อไหลสู่บึงบอระเพ็ด ซึ่งผลจากการส ารวจแหล่งน้ าพื้นที่บนเขาและเชิงเขาแต่
ละชุมชนมีการร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการชะลอน้ าและเลี้ยงพื้นป่าชุมชนไว้ แต่เส้นทางน้ าหลายจุดถูก
ดินตะกอนทับถมจ านวนมาก ตื้นเขิน ทางองค์บริหารส่วนต าบลได้มีการจัดสรรงบในการลอกคลองไว้ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือช่วงฤดูแล้งปริมาณไม่พอท าการเกษตร และฤดูฝนมีปัญหาน้ าท่วมโดยเฉพาะหมู่ที่ 4 บ้านหัวพุ ซึ่งเป็นแหล่ง
รับน้ าของชุมชน แม้ว่าพื้นที่นี้จะมีการปรับตัวโดยใช้ทฤษฎีหลุมขนมครก ขุดสระไว้ชะลอน้ า จ านวนมากแต่ชุมชนยังประสบปัญหา
น้ าท่วมอยู ่

3. รปูแบบการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับชุมชนวังข่อย 
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น คือ สภาพคลองตื้นเขิน มีดินตะกอนทับถม ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการปลูกมันส าปะหลัง

บนที่ดอน ซึ่งเป็นทางผ่านของน้ าที่จะไหลลงสู่คลองน้ าของแต่ละชุมชน การจะปรับเปลี่ยนวิธีหรือพืชหลักของชุมชนเป็นเรื่องยาก 
จึงคิดวิธีป้องกันการชะล้างพังทลายหน้าดิน โดยการใช้หญ้าแฝก เนื่องในชุมชนนี้เป็นแหล่งปลูกและส่งกล้าแฝกให้กับสถานีพัฒนา
ที่ดิน และมีปราชญ์ชาวบ้านด้านแฝก อยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านซับสมบรูณ์ ที่พร้อมช่วยส่งกล้าแฝกและสอนออกแบบ การปลูกแฝกบน
พื้นที่ลาดชัน ชะลอการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ซึ่งทางชุมชนสนใจที่จะทดสอบการปลูกแฝกในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังเพื่อกัก
ดินตะกอนก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ า โดยเลือกพื้นที่แปลงปลูกมันส าปะหลังหมู่ท่ี 11 บริเวณเขาโลมนาง   

 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับพื้นที่ชุมชนวังข่อย เป็นการสร้างโอกาสให้คนในชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และทราบถึงสภาพพื้นที่ เส้นทางน้ า จ านวนแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าในชุมชน  โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลร่วมกับภูมิปัญญา ส าหรับวางแผนระบบการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนที่ยั่งยืน เพื่อให้มี
รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน ซึ่งสามารถพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะกับชุมชนอื่นๆ ได้ตาม
บริบทของแต่ละชุมชน ดังนั้นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ที่ชัดเจนคือ การกระตุ้นให้คนในชุมชนหรือกลุ่มคนที่ใช้
ทรัพยากรร่วมกัน ได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชน โดยเน้นทรัพยากรและศักยภาพที่ มีในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อ
สร้างต้นแบบในการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมกับชุมชนอื่นๆ ได้ ซึ่งต้นแบบกระบวนการศึกษานี้เริ่มตั้งแต่การสร้างเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่ การส ารวจเส้นทางน้ าโดยดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เข้าใจในแต่ละหมู่บ้าน
เข้าใจและรับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทีมผู้วิจัยจะเป็นเพียงผู้แนะน าและสนับสนุนการด าเนินงาน จนถึงกระบวนการสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการ โดยมีหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมการแก้ปัญหา  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งในอาคาร โดยท า

การออกแบบการติดตั้งหลอดแสงเทียมและปริมาณแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปรนิกส์และควบคุมปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ ปริมาณสารอาหารพืช และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์แบบ
อัตโนมัติในอาคารซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้า โดยใช้หลอดแสงเทียมส าหรับปลูกผักที่มีค่าความเข้มแสงที่
เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัด คือ 1100 ถึง 2000 ลักซ์ โดยใช้วิธีการปลูกระบบกึ่งน้ าลึก (DRFT) แบบแนวตั้งจ านวน 3 ชั้น 
และใช้น้ าระบบการปลูก 100 ลิตร แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง 
และกรณีที่ 2 ปลูกในระบบปิดใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง เพื่อวัดผลด้านการเจริญเติบโตและความเหมาะสมของการใช้แสงเทียม
ในระบบปิด จากผลการทดลอง พบว่า ความสูงเฉลี่ยของผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง มี
ความสูงเท่ากับ 10.20 เซนติเมตร และ 10.80 เซนติเมตร ตามล าดับ ความกว้างพุ่มเฉลี่ยของผักสลัดเท่ากับ 12.80 เซนติเมตร 
และ 12.40 เซนติเมตร ตามล าดับ และความยาวรากเฉลี่ยของผักสลัดเท่ากับ 13.40 เซนติเมตร และ 12.90 เซนติเมตร 
ตามล าดับ จากผลการทดลองการปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง และควบคุมปัจจัยอื่นๆ นั้น มีการ
เจริญเติบโตใกล้เคียงกัน และด้านการใช้พลังงานการปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง ใช้พลังงาน 2.904 หน่วยต่อวัน 
และการปลูกในระบบปิดใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง ใช้พลังงาน 1.824 หน่วยต่อวัน ซึ่งสามารถลดใช้พลังงานได้ถึง 37.88 
เปอร์เซนต์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งในอาคารใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของผักสลัด และสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานจากหลอดแสงเทียมลงได้ อีกทั้งวิธีการที่น าเสนอสามารถน ามาใช้
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดเวลาในการดูแลผักลงได้ 

 
ค าส าคัญ : ไฮโดรโปนิกส์ แสงเทียม การปลูกผักในอาคาร 
 

Abstract 
This research proposes the design of an artificial light system suitable for growing hydroponics in 

vertical buildings. The aims of research are the design and install artificial light bulbs for the growth of 
hydroponics vegetables and control the importance factors that affect growth such as nutrient content 
and suitable environment for growing crops that the automatic hydroponics in buildings which is further 
developed from previous research. Artificial light bulbs for growing vegetables with appropriate light 
intensity for growing salad vegetables are 1100 to 2000 lux, using 3-stage vertical of Dynamic Root Floating 
Technique (DRFT) and 100-liter water planting systems. In this research, the study is divided into two 
cases: Case 1 grown in a closed system that uses artificial light 24 hours and case 2, planted in an artificial 
light shutdown system for 12 hours to measure growth and suitability of artificial lighting in closed 
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systems. The results of the experiment, it was found that the average height of salad vegetables grown in 
artificial lighting systems using 24 hours and 12 hours was 10.20 cm and 10.80 cm, respectively. The 
average width of the salad vegetables is 12.80 cm and 12.40 cm, respectively and the average root length 
of salad vegetables is 13.40 cm and 12.90 cm, respectively. Based on the results of the experiment in the 
closed system that uses artificial light 24 hours and 12 hours and controls other factors, there is a similar 
growth. In the use of electrical energy, planting in closed systems that use artificial light 24 hours, energy 
consumption of 2.904 units per day and planting in artificial lighting systems 12 hours, power 
consumption 1.824 units per day, which can reduce energy consumption by 37.88 percent. Therefore, it 
can be concluded that the planting of vertical hydroponics vegetables in the building uses artificial light 
for 12 hours, sufficient for the growth of salad vegetables and can reduce energy costs from artificial light 
bulbs. In addition, the proposed method can be used to grow hydroponics vegetables effectively and 
help reduce the time to take care of vegetables. 

 
Keywords: hydroponics vegetables, artificial light, growing vegetables in the building 
 
บทน า   

ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) แบบครัวเรือนอาจมีความยุ่งยากในการดูแลและต้องใช้
พื้นที่ในการปลูกค่อนข้างมาก อีกทั้งสภาพแวดล้อมส าหรับการปลูกต้องมีความเหมาะสม โดยสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่
เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คือ แสง น้ า อาหาร และอากาศ โดยทั่วไปการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ยังมีความเสี่ยง
ต่อความเสียหายหรือการเจริญเติบโต เนื่องจากไม่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ได้  ซึ่งปัญหาหนึ่งของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ในอาคาร คือ แสงแดดในการปลูกผัก ต าแหน่งที่วางกล้าผัก มักจะประสบปัญหาบางครั้งแสงแดดน้อยไป ท าให้ผักเจริญเติบโต
ไม่ดี บางครั้งก็แสงแดดมากไป ท าให้ร้อน ผักเหี่ยวเฉา โดยแสงที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คือ แสงแดดอยู่
ระหว่าง 1,100 ถึง 2,000 ลักซ์ อากาศถ่ายเท มีอุณหภูมิ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส ที่ผ่านมามีนักวิจัยได้ให้ความสนใจการใช้
นวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านเกษตร เพื่อควบคุมสภาพอากาศรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ตามองค์ความรู้ในการปลูกพืชให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภาคเกษตรกรของรัฐบาล 
อาทิ ในปี 2558 สุทธิดา มณีเมืองและคณะ ท างานวิจัยผลของความเข้มแสงจากชุดหลอดแอลอีดีส าหรับการเพาะปลูกที่มีต่อ
ผักสลัดเรดโอ๊คในระบบโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ (สุทธิดา มณีเมืองและคณะ, 2558)  ต่อมาในปี 2560 ศุภฤกษ์ เชาวลิตตระกูล 
น าเสนอระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติที่สามารถปลูกผักสลัดในคอนโดหรือห้องเช่าได้ด้วยอุปกรณ์อาดู โน่ โดย
ระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์สามารถรักษาช่วงของค่าแสงที่เหมาะแก่การปลูกผักสลัดได้อย่างสม่ าเสมอกว่าวิธีการปลูกแบบ
ธรรมดาและเติบโตได้เร็วกว่าวิธีปลูกแบบธรรมดา 10 วันและมีขนาดใบที่ใหญ่กว่าผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา (ศุภฤกษ์ เชาว
ลิตตระกูล, 2560) จากที่มาและปัญหาของการปลูกผักสลัดในอาคารดังกล่าวจึงเกิดเป็นแนวคิดให้คณะผู้วิจัยท าการออกแบบ
และสร้างตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียมและนาโนบับเบิ้ลที่เหมาะสมส าหรับการปลูกในอาคารในงานวิจัยก่อนหน้า โดย
ในงานวิจัยดังกล่าวมีการใช้พลังงานของระบบมาก จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดเพื่อลดการใช้พลังงานส าหรับตู้ปลูกผัก
ด้วยแสงเทียมและเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล เพื่อให้ต้นทุนการปลูกผักสลัดลดลงและสามารถใช้ปลูกได้ตลอดทั้งปี 

ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงการออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งในอาคารท า
ให้ผักได้รับแสงในปริมาณแสงและเวลาที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต และลดการใช้พลังงานได้เมื่อเปรียบเทียบกับตู้ปลูกผัก
เดิม โดยมีระบบควบคุมการระบายอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ใช้หลอดไฟแอลอีดีที่ใช้ปลูกผักโดยเฉพาะเนื่องจากให้
สเปกตรัมที่เหมาะสมและออกแบบค่าปริมาณแสงที่พืชต้องการ ใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลเข้ามาช่วยการเพาะปลูก เทคโนโลยี
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นาโนบับเบิ้ลเป็นฟองอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 200 นาโนเมตร (รุ่งระวี  ทองดอนเอ, 2560) 
ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดี และใช้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รูปแบบกึ่งน้ าลึก (Dynamic Root Floating Technique: 
DRFT) โดยงานวิจัยนี้มีจุดเด่น คือ ตู้ปลูกผักสร้างขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถปลูกผักได้ง่ายและลดเวลาการดูแล เพราะมี
ระบบควบคุมน้ า อากาศ ระบบช่วยวัดค่าอุณหภูมิ ท าให้ผู้ปลูกง่ายต่อการดูแล มีลักษณะการปลูกในแนวตั้งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่
มากจนเกินไป สามารถปลูกได้ในพื้นที่จ ากัด สามารถปลูกได้ในพื้นที่มีแสงน้อยหรือไม่เหมาะแก่การปลูกผัก เพราะมีการใช้แสง
เทียมช่วยในการให้แสงในการปลูกผัก และควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมกับการปลูกผัก 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
1. ระบบการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ 
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มีรูปแบบการปลูกที่นิยม 3 รูปแบบ ได้แก่ ระบบการปลูกแบบน้ าตื้น (Nutrient Film 

Technique: NFT) คือ การให้สารละลายธาตุอาหารพืชไหลผ่านรากพืชที่ปลูกบนรางตามความลาดชันของรางปลูกอย่างช้าๆ 
เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ ประมาณ 1 ถึง 3 มิลลิเมตร ระบบการปลูกแบบน้ าลึก (Deep Flow Technique: DFT) การปลูกวิธีนี้มี
ลักษณะเหมือนการปลูกแบบลอยน้ าซึ่งสามารถปลูกได้ดีในที่ที่มีแดดจัด ซึ่งมีช่องว่างระหว่างแผ่นปลูกกับสารละลายธาตุ
อาหารพืช 3 ถึง 5 เซนติเมตร เพื่อให้รากพืชบางส่วนสัมผัสกับอากาศ ระบบกึ่งน้ าลึก (Dynamic Root Floating 
Technique, DRFT) เป็นระบบที่มีการท างานเช่นเดียวกับระบบ NFT คือให้น้ าผสมธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชในรางปลูก แต่
ระดับน้ าที่ไหลผ่านรากพืชนั้นจะมีความลึกมากกว่าระบบ NFT โดยระดับน้ าที่ไหลผ่านรากนั้นจะมีความลึกอยู่ประมาณ 1 - 
10 เซนติเมตร ระบบนี้ได้แก้ไขข้อจ ากัดของระบบ NFT ตรงที่เมื่อไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ าได้จะ
ยังคงมีน้ าที่ใช้ปลูกพืชเหลือค้างบางส่วนในรางปลูกท าให้พืชรากพืชไม่ขาดน้ าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบ DRFT นี้ผู้ปลูก
จะต้องมีการปรับลดระดับน้ าในรางปลูกเช่นเดียวกับระบบ DFT ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณอากาศที่รากพืชเมื่อพืชมีอายุ
ปลูกมากขึ้น แสดงระบบกึ่งน้ าลึกดังรูปที่ 1 (zen-hydroponics, 2559). 

 

ภาพท่ี 1 การท างานของระบบ DRFT  

2. ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักไฮโดรโปรนิกส ์
1) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (Potential of Hydrogen ion, pH)  
ค่า pH ในความหมายของการปลูกพืชไร้ดิน คือค่าความเป็นกรด-เบส ของสารละลาย (น้ าผสมธาตุอาหารที่ใช้

ในการปลูกพืช) โดยค่า pH จะมีช่วงการวัดอยู่ที่ 1 - 14  โดยจะนับค่าที่ 7 เป็นกลาง กล่าวคือ หากวัดค่าได้ต่ ากว่า 7 แสดงว่า
ของเหลวนั้นเป็นกรด หากวัดได้สูงกว่า 7 ขึ้นไปแสดงว่าเป็นเบสส าหรับการปลูกพืชด้วยน้ านั้นค่า pH มีส่วนส าคัญเป็นอย่าง
มากส าหรับการท าปฏิกิริยาทางเคมีกับธาตุอาหารที่ใช้เลี้ยงพืช โดยธรรมชาติน้ าที่มีความเป็นกรดจะท าให้ธาตุอาหารพืชละลาย
ตัวได้ดี และพืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างสะดวก  แต่ถ้าหากน้ าที่ใช้ผสมธาตุอาหารพืชมีความเป็นเบสสูงจะท าให้ธาตุ
อาหารพืชตกตะกอนจนพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้งานได้ ดังนั้น การปรับค่า pH ผู้ปลูกจะต้องปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
อายุการปลูกและชนิดของพืชนั้นๆ ด้วย โดยปกติค่า pH ที่ใช้ในการปลูกพืชจะมีค่าอยู่ในช่วง 5.5 - 7.0 แต่ค่าที่ดีที่สุดต่อการ
ละลายตัวของธาตุอาหารพืชจะอยู่ที่ 5.8 - 6.3 แสดงค่าสีความเป็นกรดเป็นด่างดังรูปที่ 2 (zen-hydroponics, 2559). 
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ภาพที่ 2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 

 

2) ค่าสารละลายแร่ธาตุ (Electric Conductivity, EC) 
ค่า EC  คือ ค่าเหนี่ยวน ากระแสไฟฟ้าในของเหลว  ในการปลูกไฮโดรโปรนิกส์หมายถึงปริมาณแร่ธาตุที่ละลาย

อยู่ในของเหลว  โดยปกติน้ าบริสุทธิ์จะมีค่าน ากระแสไฟฟ้าต่ าหรือมีค่าเป็นศูนย์  แต่เมื่อมีการเติมสารละลายต่างๆ ลงในในน้ า
นั้นจะท าให้ค่าสารละลาย หรือค่าน ากระแสไฟฟ้าในน้ านั้นๆ สูงขึ้นด้วยพืชแต่ละชนิดจะมีความต้านทานต่อค่า EC หรือ (ความ
เข้มข้นของธาตุอาหารพืช) ที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ อายุของพืช และสภาพแวดล้อมในการปลูกขณะนั้นด้วย และ 
ค่า EC ที่เหมาะสมในการปลูก เท่ากับ 1.1-1.6 mS/cm (zen-hydroponics, 2559). 
 
 3. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โดยใช้แสงจากไฟแอลอีดี (Light-emitting Diode, LED) 

หลอดแสงเทียม LED เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับสวนในร่มขนาดเล็ก แสงจาก LED สามารถใช้แทนแสง
จากดวงอาทิตย์ เพื่อช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตหรือสังเคราะห์แสงได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์จะประกอบด้วย Color Spectrum 
ทุกสี โดยแสงแต่ละสีก็จะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันโดยความยาวคลื่นแสงที่จ าเป็น กับการเจริญเติบโตของต้นไม้และมี
เพียงแสงสีแดงกับแสงสีน้ าเงินเท่านั้น ส่วนสีเหลือง ส้ม เขียวจะไม่จ าเป็นเพราะจะโดนสะท้อนกลับ โดยแสงที่ใกล้เคียง
แสงอาทิตย์มากที่สุด คือ แสงจากหลอดไฟ หลอดใส้ (Incandescent) หรือหลอดไส้ แต่สามารถใช้ LED สีแดง 80-85% กับ 
LED สีน้ าเงิน 15-20% รวมกันเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นที่ต้นไม้ต้องการได้ เช่น เดียวกับแสงอาทิตย์เหมาะจะใช้กับไม้ประดับ
ที่ปลูกอยู่ในร่มหรือการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ (rsuclub, 2558). 

 
ภาพท่ี 3 หลอดแสงเทียมปลูกผัก  

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การออกแบบตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และระบบแสงเทียมท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกผักแนวตั้ง  
งานวิจัยนี้การออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งในอาคารโดยศึกษาความ

เข้มแสงและช่วงเวลาการที่เหมาะสมระหว่างการใช้แสงเทียมปลูกผัก 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง โดยขนาดของโครงสร้างตู้
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง มีความสูง 180 เซนติเมตร ความกว้าง 70 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร ใช้ระบบกึ่งน้ าลึก 
(DEFT) แบ่งเป็น 3 ชั้น สามารถปลูกผักได้ชั้นละ 9 ต้น รวมทั้งหมด 27 ต้น ซึ่งมีระยะห่างระหว่างต้นและความสูงภายในที่
เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัด และใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิ ระดับของสารละลายธาตุอาหารพืช และระยะเวลารับแสงแบบ
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อัตโนมัติ แสดงลักษณะของโครงสร้างและต าแหน่งจากติดตั้ง ระยะห่างระหว่างหลอด ดังรูปที่ 4(ก) และรูปที่ 4(ข) ตามล าดับ 
โดยก าหนดค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มปลูกผักสลัด ได้แก่ ค่า EC ค่า pH ค่า DO และค่าอุณหภูม ิดังแสดงในตารางที่ 1 

 

 
(ก) แบบโครงสร้างตู้อัตราส่วน 1:30   

 

 

(ข) ต าแหน่งการติดหลอดแสงเทียม 

ภาพท่ี 4 การออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้ง 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดค่าปัจจัยเริ่มต้นของการปลูกผักสลัด 

ปัจจัย ค่า (หน่วย) 
ค่า EC  1.60 mS/cm 
ค่า pH 7.00 
ค่า DO 6.50 mg/l 
ค่าอุณหภูมิ น้อยกว่า 32 ๐c 
 

2. ระบบควบคุมอุณหภูมแิละแสงเทียมภายในตู้ปลูกผัก  
การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ปลูกผัก ใช้การควบคุมการท างานของพัดลมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR 

หรือ Arduino ซึ่งโปรแกรมควบคุมรับค่าอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ทั้งหมด 3 ตัว มีเงื่อนไขการท างาน คือ ถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือ
เท่ากับ 32 องศาเซลเซียส ระบบจะสั่งงานให้รีเลย์ท างานโดยจ่ายไฟไปที่พัดลมท าให้พัดลมท างาน วัดระดับน้ าถ้าระดับน้ าเกิน
ที่ก าหนดสั่งงานให้ปั๊มน้ าหยุดท างาน แต่ถ้าระดับน้ าต่ ากว่าที่ก าหนดจะสั่งงานให้ปั๊มท างาน โดยสั่งให้แสดงค่าอุณหภูมิที่วัดได้
และแสดงออกทางหน้าจอแสดงผล และควบคุมการท างานของหลอดแสงเทียมให้ท างานตามช่วงเวลาแบ่งออกเป็น 2 กรณี 
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ได้แก่ กรณีที่ 1 สั่งให้หลอดแสงเทียมติดเวลา 6.00 นาฬิกา และดับเวลา 18.00 นาฬิกา และกรณีที่ 2 หลอดแสงเทียมท างาน
ตลอด 24 ชั่วโมง แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรมควบคุมการท างานของตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ดังรูปที่ 5 

 
ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการท างานของโปรแกรมควบคุมการท างานของตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

ผลการวิจัย  
จากการออกแบบตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักแนวตั้ง  แบ่งผลการวิจัย

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชแนวตั้ง และผลการเจริญเติบโตของผัก
สลัดที่ทดลองการปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง ซึ่งควบคุมปัจจัยอื่นๆ แสดงรายละเอียดของผล
วิจัยดังนี้ 

1. ผลการออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชแนวตั้ง 
การออกแบบการติดหลอดแสงเทียมเพื่อให้แสงกระจายได้ดีและมีค่าลักซ์เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์  

ซึ่งค่าลักซ์ที่เหมาะสมคือ 1100 ลักซ์ ถึง 2000 ลักซ์ ซึ่งหลอดแสงเทียมขนาด 5 วัตต์ มีค่าแสงเท่ากับ 450 ลูเมน จากข้อมูล
ดังกล่าวจึงท าการออกแบบโดยใช้หลอดแสงเทียมทั้งหมด 9 หลอด เรียงเป็นแถวๆ ละ 3 หลอด ระยะห่างระหว่างหลอด
เท่ากับ 20 เซนติเมตร และระยะห่างจากหลอดไฟถึงฐานปลูกผักมีระยะเท่ากับ 27 เซนติเมตร แสดงต าแหน่งการติดหลอด
แสงเทียม ดังรูปที่ 6 จากผลจากการออกแบบได้ค่าแสงที่กระจายทั่วถึง มีค่าแสงอยู่ระหว่าง 1146 ลักซ์ถึง 1954 ลักซ ์

 

เร่ิม 

รับค่าTemp 
Sensor 

DHT 1, DHT 2, 
DHT 3, Time,  

ถ้าอุณหภูม ิ
DHT 2 >= 30 

องศาสั่งให้ รีเลย์ 

Print Temp 
Sensor DHT 1, 
DHT 2, DHT 3, 

Time, Date 

ถ้าอุณหภูม ิ
DHT 3 >=30

องศาสั่งให้ รีเลย์ 

ถ้าอุณหภูม ิ
DHT 1 >= 30
องศาสั่งให้ รีเลย์ 

พัดลม
ท างาน 

2 

พัดลม
ท างาน 1 
ท างาน 

พัดลม
ท างาน 

3 

จบ 

ถ้าระดับน้ าwaterVal1 
>700สั่งให้ รีเลย์ 1 
หยุดท างานแตถ่้า 

waterVal1 <10 รีเลย์ 

ปั๊มน้ า
ท างาน 

ใช่  

ไม่ใช่  
เวลา 6.00 หลอไฟ

ท างาน เวลา 
18.00หลอดไฟดับ 

หลอดไฟ
ท างาน 

ใช่  

ใช่  

ใช่  
ใช่  

ไม่ใช่  

ไม่ใช่  

ไม่ใช่  

ไม่ใช่  
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ภาพท่ี 6 ลักษณะตู้ปลูกผักแนวตั้งในอาคารและการออกแบบแสงเทียม 
 

2. ผลการเจริญเติบโตของผักสลัดที่ทดลองการปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง 
ในงานวิจัยนี้ท าการทดสอบตู้ควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียม กับผักสลัดชนิดเรดโอ๊ค จ านวน 27 ต้น 

เปรียบเทียบระหว่างการปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง โดยค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มปลูกผักสลัด ได้แก่ ค่า 
EC เท่ากับ 1.6 mS/cm ค่า pH เท่ากับ 7.00 และค่า DO เท่ากับ 6.50 mg/l ซึ่งเป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัด 
โดยที่ใช้เครื่องสร้างนาโนบับเบิ้ลเข้ามาช่วยเติมออกซิเจนในกระบวนการผสมสารละลายธาตุอาหารพืช จากนั้นน าต้นอ่อนของ
ผักสลัดเข้าตู้ปลูกผักที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การท างานของระบบควบคุมอัตโนมัติ ใช้ระยะเวลาทดสอบการปลูก 27 วัน วัดผลด้าน
การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูง ความกว้างพุ่ม และความยาวราก โดยการวัดความสูงของต้นผักเริ่มวัดจากขอบฟองน้ าด้านบน
ไปถึงจุดสูงสุดของต้นผัก การวัดขนาดพุ่มของต้นผักวัดจากใบที่แผ่ออกของอีกด้านหนึ่งไปยังใบที่แผ่ออกที่ยาวที่สุดของอีกด้าน
หนึ่ง และการวัดความยาวรากของต้นผักก็เริ่มวัดจากขอบฟองน้ าด้านบนไปจนจุดที่ยาวที่สุดของราก แสดงดังรูปที่ 7, 8 และ 9 
ตามล าดับ 

 
 

ภาพท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบความสูงต้นระหว่างระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง 
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ภาพท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบความกว้างพุ่มระหว่างระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง 
 

 
 

ภาพที่ 9 ผลการเปรียบเทียบความยาวรากระหว่างระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง 
 

จากผลการทดลองเบื้องต้นการวัดการเจริญเติบโตของผักสลัดเป็นระยะเวลา 27 วัน พบว่า ความสูงเฉลี่ยของผัก
สลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง มีความสูงเท่ากับ 10.20 และ 10.80 เซนติเมตร ตามล าดับ 
ความกว้างพุ่มของผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง มีความกว้างพุ่มเท่ากับ 12.8 และ 12.4 
เซนติเมตร ตามล าดับ และความยาวรากของผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง มีความยาว
รากเท่ากับ 13.40 และ 12.90 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการวัดผลการเจริญเติบโตในระบบปิดที่ใช้แสงเทียมแตกต่างกัน 
พบว่า การเจริญเติบโตในวันที่ 27 ผักที่ปลูกในทั้งสองระบบมีการเจริญเติบโตที่ใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาการใช้พลังงาน
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ของระบบที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง มีการใช้พลังงานต่อวันเท่ากับ 2.904 หน่วยต่อวัน และการปลูกในระบบปิดใช้แสงเทียม 
12 ชั่วโมง ใช้พลังงานเท่ากับ 1.824 หน่วยต่อวัน 
 
อภิปรายผล 

จากการออกแบบระบบแสงเทียมที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งในอาคาร โดยเปรียบเทียบการ
ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง ส าหรับการปลูกผักสลัดชนิดเรดโอ๊ค จ านวน 27 ต้น โดยก าหนดค่า 
EC ค่า pH ในสารละลายธาตุอาหารพืช เริ่มต้นของระบบ ดังตารางที่ 1 ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ไม่
เกิน 32 องศาเซลเซียส และควบคุมการเปิด-ปิดหลอดแสงเทียม LED ส าหรับปลูกผัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ระบบที่ 1 ไฟ
จะติดเวลา 6.00 นาฬิกา และดับในเวลา 18.00 นาฬิกา ระบบที่ 2 คือ ไม่มีการตั้งเวลาเปิด-ปิด จะท างานตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยในการทดลองนี้เป็นการศึกษาการวัดผลการเจริญเติบโตของผักที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง 
จากผลการทดลองการวัดการเจริญเติบโตเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 27 วัน พบว่า ความสูงต้นของผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้
แสงเทียม 24 ชั่วโมง มีค่าน้อยกว่าผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 5.88 % ความกว้างพุ่มของผัก
สลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง มีค่ามากกว่าผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 
3.22 % ความยาวรากของผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง มีค่ามากกว่าผักสลัดที่ปลูกในระบบปิดที่ใช้แสง
เทียม 12 ชั่วโมง เท่ากับ 3.87 % ซึ่งมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยและทั้งสองระบบยังคงรักษาคุณภาพของสารละลายธาตุ
อาหารพืชที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งการใช้พลังงานของระบบที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง มีค่ามากกว่าและการปลูกใน
ระบบปิดใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง คิดเป็น 37.88 % 
 
สรุปผลการวิจัย   

งานวิจัยนี้ท าการออกแบบและสร้างตู้ควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียม เพื่อน าไปใช้ส าหรับการปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์ในอาคาร โดยใช้หลอดแอลอีดีส าหรับปลูกผักที่มีค่าความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัด คือ 1100 ถึง 
2000 ลักซ์ รักษาสภาพอากาศภายในตู้อย่างเหมาะสม และใช้สารละลายธาตุอาหาร โดยใช้วิธีการปลูกระบบกึ่งน้ าลึก (DRFT) 
ใช้น้ าในการปลูก 100 ลิตร เมื่อท าการทดลองปลูกผักสลัดโดยการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียมและวัดผลการ
เจริญเติบโตเบื่องต้น 27 วัน พบว่า ระบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง และ 12 ชั่วโมง และควบคุมปัจจัยอื่นๆ นั้น มีการ
เจริญเติบโตใกล้เคียงกัน และเมื่อเปรียบเทียบพลังงานระหว่างระบบการปลูกผักสลัดแบบปิดที่ใช้แสงเทียม 24 ชั่วโมง กับ
ระบบการปลูกผักสลัดแบบปิดที่ใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง พบว่า ระบบการปลูกผักสลัดแบบปิดที่ใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง ใช้
พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 1.08 หน่วยต่อวัน คิดเป็นพลังงานที่ลดลง 37.88 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์แนวตั้งในอาคารใช้แสงเทียม 12 ชั่วโมง เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด และสามารถลดต้นทุนด้าน
พลังงานไฟฟ้าจากหลอดแสงเทียมลงได้ อีกทั้งวิธีการที่น าเสนอสามารถน ามาใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และช่วยลดเวลาในการดูแลผักลงได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วย 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลิน จ านวน 31 
คน และผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 2 คน จากทั้งหมด 5 หมู่บ้าน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิตเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง (8.00 ± 2.91) และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ออยู่ในระดับมาก (2.46 ± 0.62) เมื่อหาความสัมพันธ์ของ
ระดับความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกัน (r = 0.732,         
P< 0.01) ดังนั้นจึงควรให้ความรู้แก่ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เพื่อท าให้การจัดการขยะติดเชื้อของเทศบาลต าบลพลายชุม
พลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  
ค าส าคัญ : ขยะติดเชื้อ การจัดการขยะติดเชื้อ เทศบาลต าบลพลายชุมพล 
 
Abstract 
 This research aimed to study knowledge and infectious waste management behavior of patient or 
caregiver groups, case study : Plaichumphon municipal district, Phitsanulok. The sample consisted of 31 
insulin-injected diabetic patients and 2 bed ridden patients from 5 villages. The research instrument was a 
questionnaire. Data were analyzed by descriptive statics and analytical statistics. The results showed that 
the average knowledge of patients were at moderate level (8.00 ± 2.91) and average infectious waste 
management behavior of patients were at high level (2.46 ± 0.62). Knowledge level were significantly 
positively correlated with infectious waste behavior (r = 0.732, P < 0.01). There should be a measure to 
educate the patients or caregivers about infectious waste to increase efficiency of infectious waste 
management system in Plaichumphon municipal district. 
 
Keyword : infectious waste, infectious waste management, Plaichumphon municipal district 
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บทน า 
 ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2560 เกิดขึ้นประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ1.15 เนื่องจากจ านวนประชากรที่
เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไปเป็นชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ พฤติกรรมการบริโภคของ
ประชาชน และการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นประกอบไปด้วยขยะติดเชื้อ ซึ่งมีปริมาณ 
58,000 ตัน เกิดจากโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน สถานพยาบาลสัตว์ห้องปฏิบัติการเชื้ออันตรายรวมกว่า 
26,800 แห่ง ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร้อยละ 65 โรงพยาบาล และคลินิกเอกชนร้อยละ 35 
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 51,300 ตัน (ร้อยละ 88.5) โดยเตาเผาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และ
โรงพยาบาล ทั้งนี้ยังต้องพัฒนาระบบการรายงานการจัดการขยะติดเชื้อของคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์  
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องยิ่งขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ส่วนขยะติดเชื้อที่ไม่ได้ถูกก าจัดในระบบ อาจ
ปะปนไปกับขยะมูลฝอยจากสถานบริการสาธารณสุขขนาดเล็ก ซึ่งขาดการคัดแยกขยะติดเชื้อ รวมทั้งเอกชนบางรายที่
ให้บริการเก็บขน และก าจัดขยะติดเชื้อ อาจน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกวิธี (อังสุมาลี และ เยาวลักษณ์, 2557) 
 ส าหรับเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้านในเขตปกครองจ านวน 5 หมู่บ้าน มีจ านวน
ประชากร 7,157 คน และสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล จ านวน 1 แห่ง สถานพยาบาล
เอกชน 3 แห่ง ซึ่งต าบลพลายชุมพลเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ปัจจุบันเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อปริมาณการ
เกิดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น หากเทศบาลพลายชุมพลขาดการจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ เช่น ยาเสื่อมสภาพ ผ้าอนามัยและผ้าอ้อมของผู้ป่วย กระดาษทิชชูที่ปนเปื้อน
สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ส าลีเช็ดแผล พลาสเตอร์ปิดแผลที่ใช้แล้ว รวมทั้งของมีคมต่าง ๆ เช่น ใบมีดโกน เข็ม ฯลฯ  หากขาดการ
จัดการที่ดีจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  เช่น เชื้อบาดทะยัก หรือจากวัสดุเปื้อนเลือด เช่น เข็มฉีดยาใช้แล้ว ซึ่งเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคพยาธิหรือโรคเอดส์ได้ (อังสุมาลี และ    
เยาวลักษณ์, 2557; ณัฐพงศ์ และ ศุภมิตรา, 2558)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาขยะติดเชื้อดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจจะส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ประกอบกับยังไม่มีการศึกษาวิจัย หรือส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อในพื้นที่มา
ก่อน ผู้วิจัยจึงจะท าการศึกษาวิจัยความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ อภายในชุมชน เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการขยะติดเชื้อภายในเทศบาลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ท าให้เกิดขยะติดเชื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ดูแลตนเองหรือมีผู้ดูแลอยู่ที่บ้าน ในเทศบาลต าบลพลายชุมพล ทั้ง 5 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลจากทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล (รพ.สต.พลายชุมพล) พบว่า มีทั้งสิ้น 44 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด
อินซูลิน (Insulin) จ านวน 42 คน และผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 2 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ 1. เป็นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยที่ท าให้เกิดขยะติดเชื้อ 2. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่สมัครใจที่จะ
ตอบแบบสอบถาม และมีเกณฑ์คัดออกคือ 1 ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่ไม่ต้องการตอบแบบสอบถาม 2. ผู้ป่วยไม่อยู่บ้านหรือไป
ท างานต่างจังหวัด  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาข้อมูล งานวิจัยต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ กลุ่มตัวอย่าง อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน หมู่บ้านที่พักอาศัย การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อและการจัดการขยะติดเชื้อ แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ประเภทโรคของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) จ านวน 13 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อของกลุ่มผู้ป่วยที่ท าให้เกิดขยะติดเชื้อ เป็นค าถามปลายปิดให้
เลือกตอบถูกหรือผิด จ านวน 15 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และในการ
จัดระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนน้อยสุด)/จ านวนกลุ่ม 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (15-0)/5 = 3 
 มีการก าหนดช่วงคะแนนได้ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับความรู้ 
0 – 3  หมายถึง น้อยที่สุด 
4 – 6  หมายถึง น้อย 
7 – 9  หมายถึง ปานกลาง 
10 – 12  หมายถึง มาก 
13 – 15  หมายถึง มากที่สุด 

  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ  จ านวน 16 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 5 

ตัวเลือก โดยมีข้อค าถามที่มีความหมายเชิงบวก หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง จ านวน 9 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 , 2, 5, 7, 9, 
10, 11, 14 และ 15 ค าถามเชิงลบ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ,4, 6, 8, 12, 13 และ 16 โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
ปฏิบัติทุกครั้ง (ทุกวัน) 4 0 
ปฏิบัติบางครั้ง (2-3 วัน/เดือน) 3 1 
นานๆครั้ง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 2 2 
เกือบไม่เคย (เดือนละ 1 ครั้ง) 1 3 
ไม่เคยปฏิบัติ  0 4 

 
 เมื่อรวบรวมคะแนน และแจกแจงความถี่แล้วจะใช้ค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อแบ่งเป็น 5 
ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนน้อยสุด)/จ านวนชั้น 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = (4-0)/5 = 0.80 
 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ 
0.00 – 0.80 หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในระดับน้อยที่สุด 
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0.81 – 1.60 หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในระดับน้อย 
1.61 – 2.40 หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในระดับปานกลาง 
2.41 – 3.20 หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในระดับมาก 
3.21 – 4.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในระดับมากที่สุด 

 ตอนที่ 4 องค์ประกอบของขยะติดเชื้อ เป็นค าถามปลายเปิด 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามที่สร้ างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ท่าน 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย จ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษากับแบบสอบถาม  
แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ซึ่งในงานวิจัยนี้ค่า IOC ที่ได้อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 แล้วน ามา
ปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  หลังจากเก็บรวมรวบกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่างจากนั้นผู้วิจัยจะด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งหมด โดยตรวจให้คะแนนตามที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าไปวิเคราะห์โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิง
วิเคราะห์ (Analysis Statistics) ได้แก่ เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติแบบ t-test ที่มีนัยส าคัญระดับ 0.05 (p<0.05) รวมทั้งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ และพฤติกรรมการ
จัดการขยะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติวิเคราะห์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 33 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.80 ผู้ป่วยเป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
ร้อยละ 75.80 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 57.58 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 69.70 โดยส่วนใหญ่ไม่ได้
ท างาน/เป็นแม่บ้าน ร้อยละ 39.40 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 63.64 มีสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน ร้อยละ 
36.36 ซึ่งส่วนใหญอ่าศัยอยู่ในหมู่ที่ 3 ร้อยละ 27.30 เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ร้อยละ 78.80 แหล่งข้อมูลที่
รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อส่วนใหญ่มาจาก อสม. ประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 36.37 มีวิธีในการการจัดการขยะติดเชื้อ
คือส่งเทศบาลต าบลพลายชุมพลในการจัดการ ร้อยละ 51.52 ผู้ป่วยที่ท าให้เกิดขยะติดเชื้อโดยส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน 
ร้อยละ 93.94 ซึ่งส่วนใหญผู่้ป่วยจะดูแลตนเอง ร้อยละ 57.58 (ตารางที่ 1) 
  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 8 24.20 
หญิง 25 75.80 

กลุ่มตัวอย่าง   
ผู้ป่วย 25 75.80 
ผู้ดูแลผู้ป่วย 8 24.20 
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กลุ่มตัวอย่าง ความถ่ี ร้อยละ 
 
อายุ 

  

น้อยกว่า 20 ปี 0 0.00 
      31 – 40 ปี 2 6.06 
      41 – 50 ปี 1 3.03 
      51 – 60 ปี 11 33.33 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 19 57.58 
ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 23 69.70 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1 3.03 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 12.12 
ปวช. / ปวส. 1 3.03 
ปริญญาตรี 1 3.03 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 3.03 
ไม่ได้รับการศึกษา 2 6.06 

อาชีพ   
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป 
เกษตรกร 
พนักงานของบริษัทเอกชน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ข้าราชการ / พนักงานราชการ 
อื่นๆ (ไม่ได้ท างาน หรือแม่บ้าน) 

11 
3 
4 
0 
0 
2 
13 

33.33 
9.09 
12.12 
0.00 
0.00 
6.06 
39.40 

รายได้   
น้อยกว่า 5,000 บาท 21 63.64 
5,000 – 10,000 บาท 7 21.21 
10,001 – 20,000 บาท 4 12.12 
20,000 บาท ขึ้นไป 1 3.03 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน   
1 -2 คน 6 18.18 
3 – 4 คน 12 36.36 
5 – 6 คน 10 30.31 
มากกว่า 6 คนขึ้นไป 5 15.15 

หมู่บ้านที่พักอาศัย   
หมู่ท่ี 1 5 15.15 
หมู่ท่ี 2 5 15.15 
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กลุ่มตัวอย่าง ความถ่ี ร้อยละ 
หมู่ท่ี 3 9 27.30 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 

6 
8 

18.20 
24.20 

เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ   
เคย 26 78.80 
ไม่เคย 7 21.20 

แหล่งที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ   
สื่อสิ่งพิมพ์ / แผ่นพับ 1 3.03 
การอบรมให้ความรู้ 6 18.18 
เสียงตามสาย / หอกระจายข่าว 3 9.09 
อสม. ประจ าหมู่บ้าน 
อินเตอร์เน็ต 

12 
1 

36.37 
3.03 

อื่นๆ (รพ.สต. พลายชุมพล) 
ไม่เคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ 

3 
7 

9.09 
21.21 

วิธีการจัดการขยะติดเชื้อ   
จัดการด้วยตนเองเช่น เผา 1 3.03 
ส่งรพ.สต. พลายชุมพล 13 39.39 
ส่งเทศบาลพลายชุมพล 17 51.52 
อื่นๆ (ถังรองรับหน้าป้อมต ารวจ และ ฝังกลบเอง) 2 6.06 

กลุ่มอาการป่วย   
โรคเบาหวาน 
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 

31 
2 

93.94 
6.06 

ผู้ดูแลผู้ป่วย   
ผู้ป่วยดูแลตนเอง 
มีผู้ดูแลผู้ป่วย 

19 
14 

57.58 
42.42 

 
 ความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการวัดความรู้ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งใช้ค าถาม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับ
ความหมายของขยะติดเชื้อมากที่สุด (ข้อที่ 1)  คิดเป็น ร้อยละ 96.97 รองลงมาเป็นการปฏิบัติตัวหลังจากรวบรวมขยะติดเชื้อ 
(ข้อ 12) คิดเป็นร้อยละ 81.82 และข้อค าถามที่ตอบถูกน้อยที่สุดคือประเภทของขยะติดเชื้อที่สามารถทิ้งรวมกันได้ (ข้อ 2)  
คิดเป็นร้อยละ 15.15 (ตารางที ่2)  
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ตารางท่ี 2  ความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
ความรู้ ตอบถูก 

(n = 33) 
ร้อยละ 

1. ขยะติดเชื้อ คือ ขยะที่สงสัยว่ามีเชื้อโรค หรืออาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ถ้ามีการสัมผัสใกล้ชิด 
สามารถท าให้เกิดโรค หรือได้รับเชื้อโรค 

32 96.97 

2. ขยะติดเชื้อโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ขยะติดเชื้อที่เป็นวัสดุมีคม และขยะติดเชื้อไม่มี
คม สามารถทิ้งรวมกันได้ 

5 15.15 

3. เชื้อโรคจากขยะติดเชื้อไม่สามารถแพร่กระจายสู่พื้นดิน และแหล่งน้ าได้ 22 66.67 
4. สามารถทิ้งขยะติดเชื้อรวมกับขยะอันตรายได้ 15 45.45 
5.ส าลีที่ใช้เช็ดหนอง เสมหะ และเลือด สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ 17 51.52 
6. สามารถใช้ถุงด าแทนถุงพลาสติกสีแดงในการทิ้งขยะติดเชื้อ และไม่จ าเป็นต้องระบุข้อความใดๆ 
ข้างถุง 

15 45.45 

7. ขยะติดเชื้อประเภทท่ีมีคม ให้ทิ้งลงในกล่อง หรือถังจนเต็ม แล้วจึงปิดฝาให้แน่น 8 24.24 
8. ภาชนะที่ใช้ส าหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ต้องมีการใช้งานเพียงครั้งเดียว และท าลายพร้อมกับการ
ก าจัดขยะติดเชื้อ 

22 66.67 

 9. การใส่ขยะติดเชื้อลงในถุง ต้องเก็บให้เต็มความจุของถุง เพื่อเป็นการประหยัด 6 18.18 
10. การเก็บรวบรวมขยะติดเชื้อไม่จ าเป็นต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หากมีปริมาณของขยะ
ติดเชื้อน้อย 

15 45.45 

11. หากมีขยะติดเชื้อตกหล่น สามารถใช้มือเปล่าหยิบได้ 17 51.52 
12. ควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง หลังจากการรวบรวมขยะติดเชื้อเสร็จสิ้น 27 81.82 
13. กรณีมีขยะติดเชื้อตกหล่น ไม่ต้องท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 25 75.76 
14. สามารถน าผ้าเปื้อนเลือดของผู้ป่วย มาท าความสะอาดรวมกับเสื้อผ้าของญาติผู้ป่วยได้ 16 48.48 
15. ในการก าจัดขยะติดเชื้อ สามารถก าจัดโดยการเผาเองได้ที่บ้าน 25 75.76 
 

เมื่อน าผลคะแนนมาจัดระดับความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างเมื่อคิดเป็นรายบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  (7 – 9 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 36.37 รองลงมาคือ ระดับมาก (10 – 12 คะแนน) 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทั้งนี้เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามีค่าเฉลี่ยคือ 8.00 ± 2.91 คะแนน ซึ่งท าให้
ระดับความรู้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเมื่อคิดเป็นรายบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 3) 

 
ตารางท่ี 3 ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างเมื่อคิดเป็นรายบุคคล 

ระดับความรู้ ความถี่ ร้อยละ 
ระดับน้อยที่สุด (0 – 3 คะแนน) 
ระดับน้อย (4 – 6 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (7 – 9 คะแนน) 
ระดับมาก (10 – 12 คะแนน) 
มากที่สุด (13 – 15 คะแนน) 

3 
6 
12 
11 
1 

9.09 
18.18 
36.37 
33.33 
3.03 

รวม 33 100.00 
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 พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ  
ส าหรับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อด้านการ

คัดแยกมากที่สุด (2.64 ±1.50)  รองลงมาคือด้านการปฏิบัติตน (2.63 ±1.56) ด้านการขนย้าย (2.32 ±1.74)  และด้านการ
เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อ (2.24 ±1.44) ตามล าดับ (ตารางที่ 4) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อซึ่งมีทั้งข้อค าถามเชิงบวก และเชิงลบ 
พบว่า พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การคัดแยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป (3.42 ±1.23)  รองลงมาคือ 
การไม่วางถุงอาหารไว้ใกล้กับถุงขยะติดเชื้อขณะท าการขนย้าย (3.30±1.33) การคัดแยกขยะมีคมไว้ในภาชนะที่แข็งแรงทนทน
ต่อการแทงทะลุ (3.24 ±1.23) การล้างมือทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการรวบรวมขยะติดเชื้อ (3.12 ±1.56) และการทิ้ง
ขยะติดเชื้อประเภทไม่มีคมไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัดปากถุงให้แน่น (2.97 ±0.95) ตามล าดับ ส าหรับพฤติกรรมที่มี
ค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติน้อยที่สุดคือการจัดเก็บขยะติดเชื้อและส่งก าจัดภายใน 7 วัน (1.36 ±1.76)  
 
ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ  

พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ จ านวนการปฏิบัต ิ(n=33)  

 ̅ 

 
S.D. 

 
ระดับ ปฏิบัติ

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติ
บางครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

เกือบ
ไม่เคย 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

ด้านการปฏิบัติตน         
1. ท่านสวมถุงมือทุกครั้ง ก่อนที่จะสัมผัส
กับขยะติดเชื้อ 

9 6 2 5 11 1.91 1.68 ปานกลาง 

2. ท่านล้างมือทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจในการรวบรวมขยะติดเชื้อ 

23 3 1 0 6 3.12 1.56 มาก 

3. ท่านทิ้งขยะติดเชื้อประเภทของเหลว 
เช่น น้ าเหลือง เลือด ในท่อระบายน้ า 
ทุกครั้ง 

3 3 4 12 11 2.76 1.28 มาก 

4. ท่านไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะคัด
แยกขยะติดเชื้อ 

5 2 6 4 16 2.73 1.51 มาก 

เฉลี่ย 2.63 1.56 มาก 
ด้านการคัดแยก         

5. ท่านมีการคัดแยกขยะติดเชื้อออกจาก
ขยะท่ัวไป 

26 1 2 1 2 3.42 1.23 มากที่สุด 

6. ท่านทิ้งส าลีเปื้อนเลือดรวมกับเข็มฉีดยา 
หรือผ้าก็อซ 

7 3 9 7 7 2.12 1.43 ปานกลาง 

7. ท่านแยกขยะติดเชื้อประเภทมีคม เช่น 
เข็มฉีดยา ใบมีด ใส่ในภาชนะที่แข็งแรง 
ทนต่อการแทงทะลุ 

18 11 0 2 2 3.24 1.15 มากที่สุด 

8. ท่านทิ้งขยะติดเชื้อในถุงพลาสติกอื่นๆ 
แทนถุงพลาสติกสีแดง 

9 7 7 3 7 1.76 1.50 ปานกลาง 

เฉลี่ย 2.64 1.50 มาก 
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พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ จ านวนการปฏิบัต ิ(n=33)  

 ̅ 

 
S.D. 

 
ระดับ ปฏิบัติ

ทุกครั้ง 
ปฏิบัติ
บางครั้ง 

นานๆ
ครั้ง 

เกือบ
ไม่เคย 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

ด้านการเก็บรวบรวม 
9. ขยะติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม ท่าน
บรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะ 

4 16 10 2 1 2.61 0.90 มาก 

10. ท่านบรรจุขยะติดเชื้อประเภทไม่มีคม 
บรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุง และมัด
ปากถุงให้แน่น 

11 13 6 3 0 2.97 0.95 มาก 

11. ท่านเขียนข้อความ และค าเตือน เพื่อ
บ่งบอกให้บุคคลอื่นทราบว่าเป็นภาชนะ
บรรจุขยะติดเชื้อ 

7 6 5 9 6 1.97 1.45 ปานกลาง 

12. ท่านน าถุงที่มีปริมาณขยะติดเชื้อไม่
มาก น ามาใช้วันถัดไป 

18 3 1 2 9 1.42 1.79 น้อย 

เฉลี่ย 2.24 1.44 ปานกลาง 
ด้านการขนย้าย         

13. ขยะติดเชื้อที่ตกหล่นระหว่างการ 
ขนย้าย ท่านหยิบด้วยมือเปล่า 

9 6 5 4 9 1.93 1.60 ปานกลาง 

14. ท่านจัดเก็บขยะติดเชื้อ และส่งก าจัด
ภายใน 7 วัน 

9 1 1 4 18 1.36 
 

1.76 น้อย 

15. ท่านมัดปากถุงเรียบร้อยทุกครั้ง ก่อน
น า ไปทิ้ งที่ ถั ง รองรับขยะติด เชื้ อของ 
รพ.สต. 

19 1 3 4 6 2.70 1.67 มาก 

16. ท่านวางถุงอาหารไว้ใกล้กับถุงขยะ 
ติดเชื้อ ขณะท าการขนย้าย เช่น วางถุง
อาหาร และถุงขยะติดเชื้อไว้ตะแกรงหน้า
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

3 2 1 3 24 3.30 1.33 มากที่สุด 

เฉลี่ย 2.32 1.74 ปานกลาง 
 

เมื่อน าผลคะแนนการปฏิบัติตนมาจัดระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างเมื่อคิดเป็นรายบุคคล 
พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.40 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 27.27 ทั้งนี้
เมื่อคิดคะแนนพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่ามีค่าเฉลี่ยคือ 2.46 ± 0.62 คะแนน ซึ่งท าให้ระดับความรู้เฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5 ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างเมื่อคิดเป็นรายบุคคล 
ระดับความรู้ ความถี่ ร้อยละ 

ระดับน้อยที่สุด (0.00 – 0.80 คะแนน) 
ระดับน้อย (0.81 – 1.60 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (1.61 – 2.40 คะแนน) 
ระดับมาก (2.41 – 3.20 คะแนน) 
ระดับมากที่สุด (3.21 – 4.00 คะแนน) 

1 
4 
9 
13 
6 

3.03 
12.12 
27.27 
39.40 
18.18 

รวม 33 100.00 

 
การเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง  

เมื่อท าการเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ โดยจ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้ป่วยมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (8.56±2.63) ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
(6.25±3.24) ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยมีความรู้ในระดับสูงกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย เมื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ากลุ่มผู้ป่วยและกลุ่ม
ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในด้านพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ พบว่ากลุ่ม
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ออยู่ในระดับมาก (2.50±0.60)  ในขณะที่ผู้ดูแลผู้ป่วยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
(2.43±0.71) จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการจัดการขยะสูงกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย อย่างไรก็ตามเมื่อท า
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ากลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วยมีพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  (ตารางที่ 6) 

 
ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง   ̅ S.D. t-test Sig ระดับ 
ความรู้เกี่ยวกับขยะติดเชื้อ 

ผู้ป่วย(n=25) 
ผู้ดูแลผู้ป่วย (n=8) 

 
8.56 
6.25 

    
2.63 2.045 0.049* ปานกลาง 
3.24   น้อย 

พฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ 
ผู้ป่วย(n=25) 
ผู้ดูแลผู้ป่วย (n=8) 

 
2.50 
2.34 

 
0.60 

 
0.590 

 
0.559 

 
มาก 

0.71   ปานกลาง 
                    
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง  

จากการศึกษาพบว่าระดับความรู้เรื่องขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการ
ขยะติดเชื้ออย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (ตารางที่ 7) 
 
ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ กับกลุ่มตัวอย่าง 

ความสัมพันธ์ พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ 
Pearson’s correlation coefficient p-value 

ความรู้ 0.732* 0.000 
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 องค์ประกอบของขยะติดเชื้อ 
จากผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของขยะติดเชื้อแยกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ เข็ม/กระบอกฉีดยา ถุงมือ

ส าลี/ผ้าก๊อซที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งต่างๆ ส าหรับผู้ป่วยติดเตียงจะมีองค์ประกอบขยะติดเชื้อที่แตกต่างจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน
คือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการจัดการขยะติดเชื้อ 1–4 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 75.76  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างเมื่อคิดเป็นรายบุคคลมี
ความรู้เฉลี่ยในระดับปานกลาง (8.00 ± 2.91) และเมื่อแบ่งตามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่ท าให้เกิดขยะ
ติดเชื้อ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยมีระดับความรู้มากกว่ากลุ่มผู้ดูแลผู้ป่วย เนื่องจากกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่ได้พบกับบุคลากรทางการ
แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นหมอ พยาบาล หรือ อสม. ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดขยะติดเชื้อ การปฏิบัติ
ตนในการดูแลตนเอง รวมถึงการจัดการขยะติดเชื้อ จึงอาจท าให้มีความใส่ใจและได้รับความรู้มากกว่าผู้ดูแลผู้ป่วย  เมื่อ
เปรียบเทียบระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่ามีความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับ
พฤติกรรมในการจัดการขยะติดเชื้อ พบว่าผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมในการจัดการขยะติดเชื้อมากกว่าผู้ดูแลผู้ป่วย แต่เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของทั้ง 2 กลุ่มตัวอย่างจะพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ  รติรส (2558) ที่ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะติดเชื้อ ที่จ าแนกเป็นผู้ป่วย ญาติ 
และผู้ดูแล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของระดับความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.732, p<0.01) 
ซึ่งอธิบายได้ว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มมากขึ้น จะท าให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับที่มากขึ้น คือ ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อังสุมาลี และ เยาวลักษณ์ (2557) ที่พบว่าความรู้ของพนักงานใน
สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อ จากผลการศึ กษาจะเห็นได้
ว่าความรู้ที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การจัดการขยะติดเชื้อมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหากมาพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อและการจัดการของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าโดยส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจาก อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
(ร้อยละ 36.37) ที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน รองลงมาเป็นการอบรมให้ความรู้ (ร้อยละ 18.18) ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ที่ไม่เคย
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ ถึงร้อยละ 21.21 ซึ่งมีค่ามากกว่าแหล่งข้อมูลที่ได้รับในล าดับที่ 2 (ตารางที่ 1)  ส าหรับใน
การจัดการขยะติดเชื้อของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยพบว่าโดยส่วนใหญ่จะส่งให้เทศบาลพลายชุมพลเป็นผู้จัดการ (ร้อยละ 51.52) 
รองลงมาคือ น ามาส่งที่ รพ.สต.พลายชุมพล (ร้อยละ 39.39) ที่เหลือจะน าไปฝังกลบหรือเผาด้วยตนเอง (ร้อยละ 9.09) จะเห็น
ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการขยะติดเชื้อที่ผิดวิธี โดยวิธีการที่ถูกต้องคือน าขยะติดเชื้อที่ท าการคัดแยกแล้วไป
ส่งที่ รพ.สต.พลายชุมพล ซึ่งทาง รพ.สต.จะรวบรวมแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราช เพื่อท าการจัดการขยะติดเชื้ออย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป ซึ่งหากขยะติดเชื้อปนเปื้อนไปกับขยะทั่วไปที่น าไปก าจัดโดยการฝังกลบของทางเทศบาล หรือ
การเผาด้วยตนเอง จะท าให้เชื้อโรคต่างๆ ปนเปื้อน และกระจายสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางดิน น้ า และอากาศ และเพิ่มความเสี่ยง
ในการกระจายของเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปได้ (จอมจันทร์, 2555;   อังสุมาลี และ
เยาวลักษณ์, 2557; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560; ธงชัย, 2560) ดังนั้นทางผู้ดูแลเรื่องขยะติดเชื้อในพื้นที่ ควร
จะต้องเพิ่มมาตรการเชิงรุกเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อท าให้มีระดับความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการ
จัดการขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพที่จะตามมาได้   
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลการศึกษา พบวาระดับความรู้ในเรื่องขยะติดเชื้อของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยของเทศบาลต าบล

พลายชุมพล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก เมื่อท าการเปรียบเทียบระดับความรู้เรื่องขยะติดเชื้อและพฤติกรรมการการจัดการขยะติดเชื้อพบว่าผู้ป่วยมีความรู้และ
พฤติกรรมอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้ดูแลผู้ป่วย ส าหรับความสัมพันธ์ของความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้อพบว่าความรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นทางผู้เกี่ยวข้อง เช่น 
รพ.สต.พลายชุมพล หรือ อสม.ของหมูบ้าน ควรส่งเสริมหรือหาช่องทางในการให้ความรู้ในเรื่องขยะติดเชื้อแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความรู้ในระดับน้อย จะต้องท าให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง ลดการ
ปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื่อโรค ท าให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น   
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ อสม.ประจ าหมู่บ้านของเทศบาลต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์
อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลวิจัย จึงท าให้งานวิจัยนีเ้สร็จสิ้นได้อย่างสมบูรณ์ 
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         สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
อังสุมาลี อากรสกุล และ เยาวลักษณ์ อ ่าร าไพ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

ของพนักงานใน สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน: กรณีศึกษา อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี . ไทยเภสัชศาสตร์
และวิทยาการสุขภาพ. 9 (3), 129-136. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินการปนเปื้อนโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี 
ทองแดง และเหล็กในพื้นที่ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง และต าบลบ๎านน๎อยซุ๎มขี้เหล็ก อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
โดยสุํมเก็บตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในแตํละหมูํบ๎านทั้งหมด 3 ชํวงอายุ ได๎แกํ  ชํวงอายุไมํเกิน 5 ปี,  6-10 ปี และ
มากกวํา 10 ปี โดยตรวจวิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักด๎วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์   
ผลการศึกษา พบวํามะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในจังหวัดพิษณุโลกมีการปนเปื้อนตะกั่ว แคดเมียม สังกะสี ทองแดง และเหล็กเฉลี่ย
เทํากับ 0.26±0.89, 0.27±0.15, 9.91±7.51, 0.32±2.81 และ 6.60±10.46 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งมีคําไมํเกิน
เกณฑ์มาตรฐานโลหะหนักในผลไม๎ที่ก าหนดไว ๎ 

ค้าส้าคัญ : การปนเปื้อน โลหะหนัก มะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง     
 

Abstract 
This research was to assess heavy metals including Pb, Cd, Zn, Cu and Fe contaminated Honey 

Gold Mango in Panchalee sub-district, Wang Thong district and Ban Noi Sum Khilek sub-district, Noen 
Maprang district, Phitsanulok province. Honey Gold Mango samples from each villages in three planting 
age groups as ≤5 years, 6-10 years and ≥10 years were randomly collected. Heavy metals were analyzed 
by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). The results showed that Pb, Cd, Zn Cu and Fe 
contaminated Honey Gold Mango in Phitsanulok province were averaged of 0.26±0.89, 0.27±0.15, 
9.91±7.51, 0.32±2.81 and 6.60±10.46 mg/kg, respectively which was not exceed the heavy metal standard 
for fruit. 

Keywords : contamination, heavy metal, honey gold mango 
 
บทน้า 

มะมํวงน้ าดอกไม๎ (Manigiferaindica L. cv Nam Dok-mai) เป็นผลไม๎ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นผู๎ผลิตอันดับ 4 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย เม็กซิโก และปากีสถาน โดยปัจจุบันมีแนวโน๎มขยายตัว
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่องท าให๎สร๎างรายได๎ให๎ประเทศจ านวนมาก จากสถิติการสํงออกมะมํวงประเภทผลสุกใน พ.ศ. 2556 มีปริมาณ
การสํงออก 33,035 ตัน คิดเป็นมูลคํา 853 ล๎านบาท และใน พ.ศ. 2557 ปริมาณการสํงออกมะมํวงประเภทผลสุกขยายตัว 
ร๎อยละ 37.9 คิดเป็นมูลคํา 12.5 ล๎านบาท และมีอัตราการขยายตัวถึงร๎อยละ 2.63 ใน พ.ศ.2558 ตลาดสํงออกที่ส าคัญ ได๎แกํ 
ประเทศจีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศในกลุํมสหภาพยุโรป (กรมสํงเสริมการเกษตร, 2554) 

523



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ปัจจุบันจังหวัดพิษณุโลกเป็นพื้นที่ที่นิยมปลูกมะมํวงน้ าดอกไม๎ทีใ่หญํที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยพันธุ์มะมํวงที่นิยมปลูก 
คือ มะมํวงพันธุ์น้ าดอกไม๎สีทอง เนื่องจากมีผิวสวย เนียนละเอียด สามารถออกผลได๎ตลอดทั้งปี มีราคาสูง และเป็นที่ต๎องการ
ของตลาดตํางประเทศ (พรรณนีย์, 2555) แตํมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองจ าเป็นต๎องมีการดูแลเป็นอยํางดีตั้งแตํออกดอกจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งการปลูกมะมํวงเป็นกลุํมผลไม๎ที่ต๎องมีการดูแลมากกวําการปลูกพืช ผัก และผลไม๎ชนิดอื่น โดยเกษตรกรมี
การใช๎ปุ๋ยเคมี ยาฆําแมลง ยาก าจัดวัชพืช และสารเคมีชนิดตํางๆ ในกระบวนการดูแลมะมํวงเพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่สามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ (สนาน, 2556) จากการส ารวจการผลิตของมะมํวง
น้ าดอกไม๎สีทองในอ าเภอวังทองและอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบวําเกษตรกรสํวนใหญํมีการใช๎สารเคมีเป็นจ านวน
มากเพื่อบ ารุงและรักษาคุณภาพมะมํวง เชํน ฉีดพํนยาก าจัดศัตรูพืช สารเคมีเรํงดอก ควบคุมเชื้อราและแมลงศัตรูพืชตลอด
ฤดูกาลของมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง จึงอาจเป็นไปได๎ที่จะกํอให๎เกิดการสะสมของโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง เชํน ตะกั่ว 
แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ซึ่งสามารถสํงผลกระทบตํอผู๎บริโภคได๎ โดยตะกั่วสํงผลตํอสมอง ระบบประสาท ไขสัน
หลัง โรคโลหิตจาง ท าให๎ความจ าเสื่อม เป็นอันตรายตํอไต และเสียชีวิตได๎ แคดเมียมมีผลตํอไต กระดูกผุกรํอน และยังเป็น
สาเหตุของโรคมะเร็ง (ดวงกมล, 2556) ทองแดงท าให๎เกิดอาการอาเจียน ปวดท๎อง ท๎องเสียเกิดการอักเสบ เนื้อเยื่อในชํองท๎อง 
กล๎ามเนื้อ เลือดออกในกระเพาะ และเกิดโรคโลหิตจาง สังกะสีท าให๎เสี่ยงตํอการเกิดโรคหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด 
ท๎องเสีย คลื่นไส๎ เวียนศีรษะ และท าให๎เกิดภาวะโรคโลหิตจาง (ยศเวท, 2559) สํวนเหล็กท าให๎การระคายเคืองตํอเยื่อบุทางเดิน
อาหาร ท าใหเ๎กิดภาวะซีด หัวใจเต๎นผิดจังหวะ สํงผลท าให๎รํางกายมีตัวเขียวคล้ า และเสียชีวิตได๎ (ชินวัตรน์, 2555) 

ดังนั้น ผู๎วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของการปนเปื้อนของโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่ปลูกในอ าเภอวังทองและ
อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จึงท าการศึกษาปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองและประเมิน
ระดับการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยเทียบกับคํามาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นข๎อมูลที่ท าให๎ให๎เกษตรกรตระหนักถึงการ
ปนเปื้อนตกค๎างของโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง อีกทั้งยังสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นข๎อมูล ในการสนับสนุนให๎มี
มาตรการป้องกันและควบคุมปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองตํอไป 
 
วิธีการด้าเนินวิจัย  

การด้าเนินการทดลอง 
1) การเก็บตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 

สุํมเก็บตัวอยํางมะมํวงในต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จ านวน 17 หมูํบ๎าน และต าบลบ๎านน๎อยซุ๎มขี้เหล็ก อ าเภอ
เนินมะปราง จ านวน 12 หมูํบ๎าน จังหวัดพิษณุโลก ในสวนแตํละหมูํบ๎านที่มีชํวงอายุการปลูกแตกตํางกัน 3 ชํวงอายุ  ได๎แกํ   
ชํวงอายุไมํเกิน 5 ปี ชํวงอายุ 6-10 ปี และชํวงอายุไมํเกิน 10 ปี โดยเก็บตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองชํวงอายุละ 3 ผลในทุก
หมูํบ๎าน 

2) การเตรียมตัวอยํางและตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก  
น าตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองมาปลอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นอบตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง แล๎วชั่งตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทอง 1 กรัม มายํอยด๎วยกรดเปอร์คลอริกและ
กรดไนตริกเข๎มข๎น 1:2.5 บนเตาไฟฟ้ารอจนกวําเปลี่ยนเป็นสีใสแล๎วปลํอยทิ้งไว๎ให๎เย็น จากนั้นกรองตัวอยํางที่ไมํละลายออก
ด๎วยกระดาษกรองเบอร์ 42 แล๎วปรับปริมาตรโดยใช๎กรดไนตริก 1% 50 มิลลิลิตร เขยําให๎ตัวอยํางผสมเป็นเนื้อเดียวกัน เก็บ
ตัวอยํางที่ได๎ใสํในขวดพลาสติก Polyethylene แล๎วน าตัวอยํางมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก
ได๎แกํ ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็กด๎วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ของยี่ห๎อ 
Shimadzu รุํน AA-6200 Wizaard Softwave เมื่อได๎ผลการวิเคราะห์จะน าคําความเข๎มข๎นโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎     
สีทองเปรียบเทียบกับคํามาตรฐานที่ยอมให๎มใีนผลไม๎ ดังตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 คํามาตรฐานโลหะหนักที่ยอมให๎มใีนผลไม๎ 

โลหะหนัก 
ค่ามาตรฐาน 

 (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

Pb ≤2 FAO/WHO, 2001 

Cd ≤1.5 The PFA Act, 1954* 

Zn ≤50 FAO/WHO, 2001 

Cu ≤10 FAO/WHO, 2001 

Fe ≤15 Turkish Food Codex Anonymous Regulation, 2002** 

หมายเหตุ: * (Mahdavian and Somashekar, 2009),  **(Zahir et al., 2009) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
การวิเคราะห์การปนเปื้อนโลหะหนักในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองใช๎สถิติ ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา

ต่ าสุด และคําสูงสุด จากผลการทดลองที่ได๎แตํละการทดลองน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนด๎วยวิธี Analysis of variance 
(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p≤0.05)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

คําความเข๎มข๎นของแคดเมียมในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในอ าเภอวังทองมีคําความเข๎มข๎นมากกวําอ าเภอเนินมะปราง 
จะเห็นได๎วํามะมํวงที่ได๎จากสวนที่มีชํวงอายุไมํเกิน 5 ปี มีคําความเข๎มข๎นของแคดเมียมเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 0.29±0.15 มิลลิกรัม
ตํอกิโลกรัม รองลงมา คือ ชํวงอายุมากกวํา 10 ปี คําเฉลี่ยเทํากับ 0.26±0.15 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และชํวงอายุ 6-10  ปี 
คําเฉลี่ย 0.24±0.16 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ตามล าดับ จัดวํามีคําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ The PFA Act 1954 (≤1.5 
มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) ที่ก าหนดไว๎  และเมื่อเปรียบเทียบแคดเมียมในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองทั้ง 3 ชํวงอายุ พบวําไมํมีความ
แตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล๎องกับ Rahimzadeh and Rastegar (2017) ที่พบวํา
มะมํวงในประเทศอิหรํานมีคําความเข๎มข๎นของแคดเมียมในผลมะมํวงจ านวน 72 ตัวอยํางที่สุํมปลูกทางตอนใต๎ของประเทศ
อิหรํานมีคําเฉลี่ย 0.002-0.014 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ซึ่งจัดวําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ WHO/FAO แตํจะเห็นได๎วํา
มะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่ปลูกในอ าเภอวังทองมีคําความเข๎มข๎นแคดเมียมสูงกวํามะมํวงที่ปลูกในทางตอนใต๎ของประเทศอิหรําน 

ส าหรับคําความเข๎มข๎นของสังกะสีในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในอ าเภอวังทองมีคํามากกวําอ าเภอเนินมะปราง จะเห็น
ได๎วํามะมํวงที่ได๎จากสวนที่ในอ าเภอวังทองมีชํวงอายุไมํเกิน 5 ปี มีคําความเข๎มข๎นของสังกะสีเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 13.88±12.46
มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม รองลงมา คือ ชํวงอายุมากกวํา 10 ปี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 8.67±6.55 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และชํวงอายุ    
6-10  ปี คําเฉลี่ยเทํากับ 8.60±6.93 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งมีคําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ FAO/WHO, 
2001 (≤50 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) ที่ก าหนดไว๎ และเมื่อเปรียบเทียบสังกะสีในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองทั้ง 3 ชํวงอายุ พบวําไมํมี
ความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล๎องกับ Elbagermi, Edwards and Alajtal 
(2012) ที่ศึกษาปริมาณโลหะหนักในผลไม๎และผักที่เก็บจากตลาดในพื้นที่ Misurata ของประเทศลิเบีย พบวํามีการสะสม
ปริมาณสังกะสีในมะมํวงเฉลี่ยเทํากับ 3.18±0.35 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ซึ่งจัดวําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ WHO แตํ
อยํางไรก็ตามจะเห็นได๎วําคําความเข๎มข๎นของสังกะสีในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่ปลูกในอ าเภอวังทองมีคําสูงกวํามะมํวงที่เก็บ
จากตลาดในพื้นที ่Misurata ของประเทศลิเบีย  

คําความเข๎มข๎นของตะกั่วในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในอ าเภอเนินมะปรางมีมากกวําอ าเภอวังทอง จะเห็นได๎วํามะมํวง
ที่ได๎จากสวนในอ าเภอเนินมะปรางที่มีชํวงอายุมากกวํา 10 ปี มีคําความเข๎มข๎นของตะกั่วสูงสุด มีคําเฉลี่ยเทํากับ 1.65±1.95
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มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม รองลงมา คือ ชํวงอายุไมํเกิน 5 ปี คําเฉลี่ยเทํากับ 0.05±0.10 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และชํวงอายุ 6-10 ปี 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 0.04±0.07 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบตะกั่วในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองทั้ง 3 ชํวงอายุ 
พบวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจัดวํามีไมํคําเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ FAO/WHO, 2001 
ที่ก าหนดไว๎ (≤2 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) ดังตารางที่ 2 แตํจะเห็นได๎วํามะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่ปลูกในอ าเภอเนินมะปรางมีคํา
ความเข๎มข๎นของตะกั่วสูงกวํามะมํวงที่ Rahimzadeh and Rastegar (2017) ได๎ศึกษาพบวํามะมํวงที่ปลูกทางตอนใต๎ของ
ประเทศอิหรํานมีคําความเข๎มข๎นของตะกั่วคําเฉลี่ย 0.008-0.05 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม (ตัวอยํางมะมํวงจ านวน 72 ตัวอยําง 
ทั้งหมด 6 ชนิด)  

สํวนคําความเข๎มข๎นของทองแดงในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในอ าเภอวังทองมีคํามากกวําอ าเภอเนินมะปราง ซึ่งจะเห็น
ได๎วําคําความเข๎มข๎นของทองแดงสูงสุด คือ สวนในอ าเภอวังทองที่มีชํวงอายุ 6-10 ปี คําเฉลี่ยเทํากับ 1.62±6.30 มิลลิกรัมตํอ
กิโลกรัม จัดวํามีคําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ FAO/WHO, 2001 ที่ก าหนดไว๎ (≤10 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) สํวนในสวนที่มี
ชํวงอายุน๎อยกวํา 5 ปี และ มากกวํา 10 ปี ทั้ง 2 อ าเภอตรวจไมํพบคําความเข๎มข๎นของทองแดง เนื่องจากความเข๎มข๎นของ
ทองแดงมีคําต่ ากวํา Detection limited ของเครื่องที่สามารถตรวจพบได๎ (0.025 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) และเมื่อเปรียบเทียบ
ทองแดงในมะมํวงทั้ง 3 ชํวงอายุ พบวําไมํมีความแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2) ส าหรับคําความ
เข๎มข๎นของเหล็กในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในอ าเภอวังทองมีมากกวําอ าเภอเนินมะปราง จะเห็นได๎วําสวนในอ าเภอวังทองที่มี
ชํวงอายุ 6-10 ปี มีคําความเข๎มข๎นของเหล็กเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 14.09±14.97 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม รองลงมา คือ ชํวงอายุไมํ
เกิน 5 ปี คําเฉลี่ยเทํากับ 6.23±10.82 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม และชํวงอายุมากกวํา 10 ปี มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.24±7.81 มิลลิกรัม
ตํอกิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งมีคําไมํเกินเกณฑ์มาตรฐานผลไม๎ของ Turkish Food Codex Anonymous Regulation, 2002 ที่
ก าหนดไว๎ (≤15 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) และเมื่อเปรียบเทียบเหล็กในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองทั้ง 3 ชํวงอายุ พบวํามีความแตกตําง
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษาดังกลําวจะเห็นได๎วําคําความเข๎มข๎นของทองแดงและ
เหล็กในอ าเภอวังทองสอดคล๎องกับ Chata et al (2018) ที่ศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลมะมํวง 4 สายพันธุ์ ได๎แกํ 
Binta Sugar mango, Kerosene mango, Sherry mango และ Julie mango จากตลาด Minna ประเทศไนจีเรีย พบวําใน
ปลายเดือนกุมภาพันธ์คําเฉลี่ยความเข๎มข๎นของทองแดงและเหล็กที่ตรวจพบมีคําตั้งแตํ 0.03 - 0.16 และ 0.59 - 1.84 
มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ตามล าดับ ส าหรับปลายเดือนเมษายนความเข๎มข๎นของทองแดงและเหล็กเฉลี่ยที่ตรวจพบมีคําตั้งแตํ 0.09 
- 0.20 และ 0.80 - 1.60 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ตามล าดับ พบคําความเข๎มข๎นเฉลี่ยสูงสุดของทองแดงและเหล็กในมะมํวงพันธุ์ 
Binta Sugar and Kerosene mango และ Julie mango ตามล าดับ เมื่อท าการศึกษาเปรียบเทียบกับคํามาตรฐานที่ก าหนด
โดย WHO / FAO ใน พ. ศ. 2554 พบวําคําความเข๎มข๎นของทองแดงและเหล็กมีคําต่ ากวําคํามาตรฐานเชํนเดียวกัน นอกจากนี้
จะเห็นได๎วํามะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองของจังหวัดพิษณุโลกมีคําความเข๎มข๎นของทองแดงและเหล็กสูงกวําตลาด Minna ประเทศ
ไนจีเรีย ทั้งนี้ความแตกตํางของการปนเปื้อนโลหะหนักแตํละพื้นที่อาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน น้ าที่น ามาใช๎
ในการเพาะปลูก ระดับความเป็นมลพิษของดิน การใช๎ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรที่แต กตํางกันในแตํละพื้นที่ 
(Rahimzadeh and Rastegar, 2017) 
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ตารางที่ 2 ความเข๎มข๎นของตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี และเหล็กที่ปนเปื้อนในมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองในจังหวัด 
พิษณุโลก 

 

โลหะหนัก 
ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี มากกว่า 10 ปี 
มะมํวงในอ าเภอวังทอง 

Pb* 0.02±0.03a 0.003±0.01a 0.13±0.44a 
Cd** 0.29±0.15a 0.24±0.16a 0.26±0.15a 
Cu*** NDa 1.62±6.30a NDa 
Zn* 13.88±12.46a 8.60±6.93a 8.67±6.55a 
Fe**** 6.23±10.82a 14.09±14.97a 4.24±7.81b 

มะมํวงในอ าเภอเนินมะปราง 
Pb* 0.05±0.10b 0.04±0.07b 1.65±1.95a 

Cd** 0.33±0.14a 0.30±0.10a 0.25±0.18a 
Cu*** NDa NDa NDa 
Zn* 9.65±4.12a 7.92±3.04a 10.06±4.23a 
Fe**** 2.19±6.00b 1.19±3.77b 9.25±7.65a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรยกก าลังที่แตกตํางกันในแตํละชุดมีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 *WHO Safe Iimit 1948 (Pb, ≤2 มก./กก., Zn, ≤50 มก./กก.)  **The PFA Act, 1954 (Cd, ≤1.5 มก./กก.)    
 ***WHO, 1994 (Cu, ≤10 มก./กก.)  ****Turkish Food Codex Anonymous Regulation, 2002 (Fe, ≤15 มก./กก.)   
ND แทน ไมํพบคําความเข๎มข๎นโลหะหนัก 

 
สรุปผลการวิจัย 

มะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่จ าหนํายอยูํในพื้นที่อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณความเข๎มข๎นของตะกั่ว 
แคดเมียม สังกะสี ทองแดง และเหล็กเฉลี่ยอยูํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานโลหะหนักของผลไม๎ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งถือวํามีความปลอดภัย 
สํวนมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองที่จ าหนํายอยูํในพื้นที่อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณความเข๎มข๎นของตะกั่ว 
แคดเมียม สังกะสี  และเหล็กเฉลี่ยอยูํต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐานโลหะหนักของผลไม๎ที่ก าหนดไว๎ และตรวจไมํพบทองแดง 
เนื่องจากความเข๎มข๎นของทองแดงมีคําต่ ากวํา Detection limited ที่เครื่องสามารถตรวจพบได๎ เทํากับ 0.025 มิลลิกรัมตํอ
กิโลกรัม ซึ่งถือวํามีความปลอดภัยเชํนกัน อยํางไรก็ตามในปัจจุบันการท าสวนมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองมักใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ในการก าจัดศัตรูพืชจ านวนมาก ซึ่งอาจท าให๎เกิดการสะสมโลหะหนักในดินและในผลมะมํวงน้ าดอกไม๎สีทองได๎ ดังนั้น จึงควรมี
การติดตามตรวจสอบและมีนักวิชาการเกษตรเข๎าไปให๎ความรู๎แกํประชาชนที่การเกษตรเพื่อการลดใช๎สารเคมี และสํงเสริมให๎มี
การท าสวนมะมํวงแบบเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ผู๎บริโภคควรตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกซื้อและมีแนวทางการ
เลือกซื้อที่สะอาดและปลอดภัยตํอผู๎บริโภคเพื่อป้องกันปัญหาด๎านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต๎ทุน วช.61 ขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีให๎การสนับสนุนท าให๎การด าเนินงานวิจัยเป็นไป
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ด๎วยความราบรื่น และเกษตรกรผู๎ปลูกมะมํวงในพื้นที่อ าเภอเนินมะปรางและอ าเภอวังทองที่ให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลและ
สนับสนุนการเก็บตัวอยํางด๎วยด ี
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บทคัดย่อ 

ในงานบทความนี้ เราได้น าเสนอทฤษฏีบทคันเตอร์อินเตอร์เซกชันส าหรับ  -ระยะทาง และวางนัยทั่วไปของหลักการอาคิแลนด์  -การ

แปรผัน ส าหรับผลลัพธ์ของเราในบทความนี้ได้ขยายและปรับปรุงผลลัพธ์อีกหลายบทความ 
 

ค าส าคัญ : หลักการอาคิแลนด์  -การแปรผัน ตัวแปรเรียบ Borwein-Preiss  -ระยะทาง  
 

Abstract 
In this paper, we present the cantor Intersection Theorem for  -distance and the generalization 

of Ekeland’s   -Variational Principle. Our results in this paper extend and improve some known results in 
the literature. 

 
Keywords : The Ekeland’s   -Variational Principle, Borwein-Preiss smooth variant,  -distance 
 
Introduction 

In 1964, variational inequality problems were introduced by Stampacchia. Since then these 
problems have witnessed explosive growth in theoretical advances, algorithmic development, and 
applications across all disciplines of pure and applied sciences (see Stampacchia,TaTo and the references 
therein). In recent years, variational inequality theory has been extended and generalized in several 
directions, using new and powerful methods, to study a wide class of unrelated problems in a unified and 
general framework. For example, in 1980, Giannessi introduced  the concept of vector variational 
inequality. Then Zeng and Yao proved the solvability  for a class of generalized vector variational 
inequality problems in reflexive Banach spaces, in 2006. In 1974, Ivar Ekeland proved the following 
theorem: 
Theorem 1 (EKELAND’S  -VARIATIONAL PRINCIPLE). Let       be a complete metric space, 
           be a lower semi-continuous function bounded from below, and      Then, for every 
     and     such that 

                    (1) 
there exists an      such that 

                  (2) 
      (

 

 
)                             (3) 

                                (4) 
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 This principle has wide applications in nonlinear analysis. In 1987, for the application to 
differentiability problems of convex function, Borwein and Preiss revised this principle as the following 
theorem (but in the Banach space setting). 
Theorem 2 (THE BORWEIN-PREISS SMOOTH  -VARIATIONAL PRINCIPLE). Let       be a complete metric 
space,            be a lower semi-continuous function bounded from below, and      Then, 
for every      ,    , and    . Then, for every      and     such that 

                     (5) 
there exists a sequence        which converges to some      and a function        of the from 

      ∑   
 
                  (6) 

where               and ∑    
    such that  

                 (7) 
                    (8) 

                                               (9) 
 

Noting that for all                           from (8) in the case of      we obtain that 
                                  (10) 

 
Which is almost the same as (4). Moreover, we can find too that between (1) - (3) and (5) - (7), there also 
exist some slight differences; and so Ekeland’s   -Variational Principle is not an exact consequence of the 
Borwein-Preiss Smooth  -Variational Principle. This means that it is possible to improve the last one. 

In 2000, Li Yongxin and Shi Shuzhong give a generalization of these two  -variational principles as 
follows: 
Theorem 3. Let   be a complete metric space and            be a lower semi-continuous 
function bounded from below. Suppose that               is a function, satisfying 

        ,         ; 
                 ,                      ;                (11) 
          ,          is lower semi-continuous; 

and that     ,     ,           is a nonnegative number sequence. Then, for every      and  
    with 

                    (12) 
there exists a sequence        which converges to some      such that  

                                                                                                  (13) 
when for infinitely many  ,            

              ∑                           
                                                               (14) 

            ∑                 ∑            
   

 
                                              (15) 

and when      and for all             (37) is replaced by 
                        ∑              

                   ∑                          
         (16) 
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            In this paper, we present the Cantor Intersection Theorem for  -distance and the generalization of 
Ekeland's  -Variational Principle. Our results in this paper extend and improve some known results in the 
literature. 
 
Preliminaries  

In this section, we give some notations, definitions, and some useful results that will be used in 
the later section. Throughout this dissertation, we denote   and   for the set of all real numbers and the 
set of all natural numbers, respectively. Let           and let us recall the following well-known 
definition of a  -distance 

A function   from     into       is called a  -distance on   if there exists a function   from 
        into       and the following are satisfied: 
(  )                      for all          
(  )          and          for all     and          and   is concave and continuous in its           
      second  variable; 
(  )          and        {(           )     }    imply                          for all 
     
(  )                         and                 imply                  
(  )                       and                       imply                  
The metric   is a  -distance on      

A sequence      of   is called  -cauchy if there exist a function   from      into    satisfying 
(  ) - (  ) and a sequence      of   such that                             

 
Lemma 4 (Yongxin & Shuzhong, 2000). Let   be a metric space with metric   and let   be a  -distance 
on    

(1) If      is a  -cauchy sequence, then      is a Cauchy sequence. Moreover, if      is a sequence 
satisfying                          then      is also a  -cauchy sequence and 
                 

(2) If a sequence      of a   satisfies                for some      then      is a  -cauchy 
sequence. Moreover, if a sequence      of   also satisfies                 then 
                 In particular for                  and          imply      

(3) If a sequence      of a   satisfies                             then      is a  -cauchy 
sequence. Moreover, if a sequence      of   satisfies                  then      is also a  -
cauchy sequence and                  

 

Main result 
Theorem 5. Let   be a nonempty complete metric space and              be a  -distance on   
and          for all    . Let    be a decreasing sequence of nonempty closed sets with 
          |          . Then the intersection of the    contains exactly one point: 
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⋂      

 

   

 

for some    . 
Proof. For each  , let      . Since           |           the sequence (  ) is Cauchy sequence. 
Since   is complete and (  ) is a Cauchy, we have      for some    . For any  , the subsequence 
                   . Since      is decreasing, this subsequence is inside the closed set   , so 
    . Therefore   ⋂   

 
   . If     ⋂   

 
   , then                  |        . Since 

          |          , we get              Thus      Hence ⋂        
   . 

 
Theorem 6. Let   be a complete metric space,             be a  -distance on   and          
for all    . Let            be a lower semi-continuous function bounded from below. Suppose 
that              is a function, satisfying 
                                  
                                                                                                      (17) 
                                   is lower semi-continuous; 
and that                    is a nonnegative number sequence. Then, for every      and     
with 

                                                                                (18) 
There exists a sequence        which converges to some      such that 

         
 

    
                                                                 (19) 

when for infinitely many n,       
      ∑             

                                                          (20) 
           ∑           

          ∑            
                                (21) 

and when      and for all                 is replaced by 
                ∑          

   
                    ∑           

   
                    (22) 

Proof. There are two cases for        infinitely many       and      only finitely many     . 
      {                         }                                        (23) 

From the lower semi-continuity of   and of         and                is a nonempty closed subset 
of  , and 

                                                                     (24) 
Take          such that 

                                                                             (25) 
and set again 

                    ∑          
 
                     .                           (26) 

In general, suppose that we have defined              and         such that 
        {               ∑          

   
            ∑             

   
   }               (27) 

Take            such that 
      ∑             

   
                       ∑          

   
                           (28) 
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and 
                      ∑           

 
          ∑           

   
                  (29) 

which is also non-empty and closed. From (28) and (29), we have that 
                                  ∑           

   
   ]        ∑          

   
   ]  

                                                                                ∑           
   
   ]                     ∑          

   
   ]  

                                                                                     
and so 

                 
 

    
                                               (30) 

Hence, from (33) (ii), it follows            and the diameter of          Since   is complete, there 
exists an unique    ⋂       

   , which from (24) and (30), satisfies (35). In addition,        Finally, for 
any     , we have that    ⋂       

    and so there exists an     such that 
     ∑          

 
          ∑           

   
     

But from (23), (27) and (28), we can deduce that for any     we have always 
            ∑           

   
     

            (  )  ∑    (     )
   
     

               ∑           
 
     

Therefore (36) and (37) hold. 
 Now we deal with the second case of     . Assume that      and      for all      . 
Without loss of generality, we suppose that      for all    . Thus for    , we take the same    and 
      as above. When   , we take            such that 

      ∑           
   
                       ∑          

   
          

                (31) 
and 

      {               ∑          
   
                    ∑           

   
   }              (32) 

Then, by the same deduction as above, (35)-(37) also hold. But for      it may follow that there exists 
an     such that 

     ∑          
   
                    ∑           

   
     

                                                                                                       ∑           
   
             , 

i.e., (38) holds. 
 
Remark 7. (Yongxin & Shuzhong, 2000).  In Theorem 6, we can replace the “gauge-type” function by a 
sequence of functions            satisfying: 

                      
                            where            
                      is lower semi-continuous. 
In this case, if we take        , replace (12) by            , and replace         by  

        , then Theorem 6 also holds. 
Let   is a Banach space, from Theorem 6 we obtain that 
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Theorem 8. Let   be a Banach space,              be a  -distance on   and          for all 
   . Let            be a lower semi-continuous function bounded from below, and    . 
Suppose that             is a lower semi-continuous function such that 

          ; 
                              ;                                                                                                      (33) 
          ,          is lower semi-continuous; 

and that     ,     ,          is a nonnegative number sequence. Then, for every      and  
    with 

                    (34) 
there exists a sequence        which converges to some      such that  

                                                                                                  (35) 
when for infinitely many           

      ∑                           
                                                               (36) 

          ∑                 ∑            
   

 
                                              (37) 

and when      and for all             (37) is replaced by 
                   ∑              

                   ∑                          
           (38) 
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บทคัดย่อ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาให้มีในพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก

แห่งศตวรรษที่ 21 งานวิจัยเชิงส ารวจนี้ศึกษาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่ายสถาบันพระบรมราช

ชนก เพื่อศึกษาและวัดระดับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบ่งเป็น 5 ภาค รวม 30 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1673 คน 

สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการอ่าน  ทักษะด้าน

การเขียน ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ

ผู้น า ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ

ด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ การมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ทักษะการเรียนรู้ และทักษะความเป็นผู้น า

แบบสอบถามผ่านการหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยความตรงเชิงเนื้อหา ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 

ท่าน ด้วยการหาดัชนีความสอดคล้องพบว่า มีค่าความน่าเช่ือถือเท่ากับ 0.73 หาความเที่ยงด้วยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  

ครอนบาคท้ังฉบับ เทา่กับ 0.97  

ผลการศึกษาพบว่าลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 93.70 อยู่ในช่วง

ช้ันปีที่ 1 มากที่สุดจ านวน 852 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01-3.50 มากที่สุดจ านวน 650 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.32 ผลการศึกษาทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือสถาบันบรมราชชนกสูงสุด 5 อันดับ

แรก ได้แก่ ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ และทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ

ภาวะผู้น ามีคะแนนเฉลี่ย 4.90 รองลงมาทักษะด้านการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ

และรู้เท่าทันสื่อมีคะแนนเฉลี่ย 3.95 และทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ย 3.89 ตามล าดับ ทักษะด้านที่น้อย

ที่สุดคือทักษะด้านการเขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 

 

ค าส าคัญ: ทักษะการเรยีนรู้ศตวรรษที่ 21, นักศึกษาพยาบาล, สถาบันพระบรมราชชนก 
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Abstract 

The complex of healthcare system is placing new challenges on healthcare providers in the 21st 

century. The aim of this study was to assess nursing students’ perspectives about their 21st century skills. 

The samples were composed of 1,673 nursing students from 30 nursing colleges of Praboromarajchanok 

Institute. The samples were selected by proportional stratified random sampling. The 21st century 

questionnaire consisting of Reading, Writing, Arithmetic, Critical thinking & Problem solving, Creativity & 

Innovation, Cross-cultural understanding, Collaboration Teamwork& Leadership, Communication, 

Information & Medial Literacy, Computing and media literacy, Career & Learning Skill, Change, Learning 

skill and Leadership. The content validity was examined by three experts, used content validity index 

(CVI), and obtained 0.73. The reliability regarding the 21st century learning skills calculated by Cronbach’s 

alpha, yield 0.97.  

The results showed that the characteristics of the majority of sample groups were female of 

93.70%. The first-year results were 852 persons or 48.33 %. The average GPA results were in the range of 

3.01-3.50, the most being 650 people, representing 34.32 %. The highest skills top five of 21st Century 

learning skills of nursing students in Praboromarajchanok consisting of Cross-cultural understanding and 

Collaboration Teamwork & Leadership skill have average score 4.90, subordinate is Change skill have 

average score 3.98, Communication, Information & Medial Literacy, skill have average score 3.95 and 

Career & Learning skill have average score 3.89 respectively. The least skill is writing skills (Thai and 

English) with an average score of 3.25. 

 

Keywords : 21st century learning skills, nursing students, Praboromarajchanok Institute 
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บทน า 

ในปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้โลกพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยุคใหม่ (สุวิทย์ เมษินท

รีย์, 2550) การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น เป็นสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่า ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความ

แตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง (บ ารุง เฉียบ

แหลม, 2557) ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์เกิดความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว สังคมมีความ

ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลต่อการด ารงชีวิต การศึกษา การประกอบอาชีพ ท าให้กระบวนทัศน์ในการพัฒนาบุคคลในมิติของสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการจัดการศึกษาแบบเดิมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะท าให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

นักเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในสาระวิชาหลักและทักษะในศตวรรษที่ 21 อันเป็น

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการก้าวสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการท างานและการด ารงชีวิตที่ประสบความส าเร็จในอนาคต 

(American Association of Colleges for Teacher Education & the Partnership for 21st Century Skills, 2010) ใน

ด้านการจัดการศึกษาด้านสุขภาพส าหรับศตวรรษที่ 21 นั้น องค์การอนามัยโลกก าหนดให้ปี ค.ศ. 2010-2013 มีการจัด

การศึกษาแบบ Transformative  Education เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 

21 ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญที่หลายฝ่ายร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบ และน าเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Mishra & Kereliik, 2015)  

กรอบแนวคิด "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” มีจุดเริ่มต้นมาจาก ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (P21)  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เป็นกลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วย องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ โดยกลุ่มภาคี

เพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สร้างโมเดลเป็นรปู “รุ้ง” เป็นโมเดล กรอบความคิดเพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบ

ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ  ความรู้ในวิชา

แกน เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st 

Century Skills, 2009)  

Trilling & Fadel (2009) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนาและสร้างกรอบ

แนวคิด การปรับกระบวนทัศน์ทางการจัดการศึกษา โดยน าเสนอแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้ 

3Rs x 7Cs ซึ่งปัจจุบันวิจารณ์ พาณิช (2559) ได้พัฒนาแนวคิดทฤษฎีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 3Rs 8Cs และ 

2Ls ต่อมาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญที่หลายฝ่ายร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบและ

น าเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทย 

ดังนั้นการให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่

ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบ

ง่าย ๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติ เชิงบวกความเคารพ

ตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ทักษะการสื่อสาร ทักษะ และค่านิยมทางเทคโนโลยีความเช่ือมั่นตนเองความยืดหยุ่น การ

จูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใดคือความสามารถใช้ความรู้อย่าง สร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่

ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคตให้นักเรียนมี
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ทักษะ ทัศนคติค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวกที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข  

(วิจารณ์ พานิช, 2555) 

สถาบันพระบรมราชชนกสังกัดกระทรวงสาธารณสขุมีหน้าท่ีหลกัในการจัดการศึกษาดา้นการพยาบาลโดยตอ้งพัฒนา

ก าลังคนด้านการพยาบาลให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก กระบวนการการจัดการศึกษาพยาบาล 

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการนน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของ

บุคคลครอบครัวและชุมชนที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลเป็นการเตรียมบุคลากรทางวิชาชีพ ที่เรียกว่า  “พยาบาล

วิชาชีพ” ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับบทบาทให้สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของชาติ พ.ศ. 2557 ที่ให้ความส าคัญ

ในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน (รุ่งนภา จันทรา และ อติญาณ์ ศรเกษตริน, 2560) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง โดยจัด

กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาความ สามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม เกิดจิตส านึกใน

การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุค ศตวรรษที่ 21 ซึ่งบัณฑิตพยาบาลในยุคศตวรรษที่ 

21 จ าเป็นต้องมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพราะ วิชาชีพพยาบาลนั้นเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการดูแลมนุษย์โดยการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้จาก ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ เป็นวิชาชีพที่ต้องให้การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพื่อให้เกิดสุข ภาพที่ดี และ

ผู้รับบริการสามารถดูแลตนเองได้ (Ellis & Hartley, 2002) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ที่ครอบคลุมทุกด้านใน

การศึกษาพยาบาลยังมีน้อยโดยเฉพาะในประเทศไทยจะพบบางเรื่องเท่านั้นเช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อริสสา สะอาดนัก, 

2557) การใช้สารสนเทศ (ปิยะนุช ชูโต, ศรีมนา นิยมค้า และ จันทร์ฉาย โยธาใหญ่, 2557) ด้วยเหตุนี้ ทักษะของนักศึกษา

พยาบาลในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่สนใจของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะการเรียนรู้ของ

นักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล ในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาพยาบาล ได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

สามารถให้การพยาบาลภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างประสบความส าเร็จทั้งการท างาน

และด ารงชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่าย

สถาบันพระบรมราชชนก 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยพัฒนาเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรมของทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในเครือพระบรมราชชนก วิธีการด าเนินวิจัยแบ่งออกได้ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลใน สังกัดสถาบันพระบรมราช

ชนกท่ีก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น 5 ภาค มีจ านวนวิทยาลัยรวมทั้งหมด 30 แห่ง รวมจ านวนนักศึกษาท้ังสิ้น 

14,734 คน 
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กลุ่มตัวอย่างและการค านวณขนาดตัวอย่างใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างเมื่อทราบค่าความแปรปรวนและทราบขนาด

ประชากร (ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์, 2558) โดยผู้วิจัยก าหนดการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับช้ันอย่าง

เป็นสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 5 ภาคประกอบด้วย

ภาคเหนือ ภาคกลาง 1 ภาคกลาง 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ซึ่งเลือกวิทยาลัยฯ โดยการสุ่มอย่างง่ายภาคละ 2 

วิทยาลัยฯ หลังจากน้ันท าการส่งแบบสอบถามเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลตอบโดยกระจายให้ครบทุกช้ันปีให้ได้ตามจ านวนของ

นักศึกษา ค านวณขนาดตัวอย่างได้จ านวนขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 1,388 คน ผู้วิจัยเพิ่มจ านวนขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 20 เพื่อ

ป้องกันการไม่ตอบกลับและกลุ่มตัวอย่างท่ีออกจากการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่าย

สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา เพศ อายุ ช้ันปี ผลการเรียน  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิด

จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ทักษะด้านการเขียน 

(Writing) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking & 

Problem solving) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง

วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

(Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication, 

Information & Medial Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 

literacy) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning skills) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) ทักษะการ

เรียนรู้ (Learning skill) และทักษะความเป็นผู้น า (Leadership) (3R 8C 2L) รวมทั้งหมด 60 ข้อ เป็นแบบ Rating Scale 

ตามวิธีของ Likert 5 ระดับ โดยให้ผู้เลือกตอบ ตอบเพียงค าตอบเดียวโดยพิจารณาทักษะนั้นอยู่ในระดับใดและผู้วิจัยก าหนด

เกณฑ์การให้คะแนนคือระดับดีมากเท่ากับ 5 คะแนน ระดับดีเท่ากับ 4 คะแนน ระดับปานกลางเท่ากับ 3 คะแนน ระดับต่ า

เท่ากับ 2 คะแนนและระดับต่ ามากหรือไม่มีเลยเท่ากับ 1 คะแนน 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity 

Index: CVI) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในเครือพระบรมราช

ชนกให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา โดยพิจารณา

คุณภาพของแบบสอบถามทุกด้าน ครอบคลุมด้านความตรงตามเนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของค าถาม และน าผล

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะที่ได้รบัมาปรบัปรุงแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้

เท่ากับ 0.73 

การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปหาความเช่ือมั่นโดยน าแบบสอบถามไป

ทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน 63 คน และไม่ได้เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาคได้

เท่ากับ 0.97 

 

ผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,763 คน ในวิทยาลัยพยาบาลทุกภาคของประเทศรวมจ านวน 10 

วิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย

เพศ ช้ันปี และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแยกตามภาค (n = 1,763) 

ลักษณะข้อมลูส่วน

บุคคล 

  

ภาคเหนือ 

จ านวนคน 

(ร้อยละ) 

ภาคกลาง 1 

จ านวนคน 

(ร้อยละ) 

ภาคกลาง 2 

จ านวนคน 

(ร้อยละ) 

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ านวนคน 

(ร้อยละ) 

ภาคใต้ 

จ านวนคน 

(ร้อยละ) 

รวม 

  

เพศ 
      

ชาย 25 (6.76) 21 (4.69) 33 (6.95) 20 (6.27) 12 (7.95) 111 (6.30) 

หญิง 345 (93.24) 427 (95.31) 442 (93.15) 299 (93.73) 139 (93.05) 1,652 (93.70) 

ชั้นป ี
      

1 142 (38.37) 258 (57.59) 227 (47.79) 133 (41.69) 92 (60.93) 852 (48.33) 

2 69 (18.65) 86 (19.20) 114 (24.00) 53 (16.61) 27 (17.88) 349 (19.80) 

3 59 (15.95) 86 (19.20) 81 (17.05) 75 (23.51) 20 (13.25) 321 (18.21) 

4 100 (27.03) 18 (4.01) 53 (11.15) 58 (18.18) 12 (7.95) 241 (13.70) 

ผลการเรียนเฉลี่ย  
      

น้อยกว่า 2.50 16 (4.32) 58 (12.95) 29 (6.10) 15 (4.70) 5 (3.31) 123 (6.97) 

2.51 - 3.00 93 (25.13) 110 (24.55) 139 (29.27) 103 (32.28) 28 (18.55) 473 (26.83) 

3.01 – 3.50 151 (40.82) 165 (36.83) 132 (27.79) 81 (25.39) 76 (50.33) 605 (34.32) 

มากกว่า 3.51 110 (29.73) 115 (25.77) 175 (36.84) 120 (37.62) 42 (27.81) 562 (31.88) 

 

 การข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีเพศหญิงมากทีสุ่ดคดิเป็นร้อยละ 93.70 โดยชั้นปีท่ีตอบแบบสอบถามมากที่สดุคือ

ช้ันปีท่ี 1 คือเป็นร้อยละ 48.33 ซึ่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักศกึษาอยู่ระหว่าง 3.01 - 3.50 มีมากท่ีสุดคือร้อยละ 34.32 
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คะแนนทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลจากกลุ่มตัวจ าแนกตามทักษะต่าง ๆ ได้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและสามารถแบ่งระดับได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่ายสถาบัน

พระบรมราชชนก โดยจ าแนกเป็นโดยรวมและรายด้านของแต่ละภูมิภาค (n = 1,763) 

ทักษะศตวรรษที่  21 
ค่าเฉลี่ย 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ระดับ 

ทักษะ 3R 
 

 

     ทักษะด้านการอ่าน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 3.45 (0.62) ปานกลาง 

     ทักษะด้านการเขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 3.25 (0.67) ปานกลาง 

     ทักษะด้านคณิตศาสตร ์ 3.83 (0.68) มาก 

ทักษะ 8C 
 

 

     ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญัหา 3.71 (0.57) มาก 

     ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.57 (0.61) มาก 

     ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4.09 (0.62) มาก 

     ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 4.09 (0.62) มาก 

     ทักษะด้านการสื่อ สารสารสนเทศ และรูเ้ท่าทันสื่อ 3.95 (0.58) มาก 

     ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3.88 (0.62) มาก 

     ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ 3.89 (0.57) มาก 

     ทักษะด้านการเปลี่ยนแปลง 3.98 (0.60) มาก 

ทักษะ 2L 
 

 

     ด้านการเรียนรู ้ 3.81 (0.59) มาก 

     ด้านความเป็นผู้น า 3.75 (0.63) มาก 

 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีคะแนนทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์และทักษะ

ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น าท่ีมีค่าสูงที่สุดคือ 4.09 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และยังพบว่าทักษะด้านการเขียน

ที่มีคะแนนต่ าที่สุดคือ 3.25 อยู่ในระดับปานกลาง 

 

อภิปรายผล  

ผลของการวิจัยพบว่าทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือสถาบันพระบรมราชชนนีส่วนใหญ่ อยู่ใน

ระดับมาก มีเพียงทักษะด้านการอ่านและทักษะด้านการเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลางซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา จันทราและอติญาณ์ ศรเกษตริน (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ในกลุ่มตัวอย่าง 244 คน ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการ
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เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับสูง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือสถาบันบรมราชชนก ด้านที่สูงที่สุด

คือทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ และทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ

ผู้น า รองลงมาทักษะด้านการเปลี่ยนแปลง ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ และทักษะด้านอาชีพแลการ

เรียนรู้ ตามล าดับ ซึ่งทักษะส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ส่วนทักษะด้านท่ีน้อยที่สุด คือ ทักษะด้านการเขียนอยู่ในระดับปานกลาง 

ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ เป็นทักษะด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ยุค  AEC จึงค านึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายและจัดให้มี

หลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย (ศิริลักษณ์ เหรียญรุ่งโรจน์, 2559) ท าให้นักศึกษาพยาบาลในเครือข่าย

สถาบันพระบรมราชชนกมีความตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า เป็นทักษะด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะสถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม การท ากิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนา

ทักษะความเป็นผู้น าและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (รุ่งนภา จันทราและอติญาณ์ ศรเกษตริน, 2560) 

ทักษะด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือทักษะด้านการเขียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล ตั้งปนิธานดี (2556) ที่ศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตามความคาดหวังกับความคิดเห็น  ตามสภาพที่เป็นจริงต่อการเรียนการสอนด้วย

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ในนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 จ านวน 191 

ราย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้านทักษะในการอ่าน อยู่ในระดับปานกลาง 

ทักษะการพูดและ การเขียนอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจากโอกาสในการสนทนาและการเขียนบทความภาษาอังกฤษยังมีน้อย 

ดังนั้นจึงควรให้สถาบันการศึกษาส่งเสริมให้มีการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอนและ

กิจกรรมต่างๆ 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือสถาบันบรมราชชนก ในรายข้อที่มี

คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือสามารถยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบุคคลได้ รองลงมาคือเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัย

จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอโดยความเต็มใจและสามารถยอมให้บุคคลเช้ือชาติแตกต่างกัน  ได้แสดงความเช่ือและการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมไทยได้ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับ ส่วนรายข้อที่น้อยที่สุดคือสามารถเขียน

บทความอังกฤษได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ของนักศึกษา

พยาบาลในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาล

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น 5 ภาค มีจ านวนวิทยาลัย รวม 30 แห่ง 

รวมจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 1,763 คน โดยพบว่าทักษะส่วนใหญ่มีระดับอยู่ในระดับมากได้แก่ทักษะด้านการค านวณ ทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความเข้าใจ ความ

ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน ์ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า ทักษะด้านการสื่อ สารสารสนเทศ 
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และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ ทักษะด้านการ

เปลี่ยนแปลง ด้านการเรียนรู้และด้านความเป็นผู้น า 

 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างโดยน าเสนอโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิจารณาและอนุมัติก่อนที่ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูล โดย

เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์เลขท่ี SN5/2561 

1. การเคารพสิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบด้วยความสมัครใจโดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ

วิจัยแล้วและผู้ตอบสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยได้โดยไม่ตอบแบบสอบถามหากรู้สึกล าบากใจหรือคับข้องใจ โดยไม่มีผลต่อ

การเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลผ่านผู้ประสานงานโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์

การวิจัยและให้ผู้ประสานงานอธิบายรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรับทราบโดยผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิ์ปฏิเสธในการตอบ

แบบสอบถามได้ 

2. ผู้วิจัยท าการรักษาความลับของผู้ตอบแบบสอบถามโดยไม่เปิดเผยรายช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะถือ

เป็นความลับและน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยหรือพิจารณาค าตอบเป็นรายบุคคล 
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ในการสนับสนุนเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งน้ี  
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บทคัดย่อ 

ภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทย วัตถุประสงค์ของ

การศึกษานี้คือเพื่อประเมินภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียนอายุ 10-12 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (จ านวน 217 คน) ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและประเมินภาวะโภชนาการ

โดยการวัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า น้ าหนักและส่วนสูงโดยเฉลี่ยสูงกว่าค าแนะน า และเมื่อวิเคราะห์ 

ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุพบว่าเด็กมีภาวะน้ าหนักเกินร้อยละ 21.2 และอ้วน 20.7 และเมื่อวิเคราะห์ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

พบว่าเกือบท้ังหมด (ร้อยละ 98.6) มีส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจัยไม่มีปัญหาการขาดพลังงานแบบ

เรื้อรัง แตม่ีภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน ดังนั้น 

ในอนาคตควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน และมีมาตรการในการเฝ้าระวังติดตาม 

ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน 

 

ค าส าคัญ : ภาวะโภชนาการ เด็กวัยเรียน น้ าหนักเกิน 

 

Abstract 

  Overweight and obesity in school-aged children are considered a health problem in worldwide 

and Thailand. The aim of this study was to assess nutritional status of school-aged children 10 to 12 year 

olds in the Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage 

(n=217). The data was collected by using general questionnaire and nutritional status was evaluated by 

anthropometric measurement. The results were revealed that average of weight and height are higher 

than recommendation. The respective of overweight and obese children was 21.2% and 20.7% in the 

BMI-for-age, and most of children (98.6%) have reach a height in accordance with the criteria height-for-

age. It has been shown that participants did not have long-term energy deficiency, but confronted with 

over-nutritional status. It might be due to intrinsic and extrinsic factors that influence nutritional status of 
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school-aged children. In the future, activities for improved nutritional status should be promoted and 

should have surveillance measures to monitor the nutritional status of school-aged children.  

keywords : nutritional status, school-aged children, overweight  

 

บทน า   

 ภาวะโภชนาการเป็นภาวะสขุภาพท่ีเป็นผลจากการบรโิภคอาหารและการใช้ประโยชน์ของสารอาหารในร่างกาย โดย

ภาวะโภชนาการ จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาวะโภชนาการปกติ อันเป็นผลมาจากการบริโภคอาหารเหมาะสมและ

ร่างกายใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้เป็นปกติ และภาวะทุพโภชนาการ อันเป็นผลมาจากร่างกายได้รับสารอาหารไม่

เหมาะสม และ/หรือร่างกายมีความบกพร่องในการใช้ประโยชน์จากสารอาหาร (วราภรณ์ เสถียรนพเก้า และคณะ, 2558) ซึ่ง

ภาวะน้ าหนักเกินเกิดจากการได้รับพลังงานจากสารอาหารเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ จนมีการสะสมพลังงานส่วนเกินไว้ในรูป

ของไขมันเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายมากผิดปกติ จนท าให้เกิดโรคอ้วน (Kantachuvessiri, 2005) และส่งผลเสียต่อ

สุขภาพ อีกทั้งยังส่งผลต่อความผิดปกติทางเมตาบอลิกและความเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ (Bischoff, 2017)  

ภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเป็นปัญหาที่ส าคัญของสาธารณสุขไทย 

(วีระเดช พิศประเสริฐ, 2561) องค์การอนามัยโลกรายงานว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนได้เพิ่มขึ้นทั่วโลกจาก 31 ล้านคนในปี  

พ.ศ. 2533 เป็น 44 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 และภายในปี พ.ศ. 2568 คาดการณ์ว่าจะมีเด็กเป็นโรคอ้วนทั่วโลก 70 ล้านคน 

(ส านักโภชนาการ , 2557) ซึ่งประเทศไทยสถานการณ์น้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนจากข้อมูลการเฝ้าระวังและติดตาม 

ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ปี พ.ศ. 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 

พ.ศ. 2546 ที่พบเด็กวัยเรียนเป็นโรคอ้วนร้อยละ 13.6 (ส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง, 2557) ซึ่งปัจจัยสาเหตุที่ท าให้

ภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนในเด็ก ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ขาดการออกก าลังกาย 

เศรษฐานะทางสังคมของผู้ปกครอง พันธุกรรม การเลี้ยงดูของผู้ปกครอง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึง่ภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วน

ส่งผลกระทบต่อเด็กหลายประการ ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะสั้น เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ท าให้เด็ก

นอนไม่เต็มที่ มีอาการง่วงนอนตอนกลางวัน ซึ่งอาจท าให้ผลการเรียนไม่ดี ส่วนผลกระทบในระยะยาว คือ โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบด้านจิตใจ เช่น โดนล้อเลียนเรื่องรูปร่าง

หรือรู้สึกวิตกกังวลกับรูปต่างของตนเอง (จารุณี นุ่มพูล, 2558) ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลตอ่การปรบัตัวเข้าสงัคมในเวลาต่อมาของ

เด็กได้ โดยงานวิจัยนี้มีการประเมินภาวะน้ าหนักและโรคอ้วนในเด็ก โดยใช้กราฟการเจริญเติบโตส าหรับเด็กอายุ 5-19 ปี ของ

องค์การอนามัยโลก ซึ่งประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for age) และดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุ 

(BMI for age) ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้วิเคราะห์ตัวช้ีวัดน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (Weight for age) เนื่องจากตัวบ่งช้ีดังกล่าว  

องค์การอนามัยโลกแนะน าว่าไม่เหมาะที่จะประเมินในเด็กที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป เพราะเด็กกลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตทางด้าน

ร่างกายอย่างรวดเร็ว ถ้าใช้ตัวช้ีวัดน้ าหนักต่ออายุในเด็กกลุ่มนี้ อาจถูกแปลผลว่าน้ าหนักเกินหรืออ้วนได้ ซึ่งในความเป็นจริง

เด็กเหล่านี้อาจเพียงแค่สูงขึ้นจากการที่ร่างกายมีการเจริญเติบอย่างรวดเร็ว (World Health Organization, 2019) โดย

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ เป็นดัชนีบ่งช้ีภาวะการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานในอดีต ถ้าเด็กได้รับอาหารไม่เพียงพอ

เป็นเวลานานจะท าให้เด็กตัวเตี้ยได้ ดังนั้นจึงเป็นดัชนีบ่งช้ีภาวะการขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรัง ส่วนดัชนีมวลกายตาม
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เกณฑ์อายุ เป็นตัวช้ีวัดที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นดัชนีบ่งช้ีที่ใช้ประเมินภาวะโภชนาการทั้งด้านขาดและเกินได้  

อีกทั้งเป็นดัชนีที่เหมาะสมส าหรับการติดตามประเมินผลโครงการระยะสั้น เพราะน้ าหนักจะสามารถปรับขึ้นมาสมดุลกับ

ส่วนสูงในระยะเวลาสั้นได้ (วราภรณ์ เสถียรนพเก้า และคณะ, 2558)  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการประเมินภาวะโภชนาการเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ทราบถึงขนาดของปัญหาภาวะน้ าหนักเกินหรือ

โรคอ้วนในเด็กเรียน โดยเกณฑ์การวินิจฉัยขององค์การอนามัยโลกเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลาย  จึง

น ามาสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 4-6 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ถึงภาวะโภชนาการ

ในเด็กวัยเรียนกลุ่มดังกล่าวมาก่อน เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปสู่การส่งเสริมภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียนต่อไป 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 รูปแบบการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) ในนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 217 คน เพศชายและหญิง อายุระหว่าง 10-12 ปี  

สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีจ านวนทั้งหมด 242 คน แต่มีนักเรียนที่ไม่ได้มาวัดส่วนสูงและช่ังน้ าหนักใน

วันที่ไปเก็บข้อมูลจ านวน 25 คน ข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนจึงมีทั้งหมด 217 คน และนักเรียนส่งคืนแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปและมีข้อมูลครบถ้วนท้ังสิ้น 144 คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 11 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด ศาสนา อาศัยอยู่

กับใคร ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา อาชีพปัจจุบันของบิดา ระดับการศึกษาสูงสุดของมารดา อาชีพปัจจุบันของมารดา 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และโรคประจ าตัว 

 2. การประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีรายละเอียดวิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ และ

เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1) ส่วนสูง ท าการวัดด้วยเครื่องวัดส่วนสูงมาตรฐานในลักษณะยืนวัด ผู้ถูกวัดถอดรองเท้าและ

เครื่องประดับบนศีรษะ ผู้ถูกวัดยืนตัวตรงเท้าราบกับพ้ืน ส้นเท้าชิดกัน และชิดกับแถบวัดส่วนสูงด้านหลัง แผ่นหลัง หัวไหล่ ก้น 

สัมผัสกับแถบวัดส่วนสูงด้านหลังหรือผนัง เข่าเหยียดตรง ทิ้งน้ าหนักเท่ากันบนเท้าทั้งสองข้าง แขนปล่อยตามสบาย วางข้าง

ล าตัว ฝ่ามือหันเข้าหาล าตัว สายตามองตรงไปข้างหน้า ดึงที่วัดระดับศีรษะวางลงต าแหน่งที่สูงที่สุดของศีรษะ สายตาผู้อ่านค่า 

อยู่ระดับเดียวกับแถบค่าวัดส่วนสูง เพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ถูกต้องแม่นย าที่สุด อ่านค่าละเอียดใกล้เคียง 0.1 ซม. บันทึกใน

แบบบันทึก (วราภรณ์ เสถียรนพเก้า และคณะ, 2558) โดยท าการวัดส่วนสูงสองครั้ง แต่จะท าการวัดครั้งที่สาม ในกรณีที่ครั้งที่

หนึ่งและสองต่างกันมากกว่า 0.5 เซนติเมตร โดยจะเลือกค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกันมากท่ีสุด 2 ค่ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล (Daniels, 

Khoury and Morrison, 2000) 
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2) น้ าหนัก ใช้เครื่องช่ังมาตรฐาน TANITA รุ่น BC-601 โดยวางเครื่องช่ังให้สมดุลบนพื้นที่เรียบ ให้ผู้ช่ัง

ถอดรองเท้า หมวก เสื้อผ้าที่หนา เครื่องประดับที่หนัก พวงกุญแจ กระเป๋าเงิน เป็นต้น ก่อนขึ้นช่ังต้องรอให้เลข 0 ปรากฏบน

หน้าจอ จากนั้นบอกให้ผู้ช่ังยืนบนเครื่องช่ังในต าแหน่งกึ่งกลางและให้ยืนตัวตรง หน้ามองตรงไปข้างหน้า รอให้ค่าที่ปรากฏนิ่ง

ไม่เปลี่ยนแปลงก่อนอ่านผล บันทึกค่าน้ าหนักที่อ่านได้ละเอียดใกล้เคียง 0.1 กิโลกรัม บันทึกค่าในแบบบันทึก (วราภรณ์ 

เสถียรนพเก้า และคณะ, 2558) โดยท าการช่ังน้ าหนักสองครั้ง และท าการช่ังน้ าหนักครั้งที่สาม ในกรณีที่ครั้งที่หนึ่งและสอง

ต่างกันมากกว่า 0.3 กิโลกรัม โดยจะเลือกค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด 2 ค่ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล (Daniels, Khoury and 

Morrison, 2000) 

3) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (Height for age) เมื่อทราบส่วนสูงของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ให้น าไปจุดลงบน

กราฟส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ โดยลากเส้นส่วนสูงในแนวนอน ให้ตัดกับเส้นอายุในแนวตั้ง แล้วอ่านค่าตรงจุดตัด หากการ

เจริญเติบโตมากกว่า 3SD แปลว่า สูงมาก ถ้าอยู่ระหว่าง 3SD ถึง -2SD แปลว่า ส่วนสูงตามเกณฑ์ ถ้าอยู่ระหว่าง -2SD ถึง -

3SD แปลว่า เตี้ย และถ้าน้อยกว่า -3SD แปลว่า เตี้ยมาก (World Health Organization, 2019) 

4) ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุ (BMI for age) เมื่อทราบส่วนสูงและน้ าหนักของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ให้
ค านวณค่าดัชนีมวลกายก่อน โดยสูตรการค านวณดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) คือ BMI = น้ าหนัก (กก.) / 
ส่วนสูง (ม.2) (World Health Organization Western Pacific Region, 2000) จากนั้นน าไปจุดลงบนกราฟดัชนีมวลกาย
ตามเกณฑ์อายุ โดยลากเส้นดัชนีมวลกายในแนวนอน ให้ตัดกับเส้นอายุในแนวตั้ง หากการเจริญเติบโตมากกว่า 2SD แปลว่า 
อ้วน ถ้าอยู่ระหว่าง 1SD ถึง 2SD แปลว่า น้ าหนักเกิน ถ้าอยู่ระหว่าง -2SD ถึง 1SD แปลว่า ปกติ ถ้าอยู่ระหว่าง -3SD ถึง -
2SD แปลว่า ผอม และถ้าน้อยกว่า -3SD แปลว่า ผอมมาก (World Health Organization, 2019) 
 

 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

 1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอ

เก็บข้อมูลทั่วไปและประเมินภาวะโภชนาการนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทั้งหมด 242 คน  

 2. เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนแล้ว ก็ด าเนินการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 โดยให้คุณครูประจ าช้ันทยอยน านักเรียนมาทีละห้อง เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยใช้เวลาในการ

เก็บข้อมูลทั้งสิ้น 1 สัปดาห์ ซึ่งพบว่ามีนักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนในวันที่ไปเก็บข้อมูล จ านวน 25 คน 

 3. หลังจากช่ังน้ าหนักและวัดส่วนสูง ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปให้แก่นักเรียน โดยจะมีนักเรียนที่

สามารถให้ข้อมูลในแบบสอบถามได้ครบถ้วน ก็จะส่งคืนแบบสอบถามให้แก่ผู้วิจัยทันที ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถตอบค าถาม

ทั่วไปในแบบสอบถามได้ ก็ให้น าแบบสอบถามกลับไปให้ผู้ปกครองเป็นผู้กรอกข้อมูล และส่งคืนแบบสอบถามให้แก่คุณครู

ประจ าช้ันและผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามในวันถัดไป ซึ่งใช้เวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งสิ้น 1 สัปดาห์ ซึ่งพบว่ามีนักเรียนคืน

แบบสอบถามและข้อมูลครบถ้วนท้ังสิ้น 144 คน 

 4. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ส าหรับข้อมูลที่เป็นลักษณะช่วงช้ันหรืออันตรภาค ( Interval scale) จะน ามาทดสอบการกระจายข้อมูลโดยใช้ 
Kolmogorov-Smirnov test ซึ่งพบว่าข้อมูลส่วนสูงมีการแจกแจงปกติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน ส่วนข้อมูลอายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว และน้ าหนัก มีการแจกแจงไม่ปกติ จึงวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน
และพิสัยควอไทล์ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาอื่นๆ ได้แก่ จ านวนและร้อยละ ส าหรับข้อมูลลักษณะทางประชากร 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุ 
 

ผลการวิจัย  

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 144 คน มีอายุเฉลี่ย 11.4 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ อาศัยอยู่กับบิดามารดา การศึกษาของบิดามารดาอยู่ในระดับการศึกษาสูง คือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ส่วนใหญ่

บิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน และส่วน

ใหญ่นักเรียนไม่มีโรคประจ าตัว 

 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ าแนกตามเพศ 

จ านวน 144 คน 

รายการ 
เพศ 

รวม 
ชาย (58 คน) หญิง (86 คน) 

อาย ุ(ปี)¶ 11.3 (1.7) 11.5 (1.8) 11.4 (1.7) 
ศาสนา 
   พุทธ 
   อิสลาม 
   ศริสต ์

 
56 (96.6) 
1 (1.7) 
1 (1.7) 

 
83 (96.5) 
2 (2.3) 
1 (1.2) 

 
139 (96.5) 

3 (2.1) 
2 (1.4) 

อาศัยอยู่กับใคร 
   บิดามารดา 
   ผู้อื่น  

 
56 (96.6) 
2 (3.4) 

 
84 (97.7) 
2 (2.3) 

 
140 (97.2) 

4 (2.8) 
การศึกษาสูงสุดของบิดา 
   ไม่ได้เรียนหนังสือ 
   ช้ันประถมศึกษา 
   ช้ันมัธยมศึกษา 
   ปวช./ปวส./อนุปรญิญา 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
0 (0.0) 
5 (8.6) 
5 (8.6) 

14 (24.1) 
34 (58.7) 

 
0 (0.0) 
8 (9.3) 

15 (17.4) 
19 (22.1) 
44 (51.2) 

 
0 (0.0) 
13 (9.0) 
20 (13.9) 
33 (22.9) 
78 (54.2) 

อาชีพปัจจุบนัของบิดา 
   ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานลูกจ้างเอกชน 
   ค้าขาย/ประกอบธรุกิจส่วนตัว 
   รับจ้างท่ัวไป 
   เกษตรกร 
   ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
   อื่นๆ 

 
10 (17.3) 
17 (29.3) 
25 (43.1) 
4 (6.9) 
0 (0.0) 
1 (1.7) 
1 (1.7) 

 
14 (16.3) 
19 (22.0) 
39 (45.3) 
9 (10.5) 
1 (1.2) 
1 (1.2) 
3 (3.5) 

 
24 (16.7) 
36 (25.0) 
64 (44.4) 
13 (9.0) 
1 (0.7) 
2 (1.4) 
4 (2.8) 
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รายการ 
เพศ 

รวม 
ชาย (58 คน) หญิง (86 คน) 

การศึกษาสูงสุดของมารดา 
   ไม่ได้เรียนหนังสือ 
   ช้ันประถมศึกษา 
   ช้ันมัธยมศึกษา 
   ปวช./ปวส./อนุปรญิญา 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
0 (0.0) 
3 (5.2) 

12 (20.7) 
10 (17.2) 
33 (56.9) 

 
0 (0.0) 
6 (6.9) 

20 (23.3) 
13 (15.1) 
47 (54.7) 

 
0 (0.0) 
9 (6.2) 

32 (22.2) 
23 (16.0) 
80 (55.6) 

อาชีพปัจจุบนัของมารดา 
   ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   พนักงานลูกจ้างเอกชน 
   ค้าขาย/ประกอบธรุกิจส่วนตัว 
   รับจ้างท่ัวไป 
   เกษตรกร 
   ว่างงาน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
   อื่นๆ 

 
11 (19.0) 
15 (25.9) 
24 (41.3) 
1 (1.7) 
0 (0.0) 
4 (6.9) 
3 (5.2) 

 
19 (22.1) 
16 (18.6) 
40 (46.5) 
3 (3.5) 
0 (0.0) 
6 (7.0) 
2 (2.3) 

 
30 (20.8) 
31 (21.5) 
64 (44.4) 
4 (2.8) 
0 (0.0) 
10 (7.0) 
5 (3.5) 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัว¶ 50,000 (66375) 50,000 (42500) 50,000 (50000) 
โรคประจ าตัว 
   ไม่มี 
   มี 

 
46 (79.3) 
12 (20.7) 

 
72 (83.7) 
14 (16.3) 

 
118 (81.9) 
26 (18.1) 

¶ค่ามัธยฐานและพิสัยควอไทล์ 

 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 217 คน มีน้ าหนักเฉลี่ยประมาณ 40 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ยประมาณ 147 
เซนติเมตร เกือบทุกคนมีส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 98.6 และมีดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์น้ าหนักเกินร้อยละ 
21.2 และอ้วนร้อยละ 20.7 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ภาวะโภชนาการของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จ าแนกตามเพศ จ านวน 217 คน 

รายการ 
เพศ 

รวม 
ชาย (104 คน) หญิง (113 คน) 

น้ าหนัก (กิโลกรัม)¶ 39.3 (22.0) 40.2 (16.5) 40.1 (19.2) 
ส่วนสูง (เซนติเมตร)† 144.9 (10.1) 148.1 (8.2) 146.6 (9.3) 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ(Height for age)£  
   สูงมาก (มากกว่า 3SD) 
   ส่วนสูงตามเกณฑ์ (3SD ถึง -2SD) 
   เตี้ย (-2SD ถึง -3SD) 
   เตี้ยมาก (น้อยกว่า -3SD) 

 
1 (0.9) 

103 (99.1) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 

111 (98.2) 
2 (1.8) 
0 (0.0) 

 
1 (0.5) 

214 (98.6) 
2 (0.9) 
0 (0.0) 

ดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อาย ุ(BMI for age)£    
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รายการ 
เพศ 

รวม 
ชาย (104 คน) หญิง (113 คน) 

   อ้วน (มากกว่า 2SD) 
   น้ าหนักเกิน (1SD ถึง 2SD) 
   ปกติ (-2SD ถึง 1SD) 
   ผอม (-3SD ถึง -2SD) 
   ผอมมาก (น้อยกว่า -3SD) 

26 (25.0) 
23 (22.1) 
50 (48.1) 
5 (4.8) 
0 (0.0) 

19 (16.8) 
23 (20.4) 
69 (61.1) 
2 (1.7) 
0 (0.0) 

45 (20.7) 
46 (21.2) 
119 (54.8) 

7 (3.3) 
0 (0.0) 

¶ค่ามัธยฐานและพิสัยควอไทล์ 
†ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
£จ านวนและร้อยละ 
 
อภิปรายผล  

จากข้อแนะน าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ าวันส าหรับคนไทย พ.ศ. 2546 ได้มีค าแนะน าว่าเด็กผู้ชาย
อายุ 9-12 ปี ควรมีน้ าหนักประมาณ 33 กิโลกรัม และควรมีส่วนสูง 139 เซนติเมตร และเด็กผู้หญิงอายุ 9-12 ปี ควรมีน้ าหนัก
ประมาณ 34 กิโลกรัม และควรมีส่วนสูง 143 เซนติเมตร (ส านักโภชนาการ, 2546) ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มี
น้ าหนักและส่วนสูงค่อนข้างสูงกว่าค าแนะน า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามาจากปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อภาวะโภชนาการของเด็ก 
เช่น บริโภคนิสัยส่วนบุคคล อิทธิพลจากครอบครัว อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน และสื่อโฆษณา นอกจากน้ีปัจจัยทางเศรษฐานะทาง
สังคม เช่น รายได้ อาชีพ การศึกษาของผู้ปกครองก็มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก ซึ่งจากงานวิจัยของ 
Xie et al (2003) และ Goodwin et al (2006) พบว่า เด็กวัยรุ่นท่ีมาจากครอบครัวที่มีรายได้สูงหรือผู้ปกครองมีการศึกษาที่
ดี จะมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า เช่น ได้รับโปรตีน แคลเซียม ผลิตภัณฑ์จากนม และผักผลไม้
มากกว่าเด็กวัยรุ่นที่มีจากครอบครัวที่มีรายได้หรือผู้ปกครองมีการศึกษาต่ า  

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 214 คน (ร้อยละ 98.6) เป็นไปตามเกณฑ์ มีเพียงเด็กผู้ชาย 1 คน 
(ร้อยละ 0.5) ที่ส่วนสูงเกินเกณฑ์ ซึ่งบ่งช้ีได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาขาดพลังงานจากสารอาหารเรื้อรัง อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนมีบริการนมกล่องให้แก่นักเรียนทุกวันในช่วงบ่าย ซึ่งนมเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
กระดูกและการเพิ่มการเจริญเติบโตด้านความสูงให้แกเ่ด็ก (Berkey et al, 2009) นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลใหร้่างกายมีการเจริญเติบโต
เป็นตามเกณฑ์ (Borer, 1995) แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจาณาดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุ พบว่านักเรียนมีภาวะน้ าหนักเกิน 
ร้อยละ 21.2 และอ้วนร้อยละ 20.7 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่านักเรียนสามารถเข้าถึงร้านค้าในมหาวิทยาลัยที่จ าหน่ายเครื่องดื่มและ
ขนมขบเคี้ยวซึ่งเป็นอาหารทีม่ีพลังงาน ไขมัน และน้ าตาลสูง ส่งผลให้นักเรียนได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ (พเยาว์ 
อิศรพันธุ,์ 2551) ซึ่งปัญหาภาวะน้ าหนักเกินหรืออ้วนในเด็กวัยเรียนยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Rerksuppaphol (2010) 
ที่ศึกษาความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนอายุ 6-15 ปี จังหวัดนครนายก พบว่ามีความชุกของภาวะ
น้ าหนักเกินร้อยละ 12.8 และโรคอ้วนร้อยละ 9.4 แต่การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุ เพศ การเป็นลูกคนเดียว 
จ านวนคนท่ีอาศัยอยู่กับเด็ก กับภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Sengmeuang et al (2010) 
ที่ศึกษาความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี จังหวัดขอนแก่น พบว่าความชุก
ของภาวะน้ าหนักเกินร้อยละ 9.5 และโรคอ้วน ร้อยละ 4.95 อีกทั้งผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับการส ารวจโรงเรียนใน 
เขตเมือง โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสียงและผู้ปกครองค่อนข้างมีฐานะในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เด็กร้อยละ 
25 เป็นโรคอว้นถึง 1 ใน 4 ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก (กรมสุขภาพจิต, 2547) และสอดคล้องกับการประเมิน
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ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กเกรด 5-9 ในโรงเรียนสองภาษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าความชุกของภาวะ
น้ าหนักเกินคือร้อยละ 10.4 และโรคอ้วนร้อยละ 8.4 (Chawla, 2011) ซึ่งจากการศึกษาของสุทธิชา (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเกิดภาวะอ้วนในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 
เพศ ช้ันปีการศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับความเช่ือด้านสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 
การเกิดภาวะอ้วน นอกจากน้ี จากการศึกษาภาวะโภชนาการในระดับโลก พบว่า ในประเทศท่ีก าลังพัฒนาผู้ที่มาจากครอบครัว
ที่มีรายได้สูงจะมีภาวะน้ าหนักเกินหรืออ้วนมากกว่าครอบครัวที่มีรายได้ต่ า (Moore et al, 2010) 

ดังนั้น การศึกษาในอนาคตควรศึกษาในกลุ่มประชากรที่ใหญ่มากขึ้น ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน เพื่อน าผลที่ได้ไปจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการใน 
เด็กวัยเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีการติดตามเฝ้าระวังโดยการประเมินภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 
 

สรุปผลการวิจัย   

 ภาวะโภชนาการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 4-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนมีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ซึ่งบ่งช้ีได้ว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหาขาดพลังงานจากสารอาหารเรื้อรัง แต่

เมื่อพิจารณาดัชนีมวลกายตามเกณฑ์อายุ พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของนักเรียนมีภาวะน้ าหนักเกินและอ้วน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย

ต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะโภชนาการให้เหมาะสมและมีมาตรการในการ

ติดตามเฝ้าระวังภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  
Factors Related to Consumption Behavior of Pork Grill Buffet of University Students 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงส ารวจในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนิสิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 415 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารบุฟเฟ่ต์ 3) ทัศนคติการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ 4) อิทธิพลของสื่อโฆษณา โปรโมช่ัน 5) พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟ

เฟ่ต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Eta และ Pearson's correlation ก าหนดนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน

กลาง ร้อยละ 73  และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ ระดับช้ัน

ปีการศึกษา (P-value=0.001) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ (P-value<0.001) ทัศนคติในการบริโภคอาหารบุฟ 

(P-value <0.001) อิทธิพลของการโฆษณา โปรโมชั่น (P-value<0.001) 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการบริโภค บุฟเฟ่ต์ อาหาร นักศึกษา 

 

Abstract 

 The purpose of this survey research were to study the consumption behavior of pork grill buffet 

of Naresuan University Students and the factors related to consumption behavior of pork grill buffet of 

Naresuan University Students. The sample were 415 bachelor degree students (year 1 to 4) at Naresuan 

University in year 2560. The data were collected by using a questionnaire divided into 5 parts including, 1) 

Personal information, 2) Knowledge about pork grill buffet, 3) Attitude of pork grill buffet, 4) The influence 

of advertising and promotion, and 5) Consumption behavior of pork grill buffet. The data were analyzed 

by using Eta and Pearson's correlation set the significance at level 0.05. 

 The results showed that the consumption behavior of pork grill buffet of Naresuan University 

Students was in the medium level (73%). Factors related to consumption behavior of pork grill buffet set 

the significance at level 0.05, including academic classes (P-value = 0.001) knowledge about pork grill 
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buffet (P-value < 0.001) attitude of pork grill buffet (P-value < 0.001) the influence of advertising 

promotions (P-value < 0.001). 

keywords : Consumption Behaviors, Buffet, Food, Students 

 

บทน า   

 อาหารเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีใน

ปริมาณที่เหมาะสมหรือเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่จะน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวันจะท าให้ร่างกาย

เจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกาย การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมทั้งคุณค่าและปริมาณจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

และการด าเนินชีวิต  

การบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ เป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาจากการบริโภคอาหาร

บุฟเฟ่ต์ ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเล การกินเนื้อสัตว์ใน

ปริมาณมากเกินกว่าร่างกายจ าเป็น ท าให้ร่างกายต้องใช้น้ าปริมาณมากในการขับสารอาหารประเภทโปรตีนออกมา ซึ่งจะท าให้

ไตท างานหนักอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไต โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคมะเร็ง อันเกิดจากสารคาซิโนเซน เวลาเราย่าง

อาหารจะติดเป็นเขม่าปนมากับอาหาร หรือจุดด าๆบนเนื้อ แม้จะตัดออกก็ไม่ได้ปลอดภัย 100 % เพราะโดนความร้อนโดยตรง

จากแผ่นกระทะ กระทะมีการเคลือบสาร มีสารตะกั่วปะปน เมื่อรวมกับเขม่าที่ปนออกมาท าให้เกิดปฏิกิริยากันกลายเป็นสาร

ก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง (ยศสินี หัวดง, 2558)  นอกจากนั้นการรับประทานอาหารปิ้งย่างหรือรมควันเป็นประจ าจะเสี่ยงต่อการ

ได้รับสารอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ 1.สารไนโตรซามีน (Nitrosamines) พบในปลาหมึกย่าง ปลาทะเลย่าง และในเนื้อสัตว์ที่ใส่

สารไนเตรท ประเภทแหนม ไส้กรอก เบคอน แฮม ที่มีสีแดงผิดปกติ ท าให้เสี่ยง สารก่อมะเร็ง ท้ังมะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร 

2.สารพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) พบมากในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหาร ปิ้ง ย่าง สารกลุ่มนี้บางชนิดมีฤทธิ์ร้ายแรงทาง

พันธุกรรมมากกว่าสารอะฟลาทอกซินตั้งแต่ 6 -100 เท่า และ 3.สารพีเอเอช หรือสารกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก 

ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เกิดในควันไฟ ไอเสียของเครื่องยนต์ ควันบุหรี่ 

และเตาเผาเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสารนี้จะพบในบริเวณที่ไหม้เกรียมของอาหารที่ปรุงด้วยการปิ้ง ย่ าง หรือ

รมควัน ของเนื้อสัตว์ท่ีมีไขมันหรือมันเปลวติดอยู่ด้วย เช่น หมูย่างติดมัน ไก่ย่างติดมัน หากรับประทานเข้าไปเป็นประจ าจะมี

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งตับ ซึ่งจากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าในปี 2553 มีผู้ป่วย

มะเร็งตับในประเทศไทย จ านวน 23,410 ราย และเสียชีวิต 20,334 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 55 คนต่อวัน หรือ 2 คน

ต่อช่ัวโมง (กรมอนามัย, 2560) นอกจากการเกิดโรคมะเร็งแล้วยังมีการปนเปื้อนของเช้ือโรคตามเนื้อสัตว์หรือผักต่างๆ การไม่

ดูแลความสะอาดของร้านค้าและวัตถุดบิท าให้เกิดผลเสียตอ่ผู้บรโิภค พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกตอ้งของผู้บริโภคเองมีผลเสยี

อย่างมากต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรับประทานต่อเนื่องบ่อยครั้ง ผลที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกและเห็นได้ชัดเจนคือภาวะ

อ้วน ต่อมาก็จะอาจเกิดโรคกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs) ซึ่งหมายถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ประกอบด้วย 4 กลุ่มโรคที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคเบาหวาน กลุ่มโรคมะเร็ง และกลุ่ม

โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นท่ีสูง กรมอนามัย, ม.ป.ป ) 

 นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จะอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ รวมทั้งสังคม การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากวัยก่อนเรียนมาสู่วัยรุ่นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
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วัยรุ่นมีมากเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นๆ จึงมีความต้องการพลังงานและสารอาหารต่างๆ ค่อนข้างสูง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

และรูปแบบการบริโภคที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง สามารถน ามาคาดการณ์ภาวะการเกิดโรคในวัยผู้ใหญ่ได้ (ชญาดา แสนศิริ

วงษ์และจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์, 2550) โดยพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มวัยรุ่นจะเน้นไปที่บริมาณของอาหารมากกว่า

สารอาหารที่ได้รับ และมีเงินอยู่จ ากัดแต่ความต้องการอาหารมีไม่จ ากัด อาหารบุฟเฟ่ต์จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการเลือกบริโภค

และเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น สังเกตได้จากการเปิดร้านอาหารบุฟเฟ่ต์บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย มีการเปิดร้านอาหารบุฟเฟต์

เพิ่มขึ้นและมีจ านวนผู้บริโภคมาก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของนักศึกษาที่มาบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ในกลุ่มนักศึกษา มหาวิยาลัย เนื่องจากเป็น

วัยท่ีมีการใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ มีอิสระในการด ารงชีวิตหรือการใช้จ่าย มีความรู้ด้านการใช้ชีวิต เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม

การบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ และเพื่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 ประชากร  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 ถึง ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรภาคปกติ ปี

การศึกษา 2560 ซึ่งมีจ านวนนิสิตทั้งหมด 19,117 คน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง   

ค านวณจากสูตรของแดเนียล (Wayne W., D., 1995) โดยใช้ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค านวณได้ดังนี้ 

 

                   n = 376.6 

เพื่อป้องกันการสูญหายของการเก็บข้อมูลและข้อมูลไม่ครบถ้วนจึงค านวณเพิ่มอีกร้อยละ 10 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างใน

การเก็บข้อมูลในครั้งนี้จึงเท่ากับ 415 คน ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Sampling) ซึ่งผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง

โดยให้มีการครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

1. สุ่มตัวอย่างกลุ่มการเรียนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ให้ครอบคลุม 

 1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาล

ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

 1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 1.3 กลุ่มศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์

และการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ 

2.สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคณะ โดยใช้วิธีเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling ) 

3.เมื่อได้ขนาดตัวอย่างคณะแล้วจึงน ามาสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยใช้การจับฉลากแบบไม่มีการคืนที่ 
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เคร่ืองมือวิจัย การพัฒนาเคร่ืองมือ และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษา

งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาดัดแปลงการสร้างเครื่องมือโดยมีเนื้อหาที่คลอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยและประยุกต์ใช้

แบบสอบถามของวิไลวรรณ คงกิจ(2548), ศลาลิน ดอกเข็ม (2554), ศุภลักษณ์ ทองนุ่น (2552), วิไลวรรณ บุญวิเซ็นต์(2556), 

เครือมาศ มีเกษม(2554) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ตอน 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง (Index of Item 

– Objective Congruence: IOC) ได้ค่า ระหว่าง 0.89-0.80 

การหาความเช่ือมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบ ก่อนที่จะน าไปใช้จริงและน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยการทดสอบความเช่ือมั่น โดยวิธีของ Cronbach's Alpha โดย

มีค่าความเช่ือมั่นระหว่าง 0.83-0.73 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

ข้อมูลสถิติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อส าหรับแสดงการกระจายของข้อมูลและเพื่ออธิบายลักษณะ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยน าเสนอ  ดังนี้  

-ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  น าเสนอด้วย  จ านวนความถี่(Frequency) ร้อยละ (Precentage)    

-ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ ทัศนคติการ

บริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ อิทธิพลของสื่อโฆษณา น าเสนอด้วยจ านวนค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)   

2. สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytic statistics) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระคือปัจจัยส่วนบุคคลและ

ทัศนคติการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ กับตัวแปรตามคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์โดยทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่า Eta 

และ Pearson Correlation. 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง/ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย 

 ในการศึกษาการวิจัยครั้ งนี้ผู้วิจัยได้ท าการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการขออนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรใบอนุมัติเลขท่ี COA No. 122/2018 , IRB No. 0146/61หลังจาก

นั้นผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงคณบดีและผู้บริหารฝ่ายกิจการนิสิตคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงค์และขออนุญาติเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ผลการวิจัย  

1)  ค่าดัชนีมวลกาย BMI ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ (18.6-22.9) คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาอยู่

ในระดับผอมเกินไป (น้อยกว่า 18.5) ร้อยละ 21.9 และน้อยที่สุดอยู่ในระดับอ้วนมาก (มากกว่า 30) ร้อยละ 2.9สถานที่พัก

อาศัย ส่วนใหญ่พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ69.4 รองลงมา พักหอพักภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 22.7 และน้อย
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ที่สุด พักอาศัยที่บ้าน ร้อยละ 3.9ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับช้ัน ปริญญาตรี ร้อยละ 33.7 รองลงมา 

มัธญมศึกษาตอนปลาย  ร้อยละ 22.2 และน้อยที่สุด สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.3  

2) พฤติกรรมการบริโภค ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างบริโภคหมูกระทะ คิดเป็นร้อยละ 55.4 จ านวนครั้งที่ใช้บริการต่อ

เดือน ส่วนใหญ่ใช้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 38.8 รองลงมาใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 30.6 และน้อยที่สุดคือ ใช้

บริการมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือนร้อยละ 12.5 ช่วงเวลาที่ใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้บริการช่วง 18.01 - 20.00 น. ร้อยละ 73 

รองลงมาใช้บริการช่วง16.00 - 18.00 น. ร้อยละ 13.7 และน้อยที่สุดคือ ใช้บริการช่วง หลังเวลา 22.00 น. ร้อยละ 0.3ช่วง

วันที่ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่ใช้บริการช่วง วันเสาร์ - วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 64.7

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง ต่ ากว่า 200 บาท ร้อยละ 57.1 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 

201 - 300 บาท ร้อยละ 31.8 และน้อยที่สุดค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง มากกว่า 400 บาท ร้อยละ 1.7 บุลคลที่ใช้บริการร้านอาหาร

บุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่ใช้บริการกับเพื่อน ร้อยละ 66.7 รองลงมา ใช้บริการกับแฟน ร้อยละ 18.1 และน้อยที่สุดคือ ใช้บริการคน

เดียว ร้อยละ 4.8 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่  1 
 

ตางรางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  จ าแนกตามคุณลักษณะทางประชากร (n=415)  

คุณลักษณะทางประชากร 
n=415 

จ านวน ร้อยละ 
ดัชนีมวลกาย (MBI, กิโลกรัมต่อตารางเมตร)   

 ผอมเกินไป (น้อยกว่า 18.5) 91 21.9 

 ปกติ (18.6-22.9) 211 50.8 

 น้ าหนักเกิน (23.0-24.9) 45 10.8 

 อ้วน (25.0-29.9) 56 13.5 

 อ้วนมาก (30ขึ้นไป) 12 2.9 

 ̅ = 21.44, S.D = 3.75, Min =13.06, Max = 40.91   
ความนิยมในการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ 

 หมูกระทะ 
 

244 
 

58.8 

 ชาบ ู 171 41.2 

จ านวนคร้ังท่ีท่านใช้บริการต่อเดือน   

 น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 75 18.1 
 1 ครั้งต่อเดือน 127 30.6 
 2 ครั้งต่อเดือน 161 38.8 
 มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน 52 12.5 
ช่วงเวลาที่ใช้บริการ   
 16.00 – 18.00น. 57 13.7 
 18.01 – 20.00น. 303 73 
 20.01 – 22.00น. 54 13 
 หลังเวลา 22.00น. 1 0.3 
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ช่วงวันที่ใช้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์   
 วันจันทร์ - วันศุกร์ 147 35.4 
 วันเสาร์ - วันอาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ 268 64.6 

      

3) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษาประกอบด้วย 

        3.1) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์

ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย (r=0.238) 

             3.2) ทัศนคติในการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของ

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย (r=0.306) 

                    3.3) อิทธิพลของการโฆษณา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p <0.001) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับน้อย (r=0.306) 

             3.4) ระดับช้ันปีการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านใน อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P=0.001) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ Eta เท่ากับ 

0.204  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษา โดย:  Pearson 

Correlation 

ปัจจัย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

r p-value 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.019 0.697 
ความรู้เกี่ยวกับการบรโิภคอาหารบุฟเฟ่ต์ 0.238 <0.001* 
ทัศนคติในการบรโิภคอาหารบุฟเฟ่ต์ 0.306 <0.001* 
อิทธิพลของการโฆษณา 0.306 <0.001* 

* P-value <0.05   

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษา: Eta Correlation 

ปัจจัย 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

p-value 
Eta 

เพศ 0.086 0.079 
ระดับชั้นปีการศึกษา 0.204 0.001* 

คณะที่ศึกษา 0.073 0.331 

ดัชนีมวลกาย (BMI) 0.142 0.080 
สถานท่ีพักอาศัย 0.122 0.102 
ระดับการศึกษาผูป้กครอง 0.104 0.489 

ราคา 0.098 0.263 

บุคคลใกล้ชิด 0.041 0.953 
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* P-value <0.05   
 

อภิปรายผล  

     1) ลักษณะทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ระดับช้ันปีการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจากการศึกษา พบว่า
นักศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ที่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับ เอกพล บุญช่วยชู 
(2559)  ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับช้ันปีที่ก าลังศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือในทิศทาง
เดียวกันกับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารไทย และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยเป็นความสัมพันธ์ในระดับต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้วิชาอาหารไทยรวมทั้งคุณค่าและประโยชน์
ของอาหารมาหลายครั้ง ส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยและสอดคล้องกับการศึกษาของ รุ่งฟ้า โต๊ะถม (2558) 
พบว่า ระดับช้ันที่เรียนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนใน
ระดับช้ัน เรียนที่สูงขึ้น ท าให้นักเรียนได้รับความรู้และแนวทางการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง และสอดคล้องสิริไพศาล ยิ้ม
ประเสริฐ (2559) ที่กล่าวว่าระดับการศึกษามีความส าคัญต่อเจตคติและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลโดยตรง เพราะบุคคล
ที่มีระดับการศึกษาสูงย่อมมีความรู้ในเรื่องโภชนาการดีกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ าหรือไม่มีการศึกษา ดังนั้น ระดับการศึกษา
จึงมีความส าคัญต่อการเลือกซื้ออาหารและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลอย่างมาก สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ. (2559) ได้กล่าว
ว่าอิทธิพลของการศึกษา การมีความรู้รื่องคุณค่าของอาหารอาจเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสนใจเลือกซื้อ การที่ปรากฏว่า
บุคคลนิยมรับประทานอาหารบางอย่างเพราะมีความรู้เรื่องคุณค่าของอาหารนั้น แสดงให้เห็นความส าคัญของความรู้ทาง
โภชนาการ แต่ไม่สอดคล้องกับ Kim, K. W., Shin, E. M., & Moon, E. H. (2004) และ ทัศนา ศิริโชติ (2555) ที่กล่าวไว้ว่า 
วัยรุ่นจะกินอาหารตามแฟช่ันนิยม ได้แก่ อาหารฟาสต์ฟูดส์ ทางตะวันตก อาหารจังก์ฟู้ดส์ ได้แก่ อาหารขบเคี้ยว เด็กวัยรุ่นไม่
ว่าจะมีการศึกษาอยู่ในระดับใดก็จะมีความคิดและความต้องการที่จะชอบสิ่งใหม่ๆ และรสชาติที่แปลกจากเดิมเหมือนกัน 
นอกจากนั้นเด็กวัยรุ่นชอบเลียนแบบและเอาอย่างกัน ถึงแม้จะเรียนในช้ันที่ต่างกันก็เป็นเพื่อนกัน ไปเที่ยวและรับประทาน
อาหารด้วยกันได้ถึงแม้การศึกษาจะแตกต่างกัน 
    นิสิตที่มีลักษณะทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ รายรับ/รายได้ คณะที่ศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก อาหารบุฟเฟ่ต์เป็นอาหารกระแส
นิยมที่วัยรุ่นมักรับประทานตามกระแส โดยอาจจะมีสื่อโฆษณา ทัศนคติเป็นตัวกระตุ้นให้มีพฤติกรรมการรับประทาน จึงท าให้
มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ (2560) พบว่า นักศึกษาที่มี
สถานภาพทางเพศ คณะ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ที่พักอาศัย และค่าดัชนีมวลกายต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่แตกต่าง
กัน และ สอดคล้องกับ การศึกษาของศรีบังอร สุวรรณพานิช (2555) ที่พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศ ระดับการศึกษาเงินท่ีได้รับจาก
ผู้ปกครอง การศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครองและการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่
แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ สุวรรณา เชียงขุนทด และคณะ(2556)ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การบริโภค
อาหารกับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเพศสถานภาพ การศึกษา รายได้กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน 
     2) ลักษณะทางด้านปัจจัยน า มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก โดยพบว่า นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ส่วนใหญ่มีความรู้ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
สอดคล้องกับการศึกษาของ และจากการศึกษาของ อนุกูล พลศิริ (2551) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า การบรรยายของอาจารย์ในห้องเรียนและการศึกษาค้นคว้าของ
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นักศึกษา มีผลต่อความรู้ในการบริโภคอาหารและสอดคล้องกับ El Ansari, W., Adetunji, H., & Oskrochi, R. (2014) พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ระบุแหล่งที่ได้รับข้อมูลในเรื่องการบริโภคอาหาร คือ โรงเรียน และสอดคล้องกับ เอกพล บุญช่วยชู ได้
ศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักศึกษาได้ผ่านการเรียนวิชาอาหารไทยมาแล้ว จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ของอาหารไทย 
และประเภทของอาหารไทยได้ดี ท าให้นักศึกเล็งเห็นถึงคุณค่าของอาหารไทย และมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร
ไทยเป็นประจ าด้วย 
        ทัศนคติในการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติในการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสุวรรณา เชียงขุนทด และ
คณะ (2556) และสอดคล้องกับ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
วัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ทัศนคติต่อการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
พบว่าทัศนคติต่อการบริโภคอาหารของคนในเขตภาษีเจรญิและพฤติกรรมการบรโิภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจได้รับ
อิทธิพลมากจากกลุ่มเพื่อน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางกลุ่มมีวัฒนธรรมต่างๆที่ถ่ายทอดกันมาในสถานศึกษา และเป็น
ปัจจยส าคัญที่มีต่อผลต่อพัฒนาการทางด้านทัศนคติของบุคคล 
         3) ลักษณะทางด้านปัจจัยเอื้อ ได้แก่ สถานที่พักอาศัย ระดับการศึกษาผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของกลุ่มตวัอย่าง อาจเนื่องมากจาก นิสิตส่วนใหญ่พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลยั ที่มีร้านอาหารบุฟ
เฟ่ต์อยู่รอบมหาลัยเป็นจ านวนมาก จึงท ามีให้อิสระในการเลือกรับประทานอาหาร และเมื่อไม่ได้พักอาศัยที่บ้านที่มีผู้ปกครอง
ดูแลอย่างใกล้ชิดมีเวลาเอาใจใส่ในเรื่องการรับประทานอาหารแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษาผู้ปกครอง รวมถึงวัยรุ่นอาจมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น ตามแนวคิด ทัศนา ศิริโชติ (2555) ที่กล่าวไว้ว่ า วัยรุ่นจะกินอาหารตามแฟช่ันนิยม 
ได้แก่ อาหารฟาสต์ฟูดส์ ทางตะวันตก อาหารจังก์ฟู้ดส์จึงท าให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ (กัลยา ยังสุขยิ่ง , 2556) ด้านการพักอาศัย ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ส่วนใหญ่อยู่หอพักภายนอกมหาวิทยาลัย มีร้านค้า ร้านอาหาร รอบมหาวิทยาลัยและที่พักอาศัย และส่วนใหญ่
เลือกรับประทานอาหารเอง แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีอิสระในการเลือกอาหารรับประทาน และมีก าลังในการใช้จ่ายเลือกซื้อ
อาหารมารับประทาน และสอดคล้องกับ เอกพล บุญช่วยชู (2559) ศึกษาเรื่อง ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร พบว่า คณะที่ก าลังศึกษา/สาขาวิชา ระดับการศึกษาสูงสุด
ของผู้ปกครอง อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และอาชีพของผู้ปกครองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหารไทย 
          4) ลักษณะทางด้านปัจจัยเสริม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
อิทธิพลของสื่อโฆษณา พบว่า ส่วนใหญ่ อิทธิพลของสื่อโฆษณา โปรโมช่ัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟต์มาก 
สอดคล้องกับ วิลาสินี พิพัฒน์พัลลภ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้ง
ย่าง สไตล์ญี่ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งยิ่งสไตล์ญี่ปุ่นในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่
มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในอันดับแรกได้แก่การโฆษณา เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นต้น ซึ้งมีผลอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นันทิภา เจิดจ ารัส (2555) พบว่าปัจจัยย่อยด้านการโฆษณา เช่น แผ่นพับ 
หนังสือพิมพ์เป็นปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการบริโภคบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระดับมาก  สื่อ
ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหาร นั้นคือ สื่อยังคงเป็นสิ่งสร้างแรงกระตุ้นใน การบริโภคอาหาร โดยอย่างยิ่งสื่อทาง
โทรทัศน์และการจัดรายการส่วนลดพิเศษ ทั้งนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของชาญ เดชอัศวนง (2556) พบว่า เครื่องมือ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อ และจิต พนธ์ชุมเกตุ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คือ การโฆษณา ด้านราคา และบุคคลใกล้ชิดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟต์ อาจ
เนื่องมาจาก วัยรุ่นเป็นวัยที่รับประทานอาหารตามกระแสนิยม มีทัศนคติ มีความรู้ตามที่ได้รับมาจากการเรียนรู้ในชีวิตและมี
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อิสระทางการใช้จ่ายเงินภายใต้รายได้ในแต่ละเดือนอาจท าให้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามที่ตนเองเข้าใจหรือ
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ มโนลี ศรีเปารยะ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจบริโภคอาหารขอ ง
ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การจูงใจด้านผลิตถัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเช้าด้านระดับความถี่ในการบริโภคไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
สรุปผลการวิจัย   

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์กับปัจจัยก าหนดทางสังคมหลาย
ประการ  การที่บุคคลหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมออกมานั้น อาจะมีหลายสาเหตุจากที่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อบุคคลนั้น 
จากทฤษฎีพฤติกรรม PRECEDE Model ของ Lawrence W.Green ได้กล่าวว่า ปัจจัยน า เกิดจากการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ปัจจัยเอื้อ เป็นปัจจัยสนับสนุน หรือยับยั้ง ให้เกิดไม่ให้เกิดพฤติกรรม ได้แก่ 
แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ  ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ ปัจจัยเสริม เป็นการเสริมแรงหรือแรงกระตุ้นให้ท าเป็นปัจจัยภายนอก
ที่มาจากคนหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคล ปัจจัยส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการกระตุ้นเตือน   
            จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่า พบว่า ส่วนใหญ่พฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่ในระดับปานกลาง อาจจะเกิด
จากการที่ระดับช้ันปีการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้อาจขาดความรู้เนื่องจาก นิสิตในระดับช้ัน เรียนที่สูงขึ้น ท าให้นิสิตได้รับ
ความรู้และแนวทางการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง การมีความรู้เรื่องอาหารอาจเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหาร จึงส่งผลให้นิสิตแสดงพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารอยู่ระดับปานกลาง และมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารบุฟเฟ่ต์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า และนิสิตมีทัศนคติในการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งนิสิตอาจ
ไม่ได้ค าแนะน าในการรับประทานอาหารยุฟเฟ่ต์ที่ถูกต้อง อาจไม่สามารถยับยั้งช่ังใจในการรับประทาน จึงส่งผลให้ขาดความ
ตระหนักในเรื่องของการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ และส่งผลให้นิสิตแสดงพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์อยู่ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับ Moreno-Gómez,et al. (2012)พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
โดยรวมในระดับปานกลาง อาจ เป็นเพราะนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับอาหารและ โภชนาการระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าเป็น
นักศึกษาจาก ภูมิภาคจะอาศัยตามหอพักซึ่งไม่มีโอกาสปรุงอาหาร เอง ต้องรับประทานอาหารจากร้านอาหารจึงเลือก 
รับประทานอาหารตามสะดวกอาจเป็นข้อจ ากัดหนึ่งใน การเลือกรับประทานอาหาร และสอดคล้องกับ ทัศนา ศิริโชติ (2555) 
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารโดยรวมและในทุกคณะอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ มโนลี ศรีเปารยะ. (2559). ที่พบว่า เด็กวัยรุ่น ที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ้งร้านอาหารจานด่วนเปิดโอกาสให้
ผู้บริโภคใช้เวลาในร้านอาหารจานด่วนได้อย่างเป็นอิสระในการ ท ากิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ ในขณะเดียวกัน 
เด็กวัยรุ่นเป็นวัยที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนจึงค่อนข้างมีความรู้ในการบริโภคอาหารจานด่วนอยู่บ้าง แต่ เนื่องจากสังคมของเด็ก
วัยรุ่นที่ต้องเข้ากลุ่มเพื่อท ากิจกรรมหรือเพื่อสังสรรค์ท าให้ในบางครั้ง รู้ว่าอาหารบางอย่างไม่มีประโยชน์แต่ต้องรับประทาน
เพราะต้องเข้ากลุ่ม การรับประทานอาหาร จานด่วนถึงแม้จะไม่มีประโยชน์แต่ก็ไมเกิดโทษให้เห็นทันทีจึงท าให้ผู้ที่รับประทาน
ไม่เกิด ความรู้สึกกลัวอาหารจานด่วน   
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากศึกษาพบว่า ทัศนคติในการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ อิทธิพลของสื่อโฆษณา และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
บุฟเฟ่ต์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ของตัวบุคคล ดังนั้นควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ ผลข้างเคียงและอันตรายจากการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ ทั้งนี้ควรพัฒนาการใช้
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ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนเพื่อเป็นเครื่องมือ ส าคัญในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพื่อปลูกฝังความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องใน
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 

Factors Related to quality of sleep by High school Student  

in Yupparaj wittayalai school, Chiang Mai province 

 

                         ประภัสสร ติบ๊เต็ม1*   
1คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

prapassont58@email.nu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และแบบแผนการ
ด าเนินชีวิต กับคุณภาพการนอนหลับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 306 คน เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามคุณลักษณะทางประชากร ความเครียด และคุณภาพการนอนหลับพิตส์เบิร์ก ตรวจสอบความตรงเครื่องมือ
โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และทดสอบความเที่ยงโดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าระหว่าง 0.92-0.72 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi-square test)ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับดี ร้อยละ 63.70 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ความเครียด (p-value < 0.001) แบบแผนการด าเนินชีวิต 
ได้แก่ การดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว/กล่อง ในตอนเย็นหรือก่อนนอน (p-value = 0.032) การรับประทานอาหารจ าพวก
ถั่ว ผักดิบ และของหมักดองในตอนเย็นหรือก่อนนอน (p-value = 0.041) การรับประทานอาหารมื้อหนักในตอนเย็นหรือก่อน
นอน (p-value = 0.001) การขับถ่ายปัสสาวะในตอนกลางคืนบ่อยกว่าตอนกลางวัน(p-value = 0.032) การท ากิจกรรมหรือ
ท างานที่ท าให้ท่านรู้สึกเคร่งเครียดก่อนนอน เช่น อ่านหนังสือเรียน ท าการบ้าน เป็นต้น (p-value = 0.009) และการนอน
หลับในห้องที่เงียบสงบปราศจากเสียงรบกวน (p-value = 0.006) 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพการนอนหลับ, ความเครียด, แบบแผนการด าเนินชีวิต 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to study sleep quality and Factors Related to quality 
of sleep by High school Student in Yupparaj wittayalai school, Chiang Mai province. 326 students were 
selected by random sampling. The research parameters were personal factors, Strain, Lifestyles and the 
quality of sleep by Pittsburgh Sleep Quality Index : PSQI. Fatigue and Sleep Quality scales were tested for 
the content validity by 3 experts. The reliability with Cronbach's alpha coefficient of Fatigue and Sleep 
Quality Scales were 0.92 and 0.72, respectively. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, and Chi-square test. The major findings were as follows: 1. High school Student was good level 
in quality of sleep by 63.70% 2. Factors Related to quality of sleep by High school Student were Strain (p-
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value < 0.001),  Lifestyles on Drink milk before sleep (p-value = 0.032) , take food (p-value = 0.001) , 
Excretion (p-value = 0.032),  Doing activities or work that makes you feel serious before bed (p-value = 
0.009) and Sleeping in a quiet room without noise (p-value = 0.006) 

 
keywords : Sleep Quality, Strain,  Lifestyles  

 

บทน า   

 การนอนหลับเป็นความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน มนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตในการนอนหลับ 
(Montagna & Chokroverty, 2011 อ้างใน นาฎนภา อารยะศิลปธร และคณะ, 2560) เพราะในช่วงการนอนหลับเป็น
ช่วงเวลาที่ส าคัญที่สมองและร่างกายใช้ในการบ ารุงซ่อมแซมส่วนต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อให้ร่างกายมีประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน 
(กนกวรรณ ลิ้มศรีเจริญ, 2553)  การนอนหลับที่มีคุณภาพ คือ การหลับลึกและหลับสนิท สมองได้พักผ่อนเต็มที่ มีวงจรการ
หลับท่ีปกติ มีช่วงเวลาของการหลับท่ีเหมาะสมกับอายุ  ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึกของบุคคลนั้น ซึ่งถ้าบุคคลที่นอนหลับ
ได้ครบวงจรตามความต้องการของร่างกาย จะตื่นนอนด้วยความสดช่ืน กระปรี้กระเปร่า รู้สึกได้ว่ามีการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ 
พึงพอใจต่อการนอนหลับที่ผ่านมา และพร้อมท่ีจะท างานหรือด าเนินชีวิตต่อไป ก็แสดงว่าการนอนหลับในคืนนั้นมีการหลับลึก
และมีคุณภาพ (วรกต สุวรรณสถิตย์, 2546) หากบุคคลนั้นนอนหลับไม่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ อารมณ์แปรปรวน เรียนรู้อะไรได้ช้าลง น้ าหนักขึ้น เฉื่อยชา ไม่มีสมาธิ พูดจาไม่รู้เรื่อง เจ็บป่วยง่าย 
(pornphanh, 2560) ดังนั้นคุณภาพการนอนหลับจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อสุขภาพของแต่ละบุคคล 
          วัยรุ่น (adolescence) เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมองมากที่สุด เมื่อเปรยีบเทียบ
กับวัยอื่นๆ วัยนี้เป็นวัยที่ต้องการการนอน 7-9 ช่ัวโมงต่อวัน แต่ความเป็นจริงพบว่า คนส่วนใหญ่ในวัยนี้นอนน้อยกว่าความ
ต้องการจริง พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะคิดว่ากิจกรรมต่างๆ ของลูกท่ีอยู่ในวัยนี้เป็นสาเหตุที่ท าให้ลูกของตนเหนื่อยล้า มีอาการขี้เซา 
ปลุกให้ตื่นยาก และไม่สดชื่นหลังตื่นนอน แต่ความเป็นจริงพบว่าอาการต่างๆ นี้ เกิดจากการที่นอนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากความผิดปกติของจังหวะวงจรชีวิต (Circadian rhythm) ยกตัวอย่างเช่น แบบหลับลงยาก 
(Delayed Sleep Phase Syndrome : DSPS) กว่าจะหลับลงได้ใช้เวลานาน แต่เมื่อหลับแล้วก็หลับสบายดี (สันต์ ใจยอด
ศิลป์, 2553) เป็นโรคของการนอนผิดเวลาที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น ประมาณร้อยละ 5 – 10 เป็นความผิดปกติของการนอนที่เกิด
จากการมี Circadian rhythm ยาวกว่าปกติ ท าให้ไม่รู้สึกง่วงนอนและนอนไม่หลับเมื่อถึงเวลานอน แต่จะเริ่มรู้สึกง่วงและ
สามารถนอนหลับได้ไม่ยากในเวลาที่ช้ากว่าเดิม และไม่สามารถตื่นได้ในเวลาที่ควรตื่น หรือตื่นยากและมักตื่นสายกว่าเวลาที่
ควรจะตื่น หากปลุกให้ตื่นตามเวลาก็จะท าให้มีอาการง่วงนอนมากในตอนกลางวัน ท าให้รบกวนต่อกิจวัตรประจ าวันอย่างมาก
โดยเฉพาะด้านการเรียนและสังคม (ปุณฑริกา สุวรรณประเทศ, 2553) ท าให้มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี ส่งผลให้รู้สึกไม่สด
ช่ืน เหนื่อยล้า ไม่กระตือรือร้นกับการเรียนในตอนเช้า ส่งผลให้มีพฤติกรรมหลับในเวลาเรียนได้ และผลกระทบที่ตามมาจะเห็น
ได้ว่า เมื่อหลับในเวลาเรียน ท าให้เรียนไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีอาจารย์สอน ไม่สามารถจับประเด็นในส่วนที่ส าคัญได้ ท า
ให้ผลการสอบไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ (นาฎนภา อารยะศิลปธร และคณะ, 2560)  
  จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วยเพศ อายุ การมีโรคประจ าตัว การใช้ยา และการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ซึ่งมีหลายงานวิจัยที่พบว่าปัจจัย
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการนอนหลับ (กันตพร ยอดใชย และคณะ, 2550) 2) ความเครียด  พบว่ามีความสัมพันธ์กับปัญหา
การนอนหลับ (ชลธิชา แย้มมาและพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย, 2555) 3) แบบแผนการด าเนินชีวิต พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
นอนหลับ (ดารัสนี โพธารส, 2560) ซึ่งสามารถประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ 
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        การใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับของพิตส์เบิร์กแปลภาษาไทยโดยตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ต้น
ชัยสวัสดิ์ (2540) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ประเมินคุณภาพการนอนหลับและความแปรปรวนของการนอนหลับในช่วง 1 เดือนที่ผ่าน
มา มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย 2) ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนกระทั่งหลับ 3) ระยะเวลาหลับ
ในแต่ละคืน 4) ประสิทธิภาพการนอนหลับ 5) การรบกวนการนอนหลับ 6) การใช้ยานอนหลับ และ 7) ผลกระทบต่อการท า
กิจกรรมช่วงกลางวัน จ านวน 9 ข้อค าถาม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.70 คะแนนรวมทั้ง 7 องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0 - 21 
คะแนน โดยคะแนนรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน หมายถึง คุณภาพการนอนหลับดี และคะแนนรวมที่มากกว่า 5 
คะแนน หมายถึงคุณภาพการนอนหลับไม่ดี (นาฏนภา อารยะศิลปธร และคณะ, 2560)  
 มีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการนอนหลับ ส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วย ผู้สูงอายุ นักศึกษามหาวิทยาลัย 
(นันทวรรณ พลสุวรรณ และคณะ,  2557; จีรภา กาญจนโกเมศ และคณะ, 2557; ดารัสดี โพธารส, 2560; พิชญ์สินี มงคลศิริ, 
2557; ผาณิตา ชนะมณี, 2549; อัญชลี ชุ่มบัวทอง, 2558; นาฏนภา อารยะศิลปธร และคณะ,  2560) ในขณะที่นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงของการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  มักจะมีการเรียนที่หนักและมีกิจกรรม
ต่างๆของทางโรงเรียนที่ส่งผลต่อการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ จะท าให้เกิดผลกระทบต่อการนอนหลับและมีภาวะเครียด  
  จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย      
โดยผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการสร้างเสริมคุณภาพการนอนหลับส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ่ 

  2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และแบบแผนการด าเนินชีวิตกับคุณภาพการนอน

หลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จงัหวัดเชียงใหม่ 

สมมติฐานการวิจัย 
     ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุระดับชั้นปี เกรดเฉลี่ยสะสม รายรับ การมีโรคประจ าตัว ความเครียด และแบบ
แผนการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

            นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 2,151 คน 

            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

     นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยค านวณขนาดตัวอย่างจาก
โปรแกรม n4Studies ใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วนแบบทราบประชากรดังสูตรต่อไปนี้ (นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, 2560)  

n     =           N   α/2 p(1-p) 

                      (N-1) +    α/2 p(1-p) 

 จากการค านวณ จะได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยจ านวน 247 คน และเพื่อป้องกันความไม่ครบถ้วนและความไม่
สมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 25 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างรวมจ านวนท้ังสิ้น 306
คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามชนิดเลือกตอบและเติม
ค าตอบในช่องว่าง โดยให้นักเรียนเป็นผู้ตอบแบบตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้นปี เกรดเฉลี่ย รายรับ การมี
โรคประจ าตัว การดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีน ท่ีพักอาศัย และระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียน จ านวน 9 ข้อ 
    ส่วนท่ี 2 แบบวัดความเครียดสวนปรุง ( Suanprung Stress Test-20:SPST-20 )  

ส่วนท่ี 3 แบบแผนการด าเนินชีวิต  
             ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับพิตส์เบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality Index : PSQI)  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
   1. ความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือแบบสอบถามที่มีอยู่แล้ว โดย
ใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ , 2540) และแบบแผนการด าเนินชีวิต (ดารัสนี โพธารส , 
2560) และแบบสอบถามคุณภาพการนอนหลับพิตส์เบิร์ก (ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และวรัญ ตันชัยสวัสดิ์, 2540) ผู้วิจัยจึง
น าแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา  
   2. ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) งานวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาแล้ว แบบวัดความเครียด
สวนปรุง มีค่า Reliability เท่ากับ 0.91 (นาฏนภา อารยะศิลปะธร และคณะ , 2560) แบบแผนการด าเนินชีวิต มีค่า 
Reliability  เท่ากับ 0.66 (ดารัสนี โพธารส, 2560) และคุณภาพการนอนหลับพิตส์เบิร์ก มีค่า Reliability เท่ากับ 0.70       
(นาฏนภา อารยะศิลปะธร และคณะ, 2560) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  งานวจิัยนี้ด าเนินการหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร การรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยได้จัดท าหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขออนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูลและช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
  2. ด าเนินการขอรายช่ือของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มงานฝ่ายบุคคลโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
ก าหนดวันและเวลาในการเก็บข้อมูล 
  3. ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานงานนัด
วันไปพบกลุ่มตัวอย่าง พร้อมก าหนดเวลาในการเก็บข้อมูล 
  4. ก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยท าการอธิบายวัตถุประสงค์  ประโยชน์ของการท าวิจัย  ขั้นตอนการตอบ
แบบสอบถามพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัยต่างๆ ก่อนลงมือเซ็นต์ยินยอมให้ข้อมูลแบบสอบถาม รวมทั้ง
มีการพิทักษ์สิทธ์ของกลุ่มตัวอย่าง   
  5. เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามครบแล้ว ผู้วิจัยกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือและผู้วิจัย
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอีกครั้งก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

  น าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับและน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดย

ใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่  จ านวนความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)  จ านวน

ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

569



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistics) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และแบบ

แผนการด าเนินชีวิต กับคุณภาพภาพการนอนหลับ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Consistency และก าหนดนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square test)  

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

โครงร่างวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (COA No. 

189/2018 , IRB No. 0143/61) 

 

ผลการวิจัย  

1) ระดับคุณภาพการนอนหลับภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคณุภาพการนอนหลับดี  ร้อยละ 63.70 และมี
คุณภาพการนอนหลับไมด่ี  ร้อยละ 36.30 ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง (N = 306)   

                     คุณภาพการนอนหลับภาพรวม                                    จ านวน                 ร้อยละ 
  คุณภาพการนอนหลับดี  ( น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คะแนน )                195                         63.70                                     
  คุณภาพการนอนหลับไม่ด ี ( มากกว่า 5 คะแนน )                           111                         36.30    

 ̅ = 5.05 , S.D = 2.66 ,  Min = 0 , Max = 15                               

 

          2) คุณภาพการนอนหลับรายด้านพิตส์เบิร์ก (Pittsburgh Sleep Quality Index) พบว่า 
  ด้านประสิทธิภาพการนอนหลับโดยปกติวิสัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพมากกว่า 85% ร้อยละ 88.20 
รองลงมาคือมีประสิทธิภาพ 75 – 84% ร้อยละ 10.10 
  ด้านระยะเวลาเข้านอนจนกระทั่งหลับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาทีจึงจะหลับ ร้อย
ละ 67.30 รองลงมาคือใช้เวลา 16 – 30 นาทีจึงจะหลับ ร้อยละ 25.20 และปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลบัเนื่องจากนอนไมห่ลบั
หลังจากเข้านอนไปแล้ว 30 นาที ส่วนใหญ่มีปัญหาน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 35.60 รองลงมาคือ ไม่มีปัญหาเลย ร้อย
ละ 31.70 
   ด้านระยะเวลาในการนอนหลับในแต่ละคืน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการนอนหลับมากกว่า 7 ช่ัวโมง 
ร้อยละ 49.00 รองลงมาคือมีระยะเวลาในการนอนหลับ 6 – 6.9 ช่ัวโมง ร้อยละ 33.00 

ด้านคุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัยดี ร้อยละ 50.30 
รองลงมาคือมีคุณภาพการนอนหลับเชิงอัตนัยไม่ค่อยดี ร้อยละ 38.90 
  ด้านการใช้ยานอนหลับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้เลย ร้อยละ 93.10 รองลงมาคือใช้น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
ร้อยละ 4.20 
  ด้านผลกระทบต่อการท ากิจกรรมในเวลากลางวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีอาการง่วงนอนหรือเผลอหลับขณะท า
กิจกรรมประจ าวัน ร้อยละ 74.80 รองลงมาคือมีอาการง่วงนอนหรือเผลอหลับขณะท ากิจกรรมประจ าวัน น้อยกว่า  1 ครั้ง/
สัปดาห์ ร้อยละ 18.30 และปัญหาเกี่ยวกับความกระตือรือร้นในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนใหญ่มีปัญหาน้อย
กว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 31.70 รองลงมาคือ มีปัญหา 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 28.80 
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  การรบกวนการนอนหลับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 72.90 รองลงมาคือ มี
ปัญหา 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 22.20 ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายดา้น  (N=306) 
คุณภาพการนอนหลับรายด้าน จ านวน  ( N=306 ) ร้อยละ 

ด้านที่ 1 ประสิทธิภาพการนอนหลับโดยปกติวิสยั  
                มากกว่า 85% 
               75 – 84% 
               65 – 74% 
               น้อยกว่า 65% 

 
270 
31 
3 
2 

 
88.20 
10.10 
1.00 
0.70 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายดา้น  (N=306) 
คุณภาพการนอนหลับ จ านวน  ( N=306 ) ร้อยละ 

ด้านที่ 2 ระยะเวลาเข้านอนจนกระทั่งหลับ 
2.1 ใช้เวลานานเท่าไรจึงจะนอนหลับ 
               น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที 
               16 – 30 นาที 
               31 – 60 นาที 
               มากกว่า 60 นาที 
2.2  ปัญหาเกีย่วกับการนอนหลับเนื่องจากนอนไม ่
       หลับหลังจากเข้านอนไปแลว้ 30 นาที 
                ไม่มีปัญหาเลย 
                มีปัญหาน้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห ์
                มีปัญหา 1-2 ครั้ง/สัปดาห ์
                3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

 
 

206 
77 
23 
0 
 
 

97 
109 
70 
30 

 
 

67.30 
25.20 
7.50 
0.00 

 
 

31.70 
35.60 
22.90 
9.80 

ด้านที่ 3 ระยะเวลาในการนอนหลับในแต่ละคืน  
               มากกว่า 7 ช่ัวโมง 
               6 – 6.9 ช่ัวโมง 
               5 – 5.9 ช่ัวโมง 
          น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง 

 
150 
101 
42 
13 

 
49.00 
33.00 
13.70 
4.20 

ด้านที่ 4 คุณภาพการนอนหลับเชงิอัตนัย 
               ดีมาก 
               ดี 
               ไม่ค่อยด ี
               ไม่ดเีลย 

 
23 
154 
119 
10 

 
7.50 
50.30 
38.90 
3.30 

ด้านที่ 5 การใช้ยานอนหลับ 
               ไม่เคยใช้เลย 
               ใช้น้อยกว่า 1 ครั้ง/สปัดาห ์
               1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์

 
285 
13 
8 

 
93.10 
4.20 
2.60 

571



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

               3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 0 0.00 
ด้านที่ 6 ผลกระทบต่อการท ากิจกรรมในเวลากลางวัน 
6.1 การมีอาการง่วงนอนหรือเผลอหลับขณะท ากิจกรรมประจ าวัน 
               ไม่มีอาการเลย 
               น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
               1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์
            3 ครั้ง/สปัดาห์ หรือมากกว่า 
 

 
 

229 
56 
19 
2 

 
 

74.80 
18.30 
6.20 
0.70 

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของคุณภาพการนอนหลับของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายดา้น  (N=306) (ต่อ) 

คุณภาพการนอนหลับ จ านวน  ( N=306 ) ร้อยละ 
6.2 ปัญหาเกี่ยวกับความกระตือรอืร้นในการท างานให้ส าเร็จ 
               ไม่มีอาการเลย 
               น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
               1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์
            3 ครั้ง/สปัดาห์ หรือมากกว่า 
ด้านที ่7 การรบกวนการนอนหลบั 
               ไม่มีปญัหา 
               น้อยกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
               1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์
                3 ครั้ง/สัปดาห์ หรือมากกว่า 

 
79 
97 
88 
42 
 

14 
223 
68 
1 

 
25.80 
31.70 
28.80 
13.70 

 
4.60 
72.90 
22.20 
0.30 

 
 3) การทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับ พบว่า ความเครียดมคีวามสัมพันธ์
กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ( x^2= 35.993 , P-value < 0.001 ) ดังแสดงในตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับ 

 
ความเครียด 

คุณภาพการนอนหลับ 
รวม(คน) 

 

   

 
p ดี(คน) ไม่ดี(คน) 

ระดับน้อย 
ระดับปานกลาง 
ระดับสูง 
ระดับรุนแรง 

รวม (คน) 

4 
75 
82 
34 
195 

0 
15 
47 
49 
111 

4 
90 
129 
83 
306 

35.993 

 
 

<0.001* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 4) การทดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งแบบแผนการด าเนินชีวิตรายด้านกับคุณภาพการนอนหลับ พบว่า ด้านการ
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มกอ่นนอน ได้แก่ ข้อ 2 การดืม่นมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว/กล่อง ในตอนเย็นหรือก่อนนอน 
(x^2= 6.915 , P-value = 0.032) ข้อ 5 การรับประทานอาหารจ าพวกถ่ัว ผักดิบ และของหมักดองในตอนเย็นหรือก่อนนอน 
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(x^2= 6.375 , P-value = 0.041) และข้อ 7 การรับประทานอาหารมื้อหนักในตอนเย็นหรือก่อนนอน (x^2= 13.206 , P-
value = 0.001) มีความสมัพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
        ด้านการขับถ่ายปัสสาวะเวลากลางคืน ได้แก่ ข้อ 12 การขับถ่ายปัสสาวะในตอนกลางคืนบ่อยกว่าตอนกลางวัน (x^2= 
6.862 , P-value = 0.032) มีความสัมพันธ์กับคณุภาพการนอนหลบัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
        ด้านการท ากิจกรรมหรือการท างานก่อนนอน ได้แก่ ข้อ 19 การท ากิจกรรมหรือท างานท่ีท าให้ทา่นรู้สึกเคร่งเครียดก่อน
นอน เช่น อ่านหนังสือเรียน ท าการบ้าน เป็นต้น (x^2= 9.385 , P-value = 0.009) มีความสมัพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
        ด้านสิ่งแวดล้อมในการนอนหลับ ข้อ 26 การนอนหลับในห้องที่เงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวน  (x^2= 10.230 , P-
value = 0.006)  

อภิปรายผล  

     1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับดี (≤ 5 คะแนน) ร้อยละ  63.70  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของดารัสนี โพธารส (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนหลับดี (≤ 5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 57.53 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกันตพร ยอดใชย (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ท านายคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ 

พบว่า คะแนนคุณภาพการนอนหลับของพยาบาลอยู่ในระดับดี  (x   =110, SD = 16.74) อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิชญ์สินี มงคลศิริ (2557) ที่ศึกษาคุณภาพการนอนหลับและผลของการฟังคลื่นเสียงเดลต้าเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนรวมคุณภาพการนอนหลับเกณฑ์
ไม่ดี (>5 คะแนน) จ านวน 78 คน ร้อยละ 76.47  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของผาณิตา ชนะมณี (2549) ที่ศึกษาคุณภาพการ
นอนหลับและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 76.30 มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี ชุ่มบัวทอง (2558) ที่ศึกษาคุณภาพการ
นอนหลับของผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ของผู้สูงอายุ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สู งอายุ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.10 มีคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนาฏนภา อารยะศิลปะธร 
(2560)ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาพยาบาล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอน
หลับในระดับไม่ดี ร้อยละ 78  ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ และ วรัญ ต้นชัยสวัสดิ์ (2540) ที่ศึกษา
หาความชุกของปัญหาคุณภาพการนอนไม่ดีและวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของ
พยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบว่า   พยาบาลประจ าการส่วนใหญ่มีคุณภาพการนอนไม่ดี (T-PSQI Score > 5) 
ร้อยละ 73 ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาล นักศึกษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้สูงอายุ จะมีความแตกต่างใน
เรื่องของคุณภาพการนอนหลับกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            2) ผลการวิเคราะห์ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลบัของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีน
ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
                   ความเครียด มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value< 0.001) สอดคล้องกับงานวิจัยของดารัสนี         
โพธารส (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบว่า ระดับความเครียด (r =.28 , p < 0.001) มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดี และสอดคล้องกับผาณิตา    
ชนะมณี (2549) ศึกษาคุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนคุณภาพการนอนหลับในระดับต่ าอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติ (r = .37) และสอดคล้องกับนาฏนภา อารยะศิลปะธร (2560) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการนอนหลับ
ขอนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
(r = .299, p < .001) แสดงให้เห็นว่าความเครียดท าให้กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี  
             แบบแผนการด าเนินชีวิต ด้านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ดังน้ี 
               ด้านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มก่อนนอน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.032 สอดคล้องกับ ณัฐรดี กาญจนานุชิต อธิบายว่า การดื่มนมมีผลดีต่อการท างานของสมองทั้งในขณะตื่นและ
ขณะหลับ ท าให้ตื่นอย่างสดช่ืน และหลับอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสมองได้พักผ่อนเต็มที่ การท างานในแต่ละวันก็จะเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 
                การรับประทานอาหารจ าพวกถั่ว ผักดิบ และของหมักดองในตอนเย็นหรือก่อนนอน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การนอนหลับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.041 สอดคล้องกับเพียรดี เปี่ยมมงคล (2536) อ้างในธิติมา ณรงค์ศั กดิ์ (2560) 
อธิบายว่า อาหารจ าพวกถั่ว ผักดิบและของหมักดอง จะท าให้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร ท าให้รู้สึกไม่สบายร่างกาย อีกทั้ง
อาหารที่มีไขมันสูงท าให้ระบบการย่อยอาหารท างานหนัก ส่งผลให้นอนไม่หลับ 
         การรับประทานอาหารมื้อหนักในตอนเย็นหรือก่อนนอน มีความสัมพันธ์ กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 สอดคล้องกับ Morin CM, Colin (2004) อ้างในธิติมา ณรงค์ศักดิ์ (2560) อธิบายว่า ควร
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักหรือเผ็ดก่อนนอน อย่างน้อย 4 ช่ัวโมง 
             การขับถ่ายปัสสาวะในตอนกลางคืนบ่อยกว่าตอนกลางวัน  มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.032 สอดคล้องกับ Harsora and Kessmann (2009) อ้างในซูหงษ์ ดีเสมอ (2010) อธิบายว่า ดื่มน้ า
เพียงเล็กน้อย หลังมื้ออาหารเย็น เพื่อลดการตื่นมาปัสสาวะในช่วงกลางคืน 
            การท ากิจกรรมหรือท างานท่ีท าให้ท่านรู้สึกเคร่งเครียดก่อนนอน เช่น อ่านหนังสือเรียน ท าการบ้าน เป็นต้น มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.009 ซึ่งกรมอนามัยและสมาคมโรคจากการหลับแห่ง
ประเทศไทย (2552) อธิบายได้ว่า  วิธีที่ท าให้การนอนหลับดีขึ้น ได้แก่  ไม่ควรท ากิจกรรมที่ท าให้จิตใจได้รับการกระตุ้นก่อน
นอน ไม่ควรดูหนัง ดูกีฬา อ่านหนังสือหรือคิดเรื่องเครียดๆก่อนนอน 
            ด้านสิ่งแวดล้อมในการนอนหลับ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.006 
สอดคล้องกับงานวิจัยของดารัสนี โพธารส (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่า การนอนหลับในห้องที่เงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวน มี
ความสัมพันธ์คุณภาพการนอนหลับที่ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = -.09, p .05) และสอดคล้องกับ  Morin CM, Colin 
(2004) อ้างในธิติมา ณรงค์ศักดิ์ (2560) อธิบายว่า ห้องนอนไม่ควรมีเสียงดังรบกวน เช่น เสียงโทรศัพท์ เสียงแตรรถ เสียง
นาฬิกาปลุก เป็นต้น เสียงเหล่านี้จะท าให้ตื่นนอนระหว่างคืน 
 

สรุปผลการวิจัย   

 ความเครียด มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (   35.993 , P-value < 
0.001 ) 
  แบบแผนการด าเนินชีวิต ด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับ ได้แก่ 
 1) ด้านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มก่อนนอน พบว่า แบบแผนการด าเนินชีวิตรายข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ 0.05 ได้แก่ การดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว/กล่อง ในตอนเย็นหรือก่อน
นอน (   6.915 , P-value = 0.032) การรับประทานอาหารจ าพวกถั่ว ผักดิบ และของหมักดองในตอนเย็นหรือก่อนนอน (   
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= 6.375 , P-value = 0.041) และการรับประทานอาหารมื้อหนักในตอนเย็นหรือก่อนนอน (   = 13.206 , P-value = 
0.001) 
  2) ด้านการขับถ่ายปัสสาวะเวลากลางคืน พบว่า แบบแผนการด าเนินชีวิตรายข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การนอนหลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ได้แก่ การขับถ่ายปัสสาวะในตอนกลางคืนบ่อยกว่าตอนกลางวัน (   = 6.862 
, P-value = 0.032)    
   3) ด้านการท ากิจกรรมหรือการท างานก่อนนอน พบว่า แบบแผนการด าเนินชีวิตรายข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการนอนหลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ การท ากิจกรรมหรือท างานท่ีท าให้ท่านรู้สึกเคร่งเครียดก่อนนอน 
เช่น อ่านหนังสือเรียน ท าการบ้าน เป็นต้น (  = 9.385 , P-value = 0.009)  
  4) ด้านสิ่งแวดล้อมในการนอนหลับ พบว่า แบบแผนการด าเนินชีวิตรายข้อต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
นอนหลับอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ การนอนหลับในห้องที่เงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวน  (  = 10.230 , P-
value = 0.006) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ คณะผู้บริหารโรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย  เชียงใหม่ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลจน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้อนุมัติให้ด าเนินการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์  จนมีความสมบูรณ์ 
  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่ตระหนักถึงความส าคัญของความเครียด เช่น การจัดตั้งชุมนุมผ่อนคลายความเครียด 

ช่วยบรรเทาและให้ค าปรึกษาในเรื่องความเครียดแก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ 

2.  นักเรียนควรมีวิธีควบคุมหรือจัดการกับความเครียดของตัวเองอย่างเหมาะสม ให้เวลากับตนเองเพื่อ ค้นหาสาเหตุของ

ความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น เช่น การท าสมาธิ การพูดคุยกับครอบครัว เพื่อน หรือคุณครูเพื่อ

ระบายความเครียด 

3.  นักเรียนควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อหนักก่อนเข้านอนอย่างน้อย 4 ช่ัวโมง หากมีอาการหิวจริงๆก่อนเข้านอน ควร

รับประทานอาหารเบาๆ เช่น การดื่มนม ควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเข้านอน เพราะการปวดปัสสาวะเวลากลางคืนจะ

รบกวนการนอนได้ ไม่ควรท ากิจกรรมที่ท าให้จิตใจได้รับการกระตุ้นก่อนนอน เช่น อ่านหนังสือเรียน ท าการบ้าน ควรจะมีการ

แบ่งเวลาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้รบกวนเวลานอน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

The Factors Influencing Fruit and Vegetable Consumption  
Behaviors  among Secondary School  Students 
In Muang Phitsanulok, Phitsanulok Province. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 4-6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้จ านวน 311 คน ซึ่งได้จากการ

ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) การเข้าถึงสถานที่

จ าหน่ายผักและผลไม้ (  =0.302) 2) ทักษะสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ (  =0.225) 3) ทักษะการตัดสินใจ(  =0.337)      

4) ทักษะการจัดการตนเอง (  =0.689) 5) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (  =0.349) 

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 

Abstract 

This research was a descriptive study aimed to 1) study fruit and vegetable consumption 

behaviors among secondary school students in Muang Phitsanulok, Phitsanulok Province 2) study factors 

effecting fruit and vegetable consumption behaviors among secondary school students in Muang 

Phitsanulok, Phitsanulok Province. Taro Yamane formula was used to calculate the sample size. The 

sample that used in this study are secondary school students in Muang Phitsanulok, Phitsanulok Province 
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of 311 students were selected by multistage random sampling. The research tool was a questionnaire. 

Descriptive statistics were used to analyze the frequency, percentage, average, standard deviation and 

Multiple Regression Analysis. The result shown 1) Overall fruit and vegetable consumption behaviors 

among secondary school students were moderate level. 2) The factors that effected fruit and vegetable 

consumption behaviors among secondary school students are 5 factors, positive effect were 1) access to 

fruit and vegetable store (  =0.302) 2) health communication skills (  =0.225) 3) health decision skills     

(  =0.337) 4) self-management skills ( =0.689) 5) media literacy skills ( =0.349). Significant at .05. 

 

keywords : factors influencing, fruit and vegetable consumption behaviors, secondary school students 

 

บทน า   

 ในปัจจุบันการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยจากข้อมูลรายงานสุขภาพประชาชนคนไทยปี พ.ศ. 2551 – 2552 

พบว่าการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยที่บริโภคผักและผลไม้ได้อย่างเพียงพอมีจ านวนร้อยละ 17.7 ส่วนในคนไทยที่การ

บริโภคผักและผลไม้ได้ไม่เพียงพอมีจ านวนร้อยละ 82.3 ซึ่งมีจ านวนมากกว่าผู้ที่บริโภคผักและผลไม้ได้เพียงพอ (ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) เด็กเป็นวัยที่ก าลังจะเจริญเติบโตจ าเป็นที่จะต้องได้รับอาหารให้ครบ 5 หมู่ซึ่ง

ผักและผลไม้ก็จดัอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ แต่เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของเด็กเปลี่ยนไปตามสังคมในปัจจุบันที่

ผู้ปกครองของเด็กไม่สามารถที่จะจัดเตรียมอาหารให้เด็กได้และได้มีอาหารแบบจานด่วนที่สะดวกต่อผู้ปกครองเด็กเกิดขึ้น 

ผู้ปกครองจึงเลือกที่จะซื้ออาหารแบบจานด่วนมาให้เด็กบริโภค ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารน้อยและมีผักเป็นส่วนประกอบที่น้อย 

และยังมีขนมขบเคี้ยวที่เป็นท่ีนิยมของเด็ก เด็กจึงเลือกที่จะบริโภคขนมขบเคี้ยวแทนอาหารหลักและแทนของว่างที่ควรจะเป็น

ผลไม้ที่เด็กควรจะต้องบริโภค เด็กจึงได้รับสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายจ าพวกแป้ง น้ าตาลและไขมันที่เกินต่อความ

จ าเป็นที่ร่างกายควรจะได้รับ ซึ่งรสชาติของขนมขบเคี้ยวที่เด็กชอบบริโภคอาจจะมีรสชาติที่เด็กชอบมากกว่าผักและผลไม้ จึง

ท าให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เด็กจะเลือกบริโภคผักและผลไม้ให้ได้จ านวนที่เพียงพอต่อร่างกายที่

จ าเป็นจะต้องได้รับต่อวัน จึงเปลี่ยนมาบริโภคขนมขบเคี้ยวแทนท าให้ภาวะโภชนาการของเด็กเปลี่ยนไป ส่งผลต่อสุขภาพของ

เด็กและภาวะโภชนาการมาก ท าให้มีการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และเกิดภาวะอ้วนในเด็กที่นับว่าเป็นปัญหาของ

สาธารณสุข (พิไลวรรณ จันทรังษี, 2558) 

 ผักและผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถท ารายได้ให้คนไทยมานาน ผักและผลไม้ในประเทศไทยมี

หลากหลายชนิด ทั้งนี้ผักและผลไม้ยังมีคุณค่าทางอาหารมากที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย โดยสารอาหารในผักและผลไม้ได้แก่ 

วิตามิน แร่ธาตุ เส้นใยอาหาร ที่ร่างกายต้องการ (สุจิตต์ สาลีพันธ์ , 2557) นอกจากนี้ผักและผลไม้ยังมีสารพฤกษาเคมีที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเซลล์มะเร็ง สารพฤกษาเคมีที่พบในผักและผลไม้มีดังนี้ สารคลอโรฟิลล์ พบในพืชที่มีสีเขียว สารคาโรทีนอยด์ พบในพืชที่มี

สีส้ม สารลูทีน พบในพืชที่มีสีเหลือง สารไลโคปีน พบในพืชที่มีสีแดง สารแอนโทไซยานิดิน พบในท่ีมีพืชสีม่วง สารอัลลิซิน พบ

ในพืชที่มีสีขาว สารอนิดอล ไอโซไทโอไซยาเนท พบในพืชตระกูลกะหล่ า โดยสารพฤกษาเคมีแต่ละตัวก็จะมีคุณค่าที่แตกต่าง
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กันไปและพบในพืชแต่ละสีที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่ร่างกายจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และสมดุลกับร่างกายจะต้อง

บริโภคผักและผลไม้ให้หลากหลาย (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) 

 จากการส ารวจการบริโภคผักและผลไม้ในกลุ่มเด็กวัยเรียนคือ เด็กท่ีมีอายุ 6 – 14 ปี ซึ่งมีการบริโภคผักและผลไม้ได้

ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้คือ ต้องบริโภคให้ได้ 400 กรัมต่อวัน โดยเด็กวัยเรียนเฉลี่ยบริโภคผัก

เพียง 13.9 กรัมต่อวัน บริโภคผลไม้เฉลี่ย 61.5 กรัมต่อวัน รวมการบริโภคผักและผลไม้เพียงคนละ 75.4 กรัมต่อวัน ซึ่งการ

บริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยเรียนในประเทศไทยบริโภคได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกก าหนด (มนฑิญา คงลาและ

เกียรติรัตน์ คุณารัตนพฤกษ์,  2555) 

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 2 กลุ่มงานโภชนาการพบว่าร้อยละของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่ม

อ้วนและอ้วน ในเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559 – 2561 ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี

เด็กมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 13.87 ปี 2560 ร้อยละ 15.83 ปี 2561 ร้อยละ 16.61 และข้อมูลของเด็กที่

มีภาวะสูงดีสมส่วนตามเกณฑ์ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 57 , 66.92 ปี 2560 

ร้อยละ 61.26, 59.10 ปี 2561 ร้อยละ 62.27, 62.12 จากข้อมูลผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การที่เด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่ม

อ้วน อ้วนและส่วนสูงของเด็กวัยเรียนที่ลดลงมาจากการที่เด็กวัยเรียนมีการบริโภคผักและผลไม้ได้ไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้หรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ท าให้เด็กเลือกที่จะไม่บริโภคผักและผลไม้ เหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของปัญหาที่ผู้วิจัย

สนใจที่จะศึกษาคือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 เขตเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ ระดับช้ันการศึกษา น้ าหนัก ส่วนสูง  เป็นค าถาม

แบบเลือกตอบและเติมค า จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยด้านครอบครัว ประกอบด้วย การอยู่อาศัย ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้ของ

ครอบครัว อาชีพผู้ปกครอง เป็นการเลือกตอบและเติมค า จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

และเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน แบ่งเป็น 3 ด้าน จ านวน 26 

ข้อ 
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ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 

6 ด้าน จ านวน 52 ข้อ  

 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

จ านวน 15 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1. การหาความตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

หาความตรงตามเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงด้านเนื้อหา ความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และพิจารณาส านวนภาษาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยค านวณค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาที่ดีมีค่ าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แบบสอบถามจึงสามารถน าไปใช้ได้           

ผลปรากฏว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1  

 2. การหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) 

โดยการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายลักษณะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  

- วิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha 

Coefficient) ซึ่งควรมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ผลปรากฏว่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.703 ถึง 0.852 

- วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้ โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ริ-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ซึ่ง

ควรมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ผลปรากฏว่า ค่า KR20 มีค่าเท่ากับ 0.8025 

 3. ความยากง่าย (Difficulty) 

  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบความรู้ที่วัดด้านสติปัญญา (Cognitive domain) โดยการทดลอง

ใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ซึ่งควรมีค่าความยากง่ายที่เหมาะสม 0.20  – 

0.80 ผลปรากฏว่า ค่าความยากง่าย        เท่ากับ 0.63 ถึง 0.77  

4. การหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) 

  ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้ปรบัปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ

คล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ

คะแนนรวม (Corrected Item-Total correlation) ซึ่งควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า ค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 

0.20 ถึง 0.53 

 การด าเนินการวิจัย 

 1.ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวน 1,386 คน 

2.การเลือกกลุ่มตัวอย่างขนาดกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane 

ได้กลุ่มตัวอย่างมาจ านวน 311 คน 

3.การสุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 ขนาด แบ่งตามขนาดจ านวนของนักเรียน

ช้ัน ป. 4 – 6 ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก  
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3.1 ท าการเลือกตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มขนาดมา เพื่อท าการสุ่มและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 

โดยการจับฉลากช่ือโรงเรียน ในแต่ละขนาดขึ้นมา 1 ครั้ง โดยโรงเรียนที่จับได้คือ โรงเรียนจ่าการบุญ , โรงเรียนวัดจันทร์

ตะวันตกมิตรภาพที่ 73, โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม ซึ่งมีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 1,217 คน 

3.2 น ารายช่ือนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ตั้งแต่ ป. 4 – 6 มารวมกันโดยรวมเพศชายและเพศหญิง โดยท า

ฉลากขึ้นมาโดยเขียนหมายเลข 1 – 4 แล้วจับฉลากได้หมายเลข 1 จึงเริ่มนับคนที่ 1 แล้วนับถัดมา 4 คน จนครบจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลในพื้นที่และช่วยติดต่อประสานงานกับทางผู้อ านวยการโรงเรียนจ่าการบุญ, โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73, 

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม  

 2.ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้แนะน าตัว เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย และขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในโรงเรียน 

 3.ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

และด าเนินการวิจัยต่อไป 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อหาค่า

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรตั้งแต่ระดับช่วงเท่าขึ้นไป โดยมีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตัวแปร

ขึ้นไปและมีตัวแปรตาม 1 ตัวแปร 

ผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=311) 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

  
137 
174 

 
44.1 
55.9 

ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษาปีท่ี 4               
 ประถมศึกษาปีท่ี 5 
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 

  
104 
100 
107 

 
33.4 
32.2 
34.4 

น้ าหนัก 
 20 – 43 กิโลกรัม     
 44 – 67 กิโลกรัม  

 
  

 
190 
109 

 
61.1 
35 
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 68 – 89 กิโลกรัม 12 3.9 
การอาศัยอยู่กับบิดา/มารดา 
 อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา 
 ไม่ได้อาศัยอยู่กับบดิา/มารดา 

  
260 
51 

 
83.6 
16.4 

รายได้ที่นักเรียนน ามาโรงเรียน 
 0 – 33 บาท 
 14 – 67  บาท 
 68 – 100 บาท 
Min = 0 Max = 100 M = 33.47 S.D. = 21.103 

 
  

 
185 
99 
27 

 
59.5 
31.8 
8.7 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 311 คน เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.9 อยู่ในระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 มากที่สุด จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่มีน้ าหนัก 20 -43 

กิโลกรัม จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 ส่วนใหญ่มีส่วนสูง 141 – 158 เซนติเมตร จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.3 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดา/มารดา จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6 รายได้ที่น ามาโรงเรียน อยู่ระหว่าง 0 – 33 บาท

เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 

2. พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ 

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=311) 

ตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 

พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม ้
     ระดับสูง (67 – 75 คะแนน) 
     ระดับปานกลาง (41 – 66 คะแนน) 
     ระดับต่ า (15 – 40 คะแนน) 

  
35 
244 
32 

 
11.2 
78.5 
10.3 

 

 จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาคือ ระดับสูง และ ระดับต่ า 

จ านวน  35 และ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ 10.3 ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะหป์ัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig 

อิทธิพลจากสื่อโฆษณา เพื่อนและครู (x21) 0.302 0.134 0.110 2.259 0.025 
ทักษะสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ (x25) 0.225 0.114 0.116 1.970 0.050 

ทักษะการตัดสินใจ (x26) 0.337 0.107 0.198 3.142 0.002 
ทักษะการจัดการตนเอง (x27) 0.689 0.121 0.293 5.689 0.000 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (x28) 0.349 0.107 0.179 3.263 0.001 
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     จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ทั้งหมด 5 ตัวแปร คือ การเข้าถึงสถานที่

จ าหน่ายผักและผลไม้ (  =0.302) ทักษะสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ(  =0.225) ทักษะการตัดสินใจ(  =0.337) ทักษะการ

จัดการตนเอง(  =0.689) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (  =0.349) สามารถสร้างตารางสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

            ̂  = 12.199 + 0.302(x21) + 0.225(x25) + 0.337(x26) + 0.689(x27) + 0.349(x28) 

 

อภิปรายผล  

   สมมติฐาน 1 ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ น้ าหนัก  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

   เพศ  ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้จึงเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากเพศหญิงมีการรักสุขภาพมากกว่า

เพศชายและมีการรับข้อมูลจากข่าวสารต่าง ๆ ด้วยตนเอง จึงอาจเป็นไปได้ว่าเพศที่ต่างกันท าให้พฤติกรรมการบริโภคผักและ

ผลไม้ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมณฑิรา กงลา (2555)พบว่า นักเรียนหญิงบริโภคผักและผลไม้ ร้อยละ 9.3 ซึ่ง

มากกว่านักเรียนชายที่บริโภคเพียงร้อยละ 3.3 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา ศรียศและคณะ (2560)พบว่า เพศมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

    น้ าหนัก ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากเด็กที่มีน้ าหนักตัวมากไม่

ชอบรับประทานผักและผลไม้ เพราะมีความคิดว่า ผักและผลไม้มีรสชาติไม่อร่อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติพงษ์ คง

สมบูรณ์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาโภชนาการของเด็กนักเรียนในอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตามกลุ่มอายุและเพศ

พบว่า เด็กท่ีมีน้ าหนักมาก จะมีปัญหาเรื่องโภชนาการการบริโภคอาหาร 

สมมติฐาน 2 ปัจจัยทางด้านครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ของครอบครัว รายได้ที่ได้รับต่อวันของเด็ก อาชีพของ

ผู้ปกครอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก 

ความสัมพันธ์ของครอบครัว ส่งผลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กจึงเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากเด็กที่อาศัย

อยู่กับบิดา/มารดาส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ทีดีเพราะมีบิดา/มารดาเป็นแบบอย่างในการบริโภคผักและ

ผลไม้ที่ดีให้เด็กเห็นและสอนให้เด็กเห็นคุณค่าการรับประทานผักและผลไม้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนริสรา พึ่งโพธิ์สภ 

(2554) พบว่า ผู้ปกครองมีส่วนส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก โดยการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลท าให้เด็ก

มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง การเลี้ยงดูแบบเผด็จการและควบคุมเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ไม่ถูกต้อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบและคณะ (2557)พบว่า การบริโภคผักและผลไม้ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษา ร้อยละ 42.7 โดยที่ผู้ปกครองที่บริโภคผักและผลไม้เป็นตัวแปรท านายสูงสุดของการบริโภคผักและ

ผลไม้ของนักเรียน 

สมมติฐาน 3  ปัจจัยน า ความรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 – 6 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

Constant (a) = 12.199  R = 0.726  R 2  = 0.527  Adjust R2 = 0.519  F = 3.882 
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ความรู้ ส่งผลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กจึงเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ผู้ปกครองของเด็ก ครูที่โรงเรียน 

ได้มีการสอนให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับผักและผลไม้ และเด็กยังค้นคว้าเรื่องผักและผลไม้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ธีรารัตน์ คงทนและคณะ (2556) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่มเปรียบเทียบและ

กลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีในการรับประทานผักและผลไม้หลังได้รับความรู้เกี่ยวกับผักและผลไม้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พิไลวรรณ จันทรังษี (2558) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กที่อยู่ในระดับที่ดีและปานกลาง มีทัศนคติ

ในการบริโภคผักท่ีดี และความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐาน 4  ปัจจัยเอื้อ การเข้าถึงสถานที่จ าหน่ายผักและผลไม้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

การเข้าถึงสถานที่จ าหน่ายผักและผลไม้ ไม่ส่งผลต่อการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กจึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 

เนื่องจาก พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้เกิดจากทัศนคติและความรู้ของเด็กแต่ละคน ที่เลือกจะรับประทานผักและผลไม้

หรือไม่ สถานท่ีจ าหน่ายผักและผลไม้จึงไมม่ีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคผักและผลไม้ งานวิจัยท่ีมาอธิบายเหตุผลเป็นของมานิต 

ตันเจริญ (2558) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผักมีผลจากการได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ชิด ข่าวสาร มีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐาน 5  ปัจจัยเสริม ได้แก่ สื่อโฆษณา เพื่อนและครู ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

  สื่อโฆษณา เพื่อนและครู ส่งผลต่อการบริโภคผักและผลไม้จึงเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากสื่อโฆษณา เป็นสิ่งที่เด็ก

จะได้เห็นจากโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตจึงมีส่วนในการตัดสินใจของเด็กที่จะเลือกรับประทานผักและผลไม้ เพื่อน มีส่วนในการที่

จะกระตุ้นให้เด็กรับประทานผักและผลไม้ เพราะหากเพื่อนรับประทานผักและผลไม้จึงมีส่วนในการที่เด็กตัดสินใจรับประทาน

ผักและผลไม้ตาม ครูมีส่วนในการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการรับประทานผักและผลไม้ เพราะครูเป็นผู้ให้ความรู้ 

เด็กส่วนมากก็จะตั้งใจฟังและเชื่อในสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนจากครู ถ้าครูสามารถกระตุ้นให้ความรู้และปรับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

การรับประทานผักและผลไม้ เด็กก็จะตัดสินใจรับประทานผักและผลไม้ตามสิ่งที่ได้รับรู้มาจากครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วิภาพร เทศดี และศิทราวรรณ จันทะคุณ (2561) พบว่า อิทธิพลจากสื่อโฆษณาและเพื่อน มีส่วนในทางด้านลบของพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร ซึ่งเห็นได้ว่า สื่อโฆษณาและเพื่อนสามารถเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมในการบริโภคอาหารได้ 

สมมติฐาน 6  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลต่อการบริโภคผักและผลไม้จึงเป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจาก ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ในเด็กแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ ในเด็กบางคนรู้ว่า ผักและผลไม้ในแต่ละ

ตัวแต่ละสี มีสารที่ส่งผลดีต่อร่างกายและสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาพร เทศดี และศิทราวรรณ จันทะคุณ 

(2561) พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งผลในทางบวกต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา อย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย   

 1. พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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กลุ่มตัวอย่างจ านวน 311 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 78.5 อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ 

ระดับสูง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ ระดับต่ า จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 

 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ าเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก มีทั้งหมด 5 ตัวแปร คือการเข้าถึงสถานที่จ าหน่ายผักและผลไม้ ทักษะสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ ทักษะการ

ตัดสินใจ ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาฉบับนี้ได้รับความกรุณาจาก ผศ.รตอ.หญิง กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน าและ

ค าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่จนการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ 

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า แก้ไข และตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจนท าให้การวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์และมีคุณค่า ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์และ

นักเรียนโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก จ านวน 3 โรงเรียน ที่ให้ข้อมูลและค าปรึกษาแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดีและให้ความ

ร่วมมือในการตอบข้อมูลจากแบบสอบถาม  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จ านวน 44 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 22 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ การ

ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบ

ประเมินความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และแบบประเมินทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ค านวณค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟ่าครอนบาค (α) ของแบบประเมินทั้งสองชุดได้เท่ากับ 0.87 และ 0.83 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พิสัย และการทดสอบที (Independent t-test) ผลการศึกษาพบว่า 

1. กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (t = 13.574, p < .05)  

2. กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (t = 2.80, p < .05)  

 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาควรน าการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมาใช้ในการจัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจที่จะน าความรู้และ

ทักษะไปให้ความช่วยเหลือบุคคลและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 

ค าส าคัญ : การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน, CPR, นักศึกษา 
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Abstract 

 The experimental research was to study knowledge and skill on Basic Life Support of the first 

year student’s health science program faculty of science Udon Thani Rajabhat University. The samples 

were selected by simple random sampling from students at 1 academic year 2018, health sciences 

program, faculty of science, Udon Thani Rajabhat University. The experimental group and the control 

group 22 cases. Research instruments consisted of basic life support training program. The data consisted 

of demographic questionnaires, the assessment of knowledge and the assessment of skills basic life 

support. Cronbach’s alpha coefficient (α) of the assessment of knowledge was 0.87, and the assessment 

of skills was 0.83. Data were analyzed by using frequency, mean, range, standard deviation and 

independent T-test. Results revealed as follows: 

1. The Experimental group with the knowledge of basic life support was higher than the control 

group was statistically significant (t = 13.574, p < .05) 

2. The Experimental group with the skills of basic life support was higher than the control group 

was statistically significant (t = 2.80, p <.05 ) 

The results of this research show that. The University should practice basic life support used to 

organize activities to promote the knowledge and skills to rescue the students. In order to enhance the 

confidence to put their knowledge and skills to assist individuals and those around them properly and 

effectively. 

 

Keywords: Basic Life Support, CPR, Student 

 

บทน า   

 ภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกโรงพยาบาล (Bentley J, Bobrow MD., 

2010) โดยเมื่อเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นนั้นการให้ความช่วยเหลือด้วยการช่วยฟื้นคืนชีพที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ (Kleinman ME, Brennan EE, Goldberger ZD, Swor RA, Terry M, Bobrow BJ, et al., 

2015) คุณภาพของการช่วยฟื้นคืนชีพข้ึนอยู่กับการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถปรับใช้ได้จริง ซึ่งการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการเรียนรู้ การให้ค าแนะน า ตลอดจนการกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติและการกระตุ้น

ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในระหว่างที่อบรม ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้อง จะสามารถท าให้ผู้เรียนน าความรู้ความ

เข้าใจที่เกิดขึ้นไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์จริง (Neumar RW, Shuster M, Callaway CW, Gent LM, Atkins 

DL, Bhanji F, et al., 2015) การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) มี

ประโยชน์มากที่สุดในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน การช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ 

โดยเป็นการช่วยแก้ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Kern KB, Hilwig RW, Berg RA, Sanders AB, Ewy GA., 2012; 

American heart association, 2015) ซึ่งการเสียชีวิตจะเกิดหลังจากท่ีผู้ป่วยหยุดหายใจ ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนที่จะไป
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เลี้ยงอวัยวะที่ส าคัญโดยเฉพาะสมอง ซึ่งจะมีผลให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุดนอกจากนี้การช่วยฟื้นคืนชีพยังสามารถ

ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจได้ ซึ่งเป็นการต่อระยะเวลาของ

ผู้ป่วย เพื่อรอให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป (Kronick LS., 2015) 

 การช่วยฟื้นคืนชีพ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) มีประโยชน์มากที่สุดในการ

ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน การช่วยฟื้นคืนชีพให้ผู้ป่วยอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ โดยการช่วยแก้

ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ การเสียชีวิตจะเกิดหลังจากท่ีผู้ป่วยหยุดหายใจ ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนที่จะไปเลี้ยง

อวัยวะที่ส าคัญโดยเฉพาะสมอง ซึ่งจะมีผลให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้การช่วยฟื้นคืนชีพยังสามารถ

ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ประสบอุบัติเหตุ และผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจได้ ซึ่งเป็นการต่อระยะเวลาของ

ผู้ป่วย เพื่อรอให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป (American heart association, 2015) ซึ่งคณะกรรมการ

มาตรฐานการช่วยชีวิตปี 2559 ได้กล่าวถึงความส าคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ซึ่งต้องท า

ตามล าดับคือ  

 A - Airway : การเปิดทางเดินหายใจให้โล่งโดยการดัดคางขึ้นร่วมกับการกดหน้าผากให้หน้าแหงนหรือดึงขากรรไกร

ทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบน 

 B - Breathing : การช่วยให้หายใจ ด้วยการเป่าปาก เป่าจมูก ขณะที่เป่าให้เหลือบมองยอดอกของผู้รับบริการด้วย

ว่ามีการยกตัวขึ้นหรือไม่ให้ ผายปอด 2 ครั้งๆ ละ 1-1.5 วินาที อัตราเร็วในการเป่า คือ 12 -15 ครั้ง / นาที ใกล้เคียงกับการ

หายใจปกต ิ

 C - Circulation : การนวดหัวใจเพื่อช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียนอีกครั้งโดยมีหลักการคือ กดให้กระดูกหน้าอก 

(sternum) ลงไปชิดกับกระดูกสันหลัง ซึ่งจะท าให้หัวใจท่ีอยู่ระหว่างกระดูกทั้งสองอัน ถูกกดไปด้วย ท าให้มีการบีบเลือดออก

จากหัวใจไปเลี้ยงร่างกาย เสมือนการบีบตัวของหัวใจ 

 อุบัติเหตุและการบาดเจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าหากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการอาการ

บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างถูกวิธีนั้น ถือเป็นการส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาลในขั้นต่อไป ดังนั้นทุกคนควรมีความตระหนักใน

เรื่องดังกล่าว  โดยการฝึกปฏิบัติหรือการศึกษาความรู้ในการฟื้นคืนชีพ เพื่อที่จะช่วยให้มีความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง อีกท้ังยังเป็นการป้องกันและช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง (World Health Organization : WHO, 2016)   

ดังนั้นการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกคนที่จะต้องฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ไว้ เพื่อ

จะได้สามารถน ามาใช้ในการช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การฝึก

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ สามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้

และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความรู้  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการช่วยชีวิตของ

เบื้องต้นทีเ่หมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน กลุ่มที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการช่วยฟ้ืน

คืนชีพข้ันพ้ืนฐานกับกลุ่มที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมตามปกติ 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ได้รับการฝึกกิจกรรม

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานกับกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมตามปกติ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research design) แบบสองกลุ่มวัดสองครั้ง (Two-

group pretest-posttest design) เพื่อศึกษาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จ านวน 76 ราย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ านวน 44 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 22 ราย (Polit & Hungler, 1999)  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยดตามมาตรฐานของ American Heart Association ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้

ประกอบคู่มือประกอบการบรรยายเรื่องหัวใจหยุดเต้นส าคัญอย่างไรและใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้าง สื่อวีดีทัศน์เรื่องภาวะหัวใจหยุด

เต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความหมายของภาวะหัวใจหยุดเต้น สาเหตุการเกิดภาวะหัวใจ

หยุดเต้น ผลกระทบจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น อาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจ

หยุดเต้นและขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ตัวแบบในการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมการฝึกทักษะการ

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และกิจกรรมการวัดและการประเมินผลทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  

2. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยปรับปรุงและพัฒนามาจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลองประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้

2.1. ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว การรู้จักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐาน การเคยเห็นการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานการเคยฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และการเคยมีประสบการณ์ใน

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

2.2. แบบประเมินความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน เป็นลักษณะค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 

ข้อ ซึ่งผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียวที่คิดว่าถูกที่สุด โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิดได้ 0 คะแนน วัดตามเกณฑ์การ
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ประเมิน โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินอิงเกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1971) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับความรู้สูง ระดับ

ปานกลาง และระดับต่ า ดังนี้ 

  ระดับความรู้สูง  ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป (16-20 คะแนน) 

  ระดับความรู้ปานกลาง ได้คะแนนระหว่าง ร้อยละ 60-79.9 (12-15 คะแนน) 

  ระดับความรู้ต่ า  ได้คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 60 (0-11 คะแนน) 

2.3. แบบประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน เป็นแบบสังเกตจ านวน 10 ข้อ มีเกณฑ์การประเมิน

ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินผ่าน ได้ 1 คะแนน และไม่ผ่าน 0 คะแนน วัดตามเกณฑ์การประเมิน โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินอิง

เกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1971) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับทักษะสูง ระดับทักษะปานกลาง และระดับทักษะต่ า ดังนี้ 

  ระดับทักษะสูง   ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป (8-10 คะแนน) 

  ระดับทักษะปานกลาง  ได้คะแนนระหว่าง ร้อยละ 60-79.9 (6-7 คะแนน) 

  ระดับทักษะต่ า   ได้คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 60 (0-5 คะแนน)  

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐาน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Index: IOC) ได้เท่ากับ 0.77 จากนั้นน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนน า

แบบประเมินไปใช้ และท าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบประเมินความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

และแบบประเมินทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ไปทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่จะศึกษา จ านวน 

30 คน ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.87 และ 0.83 ตามล าดับ 

 

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ส ารวจและคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง ตามคุณสมบัติที่ก าหนด จากนั้นแนะน าตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการท าวิจัย จากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมท้ังพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง แล้ว

จึงอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ จึงให้ตอบข้อค าถามก่อนการทดลอง (Pre-test) ประกอบด้วย แบบ

บันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐาน ในกลุ่มทดลองจะมีการฝึกกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยเป็นตัวแบบ (Model) ตามขั้นตอนการฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ส าหรับประชาชนทั่วไป ส่วนในกลุ่มควบคุมจะฝึกกิจกรรมตามปกติในช้ันเรียน 

หลังจากสิ้นสุดการทดลอง ท าการประเมินความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดย

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท าแบบประเมิน (Post-test) ใช้แบบประเมินความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และแบบประเมินทักษะ

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ประเมินก่อนการทดลอง จากนั้นน าแบบประเมินของกลุ่มตัวอย่างมาตรวจ

และให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 
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ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 44 คน ร้อยละ 90.91 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 19.57 ปี (S.D. = 0.76) ร้อยละ 

52.27 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-6 คน ร้อยละ 11.36 ไม่รู้จักการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ร้อยละ 97.73 ไม่เคย

เห็นการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ท้ังหมด (ร้อยละ 100) ไม่เคยฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและไม่มีประสบการณ์ใน

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน  

ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในกลุ่มทดลองพบว่า ก่อนการทดลองคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้น

คืนชีพข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 86.36) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 13.64) หลังการทดลองกลุ่ม

ทดลองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 95.45) รองลงมาคืออยู่ในระดับ

ปานกลาง (ร้อยละ 4.55) ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มควบคุมพบว่า ก่อนการทดลองคะแนนความรู้

เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 81.82) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 18.18) 

หลังการทดลองกลุ่มควบคุมมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 

59.09)  รองลงมาคืออยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 49.91) ดังแสดงในตารางที่ 1  

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 18.76 คะแนน

คะแนน (S.D. = 1.31) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 13.63 คะแนน (S.D. = 

0.25) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ใน

การช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 13.574, p < .05) ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 

ทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานในกลุ่มทดลองพบว่า ก่อนการทดลองคะแนนทักษะเกี่ยวกับการช่วย

ฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานทั้งหมดอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 100) หลังการทดลองคะแนนทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ทั้งหมดอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 100) ทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่มควบคุมพบว่า ก่อนการทดลอง

คะแนนทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 100) หลังการทดลองคะแนนทักษะ

เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ 68.18) รองลงมาคืออยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 

31.82)  ดังแสดงในตารางที่ 3 

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมหลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 8.14 คะแนน (S.D. = 

1.88) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน เท่ากับ 5.20 คะแนน (S.D. = 1.86) เมื่อเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 2.80, p < .05) ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 1 ระดับคะแนนความรู้ในการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการทดลอง 

ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มทดลอง (n=22) กลุ่มควบคุม (n=22) 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง 0 0 21 95.45 0 0 9 49.91 

ระดับปานกลาง 3 13.64 1 4.55 4 18.18 13 59.09 

ระดับต่ า  19 86.36 0 0 18 81.82 0 0 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง

การทดลอง ด้วยสถิติ Independent t-test 

ความรู้การช่วยฟ้ืนคืนชีพขัน้พื้นฐาน n  ̅ S.D. t df p-value 

กลุ่มทดลอง  22 18.76 1.31    

    13.574 42 0.013* 

กลุ่มควบคุม 22 13.63 0.25    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที ่p < 0.05 

 

ตารางที่ 3 ระดับคะแนนทักษะการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการทดลอง 

ทักษะการช่วยฟ้ืนคนืชีพ

ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มทดลอง (n=22) กลุ่มควบคุม (n=22) 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง 0 0 22 100 0 0 0 0 

ระดับปานกลาง 0 0 0 0 0 0 7 31.82 

ระดับต่ า  22 100 0 0 22 100 15 68.18 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพื้นฐาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการ

ทดลอง ด้วยสถิติ Independent t-test 

ทักษะการช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพื้นฐาน n  ̅ S.D. t df p-value 

กลุ่มทดลอง  22 8.14 1.88    

    2.80 42 0.010* 

กลุ่มควบคุม 22 5.20 1.86    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที ่p < 0.05  
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อภิปรายผล  

จากผลการศึกษาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีพบว่า กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่จัดท าขึ้น

ส่งผลต่อกลุ่มทดลอง โดยท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน และทักษะการช่วยฟ้ืน

คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี ้ 

1. หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 13.574, p < .05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ

การวิจัย สามารถอธิบายได้ว่าการที่ระดับความรู้ของกลุ่มทดลองสูงขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความรู้ภายในของแต่ละบุคคล

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และจะเริ่มจากระดับต่ าไปไปสู่ระดับสูง ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้ถ้าตัวผู้เรียนมีความ

พร้อม ซึ่งแต่ละคนมีขีดความสามารถในการรับข้อมูลและความต้องการพื้นฐานเพื่อที่จะแสวงหาความพอใจ หรือหาสิ่งที่จะ

ตอบสนองความต้องการได้จ ากัดและแตกต่างกันตามสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคล (วราพรรณ เพ็งแจ่ม, 2560) ผลของ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มตวัอย่างไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการฝกึปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานซึ่งประกอบดว้ย 

การฟังบรรยายประกอบคู่มือ การชมสื่อวีดีทัศน์ และการฝึกปฏิบัติ สอดคล้องกับการศึกษาของสุภามาศ ผาติประจักษ์ (2558) 

ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีวิตขั้นพื้นฐานและ

ความสามารถในการกดหน้าอกในนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของความรู้ในการช่วย

ฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานหลังการอบรม 22.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 จากคะแนนเต็ม และสอดคล้องกับการศึกษาของ Chung 

CH, Siu AY, Po LL, Lam CY, Wong PC. (2010) ทีศ่ึกษาประสิทธิภาพของการเรียนรู้จากวีดีทัศน์และฝึกด้วยตนเองกับการ

เรียนการสอนแบบปกติต่อทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เรียนรู้ด้วยวีดีทัศน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติจากตัวแบบ

จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่ากลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวีดิทัศน์และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง  

2.  หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะในการ

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 2.80, p < .05) ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า การจัดกิจกรรมที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติ อีกทั้งหากเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมซ้ าตามความต้องการของแต่ละบุคคลจะเป็นการส่งเสริมให้มีทักษะและความ

ช านาญมากข้ึน สอดคล้องกับการศึกษาของลดาวรรณ อุบล และคณะ (2559) ทีศ่ึกษาการสอนช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้วยวีดีทัศน์

ส าหรับผู้ดูแลและผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นพบว่า กลุ่มที่ได้ฝึกปฏิบัติกับพยาบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนการ

ปฏิบัติรายข้อในเรื่องต าแหน่งการวางมือและความลึกขณะกดหน้าอก สูงกว่ากลุ่มที่ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมืองและชัจคเณค์ แพรขาว (2560) ที่ศึกษาผลของ

กิจกรรมสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อความรู้และทักษะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะของ

กลุ่มเป้าหมายภายหลังจากได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สรุปผลการวิจัย   

 ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งกิจกรรม

ประกอบด้วย การฟังบรรยาย คู่มือประกอบการบรรยายเรื่องหัวใจหยุดเต้นส าคัญอย่างไรและใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้าง สื่อวีดี

ทัศน์เรื่องภาวะหัวใจหยุดเต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความหมายของภาวะหัวใจหยุดเต้น 

สาเหตุการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ผลกระทบจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น อาการและ

อาการแสดงของภาวะหัวใจหยุดเต้นและขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง จากผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสามารถเพิ่มระดับความรู้และทักษะการปฏิบัติ

ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยในครั้งนี ้สามารถน ากิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ  เพื่อ

จะได้ช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสามารถน าไปขยายผลในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การศึกษาวิจัยและประยุกต์ใช้รูปแบบของกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริมทักษะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพ้ืนฐานให้ถูกต้องต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการจัดกิจกรรมการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการติดตามในระยะยาว เพ่ือศึกษาความยั่งยืนของความรู้และทักษะใน

การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะในนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา หากมีการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาในนักศึกษาช้ันปี 

สาขา และคณะอื่นด้วย เพื่อน ามาเปรียบเทียบแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านในการร่วมการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ

ตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยตรวจเครื่องมือ ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 

เพื่อให้วิจัยฉบับน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย

ในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (Randomized controlled trial) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง

ทัง้หมด 60 ราย แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 30 ราย และกลุ่มควบคมุ 30 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

ประวัติการเป็น เบาหวาน และแบบบันทึกข้อมูลก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการน้ าหนัก ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ระดับ

น้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร และค่าร้อยละฮีโมโกลบินที่มีน้ าตาลเกาะ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบที

อิสระ และค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่ง ออกก าลังกายเป็นเวลา 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือด

หลังงดอาหาร ค่าร้อยละฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะ และความดันโลหิตต่ ากว่ากลุ่มที่ดูแลสุขภาพตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที ่0.05 แต่น้ าหนกัและดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ จึงควรแนะน าใหผู้้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

มีการออกก าลังกายแบบต่อเนื่องเป็นเวลานานมากขึ้น  

 

ค าส าคัญ : การออกก าลังกาย  โรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน   

 

Abstract 

 In this study experimental design, randomized controlled trial was carried out in order to 

determine the effects of exercise program on blood sugar control and health status of patients diagnosed 

with type 2 Diabetes. A total of 60 patients were randomly assigned into an experimental group (n=30) 

and a control group (n=30). Data were collected using personal data and diabetes history form including 

body weight, body mass index, blood pressure, fasting blood sugar, and hemoglobin A1c. Data were 

analyzed using percentage, mean, standard deviation independent samples t-test and paired t-test.  

Results showed that at 6 months after practicing exercise the participants in the experimental 

group had significantly lower of fasting blood sugar levels, hemoglobin A1c , and blood sugar levels than 

those in the control group, p-value <0.05. However, body weight and body mass index were not 
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significantly lower than those of the control group. These findings suggest that the patients diagnosed 

with type 2 diabetes should be encouraged to continue exercise.  

 

Keywords: Aerobic Exercise, Diabetic, Diabetic Patients 

 

บทน า   

 โรคเบาหวานเป็นภาวะที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ปัจจุบันมีรายงานพบว่า ประชากรทั่วโลกเป็น

โรคเบาหวานมากขึ้น โดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 347 ล้านคน ป่วยเป็น โรคเบาหวาน โดยร้อยละ 60 ของผู้ที่เป็น

โรคเบาหวานอยู่ในทวีปเอเชีย หรือประมาณ 110 ล้านคน ซึ่งพบความชุกได้ร้อยละ 6.7-9.6 (Ramachandran, Snehalatha, 

Shetty, & Nanditha, 2012)  ในประเทศไทยมีประชากรป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นจากร้อยละ 4.6 ในปี พ.ศ. 2539 เป็น

ร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 ( ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552) และพบว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 7.7 (สมาคมโรคเบาหวานแห่ง ประเทศไทย, 2554) โรคเบาหวานแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ 1) 

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus) เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนถูกท าลายจากภาวะ

ภูมิต้านทานตนเองท าให้ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้  2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) เกิดจากภาวะดื้อต่อ

อินซูลิน ของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์อื่นๆในร่างกาย ท าให้ตับอ่อนต้องท างานเพื่อสร้างอินซูลินมากขึ้นเพื่อ ตอบสนองความ

ต้องการของร่างกายในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 3) โรคเบาหวานในระยะ ตั้งครรภ์ (gestational diabetes 

mellitus) เป็นภาวะเบาหวานท่ีตรวจพบและได้รับการวินิจฉัยครั้ง แรกในระยะตั้งครรภ์เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายมีภาวะดื้อต่อ

อินซูลิน และฮอร์โมนจากรกต้านการ ท างานของอินซูลิน และ 4) โรคเบาหวานท่ีมีสาเหตุเฉพาะอื่นๆ (other specific types) 

เช่น ความ ผิดปกติของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน ความผิดปกติในการท างานของอินซูลิน ยา หรือสารเคมีต่างๆ (สมาคม

โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย,2554) จากการศึกษาในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานท้ังหมดพบว่า ร้อยละ 90 เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 

2 (Katikireddi,  Morling, & Bhopal, 2011) 

จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิด โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ 1) 

อายุ มากกว่า 35 ปี 2) มีภาวะน้ าหนักเกินหรืออ้วนโดยมีดัชนีมวลกายมากกว่า 23 กก./ม.2 3) มีประวัติบุคคลในครอบครัว

เป็นเบาหวาน 4) มีประวัติระดับน้ าตาลใน เลือดสูงในระยะตั้งครรภ์ 5) มีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ และ 6) มีความดัน

โลหิตสูง (สมาคม โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2554; Danaei, Finucane,  Lu, et al.,2011)   โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็น

โรคเรื้อรังที่มีระยะเวลาด าเนินโรคเป็นเวลานาน มีผลกระทบต่อ สุขภาพท้ังด้านร่างกาย จิตสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต 

โดยภาวะที่มีระดับน้ าตาลในเลือด สูงมีผลท าลายหลอดเลือดแดง และเส้นประสาทท่ัวร่างกาย ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง จอประสาทตาเสื่อม ไตเสื่อม หลอด เลือดที่ขาและเท้าอุด

ตัน แผลที่เท้า และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการ รักษาพยาบาล เป็นภาระของครอบครัวในการช่วยเหลือ

ดูแล ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยรวมของครอบครัวด้วย แต่ปัญหาสุขภาพ ผลกระทบและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

เหล่านี้สามารถ ป้องกัน ชะลอหรือบรรเทาได้ด้วยการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือ ใกล้เคียงปกติมาก

ที่สุด การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี 3 แนวทางหลักคือ 1) การรักษาด้วยยาซึ่งอาจเป็น

อินซูลิน หรือยารับประทานเพื่อช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด 2) การ รับประทานอาหารตามหลักโภชนบ าบัดส าหรับผู้ที่เป็น
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โรคเบาหวาน และ 3) การออกก าลังกาย เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด (ADA, 2012)  การออกก าลังกายในรูปแบบ

ต่างๆมีผลดีช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้เนื่องจากช่วย ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิต ท าให้เซลล์ของกล้ามเนื้อใช้น้ าตาลที่

สะสมอยู่ในกระแสเลือดเพื่อ สร้างพลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกาย และช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลิน สมาคมโรคเบาหวานแห่ง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทยได้แนะน าให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานออกก าลังกายระดับปาน กลางอย่างน้อย 150 นาที

ต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยลดน้ าหนัก และควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, 2554; ADA, 2012 )  

แต่มีรายงานการศึกษาพบว่ามีผู้ที่ เป็นโรคเบาหวานเพียงร้อยละ 28.5 เท่านั้นที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ใน

เกณฑ์ ปกติ หรือต่ ากว่า 126 มก./ดล. (Katikireddi, Morling, & Bhopal, 2011) 

จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการออกก าลังกายที่มีผลต่อการควบคุมระดับ น้ าตาลในเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวาน

ชนิดที่ 2 (ขวัญหทัย ไตรพืช และคณะ, 2553) ผลการศึกษาพบว่าการออกก าลัง กายที่สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือด และ/

หรือระดับน้ าตาลสะสมได้คือ 1) การออกก าลังกาย ประเภทแอโรบิคที่ความถี่อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ความหนักปานกลาง 

เวลาออกก าลังกาย 30-60 นาที ระยะเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 2) การออกก าลังกายแบบแรงต้านที่ความถี่อย่าง น้อย 3 

ครั้ง/สัปดาห์ ระดับความหนักปานกลาง เวลาออกก าลังกาย 45-90 นาที ระยะเวลา อย่างน้อย 8 สัปดาห์ แต่ถ้าออกก าลังกาย

ด้วยขนาดความหนักมากขึ้น จะใช้ระยะเวลาในการ ออกก าลังกายสั้นลง และ 3) การออกก าลังกายประเภทแอโรบิคร่วมกับ

การออกก าลังกายแบบ แรงต้านที่ความถี่อย่างน้อย 2 ครั้ง/สัปดาห์ ความหนักปานกลาง เวลาออกก าลังกายอย่างน้อย 30 

นาที ระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาครั้งนี้ ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการออก ก าลังกายต่อการควบคุมระดับ

น้ าตาลในเลือดในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยความรู้ที่เกี่ยวกับ ความถี่ ความหนัก เวลา และประเภทของการออกก าลังกาย 

จะท าให้บุคลากรทางสุขภาพทราบ องค์ความรู้ที่ชัดเจนขึ้นในการให้ค าแนะน าผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีประสิทธิผล 

ซึ่งจะ น าไปสู่การควบคุมภาวะแทรกซ้อนจากภาวะน้ าตาลในเลือดสูงและเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เป็น เบาหวานชนิดที่ 2 มี

สุขภาพโดยรวมดีขึ้น แต่อ าเภอชาติตระการยังไม่มีการศึกษาผลของการออกก าลังกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็น

การเฉพาะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาผลของการออกก าลังกายต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและภาวะสุขภาพของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มนี้เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของพื้นที่

รับผิดชอบ 

 

วัตถุประสงค์  

1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

2) เพื่อสร้างและตรวจสอบโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  

3) เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้โปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอชาติตระการ จังหวัด

พิษณุโลก  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการในการพัฒนารูปแบบ นักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 
องค์ประกอบดังน้ี ฮัสเซน และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220)   

1.1 รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ / สังเกตได้   
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1.2 มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่ ก าลังศึกษาและ
อธิบายเรื่องที่ก าลังศึกษา   

1.3 รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ ช่วยสืบเสาะความรู้   
1.4 รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง  

ส่วนประเภทของรูปแบบ นักวิชาการด้านต่างๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน ออกไปส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์นั้น (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภท คือ รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ (Analogue Model) รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา
แผนภูมิ หรือรูปภาพ (Semantic Model) รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง ความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ (Mathematical Model) และ รูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ หลักการสร้าง 
Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Causal Model) ซึ่งในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ Semantic Model เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Well (1985: 41) 

2. แบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพ (Health  Promotion  Model) Pender (1987) ได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งเน้นความส าคัญของสติปัญญาในการที่จะช่วยควบคุมพฤติกรรม แนวคิดนี้เช่ือ
ว่าบุคคลจะลงมือกระท ากิจกรรมเพื่อสง่เสริมสุขภาพ ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็น แบบแผนในการ
ด าเนินชีวิตนั้น เป็นผลจากการได้รับอิทธิพลของปัจจัย 3 ด้านด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้ (Cognitive 
perceptual factors) ของบุคคล ปัจจัยส่งเสริม (Modifying factors) และสิ่งชักน าในการปฏิบัติ (Cues to action) 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 

3. หลักการออกก าลังกาย กรมพลศึกษา (2539: 5) การออกก าลังกายนั้น ถ้าจะให้ได้ประโยชน์กับร่างกายอย่างแท้จริง แล้ว 
ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักดังน้ี 1. ควรเริ่มออกก าลังกายช้าๆ สม่ าเสมอพยายามเพิ่มความหนักของการออกก าลังกาย
ที่ละ น้อยไม่หักโหมในช่วงแรก 2. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุ  และสมรรถภาพของแต่ละคน  และควรออกก าลัง
กาย ในระดับที่หัวใจเต้นไม่เกิน 25 ครั้งต่อนาที ซึ่งเป็นขีดความปลอดภัยส าหรับผู้มีวัยอยู่ในช่วงอายุ 1940 ปี 3. ควรออก
ก าลังกายอย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ มีระยะเวลาในการฝึก 15-60 นาที โดย เน้นกิจกรรมการฝึกแบบแอโรบิค 4. 
อบอุ่นร่างกาย 5-10 นาที โดยการยืดเหยียดข้อต่อ และเอ็น กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่ใช้ใน การเคลื่อนไหวจากช้าไปเร็วขึ้น
ตามล าดับ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมออกก าลังกาย ควรค่อยๆ ผ่อน คลายกล้ามเนื้อหลังออกก าลังกาย จนกระทั่งอยู่ใน
ภาวะปกติ 5. ควรมีสุขนิสัยในการออกก าลังกาย เช่น แต่งกายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการออกก าลัง กาย เสื้อ กางเกง 
รองเท้า รวมทั้งอุปกรณ์ในการออกก าลังกายควรสะอาดเรียบร้อย 6. ควรให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกก าลังกายอย่าง
ทั่วถึง  ไม่ควรมุ่งออกก าลังกายเฉพาะ ส่วนใดส่วนหน่ึงเท่านั้น 7. ควรค านึงถึงสภาวะของร่างกาย  ถ้าหากร่างกายอ่อนแอ
อันเนื่องมาจากสาเหตุใดก็ตาม เช่น เจ็บป่วย อดนอน ฯลฯ การออกก าลังกายที่เคยกระท าอยู่นั้น อาจกลายเป็นว่าหนัก
เกินไป ซึ่ง อาจมีอาการบางอย่างท่ีแสดง เช่น ใจสั่น หน้ามืด หายใจขัด คลื่นไส้จะเป็นลม หากมีอาการ เช่นนี้ เกิดขึ้นให้
หยุดทันที พักจนกว่าจะหายเหนื่อย หรืออาการดังกล่าวหายไป 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้  ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน 

(Phongpisanu B., 2018) คือ โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และแนวคิด ในการพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในขัน้ตอนน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 เป็น การศึกษาแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา รายงานการวิจัย 

บทความทางวิชาการ และศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง จากฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

 

แนวคิด/ ทฤษฎ ี

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ
และหลักการในการ
พัฒนารูปแบบ 

2. แบบจ าลองการส่งเสริม
สุขภาพ (Health  
Promotion  Model)  

3. หลักการออกก าลังกาย 
กรมพลศึกษา (2539: 5) 

ประสิทธิภาพของ

โปรแกรมการออก

ก าลังกายส าหรับผู้ป่วย

เบาหวาน อ าเภอชาติ

ตระการ จังหวัด

พิษณุโลก 

โปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับ

ผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอชาติตระการ 

จังหวัดพิษณุโลก 

1. หลักการ 
2. เนื้อหา 
3. วัตถุประสงค์ 
4. กระบวนการ 

4.1. การอบอุ่นร่างกาย  ด้วยท่าการ

บริหารร าไม้พลอง ป้าบุญมี 12 ท่า 

เป็นเวลา 7-8 นาที 

4.2. การออกก าลังกาย ด้วยท่าการ

บริหารศิลปะนาฎศิลป์พื้นบ้าน 4 

ภาค เป็นเวลาประมาณ 15-20 นาที 

ประกอบด้วยท่าต่างๆ ดังนี้คือ 

4.2.1. ภาคเหนือ มี 9 ท่า 8 จังหวะ 

4.2.2. ภาคกลาง มี 9 ท่า 8 จังหวะ 

4.2.3. ภาคอีสาน มี 8 ท่า 8 จังหวะ 

4.2.4. ภาคใต้ มี 10 ท่า 8 จังหวะ 

4.3. การผ่อนคลายร่างกายโดยการเดิน
ช้าๆอยา่งน้อย 5 นาที 

5. การประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม ในขัน้ตอนน้ี ผู้วิจัยได้แบ่ง การด าเนินการเป็น 2 ส่วน คือ   

ส่วนที่ 1 สร้างรูปแบบ  

- ขัน้ท่ี 1 น าข้อมูลจากขัน้ตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การสร้างโปรแกรม ก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรม และสร้างความสัมพันธ์ของ ข้อมูล แล้วจึงเขียนรายละเอียดของแต่ละ

องค์ประกอบให้สมบูรณ์ จนได้โปรแกรมฉบับร่าง   

- ขั้นที่ 2 จัดท าเอกสารประกอบโปรแกรม ได้แก่ คู่มือการใช้โปรแกรม และแผนการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยตาม

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จ านวน 1 แผน   

ส่วนที่ 2 การตรวจสอบโปรแกรม 

- ขั้นที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม โดย พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของโปรแกรม และเอกสาร

ประกอบโปรแกรม โดยทีมสหวิชาชีพ จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินโปรแกรม 

โดยพิจารณาจากความเหมาะสม แบบประเมินคู่มือการใช้โปรแกรม และแบบประเมินแผน โดยมีรายละเอียดของโปรแกรม

ดังนี้ คือ ความเป็นมาของโปรแกรม แนวคิดที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรม การก าหนดองค์ประกอบของโปรแกรม 

ตั้งแต่ หลักการ เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการประเมินผล   

- ขัน้ท่ี 2 แก้ไขปรับปรุงรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบ และแผน ตามผลการประเมิน  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นทดลองและศึกษาผลการใช้รูปแบบ ที่พัฒนาขึ้น ในการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ มี

วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบก่อนและหลังการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุม

โรคได้ตามรูปแบบที่พัฒนา  

แบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (randomized controlled trial) โดยมีการสุ่มตัวอย่างซึ่ง

เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่ม ควบคุม และมีการวัดระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร ค่าร้อยละ

ของฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะ ดัชนีมวลกาย และความดันโลหิต ก่อน และหลังทดลอง โดยมีแบบการวิจัยดังนี้ 

R     O1    O2  

R     O3 X O4  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) ที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลชาติตระการ ก าหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างโดยเปิดตารางการค านวณกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลอง

เพื่อให้ได้อ านาจการท านาย (effect size) 0.5 และอ านาจการทดสอบ (power) 80% ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (one 

tailed test) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 60 ราย (Chan, 2003) โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม โครงการวิจัย ( inclusion 

criteria) คือ  

1) เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

2) อายุ 35 ปีขึ้นไป  

3) มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหารสูงกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ 126 มก./ดล.  

4) มีค่าร้อยละของฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะสูงกว่าร้อยละ 7   

 

602



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยโปรแกรมการออกก าลังกาย และแบบบันทึก

ข้อมูลการวิจัย  

โปรแกรมการออกก าลังกาย โปรแกรมการออกก าลังกายในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้จังหวะไทยกายบริหาร 4 

ภาคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 

1. การอบอุ่นร่างกาย ด้วยท่าการบริหารร าไม้พลอง ป้าบุญมี 12 ท่า เป็นเวลา 7-8 นาที 

2. การออกก าลังกาย ด้วยท่าการบริหารศิลปะนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน 4 ภาค คือภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ

ภาคใต้ โดยท าสลับกันวันละ 2 ภาค เป็นเวลาประมาณ 15-20 นาที ประกอบด้วยท่าต่างๆ ดังนี้คือ 

2.1. ภาคเหนือ มี 9 ท่า 8 จังหวะ 

2.2. ภาคกลาง มี 9 ท่า 8 จังหวะ 

2.3. ภาคอีสาน มี 8 ท่า 8 จังหวะ 

2.4. ภาคใต้ มี 10 ท่า 8 จังหวะ 

3. การผ่อนคลายร่างกายโดยการเดินช้าๆอย่างน้อย 5 นาที  

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มทดลองออกก าลังกาย ตามโปรแกรมที่ก าหนดวันละ

ประมาณ 30 นาที อย่างน้อย (17.00-17.30 น.) สัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) ต่อเนื่องเป็น เวลา 3 ปีโดยต้องออกก าลังกาย

ให้ครบอย่างน้อย ร้อยละ 80 คือ จึงจะถือว่าออกก าลังกายครบตามโปรแกรม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในภาพรวม 

แบบบันทึกข้อมูลการวิจัย แบบบันทึกข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

จ านวน 7 ข้อ เกี่ยวกับอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกายระดับการศึกษา การท างานประกอบ อาชีพ และจ านวนครั้งของการ

ตั้งครรภ์ ส่วนท่ี 2 ประวัติการเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จ านวน 4 ข้อ เกี่ยวกับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ประวัติการเป็น

เบาหวานในครอบครัว ค่าระดับน้ าตาลในเลือด 1-3 วัน และอาการแสดงหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ 

ส่วนท่ี 3 แบบบันทึกข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 ข้อ เกี่ยวกับน้ าหนัก ความดัน โลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด

หลังงดอาหาร และค่าร้อยละของฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะ (HbA1c) 

มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.  เสนอแผนการวิจัย โปรแกรมการออกก าลังกาย และขั้นตอนในการด าเนินการ วิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา และ

ขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  

2.  ด าเนินการเชิญชวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เข้าร่วม โครงการวิจัย โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ให้ การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติใน โครงการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ และการลงนามสมัครใจเข้าร่วม

โครงการ  

3.  ประเมินคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด และสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม

ทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้จับฉลาก หมายเลข 1 

หมายถึงกลุ่มทดลอง หมายเลข 2 หมายถึง กลุ่มควบคุม เพื่อให้ได้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลอง 30 ราย และกลุ่ม

ควบคุม 30 ราย   
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4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ที่เข้าร่วมโครงการทุกรายได้รับการ ตรวจ และบันทึกข้อมูลครั้งที่ 1 (pretest) 

เกี่ยวกับน้ าหนัก ความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด หลังงดอาหาร และค่าร้อยละของฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะ (HbA1c)  

5. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลองจะได้รับค าแนะน าและ ฝึกออกก าลังกาย หลังจากน้ันขอความร่วมมือให้

ออกก าลังกายเป็นประจ าตามโปรแกรม ที่ก าหนดวันละประมาณ 30 นาที อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 6 เดือน 

ในขณะที่ ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มควบคุมจะได้รับการดูแลและค าแนะน าตามปกติ  

6.  ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการทุกรายได้รับการตรวจ และบันทึกข้อมูลครั้งท่ี 2 (posttest) 

เกี่ยวกับน้ าหนัก ความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือด หลังงดอาหาร และค่าร้อยละของฮีโมโกลบินทีม่ีน้ าตาลเกาะ (HbA1c)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนดังนี้  

1.  ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยไปพบผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่หมู่บ้าน (การเยี่ยมบ้าน) โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการวิจัย และเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่สมัครใจเข้า ร่วมโครงการ ก็จะขอให้ลงนามเข้าร่วมโครงการวิจัย และ

ขออนุญาตสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูล ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับประวัติการเป็นโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2 และ ขอความร่วมมือให้มาตรวจหลัง 6 สัปดาห์ตามนัดเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย   

2. ในระยะ 6 สัปดาห์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยไปพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คลินิก ในวันที่มาตรวจคลินิก

โรคเบาหวาน เพ่ือ เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัย อธิบายเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิ์ และการลงนามสมัครใจเข้าร่วม โครงการ 

และขออนุญาตบันทึกข้อมูลก่อนเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับน้ าหนัก ความดันโลหิต ระดับ น้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร และค่า

ร้อยละของฮีโมโกลบินที่มีน้ าตาลเกาะ โดยที่ผู้ช่วยวิจัยที่เก็บข้อมูลไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมโครงการนั้นเป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม

ทดลอง หรือกลุ่มควบคุม (single blinded) ในกรณีที่ผู้ข้าร่วมโครงการไม่ได้มาตรวจตามนัดผู้วิจัยจะติดตามทางโทรศัพท์หรือ 

จดหมายส่งทางไปรษณีย์ เพื่อขอความร่วมมือให้มาตรวจเลือดครั้งท่ี 1 (pretest) ภายใน เวลาที่ก าหนด   

3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลองจะได้รับค าแนะน าและฝึก ออกก าลังกายตามโปรแกรมที่ก าหนดโดย

ผู้วิจัย หรือวิทยากร (ผู้ช่วยวิจัย) ในวันที่มา ตรวจ หรือหลังจากนั้นในวันที่สะดวกภายใน เวลาที่ก าหนด และขอความร่วมมือ 

ให้ออกก าลังกายตามโปรแกรมที่ก าหนด วันละประมาณ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เป็น เวลา 6 เดือน ในขณะที่

ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มควบคุมดูแลสุขภาพตามค าแนะน าตามปกติ  

4. ในระยะ ที่ก าหนด ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยไปพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คลินิกโรคเบาหวานในกรณีที่มา

ตรวจตามนัดเพื่อบันทึกข้อมูลหลัง เข้าร่วมโครงการ (posttest) เกี่ยวกับน้ าหนัก ความดันโลหิต ระดับน้ าตาลในเลือดหลังงด

อาหาร และค่าร้อยละของฮีโมโกลบินที่มีน้ าตาลเกาะ ในกรณีที่ผู้ข้าร่วมโครงการไม่ได้มาตรวจตามนัด ผู้วิจัยจะติดตามทาง

โทรศัพท์หรือจดหมายส่งทางไปรษณีย์ เพื่อขอความร่วมมือให้มาตรวจเลือด ครั้งที่ 2 ภายใน เวลาที่ก าหนด 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการเป็นเบาหวาน น้ าหนัก ความดันโลหิต และ ค่า

ระดับน้ าตาลในเลือดวิเคราะห์ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ น้ าตาลในเลือด น้ าหนัก ความ

ดันโลหิต ก่อน และหลังการทดลองด้วยสถิติทีคู่ (paired t-test) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือด น้ าหนัก ความ

ดันโลหิต หลังการทดลองระหว่าง กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมด้วยสถิติทีอิสระ (independent sample t-test) โดยก าหนด 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่าประชาชนอายุ 35 ปีข้ึนไปของอ าเภอชาติตระการได้รับการคัดกรองเบาหวาน  
ในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 14,919 ราย ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 14,002 รายคิดเป็นร้อยละ 93.85 ผลการคัดกรอง
จ าแนกตามระดับความเสี่ยง พบว่า เป็นกลุ่มเสี่ยง 1,400 ราย (ร้อยละ 10) เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 161 ราย (ร้อยละ 1.51) พบ
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 26 ราย (ร้อยละ 1.54) (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 2.4 ) จากกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานใน
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1,687 ราย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2560) 

2. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรบัผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอชาติตระการ จังหวัด 
พิษณุโลก มีดังต่อไปนี้ 

1. โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (inclusion criteria) 
2. สุ่มเลือกเข้าสู่การทดลอง 
3. ใช้ โปรแกรมการออกก าลังกาย โปรแกรมการออกก าลังกายในการวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้จังหวะไทย

กายบริหาร 4 ภาคของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 
3.1. การอบอุ่นร่างกาย ด้วยท่าการบริหารร าไม้พลอง ป้าบุญมี 12 ท่า เป็นเวลา 7-8 นาที 
3.2. การออกก าลังกาย ด้วยท่าการบริหารศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค คือภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

อีสาน และภาคใต้ โดยท าสลับกันวันละ 2 ภาค เป็นเวลาประมาณ 15-20 นาที ประกอบด้วยท่า
ต่างๆ ดังน้ีคือ 

3.2.1. ภาคเหนือ มี 9 ท่า 8 จังหวะ 
3.2.2. ภาคกลาง มี 9 ท่า 8 จังหวะ 
3.2.3. ภาคอีสาน มี 8 ท่า 8 จังหวะ 
3.2.4. ภาคใต้ มี 10 ท่า 8 จังหวะ 

3.3. การผ่อนคลายร่างกายโดยการเดินช้าๆอย่างน้อย 5 นาที  

3. ผลการสร้างและตรวจสอบโปรแกรมการออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน แนวคิดเกี่ยวกับโปรแกรมและ 
หลักการในการพัฒนาโปรแกรม ภายในโปรแกรมมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา 
กระบวนการ และการวัดและประเมินผล โดยในส่วนของกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอน คือ การอบอุ่นร่างกาย การออกก าลัง
กาย และการผ่อนคลายร่างกาย ท าการประเมินผลโดยวัด น้ าหนัก ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) ความดันโลหิต (มม.ปรอท) ขณะ
หัวใจบีบตัว (systolic BP) ขณะหัวใจคลายตัว (diastolic BP) ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน (ปี) ระดับน้ าตาลในเลือดหลังงด
อาหารในระยะ 1-3 วัน (capillary blood) (มก./ดล.) 

4. ผลการทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนา ในการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม (randomized controlled trial)  
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ประเมินกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อเชิญชวนเข้าร่วม โครงการจ านวน 80 ราย มี
ผู้ป่วยที่ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 11 ราย โดยเป็นผู้ที่มีระดับ น้ าตาลในเลือดหลังงดอาหารในระยะ 1-3 วันสูงกว่า 
150 มก./ดล. ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับ การรักษาด้วยอินซูลิน หรือยาลดระดับน้ าตาลในเลือด 6 ราย และอีก 5 ราย ไม่สามารถเข้า
ร่วม โครงการได้เนื่องจากมีภูมิล าเนาอยู่ไกลจากโรงพยาบาลชาติตระการท าให้ไม่สะดวกในการติดตามระดับ น้ าตาลในเลือด 
เช่น โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ียินดีเข้าร่วมโครงการจ านวน 60 ราย  

ลักษณะของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 60 ราย กลุ่มทดลอง (30 

ราย) มีอายุเฉลี่ย 36 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 27.7 กก./ม.2 เป็น โรคเบาหวานมานานเฉลี่ย 6.47 ปี  ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลใน

เลือดหลังงดอาหาร 128.32 มก./ดล และกลุ่มควบคุม (30 ราย) มีอายุเฉลี่ย 36.14 ปี  ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 28.8 กก./ม.2 เป็น

โรคเบาหวานมานานเฉลี่ย 6.78 ปี ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร 1-3 วัน 131.74 มก./ดล และคุณลักษณะอื่นๆ
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ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตาราง 1 และ 2)  ก่อนทดลองผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 กลุ่มมีน้ าหนัก ดัชนีมวลกาย 

ความดันโลหิต ระดับ น้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร และค่าร้อยละของฮีโมโกลบินที่มีน้ าตาลเกาะ (HbA1c) ไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ผลการทดสอบตามสมมติฐาน  การทดสอบตามสมมติฐานสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. หลังทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มทดลองและได้ออกก าลังกายตามโปรแกรม

มีระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดรับประทาน อาหารเฉลี่ย 120.17 (SD 17.50)  มก./ดล. และกลุ่มควบคุมมีระดับน้ าตาลในเลือด

หลังงด รับประทานอาหารเฉลี่ย 129.78 (SD 15.22)  มก./ดล.ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (t=2.16, 

df=1, p-value=0.016)   

2. หลังทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการกลุม่ ทดลองและได้ออกก าลังกายตามโปรแกรม

มีระดับฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะ (HbA1c) เฉลี่ยร้อยละ 6.82 (SD 0.95)  และกลุ่มควบคุมมีระดับฮโีมโกลบินที่มีน้ าตาลเกาะ 

(HbA1c) เฉลี่ยร้อยละ 7.69 (SD 0.83)  ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=5.46, df=1, p-

value=0.038) 

3. หลังทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการกลุม่ ทดลองและได้ออกก าลังกายตามโปรแกรม

มีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) เฉลี่ย 113.64 (SD 16.40)  มม.ปรอท และกลุ่มควบคุมมีความ

ดันโลหิตขณะ หัวใจบีบตัวเฉลี่ย 127.45 (SD 18.74)  มม.ปรอท ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t= 

2.42, df=1, p-value=0.014)            

4. หลังทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการกลุม่ทดลอง และได้ออกก าลังกายตามโปรแกรม

มีความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) เฉลี่ย 70.42 (SD 17.55)  มม.ปรอท และกลุ่มควบคุมมี

ความดันโลหิตขณะหัวใจคลาย ตัวเฉลี่ย 76.49 (SD 19.09)  มม.ปรอท ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(t=  2.55, df=1, p-value=0.033)            

5. หลังทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นผู้เขา้ร่วมโครงการกลุม่ทดลอง และได้ออกก าลังกายตามโปรแกรม

มีน้ าหนักเฉลี่ย 68.89 (SD 14.49) และกลุ่มควบคุมมีน้ าหนักเฉลี่ย 72.61 (SD 17.40)  ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 (t= 1.08, df=1, p-value=0.125)  

 

ตาราง 1 ความถี่ ร้อยละ และไคว์สแคว์ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n=60) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง 

n=30 
กลุ่มควบคุม 

n=30 
Chi square p-values 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
6 20.00 9 30.00 5.21 0.073 
14 46.67 12 40.00 
10 33.33 9 30.00 

การท างานประกอบอาชีพ 
แม่บ้าน 
ท างานประกอบอาชีพ 

      
14 46.67 12 40.00 0.2 0.654 
16 53.33 18 60.00 

ประวัติเบาหวานในครอบครัว       

606



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ไม่ม ี
มี 

14 46.67 12 40.00 0.2 0.654 
16 53.33 18 60.00 

ภาวะแทรกซ้อนของ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
ไม่ม ี
มี (ความดันโลหิตสูง ไขมันใน เลือด
สูง) 

      
14 46.67 12 40.00 0.2 0.654 
16 53.33 18 60.00 

 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่านัยส าคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก ตามข้อมูลส่วนบุคคล และ

ระดับน้ าตาลในเลือด (n=60) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

Chi square 
Mean SD Mean SD 

อายุ (ปี) 36.00 5.63 36.14 4.48 0.346 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) 27.70 3.23 28.80 3.26 0.426 
ความดันโลหิต (มม.ปรอท)      

ขณะหัวใจบีบตัว (systolic BP) 132.85 18.24 134.62 17.85 0.324 
ขณะหัวใจคลายตัว (diastolic BP) 76.39 16.25 78.47 18.35 0.346 

ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน (ปี) 6.47 1.24 6.78 1.18 0.825 
ระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหารในระยะ 13 วัน 
(capillary blood) (มก./ดล.) 

128.32 14.80 131.74 15.24 0.844 

 

ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับน้ าตาลในเลือด 

และตัวบ่งช้ีภาวะสุขภาพ (n=60) 

ลักษณะ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

Chi 
square 

ก่อนทดลอง หลังทดลอง ก่อนทดลอง หลังทดลอง 
Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD) 

น้ าหนัก (กก.) 70.08 (14.47) 68.89 (14.49) 71.81 (17.88) 72.61 (17.40) 0.125 
ดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) 26.76 (3.25) 25.54 (3.62) 27.44 (3.61) 28.62 (3.21) 0.101 
ความดันโลหิตขณะหวัใจ บีบตัว (มม.
ปรอท) 

129.50 (22.63) 113.64 (16.40) 130.92 (15.43) 127.65 (18.74) 0.014 

ความดันโลหิตขณะหวัใจ คลายตัว 
(มม.ปรอท) 

78.09 (18.68) 70.42(17.55) 81.42(10.42) 76.49 (19.09) 0.033 

ระดับน้ าตาลในเลือดหลัง งดอาหาร 
(มก./ดล.) 

130.41 (15.04) 120.17 (17.50) 131.96 (16.30) 129.78 (15.22) 0.016 

ร้อยละของฮีโมโกลบินที่มี น้ าตาล
เกาะ  

7.91  (1.64) 6.82 (0.95) 7.95 (1.81) 7.69 (0.83) 0.038 
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อภิปรายผล  

    ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มทดลองที่ออกก าลังกายตามโปรแกรมเป็นเวลา 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลใน 

เลือดหลังงดอาหาร และหลังรับประทาน อาหารต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลสุขภาพตามปกติ โดยการออกก าลังกายมี

ประสิทธิผล ในการช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ เนื่องจากเป็นการออกก าลังกายระดับปาน

กลางท่ีมีผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลเวียนโลหิต ไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทั่วร่างกาย และเซลล์ของกล้ามเนื้อมีการใช้

น้ าตาลในเลือดไปใช้เป็น พลังงานในการหด และคลายตัวเป็นจังหวะขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายในท่าทางต่างๆ ซึ่ง ส่งผล

ให้อินซูลินท าหน้าที่ในการน าน้ าตาลจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ต่างได้ดีขึ้น ภาวะดื้อต่อ อินซูลินจึงลดลงด้วย (Lee, Pittler, 

Kim, & Ernst, 2008; Tsang, Orr, Lam, Comino, & Singh, 2008) และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็นโรคเบาหวานยังไม่

นานเฉลี่ย 6.47 และ 6.78 ปี ซึ่งการท าหน้าท่ีของตับอ่อนในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินยังไม่เสื่อมมากจึงท าให้ระดับน้ าตาลใน

เลือด ลดลงจากผลของการออกก าลังกายได้ (Kwak, Choi, Jung, et al., 2013)  

   ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาผลของการออกก าลังกายแบบไทชิในผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุชาย และหญิงที่

เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งพบว่าระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดอาหาร และระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ าตาลเกาะลดลงหลังจาก

ออกก าลังกายแบบไทชิเป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ (Song, Ahn, Robert, Lee, & Ahn, 2009; Wayne & Kaptchuk, 

2008)   นอกจากน้ีการออกก าลังกายแบบไทชิยังมีผลดีช่วยลดความดันโลหิตในสตรีหลังคลอดที่มี ประวัติเป็นเบาหวานชนิดที่ 

2 อีกด้วย โดยเชื่อว่าเมื่อระดับน้ าตาลในเลือดลดลงจะส่งผลให้การ ไหลเวียนโลหิตภายในหลอดเลือดแดงดีขึ้น ลดการแข็งตัว 

และการอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วน ปลาย ซึ่งท าให้ลดความต้านทานในหลอดเลือดแดง จึงสามารถลดความดันโลหิตได้ทั้ง

ขณะหัวใจ บีบตัว และคลายตัว (Natali, Pucci, Boldrini, & Schillaci, 2009; Wayne, Manor, Novak, V., et  l., 2013) 

ซึ่งในการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการออกก าลังกายแบบไทชิช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเรื้อรัง และความดัน

โลหิตสูงร่วมกับภาวะโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ (Lee, Lee, Kim, & Ernst, 2010; Yeh, Wang, Wayne, & Phillips, 2008)  

   ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีประวัติ เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ออกก าลังกายแบบไทชิเพื่อช่วยลดภาวะแทรกซ้อนใน

ระบบหัวใจ และ หลอดเลือดจากภาวะระดับน้ าตาลในเลือดสูง  แต่จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการออกก าลังกายเป็นเวลา 12 

สัปดาห์ ยังไม่มีผล ต่อการลดน้ าหนัก และดัชนีมวลกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  

   นอกจากนี้งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการออกก าลังกายแบบไทชิ 8-12 สัปดาห์ยังไม่สามารถ ลดน้ าหนักได้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (Jahnke, Larkey, Rogers, Etnier, & Lin, 2010) โดย พบว่าการออกก าลังกายแบบไทชิมีผลช่วยลด

น้ าหนักได้ต้องใช้เวลาในการออกก าลังกายเป็น เวลานานตั้งแต่ 16 สัปดาห์เป็นต้นไป (Jahnke, 2010) หรือในกรณีที่ต้องการ

ลดน้ าหนักด้วยต้องมี การควบคุมการรับประทานอาหาร และใช้การออกก าลังกายแบบแอโรบิคอื่นๆร่วมด้วย (Wing, 2010) 

ดังนั้นบุคลากรในทีมสุขภาพควรให้ ความรู้ และค าแนะน าผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการออกก าลังกายแบบน้ี ร่วมกับการ

ออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืน และการควบคุมการรับประทานอาหารเพื่อช่วยลดระดับ น้ าตาลในเลือด และน้ าหนักตัว  

 

สรุปผลการวิจัย   

 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกก าลังกายตามโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดหลังงดรับประทาน

อาหารต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแล ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกก าลังกายตามโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยของฮีโมโกลบินท่ีมีน้ าตาลเกาะต่ ากว่ากลุ่มที่

ได้รับการดูแลตามปกติอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกก าลังกายตามโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว และ

คลายตัวต่ ากว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแล ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งออกก าลังกายตามโปรแกรม และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติมีค่าเฉลี่ยของ

น้ าหนัก และดัชนีมวลกายไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     

 
ข้อเสนอแนะ   

ผลการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการวิจัย

ต่อไปดังน้ี 

   1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควรได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะ ในการออกก าลังกาย และควรมีการออกก าลังกาย

ต่อเนื่องอย่างน้อย 16 สัปดาห์เพื่อช่วย ลดระดับน้ าตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากโรคเบาหวาน   

2. ควรมีการศึกษาผลของการออกก าลังกายผู้ป่วยที่มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติแต่ยังไม่มีอาการแสดงของ

โรคเบาหวาน (Pre diabetes) เพื่อช่วยลดระดับน้ าตาล ในเลือด ป้องกัน หรือชะลอการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและประสบการณ์การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีพฤฒิพลังในระดับสูง จ านวน 16 ท่าน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบ

เฉพาะเจาะจงร่วมกับวิธีการแบบลูกโซ่ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังหมายถึง ผู้สูงอายุที่

สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสร่าเริง มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม มีความ

มั่นคงด้านทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเป็น

ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ด้วยการออกก าลังกายที่ชอบหรือออกแรงจากการท างานอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ย่อยง่ายประเภทผัก ผลไม้ และปลา ดูแลจิตใจด้วยการหลีกเลี่ยงความเครียด ใช้ค าสอนของพระพุทธศาสนาในการพัฒนา

จิตใจ หมั่นตรวจคัดกรองสุขภาพและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงด้วยการ

สะสมเงินออม ไม่ฟุ่มเฟือย ลดหนี้สินให้น้อยที่สุด ปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในบ้านให้เอื้อต่อการเป็นผู้สูงอายุ และเตรียม

ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมด้วยการเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของครอบครัว สมัครเป็นสมาชิกชมรมที่สนใจ เข้าร่วม

กิจกรรมของสังคมตามความชอบเมื่อสะดวก พบปะเพื่อนฝูงเมื่อมีโอกาส และติดต่อกันด้วยโลกออนไลน์ ซึ่งในการเตรียมความ

พร้อมนั้น สามารถเตรียมได้ทุกช่วงวัยของชีวิตโดยยิ่งเตรียมความพร้อมเร็วจะยิ่งดีเพราะจะสามารถปรับแนวคิดและหาแนววิธี

ปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง การวิจัยนี้ช้ีให้เห็นถึงรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติตนเชิงลึกเพื่อการก้าวเป็นผู้สูงอายุ

ที่มีพฤฒิพลัง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ / พฤฒิพลัง / การเตรียมความพร้อม 
 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the meaning and experience for preparation to active 

aging. The data were collected by in-depth and observation from 16 key informants interview who the 

high level of active aging, selected with purposive and snow ball technique. The results found that that 

the active aging means the aging that can live by freely, good mood and cheerful. Have the potential to 

live by selves, participate to help family and society, property security and proud to participate with 

family and society. Preparation for being active aging in health by exercise or daily activities, eating 

healthy diet e.g. vegetables, herbs, fruits and fish, including checkup health status and practice spiritual 

mind by Buddhist context. Preparing to savings, adjust the infrastructure in home to be appropriated to an 
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aging. Preparing for activities participation with family and social networks, e.g. apply for a member of the 

club, association with friends by meeting or social media. For the active aging able to prepare for every 

age, faster more better, because they can adjust the views, concepts and guidelines to be an active aging, 

suitability. This research points into active aging and apply to be quality aged society in soon. 
 

keywords : Aging / Active Aging / Preparation   

 

บทน า   

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข ท าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น  อัตราตายลดลง 

ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรไทยเปลี่ยนแปลงสู่โครงสร้างประชากรแบบผู้สูงอายุ โดยพบว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (life 

expectancy at birth) ของเพศชายเพิ่มจาก 67.9 ปี ในปี พ.ศ.2548 เป็น 69.5 ปี ในปี พ.ศ.2552 ในขณะที่เพศหญิงเพิ่ม

จาก 75.0 ปี ในปี พ.ศ.2548 เป็น 76.3 ปี ในปี พ.ศ.2552 ทั้งนี้คาดการณ์ว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในเพศชายจะเพิ่มเป็น 

79.1 ปี และเพศหญิงจะเพิ่มเป็น 81.5 ในช่วงปี พ.ศ.2588-2593 การรายงานจ านวนผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ.2559 พบว่ามี

จ านวน 9.93 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.07 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในปี พ.ศ.2573 ส่งผลให้ประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) อย่างเต็มตัว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557; United Nation, 2007) การก้าวเป็น

สังคมผู้สูงอายุนั้นประเทศชาติต้องให้ความส าคัญอย่างมาก ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพ การจัดหารายได้ การ

จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการด ารงชีวิต เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติ มีความสุข ลดการพึ่งพิงผู้อื่น มี

ศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น โดยเฉพาะการเป็นเสาหลักด้านจิตใจให้ครอบครัวและสังคม รวมถึงน าความรู้และ

ประสบการณ์ชีวิตที่สะสมมาอย่างยาวนาน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากรายงานของส านักงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2554) พบว่าผู้สูงอายุวัยต้นส่วน

ใหญ่มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค และพบอัตราป่วยเพิ่มขึ้นเมื่อมีอายมุาก การเกษียณอายุจากงานประจ า การเปลี่ยนแปลง

บทบาททางสังคม สภาพสังคมที่กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามล าพังหรืออยู่กับคู่ครองแค่สองคน 

สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความสุขของผู้สูงอายุลดลง ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ส านักส่งเสริมและ

พิทักษ์ผู้สูงอายุ (2557) รายงานว่าการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุท าให้รายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

โดยคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2565 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 3.62 เท่าของปี พ.ศ. 2553 และสูงกว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพโดยรวม

ทุกอายุ ซึ่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยวิธีการตั้งรับแบบเดิม จะไม่สามารถจัดหางบประมาณและทรัพยากรมารองรับได้ จึง

ควรดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเชิงรุก (Defense) ตั้งแต่ระดับบ้าน ครอบครัว ชุมชน เพื่อการลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากผู้สูงอายุมี

สุขภาพดีในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น อัตราการเจ็บป่วยและอัตราตายลดลง ค่ารักษาพยาบาลต่อคนต่อปีก็มีแนวโน้มลดลงได้  

การก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุ กลายเป็นประเด็นที่รัฐบาลของทุกประเทศต้องให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากวัย

สูงอายุถือเป็นประชากรวัยพึ่งพิง จึงอาจเป็นภาระสังคมและประเทศชาติ ในการจัดหางบประมาณส าหรับการจัดบริการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่น และใช้ศักยภาพมาพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้ 

การเตรียมความพร้อมประชาชนผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกระตือรือร้น เป็นผู้สูงอายุที่ สามารถ

สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยผู้สูงอายุที่มี
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คุณสมบัติดังกล่าวนี้ เรียกว่า “ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง” ซึ่งองค์การอนามัยโลก (2013) ให้ความหมายของค าว่า Active Aging 

ว่าเป็นกระบวนการ (process) ที่เหมาะสม (optimization) ที่จะน าไปสู่สุขภาพดี (Health) การมีส่วนร่วม (Participation) 

และหลักประกัน (Security) ในการที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย ในขณะที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) กล่าวว่าผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง หมายถึง ผู้ที่มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีการท ากิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมประจ าวัน มีส่วนร่วมในการท างาน มีส่วนร่วมในครอบครัว และ

กลุ่มสังคม รวมถึงมีความมั่นคงทั้งด้านการเงิน และด้านกายภาพ โดยสรุป ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง (Active Aging) จึงหมายถึง 

ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา และด้านสังคม สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเองได้ มีสัมพันธภาพ

ที่ด ีมีส่วนร่วมในการกิจกรรมของครอบครัว สังคม ท าประโยชน์ต่อผู้อื่น รวมถึงการมีความมั่นคงในการเงินหรือทรัพย์สินด้วย  

ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง จึงเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ พลังแห่งความสามารถในการท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและ

ผู้อื่น การที่ประเทศชาติได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ สังคมจึงมุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ

มากกว่าที่จะเป็นภาระ ซึ่งการจะเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังได้นั้นจะต้องมีการวางแผนการเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น

ขั้นตอน ทั้งในระดับตัวบุคคล ครอบครัว และสังคมด้วย มีหลายประเด็นที่ต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าและเตรียมให้ครอบคลุม

ประเด็นของการเลือกรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ การงดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติด การพบ

แพทย์ตามนัด โดยการเตรียมความพร้อมในเรื่องอาหารมีความส าคัญสูงในการที่จะท าให้อายุยืนยาว (Watcharaporn, 2011) 

โดยพิชญ์วรา พันธุ์ทิพย์แพทย์ (2554) กล่าวว่าควรมีการเตรียมก่อนเกษียณอายุงาน เพื่อจะได้สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต

ใหม่ ควรเตรียมสุขภาพกายและจิต เตรียมเรื่องการเงินและทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย อาชีพการงาน งานอดิเรก และเรื่องลูกหลาน 

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพต้องเตรียมมาอย่างต่อเนื่อง โดยบุคคลที่เตรียมตัวส าหรับการ

เกษียณอายุ จะสามารถเผชิญปัญหาได้ดี เพราะได้ก าหนดขอบเขตและพร้อมที่จะยอมรับการสูญเสียไว้แล้ว ซึ่งควรเตรียม

วางแผนไวใ้นขณะที่ยังท างาน หรืออย่างน้อยควรมีการวางแผนก่อนการเกษียณไม่น้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากการวางแผนจะเป็น

สิ่งที่จะช่วยเตือนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ และก าหนดทางเลือกด าเนินชีวิตให้มีสิ่งที่พึงประสงค์เกิดขึ้ น 

บุคคลที่มีการวางแผนการด าเนินชีวิตหลังเกษียณอายุท่ีดี จะสามารถควบคุมการด าเนินชีวิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น กระบวนการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง จึงมีความ

เหมาะสมส าหรับวัยผู้ใหญ ่เพราะเป็นวัยที่จะก้าวสู่การเป็นผูสู้งอายุในอนาคต และเพื่อการก้าวเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง เป็นผู้

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศชาติ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีสนใจที่จะศึกษาความหมายและ

ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังในเชิงลึก เพื่อน าข้อค้นพบที่ได้ไปสู่การประยุกต์ใช้ส าหรับการ

เตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุให้แก่ประชากรผู้ใหญ่วัยแรงงาน และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความหมายของการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง  

2. เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง 
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วิธดี าเนินการวิจัย  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้สูงอายุที่มีระดับความมีพฤฒิพลังอยู่ในระดับสูง (ประเมินระดับความมีพฤฒิ -

พลังก่อนด าเนินการสัมภาษณ์) เป็นต้นแบบในการด าเนินชีวิตได้ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ คัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) ร่วมกับการคัดเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball selection) 

ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างจนได้ข้อมูลที่อ่ิมตัว (Saturation) จ านวน 16 ท่าน จึงยุติการสัมภาษณ์   

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบประเมินระดับความมีพฤฒิพลัง แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi structure in-depth interview) โดยก าหนดหัวข้อหลักไว้ 3 ประเด็น คือ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านความ

มั่นคงและความปลอดภัย และ 3) ด้านการมีส่วนร่วม หนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย แบบสังเกต (Observation note) เพื่อ

ใช้บันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง แบบบันทึกภาคสนาม (Field note) เครื่องบันทึกเสียงที่ขออนุญาตผู้ให้

สัมภาษณ์ก่อน และนักวิจัยทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเที่ยงตรง ไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง  

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้  

1. ผู้วิจัยน ากรอบแนวคิดจากการทบทวนและสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดเกณฑ์ในการ

คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ก าหนดแนวค าถาม น าแนวค าถามที่ได้ไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

2. ด าเนินการติดต่อขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

สอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลในการเข้าร่วมงานวิจัย และแจ้งสิทธิของผู้ให้ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินดีเข้าร่วมวิจัย ผู้วิจัย

มอบเอกสารข้อมูลส าหรับผู้เข้าร่วมวิจัยไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และให้ผู้เข้าร่วมวิจัยลงนามในหนังสือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย 

หลังจากนั้นด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกหากผู้ร่วมวิจัยสะดวก ในกรณีที่ผู้ร่วมวิจัยไม่สะดวกในขณะนั้น ผู้วิจัยจะนัด วัน เวลา 

และสถานท่ีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยสะดวกที่ให้จะด าเนินการสัมภาษณ์ 

3.  ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ท้ังนี้ก่อนเริ่มต้นการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตบันทึกเสียงการ

สัมภาษณ์ และเก็บแถบบันทึกเสียงเหล่านั้นไว้เป็นความลับในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวท่ีตั้งรหัสผ่านไว้เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัยแล้วผู้วิจัยจะท าลายทิ้ง ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยผู้วิจัย

เริ่มต้นจากการแนะน าตัว ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ท าความรู้จักกับผู้ให้ข้อมูล จากนั้นจึงด าเนินการสัมภาษณ์ สร้างบรรยากาศที่มี

อิสระในการถาม มีการถาม-ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นกันเอง ลักษณะค าถามของการสัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งเป็น 1) ค าถาม

หลัก (Main questions) 2) ค าถามเพื่อขอรายละเอียดและความชัดเจนในเรื่องนั้น ๆ และ 3) ค าถามเพื่อตามประเด็น 

(Follow-up questions) ใหต้่อเนื่องตามสาระและขยายความในสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ เพื่อเพ่ิมมิติทั้งทางกว้างและทางลึก 

4. หลังจากท่ีด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ 

5. การพิทักษ์สิทธิผู้เข้าร่วมวิจัย ตามหลักการที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก (หนังสือรับรองเลขที่ SCPHPL 1/2562-5) โดยแจ้งให้กลุ่มตัวอย่าง

ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การรักษาความลับของข้อมูลที่จะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม

โดยไม่สามารถน าไปสู่การระบุตัวตนของกลุ่มตัวอย่างได้ สิทธิในการเข้าร่วมหรือการขอถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกขณะโดย

ไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการถอนตัวออกจากการวิจัยจะไม่มีผลกระทบในทางใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น เมื่อผู้ให้ข้อมูลรับทราบ

รายละเอียดของข้อมูลข้างต้นแล้วและยินดีเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะใหก้ลุ่มตัวอย่างลงนามในใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ตามรายละเอียด ดังน้ี  

1. การถอดเทปการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการถอดเทปการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดแบบค าต่อค า 

(Verbatim) โดยรักษาลักษณะที่เป็นธรรมชาติ อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศของการสนทนา จัดพิมพ์ข้อความ และขัด

เกลาภาษาให้อ่านเข้าใจง่ายและได้ใจความ โดยคงเนื้อความเดิม ความหมายเดิม และอารมณ์ของผู้พูด 

2. การให้รหัสข้อมูลแบบอุปนัย (Inductive) ผู้วิจัยมองหาประเด็นส าคัญ (Themes) ให้รหัสข้อมูล (Coding) ที่

สั้นและกระชับเกี่ยว ข้อความที่มีความหมายเดียวกันจะถูกให้รหัสหรือช่ือเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการให้รหัสข้อมูลของ

ผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืน ๆ ต่อไป  

3. จัดกลุ่มข้อมูล (Categorization) ที่มีความคล้ายคลึงกันของประเด็นส าคัญ (Themes) มาสร้างเป็นหมวดหมู่

ย่อย (Subcategories) หลังจากนั้นจึงสร้างหมวดหมู่ (Categories) ขึ้นมาเพื่อพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่ความคิดรวบยอด  

4. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (Trustworthiness) ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ตรวจสอบผลที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 1) ระยะเวลาที่อยู่ในสนามนานพอ 

(Prolonged engagement) 2) การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบจากแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และด้าน

วิธีรวบรวมข้อมูล 3) การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer debriefing) ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์และข้อสรุปไปให้ที่ปรึกษา

งานวิจัยซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านผู้สูงอายุเป็นผู้ตรวจสอบ 4) การตรวจสอบโดยผู้ให้ข้อมูล (Member-checking) ผู้วิจัยน า

ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้เป็นข้อมูลที่มาจาก

ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลอย่างแท้จริง ความสามารถในการถ่ายโอน (Transferability) ไปยังสภาพการณ์ในบริบทที่

คล้ายกันได้ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ร่วมกับการเลือกแบบลูกโซ่ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ตรง

กับประเด็นท่ีสนใจศึกษา ข้อมูลที่ได้มีสาระหลากหลายด้วยการอธิบายข้อค้นพบที่ได้อย่างละเอียดเพื่อให้ข้อสรุปที่ได้สามารถ

ถ่ายโอนไปยังช่วงเวลา สถานการณ์ และบุคคลอื่นได้ ความสามารถในการพึ่งพาได้ (Dependability) ตรวจสอบโดยน าข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและข้อสรุปที่ ได้ ในแต่ละขั้นตอนไปปรึกษาผู้ เ ช่ียวชาญเป็นระยะ ๆ ความสามารถในการยืนยัน 

(Conformability) ตรวจสอบความเป็นกลางของข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยว่าเกิดจากกลุ่มตัวอย่างมิใช่ของผู้วิจัย ดังนี้  1) 

การตรวจสอบร่องรอยการวิจัย (Audit trail) จากหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องมือวิจัย แบบสัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง แบบ

บันทึกภาคสนาม การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล 2) การพินิจพิจารณาตนเองของผู้วิจัย (Reflexivity) ด้วยการเตรียมความ

พร้อมของผู้วิจัย การจดบันทึกในระหว่างด าเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย  

ผลการวิจัย  

การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความหมายและประสบการณ์การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง ด้วยการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุท่ีมีระดับความมีพฤฒิพลังอยู่ในระดับสูง จ านวน 16 ท่าน ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ความหมายของการเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง หมายถึงบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ อารมณ์ดีจิตใจ

แจ่มใสร่าเริง มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม มีความมั่นคงด้านทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

ครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุข“ผมคิดว่าต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพตามก าลังที่เรามีอยู่  ช่วยตัวเองให้

ได้มากที่สุด ถ้าเราพึ่งตัวเองได้ทุกอย่างเราก็จะมีก าลังที่จะช่วยคนอื่น ช่วยสังคมได้” (P7, 352-354) “เป็นคนที่ไม่เจ็บป่วย 

สุขภาพแข็งแรงไม่ขี้โรคต้องคอยให้ใครมาดูแล ไปไหนมาไหนได้เองไม่ต้องรอพึ่งใคร มีเพื่อนฝูงไม่เหงาหรือจับเจ่าอยู่กับบ้าน  

ชีวิตมีความมั่นคงไม่ติดหนี้ยืมสินคนอื่นจนหนี้ล้นพ้นตัวไปหมด นอกจากจะช่วยเหลือดูแลตัวเองได้แล้ว ยังมีชีวิตที่เป็น
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ประโยชน์และช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ด้วย” (P11, 299-303) “เป็นคนที่ท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง แถมยัง

ช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือลูกบุตรหลานของเราได้ด้วย สุขภาพก็ต้องแข็งแรงไม่เจ็บป่วยหรือมีโรคได้บ้างนิดหน่อย แต่ต้อง

ไม่เป็นมากถึงขั้นต้องหามไปหาหมออะ ไปไหนมาไหนได้เองไม่ต้องรอลูกหลานพาไป ช่วยเหลือคนอื่นได้มีชีวิตที่เป็นประโยชน์

ต่อคนอ่ืน ต่อส่วนรวมด้วย ง่ายๆ คือ “พึ่งพิงตนเองได้และเป็นหลักพิงให้คนอื่นด”ี ฉันคิดว่าเป็นแบบน้ีนะ” (P4, 314-317)  

2. ประสบการณ์ในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังด้านสุขภาพ  กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการเตรียมตัวเป็น

ผู้สูงอายุในด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการกับอารมณ์และจิตใจ และการดูแลสุขภาพทั่วไป เพื่อให้

บุคคลที่มีสุขภาพกายใจท่ีแข็งแรง ไม่เป็นภาระให้คนอ่ืนต้องดูแล ตามรายละเอียดดังนี้   

2.1 การรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมที่ใกล้เคียงคือ รับประทาน

อาหารประเภทผัก อาหารย่อยง่ายประเภทไข่และปลา หลีกเลี่ยงของหวาน ของทอด อาหารไขมันสูง “ป้าจะกินอะไรที่ย่อย

ง่าย เช่น พวกปลา ไข่ ส่วนเนื้อสัตว์พวกหมู ไก่ อะไรพวกนี้จะไม่ชอบเลย มันมีไขมันเยอะ ปลูกผักกินเอง กินกล้วยน้ าหว้า

เกือบทุกวัน” (P2, 11-12, 23-26) “ผมกินอาหารทุกอย่าง ทุกชนิด เน้นผัก สมุนไพรมากกว่าพวกเนื้อ ไม่กินอะไรจุกจิก มื้อ

เย็นกินก่อนหกโมงเย็นหรือไม่เกินทุ่ม เหล้าก็มีดื่มบ้างถ้ามีงานแต่จะไม่เยอะ กาแฟวันละแก้วเป็นกาแฟร้อนถ้าช่วงไหนหาน้ าผึ้ง

ได้ก็ใส่น้ าผึ้งผสมลงไปด้วย กาแฟเย็นไม่เอาไม่ชอบกินมันหวาน น้ าเย็นก็ไม่ค่อยชอบ” (P8, 12-15, 63)     

2.2 การออกก าลังกาย ประสบการณ์ของการเตรียมตัวในผู้สูงอายุ คือ ออกก าลังกายแบบเป็นรูปแบบและออก

แรงจากการท างานหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน “ผมไม่ค่อยได้ออกก าลังแบบจริงจังตามที่เขาบอกหรอก อาศัยการออกก าลัง

กายจากการท างานบ้านน่ีแหล่ะ ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบท าโน้นน่ีไปเรื่อย ๆ เช้ามาก็รดน้ าต้นไม้ ปลูกผัก ขุดดิน ดายหญ้า เลี้ยงเป็ด 

เลี้ยงไก่ แค่นี้ก็ได้เหงื่อเยอะเลย บางวันก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวกลางนา ไปคุยกับคนโน้นคนนี้บ้าง บางทีก็มีพักพวกกันมาชวนไป

ทอดแห หาปลา เดินขึ้นลงตะลิ่งก็ได้แรงเยอะแล้ว บางทีวันไหนเมื่อย ๆ ก็ใช้ไม้พองยืดเหยียดเอา” (P3, 25-31) “ก็ใช้วิธีเดิน

เร็วเอา เดินไปด้วยแกว่งแขนไปด้วย เมื่อก่อนเต้นแอโรบิค เล่นโยคะบ้าง ตั้งใจไว้ว่าจะต้องออกก าลังกายให้ตลอด” (P4, 32-

35, 66-68) “ผมชอบออกก าลังกาย วันไหนไม่เสียเหง่ือจะนอนไม่หลับ ท่ีท าเป็นประจ าก็วิ่งหรือเดินเร็วในช่วงเช้า หลังจากนั้น

ก็ได้แรงจากการท างานบ้าน รดน้ าต้นไม้ ดูแลสวน ท าความสะอาดบ้าน พอตกเย็นส่วนใหญ่ก็จะปั่นจักรยานประมาณหนึ่ง

ช่ัวโมง ท าแบบนี้มาร่วม 20 ปี ได้แล้ว ออกก าลังกายทุกวันต่อเนื่อง ผมจะไม่ค่อยป่วย” (P14, 23, 35-38)   

2.3 การจัดการกับอารมณ์และจิตใจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้หลักธรรมตามค าสอนของพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

“ผมก็ใช้หลักพรหมวิหาร4 มาดูแลจิตใจให้สบาย เมื่อก่อนก็มีบ้างที่เครียด โกรธ พอฟังธรรมะ อ่านหนังสือ ปฏิบัติธรรม ใจมัน

เลยเบาลงไม่ยึดถืออะไรมาท าให้จิตใจเราขุ่นมัว ให้อภัยไปไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ ผมรู้สึกสงบนะที่ให้อภัยเขาไปหมดแล้ว” (P5, 

150-154) “ผมเลือกรับสุข ไม่รับทุกข์ ผมเลือกรับแต่สิ่งดี ๆ อะไรที่เป็นทุกข์จะไม่เอามาทับถมใจ เหนื่อยจากงานก็หาวิธีผ่อน

คลาย ร้องเพลง ไปเที่ยว สวดมนต์ ฟังธรรมะ ตามที่ชอบ” (P1, 125-129) “เราต้องรู้จักการมองโลกในแง่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างมี 2 

มุมเสมอ เราต้องฝึกหามุมดีมุมบวกให้เจอ โลกนี้มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป ยิ้มของเรา หัวเราะของเราจะช่วยแก้ไขอะไรให้ดี

ขึ้น เราต้องฝึกให้ไม่ใช้อารมณ์กับปัญหาที่มากระทบ ท าแบบน้ีก็เลยเป็นคนอารมณ์ดี แจ่มใส ร่าเริง” (P11, 152-156) 

2.4 การดูแลสุขภาพทั่วไป ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญกับการตรวจสขุภาพ เมื่อทราบว่าตนเองมีปัญหาสุขภาพก็

จะปรับวิถีการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ “ป้าก็หมั่นตรวจสุขภาพปีละครั้งตรวจชุดใหญ่เลย แต่หมดนัดวัดความ

ดัน เจาะเบาหวานก็แล้วแต่โอกาส ท าให้เรารู้ตัวว่าตอนน้ีสุขภาพเราเป็นไง เมื่อก่อนเคยมีไขมันในเลือดหมอสั่งให้กินยา กินอยู่

สองสามปีก็มาคิดได้ว่าอีกหน่อยตับไตก็คงพังหมด เลยหันมาคุมอาหาร ออกก าลังกาย ไขมันก็ลดลงหายไป” (P15, 132-136) 
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“ฉันจะขยันไปหาหมอ หมอนัดตรวจเมื่อไหร่จะไปทุกครั้ง ตอนนี้ลูกซื้อเครื่องวัดความดันมา ให้ก็หมั่นเช็คด้วยตัวเองบ่อย ๆ 

เมื่อก่อนมีไขมันในเลือดสูง แต่ตอนนี้หายแล้ว คอยไปตรวจเลือดตามนัดตลอด ไม่อยากให้เป็นอะไรมากกลัวเป็นภาระคนอื่น” 

(P16, 166-169, 192) “ผมเป็นเบาหวานเมื่อตอนอายุ 48 ช่วงแรกคุมน้ าตาลไม่ได ้หมอให้กินยากินได้ 3 ปี เริ่มปรับตัวได้ รู้จัก

วิธีคุมน้ าตาลไม่ให้สูง เดี่ยวนี้สบายไม่ตอ้งกินยามาสิบกว่าปีแล้ว แต่ไปเจาะเลือดตามนัดตลอดนะ ไม่เคยผิดนัดเลย คอยควบคุม

อาหารอะไรที่หวานๆ แป้งเยอะจะไม่ค่อยกิน กินผักเอา หมั่นออกก าลังกายกาย แล้วไปตรวจเลือดตามนัด” (P7, 146-149)    

3. ประสบการณ์ในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังด้านความมั่นคง กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการเตรียมตัวด้วย

การสร้างฐานะ วางแผนการออมและลงทุน จัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ที่อยู่อาศัยภายในและภายนอกบ้าน ตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1 การสร้างฐานะส าหรับตนเองและครอบครัว ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะใช้หลักสายกลาง วางแผนการใช้จ่าย

อย่างมีสติจึงท าให้มีฐานะท่ีมั่นคง “ช่วงแรก ๆ ของการท างานตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่ ก็ไม่เคยได้คิดอะไร มีรายได้มาก็ใช้หมด 

บางเดือนไม่พอใช้ก็หายืมคนอื่นบ้าง กู้บ้าง พอมีครอบครัว รายได้ที่มีเข้ามาก็หมดไปกับการสร้างฐานะ ซื้อบ้าน ซื้อรถ ส่งลูก

เรียน จนอายุ 50 กว่าแล้วก็เริ่มดีขึ้น จากนั้นเริ่มวางแผนกับแฟนไว้เลยว่าเราต้องแบ่งรายรับออกเป็นส่วน ๆ เป็นที่ต้องจ่าย

ประจ า หนี้สิน เงินท่ีควรเก็บ ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก พอเริ่มวางแผนฐานะก็เริ่มดีขึ้น พอเกษียณแล้วถึงแม้ว่ารายได้ลดลงก็

ไม่เดือดร้อนอะไร” (P13, 193-195, 266-268) “ป้าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่ายตามที่จ าเป็น เมื่อก่อนชอบซื้อข้าวของ

เยอะแยะมากมาย เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าเยอะไปหมด คือรายได้มีเข้ามามากก็จ่ายไปมากด้วยเช่นกัน พอดีได้ รู้จักหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คิดได้ว่าเราใช้เงินแบบขาดสติ ก็เลยลองท าบัญชีครัวเรือน เมื่อท าแล้วไม่น่าเช่ือว่าเดือน ๆ เหลือ

เก็บตั้งเยอะ ตอนนี้ก็ไม่เดือดร้อนอะไร มีทุกอย่างพร้อมให้ลูกหลาน” (P6, 183-189,) “ผมก็ไม่ค่อยเดือดร้อนอะไร ท าไร่นา

สวนผสมไป รายได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ดีตรงที่รายจ่ายน้อย แทบไม่ได้จ่ายอะไรเลยนอกจากส่งลูกเรียน ตอนนี้เขาเรียนกันจบ

หมดแล้วก็สบาย มีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่ ผมยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ก็ไม่เดือดร้อนอะไร มีทุกอย่างพร้อมอยู่อย่างสบาย 

ครอบครัวผมกินง่าย อยู่ง่าย อยู่กันอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย ก็เลยพอมีเหลือเก็บไว้ใช้อย่างจ าเป็น” (P10, 155, 176-179)  

3.2 การวางแผนการออมและการลงทุนเพ่ืออนาคต ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะวางแผนลงทุนตามฐานะที่เป็นอยู่ 

“ผมไม่ได้ลงทุนอะไรไว้เผื่ออนาคตหรอก แล้วแต่ก าลังที่มี มีบ้าน ที่ดินไว้ให้ตัวเอง และลูก ๆ รายได้ที่เหลือก็แบ่งเก็บไว้ที่

ธนาคาร ซื้อพวกทองอะไรเก็บไว้บ้าง ทีเหลือให้ลูก ๆ หลาน เขาดูแลกันไป” (P14, 166-168) “ก็มีลงทุนไว้ในตลาดหุ้นบ้าง

ครับ แล้วก็ซื้อพวกกองทุนรวมบ้าง บางช่วงมีก าลังก็ซื้อพวกที่ดินทิ้งไว้สักพัก พอราคาดีก็ปล่อยขาย ก็ได้ก าไรมาเก็บไว้ใช้ต่อ 

ถ้าคุณมีก าลังลงทุนพวกนี้ไว้จะดีอนาคตจะสบาย แต่ก็ต้องศึกษาให้ดีประเภทไปกู้เงินมาลงทุนเนี่ยน่ากลัว แต่ถ้าคุณมีก าลังก็

ค่อย ๆ ลงทุนไว้เถอะ ตอนนี้ผมพอแล้วไม่ลงทุนอะไรเพิ่ม ให้ลูกหลานเขาท าไป” (P1, 181-185) “ป้าตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าต้อง

ใช้หนี้ให้หมดก่อนเกษียณ เมื่อเราวางแผนไว้แบบนี้ เราก็จะรีบใช้หนี้ พอหนี้หมดก็เหลือเงินไว้ฝากธนาคาร แบ่งเป็นส่วน ๆ อัน

นี้ส าหรับประกันชีวิต ไว้ท าบุญ เดินทางท่องเที่ยว อันนี้ไว้ส าหรับฉุกเฉิน ก็ไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เพราะวางแผนไว้ เห็นคนที่เขาไม่

คิดอะไรพอเกษียณก็ยังไม่หมดหนี้ ชีวิตล าบากเงินทองไม่พอใช้เจ็บป่วยก็ต้องหายืมคนอ่ืน บ้านก็ต้องเช่าอยู่” (P9, 235-238)  

3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม/ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่มีที่บ้านช้ันเดียวจะไม่ค่อยได้

เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ผู้ที่มีบ้านสองช้ันจะปรับเปลี่ยนมาก “เรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยเหรอ ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลย ก็ที่อยู่

เดิมปัจจุบันนี่แหล่ะ ป้าสร้างบ้านช้ันเดียวไว้ก็เลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะ มีเพิ่มราวจับในห้องน้ าไว้ เปลี่ยนพื้นชนิดแบบที่

ไม่ให้ลื่น ป้าว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงก็ไม่ต้องเตรียมหรือเปลี่ยนอะไรเยอะ อีกอย่างอาจเป็นเพราะตอนสร้างบ้านใหม่ก็คิดไว้

ก่อนหน้าแล้วว่าจะท ายังไงให้อยู่อย่างง่าย ๆ ตอนแก่ (หัวเราะ)” (P12, 171-176) “ก็ปรับหลายอย่างเหมือนกัน เมื่อก่อนลุง
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กับป้าอยู่ชั้นบนกัน แล้วลงมาเข้าห้องน้ าข้างล่าง พออายุมากขึ้นมันไกลห้องน้ า เริ่มขี้เกียจเดินขึ้นลงบรรไดก็เลยย้ายลงมาอยู่

ช้ันล่าง เปลี่ยนส้วมแบบน่ังยอง ๆ เป็นแบบโถส้วม ใส่ราวจับเพิ่ม เปลี่ยนพ้ืนเป็นแบบที่ไม่ลื่น ลูกเขามาท าไฟเพิ่มให้ อย่างอื่นก็

ไม่ได้ท าอะไรมาก ที่อยู่เราอยู่มานานเป็นสิบ ๆ ปี มันก็อยู่ได้นะ ไม่ล าบากอะไร ผมว่าถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็อยู่กับสิ่งแวดล้อม

แบบเดิมได้ แต่คนที่เขาป่วย ลุกไปไหนมาไหนไม่ไหวคงต้องเปลี่ยนเยอะหน่อย” (P3, 152, 165-168) 

3.4 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัยภายนอกบ้าน กลุ่มอายุที่มีที่บ้านช้ันเดียวจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลง

อะไรมากแต่ผู้ที่สร้างบ้านไว้นานและเป็นแบบสองช้ันวางแผนที่จะปรับเปลี่ยน “ไม่ได้เตรียมท าอะไรเพิ่ม ก็เหมือนเดิมที่เคยอยู่ 

เพราะสร้างบ้านก่อนเกษียณไม่นาน สร้างบ้านช้ันเดียวเลยไม่เดือดร้อนอะไร” (P7, 168-169) “เพิ่มไฟให้สว่างขึ้น บางทีมืด

มองไม่ค่อยเห็น อย่างอื่นก็ไม่ได้อะไรเพิ่ม เหมือนเดิมที่เคยอยู่ แต่ไปที่อื่นที่เป็นหน่วยงานราชการเห็นเขาท าเตรียมให้ผู้สูงอายุ 

พวกท าทางลาด ราวเกาะ” (P9, 89-92) “เรื่องบ้าน ข้าวของใน นอกบ้านเมื่อก่อนไม่ได้คิดถึงเลย คิดแค่ว่าเราแข็งแรง บ้านนี้

เราอยู่มานานแล้วก็คงอยู่ต่อไปได้ แต่เดี๋ยวนี้ชักคิดถึงแล้วเพราะบ้านสองช้ันลูกเต้าเขาก็ไม่มีใครอยู่ด้วย ช้ันบนไม่ค่อยได้ขึ้นไป

แล้ว ข้ึนไปก็ชักปวดขากลัวว่าจะตกลงมาได้ ไม่แน่ใจว่าอาจต้องรื้อท าใหม่เป็นช้ันเดียวให้ง่ายต่อการใช้ชีวิตเรา นอกบ้านก็ต้อง

เปลี่ยนเอาแบบท่ีมันไม่ลื่น ท าราวเกาะข้าง ๆ บ้าน ไว้ออกก าลังกาย (P11, 189-193) 

4. ประสบการณ์ในการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังด้านการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการเตรียมตัวเป็น

ผู้สูงอายุในด้านการมีส่วนร่วมกับ ครอบครัว เพื่อน ชุมชน และสังคมที่อยู่อาศัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การมีส่วนร่วมกับครอบครัว “ก่อนท่ีจะเป็นผู้สูงอายุได้แต่ดูแลลูก พอเกษียณอายุแล้วมีเวลามากขึ้น ก็ช่วย

ครอบครัวได้มากขึ้น เรามีเวลาเยอะขึ้นไง เช้ามาท ากับข้าวให้เขากิน ช่วยหลานแต่งตัว บางทีพ่อแม่เขายุ่งก็รับส่งหลานไป

โรงเรียนได้ เขาไปท างานกันหมดแล้ว ก็ท างานบ้าน ดูแลบ้าน อะไรที่ท าให้เขาได้ก็ท า เย็นมาก็กินข้าวด้วยกัน บางทีถ้าหลาน

เขามาเล่นด้วยก็เล่านิทานให้ฟังบ้าง ช่วยเขาสอนหนังสือท าการบ้านบ้างถ้าไม่ยากนะ (หัวเราะ) ช่วงวันหยุดตามเทศกาลก็ไป

เที่ยวทะเลกัน เด็ก ๆ ชอบเที่ยวทะเล บางทีลูกเขาก็ชวนไปกินข้าวร้านอาหารนอกบ้านบ้าง ก็ไปด้วยกันไปพร้อมหน้ากันหลาย 

ๆ คน ได้อยู่กับลูกหลานก็มีความสุข ใจเราไม่อยากไปกินข้าวนอกบ้านหรอกแต่ได้ไปพร้อมหน้ากันลูก ๆ หลาน ๆ มันรู้สึกสุข

ใจ” (P2, 213-215, 226-228) “ส่วนใหญ่เขาจะให้ท ากับข้าวให้กิน บอกว่าแม่ท ากับข้าวอร่อย เมื่อก่อนตอนหลานยังเล็กจะให้

เราเลี้ยงให้พอโตเข้าโรงเรียนได้เขาก็เอาไปเรียนหนังสือ วันหยุดเขาก็จะพามาหายาย มีเรื่องมาปรึกษาเราก็ให้ค าแนะน าเขาไป

ตามที่เห็นว่าเหมาะสม หรือบางทีขอยืมเงินใช้บ้างก็ให้ไปไม่ได้ให้ยืม ก็ช่วยเหลือเขาทุกอย่างเท่าท่ีจะท าได้” (P16, 148-151)  

4.2 การมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมตามความชอบและความสะดวกดังนี้ 

“ผมจะมีกลุ่มปั่นจักรยาน เช้ามาก็นัดกันราว ๆ ตีห้า แล้วก็มากินกาแฟนั่งคุยกัน ระลึกความหลังกัน มีเพื่อนคนไหนไม่สบายก็

ชวนกันไปเยี่ยม บางทีก็ไปร่วมงานของกลุ่มผู้สูงอายุบ้าง เช่น วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ” (P11, 192-194, 206) “กลุ่มไหนที่

เราชอบก็สมัครเป็นสมาชิก มีงานอะไรก็จะไปช่วยเขา เช่น ท าบุญกลางบ้าน งานบวช งานแต่ง ไปช่วยกันท ากับข้าว คุยกันบ้าง 

หมอเขามาจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเดือนละครั้งถ้าไม่ติดอะไรป้าก็จะไปร่วมกันเขาไปคุยกันถามสารทุกข์สุกดิบ มีกิจกรรม

สนุกสนานตามประสาคนแก่ บางทีเขาก็ให้ช่วยสอนพับดอกไม้ให้เด็ก ๆ มันดีกว่าอยู่บ้านเฉย ๆ ได้ออกไปช่วยงานคนอื่นเราก็

ได้บุญได้กุศลที่ได้ช่วยคนอื่น รู้สึกมีความสุขที่ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้หมู่บ้านเรา” (P15, 89-94) “นอกจากจะไปร่วม

กิจกรรมตามที่เขานัดแล้ว เราก็พบปะกันทางไลน์ เฟซบุ๊ค ตอนนี้โลกออนไลน์ช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อนที่ไม่ค่อยได้

เจอกัน ไม่ได้ข่าวกันก็ได้เห็นกันในไลน์ นัดกันไปเที่ยว ไปเยี่ยมกัน แบ่งปันความรู้ ข่าวสารกันทางนี้ สะดวกดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน

เยอะ ถ้าเราไม่หนีสังคมเพื่อนฝูงมันก็จะมีกลุ่มอยู่แบบน้ี เขาก็ไม่ทิ้งเราเหมือนกัน (P8, 108-111) 
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5. อายุท่ีควรเร่ิมเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ  “ฉันว่าราว ๆ 50 ก าลังดี เพราะลูกเต้าโตหมดแล้ว เขาช่วยเหลือ

ดูแลตัวเองได้ เราไม่ต้องภาระเรื่องเขาเท่าไหร่ ก็จะท าให้เรามีเวลาดูตัวเองมากขึ้น มีเวลาไปออกก าลังกาย ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง 

อยากไปไหนก็ไปได้ ตอนลูกยังเรียนไม่จบไปไม่ได้ห่วงลูก พอเขาโตเราก็ไปได้ ภาระหนี้สินก็หมด  มีเงินพอเหลือเก็บ” (P15, 

315-319) “เตรียมเมื่อไหร่ก็ได้ตามความพร้อม ตามก าลังของตนเอง เช่น ถ้าเรื่องรออกก าลังกายก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ช่วงหนุ่ม

สาวจะมาโหมออกก าลังกายตอนแก่มันก็ไม่ไหว ส่วนอาหารก็เตรียมได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ยิ่งใครมีต้นทุนมีที่ให้ปลูกผัก ผลไม้กิน

เองก็ยิ่งดีมากเลย ไม่จ าเป็นไม่ต้องไปซื้อกินหรอก ท ากินเองปลอดภัยที่สุด สะอาด ปลอดภัย พวกสิ่งแวดล้อมในบ้านนอกบ้าน

ก็คงต้องแล้วแต่ก าลังทรัพย์ใครมีก าลังมาก็เตรียมจัดการเรื่องบ้านไว้เนิ่น ๆ รวม ๆ แล้วผมว่าอายุท่ีเหมาะสมก็น่าจะ 45 นะ ยิ่ง

มีเวลาเตรียมตัวนานยิ่งเป็นผลดี เพราะเรื่องแบบนี้มันต้อใช้เวลา” (P12, 352-356) “ผมว่าเตรียมตัวไว้ทุกวันเลยนั่นแหล่ะดี

ที่สุด แต่บางช่วงอายมุันก็ยังไม่ได้เป็นบางเรื่อง เช่น ตอนเป็นหนุ่ม ๆ อายุ 20-30 ปี มันยังคิดไม่ได้หรอก มันยังคึกคะนองอยู่ มี

เงินก็อยากเที่ยวไม่คิดที่จะเก็บ อาหารเพื่อสุขภาพก็ไม่เคยนึกถึงกินไปตามใจอยาก เรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยจะนึกไม่ออกว่าควร

ท าแบบไหน ถ้ารวม ๆ แล้วสักอายุ 50 ปี น่าจะเริ่มเตรียมตัว เตรียมใจกันได้แล้ว” (P8, 323-325) 

   

สรุปและอภิปรายผลวิจัย  

1. ผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังหมายถึง ผู้สูงอายุท่ีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ อารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสร่าเริง มีศักยภาพใน

การช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม มีความมั่นคงด้านทรัพย์สิน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมอย่างมี

ความสุข ซึ่งสอดคล้องสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2556) ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง คือ

ผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีการท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรม

ประจ าวัน มีส่วนร่วมในการท างาน มีส่วนร่วมในครอบครัวและสงัคม มีความมั่นคงด้านการเงินและด้านกายภาพ สอดคล้องกบั 

Watcharaporn Paorohit (2011) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังคือผู้ที่มีสุขภาพดี มีความคล่องแคล่ว ว่องไว สามารถ

เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล และพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ท าประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีสัมพันธภาพที่ดี

กับครอบครัว ชุมชน และ สังคม รวมทั้งสมาชิกรุ่นอื่นในสังคม   

2. การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังด้านสุขภาพด้วย 1) การออกก าลังกายที่ชอบ เช่น เดินเร็ว วิ่ง ปั่น

จักรยาน หรือออกแรงจากการท างาน ทั้งนี้เป็นเพราะการออกก าลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจากการที่อวัยวะทุกส่วน

ได้รับออกซิเจน สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่าผู้สูงอายุควรออกก าลังกายให้สม่ าเสมอและท าสมาธิขณะออกก าลังกายด้วย การ

ออกก าลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สมส่วน และกระชับ ไม่หย่อนยาน ช่วยให้ระบบโลหิตไหลเวียนดีขึ้น ท าให้เกิดการ

หลั่งสารแห่งความสุขหรือเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งจะท าให้รู้สึกสดช่ืนแจ่มใส ควรเลือกวิธีที่เหมาะกับวัยเพื่อให้อวัยวะทุกส่วนได้

เคลื่อนไหว ได้รับอาหาร และออกซิเจนเพียงพอ มีการขับถ่ายของเสียจากเซลล์ การบริหารยืดเหยียดร่างกายจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ (เบญจมาศ นาควิจิตร, 2551; ฟาริดา เหล่าพัชรกุล, 2552;  อาชัญญา 

รัตนอุบล และคณะ 2552)  2) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ย่อยง่ายประเภทผัก สมุนไพรที่หาได้ง่ายตามบ้าน ผลไม้

ตามฤดูกาลโดยเฉพะกล้วยน้ าหว้า และปลา ทั้งนี้เป็นเพราะอาหารเหล่านี้มีวิตามินและเกลือแร่สูง ย่อยง่าย เหมาะสมกับวัย

สูงอายุท่ีร่างกายอยู่ในวัยเสื่อม ร่างกายต้องการโปรตีนน้อยลง สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก (WHO, 2013) ทีก่ล่าวว่า การ

รับประทานอาหารอย่างเหมาะสมช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อม เช่น 

ภาวะโลหิตจาง การติดเช้ือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นต้น ผู้สูงอายุควรควบคุมอาหารที่มีไขมันสูง อาหารเค็ม 
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รับประทานอาหารย่อยง่ายประเภทถั่วต่าง ๆ  ผัก ผลไม้ที่มีหลากสี เช่น แครอท ฟักทอง มะเขือเทศ เพราะมีเบต้าแคโรทีน 

วิตามินซี และวิตามินอีสูง ซึ่งสารเหล่านี้จะท าหน้าท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ รับประทานอาหารหวานให้น้อยลง เพราะน้ าตาล

จะท าให้ภูมิต้านทานต่ าลง ควรรับประทานอาหารธรรมชาติที่สดใหม่ไม่ดัดแปลง เพราะจะได้สารอาหารและพลังชีวิตหรือพลัง

ปราณอีกด้วย  (อุษา โพนทอง, 2554; ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2556)  3) การจัดการกับอารมณ์และจิตใจ โดยใช้หลักปฏิบัติ

ธรรมตามค าสอนของพระพุทธศาสนา หลีกเลี่ยงความเครียด มองโลกในแง่ดี ทั้งนี้เป็นเพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาจะ

ช่วยให้มนุษย์มีปัญญา รู้ และเข้าใจตามความเป็นจริง ท าให้มีจิตใจที่เบิกบาน แจ่มใส พอใจในสิ่งท่ีตัวเองมี มีความสุขใจในการ

เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ ซึ่งเป็นความสุขท่ีอิสระต่อสิ่งท้ังปวง รู้จักให้อภัย ผู้สูงอายุไม่ควรยึดติดกับอดีตที่ผ่านไป และไม่กังวล

กับอนาคตจนเกินไป รู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถหาความสุขจากสิ่งที่ตนพอใจได้ ผู้สูงอายุควรฝึกที่จะ

เผชิญความตายอย่างสงบ ด้วยการท าความเข้าใจและน้อมใจยอมรับว่าความตายเป็นความจริงของชีวิตอย่างกล้าหาญ สร้าง

บรรยากาศของความสงบและปล่อยวางจากภาระที่คั่งค้างใจ พัฒนาจิตใจให้คลายความยึดมั่นทั้งปวง เพื่อให้ความตายที่จะ

มาถึงในไม่ช้าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไป (ฟาริดา เหล่าพัชรกุล , 2552; รัศมี สุขนรินทร์, 2561) และ 4) การดูแลสุขภาพ

ทั่วไป ด้วยการตรวจสุขภาพประจ าปีและตามความจ าเป็น เพื่อคงการมีสุขภาพดีไว้ให้ยาวนาน ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจะไปการ

ตรวจตามนัด รับประทานยาสม่ าเสมอ ร่วมกับปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับโรค ท้ังนี้เป็นเพราะการตรวจคัดกรองสุขภาพจะ

ท าให้ทราบสภาวะสุขภาพของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น โรคหรือสภาวะผิดปกติบางอย่างที่เป็นในขั้นต้นอาจไม่มีอาการผิดปกติ

ภายนอกแสดงให้เห็น เช่น โรคความดันโลหิตสูง แต่จะสามารถพบได้เมื่อตรวจสุขภาพ การพบปัญหาสุขภาพในระยะแรก ๆ 

ท าให้มีโอกาสในการรักษาให้หายจากโรคได้มากกว่า (อุษา โพนทอง, 2554) 

การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพฤฒิพลังด้านความมั่นคงด้วย 1) การสะสมเงินออม ไม่ฟุ่มเฟือย ลดหนี้สินให้

น้อยที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการใช้จ่ายอย่างพอดี ไม่เกินก าลัง ไม่ฟุ่มเฟือยจะท าให้มีเงินเหลือเก็บและสามารถน าไปออมไว้ในรูป

ของทรัพย์สิน เงินทอง หรือการออมในรูปแบบอื่น ๆ สอดคล้องกับนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช (2556) ที่กล่าวว่าควรสร้าง

จิตส านึกให้รักการออมตั้งวัยหนุ่มสาว ยิ่งสร้างเร็ว ยิ่งมั่นคงมาก โดยออม 5-10% ต่อเดือน เพื่อให้มีเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายเมื่อ

เข้าสู่วัยสูงอายุ ควรตั้งเป้าหมายทางการเงินให้สอดคล้องกับการรูปแบบการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุ เช่น ที่พักอาศัย  ยานพาหนะ 

เป็นต้น เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุความสามารถในการหารายได้จะลดลง โดยแต่ละคนอาจมีวิธีการออมที่เหมือนหรือต่างกันออกไป 

เช่น ท าบัญชีรายรับ รายจ่ายประจ า ซื้อของเฉพาะที่จ าเป็น เก็บเงินอย่างน้อย 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน ฝากธนาคารแบบเงินฝาก

ประจ า หรือการท าประกันสุขภาพ เป็นต้น (Watcharaporn Paorohit, 2011; บรรลุ ศิริพานิช, 2556) นอกจากน้ีภาครัฐอาจ

ต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถท างานได้นานขึ้นตราบเท่าที่ยังคงมีความรู้ ความสามรถในการท างาน เพราะทุนมนุษย์เป็น

ปัจจัยการผลิตและบริการชนิดหนึ่ง (ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัมน์, 2560)  2) การปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในบ้านให้เอื้อต่อการ

เป็นผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการเตรยีมตวัด้านนี้น้อย เนื่องจากคุ้นชินกับสภาพที่อยู่อาศัยเดิมและคิดว่าร่างกาย

ของตนยังสามารถด ารงชีวิตแบบเดิมได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสุขภาพเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่าง จึงควรพยายามจัดการ

สภาพแวดล้อมและปรับภมูิทัศน์ภายในบ้านให้เหมาะสม เช่น พ้ืนไม่ควรมีผิวลื่น ทางเดินเข้าบ้านไม่ควรขรุขระ ห้องนอนไม่ควร

อยู่ช้ันบน ควรอยู่ใกล้ห้องน้ า ควรมีราวจับกันล้มลื่น ควรจัดที่อยู่อาศัยให้อยู่ในท่ีๆ มีอากาศหมุนเวียนดี เพราะการได้รับอากาศ

บริสุทธ์ิจะท าให้มีสุขภาพดี นอกจากน้ี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรปรับภูมิทัศน์ ถนน ทางเดิน ให้ผู้สูงอายุสามารถใช้

ชีวิตประจ าวันได้ (บรรลุ ศิริพานิช, 2556; ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2556, อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552)   
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การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังด้านการมีส่วนร่วมด้วย 1) การเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของ

ครอบครัว ส่วนใหญ่จะช่วยดูแลครอบครัว เลี้ยงหลาน เป็นท่ีปรึกษาให้สมาชิกของครอบครัวเมื่อต้องการ สอดคล้อง อาชัญญา 

รัตนอุบล และคณะ (2552) ที่กล่าว่า ผู้สูงอายุควรตระหนักและระลกึอยู่เสมอว่า ตนเองมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยกัน

พัฒนาให้คนรุ่นใหม่ดีกว่าคนรุ่นเก่า ต้องระลึกไว้เสมอว่าสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจัง คนเราทุกคนเกิดมาต้องทรุดโทรมลง 

ความตายเป็นธรรมชาติ เราจึงต้องเตรียมตัวตายอย่างมีคุณค่า ด้วยการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ ให้แผ่นดิน ให้คนรุ่นหลัง 

โดยการพัฒนาความรู้ของตนเองตลอดเวลา เพื่อน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง ผู้สูงอายุควรความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และคนทุกวัยในชุมชน ควรหาเวลาไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่บ้าง หาก

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 2) การเข้าร่วมกิจกรรม

ของสังคมตามความชอบเมื่อสะดวก พบปะเพื่อนฝูงเมื่อมีโอกาส และติดต่อกันด้วยโลกออนไลน์ สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า 

ผู้สูงอายุจะต้องสนใจรับรู้สิ่งใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข 

หากผู้สูงอายุอยู่แต่ในบ้านไม่ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น จะท าให้ห่อเหี่ยวลงทุกวัน ดังนั้น จึงควรไปพูดคุย สังสรรค์กับคนอื่น ไป

วัดปฏิบัติธรรม ไปทัศนศึกษาเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย การ

ประชุมวิชาการ ไปท างานหรือถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ลูกหลาน และคนในสังคม เข้าวัดไปปฏิบัติธรรม ไปสนทนาธรรมกับ

พระ เป็นต้น (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2552) การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนับวันจะมีความส าคัญมากขึ้นเพราะผู้สูงอายุ

เป็นผู้มีความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และความรับผิดชอบสูง การที่ผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้นจะกลายเป็นพลังในสังคมมาก

ยิ่งข้ึน (ชูชัย ศุภวงศ์ และยุวดี คาดการณ์ไกล, 2556) ดังนั้น ภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องการสนับสนุนให้เปน็กลุ่มที่มพีลงั

มากทั้งพลังความคิด การสร้างสรรค์ และการพัฒนา ซึ่งจะเป็นพลังในช่วยเหลือสังคมประเทศชาติได้อย่างมาก 
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บทคัดย่อ 

          การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืดเพื่อลดอาการปวดเมื่อย

ในผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองกวางลี้ ต าบล

ดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืดวันละ 50 นาท ี

สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ท าการประเมินโดยใช้แบบประเมินระดับความปวดมาตรฐาน (Brief Pain Inventory: 

BPI-short form) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Paired t-test ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกาย

ผู้สูงอายุมีความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยรวมเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า โปรแกรมการออกก าลังกายด้วย

ไม้ไผ่ยางยืด ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้ 

 

ค าส าคัญ: ออกก าลังกาย ไม้ไผ่ยางยืด ผู้สูงอายุ อาการปวดเมื่อย 

 

Abstract 

The purpose of this quasi-experimental research was to compare muscular aches of elderly before 

and after attending the Bamboo elastic exercise program. Sample were 30 elderly living in Nongkwanglee 

Community, Donthong Subdistrict, Muang District, Phitsanulok.  Samples did exercise with the Bamboo 

elastric exercise 50 minutes a day, 3 days a week for 4 weeks. Evaluation by using the Brief Pain Inventory: 

BPI-short form. Data were analyzed by using paired t-test. The results of the study showed that after 

attending the program, muscular aches scores were lower than those before attending program (p ≤ 05). 

Inconclusion, the Bamboo elastic exercise program  was able to reduce muscular aches  in elderly. 

 

keywords :  exercise, Bamboo elastic exercise, elderly,muscular aches and pains 
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บทน า 

 สถานการณ์โครงสร้างประชากรทั่วโลกในปัจจุบันก าลงัมีอัตราการเกิดลดลง ในขณะที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ในจ านวน

ประชากรโลกท่ังหมด 7,100 ล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 12 ซึ่งเรียกได้ว่า โลกเราได้

กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้ว (United Nations, 2012) ซึ่งในปี 2561 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 17.07             

ของประชากรทั้งหมด และในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยละ 23.87 แสดงว่า ประเทศไทยก าลัง

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ            

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งการที่มีอัตราของผู้สูงอายุย่อมส่งผลด้านสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีข้อมูลพบว่า ผู้สูงอายุ

ในสังคมไทยจ านวนมากยังคงท างานหารายได้ดูแลตนเอง ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างและภาคเกษตรกรรม  ส่งผลให้มีปัญหา

สุขภาพจากการท างานท่ีพบบ่อยคือ การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (จุลจิรา ธีชิดกุล, 2555) 

การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ  ส่วนใหญ่มีความปวดมากกว่า 1 ต าแหน่ง ได้แก่ ปวดข้อเข่า เอว หลัง ข้อนิ้วมือ 

เป็นต้น ซึ่งสาเหตุของความปวดเมื่อย มักเกิดจากความเสื่อมของกระดูกและกล้ามเนื้อ ลักษณะงานที่ท าทั้งในอดีตและปัจจุบัน

และการมีอิริยาบถท่ีไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้สูงอายุมีความปวดเป็นระยะเวลานาน และส่งผลกระทบต่อร่างกาย เช่น ลุกยืนล าบาก เดิน

ได้ลดลง ท างานได้น้อยลง นอนไม่หลับ เป็นต้น และวธิีจัดการความปวดเรื้อรังของผู้สงูอายุพบว่า ส่วนใหญ่ใช้วิธีจัดการความปวด 

มากกว่า 1 วิธีโดยเป็นวิธีใช้ยาร่วมกับวิธีไม่ใช้ยา ซึง่วิธีใช้ยาที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ คือ ยานวด ส่วนวิธีไม่ใช้ยาที่ส่วนใหญ่ เลือกใช้คือ 

การบีบนวดตัวเอง โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลในการเลือกวิธีจัดการความปวดจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ แต่ผลลัพธ์ของการ

จัดการความปวดเรื้อรังของผู้สูงอายุ พบว่า ไม่ว่าผู้สูงอายุมีความปวดในต าแหน่งใดก็ตาม หลังจากใช้วิธีจัดการความปวดแล้วส่วน

ใหญ่ ความรุนแรงของความปวดลดลงอยู่ในระดับเล็กน้อย (พุทธิพร พิธานธนานุกูล, 2554) นอกเหนือจากนั้นวิธีการจัดการ

อาการปวดที่ใช้มากที่สุด คือ การใช้ยาแก้ปวด รักษาตนเอง โดยหาซื้อจากร้านค้า ร้านขายยาในชุมชน ตลาดนัด เพราะการ

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับทุกคน (โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์, 2543)  บางครั้งมีการใช้ยาชุด ยาลูกกลอน  ซึ่ง

ผู้สูงอายุมักเข้าใจว่าปลอดภัยเพราะท ามาจากสมุนไพร แต่มักมีการผสมยาประเภทสเตียรอยด์ ท าให้หายปวดข้อได้จริงแต่มี

ผลเสียในระยะยาวมากมาย เช่น กระดูกพรุน ต่อมหมวกไตฝ่อ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ยาลดกรด และวิตามิน

ชนิดต่าง ๆ แต่ก็พบว่า ร้อยละ 20 ของผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากผลข้างเคียงของยา เกิดจาก

ยาที่ผู้ป่วยซื้อรับประทานเอง (ประเสริฐ   อัสสันตชัย, 2556) การจัดการกับปัญหาความปวดเมื่อย มีวิธีการที่สามารถจัดการได้ 

คือ การพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่จะท าให้ผู้สูงอายุมีความแข็งแรง ข้อต่อต่างๆยืดหยุ่น รักษาสมดุลของร่างกาย ในการทรงตัว 

และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อมัดหลัก เช่น กล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อหลัง เพื่อที่จะท าให้

ร่างกายของผู้สูงอายุมีความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ช่วยลดอาการปวดเมื่อย อีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆใน

ร่างกายได้ดี ป้องกันการลื่นหกล้มได้ง่าย นอกจากนี้แล้วยังส่งผล ท าให้ผู้สูงอายุสามารถยืนเดิน ทรงตัวเคลื่อนไหวในท่าต่างๆได้ดี

และมีประสิทธิภาพ (สนธยา สละมาด, 2547)  

การออกก าลังกายด้วยยางยืด เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรง และความอดทน               

ของกล้ามเนื้อ ช่วยในการบ าบัดรักษาอาการปวดเมื่อย ฟื้นฟู และเสริมสร้างสขุภาพและสมรรถภาพทางกาย รวมทั้งช่วยลดไขมัน

ในร่างกาย ท าให้กล้ามเนื้อมีความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม ส่งผลให้ผู้ออกก าลังกายเกิดความมั่นใจในรูปร่างทรวดทรง 

ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไวข้ึน ซึ่งโดยปกติ ยางยืดจะ

มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก ที่เรียกว่า สเทรทช์ รีเฟล็กซ์ (Stretch Reflex) ทุกครั้งที่ยางถูก

626



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

กระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของยางยืดที่จะส่งผลต่อการช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนที่รับรู้ความรู้สึก

ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่ก าลังถูกยืด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา และ

บ าบัดรักษาระบบการท างานของประสาทกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบประสาทกล้ามเนื้อ เอ็น

กล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก นอกจากนี้ ยางยืดสามารถน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก าลังกายประเภทความต้านทาน 

(Resistance) ที่ ยิ่งไปกว่านั้น การออกก าลังกายประเภทนี้ จะช่วยกระตุ้นให้เกิด การสะสมแคลเซียมเก็บไว้ในกระดูก ท าให้

กระดูกมีความหนาแน่น (Bone Density) และแข็งแรงเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกบาง โรคกระดูกพรุน อาการข้อติด

และข้อเสื่อม (เจริญ กระบวนรัตน์, 2550)  

 จากการส ารวจประชากรในหมู่บ้านหนองกวางลี้ หมู่ 8 ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นทีร่าบลุ่ม 

และเป็นพื้นทีบ่ริเวณชายเขา มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 33.21 และประชากรอายุ 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 42.07 แสดงว่า

ประชากรในหมู่บ้านหนองกวางลี้ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น และจากการคัด

กรองผู้สูงอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 53.34 การท างานหนักท าให้มีปัญหาการปวดเข่า และ

กล้ามเนื้อ ต้องอาศัยการใช้ยาบรรเทาอาการปวด ร้อยละ 25.22 และด้านพฤติกรรม ประชากรไม่เคยออกก าลังกาย ร้อยละ 76 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้จัดท าโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย “ไม้ไผ่ยางยืด” ซึ่งเป็นการออกก าลังกาย

ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ช่วยออกก าลังกาย ที่ประดิษฐ์จากไม้ไผ่ที่มีจ านวนมากในท้องถิ่น และยางยืดที่มีราคาถูก ผู้สูงอายุสามารถ

ประกอบใช้เองที่บ้านได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีความกะทัดรัด เก็บได้ง่าย ประกอบการจัดท า

โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผย่างยืดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

บรรเทาอาการปวดเมื่อย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น  

 

วิธดี าเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ชนิดศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการ

เข้าร่วมโปรแกรม (One group pretest-posttest design) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด

เพื่อลดอาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)                

โดยก าหนดคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ขณะประเมินด้วย BPI-short form          

อยู่ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (1-6 คะแนน) 2) ไม่มีโรคประจ าตัวที่ท าให้เกิดอาการปวดเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบ รูมาตอยด์ 

โรคเก๊าท์ 3) สามารถพูดและสื่อสารกันรู้เรื่อง ยินดีให้ความร่วมมือและสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองกวางลี้ ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 คน ระยะเวลา              

ในการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม– มิถุนายน 2561  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา เป็นแบบประเมินระดับความปวดมาตรฐาน (Brief Pain Inventory: BPI-short form) เป็น

แบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินประสบการณ์ความปวด ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย                

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  เพศ อายุ(ปี)  น้ าหนัก(BMI) สถานภาพ  ระดับการศึกษา อาชีพ  โรคประจ าตัว              

บริเวณที่ปวด และการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อย ลักษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบ ส่วนที่ 2 การประเมินระดับความ

ปวด เกี่ยวกับต าแหน่งของความปวด โดยมีรูปร่างกาย ให้ผู้สูงอายุระบายต าแหน่งของความปวด ระยะเวลาของความปวด  

ระดับความรุนแรงของความปวดในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน                
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3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ                 

การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุ                   

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคซ์ 

(Alpha’s coefficient) ได้ เท่ากับ 0.82   

 การประเมินระดับความรุนแรงของความปวดในขณะที่ประเมิน มาตรวัดความปวดในแบบสอบถามใช้มาตรวัดแบบ

ตัวเลข (Numeric rating scale: NRS) ที่ก าหนดตัวเลขต่อเนื่อง 0-10 คะแนน โดยที่ 0 คือไม่มีความปวดเลยและ 10 คือ                   

มีความปวดมากท่ีสุด น าคะแนนมาแบ่งระดับความปวดได้ ดังนี้  

            คะแนน 0 หมายถึง    ไม่มีความปวดเลย  

            คะแนน 1-4 หมายถึง  ปวดเล็กน้อย  

            คะแนน 5-6 หมายถึง  ปวดปานกลาง   

            คะแนน 7-10 หมายถึง ปวดมาก   

 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 ในการด าเนินการวิจัยเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ในผู้สูงอายุบ้านหนองกวางลี้ ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ  

 ระยะที่ 1 จัดท าอุปกรณ์ไม้ไผ่ยางยืด     

           ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

1. ไม้ไผ่ ความยาว 22 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน   

2. ไม้ไผ่ส่วนตัน ความยาว 3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน   

3.   หนังยางวงจ านวน 90 เส้น 

           4.   เลื่อยฟันถ่ี 

           5.   ผ้าขนาด ยาว 13 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร 

           6.   เข็มเย็บผ้า 1 ด้าม ด้ายสีขาว 1 หลอด 

           7.   กระดุม 3 เม็ด 

           8.   ฟองน้ าขนาด ยาว 12 เซนติเมตร กว้าง 9 เซนติเมตร 

           9.   กระดาษทราย 

          ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการท า 

1. น าไม้ไผ่มาตัดด้วยเลื่อยฟันถี่ ให้ได้ขนาดไม้ไผ่มีความยาว 22 เซนติเมตรจ านวน 2 ท่อนและไม้ไผ่ส่วนตัน               
ความยาว 3 เซนติเมตรจ านวน 2 ท่อน 

2. น ากระดาษทรายขัดบริเวณขอบของไม้ไผ่ให้เรียบสวย 
3. ร้อยหนังยางใช้ 3 เส้นเท่ากับ 1 ห่วง โดยมีความยาวต่อกัน 30 ห่วง 
4. ตัดผ้าขนาดยาว 13 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร มาเย็บติดกับฟองน้ า 
5. เย็บกระดุมติด 3 เม็ด ตรงบริเวณรอยต่อของผ้าทั้ง 2 ด้าน 
6. น าช้ินส่วนที่จัดท าไว้มาประกอบกัน โดยให้หนังยางที่ร้อยเสร็จแล้ว คล้องไปที่ไม้ไผ่ทั้ง 2 ข้างและผูกผ้าหุ้มตรง

กลางเส้นหนังยาง 
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        ขั้นตอนท่ี 3  จัดท าท่าออกก าลังกาย โดยยึดหลักการพื้นฐานในการยืดเอ็นและกล้ามเนื้อ ดังนี ้
1. เวลายืดอย่าให้ไปจนถึงจุดที่เกิดความเจ็บปวด 
2. ระหว่างยืดต้องอย่าหยุดหายใจ ให้หายใจเข้าออกตามปกติ 
3. ควรอบอุ่นร่างกายก่อน 5 – 10 นาทีด้วยท่ายืดเหยียด 

           4. เปิดเพลงประกอบ ใช้เวลา 50 นาที ในแต่ละท่าออกก าลังกายให้ท าซ้ า 10 ครั้งจนครบทั้งหมด 8 ท่า คือ 1 รอบ 

        ขั้นตอนที่ 4 น าไม้ไผ่ยางยืด ไปทดลองใช้งาน กับผู้สูงอายุ จ านวน 10 คน พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พกพาสะดวก เก็บรักษาง่าย คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความทนทานต่อการใช้งาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.0  

         ระยะที่ 2 การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
           1)   ประเมินระดับการประเมินระดับความปวด ก่อนเข้าร่วมโครงการ    

2) จัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด ใช้เวลาวันละ 50 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
3) ประเมินระดับการประเมินระดับความปวด หลังด าเนินโครงการ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป และใช้สถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ

แตกต่างก่อนและหลัง โดยใช้สถิติ Paired t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05   

ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.66 มีช่วงอายุระหว่าง 60-65 ปี 

มากที่สุด ร้อยละ 50 สถานภาพคู่มากที่สุด ร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 23.3 ดัชนีมวลกาย (BMI) พบว่า 

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 23 – 24.9 kg/m2 และมากกว่าหรือเท่ากับ 30 kg/m2 ร้อยละ 50.00 ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเป็น ร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 70.00 ส่วนใหญ่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 83.33 เมื่อ 

1 เดือนท่ีผ่านมา และการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการปวด ส่วนใหญ่ซื้อยารับประทานเอง ร้อยละ 73.33  

ส่วนที่ 2  ระดับความปวดเมื่อยก่อนและหลังเข้าโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด 
ผู้สูงอายุมีระดับความปวดเมื่อยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 80.00  ค่าเฉลี่ย 

5.13±0.89 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 ต่ าสุด 3 คะแนน และสูงสุด 6 คะแนน หลังจากเข้าร่วม
โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด  พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีระดับความปวดเมื่อยอยู่ในระดับเล็กน้อยมากที่สุด ร้อย
ละ 93.33 ค่าเฉลี่ย 2.4±1.19 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.19 ต่ าสุด 1 คะแนน และสูงสุด 5 
คะแนน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 จ านวนและร้อยละระดับความปวดเมื่อยก่อนและหลังเข้าโปรแกรม  (n = 30) 

 ระดับความปวด ก่อนเข้าโปรแกรม หลังเข้าโปรแกรม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 ปวดเมื่อยปานกลาง (5-6 คะแนน) 24 80.00 2 6.67 
 ปวดเมื่อยเล็กน้อย (1-4 คะแนน )  6 20.00 28 93.33 
Pre: Mean= 5.13±0.89 คะแนน,S.D.= 0.89, Median 5 คะแนน,Min = 3 คะแนน,Max = 6 คะแนน 
Post: Mean= 2.4±1.19 คะแนน,S.D.= 1.19, Median 2 คะแนน,Min = 1 คะแนน,Max = 5 คะแนน 

 
ส่วนที่ 3  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าความปวดเมื่อยของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม    
 จากการศึกษาผลการเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืดของผู้สูงอายุ  พบว่า ค่าเฉลี่ยความ            
ปวดเมื่อยก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  รายละเอียดดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความปวดเมื่อยของผู้สูงอายุในภาพรวมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้สถิติ 
Paired t-test (n = 30) 

 
การเข้าร่วมโปรแกรม 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

X 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

 
t 

 
df 

Sig 
(2-tailed)  

 

          ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  

          หลังการเข้าร่วมโปรแกรม   

 

 

5.133 

2.40 

 

 0.944  

 

15.852 

 

29 

 

.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายผล  
       การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ 

ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้

  ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความปวดเมื่อยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 80.00   

หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด  พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีระดับความปวดเมื่อยอยู่ในระดับ
เล็กน้อยมากที่สุด ร้อยละ 93.33 และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าความปวดเมื่อยของผู้สูงอายุก่อนและ
หลังการเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ค่าเฉลี่ยความปวดเมื่อยก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ทั้งนี้เนื่องจาก โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด เป็นการฝึกหรือการออกก าลังกายโดยการยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง และความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อให้เกิดขึ้น  ซึ่งเกิดจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบ 
ใช้แรงเหวี่ยงกระชากซ ้า ๆ การยืดแบบหยุดนิ่งค้างไว้ในช่วงสุดท้าย การยืดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของประสาทกล้ามเนื้อ 
นอกจากการใช้ยางยืดยังเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดแรงต้านกับกล้ามเนื้อ ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลโดยภาพรวม
พบว่า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่งค้างไว้ในช่วงสุดท้ายน่าจะเป็นวิธีท่ีส่งผลกระทบต่อร่างกายน้อยที่สุดและเป็นวิธีที่มี 
ประสิทธิภาพในการบริหารร่างกายเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีที่สุด (ธีระศักดิ์อาภาวัฒนาสกุล, 
2552) อีกทั้งยางยืดจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับ หรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออก ที่เรียกว่า สเทรทช์ รีเฟล็กซ์ (Stretch 
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Reflex) ทุกครั้งที่ยางถูกกระตุ้นหรือถูกดึงให้ยืดออก ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของ ยางยืดที่จะส่งผลต่อการช่วยกระตุ้น               
ระบบประสาทส่วนท่ีรับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่ก าลังถูกยืด 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนา และบ าบัดรักษาระบบการท างานของประสาทกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพขอ ง
ระบบประสาทกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ ข้อต่อและกระดูก  สอดคล้องกับ การศึกษาของ เจริญกระบวนรัตน์ (2562) ของ                    
ศิริการ นิพพิทาและนภัสกร จิตต์ไพบูลย์ (2550)  พบว่า การใช้ยางยืดประกอบการออกก าลังกายจะท าให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของ
ร่างกายได้รับประโยชน์ จึงช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเนื่องจาก การยกของหนัก นั่งท างานเป็นเวลานาน รวมทั้งอาการปวด
เมื่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งการบริหารร่างกายโดยใช้ยางยืดนั้น ถือเป็นการยืดเหยียด กล้ามเนื้อแบบหนึ่งที่ช่วยป้องกัน และรักษาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อได้ และการยืดกล้ามเนื้อจะช่วยลดการท างานของรีเฟล็กซ์การหดกลับของกล้ามเนื้อ (Stretch reflex) และท าให้
เกิดการคืบ (Creep) ในกล้ามเนื้อผลทั้งสองอย่างจะท าให้กล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวได้อย่างสมบูรณ์ และการออกก าลังกาย            
โดยใช้ยางยืด 2 ชนิด เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ พบว่า สมรรถภาพทางกายโดยการนั่งงอตัว และยกขาอยู่กับที่ของ
ผู้สูงอายุ กลุ่มทดลองดีมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value <0.05 และหลังจบโปรแกรมฯ พบว่า         
ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยน ้าหนักและรอบเอวลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value<0.05   

   
 สรุปผลการวิจัย   

         จากการศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่ยางยืด เพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุบ้าน

หนองกวางลี้ ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการออกก าลังกายด้วยไม้ไผ่           

ยางยืดเพื่อลดอาการปวดเมื่อยในผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลัง

กายผู้สูงอายุมีความปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยรวมเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า โปรแกรมการออกก าลัง

กายด้วยไม้ไผ่ยางยืด ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 383 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และสถิติ
อนุมาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ใช้บ่อยบริเวณบ้านพักส่วนตัว 
โดยส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1 – 2 ครั้งต่อวันในช่วงตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง 6 โมงเย็น ครั้งละ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง มี
วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและบุคคลอื่น ท าให้สามารถได้โต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการจะสื่อสารได้  
โดยสื่อสังคมออนไลน์เหลา่นี้ ส่งผลดีต่อสุขภาวะทางด้านจิตใจโดยใช้เป็นแหล่งให้ความบันเทิง ต่อสุขภาวะทางด้านสติปัญญา
ด้วยคือ ใช้เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และข่าวสารต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังส่งผลเสียต่อสุขภาวะทางด้านร่างกายคือ ท าให้มี
อาการเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น รวมทั้งส่งผลเสียสุขภาวะทางด้านสังคมคือมีเวลาให้สังคมรอบข้างน้อยลง และการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ตามประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อ สถานท่ีการเข้าใช้สื่อ ความถี่การใช้สื่อในแต่ละวัน ช่วงเวลาที่ใช้สื่อ วัตถุประสงค์
การเข้าใช้สื่อ ประเภทของสื่อและประโยชน์การใช้สื่อ ทั้งหมดนี้สามารถพยากรณ์สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานี ได้ร้อยละ 67.7 (R2 = .677) 

 
ค าส าคัญ : สื่อสังคมออนไลน์, สุขภาวะ, ประชาชนในเขตเมือง 
 

Abstract 

This research aimed to study the influence of online social media on well-being of people in 
Udon Thani municipality. The data were collected from the questionnaires disseminated among the 
sample group in Udon Thani municipality, total 383 people. The data were analyzed by descriptive 
statistic and deductive statistic. The result revealed that most of the sample used the online social 
media via the mobile phone, and often used in their private house areas for 1 - 2 times per day since 
the mid-day to 6.00 p.m., and spent 30 minutes - 1 hour for each time. The purposes of usage were to 
communicate and make the conversation with friends and other people. The online social media had 
good impact on mental health for entertainment and on intelligence by enhancing knowledge and any 
information reception; however, the media can cause a negative effect to physical health on eye 
problems and also affect to social health by lacking of time for people surrounded. The online social 
media in kind of the user account and the media accessing location, the period of usage, the purpose of 
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usage, the type of online social media, and the advantage of usage. These online social media could 
predict the well-being of population in Udon Thani municipality for 67.7 percent. 

 
Keywords : online social media, health, population in the urban zone 
 

บทน า   
จากการพัฒนาของสังคมในปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้า และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารจากยุคการสื่อสารแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิตอลแห่งโลกเสมือนจริง 
(Virtual World) สื่อสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเช่ือมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต  
โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลตามประโยชน์ กิจกรรม หรือ
ความสนใจเฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน ดังนั้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นจัดว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญ และมี
บทบาทต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารช่องทางเลือกที่ส าคัญของผู้คนในปัจจุบัน ได้ท าลายล้าง (Disruption) สื่อกระแส
หลักทั้งหนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร โทรทัศน์และวิทยุ ลดบทบาทลงอย่างสิ้นเชิง และต่างหันมาให้ความส าคัญผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์กันมากขึ้น ท าให้เกิดการรับรู้ได้แบบเรียลไทม์ (Real Time) (เอมิกา เหมมินทร์, 2556) ช้ีให้เห็นว่าโลกในยุค
ปัจจุบันมีการสื่อสารที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ท าให้เกิดยุคของสื่อสังคมออนไลน์ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
การสื่อสารแบบไร้พรมแดนและไร้ขีดจ ากัด 

นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ซึ่งสถิติการใช้
งานสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทยตลอดทั้งปี 2016 จนถึงเดือน พฤษภาคม 2017 พบว่า คนไทยใช้เฟซบุ๊กสูงถึง 47 ล้านคน 
มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 15 รองลงมาคือใช้อินสตาแกรม 11 ล้านคน มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 41 
และใช้ทวิตเตอร์ 10.1 ล้านคน มีอัตราการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 70 จากสถิติจะเห็นได้ว่า ประเภทแพลตฟอร์มที่น่าจับตา
มองมากที่สุดก็คือทวิตเตอร์ เพราะเมื่อเทียบกับสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มอื่น ๆ แล้วทวิตเตอร์มีการเติบโตมากที่สุด 
ท าให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศในอาเซียนที่มีผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่า
จังหวัดอุดรธานีอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศไทยที่พบผู้ใช้เฟซบุ๊กมากที่สุด (ปานระพี รพิพันธุ์, 2557-59) ด้วยพัฒนาการ
ของโทรศัพท์มือถือซึ่งเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่พกพาได้สะดวก ไม่เพียงแต่ใช้ฟังเพลง ใช้เล่นเกม ใช้ส่งข้อความแล้ว 
ยังสามารถออนไลน์ท่ีไปท่ัวโลก ทั้งไลน์ ว็อทซ์แอ็พ เฟซบุ๊ก หรือผ่านทวิตเตอร์ การพัฒนาโทรศัพท์ที่เราเรียกกันว่า “สมาร์ต
โฟน” ให้ใช้งานได้เสมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การสื่อสารแบบสื่อสังคมออนไลน์แพร่กระจาย
ความนิยมรวดเร็ว และมีอิทธิพลต่อสังคม ทั้งรายบุคคล องค์กรธุรกิจและการสื่อสารจนกลายเป็นการเสพติดการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ไปโดยปริยาย ซึ่งในมุมมองของนัก Technology Determinist เชื่อกันว่าเทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดกิจกรรมพื้นฐาน
ของมนุษย์ท้ังปวง เป็นกุญแจส าหรับการจัดการในสังคม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด (Smith, Merritt Roe, Leo Marx, eds, 1994) จึงอาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยเีป็นตวั
ตัดสินและก าหนดเส้นทางเดินของมนุษยชาติ โดยเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่
กระบวนการคิด ความรู้สึกและการกระท าต่างๆ ซึ่งเราไม่มีทางหยุดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ ยิ่งกว่านั้นยังไม่สามารถ
ควบคุมมันได้เลย และปล่อยให้เทคโนโลยีมีหน้าที่ควบคุมสังคมทั้งระดับปัจเจกและระดับสังคมสืบต่อไป น าไปสู่ประเด็น
ถกเถียงว่าแท้จริงแล้ว “มนุษย์เราควบคุมเทคโนโลยี” หรือ “เราก าลังปล่อยให้เทคโนโลยีควบคุมเราอยู่”  

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้น
เกิดขึ้นจริง และท าให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร และด้วยความเจริญก้าวหน้าและการเติบโต
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อย่างก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นที่ส่งผลไปยังสื่อ
สังคมออนไลน์ ช้ีให้เห็นว่าโลกในปัจจุบันมีการสื่อสารที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ท าให้เกิดยุคของสื่อสังคม
ออนไลน์ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารแบบไร้พรมแดนและไร้ขีดจ ากัดโดยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือและ
คอมพิวเตอร์นั้น เป็นตัวเอื้ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก จนท าให้สื่อสังคมออนไลน์
กลายเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตไปอย่างอัตโนมัติ จึงท าให้ปัจจุบันผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ัวโลกมีจ านวนมากขึ้น ด้วยความ
ที่สื่อสังคมออนไลน์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางการสื่อสารได้ตลอดเวลา และจากผลการรายงานสถิติ
ข้างต้นท าให้เห็นได้ชัดว่าคนไทยปล่อยให้สือ่สังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตจนเกินความจ าเป็น จึงท าให้สถิติการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของเอเชีย โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพัฒนาการ
ด้านการสื่อสาร การคมนาคมที่ก้าวกระโดดมีศูนย์กลางการสือ่สารที่หลากหลาย มีสนามบินนานาชาติ มศีูนย์การค้าที่ทันสมัย 
เป็นเมืองหน้าด่านทีป่ระเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท าธุรกิจมากมาย มีบริษัทโทรคมนาคมสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารและมีผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สะท้อนให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท
ให้ความสะดวกสบาย สร้างความรวดเร็วในการสื่อสาร เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีช่วยให้เกิดสุขภาวะ สร้างมิตรภาพของคนในสังคม
หรือกลุ่มเพื่อนใกล้ชิดกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสื่อสังคมออนไลน์ก็มีทั้งด้านที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อสุขภาวะ
เช่นกัน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีอย่างไร โดยก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาระดับสุขภาวะของ
ประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อสุขภาวะของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี 
 
วิธดี าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การส ารวจโดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและเป็นกลุ่มที่มีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการด าเนินชีวิตและกระจายอยู่ในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น วัยท างานและวัยผู้สูงอายุ ขนาดตัวอย่างได้จาก
การค านวณจากสูตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จ านวน 383 
ตัวอย่าง เลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Stage Sampling) มีขั้นตอนการสุ่ม ประกอบด้วย 
(1) การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 49 ชุมชนจาก 104 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี (2) การ
ก าหนดจ านวนตัวอย่างให้กระจายอยู่ในแต่ละชุมชนตามสัดส่วนความหนาแน่นของประชากร (Quota Sampling) และ (3) 
การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชากรที่มีช่วงอายุ 7-70 ปี มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ที่ท าการสุ่ม
ขั้นที่ 1 กระจายตัวตามการสุ่มขั้นท่ี 2 รวมทั้งหมด จ านวน 383 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นข้อค าถามโดยเป็นค าถามปลายปิด (Open-Ended 
Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - Administered) เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (Check-list) 
 ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 11 ข้อ  

ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนท่ี 4 เกี่ยวกับสุขภาวะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 31 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย ด้านร่างกาย จ านวน 

4 ข้อ ด้านจิตใจ จ านวน 7 ข้อ ด้านสังคม จ านวน 11 ข้อและด้านสติปัญญา จ านวน 9 ข้อ  
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แบบสอบถามตอนที่ 2 – 4 เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 5 ตัวเลือกตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0,67-1 
และ 2) การทดสอบระดับความเช่ือมั่น (Reliability) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.966 ถือว่ามีค่าความเช่ือมั่นที่ยอมรับได้ 
สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) การวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสุขภาวะ ด้วยสถิติพรรณนา 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3) การวิเคราะห์ข้อมูลอิทธิพลจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อสุขภาวะ ด้วยสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์

ข้อมูลสถิติถดถอย (Multiple Regression analysis: MRA) 
 
ผลการวิจัย  

1. ลักษณะทางประชากร  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.90 และชาย 40.90 และอยู่ในช่วงอายุ 25 - 30 ปีเป็นส่วน

ใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 77.90 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.20 รายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ 5,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.60 ประกอบอาชีพไม่แน่นอนทั้งเกษตรกรรมและ
ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 43.80 ส่วนใหญ่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.80  

2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์  

กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสนทนามากที่สุด ( ̅ = 4.06) รองลงมาคือ ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล

ข่าวสาร ( ̅ = 4.17) ใช้เพื่อการบันเทิง ( ̅ = 4.04) และใช้เพื่อด้านน าเสนอข้อมูล ( ̅ = 3.34) ตามล าดับ และช่องทางการ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุด ( ̅ = 4.91) รองลงมาคือ ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( ̅ = 3.78) 

นอกจากน้ียังมีการใช้ผ่านไอแพดและแท็บเล็ต ( ̅ = 3.30) และอันดับสุดท้ายคือ การใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( ̅ = 3.22) 

นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์ทีบ่้านพักส่วนตัว คอนโด และหอพักมากท่ีสุด ( ̅ = 4.66) รองลงมาคือ 

ทีห่้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านกาแฟ ( ̅= 3.41) ที่สถานศึกษา ( ̅= 3.36) และอันดับสุดท้ายคือ ใช้บน

ยานพาหนะ ( ̅ = 2.54) ตามล าดับ และมีความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 1 -2 ครั้งต่อวันมากที่สุด ( ̅ = 3.38) รองลงมา 

คือ ตลอดทั้งวัน ( ̅ = 3.13) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 3 – 4 ครั้งต่อวัน ( ̅ = 3.13) และอันดับสุดท้ายคือ ความถี่ในการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ 5 – 6 ครั้งต่อวัน ( ̅ = 3.10) ช่วงเวลาในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า ในช่วงเที่ยงวัน - 6 โมงเย็นมาก

ที่สุด ( ̅ = 3.67) รองลงมาคือ ช่วง 6 โมงเย็น - เที่ยงคืน ( ̅ = 3.57) และในช่วง 6 โมงเช้า - เที่ยงวัน ( ̅ = 3.55) และ

ในช่วงเที่ยงคืน – 6 โมงเช้าอยู่ในระดับน้อยสุด ( ̅ = 2.68) ระยะเวลาในแต่ละครั้งของการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ มากที่สุด

คือ ใช้ระยะเวลา 30 นาที – 1 ช่ัวโมง ( ̅ = 3.70) รองลงมา คือ น้อยกว่า 30 นาที ( ̅ = 3.66) มากกว่า 1 – 3 ช่ัวโมง ( ̅ = 

3.46) และน้อยที่สุด คือ มากกว่า 3 ช่ัวโมง ( ̅ = 3.13) และวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและบุคคลอื่นมากที่สุด ( ̅ = 4.42) รองลงมาคือ เพื่อไม่ตกยุคตามกระแสนิยม ( ̅ = 

4.00) และเพื่อติดตามข่าวสารงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจ ( ̅ = 3.95) และสุดท้ายคือ เพื่อการท าธุรกิจซื้อขายสินค้า 

( ̅ = 3.50) และเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดคือจากการมีเพื่อนแนะน า ( ̅ = 4.26) รองลงมา คือ จากการสมัครเล่น
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ด้วยตนเอง ( ̅ = 4.08) จากเว็บไซต์ ( ̅ = 3.99) และตามกระแสนิยม ( ̅ = 3.80) สื่อที่ท าให้น่าสนใจเข้าใช้สื่อสังคม

ออนไลน์มากที่สุดคือคือ สื่อโทรทัศน์วิทยุ ( ̅ = 3.77) รองลงมาคือ สื่อการโฆษณา ( ̅ = 3.71) และนิตยสารน้อยที่สุด ( ̅ = 
3.70)  

3. การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์  
เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ได้ประโยชน์จากการได้สนทนาโต้ตอบกับเพื่อน

หรือผู้ที่ต้องการจะสื่อสารมากที่สุด ( ̅ = 4.75) รองลงมาคือ ได้ความคล่องตัวหรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ( ̅ = 

4.44) ได้ประโยชน์จากความสวยงามของกราฟิก รูปภาพ สีสันสวยงาม ( ̅ = 4.43) ได้ประโยชน์จากการได้รับความตื่นเต้น 

ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ( ̅ = 4.33) เกิดความหลากหลายของชุมชนหรือกลุ่มสังคม (ห้องสนทนา) ( ̅ = 4.29) 

ได้ประโยชน์จากการใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ( ̅ = 4.26) ได้ประโยชน์จากการได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวสารต่างๆ 

( ̅ = 4.25) ได้ประโยชน์จากรูปแบบการตกแต่งโปรไฟล์ของเครือข่ายสังคมตามที่ต้องการ ( ̅ = 4.22) ได้ประโยชน์จาก

ความชัดเจนของหมวดหมู่กลุ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ ( ̅ = 4.11) และอันดับสุดท้าย ได้ประโยชน์จากการสร้างความน่าเช่ือถือ 

ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ ( ̅ = 3.93)   
4. สุขภาวะของผูใ้ช้สื่อสังคมออนไลน์   

4.1 มิติสุขภาวะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านร่างกาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับ

ดวงตาและการมองเห็น ( ̅ = 4.64) รองลงมาคือ อาการเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ ( ̅ = 4.51) นอกจากนี้ยังมีอาการ

เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ( ̅ = 3.69) และอันดับสุดท้ายมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน 

( ̅ = 3.91)  
4.2 มิติสุขภาวะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านจิตใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางด้านจิตใจ

ในด้านบวก คือ เป็นแหล่งให้ความบันเทิง ( ̅ = 4.44) รองลงมาคือ ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด ( ̅ = 4.40) เป็นที่

ระบายอารมณ์ ( ̅ = 4.20) และช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็น ( ̅ = 4.14) ตามล าดับ ในทางตรงกันข้ามก็มีผลใน

ทางด้านลบ คือ เพิ่มความเครียดเช่นกันเมื่อเห็นข้อความหรือสื่อที่เป็นด้านลบ ( ̅ = 3.87) รองลงมาคือ เกิดอาการน้อยเนื้อ

ต่ าใจเมื่อเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่นที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เหมือนกัน ( ̅ = 3.73) และอันดับสุดท้ายรู้สึกหงุดหงิดเมื่อ

ไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ( ̅ = 3.72)  
4.3 มิติสุขภาวะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางด้านสังคม

ในด้านดี ได้แก่ สามารถทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วข้ึน ( ̅ = 4.69) รองลงมา คือ สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว

ขึ้น ( ̅ = 4.67) รองลงมาคือ ท าให้มีเพื่อนมากขึ้น ( ̅ = 4.55) รองลงมา คือ เป็นแหล่งพูดคุยกับเพื่อน ( ̅ = 4.49) 

รองลงมา คือ เป็นช่องทางติดต่อบริษัท ( ̅ = 4.33) รองลงมา คือ แบ่งปันความคิดกับผู้อื่นได้ง่าย ( ̅ = 4.39) รองลงมา คือ 

ช่วยให้ซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น ( ̅ = 4.22) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ( ̅ = 3.91) อย่างไรก็ตามยังมีสุขภาวะ

ทางด้านสังคมที่มีผลในด้านลบ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเผยแพร่สื่อท่ีไม่เหมาะสม ( ̅ = 4.31) รองลงมา คือ ผู้ใช้สื่อ

สังคมออนไลน์พูดคุยกับบุคคลรอบข้างน้อยลง ( ̅ = 4.16) และอันดับสุดท้าย ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีเวลาส่วนตัวน้อยลง ( ̅ 
= 4.06) 

4.4 มิติสุขภาวะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางด้านสติปัญญา พบว่า มีสุขภาวะทางด้านสติปัญญาในด้านดีคือ 

ท าให้สามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วงก่อนหรือทันเวลา ( ̅ = 4.44) สูงที่สุด รองลงมาคือ เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานตนเอง 

( ̅ = 4.39) เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้/ข่าวสารต่าง ๆ ( ̅ = 4.34) เป็นสื่อสื่อในการน าเสนอรูปภาพ ( ̅ = 4.27) ช่วยในการ

แยกแยะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับก่อนจะเผยแพร่ ( ̅ = 4.18) และสามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้
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แก้ปัญหาในชีวิตได้ ( ̅ = 4.14) ในทางตรงกันข้ามยังมผีลต่อสุขภาวะทางด้านสติปัญญาในด้านลบ คือ ท าให้เกิดการซื้อสินค้า

หรือบริการที่ไม่มีคุณภาพ ( ̅ = 4.38) รองลงมาคือ จูงใจให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ( ̅ = 4.17) และอันดับ

สุดท้ายคือ สร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิต ( ̅ = 4.15)  
5. ผลการตรวจสอบเงื่อนไขการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เข้าในสมการถดถอยพหุคูณ 

การตรวจสอบเง่ือนไขการคัดเลือกตัวแปรพยากรณ์เข้าในสมการถดถอยพหุคูณผ่านการวิเคราะห์ค่า 
Tolerance และค่า VIF ในการตรวจสอบการสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยมีเง่ือนไขค่า 
Tolerance ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.10 และค่า VIF ต้องมีค่าไม่เกิน 10 (   ) ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงค่า Tolerance และค่า VIF ในส่วนของตาราง Collinearity Statistics เข้าในสมการถดถอยพหุคูณ    

ตัวแปรพยากรณ ์
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
ประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X1) .105 9.505 
ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X2) .222 4.512 
สถานท่ีการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X3) .293 3.412 
ความถี่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน (X4)  .302 3.309 
ช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X5) .237 4.213 
ระยะเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลนใ์นแต่ละครั้ง (X6) .184 5.443 
วัตถุประสงค์การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X7) .137 7.326 
คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีชอบ (X8) .176 5.690 
สื่อหรือประเภทของสื่อท่ีท าให้ใช้สือ่สังคมออนไลน์ (X9) .174 5.763 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X10) .378 2.645 

หมายเหตุ : ระดับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีค่า Tolerance= 0.067 ซึ่ง < .10 และค่า VIF= 14.900 ซึ่งมากกว่า 10 ผู้วิจัย
พิจารณาไม่น าเข้าในสมการถดถอยพหุคูณ    

4. อิทธิพลของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อสุขภาวะของประชาชน 
พบว่า สุขภาวะของประชาชนได้รับอิทธิพลทางตรงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ตามวัตถุประสงค์การเข้าใช้สื่อ

สังคมออนไลน์ (X7) ความถี่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน (X4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ 
(X10)  สถานที่การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X3) ประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X1) ช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
(X5) คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีชอบ (X8) ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X2) และสื่อหรือประเภทของสื่อที่ท าให้
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X9) โดยพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ท้ัง 9 ประเภทสามารถพยากรณ์สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาล
นครอุดรธานี ได้ร้อยละ 67.7 (R2 = .677)  
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ    

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

(Constant) 70.466 2.816 - 25.021 .000 
ประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X1) -.980 .250 -.288 -3.928 .000 
ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X2) .409 .184 .131 2.226 .027 
สถานท่ีการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X3) 1.547 .187 .449 8.261 .000 
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ความถี่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน (X4)  1.970 .160 .653 12.326 .000 
ช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X5) -.638 .193 -.199 -3.308 .001 
ระยะเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลนใ์นแต่ละครั้ง (X6) -.301 .220 -.093 -1.366 .173 
วัตถุประสงค์การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X7) -2.113 .253 -.634 -8.360 .000 
คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีชอบ (X8) -.506 .244 -.141 -2.075 .039 
สื่อหรือประเภทของสื่อท่ีท าให้ใช้สือ่สังคมออนไลน์ (X9) .294 .120 .173 2.446 .015 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (X10) 1.644 .094 .835 17.443 .000 
ตัวแปรเกณฑ์คือ สุขภาวะของประชาชนโดยรวม; R2 = 0.677 

 
เป็นที่น่าสังเกตว่าระยะเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละครั้ง (X6) ไม่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะของประชาชนใน

เขตเทศบาลนครอุดรธาน ีสามารถเขียนในรูปสมการพยากรณ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อสุขภาวะของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้ 

สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี = 70.466 -2.113 (วัตถุประสงค์การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์) 
+ 1.970 (ความถี่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน) + 1.644 (ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์) 
+1.547 (สถานที่การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์)  -.980 (ประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์) -.638 (ช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์) -.506 (คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีชอบ) +.409 (ช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์) +.294 (สื่อหรือประเภท
ของสื่อท่ีท าให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์) ท้ังหมดนี้สามารถการพยากรณ์สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้ร้อย
ละ 67.7 (R2 = 0.677)  
 
อภิปรายผล  

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยเลือกใช้จากประโยชน์ของ
สื่อสังคมออนไลน์ คุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คิดว่าสื่อสังคมออนไลน์ท าให้
ได้สนทนาโต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการที่จะสื่อสารด้วย ซึ่งส่วนใหญ่มีเพื่อนแนะน าให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ สังเกตได้จาก
ประเภทบัญชีผู้ใช้และระดับของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จะอยู่ในประเภทสนทนามากที่สุด โดยมีช่วงเวลาในการใช้และ
ความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน อยู่ท่ีเที่ยงวัน – 6 โมงเย็นและ 6 โมงเย็น – เที่ยงคืน มีความถี่ในการเข้าใช้อยู่
ที่ 1 -2 ครั้ง และบางกลุ่มเข้าใช้ตลอดทั้งวัน ซึ่งระยะเวลาในการเข้าใช้แต่ละครั้งประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง และบางกลุ่ม
มีระยะเวลาเข้าใช้มากกว่า 3 ช่ัวโมง ซึ่งพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีนี้มีผล
ตอ่สุขภาวะด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชัด ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัว แสบ
ตา ปวดตา เป็นต้น รองลงมาจะเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น นิ้วล็อค ปวดแขน ปวดคอ ปวดหลัง 
ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับงานของวันวิสาข์ เจริญนาน (2555) ที่พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.6 ระบุ Social 
Media ท าให้ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกลได้ รองลงมาหรือร้อยละ 71.9 ทางให้รู้ว่าเพื่อนเก่าอยู่ท่ีไหน ท าอะไร ร้อยละ 68.8 
ทางให้ได้พูดคุยกับคนหลาย ๆ คนในเวลาเดียวกัน ร้อยละ 67.3 ทางให้ได้พูดคุยกับคนอื่นได้บ่อยขึ้น และร้อยละ 55.9 ทาง
ให้กล้าที่จะพูดคุยมากกว่าการสื่อสารโดยตรง เช่นการพูดคุยต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์  ปัญหาที่เคยประสบจากกการใช้ 
Social Media พบว่า ตัวอย่างเกือบครึ่งหรือร้อยละ 46.3 ระบุว่าเคยพบเจอสื่ออนาจาร รองลงมา คือ ร้อยละ 39.0 มีปัญหา
ในเรื่องของเวลาพักผ่อนน้อย กระทบต่อการเรียนหรือการงานร้อยละ 27.0 มีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล ร้อยละ 25.7 
มีปัญหาทะเลาะหรือมีปัญหากับผู้อื่น ร้อยละ 19.0 มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น กระสับกระส่าย หงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้ ในขณะที่
ร้อยละ 13.0 ระบุปัญหาถูกหลอกลวงต้มตุ๋น และร้อยละ 10.4 ปัญหาสุขภาพ เช่น น้ิวล็อค กล้ามเนื้ออักเสบ 
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ที่มากกว่านีป้ระชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีส่วนใหญ่ยังหาความสุขจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่ระบาย
อารมณ์ เป็นแหล่งให้ความบันเทิง อย่างไรก็ตามผลด้านลบยังพบว่า บางกลุ่มมีอาการหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
และส่วนใหญ่มีความเครียดเมื่อเห็นข้อความหรือสื่อที่เป็นด้านลบและมีอาการอาการน้อยใจเมื่อเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับ
บุคคลอื่นในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานของจิตติพันธ์ ความคะนึงและคณะ (2559) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
70.1 เคยถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ด้วยรูปแบบการนินทา ด่าทอ ล้อเลียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การได้รับโทรศัพท์กลั่นแกล้ง
และหรือได้รับข้อความข่มขู่หรือก่อกวน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของเหยื่อแตกต่างกันไปและยัง 
สอดคล้องกับงานของวิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์และคณะ (2554) ที่พบว่ามีเยาวชนมากถึงร้อยละ 77.4 มีโทรศัพท์มือถือที่ใช้
อินเทอร์เน็ตได้ และเยาวชนร้อยละ 28.7 เคยถูกคุกคามจากเพื่อนใหม่ท่ีรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ยังคงมีปรากฏในหมู่เยาวชนไทยและเมื่อเยาวชนมีแนวโน้มเข้าถึงการสื่อสารและ
อินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานท่ี จึงอาจท าให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของการรังแกผ่านโลกไซเบอร์
ได้โดยง่ายขึ้นตามไปด้วยการถูกรังแกผ่านโลกไซเบอร์ทุกรูปแบบล้วนส่งผลกระทบต่อเยาวชนในด้านลบโดยเฉพาะในด้าน
อารมณ์และจิตใจ เนื่องจากท าให้ผู้ถูกรังแกรู้สึกร าคาญใจ รู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกโกรธ เกิดความเศร้าหมอง เสียใจ รู้สึกหดหู่
และหวาดกลัว อีกทั้งพบว่าทั้งผู้รังแกและผู้ถูกรังแก มีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองต่ า ดังงานของ Kowalski &Limber 
(2013) พบว่า ผลกระทบนั้นท าให้ขาดสมาธิในการเรียน ขาดเรียน จนท าให้มีผลการเรียนลดลง ตลอดจนส่งผลกระทบต่อ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Honestdocs. (ม.ป.ป.) ที่พบว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มท าให้
เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต โดยก่อให้เกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะวิตกกังวล หากไม่สามารถจัดการ
อารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ อาจน าไปสู่การฆ่าตัวตายได้ 

ยิ่งกว่านั้นยังมีผลต่อสุขภาวะทางด้านสังคมของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีด้วย ซึ่งส่วนใหญ่การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นและแบ่งปันความ
คิดเห็นกับผู้อื่นได้ง่าย จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้ส่วนใหญ่มีเวลาที่เป็นส่วนตัวน้อยลง พูดคุยกับบุคคล
รอบข้างน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับงานของก าจร หลุยยะพงศ์ (2556) ที่สรุปว่าการเสพติดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของเด็กไทย
มากจนเกินไปในการใช้เฟซบุ๊ก จนไม่สามารถแยกแยะแบ่งเวลาความส าคัญก่อนหลงัท าให้เกิดผลเสียที่เห็นได้ชัดมาก เยาวชน
เหล่านี้ให้เวลากับโซเชียลมีเดียเหมือนกับเป็นงานประจ า ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก มายสเปสซ์ เพื่อติดต่อกับเพื่อนๆ หรือคนที่
สนใจในสิ่งเดียวกัน และพบว่าพวกเขาเหล่านั้นมีโทรศัพท์มือถือและคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียที่เขาใช้เป็นประจ า  แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีของโทรศัพท์มือถือส่งผลอย่างมากต่อความนิยมใช้โซเชียลมีเดีย เพราะสามารถใช้มันได้ทุกที่ทุก
เวลา ไม่มีขีดจ ากัดไม่ต้องรอใช้คอมพิวเตอร์จึงส่งผลให้โซเชียลมีเดียกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อเยาวชนไม่
ว่าจะเป็นความก้าวร้าว การให้ความสนใจเฉพาะกลุ่มของตนเอง ปัญหาทางเพศ รวมทั้งเกิดปัญหาใหม่ๆ ช้ีให้เห็นว่าการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้ง การขโมยข้อมูลส่วนตัว การค้ายาเสพติด (เทพบุตรโซโล) และผลกระทบ
อื่นๆ เช่น เกิดจากการนอนน้อยและพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นได้ 

ในขณะที่ยังมีผลต่อสุขภาวะด้านสติปัญญาของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่วนใหญ่มี
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้/ข่าวสารต่าง ๆ เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานตนเองท าให้สามารถท างานได้
ส าเร็จลุล่วง ก่อนหรือทันเวลา อย่างไรก็ดีผลด้านลบยังพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็น
ความเชื่อมั่นช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตซึ่งอันตรายมาก ตลอดจนยังมีอิทธิพลชักน าท าให้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น 
และส่วนใหญ่สามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้ ซึ่งน่ากลัวถ้ารู้ไม่เท่าทัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของจิรภัทร เริ่มศรี (2557) ที่พบว่า มีผลกระทบด้านการศึกษามากที่สุดคือ อ่านหนังสือทบทวนบทเรียน
น้อยลง และมีผลกระทบมากที่สุดคือ นอนดึกแล้วตื่นสายสมองเบลอ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เปลี่ยนแปลงระบบ
การด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ ทั้งกระบวนการคิด ความรู้สึกและการกระท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน (Smith, Merritt 
Roe, Leo Marx, eds, 1994)  
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สรุปผลการวิจัย   

จากวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาระดับสุขภาวะของ
ประชาชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อสุขภาวะของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามกีารใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสนทนามากที่สุด 
รองลงมาคือ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ด้านบันเทิง และด้านบล็อกข้อมูล มีช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือโน้ตบุ๊ก ไอแพดและแท็บเล็ต และประเภทคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ ตามล าดับ เลือกใช้สถานท่ีการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือทีบ่้านพักส่วนตัว คอนโด และหอพัก รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า 
ตลาด ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านกาแฟ ตามด้วยสถานศึกษา และบนยานพาหนะ ตามล าดับ ความถี่ในแต่ละวันของการเข้า
ใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ 1 -2 ครั้งต่อวันมากที่สุด รองลงมาคือ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตลอดทั้งวัน และ 3 – 4 ครั้งต่อวัน 
ตามมาด้วย 5 – 6 ครั้ง ในช่วงเวลาเที่ยงวันถึง 6 โมงเย็นมากที่สุด รองลงมาคือ ช่วง 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ตามมาด้วยในช่วง 
6 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน และในช่วงเที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้าตามล าดับ ระยะเวลาในแต่ละครั้งประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมงมาก
ที่สุด รองลงมา คือใช้ระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาที ตามมาด้วยใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ถึง 3 ช่ัวโมง และใช้ระยะเวลามากกวา่ 
3 ช่ัวโมงน้อยที่สุด โดยมีวัตถุวัตถุประสงค์ในการเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและบุคคลอื่นมากที่สุด 
รองลงมาคือ เพ่ือตามกระแสนิยม ตามมาด้วยเพื่อติดตามข่าวสาร งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สนใจและเพื่อการท าธุรกิจซื้อ
ขายสินค้าน้อยที่สุด เลือกคุณสมบัติที่ชอบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและบุคคลอื่นมากที่สุด  
รองลงมาคือ มีแอพพลิเคช่ันหลากหลายและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ตามมาด้วยการใช้ติดต่อข่าวสารและงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ที่สนใจ และใช้ในการท าธุรกิจซื้อขายสินค้าน้อยที่สุด มีแหล่งหรือประเภทของสื่อที่ท าให้สนใจเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ 
เพื่อนแนะน ามากที่สุด รองลงมาคือจากการสมัครเล่นด้วยตนเอง ตามมาด้วยจากเว็บไซต์ และตามกระแสนิยม นอกจากนี้ยัง
มีจากสื่อโทรทัศน์วิทยุและโฆษณาและจากนิตยสารน้อยที่สุด และประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์คือ ได้สนทนา
โต้ตอบกับเพื่อนหรือผู้ที่ต้องการจะสื่อสารมากที่สุด รองลงมา คือ ความคล่องตัวหรือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ได้
ประโยชน์จากการชมความสวยงามของกราฟิก รูปภาพ สีสันสวยงาม และได้ประโยชน์จากการได้รับความตื่นเต้น ความ
สนุกสนานและความเพลิดเพลิน ได้ความหลากหลายของชุมชนหรือกลุ่มสังคม (ห้องสนทนา) ได้ประโยชน์จากการใช้งานง่าย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และได้ประโยชน์จากการได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มข่าวสารต่างๆ และได้ประโยชน์จากรูปแบบการ
ตกแต่งโปรไฟล์ของเครือข่ายสังคมตามที่ต้องการ และได้ประโยชน์จากความชัดเจนของหมวดหมู่กลุ่มกิจกรรมที่น่าสนใจ 
และได้ประโยชน์จากการใช้ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ  

ในมิติสุขภาวะของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้น ยังมีผลต่อสุขภาวะทางด้านร่างกายของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์คือส่วน
ใหญ่มีอาการเกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น เช่น ตาพร่ามัว แสบตา ปวดตา เป็นต้น รองลงมาคือ  อาการเกี่ยวกับกระดูก
และกล้ามเนื้อ เช่น น้ิวล็อค ปวดแขน ปวดคอ ปวดหลัง นอกจากนี้ยังมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เช่น ปวด/แสบท้อง 
น้ าหนักลด เบื่ออาหาร และอันดับสุดท้ายคือ อาการเกี่ยวกับระบบประสาท เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน อย่างไรก็ตาม 
ส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางด้านจิตใจในด้านดี ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งให้ความบันเทิง รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์
ช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียด ตามมาด้วยสื่อสังคมออนไลน์เป็นท่ีระบายอารมณ์ และช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็น 
นอกจากน้ียังมีสุขภาวะทางด้านจิตใจที่มีผลในด้านลบ ได้แก่ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีความเครียดเมื่อเห็นข้อความหรือสื่อที่
เป็นด้านลบ รองลงมา คือ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เกิดอาการน้อยเนื้อต่ าใจเมื่อเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับผู้อื่นที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เหมือนกัน และอันดับสุดท้าย ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รู้สึกหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์  ในขณะที่สุขภาวะ
ทางด้านสังคมของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางด้านสังคมในด้านดี ได้แก่ สามารถทราบข้อมูลข่าวสารได้
รวดเร็วข้ึน รองลงมา คือ สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตามมาด้วยท าให้มีเพื่อนมากขึ้น และเป็นแหล่งพูดคุยกับ
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เพื่อน เป็นช่องทางติดต่อบริษัท แบ่งปันความคิดกับผู้อื่นได้ง่าย ช่วยให้ซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อ นอกจากนี้ยังมีสุขภาวะทางด้านสังคมที่มีผลในด้านลบ ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งเผยแพร่สื่อท่ีไม่เหมาะสม 
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์พูดคุยกับบุคคลรอบข้างน้อยลง และอันดับสุดท้าย ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีเวลาส่วนตัวน้อยลง ในทาง
ตรงกันข้ามส่วนใหญ่มีสุขภาวะทางด้านสติปัญญาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในด้านดี ได้แก่ ท าให้สามารถท างานได้ส าเร็จ
ลุล่วงก่อนหรือทันเวลา รองลงมาคือ เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานตนเอง เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้/ข่าวสารต่างๆ เป็นสื่อใน
การน าเสนอรูปภาพ ช่วยในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับก่อนจะเผยแพร่ และสามารถน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อ
สังคมออนไลน์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้ อย่างไรก็ตามยังมีสุขภาวะทางด้านสติปัญญาที่มีผลในด้านลบ ได้แก่ สื่อสังคม
ออนไลน์มีอิทธิพลท าให้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้น สื่อสังคมออนไลน์ช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้ น และช่วยใน
การตัดสินใจในการด าเนินชีวิต  

ในที่สุดสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีได้รับอิทธิพลจากความถี่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในแต่
ละวันเมื่อเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพิ่มขึ้น 1.970 หน่วย และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เพิ่มขึ้น 1.644หน่วย และช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีเพิ่มขึ้น 1.547 หน่วย เมื่อมีช่องทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขต
เทศบาลนครอุดรธานีเพิ่มขึ้น 0.409 หน่วย และสื่อหรือประเภทของสื่อท่ีท าให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ท าให้สุข
ภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพ่ิมขึ้น .294 หน่วย 

ในทางตรงกันข้ามเมื่อก าหนดวัตถุประสงค์การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้สุขภาวะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีลดลง 2.113 หน่วย มีประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย แต่กลับจะ
ท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีลดลง 0.980 หน่วย รวมทั้งช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 1 
หน่วย ท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีลดลง 0.638 หน่วย และคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ที่
ชอบเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ท าให้สุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีลดลง 0.506 หน่วย จึงน่าจะกล่าวได้ว่าสุข
ภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีจะเพิ่มขึ้น เมื่อรู้เท่าทันที่จะเพิ่มการใช้สื่อได้แก่ ความถี่การใช้ ประโยชน์การ
ใช้ ช่องทางการใช้ และสื่อหรือประเภทของสื่อท่ีท าให้ใช้ ในทางตรงกันข้ามก็ควรลดวัตถุประสงค์การเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์
ลง ไม่ควรมีประเภทบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งแบ่งช่วงเวลาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้น้อยลง และไม่ควร
ก าหนดคุณสมบัติของสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมากจนเกินไปเพราะจะมีเสียผลต่อสุขภาวะนั้นเอง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีจากการได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมถึงขอขอบพระคุณประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทุกท่านที่อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ที่เอื้อต่อการท างานวิจัย ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีที่สนับสนุน
ทุนวิจัยในครั้งนี้ขอขอบพระคุณไวในโอกาสนี้ด้วย 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 โรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน 

Factors associated with food consumption behaviors among high school students 

 in Namdibwittayakom School,Pasang District, Lamphun Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 113 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบ่ งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ความรู้ในการบริโภคอาหาร เจตคติในการบริโภคอาหาร  อิทธิพลสื่อและ
โฆษณา และพฤติกรรมการบริโภคอาหารวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Eta และ Pearson's correlation ก าหนดนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.90 
และปัจจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครอง (P=0.001)ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (P=0.048) และ เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร (P=0.004) มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value<0.05) 

   
 

ค้าส้าคัญ : พฤติกรรมบริโภค อาหาร นักเรียนมัธยมศึกษา 

 

Abstract 

 This survey research aimed to study the food consumption behaviors and to examine associated 
factors of food consumption behaviors among high school students in Namdibwittayakom Schools, Pasang 
District, Lamphun Province. The samples were 113 high school students. The data were collected by 
using questionnaire divided into five parts; general information, knowledge of food consumption, attitude 
in food consumption, influence of media advertising on food consumption, food consumption behaviors. 
The data were analyzed by using Eta and Pearson's correlation set the significance at level 0.05 
 The results found that the food consumption behaviors of the sample was in moderate level 
(69.90%). Factors statistically significant associated (p-value <0.05) with food consumption behaviors 
among sample were 1) the educational level of parents (p = 0.001), 2) the knowledge about food 
consumption (p = 0.048) and 3) the attitude on food consumption (p = 0.004). 
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บทน้า   

 ในปัจจุบันการพัฒนาการประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ เยาวชน ซึ่งเป็นก าลังหลักและ
เป็นอนาคตของประเทศชาติ อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตและมีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโต
ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเยาชนในอนาคต หากเยาชนมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารไม่ถูกต้อง ได้แก่ การบริโภคอาหารน้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย บริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ใน
ทุกมื้อหรือมีการบริโภคอาหารมากเกินไปล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพท้ังสิ้น (จิราภรณ์ เรืองยิ่ง, 2554) 

ผลกระทบทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต เมื่อถึงวัยเป็นผู้ใหญ่จะท าให้เป็นโรค
เรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เกินความจ าเป็น ท าให้เกิดภาวะอ้วนหรือโรคอ้วน หรือโรคอื่น ๆ ตามมา  
ผลกระทบทางด้านจิตใจ สามารถท าให้เกิดหงุดหงิด เครียด วิตกกังวลและยังส่งผลต่อการเรียนและการท างานให้อนาคต 
(Mendonça, R. D. D., Pimenta, A. M., Gea, A., de la Fuente-Arrillaga, C., Martinez-Gonzalez, M. A., Lopes, A. 
C. S., & Bes-Rastrollo, M. (2016) 

ส าหรับประเทศไทย จากข้อมูลของ (WHO, 2016) ความชุกของโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น ในปี พ.ศ.2518 ถึง 2560 
มีความชุกของโรคอ้วนความชุกของโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.2%  และ 22.1% ตามล าดับ พบว่ามีการเพิ่ม
อัตราความชุกของโรคอ้วนในเด็กและวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น  

เด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมยมปลาย เป็นช่วงวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นตัวของตัวเอง สามารถคิด มีความเป็นอิสระมากขึ้น  มีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น และ
เพื่อนมีบทบาทในการตัดสินใจ ในการแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หากไม่มีความตระหนักถึงอันตรายต่อภาวะ
โภชนาการเกิน และยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ไม่ค่อยดี โดยทั่วไป วัยรุ่นมักมีจะกิจกรรมที่โรงเรียน และกิจกรรมหลังเลิกเรียน สิ่งเหล่านี้ สามารถส่งผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของวัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นจะกินอาหารนอกบ้านมากขึ้น จะมีการเริ่มซื้อ เตรียมอาหารกินเองมากขึ้น จะชอบ
รับประทานอาหารแปลกใหม่ และปฏิเสธอาหารแบบเดมิ ๆ จากการที่วัยรุ่นมีกิจกรรมต่าง ๆ มากข้ึน มักจะรับประทานอาหาร
ไม่เป็นเวลา อาจจะงดอาหารบางมื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมื้อเช้า ซึ่งเป็นมื้อที่ส าคัญปัญหาเด็กไทยในมิติวัฒนธรรม พบว่าปัจจุบัน
เด็กและเยาวชนไทยก าลังเผชิญกับกระแส “วัฒนธรรม กิน ดื่ม ช้อป” ท าให้เกิดค่านิยมการบริโภคอย่างมาก เด็กวัยรุ่น ถูก
ดึงดูดจากการโฆษณา ให้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และสาเหตุของปัญหาด้านการบริโภคในสังคมเมืองส่วนใหญ่เกิดจากการรับเอา
วัฒนธรรมของสังคมตะวันตกมาใช้โดยขาดความรู้ การคัดสรรกลั่นกรองร่วมไปกับอิทธิพลของการโฆษณาที่มีการลงทุน และใช้
เทคนิคการจูงใจสูง ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปเป็นอาหารจานด่วน และได้รับคุณค่าอาหารไม่ครบตาม
ความต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นกลุ่มเสีย่งต่อการเกิดปญัหาภาวะโภชนาการเกิน เนื่องจากวัยรุ่นส่วนใหญ่
ชอบบริโภคอาหารในรูปแบบใหม่ ตามกระแสค่านิยม (ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์ และวรางคณา อุดมทรัพย์, 2559)  

จากข้อมูลรายงานการตรวจสุขภาพ คนไทยพบว่า ความชุกของภาวะอ้วน BMI≥25 kg/m2 ในประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป ในอายุระหว่าง 15-29  ชายและหญิง ปี ใน ปี 2551 มีความชุกของภาวะอ้วน 19.5 % และในปี 2557 มีความชุกของ
ภาวะอ้วน  25.6%  และในระดับภาค ภาคเหนือมี ความชุกของภาวะอ้วน BMI ≥ 25 kg/m2 คนไทยพบว่า ความชุกของ
ภาวะอ้วน BMI ≥ 25 kg/m2 ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน ปี 2551 ความชุกของภาวะอ้วน  31.99% และในปี 2557 มี
ความชุกของภาวะอ้วน  35.1% จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มของภาวะอ้วนอย่างเห็นได้ชัด (วิชัย เอกพลากร และคณะ. 2557)  

จากสถิติด้านโภชนาการ พบว่า ในจังหวัดล าพูน ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ.2559 มีประชากรมีภาวะอ้วน 
ร้อยละ 5.01  และในปี พ.ศ.2560 เป็น 5.32 คน  จะเห็นได้ว่าจากปี 2559-2560 มีจ านวนประชากรที่อายุ 15 ปีข้ึนไปมีภาวะ
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อ้วนเพิ่มขึ้น เมื่อเศรษฐกิจดีท าให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน มีก าลังทรัพย์ที่จะให้บุตรไปโรงเรียนส าหรับในการใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหาร ซึ่งมีสามารถที่จะเลือกซื้ออาหารได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่น ร้านสะดวกซื้อร้านค้า ตลาด แหล่งท่องเที่ยว 
เป็นต้น  เป็นผลให้ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไปซึ่งรวมถึงเด็กมัธยมปลายหรือวัยรุ่นตอนปลายอาจมีภาวะโภชนาการเกิน อันมีผล
เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง (กระทรวงสาธารณสุข , 2560)  
 จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยรุ่นในอ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู่ภาคเหนือตอนบน เป็นแหล่งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ท าให้ยัง
หวัดล าพูนเต็มไปด้วยความความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอป่าซาง ต าบลน้ าดิบ สามารถ
ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้ท าให้เกิดเจริญทางด้านศูนย์การค้า ด้านคมนาคมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นอ าเภอที่มี การท า
หัตถกรรมทอผ้าและตัดเย็บผ้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากจะท าในรูปอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือขายส่ง  สินค้า OTOP ที่ท า
ยอดจ าหน่าย สูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายแปรรูป ทั้งในประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย  และของใช้ตกแต่งบ้านบุคคล เป็น
อ าเภอที่มีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจชุดเสื้อผ้าบาติกส าเร็จรูปและรายได้จากภาคการเกษตรกรรม
สวนล าไย การแปรรูปล าไยส่งออก ในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เศรษฐกิจในชุมชนคึกคักเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
ทรัพยากรอาหาร ความสะดวกสบาย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ท าให้ประชนในพ้ืนท่ีมีอ านาจท่ีจะจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
การบริโภคอาหาร จากสถิติจากสถิติด้านโภชนาการ ในเขตสุขภาพเขต 1 จังหวัดล าพูน อ าเภอป่าซาง ต าบลน้ าดิบ ในปี 2557 
มีประชากรมีภาวะอ้วน เป็น ร้อยละ 4.65 และในปี พ.ศ.2560 เป็น ร้อยละ 7.35 จะเห็นได้ว่าจากปี 2557 -2560 มีจ านวน
ประชากรที่อายุ 15 ปีข้ึนไปมีภาวะอ้วนเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด (กระทรวงสาธารณสุข , 2560) 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นในจังหวัดสงขลา: การสังเคราะห์องค์ความรู้และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ จิราภรณ์ เรืองยิ่ ง,สุจิตรา จรจิตรและ กานดา จันทร์แย้ม,(2554). มีการศึกษา 
การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น
ในจังหวัดสงขลาจ าแนกตามปัจจัยเอื้อ และ  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น ในจังหวัด
สงขลา โดยใช้ทฤษฎี แนวคิดแบบจ าลองการส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED model ของ Green & Kreuter (2005) 
โดยน ามาใช้เฉพาะขั้นที่ 4 และ 5 ที่เป็นการอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน เพื่อที่จะได้ทราบพฤติกรรมและปัจจัย
ในการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของวัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพ แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการต่อไป 
 

วิธด้ีาเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ภาค

เรียน 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม จ านวน 170 คน 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ค านวณขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตรค านวณกลุ่มตัวอย่างของ (Wayne,1995) 

𝒏   
𝑁𝜎 𝑧 

  
𝛼
 

𝑑 (𝑁   )  𝜎 𝑧 
  
𝛼
 

 

ได้จ านวนขนาดตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 เท่ากับ 101 คน 
แต่เพื่อป้องกันการออกจากการศึกษา (Drop out) จึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม ดังนี้ โดย ที่ขนาดตัวอย่างที่

ค านวณได้ 101 คน คาดว่ามีผู้ตกส ารวจร้อยละ 10 ดังนั้น  ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น   จ านวน   

113 คน  โดยก าหนดคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
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เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) 
1.เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 
2.เป็นบุคคลที่สามารถอ่านออกเขียนได้ หรือสามารถตอบค าถามได้ 

เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria) 
1.ผู้ที่เจ็บป่วยกระทันหันไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 
2. ผู้ที่ถูกพักการเรียน ย้ายโรงเรียน เสียชีวิตระหว่างการเดินการเก็บข้อมูล 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาปรับปรุงขึ้นจากแนว

ค าถามจาก การศึกษาของ (จิราภรณ์ เรืองยิ่งและคณะ, 2554, ทัศนา ศิริโชต, 2555 ,ณัฐพร สุแสงรัตน์, 2556 และเกียรติ
พงษ์  เขื่อนรอบเขต, 2556) ในการศึกษาครั้งน้ี เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเป็น

ตอนตามวัตถุประสงค์เป็น 5 ส่วน ประกอบไปด้วย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น  น้ าหนัก ส่วนสูง  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   เจตคติ

เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ รายได้ของครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  ค่าใช้จ่าย

ด้านอาหารและเครื่องดื่ม/ต่อสัปดาห์    
ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริม  อิทธิพลสื่อ  
ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
1.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
2.  แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  3 

ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามเชิงเนื้อหารายข้อ ( IOC : Item Objective Congruence Index) 
ได้ค่าคะแนน ในช่วง 0.67 - 1.00 

3.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบความเข้าใจข้อค าถามของ
กลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอ

นบาค (Cronbrach’s Alpha Ceffcient) (α= 0.70)  ได้ค่าคะแนน  0.82 และ ค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธี คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
(KR-20) ได้ค่า 0.74 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามต้องการ ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง และลงรหัส ข้อมูล แล้วท า

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการดังนี้  
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1. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แยกหมวดหมู่ ข้อมูล จากนั้นน ามาลง
รหัสให้ตัวเลขตามแบบฟอร์มการลงรหัสข้อมูล (Coding) เตรียมน าไปบันทึกข้อมูล  

2.บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป (SPSS for Windows) โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

  1)  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการ[ริโภคอาหาร ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

  2)  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม น ามาวิเคราะห์  ข้อมูลเพื่อ
หาความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยใช้สถิติโดยใช้สถิติ Pearson's correlation และ Eta 
 
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 

โครงร่างวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (COA No. 

180/2018 , IRB No. 0137/61) 

 

ผลการวิจัย  

1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย 60.20 อายุ 16 และ 17 ร้อยละ 33.60 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 34.50  ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับช้ัน มัธยมศึกษา ร้อยละ 47.80 รายได้
ของครอบครัวนักเรียนต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.90 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่องดื่มต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่อยู่ที่  300 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.30 รองลงมาคือ 200 - 250 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50  
และน้อยที่สุด 250 – 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.40 

2) กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารในระดับปานกลาง(3.45 จาก 5 คะแนน)ต่ า สุดเท่ากับ 
เท่ากับ 2.41 คะแนนสูงที่สุด เท่ากับ 4.59 เมื่อน ามาจัดกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 69.90 รองลงมาระดับพฤติกรรม การบริโภคอาหารดี คิดเป็นร้อยละ 30.10  นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ ข้อ 19 (นักเรียนเลือกซื้ออาหารบางประเภทที่มี เครื่องหมาย อย. เพื่อความ
ปลอดภัยในการบริโภค) คิดเป็นร้อยละ 56.60 รองลงมาคือ ข้อ 20 (นักเรียนอ่านฉลากก่อนซื้ออาหาร ก่อนเสมอ) คิดเป็นร้อย
ละ 46.00 และข้อที่ปฏิบัติเป็นประจ า น้อยที่สุด คือข้อ 3 (นักเรียนดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) คิดเป็นร้อยละ 
0.9 ดังรายละเอียดตามตารางที่  1 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

จ าแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
3)              N=113 

จ านวน ร้อยละ 

ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารดี              (3.67 – 5.00) 34 30.10 
ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารปานกลาง ( 2.34 – 3.66) 79 69.90 

  ̅= 3.45  S.D = 0.390  Min = 2.41 Max = 4.59   
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 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบ
วิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน รวม 8 ปัจจัย ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย รายได้ของครอบครัว ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและ
เครื่องดื่มต่อสัปดาห์ ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร อิทธิพลสื่อและโฆษณา ดังนี้ 
 อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบ
วิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน (P-value = 0.219) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ดัชนีมวลกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (P-
value = 0.545) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 รายได้ของครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(P-value = 0.107) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มต่อสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (P-value = 0.050) ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (P-value = 0.048) ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (P-value = 0.004) ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 อิทธิพลสื่อและโฆษณา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(P-value = 0.565) ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (P-value = 0.001) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย กับ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน (N=113) 

ปัจจัย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
r p 

อาย ุ -0.117 0.219 
ดัชนีมวลกาย -0.069 0.465 
รายได้ของครอบครัว -0.153 0.107 
ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดืม่ต่อสัปดาห์ -0.185 0.050* 
ความรู้เกี่ยวกับการบรโิภคอาหาร 0.186 0.048* 
เจตคตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 0.269 0.004* 
อิทธิพลสื่อและโฆษณา -0.055 0.565 

* P-value <0.05 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห ์ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย กับพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  

ปัจจัย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

F p 
Eta 

เพศ 0.416 0.480 0.990 
ระดับชั้นของนักเรียน 0.513 0.818 0.739 
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ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 0.719 2.453 0.001* 
* P-value <0.05 
 

อภิปรายผล  

1) ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลาง  อาจจะเกิดจากการที่ได้ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน ท าให้อาจขาดความรู้หรือขาดการกตะตุ้นและให้ความส าคัญในเรื่องของการบริโภคอาหาร จึงส่งผลให้นักเรียน
แสดงพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารอยู่ระดับปานกลาง และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี และนักเรียนมี
เจคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี แต่นักเรียนอาจจะขาดกระตุ้นและการเสริมแรงทางบวก เช่น การให้ค าแนะน า
จากผู้ปกครอง จึงส่งผลให้ขาดความตระหนักในเรื่องของการบริโภคอาหาร จึงส่งผลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมกรรมการ
บริโภคอาหารอยู่ระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของจิราภรณ์ เรืองยิ่ง และคณะ (2554) และ วิภานันท์ สนใจ  
(2558) และขัดแย้งกับการศึกษาของ พิณใจ ทองเจริญ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะ
สุขภาพของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวันมีการปฏิบัติส่วนใหญ่ปฏิบัติบ่อยครั้ง  
การรับประทานอาหารมากกว่าวันละ  3 มื้อ ส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง ขัดแย้งกับการศึกษาของจิตลาวรรณ รัตนธรรมธาดา 
(2555) ว่านักเรียนมีการรับประทานอาหาร 3 วันต่อวัน การรับประทานผักผลไม้เป็นประจ าส่วนใหญ่ปฏิบัติบ่อยครั้ง ขัดแย้ง
กับการศึกษาของ นภาพร เหมาะเหม็ง และคณะฯ ว่านักเรียนรับประทานผักและผลไม้เป็นประจ า การรับประทานบะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปส่วนใหญ่ปฏิบัติค่อยข้างบ่อย การรับประทานอาหารประเภททอดส่วนใหญ่ปฏิบัติบ่อยครั้ง การรับประทานไข่สัปดาห์
ละ 3-4 ฟอง ส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง การรับประทานอาหารที่มีรสจัด ส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง การรับประทานอาหารบุฟเฟต์ 
ได้แก่ ชาบู หมูกระทะ และอื่น ๆ ส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง การดื่มนมอย่างน้อยวันละ 1 แก้ว ส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง 
รับประทานผักผลไม้  และบริโภคอาหารที่ให้พลังงานน้อย  แต่สารอาหารครบถ้วน   เพื่อลดน้ านัก ควบคู่กับกับการออกก าลัง
กาย ส่วนใหญ่ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย การรับประทานอาหารประเภทผัด ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ค่อนข้างบ่อย การประทานอาหารที่
ตามใจปากมากกว่าท่ีร่างกายต้องการ ส่วนใหญ่ค่อนข้างข้างบ่อย สอดคล้องกับการศึกษาของ ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ (2558) 
เนื่องจากเด็กนักเรียนเป็นวัยที่เลือกบริโภคอาหารได้ตามความชอบของตนเองติดรสชาดความอร่อยของอาหาร การเลือก
รับประทานอาหาร โดยเรียนรู้จากผู้ปกครองหรือคนอื่น ๆ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนใหญ่ปฏิบัติค่อนข้างบ่อย การเลือกซื้อ
อาหารโดยเปรียบเทียบราคามากกว่าประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง การเลือกซื้ออาหารที่มีสีสันสวยสดน่า
รับประทานส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้ง และการเลือกที่จะซื้อเครื่องดื่มพวกน้ าหวาน น้ าอัดลม และอื่น ๆ มากกว่าน้ าเปล่า
ธรรมดาส่วนใหญ่ปฏิบัติบางครั้งและวัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมกินขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวาน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ อดิษาสังขะทิพย์ และ สุวลีโล่วิรกรณ (2560) เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่น กินอาหารที่วิธีการปิ้ง ย่าง หรือ
ทอด และดื่มน้ าอัดลม ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถหาเข้าถึงและซื้อได้ด้วยตัวเอง เพราะมีราคาไม่แพง มีขายทั้งบริเวณในโรงเรียน
และในชุมชน 

2) ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยพบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษา ร้อยละ 47.80 และรองลงมาคือ ประถมศึกษา  ร้อยละ 45.10 มีร้อยละใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน อาจท าให้มีความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหารที่อาจไม่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิภานันท์ 
สนใจ (2558) พบว่า ผู้ปกครองอาจไม่มีความรู้ในเรื่องของโภชนการส าหรับเด็ก และอาจจะเนื่องด้วยการประกอบอาชีพในการ
หาเลี้ยงครอบครัว ในแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน จึงท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการเอาใจใส่ในเรื่องของการบริโภคอาหารของ
บุตรเท่าที่ควร สอดคล้องกับการศึกษาของ อดิษา สังขะทิพย์ และ สุวลี โล่วิรกรณ์ (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการ

650



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

บริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในต าบลกุดปลาดุก อ าเภอช่ืนชม จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ชนบท บิดามารดามีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และ
ประกอบอาชีพรับจ้าง บ้างก็อาศัยอยู่กับตายาย จึงไม่มีเวลาในการแนะน า และให้ความรู้ได้มากนัก  

3) ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ระดับดี 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตลาวรรณ รัตนธรรมธาดา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนเลยพิทยาคม อาจเป็นเพราะนักเรียนได้มี
การเรียนรู้จากครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชนกนาถ ชูพยัคฆ์ (2544) ได้
ศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและพฤตกรรมการบริโภคอาหารของเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธติสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ระบุแหล่งข้อมูลเรื่องการบริโภคอาหาร คือ โรงเรียน  

4) ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มต่อสัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน อาจเป็นเพราะถ้านักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่องดื่มมาก แสดงว่าโอกาสในการเลือกที่จะบริโภคอาหารจะมากว่านักเรียนที่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มน้อย 
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ คงกิจ (2548) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของเด็ก
วัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร พบว่า วัยรุ่นที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกัน  

5) เจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน จากการศึกษาพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
น้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน มีเจตคติเกี่ยวกับการบรโิภคอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ทัศนา ศิริโชติ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พบว่า นักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารดี จะมีเจตคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ดี สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธีราภรณ์ พลายเล็ก (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษกับ
อาจารย์ ชาวต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เจตคติจะเกิดจาก 
ความเชื่อหรือความรู้สึกของบุคคลอันเนื่องมาจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ   
 

สรุปผลการวิจัย   

 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 3 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร และเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร    
 ระดับผู้ปฏิบัติงาน  

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร แก่นักเรียนความรู้เกี่ ยวกับการบริโภค
อาหารของนักเรียน เนื่องจากระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีความแตกต่างกันส่งผลให้ผู้ปกครองอาจขาดความรู้ จึงท าให้ขาด
ความตระหนักในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง ส่งผลให้บุตรขาดความรู้และความตระหนักมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ยังไม่ดีมากนัก 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองใน
การร่วมดูแลพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการให้สุขศึกษา หรือการด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่าง
ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม 
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อน ามาอธิบายถึงสาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบต่าง  ๆที่มีจากการบริโภคอาหารที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าซาง คณะครู และ คณะนักเรียนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 389 คน ซึ่งได้จากการ

ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ และท าการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 

43.73 S.D.= 7.837) 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่ามี 2 ปัจจัย ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก ดังนี้ 1) ปัจจัยเสริม (x5) ( =0.838) และ 2) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (x6) (  =0.271) มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 31.2 (R2 = 0.312) 

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล  พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 

Abstract 

This survey research aimed to 1) study breakfast consumption behaviors among Pibulsongkram 
Rajabhat University students 2) study factors affecting breakfast consumption behaviors. The subjects 
were university students of Pibulsongkram Rajabhat University with a totally of 389 samples. Sample size 
determination was calculated by Taro Yamane's. Multi-stage random sampling was applied to reach the 
subjects. Data collection tools were questionnaires, data analysis used frequency, percentage, mean, 
standard deviation and Multiple Regression Analysis. The results shown 1) The breakfast consumption 

behaviors were  moderate level ( ̅ = 43.73 SD = 7.837) 2) Factors affecting breakfast consumption 
behaviors among Rajabhat Pibulsongkram University students, found 2 factors which have positive effect 
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were 1) reinforcing factors(x5) (  = 0.838) 2) health literacy (x6) ( = 0.271) Significant at .05 the value of R 
square was 31.2% 
   
keywords : Factors Affecting, Breakfast Consumption Behaviors, Pibulsongkram Rajabhat University 
Students  
 

บทน า   

 ในปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้

ประชาชนต้องตกอยู่ในการแข่งขัน เนื่องจากความเร่งรีบโดยไม่ค านึงถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง การมีปัญหาที่เข้ามารุมเร้า 

เกิดความเครียดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต รวมถึงอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรรมการบริโภคอาหารที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสุขภาพอนามัย อีกด้วย การมีพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสม จะส่งผลให้มีภาวะ

โภชนาการที่ดีจึงถือได้ว่าอาหารเป็นรากฐานของสุขภาพ การที่เราจะมีสุขภาพที่ดีส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่ดีและมี

ประโยชน์ การที่จะมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงได้ ร่างกายจ าเป็นต้องได้รับอาหารที่เพียงพอและเหมาะสม ท้ังด้านคุณภาพและ

ปริมาณ หากเราบริโภคอาหารไม่เพียงพอหรือมากเกินไป อาจท าให้ร่างกายเสื่อมโทรม ความต้านทานต่ า เจ็บป่วยได้ง่าย (ธิติ

มา นวชินคุล, 2557) 

อาหารเช้ามีความส าคัญ เนื่องจากร่างกายอดอาหารมาตลอดทั้งคืน อาหารเช้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก เพราะ

ร่างกายต้องใช้พลังงานจากอาหารมื้อเย็น ไปเลี้ยงหัวใจให้สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย  ในช่วงเช้า หลังจาก 9-10 นาฬิกา เรา

จะเริ่มหิว ดังนั้นจึงต้องบริโภคอาหารเช้าเข้าไปทดแทนพลังงานที่เสียไป อีกทั้งอาหารเช้ายังช่วยให้พลังงานกับร่างกายและ

สมอง ท าให้สมองของเราท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน การไม่บริโภคอาหารเช้าเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เสี่ยง

ต่อโรคต่าง ๆ ได้ และจะท าให้ระดับน้ าตาลในเลอืดต่ า ส่งผลให้บริโภคมื้อต่อ ๆ ไปบริโภคมากข้ึน ซึ่งหากบริโภคอาหารเช้าเป็น

ประจ า จะช่วยลดภาวะผิดปกติดังกล่าวที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 35-50 การบริโภคอาหารเช้าจะช่วยไป

กระตุ้นพลังให้กับสมองและท าให้มีความจ าที่ดีได้ แต่ในทางตรงกันข้ามหากเราไม่บริโภคอาหารมื้อเช้าจะท าให้ร่างกายไม่สด

ช่ืน หลงลืม ความจ าไม่ดี ไม่มีสมาธิ หากท าเป็นประจ าต่อเนื่องนาน ๆ อาจน ามาซึ่งโรคอัลไซเมอร์ได้ การบริโภคอาหารเช้า

อย่างสม่ าเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดในสมอง และโรคหัวใจ เพราะตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนเลือด

ของเราจะมีความเข้มข้นสูง ซึ่งจะท าให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมอง หรือหัวใจอุดตันได้ การไม่บริโภคอาหารนานกว่า 14 ช่ัวโมง 

จะท าให้คอเลสเตอรอลในถุงน้ าดีจับตัวกัน และหากปล่อยท าเป็นประจ าไปนาน ๆ จะท าให้กลายเป็นก้อนนิ่วได้ ซึ่งการบริโภค

อาหารเช้าเป็นประจ าจะช่วยให้ตับปล่อยน้ าดีออกมาละลายไม่ให้คอเลสเตอรอลจับตัวกัน สามารถป้องกันการเกิดโรคนิ่วได้ 

(พัชรี  บอนค า, 2560) จากเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้ามีความสัมพันธ์กับสุขภาพ เพราะการที่

บุคคลมีสุขภาพท่ีดี ส่วนหน่ึงย่อมเกิดจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี ส่งผลให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ พฤติกรรมการ

บริโภคของแต่ละบุคคลจะมีส่วนผลักดันให้บุคคลมีสุขภาพแตกต่างกัน และจะส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยดีซึ่งการมี

สุขภาพดีจะสามารถลด อุบัติการณ์ในการเกิดโรคตา่ง ๆ และท าให้ชีวิตยืนยาวขึ้น ลดการใช้บริการทางการแพทย์และ คุณภาพ

ชีวิตที่ดีดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะมีผลต่อภาวะ โภชนาการของบุคคลครอบครัว และชุมชน 

655



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้แสดงให้เห็นว่ามี กลุ่มที่บริโภคอาหารครบ 3 มื้อน้อยที่สุด 

คือ กลุ่มอายุ 15-29 ปี มีร้อยละ 69.9 และในภาคเหนือมีประชากรชาวไทยกลุ่มอายุ 15-29 ปี ที่ไม่รับประมาณอาหารเช้าร้อย

ละ 54.6 (วิชัย เอกพลากร, 2557) และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 -2554) กล่าวไว้

ว่าการเสริมสร้าง สุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนา  ระบบ

สุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมั่นคงทาง

อาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยลดละเลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  

            จากการศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีบริโภคอาหารแค่ 2 มื้อ โดยงดการบริโภคอาหารในมื้อเช้า จะส่งผลให้ระดับน้ าตาล

ในเลือดต่ า หงุดหงิด เวียนศีรษะ และอาจหน้ามืด เป็นลมได้ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ (กรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข, 2559) และจากผลการส ารวจการบริโภคอาหารเช้าของณหทัย สุริยวงค์ และ สุวิมล สร้างพล (2560)  

ในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 270 คน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 92.96 ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 32.59 ส่วนใหญ่บริโภค 

อาหารเช้า ร้อยละ 70.74 และไม่บริโภคอาหารเช้าถึง ร้อยละ 29.26 โดยหากไม่บริโภคอาหารมื้อเช้าจะท าให้ร่างกายไม่สดชื่น 

หลงลืม ความจ าไม่ดี ไม่มีสมาธิในการเรียน 

            ดังนั้นคณะผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาการไม่บริโภคอาหารเช้าเป็นเรื่องส าคัญของการพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ใน

วัยเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระดับการศึกษาท่ีจะน าไปสู่ชีวิตการท างานและบุคคลกลุ่มนี้ และการบริโภคมื้ออาหารที่ส าคัญ

ที่สุดก็คอื การบริโภคอาหารมื้อเช้า แต่สังคมปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบในการท างานหรือแม้กระทั่งการเรียน 

ท าให้ส่วนใหญ่ละเลยและไมใ่ห้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารเช้าเท่าท่ีควร คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะน าไปสู่การวางแผน และ

ก าหนดนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าที่ดี และน า

ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่สถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจในการบริโภค

อาหารเช้า   

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

ประชากรที่จะศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามที่ก าลังศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ลงทะเบียน

เรียนภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 7 คณะ ซึ่งมีจ านวน 13,524 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงครามที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ปีการศกึษา 2561 ทั้งหมด 7 คณะ จ านวน 13,524 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามี

จ านวน 389 คน โดยก าหนดกลุม่ตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนที่

ยอมรับได้อยู่ที่ 0.05  

2. ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sample) โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ข้ันตอนที่ 1 

ใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามจ านวนคณะ ขั้นตอนที่ 2 ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคณะตามสัดส่วน 
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ขั้นตอนท่ี 3 ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละชั้นปีตามสัดส่วน ขั้นตอนท่ี 4 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบใส่
คืนท่ีตามสัดส่วนรายชื่อของนักศึกษาแต่ละช้ันปีตามชั้นปีและคณะตามที่ก าหนดไว้ จนครบตามจ านวนที่ต้องการจ านวน 389 
คน 
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ภาคปกติ ช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 4 จังหวัดพิษณุโลก 

2. มีการรับรู้ มีสติสัมปชญัญะดี สือ่สารเข้าใจ 

3. ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) 

1. ต้องการเลิกการเข้าร่วมวจิัยระหว่างด าเนินการ 

2. เกิดการเจ็บป่วยอย่างกะทันหัน 

3. ย้ายออกจากพ้ืนท่ีที่ท าการศึกษา 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        ใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาปัจจัยน า หรือ ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ต่อเดือน มีลักษณะค าถามให้เติม
ข้อความและเลือกตอบจ านวน 3 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การเข้าถึงสถานท่ีจ าหนา่ยอาหาร มลีักษณะค าถามแบบปดิให้เลือกตอบ 
จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การศึกษาปัจจัยเสริม ประกอบด้วย อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อบุคคลนั้น เช่น กลุ่มเพื่อน 
ครอบครัว สื่อ มีลักษณะค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 การศึกษาความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารเช้า แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ทักษะความรู้ ความเข้าใจ มีลักษณะค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 9 

ตอนท่ี 2 ทักษะการเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และ การรูเ้ท่า

ทันสื่อ ลักษณะค าถามแบบปลายปิดให้เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ทักษะการตัดสินใจ ลักษณะค าถามแบบปรนยั 4 ตัวเลือก จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า จ านวน 14 ข้อ 

มาตรวดัในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี3 และ ส่วนท่ี4ตอนท่ี 2เป็นแบบประเมินค่า(Rating scale) มีเกณฑ์การให้

คะแนนความรูค้วามคดิเห็นดังน้ี 

ข้อค าถาม เชิงบวก เชิงลบ 
มากที่สุด 5 1 

มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 

น้อย 2 4 
น้อยที่สุด 1 5 

การแปลผลคะแนนใช้การแบ่งตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1997) 
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มาตราวดัในส่วนแบบทดสอบส่วนที่ 4 ตอนที่ 1 มีลักษณะค าถามแบบทดสอบ Check list  และส่วนท่ี4ตอนท่ี 3 

เป็นแบบลักษณะค าถามแบบปรนยั 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนความรู้ความคิดเห็นดังน้ี 

ระดับความรู ้ ค่าคะแนน 
ถูก 1 
ผิด 0 

การแปลผลคะแนนใช้การแบ่งตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1997) 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
1. การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) ซึ่งข้อค าถามที่สรา้งมีค่า IOC เท่ากับ 0.66 – 1.00 

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)ส าหรบั

แบบสอบถาม และ ใช้สูตร KR20 ของคูเดอร-์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) ส าหรับแบบทดสอบ ซึง่ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามที่สร้างมีค่าเท่ากับ 0.703 – 0.879     และ   ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบถามที่สร้างมีค่าเท่ากับ    0.881 

และ 0.889 

3. ค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination) ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามที่สร้างมคี่าเท่ากับ 0.226 – 0.9 

4. การหาความยาก (Difficulty) ซึ่งค่าความยาก – ง่าย ของแบบทดสอบที่สร้างมีค่าเท่ากับ 0.3 และ 0.8 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมูลวิจัย มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
1. ผู้ท าวิจัยอธิบายให้ข้อมูลแล้วให้ผู้ช่วยเป็นผู้แจกเอกสารให้น ากลับไปพิจารณาก่อนตัดสินใจ 

2. ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาท้ังหมด 389 คน 
3. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับก่อนน าไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติ   
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ

ข้อมูล ตรวจให้คะแนนและลงรหัสเพื่อค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
ค่าสถิติที่น ามาวิเคราะห์ได้แก่ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่(Frequency) ร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี่ย(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
            2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการน าผลข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่างไปใช้อ้างอิงหรืออธิบาย
กลุ่มประชากร ซึ่งในงานวิจัยนี้น ามาใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise) 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน (n=389) 

ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 131 33.7 
 หญิง 258 66.3 
อาย ุ    
 18-20 243 62.5 
 21-23 140 36.0 
 24-25 6 1.5 
รายได้ต่อเดือนของนักศึกษา    
 1,500-6,200 309 79.4 
 6,201-10,900 66 17.0 
 10,901-15,600 8 2.1 
 15,601-20,300 4 1.0 
 20,301-25,000 2 0.5 

 ̅=5,343.44 S.D. =3,067.487 Min= 1,500 Max =25,000 
 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.3, 33.7 ตามล าดับ นักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี จ านวน 243 คน รองลงมาได้แก่ผู้ที่มีอายุ 21-23 ปี 
จ านวน 140 คน และอายุ 24-25 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5, 36.0 และ 1.5 ตามล าดับ  นักศึกษาส่วนมาก มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,500-6,200 บาท จ านวน 309 คน รองลงมา 6,201-10,900 บาท จ านวน 66 คน และ 10 ,901-
15,600 บาท จ านวน 8 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.4, 17.0 และ 2.1 ตามล าดับ  

 
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วงระดับคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า 

ระดับความคิดเห็น 
จ านวน

(n=389) 
ร้อยละ 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับสูง (คะแนน 52-70) 35 5.6 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนน 33-51) 313 78.7 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับต่ า (คะแนน 14-32) 41 15.7 

 ̅ = 43.73 S.D.=7.837   

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษา โดยมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเช้าอยู่ในระดับปานกลางมีคะแนนระหว่าง 33 ถึง 51 คะแนนจ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 ผู้ที่มีพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับต่ ามีคะแนนระหว่าง 14 ถึง 32 คะแนน จ านวน 41 คน พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอยู่ใน

ระดับต่ า 15.7 และมีผู้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าอยู่ในระดับสูงมีคะแนนระหว่าง 52 ถึง 70 คะแนน จ านวน 35 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.7  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ 
ตัวแปรท านาย  B SEb Beta t Sig 
ปัจจัยเสริม x5 0.838 0.097 0.427 8.658 .000 
ความรอบรูด้้านสุขภาพ x6 0.271 0.066 0.203 4.111 .000 
Constant(a) = 16.658 R = 0.559 R2 = 0.312 Adjust R2 = 0.309 F = 16.900 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปรที่ส่งผลในทางบวกต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ ปัจจัยเสริม(อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อบุคคลนั้น) 

และ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.559 และ มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 

31.2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

การอภิปรายผลจะเปรียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะอธิบายตามสมมติฐาน 

จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม น ามา

อภิปรายผลดังนี ้

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยน า พบว่า รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษาของบิดามารดา ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล ผลการวิจัยพบว่า 

อายุ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ความต่างของอายุท่ีใกล้เคียงกัน อยู่ในสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเดียวกัน และ ความคิด

ความอ่านไม่ต่างกัน จึงอาจเป็นไปได้ว่า อายุของนักศึกษาไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า ซึ่ง พบว่า สอดคล้องกับ

การศึกษาของกุลนิดา สายนุ้ย (2552)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดยะลา พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของนักเรียน และความรู้ เกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่าง

กัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ (2552) ศึกษาพฤติกรรม

การบริโภคอาหารจานด่วนของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนและแนวทางการบริโภคอาหารให้เกิดประโยชน์ด้าน

สุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

เพศ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน อันเนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศ อยู่ในสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเดียวกัน วิถีการด าเนินชีวิต

ใกล้เคียงกันจึงอาจเป็นไปได้ว่าเพศของนักศึกษาที่ต่างกันไม่ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาพยาบาลพบว่าเพศ

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ (2552) ศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนและแนวทางการบริโภคอาหารให้เกิด

ประโยชน์ด้านสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค และ ไม่สอดคล้อง
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กับ สพุรรณี พฤกษา (2559) ศึกษาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ บริโภคอาหารและปัจจัยที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุภาค ตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.87 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 

บริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สภาพความเป็นอยู่ ภาวะ สุขภาพ ความรู้ ทัศนคติและ

ความชอบเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร การดูแลของครอบครัว ลักษณะทางกายภาพของแหล่งอาหาร และปัจจัยด้านอาหาร 

รายได้ต่อเดือนไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไป

ตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาแม้ว่าจะมี รายได้ต่างกัน แต่ก็บริโภคอาหารเช้ารับประทานตามความต้องการของ

ตน หรือเลือกบริโภคตามที่ชอบเท่าน้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กุลนิดา สายนุ้ย (2552)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของนักเรียน และ

ความรู้ เกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของมัณทนาวดี เมธาพัฒนะ (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา

พยาบาล ได้กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ สอดคล้อง

กับสุวรรณา เชียงขุนทด และ คณะ (2556) ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของประชาชนในเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร พบว่าเพศ สถานะภาพ การศึกษา รายได้กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงสถานที่จ าหน่ายอาหารส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่า  

การเข้าถึงสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน อาจเนื่องมาจาก ลักษณะการด าเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน จึงอาจท าให้การเข้าถึงสถานที่

จ าหน่ายอาหาร ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ (2559) ได้

ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เพศ และพื้นที่อาศัย มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยเพศ และ พื้นที่อาศัยมี

ความสัมพันธ์กันต่อพฤติกรรมดังกล่าว และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรภาภรณ์ ปัญญาโชติ และคณะ (2560) ได้ศึกษา

ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกิน อธิบายได้ว่าถ้าเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ท าให้

เกิดภาวะโภชนาการเกินน้อย ก็จะสามารถป้องกันภาวะโภชนาการเกินได้มากข้ึน  

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยเสริม ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อบุคคลนั้น เช่น กลุ่มเพื่อน ครอบครัว 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่า 

อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลในทางบวกต่อบุคคลนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปตามสมมติฐาน อันเนื่องมาจากอิทธิพลจากบุคคลโดยรอบโดยเฉพาะจาก

ผู้ปกครองที่เป็นผู้อบรมบ่มเพาะพฤติกรรมมาตั้งแต่เด็ก และ อิทธิพลจากเพื่อนที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคลนั้น สอดคล้องกับ 

ทฤษฏีแบบจ าลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ (PRECEDE PROCEED Model) ที่กล่าวว่า สิ่งที่บุคคลได้รับอาจเป็นรางวัล 

ผลตอบแทน การชมเชย การยอมรับหรือไม่ยอมรับ สิ่งเหล่านี้จะได้รับจากบุคคลอื่นท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น เพื่อน ญาติ เป็น

ต้น ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งอาจสนับสนุนหรือยับยังการแสดงพฤติกรรมนั้นๆก็ได้ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญฤทธ์ิ ประสิทธ์ินราพันธ์ุ และคณะ (2560) ศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
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ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้กล่าวว่า อิทธิพลจากเพื่อนมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและ

สามารถรวม ท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุกูล พลศิริ (2551) ศึกษาความรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้กล่าวว่าความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารของนักศึกษา แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย 

สมมติฐานที่ 4 ความรอบรูเ้กี่ยวกบัการบริโภคอาหารส่งผลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลยัราช

ภัฏพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบวา่ความรอบรูด้้านสุขภาพส่งผล ในทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการตัดสินใจทางสุขภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ ทางสุขภาพของตนเองในสังคมยุคใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา ทิพย์วงศ์ และ จารณุี นุ่มพูล (2557) ได้

ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาวะ เกี่ยวกับโรคอ้วนกับพฤติกรรมการบรโิภคอาหาร และการออกก าลัง

กายในเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกนิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่าความฉลาดทางด้านสุขภาพเกี่ยวกบั โรคอ้วนด้านทักษะการ

ตัดสินใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม การบรโิภคอาหารในเด็ก ท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาพร เทศดี และ ศิทราวรรณ จันทะคณุ.  (2561). ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจติรพบวา่ ทัศนคติต่อการบริโภค

อาหาร และ ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีอิทธิพลในทางบวกต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 

กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกฉานด้านสุขภาพเพียงพอจะมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องมากกว่ากลุ่มที่มี ความ

แตกฉานด้านสุขภาพไม่เพียงพอหรือก้ ากึ่ง  

 

สรุปผลการวิจัย   

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้แก่ อิทธิพลของบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อบุคคลนั้น และ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 รายงานปัญหาพิเศษฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ ความเมตตา ดูแลให้ค าแนะน าอย่างมีคุณค่าและใกล้ชิด

จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยต ารวจเอกหญิง ก่ิงแก้ว ส ารวยรื่น อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ทุก

ท่านทีถ่่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้วิจัยเกิดความเข้าใจถึงแนวทางใน การค้นคว้าในปัญหาพิเศษนี้ จนท าให้

ปัญหาพิเศษนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีจากดอกกระเจี๊ยบแดงในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก 
Efficiency of Rosella flower for Staining Dental Plaque in Oral Cavity. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดสีระหว่างสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง 

และสีเออริโทรซีนในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 51 คน ใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ สีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบ

แดง สีเออริโทรซีนและแบบบันทึกการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ ผลการศึกษา พบว่า 1) การทดลองครั้งที่ 1 อัตราการติดสีของ

แผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง เป็นร้อยละ 45.55 และอัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสี เอ

อริโทรซีน เป็นร้อยละ 53.43 การทดลองครั้งที่ 2 อัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง 

เป็นร้อยละ 39.09 และอัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสีเออริโทรซีน เป็นร้อยละ 48.24 2) ค่าเฉลี่ยของอัตราการ

ติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและจากสีเออริโทรซีน เป็นร้อยละ 42.32 และ 50.84 

ตามล าดับ 3) ประสิทธิภาพการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากด้วยสีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอก

กระเจี๊ยบแดงสามารถย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้แตกต่างจากสีเออริโทรซีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.008) 

 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพการติดสี  ดอกกระเจี๊ยบแดง  สีเออริโทรซีน แผ่นคราบจุลินทรีย์ 

 

Abstract 

 The experimental research aims to compare the efficiency of staining dental plaque in oral cavity 

between Rosella flower dye and Erythrosine. The population was 51 persons in the first-year class of 

dental public health at Siridhorn College of Public Health, Phitsanulok in 2018. The sample size was 100 

percentage by purposive sampling. Research tools were the dye plaque from Rosella flower extract and 

Erythrosine dye and the format for record the data. The result revealed that, 1) the first experiment 

found, the percentage of staining dental plaque from the Rosella flower dye was 45.55 and percentage of 

staining dental plaque from Erythrosine dye was 53.43. The second experiment found, the percentage of 

staining dental plaque from the Rosella flower dye was 39.09 and percentage of staining dental plaque 
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from Erythrosine dye was 48.24. 2) The mean of percentage of staining dental plaque from the Rosella 

flower dye and the Erythrosine dye were 42.32 and 50.84 respectively. 3) The efficiency of staining dental 

plaque in oral cavity of the Rosella flower dye was significantly different from the Erythrosine dye (p = 

0.008). 

 

keywords : Efficiency of staining, Rosella flower, Erythrosine, Dental plaque. 

 

บทน า 

 โรคปริทันต์อักเสบ คือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะที่อยู่รอบๆ ตัวฟัน ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน 

และกระดูกเบ้าฟัน ถ้าไม่ได้รับการรักษา อวัยวะต่างๆ เหล่านี้จะถูกท าลายไปอย่างช้าๆ จนสูญเสียฟันไปในที่สุด โรคนี้ภาษา

ชาวบ้าน เรียกว่า โรคร ามะนาด มีความรุนแรงมากกว่าโรคเหงือกอักเสบ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) 

สาเหตุหลักของการเกิดโรค คือ คราบจุลินทรีย์ที่เกิดจากโปรตีนในน้ าลายเข้าไปยึดเกาะอย่างเหนียวแน่นที่เคลือบฟันและผิว

ของเหงือก ในคราบจุลินทรีย์จะมีเช้ือจุลินทรีย์อยู่หลายชนิดที่มีผลต่อการเกิดโรคฟันผุและท าให้เกิดการอักเสบของเหงือก 

ดังนั้นคราบจุลินทรีย์จึงเป็นสาเหตุส าคัญของโรคต่างๆ ในช่องปาก (กรมอนามัย, 2561)  

การตรวจคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันจะใช้สีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์หลังการแปรงฟันและการท าความสะอาดซอกฟัน 

ท าให้ทราบได้ว่าการแปรงฟันและการท าความสะอาดซอกฟันนั้น สามารถก าจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกได้หรือไม่ และ

ตรวจสอบได้ว่าบริเวณใดบนตัวฟันที่ยังติดสีอยู่ เพื่อจะได้ก าจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่ติดสีบริเวณนั้นออก โดยสีย้อมแผ่นคราบ

จุลินทรีย์จะไม่จับตัวกับตัวฟันที่ปราศจากคราบจุลินทรีย์และสามารถจางไปในระยะเวลาสั้น สีย้อมแผ่นคราบจุลลินทรีย์ที่ใช้

อย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด ได้แก่ ไอโอดีน เจนเช่ียนไวโอเลต เบสิกฟุคซิน ฟาสท์กรีน ฟลูออเรสซิน และสีเออริ

โทรซีน ซึ่งมีทั้งชนิดเม็ดเคี้ยว และชนิดน้ าโดยใช้ส าลีทาบนตัวฟัน และบ้วนน้ าทิ้ง (คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2551) สทีี่ใช้ย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ของคลินิกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คือ 

สีเออริโทรซีน (Erythrosine) เป็นสีสังเคราะห์สีแดง ความเข้มข้น 6% สั่งจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย การใช้สีเออริโทรซีนในการตรวจคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเป็นประจ า ประกอบกับในชีวิตประจ าวันมีการใช้สี

สังเคราะห์ชนิดนีเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นจ านวนมาก อาจท าให้เกิดการตกค้างในร่างกายหรือมีผลต่อร่างกายได้ เช่น 

เกิดอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเฟ้อ คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น (บุศรารัตน์ สายเช้ือ, 2545) กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

ให้ใช้สีเออริโทรซีนในอาหารได้ ไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 21 พ.ศ.

2522) ปัจจุบันในทางการแพทย์แผนไทย พบว่ามีสมุนไพรจ านวนมากที่มีประสิทธิภาพการให้สี ได้ เช่น แก่นขนุนและ

มะขามปอ้มให้สีน้ าตาลเข้ม ขมิ้นชันให้สีเหลืองอมส้ม เทียนก่ิงให้สีเขียวข้ีม้า เปลือกมังคุดให้สีน้ าตาลอมส้ม แก่นฝาง ครั่ง และ

กระเจี๊ยบแดงให้สีแดงเข้ม (สุมนทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก , 2553) ดอกกระเจี๊ยบแดงประกอบด้วย สารแอนโทไซยานิน 

(Anthocyanin) ที่ให้สีใกล้เคียงกับสีของเออริโทรซีน ซึ่งเป็นสารให้สีตามธรรมชาติกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ 

มีคุณสมบัติลดการอักเสบ ต้านไวรัส และต้านอนุมูลอิสระได้ดี มีความคงตัวเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเป็นกรด จะให้สี

แตกต่างกันตามสภาวะต่างๆ คือ เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นเบส (pH มากกว่า 7) จะให้สีน้ าเงินเข้ม เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง 
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(pH 7) จะให้สีม่วง และเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นกรด (pH น้อยกว่า 7) จะให้สีแดงถึงสีส้ม (ทรงศิริ วงศ์จิตตภิญโญ และคณะ, 

2552) 

  ผู้วิจัยมีความสนใจในการสกัดสารแอนโทไซยานินจากดอกกระเจีย๊บแดงซึ่งเป็นพืชสมนุไพรที่มีความปลอดภัยและหา

ได้ง่าย อีกทั้งยังมีสีที่ใกล้เคียงกับสีเออริโทซีนที่ใช้ในคลินิกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัย

จึงได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการติดสีจากดอกกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้ในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก น าไป

เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการติดสีจากสีเออริโทรซีน เนื่องจากการย้อมสีแผ่นคราบจุลินทรีย์เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้

สังเกตเห็นแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้อย่างชัดเจน ช่วยเน้นการแปรงฟันใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดโอกาสการเกิดโรคในช่องปาก 

และเป็นการสร้างประโยชน์และเพิ่มคุณค่าให้แก่สมุนไพรไทย 

 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 

สาขาวิชา  ทันตสาธารณสุข ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 51 คน  

 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย  

1. สีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและสีเออริโทรซีน 

2. แบบบันทึกการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 1 สกัดสารจากดอกกระเจี๊ยบแดง 

น าดอกกระเจี๊ยบแดงปริมาณ 67 กรัม ไปตากแห้ง 1 วัน และน าไปอบด้วยเครื่องอบแบบลมร้อน (Incubator) ที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง น าดอกกระเจี๊ยบแดงที่ได้ไปบดเป็นผงละเอียดด้วยโกร่งบดยา และเติมตัวท า

ละลายด้วย Acidified Ethanol 80% (80% Etanol: Conc.HCL ในอัตราส่วน 1000:1) ปริมาณ 500 มิลลิลิตร และคน

สารละลายให้เข้ากัน จากนั้นน าสารละลายเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 3000 กรัม เป็นเวลา 15 นาที และน า

สารละลายไประเหยด้วยเครื่องกลัน่ระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส และน าสารสกัดที่ได้ไประเหยเอทานอลที่ยังคงเหลืออยู่ ด้วยอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 50 นาที น าสารสกัดแอนโทไซยานินจากดอกกระเจี๊ยบแดงที่ได้มา เก็บไว้ในขวดพลาสติกที่ปิดสนิท ป้องกันแสงและ

ความช้ืน และเก็บไว้ในตู้ควบคุมความเย็น ที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (อรุษา เชาวนลิขิต และคณะ, 2552 และอรุษา 

เชาวนลิขิต, 2554) 

 ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการทดลอง 

1. ท าการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ท าการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ด้วยสีเออริโทรซีน

ด้านซ้าย และสีจากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงด้านขวา และครั้งที่ 2 (ในวันถัดไป) ท าการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ด้วยสี

จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงด้านซ้าย และสีเออริโทรซีนด้านขวา ซึ่งต าแหน่งซี่ฟันที่ท าการทดสอบ ทั้ง 2 ครั้ง เป็น

ต าแหน่งฟันในขากรรไกรเดียวกัน ลักษณะซี่ฟันคล้ายกัน จ านวนเท่ากันท้ังด้านซ้ายและด้านขวา  
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2. การย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ทุกครั้งท าโดยเป่าฟันให้แห้ง ใช้ก๊อซกั้นน้ าลายกั้นระหว่างฟันและเนื้อเยื่ออ่อนในช่อง

ปาก และใช้ก้านส าลีจุ่มในสารละลายที่จะทดสอบให้ชุ่ม ทาใหท้ั่วเฉพาะบริเวณตัวฟัน ซึ่งท าโดยผู้วิจัยที่ผ่านการย้อมแผ่นคราบ

จุลินทรีย์ในช่องปากท่ีช านาญแล้ว หลังจากนั้นให้กลุ่มทดลองบ้วนน้ าทันท ี

ขั้นตอนท่ี 3 บันทึกดัชนคีราบจุลินทรีย์ด้วยแบบบันทึกการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ 

ตรวจคราบจุลินทรีย์ที่พบบนตัวฟันซึ่งจะเห็นเป็นแนวสีที่ชัดเจน ชิดกับขอบเหงือกและติดเป็นเส้นต่อเนื่องบริเวณคอ

ฟัน โดยบันทึกทั้งหมด 4 ต าแหน่ง คือ ด้านแก้ม ด้านลิ้น ด้านใกล้กลาง และด้านไกลกลาง บันทึกลงตามช่องในแบบฟอร์ม 

(ตามรูปท่ี 1) ให้ตรงกับด้านและซี่ฟันที่ตรวจพบ ด้านที่ติดสีให้ระบายสีและด้านที่ไม่ติดสีให้เว้นเป็นช่องว่าง ในกรณีฟันที่ขึ้นไม่

เต็ม ฟันท่ียังไม่ขึ้น ฟันท่ีท าครอบฟัน ฟันที่ถอนไป หรือฟันท่ีเหลือแต่ราก จะไม่ท าการบันทึก หลังจากนั้นคิดอัตราการติดสีโดย

คิดจาก (จ านวนด้านของซี่ฟันที่ติดสี/ (จ านวนซี่ฟัน x 4)) x 100 

 
รูปที่ 1 แสดงแบบบันทึกการย้อมแผ่นคราบจุลินทรยี์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 

ขั้นตอนท่ี 4 หลังการทดลอง 

หลังจากบันทึกดัชนีคราบจุลินทรีย์ในแบบบันทึกการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์แล้ว จะแนะน าการก าจัดสีที่ติดแผ่น

คราบจุลินทรีย์ ด้วยวิธีการแปรงฟันและการใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มตัวอย่างในแต่ละราย 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปแบบความถี่ร้อยละ ในการ

บรรยายอัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและสีเออริโทรซีน และการวิเคราะห์เพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดสีระหว่างสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและสีเออริโทรซีนในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ใน

ช่องปาก ด้วยสถิติ Independent Sample T-Test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการวิจัย  

1. อัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ 

จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ จ านวน 51 คน พบว่า อัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์

จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง ครั้งที่ 1 (ด้านขวา) และครั้งที่ 2 (ด้านซ้าย) เป็นร้อยละ 45.55 และ 39.09 ตามล าดับ 

และอัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสีเออริโทรซีน ครั้งที่ 1 (ด้านซ้าย) และครั้งที่ 2 (ด้านขวา) เป็นร้อยละ 53.43 

และ 48.24 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และอัตราเฉลี่ยการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบ

แดงและสีเออริโทรซีน เป็นร้อยละ 42.32 และ 50.84 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ในแต่ละครั้ง 

ชนิดของสีย้อมแผ่นคราบจลุินทรีย์ คร้ังท่ี อัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลนิทรีย์ (ร้อยละ) 
สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง 1 45.55 ± 19.09 

2 39.09 ± 17.20 
สีเออริโทรซีน 1 53.43 ± 23.77 

2 48.24 ± 18.22 

 

ตารางที่ 2 แสดงอัตราเฉลี่ยการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ 

 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดสีระหว่างสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและสีเออริโทรซีนในการย้อม

แผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก 

ประสิทธิภาพการติดสีบนแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากด้วยสีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอก

กระเจี๊ยบแดงสามารถย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้แตกต่างจากสีเออริโทรซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.008)  

  

อภิปรายผล  

  ประสิทธิภาพการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากด้วยสีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอก

กระเจี๊ยบแดงสามารถย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้แตกต่างจากสีเออริโทรซีน แม้สีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอก

กระเจี๊ยบแดงมีคุณสมบัติในการย้อมติดสีแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ แต่ยังด้อยกว่าสเีออริโทรซีน ในเรื่องของสี พบว่า สารสกัดจาก

ดอกกระเจี๊ยบแดงที่น าไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แล้วน ามาใช้ย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในอีกสองวันถัดมา สี

ของสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงมีสีคล้ าขึ้น อาจเป็นเพราะวิธีการสกัดสารจากดอกกระเจี๊ยบแดงต้องผ่านความร้อนจากการ

น าเข้าเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน และสารสกัดที่ได้ต้องน าไประเหยเอทานอลที่ยังคงเหลืออยู่ผ่านอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 

ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุษา เชาวนลิขิต และคณะ (2552) ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิ

ต่อความคงตัวและสขีองสารสกัดจากกระเจี๊ยบ พบว่า อุณหภูมิมีผลต่อความคงตัวของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ โดยเมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้นจะท าให้ค่าครึ่งชีวิตของแอนโทไซยานินในสารสกัดกระเจี๊ยบมีค่าลดลง และท าให้โครงสร้างของแอนโทไซยานินจากสาร

สกัดกระเจี๊ยบเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้สีของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเปลี่ยนแปลงไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลศรี    

เขตโสภณ (2546) ศึกษาการสกัดสีย้อมจากไม้ฝางและดอกกระเจี๊ยบ พบว่า ระยะเวลาในการเก็บรักษาสีย้อมจากดอก

กระเจี๊ยบท่ีนานข้ึนท าให้สีย้อมมีสีเข้มขึ้น 

ชนิดของสีย้อมแผ่นคราบจลุินทรีย์ อัตราเฉลี่ยการติดสีของแผ่นคราบจุลนิทรีย์ (ร้อยละ) 

สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง 42.32 ± 14.22 

สีเออริโทรซีน 50.84 ± 17.53 
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ในส่วนของวิธีการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก แม้ผู้วิจัยได้ท าการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์บนต าแหน่งฟันใน

ขากรรไกรเดียวกัน ลักษณะซี่ฟันคล้ายกัน จ านวนฟันเท่ากันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ทั้ง 2 ครั้งของการทดลอง พบว่า ชนิด

ของสีย้อมแผ่นคราบจุลลินทรีย์ชนิดเดียวกัน ให้ผลการติดสีบนแผ่นคราบจุลินทรีย์ทั้ง 2 ครั้งแตกต่างกันค่อนข้างมาก ท าให้

อัตราการติดสีแผ่นคราบจุลินทรีย์ทางด้านซ้ายและขวาไม่สัมพันธ์กัน และเมื่อตรวจสอบอัตราเฉลี่ยการติดสีของแผ่นคราบ

จุลินทรีย์รายบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ในแต่ละครั้ง

ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะพฤติกรรมการรับประทานอาหารของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละครั้งที่ท าการทดลอง 

ซึ่งมีผลต่อการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์ เช่น ชนิดอาหาร รสชาติอาหาร ความถี่ในการรับประทานอาหาร และความถนัดใน

การบดเคี้ยวอาหารในแต่ละบุคคล รวมถึงวิธีการท าความสะอาดช่องปากของกลุ่มตัวอย่างบางคน เมื่อพบกว่าตนเองมีการติดสี

ของแผ่นคราบจุลินทรีย์จ านวนมากในการทดลองครั้งแรก จึงเกิดความตระหนักถึงการดูแลและท าความสะอาดช่องปากที่ดีขึ้น 

ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสมศักดิ์ เลิศจีระจรัส (2548) ศึกษาการควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ด้วยตนเองโดยวิธีการแปรงฟัน

ร่วมกับการใช้เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การใช้เม็ดสีย้อมฟันท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม

การแปรงฟันที่ดีขึ้น และมีค่าเฉลี่ยคราบจุลินทรีย์ที่ลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐาปกรณ์ พลอยพันธ์ (2557) ศึกษา

ประสิทธิภาพการแปรงฟันโดยใช้สีย้อมฟันที่ท าจากดอกเฟื่องฟ้าและใบฝรั่งของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตต าบลศรีสะอาด 

จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า สีย้อมฟันท าให้ประสิทธิภาพในการแปรงฟันหลังอาหารเช้าและหลังกลางวันเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ย

คราบจุลินทรีย์ของฟันรวมทุกด้านลดลง 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การศึกษาประสิทธิภาพการติดสีจากดอกกระเจี๊ยบแดงในการย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปาก พบว่า อัตราการ

ติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นร้อยละ 45.55 และ 39.09 

ตามล าดับ อัตราการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสีเออริโทรซีน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นร้อยละ 53.43 และ 48.24 

ตามล าดับ อัตราเฉลี่ยการติดสีของแผ่นคราบจุลินทรีย์จากสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงและสีเออริโทรซีน เป็นร้อยละ 

42.32 และ 50.84 ตามล าดับ และประสิทธิภาพการติดสีบนแผ่นคราบจุลินทรีย์ในช่องปากด้วยสีย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์จาก

สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบแดงสามารถย้อมแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้แตกต่างจากสีเออริโทรซีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความเข้มข้นต่ าสุด (Minimal Inhibitory Concentration/MIC) ของ
สารสกัดเปลือกแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแตนส์ (Streptococcus mutans) โดยท าการ
ทดลองเจือจางสารสกัดเปลือกแค ด้วยวิธี Broth dilution จ านวน 7 ความเข้มข้น โดยใช้น้ ายาบ้วนปาก Special Mouth 
wash ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวควบคุมผลบวก (Positive control) และอาหารเลี้ยงเชื้อ 
Tryptic Soy broth เป็นตัวควบคุมผลลบ (Negative control) วัดค่าการดูดกลืนแสง UV ที่ 625 nm จากการทดลองพบว่า 
เมื่อท าการตรวจสอบคุณลักษณะของแคที่น ามาใช้เบื้องต้น พบว่าในสารสกัดมีสารแทนนิน จ านวน 0.216 mg/ml ส่วนความ
เข้มข้นที่ 0.3 mg/ml มีค่าเฉลี่ยความดูดกลืนแสงที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ     
S. mutans ดังนั้นจากการทดลองนี้สามารถสรุปได้ว่า ค่า MIC ของสารสัดเปลือกแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 
S. mutans คือ 0.3 mg/ml  
 
ค่าส่าคัญ : สารสกัดเปลือกแค เชื้อสเตรปโตคอคคัสมิวแตนส์  ความเข้มข้นต่ าสุด 
 

Abstract 
This experimental research aimed to study the minimum inhibitory concentration of the Sesbania 

grandiflora peel extract that can prevent the growth of Streptococcus mutans regarding from seven 
examples by broth dilution method. The special mouthwash of the Sirindhorn Public Health College 
Phitsanulok Province was positive control and Tryptic Soy broth was negative control at 625 nm From the 
test results, the extract has tannin 0.216 mg/ml At  0.3 mg/ml was significantly increased in the inhibition 
the growth of S. mutans. Therefore, the lowest concentration of S. grandiflora peel extract can prevent 
the growth of the S. mutans is 0.3 mg/ml. 
 
Keywords : Sesbania grandiflora peel extract, Streptococcus mutans, Minimal Inhibitory Concentration 
 
บทน่า   
 ในปัจจุบันปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ควรตระหนักและให้ความส าคัญในการดูแลเป็น
อย่างมาก เนื่องจากช่องปากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่น าไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี ปัญหาสุขภาพช่องปากที่
สามารถพบได้มากที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันผุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตของประชากรเกือบทุกช่วงวัย จากการ
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ส ารวจข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรในประเทศไทยในปี พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นการส ารวจระดับประเทศครั้งที่ 7 ของ
ประเทศไทยโดยกรมอนามัย ส านักกระทรวงสาธารณสุขพบว่า กลุ่มประชากรอายุ 3 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 2.7 ซี่ต่อคน 
กลุ่มประชากรอายุ 5 ปีมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 4.4 ซี่ต่อคน กลุ่มประชากรอายุ 12 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน 
กลุ่มประชากรอายุ 15 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 2.0 ซี่ต่อคน กลุ่มประชากรอายุ 80-84 ปี มีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 24.4 ซี่
ต่อคน (ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2556) ปัญหาของการเกิดโรคฟันผุนั้นเกิดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ฟัน น้ าลาย 
เชื้อจุลินทรีย์ (Microflora) อาหาร (Diet) ช่วงเวลาที่เหมาสม (Time) (ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล, 2554) การสะสมของแผ่นคราบ
จุลินทรีย์และการเพิ่มจ านวนของจุลชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อสเตรปโตคอกคัสมิวแทนส์ (Streptococcus mutans) ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการเกิดฟันผุโดยการเปลี่ยนแปลงน้ าตาลให้เป็นกรดแลคติกท าให้เคลือบฟันถูกกัดกร่อนจนเกิดฟันผุในที่สุด 
(งามพร ธัญญะกิจไพศาล และคณะ, 2554) 

อย่างไรก็ตามโรคฟันผุเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หลายวิธีการด้วยกัน เช่น การเสริมสร้างความแข็งแรงของฟัน เช่น 
การเคลือบหลุมร่องฟัน การใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ การลดความถี่ในการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารประเภท
หวาน เหนียวติดฟัน การควบคุมเชื้อจุลินทรีย์โดยแบ่งออกเป็นทางกล เช่น การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการใช้
อุปกรณ์เสริมท าความสะอาดฟัน ทางเคมี เช่น การใช้น้ ายาบ้วนปาก การไปพบทันตแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน (สุภร ตันตินิรามัย, 
2559) การใช้น้ ายาบ้วนปากจะช่วยให้การดูแลสุขภาพปากและฟันได้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่งน้ ายาบ้วนปากสามารถลดเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุของฟันผุ เหงือกอักเสบและกลิ่นปาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคในช่องปาก (อรุณี อุ่นสุข , 
2552) โดยน้ ายาบ้วนปากบางชนิดมีการใส่สารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ เป็นสารออกฤทธิ์หลักได้แก่ แอลกอฮอล์และคลอเฮกซิดีนลง
ในน้ ายาบ้วนปาก ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มักก่อให้เกิดอาการแสบร้อน และระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปาก คลอเฮกซิดีนมีฤทธิ์ฆ่า
เชื้อแบคทีเรียที่ดีแต่มีรสชาติขม อาจเกิดคราบสีบนตัวฟันหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ดังนั้นการใช้สารสมุนไพรธรรมชาติ
เป็นสารออกฤทธิ์หลักในน้ ายาบ้วนปากเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์จึ งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง (งามพร 
ธัญญะกิจไพศาล, 2554) 

สมุนไพรเป็นพืชที่คนไทยรู้จักสามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ปลอดภัย และราคาถูก และน ามาใช้เป็นยารักษาโรค แต่
ความนิยมในการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคน้อยลงไป เมื่อมีการน าวิธีการรักษาโรคตามแบบประเทศทางตะวันตกมาใช้ เนื่องจาก
ยาแผนปัจจุบันให้ผลในการรักษาโรคได้รวดเร็ว และรูปแบบของยาสะดวกในการใช้ ในปัจจุบันสมุนไพรเริ่มกลับมาได้รับความ
นิยม ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญคือประสิทธิภาพของตัวยาในพืชสมุนไพรที่เป็นสารเคมี
ธรรมชาติ มีอันตรายน้อยและไม่ค่อยมีผลข้างเคียง (ธนพบ โสตรโยม และคณะ, 2558)  

การศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก จึงเป็นการเน้นย้ าถึงคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องสามารถ
น ามาใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ป้องกันฟันผุ บรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก และลดการอักเสบที่ก่อให้เกิดเหงื อก
อักเสบและสอดคล้องกับในปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจสมุนไพรกันมาก โดยสมุนไพรบางชนิดสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้ เช่น ข่อย มังคุด ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตัวผู้ ฝรั่ง และใบบัวบก (สมตระกูล 
ราศิริ และคณะ, 2560) อีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าในยาสีฟันหรือน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสมุนไพร เช่น ข่อย กานพลู ฟ้า
ทะลายโจร ขมิ้น กะเพราะ และชาเขียว มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ โดย
สมุนไพรในกลุ่มชะพลู และชาเชียวจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แทนนิน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เป็น
สาเหตุของโรคฟันผุและโรคปริทันต์ (วิธัญยา มธุราสัย, 2561) ซึ่งเปลือกแคก็เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่น 
และยังมีการศึกษาพบว่าในสารสกัดเปลือกต้นแคมีสารแทนนินที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans ได้ (กมล
ชนก ทองค า, 2560) 

จากการศึกษาวิจัยของกมลชนก ทองค า และคณะ ในปี พ.ศ. 2560 เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจาก
เปลือกต้นแคและสารคลอร์เฮกซิดีนในน้ ายาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  ATCC 
25175T พบว่าสารสกัดจากเปลือกต้นแคสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  ได้ และความสามารถในการ
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ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  มีเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดโดยได้ศึกษาหาความเข้มข้นไว้ที่
ขนาด 25, 50, 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังไม่ทราบถึงความเข้มข้นต่ าสุดของ
สารสกัดจากเปลือกต้นแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  ว่าควรจะเป็นเท่าใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาต่อยอดเพื่อที่จะหาความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดเปลือกต้นแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. 
mutans  เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียในช่องปากทดแทนการใช้สารคลอร์เฮกซิดีนที่เป็นสารเคมีที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพช่องปากได้ 

จากความส าคัญและปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดเปลือกต้นแคที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  เพื่อให้สามารถน าสารสกัดเปลือกแคไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิด
ประโยชน์ต่อไป 
 
วิธีด่าเนินการวิจัย  
 การตรวจสอบเอกลักษณ์ต้นแค 

1. ท าการเปรียบเทียบลักษณะของต้นแคกับคุณสมบัติของต้นแค (Sesbania grandiflora) 
 การสกัดสารจากเปลือกต้นแค  

1. น าเปลือกต้นแคสดแกะเกล็ดออกให้เหลือแต่เปลือกต้นแคสีชมพูอมน้ าตาล 
2. น าเปลือกต้นแคไปตากให้แห้ง 
3. แช่ด้วยเอทานอล 95% และคนเช้า – เย็น จนครบ 7 วัน 
4. น าสารไปกรองแยกกากออกด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1  
5. น าไประเหยตัวท าละลายออกที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  
6. น าเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

 การศึกษาหาปริมาณกรดแทนนิกในสารสกัด 
การเตรียมสารมาตรฐานกรดแทนนิก 

1. เตรียมกรดแทนนิก 31 g ในน้ ากลั่น 100 ml  
2. น าสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเข้มข้น 0.31 g/ml แบ่งสารตามปริมาตรต่อไปนี้ 50, 100, 300, 500, 

700, 900 และ 1100 µl 
3. เติมสารละลาย Folin - Denis reagent ปริมาตร 500 µl และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต ปริมาตร 

500 µl. แล้วเติมน้ ากลั่นให้ครบ 10 ml  
4. น าสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเข้มข้นทั้ง 7 หลอดการทดลองไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว

คลื่น 760 nm 
5. น าค่าที่วัดได้มาเขียนแผนภูมิมาตรฐานของกรดแทนนิก 

การวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินของตัวอย่างของสารสกัดเปลือกต้นแค 
1. น าสารสกัดเปลือกแคปริมาตร 10 mg ผสมกับน้ า 10 ml 
2. น าสารละลายเปลือกแคปริมาตร 50 µl ลงในหลอดทดลอง 
3. เติมสารละลาย Folin - Denis reagentปริมาตร 500 µl และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตปริมาตร 500 

µl แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ครบ 10 ml   
4. น าสารละลายเปลือกแคไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm  
5. น าค่าที่วัดได้ไปหาปริมาณสารแทนนินในสารสกัดเปลือกแค 
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 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และการเตรียมเชื้อแบคทีเรีย 
1. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth 30 g ต่อน้ ากลั่น 1 l 
2. น าอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth ใส่ในหลอดทดลอง ปริมาตร 10 ml. แล้วน าไปเข้า Autoclave ที่
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันอากาศของไอน้ าที่ประมาณ 15 PSI ใช้ระยะเวลา 15 นาที 
3. น าเชื้อ S. mutans  DMST 18777 บริสุทธิ์ที่เตรียมไว้เขี่ยลงในหลอดทดลอง Tryptic Soy Broth ภายใต้
สภาวะไร้ออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซต์ 5% ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
4. น าไปปรับความขุ่นของเชื้อโดยเทียบกับ 0.5 McFarland standard (มีความเข้มข้นแบคทีเรียประมาณ 
1.5X108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 

 การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่่าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนสโดย
พัฒนาจากวิธี Broth dilution technique (รัตติพร กายเพชร, 2558) ร่วมกับวิธีวิจัยของกมลชนก ทองค่า (2560) 

1. น าสารสกัดเปลือกแคเหนียวข้นที่ปริมาณ 1.2 g เติมเอทานอล 95% ปริมาตร 1.73 ml. และเติมน้ ากลั่นจนได้
ปริมาณ 100 ml.  
2. น าหลอดทดลองขนาด 16X150 ml. ผ่านการฆ่าเชื้อและท าให้แห้ง จ านวน 7 หลอด เขียนหมายเลขก ากับหลอด  
3. น าอาหารเลี้ยงเชื้อใส่ลงในหลอดที่ 1 – 7 หลอดละ 5 ml. 
4. เติมสารละลายความเข้มข้น 1.2 mg./ml. เป็นหลอดที่ 1 แล้วน าไปเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีความเข้มข้น

ลดลงทุกสองเท่า (two-fold serial dilution) ให้ได้ความเข้มข้น 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.035.5 และ 0.01875 mg./ml. 
5. น าเชื้อ S. mutans  DMST ใส่ไปหลอดทดลองปริมาตร 1 ml. 
6. หลอดที่ 8 คือ อาหารและเชื้อ (Negative control) และหลอดที่ 9 คือ อาหาร, เชื้อ และน้ ายาบ้วนปาก 
(Positive control) 
7. น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน โดยน าไปใส่ใน CO2 gas pack ที่มีคาร์บอนได

ออกไซต์ 5% ประมาณ 16 ชั่วโมง  
8. น าไปวัดค่าความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลืน่ 625 nm อ่านค่าและบนัทึกผลการทดลอง ท าการทดลองซ้ า 5 ครั้ง 

 
ผลการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาหาความเข้มข้นต่ าสุด 
Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ของสารสกัดเปลือกแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  
โดยผลการทดลองการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  โดยวิธี Broth dilution 
ที่ความเข้มข้น 1.2, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.0375 และ 0.01875 mg./ml.  
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพร 

การตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะมาตรฐาน ลักษณะที่น่ามาใช้ในการทดลอง 

ล่าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
เปลือกเป็นสีน้ าตาลปนเทา หนาและมีรอย
ขรุขระแตกเป็นสะเก็ด 

ล าต้นสูงประมาณ 1.5 m. มีลักษณะแตก
ขรุขระ 

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ 
มีใบย่อยขนาดเล็กรูปขอบขนาน และปลาย
ใบมนกว้าง 

เป็นใบประกอบ และปลายใบกลมมนเป็นรูป
วงรี กว้างประมาณ 1 cm. ยาวประมาณ 2 
cm.  

ดอก คล้ายดอกถั่ว มีสีขาว มักออกดอกเป็นช่อ ดอกคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว มีสีขาว ขนาด
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การตรวจสอบเอกลักษณ์ ลักษณะมาตรฐาน ลักษณะที่น่ามาใช้ในการทดลอง 

บริเวณซอกใบ ประมาณ 4-5 cm 
ผล เป็นฝักกลมยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร 

ฝักเมื่อแก่จะแตกออกเป็นสองซีกและมี
เมล็ดอยู่ด้านใน 

เป็นฝักคล้ายถั่วฝักยาว และมีข้อปล้องเล็ก ๆ มี
เมล็ดใน 

  
จากตารางที ่1 พืชที่น ามาใช้ในการวิจัยเม่ือท าการเปรียบเทียบกับลักษณะมาตรฐาน พบว่ามีคุณสมบัติตรงกับแค

บ้าน (Sesbania grandiflora)  
 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิมาตรฐานแสดงค่าดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานจากกรดแทนนิก 

 
จากแผนภูมิเป็นการศึกษาหาค่าการดูดกลืนแสดงที่ความเข้มข้นต่างๆ โดยการเจือจางกรดแทนนิกที่ความเข้มข้น  

mg/ml แล้วน ามาสร้างแผนภูมิมาตรฐาน เพื่อหาค่าของสารแทนนินที่มีสารสกัดที่น ามาใช้ทดสอบ โดยพบว่าค่าสารทดสอบมี
ค่าความดูดกลืนแสงจะได้ค่าความดูดกลืนแสงที่ 0.554 เมื่อเทียบกับแผนภูมิมาตรฐานที่ทดสอบได้ โดยน าไปค านวณกับ
สมการที่ได้จากแผนภูมิ y = 1.6766x + 0.1925 พบว่าสารสกัดเปลือกแคที่ใช้ในการทดสอบมีปริมาณสารแทนนินเท่ากับ 
0.216 mg/ml 

 
ตารางท่ี 2  ผลของสารสกัดจากเปลือกต้นแคที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  

ความเข้มข้น 
(mg/ml) 

ค่าความดูดกลืนแสง  (Absorbance) ค่าเฉลี่ยของ
ความ

ดูดกลืนแสง 

( ̅) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

1.2 0.014 0.054 0.013 0.038 0.113 0.0464 0.041 
0.6 0.093 0.236 0.105 0.072 0.138 0.1288 0.065 
0.3 0.285 0.245 0.335 0.308 0.280 0.2906 0.034 

y = 1.6766x + 0.1925 
R² = 0.64 
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แผนภูมิแสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐานจากกรดแทนนิก 

ค่าการดูดกลืนแสง 

เชิงเส้น (ค่าการดูดกลืนแสง) 
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ความเข้มข้น 
(mg/ml) 

ค่าความดูดกลืนแสง  (Absorbance) ค่าเฉลี่ยของ
ความ

ดูดกลืนแสง 

( ̅) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

0.15 0.437 0.407 0.377 0.437 0.339 0.3994 0.042 
0.075 0.467 0.388 0.365 0.430 0.388 0.4076 0.041 
0.0375 0.463 0.399 0.381 0.391 0.335 0.3938 0.046 
0.01875 0.473 0.420 0.377 0.379 0.355 0.4008 0.047 
Negative 
control 

0.469 0.430 0.360 0.435 0.394 0.418 0.042 

 
จากตาราง พบว่าค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น 1.2, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.0375 และ 0.01875 

mg./ml. ท าการทดสอบ 5 ครั้ง พบว่าค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสงในแต่ละความเข้มข้น คือ 0.0464, 0.1288, 0.2906, 
0.3994, 0.4076, 0.3938 และ 0.4008 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 2  แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงในแต่ละความเข้มข้น 

 
จากแผนภูมิ พบว่าค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น 1.2, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.0375 และ 0.01875 

mg./ml. ท าการทดสอบ 5 ครั้ง พบว่าค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสงในแต่ละความเข้มข้น คือ 0.0464, 0.1288, 0.2906, 
0.3994, 0.4076, 0.3938 และ 0.4008 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าเริ่มมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงที่ความเข้มข้น 0.3 mg./ml. 
จึงมีความเป็นไปได้ว่า ค่าความเข้มข้นต่ าสุด (MIC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  คือ ความเข้มข้นที่ 
0.3 mg./ml 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ าบ้วนปาก Special Mouth wash และสารสกัดจากเปลือกแคที่มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  

หมายเหตุ * คือ p > 0.05 
 
จากตารางสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น 1.2 และ 0.6 กรัมต่อมิลลิลิตรมีความแตกต่างจาก

ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของน้ ายาบ้วนปาก Special Mouth Wash อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยการ
ดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น 0.3 กรัมต่อมิลลิลิตร ไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของน้ ายาบ้วนปาก Special Mouth 
Wash อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น 0.15, 0.075, 0.01875 กรัมต่อมิลลิลิตร 
แตกต่างจากค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของน้ ายาบ้วนปาก Special Mouth Wash อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล  
 เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เปลือกแคในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  ยังไม่มีการศึกษาถึง
ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans   จึงไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ แต่จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าค่าความเข้มข้นต่ าสุด (MIC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  คือ สารสกัดจาก
เปลือกแคที่มีความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
 อาจกล่าวได้ว่าในเปลือกต้นแคมีสารแทนนินที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วีณา เชิดบุญชาติ, 2543 ที่กล่าวไว้ว่าในเปลือกต้นแคมีสารแทนนินที่เป็นสารพวกพอลิฟีนอล (polyphenol) มีโมเลกุลใหญ่
และโครงสร้างซับซ้อน พบได้ในพืชหลายชนิด มีรสฝาด จึงใช้เป็นยาฝาดสมาน ยาแก้ท้องเสีย มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรีย และจากการศึกษาของ พิชญอร ไหมสุทธิสกุล และคณะ (2557) ได้ท าการศึกษาน้ ามันหอมระเหยจากใบของ 
Ocimum tenuiflorum และ Melaleuca quinquenervia ประกอบด้วยสารพฤกษเคมีที่มีความสัมพันธ์กับสมบัติการต้าน
จุลชีพ เช่นแทนนิน ที่มีค่าต่ าสุดส าหรับการยับยั้ง Porphyromonas gingivalis และมีค่าสูงสุดส าหรับการยับยั้ง S. mutans 
และ S. aureus แต่จากการทดลองพบว่า ค่าความเข้มข้นต่ าสุด (MIC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  
คือ สารสกัดจากเปลือกแคที่มีความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
 ทั้งนี้ในการวิจัยนี้ มีผลการวิจัยที่แตกต่างจากของกมลชนก ทองค า (2560) เนื่องจากปริมาณเอทานอลที่น ามาเจือ
จางในการทดลองนี้ ใช้ความเข้มข้นเดียวกับที่ผสมในน้ ายาบ้วนปากสูตรต ารับของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก แต่ของกมลชนก ทองค า (2560) มีการใช้เอทานอลจ านวนมากถึง 30% เนื่องจากผู้วิจัยคาดหวังว่าจะสามารถน า

ความเข้มข้นของสารสกัด
จากเปลือกแค 
(mg./ml.) 

ค่าเฉลี่ยความดูดกลืนแสง (Abs) 
สารสกัดเปลือกแค น้่ายาบ้วนปาก  

Special Mouth wash 
  

P- value 
(x) SD (x) SD 

1.2 0.0464 0.410160   
  

 0.3304 
  

  
  

 0.45242 

0.000 
0.6 0.1288 0.064519 0.000 
0.3 0.2906 0.033531 0.153 * 
0.15 0.3994 0.041938 0.037 
0.075 0.4076 0.040661 0.022 
0.0375 0.3978 0.045948 0.037 
0.01875 0.4008 0.046693 0.042 
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สารสกัดที่ได้ไปศึกษาเพื่อพัฒนาใช้ในต ารับน้ ายาบ้วนปากดังกล่าวเพื่อลดการใช้สาร chlorhexidine อันเป็นสาเหตุให้ฟัน
เหลืองลง 
 แต่อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ขาดศึกษาถึงความเป็นพิษของสารสกัดจากเปลือกแคต่อเนื้อเยื่อในช่องปากควรจะมี
การศึกษาต่อไป โดยท าการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  ของสารสกัดจาก
เปลือกแคกับน้ ายาบ้วนปากที่มีขายตามท้องตลาด ท าการศึกษาสารสกัดจากเปลือกแคกับเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นในช่องปาก ว่า
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หรือไม่ ควรท าการศึกษาฤทธิ์ของเปลือกแคด้านอื่น เช่น การรักษาแผลในปาก 
เป็นต้น เพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของน้ ายาบ้วนปาก 
 
สรุปผลการวิจัย   
 สารสกัดจากเปลือกต้นแคที่มีความเข้มข้น 1.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.0464 สาร
สกัดจากเปลือกต้นแคที่มีความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.1288 สารสกัดจาก
เปลือกต้นแคที่มีความเข้มข้น 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.2906 สารสกัดจากเปลือกต้นแคที่
มีความเข้มข้น 0.15 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.3994 สารสกัดจากเปลือกต้นแคที่มีความเข้มข้น 
0.075 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.4076 สารสกัดจากเปลือกต้นแคที่มีความเข้มข้น 0.0375 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.3938 สารสกัดจากเปลือกต้นแคที่มีความเข้มข้น 0.01875 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยของการดูดกลืนแสง คือ 0.4008 และจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการดูดกลืนแสงของความเข้มข้นต่ าสุด
ไปหาความเข้มข้นสูงสุดจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นที่ 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีค่าเฉลี่ยความดูดกลืนแสงที่เริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  ดังนั้นความเข้มข้นต่ าสุดของสารสัดเปลือกแคที่
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans  คือ 0.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
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บทคัดย่อ 

 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาให้มีในพยาบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานิยามและความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาพยาบาล
ในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อสามารถน าไปก าหนดรูปแบบการวัดและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผลการศึกษาพบนิยามและความหมายของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ทักษะ 3R 8C 2L โดยแบ่งเป็นด้านได้ดังนี้ ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ทักษะด้านการ
เขียน (Writing) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Arithmetic) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
thinking & Problem solving) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า (Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
(Communication, Information & Medial Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and media literacy) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning skills) ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) ทักษะความเป็นผู้น า (Leadership) การส่งเสริมให้นักศึกษาเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพพยาบาล 

 
ค าส าคัญ : ความหมายทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก 
 

Abstract 
The complex of healthcare system is placing new challenges on healthcare providers in the 21st 

century. This research aims to study the meaning Definition and composition of 21st century skills in 
nursing students of Praboromarajchanok Institute. In order to be able to determine the measurement 
model and development of learning skills in the 21st century by literature review from relevant research. 
The results showed the definition and meaning of the 21st century skills of nursing students, meaning 3R 
8C 2L skills which can be divided into the following areas: reading skill, writing skill, Arithmetic skill, critical 
thinking & problem solving skill, creativity & innovation skill, cross-cultural understanding skill, 
collaboration, teamwork & leadership skill, communication, information & medical literacy skill, computing 
and media literacy skill, Career & learning skill, change skill, learning skill and leadership skill. Encouraging 
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students to develop learning skills in the 21st century will result in lifelong learning, critical thinking, 
creativity, problem solving. That can happen Including morality in nursing care. 
 
Keywords: Meaning of 21st century learning skills, nursing students, Praboromarajchanok Institute 
 
บทน า 

การพัฒนาทางด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะที่จ าเป็นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียน
ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทั้งในด้านระบบข้อมูลข่าวสาร ด้าน
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้านการปกครอง ด้านการวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และด้านการศึกษา  
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558) จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้เรียนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ทักษะในการเรียนเพ่ือให้เท่าทันความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว (พิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข, 2558)  

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นแนวทางให้นักการศึกษาทั่วโลก
ได้ท าความเข้าใจในธรรมชาติการเรียนรู้ ของผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
ผู้เรียนต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน และเต็มตามศักยภาพเพื่อให้พร้อมกับก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Trilling & Fadel, 
2009) ผู้เรียนต้องมีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เพื่อการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายที่
หลากหลายรูปแบบสามารถสืบเสาะข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้เป็น
อย่างดี (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) 

กรอบแนวคิด "ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” มีจุดเริ่มต้นมาจากภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (P21) ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นกลุ่มสมาชิกที่ประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพระดับประเทศและส านักงานด้านการศึกษาของรัฐโดยกลุ่มภาคีเพื่อ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สร้างโมเดลเป็นรูป “รุ้ง” เป็นโมเดลกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือความรู้ในวิชาแกน 
เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills, 2009)  

Trilling & Fadel (2009) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้พัฒนาและสร้างกรอบ
แนวคิดการปรับกระบวนทัศน์ทางการจัดการศึกษาโดยน าเสนอแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยการเรียนรู้ 3Rs 
x 7Cs ซึ่งปัจจุบันวิจารณ์ พานิช (2559) ได้พัฒนาแนวคิดทฤษฎีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น 3Rs 8Cs และ 2Ls 
ต่อมาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความส าคัญที่หลายฝ่ายร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบและน าเสนอ
แนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาทักษะศตวรรษที่  21 ที่ครอบคลุมทุกด้านใน
การศึกษาพยาบาลยังมีน้อยโดยเฉพาะในประเทศไทยจะพบบางเรื่องเท่านั้นเช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อริสสา สะอาดนัก, 
2557) การใช้สารสนเทศ (ปิยะนุช ชูโต ศรีมนา นิยมค้าและจันทร์ฉาย โยธาใหญ่, 2557) ด้วยเหตุนี้ทักษะของนักศึกษา
พยาบาลในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่สนใจของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความหมายของทักษะ
การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาล โดยการทบทวนงานวิจัยที่มีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที ่21 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 การทบทวนนิยามและความหมายของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล โดยการทบทวน
งานวิจัยที่มีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วยขั้นดังนี้ 1) ก าหนด
วัตถุประสงค์และค าถามการทบทวน 2) ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย 3) สืบค้นงานวิจัย 4) คัดเลือกงานวิจัยที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 5) ประเมินคุณภาพงานวิจัย 6) รวบรวมข้อมูลและสกัดข้อมูลและ 7) วิเคราะห์จากผลการวิจัยและ
รายงานผล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือรายงานการวิจัยเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 – 2561 โดยใช้ค าหลักในการสืบค้นคือทักษะศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 นักศึกษาพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการสืบค้นพบงานวิจัยจ านวน 22 เรื่อง ด าเนินการอ่านและคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาได้จ านวน 6 เรื่อง ดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม 

ชื่องานวิจัย/
ผู้เขียน 

วัตถุประสงค ์
ประชากรที่ศึกษา 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้เก็บขอ้มูล และวิธีการเกบ็ข้อมูล สรุปผลการวิจัย 

1. ทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี       
สุราษฎร์ธานี 
 

เพื่อศึกษาทักษะ
การเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา
พยาบาลวิทยาลัย
บรมราชชนนี     
สุราษฎร์ธานี  

ประชากรที่ใช้คือนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สรุาษฎรธ์านีปีการศึกษา 
2558 จ านวน 494 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาพยาบาลของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีทุก
ชั้นปีที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของยามาเน่ สุ่มตัวอย่างแบบ
ชั้นภูมิโดยการค านวณ อัตราส่วนในแต่ละชั้นปี 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 244 คน 

เป็นแบบสอบถามทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับระดับของทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย 7C 
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and ProblemSolving) 
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 
3. ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross - Cultural Understanding) 
4. ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership)  
5. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
(Communications, Information and Media Literacy)  
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy)  
7. และทักษะด้านอาชพีและทักษะการเรียนรู้ (Career and 
Learning Skills) ข้อลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ 1 มีความสามารถน้อย
ที่สุดถึง 5 มีความสามารถมากที่สุด 
 
 
 
 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลศา
สตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี 
อยู่ในระดับสูง (M=3.99, SD=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทักษะด้านความ
เข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (M=4.14, 
SD=0.48) รองลงมา คือ ทักษะ ด้านอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้ (M=4.12, SD=0.47) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ นวัตกรรม (M=3.82, 
SD=0.48) 
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ชื่องานวิจัย/
ผู้เขียน 

วัตถุประสงค ์
ประชากรที่ศึกษา 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้เก็บขอ้มูล และวิธีการเกบ็ข้อมูล สรุปผลการวิจัย 

2. ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ธานี ปีการศึกษา 
2558 

เพื่อศึกษาทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ธานี ปีการศึกษา 
2558 

ชั้นปีที่ 1 จ านวน 73 คนชั้นปีที่ 2 จ านวน 79 
คน ชั้นปีที่ 3 จ านวน 86 คน 
สุ่มแบบแบ่งชั้นตามชั้นปีและสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling) 
 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 
11 ทักษะ คือ 4R7C ประกอบด้วย Read (ทักษะอ่านอย่าง
เข้าใจ) Write (ทักษะ เขียนอย่างมีคุณภาพ) Arithmetic (ทักษะ
การใช้ตัวเลข) และ Reasoning (ทักษะการใช้เหตุผล) Creative 
Problem Solving Skills (ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์) 
Critical thinking Skills (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ) 
Collaborative Skills (ทักษะการท างานอย่างร่วมพลัง) 
Communicative Skills (ทักษะการส่ือสาร) Computing Skills 
(ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์) Career and Life Skills (ทักษะ
อาชีพและการใช้ชีวิต) CrossCultural Skills (ทักษะการใช้ชีวิต
ในวัฒนธรรมข้ามชาติ) 

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ า 3 อันดับสุดท้ายคือ 
ทักษะการอ่าน (Read) (x=3.76, SD=.61) ทักษะการเขียน 
(Write) (x=3.60, SD=.57) และทักษะที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
การคิดเลข (Arithmetics) (x=3.58, SD=.61) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู  ้ ที่กลุ่ม
คนใน Generation Y และ Generation Z เริ่มเกิดการ
ปรับตัวเข้าสู่โลกกว้างด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลที่ได้รับ 
ส่วนใหญม่ักเป็นข้อมูลทุติยภูมิหรือตติยภูมิ ซึ่งอาจท าให้
ทักษะพื้นฐาน 3 ด้านดังกล่าวคือ 1.ทักษะการอ่าน ที่ต้องมี
ความสามารถอ่านอย่างเข้าใจและสรุปความ ตีความได้ 2.
ทักษะการเขียนที่ต้องสามารถเขียนอย่าง มีคุณภาพ การ
เขียนรายงานวิชาการ รายงานโครงงาน บทความ ตลอดจน
การน าเสนอด้วยวาจาและทักษะ การคิดเลขที่ต้องสามารถ
ใช้ตัวเลข ความน่าจะเป็น สถิติ ทักษะการชั่ง ตวง วัด 
รวมทั้งวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น 

3. ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 

เพื่อศึกษาทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 

ชั้นปีที่ 1 จ านวน 56 คน  
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 55 คน  
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 53 คน 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 58 คน 
สุ่มแบบแบ่งชั้นตามชั้นปี และสุ่มอย่างง่าย
(simple random sampling) 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยหลัก 3Rs+8Cs+2Ls คือ อ่านออก (Reading) 2) 
เขียนได้ (W) Riting) 3) คิดเลขเป็น (A) Rithmetics  
1) การคิดอย่างมีวิจารญาณและการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) 2) การคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation)   
3) ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
(Cross-cultural Understanding)  
4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 5) ทักษะด้าน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช มีค่าเฉล่ีย
ทั้งหมด 3.92 อยู่ในระดับมาก แต่ยังไม่อยู่ในระดับมากที่สุด 
จึงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลจะต้องมีการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น ด้าน 2Ls มี
ค่าเฉลี่ยสูงทุ่ด 4.17 อยู่ในระดับมาก เพราะ การเรียนการ
สอนพบว่าอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิน
ราช มีวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปีที่เน้นการ
เรียนรู้สภาพจริง ท าให้นักศึกษาเกิดความสามารถในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆตลอดเวลาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ได้ดี และทักษะความป็นผู้น านักศึกษาถูกฝึกในเรื่องของการ
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การสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 
Information, and Media Literacy) 6) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Computing and ICT Literacy) 7) ทักษะอาชีพและทักษะการ
เรียนรู้ (Career and Learning Skills) 8) ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง (Change) 
1) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skils) 2) ทักษะความเป็นผู้น า 
(Leadership) 

เรียนการสอนแบบท างานเป็น ด้าน 3Rs มีค่าเฉล่ียต่ าที่สุด 
3.50 อยู่ในระดับมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ต้องการการพัฒนาด้าน 3Rs มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการ
อ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อพิจารณาปัจจัยพ้ืนฐาน
ของนักศึกษาพบว่าทักษะพื้นฐานในด้าน 

4. รูปแบบการสอน
ตามแนวศตวรรษที่ 
21 ในวิชาจิตวิทยา
เบื้องต้น 
เรื่องเชาว์ปัญญา 

เพื่อหารูปแบบ
และประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ในวิชาจิตวิทยา
เบื้องต้น เรื่อง 
เชาวน์ปัญญา 
46 รูปแบบการ
สอนตามแนว
ศตวรรษที่ 21 ใน
วิชาจิตวิทยา
เบื้องต้นหัวข้อ
เชาว์ปัญญา 
 

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะจิตวิทยา 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จ านวน 29 คน 
การสุ่มอย่างง่าย 

1. แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวศตวรรษที่ 21 
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่อง เชาวน์ปัญญา ซึ่ง
เป็นการวัดความรู้ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
แบบทดสอบมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สร้างขึ้นมา 
2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นการน ามาใช้สอบก่อนและสอบหลัง ส่วนอีกชุด
หนึ่ง น ามาใช้ในขณะสอนในแต่ละหัวข้อ 
3. แบบสอบถามความสุขต่อการเรียนที่มีการสอนตามแนว
ศตวรรษที่ 21 เป็นแบบสอบถามความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อ
รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 
4. แบบสอบถามความเห็นต่อรูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 
21 ว่านักศึกษาคิดว่าวิธีการสอนเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถ
น าไปใช้กับการ 
สอนในเรื่องอื่น ๆ 

1. รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาจิตวิทยา
เบื้องต้นเรื่องเชาวน์ปัญญา พบว่าชอบการเรียนด้วยการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย มากเป็นอันดับหนึ่ง 
2. การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนตามแนว
ศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นเรื่องเชาวน์ปัญญา
ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ประสิทธิภาพที่ได้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นเรื่องเชาวน์
ปัญญาก่อนและหลังการทดลองที่มีรูปแบบการสอนตาม
แนวศตวรรษที่ 21 ผลที่ได้พบว่ามีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน 
4. การเปรียบเทียบคะแนนความสุขในการเรียนที่มีรูปแบบ
การสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใน
วิชาจิตวิทยาเบื้องต้นเรื่องเชาวน์ปัญญาก่อนและหลังการ
ทดลอง: ผลที่ได้พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในวิชา
จิตวิทยาเบื้องต้นเรื่องเชาวน์ปัญญา หลังการทดลอง มี 
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คะแนนความสุขในการเรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง 
5. การเป็นผู้เรียน
ในยุคศตวรรษที่ 21 
: มุมมองจาก
อาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาล 

1. เพื่อศึกษา
ประสบการณ์การ
รับรู้เกี่ยวกับการ
เป็นผู้เรียนในยุค
ศตวรรษที่ 21 
ตาม 
มุมมองของ
อาจารย์และ
นักศึกษาพยาบาล
แต่ละชั้นปี 
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี 
พระพุทธบาท 
2. เพื่อเสนอ
แนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องกับ
ผู้เรียนในยุค
ศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จ านวน 8 ราย 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 7 ราย และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 จ านวน 10 ราย และเป็นอาจารย์
จ านวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย 
คณะผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ค าถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (guided question) ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้ไขตามค าแนะน าแล้ว 
2. เครื่องบันทึกเสียง 
3. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 
4. แบบบันทึกการถอดความให้สัมภาษณ์ 
5. แบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 

จากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งอาจารย์และ
นักศึกษา ผู้วิจัยพบประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การรับรู้ความหมายของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21การ
ศึกษาวิจัยนี้ให้ข้อค้นพบ การให้ความหมายของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.1 เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ตลอดเวลา  
1.2 เป็นผู้เรียนที่สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพื่อน าไปสู่
การแก้ไขปัญหา ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นผู้เรียนที่มี
สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ได้ เช่น การตีโจทย์ ข้อสอบสภาการพยาบาล การวางแผน
ดูแลผู้ป่วย เป็นต้น 
1.3 เป็นผู้เรียนที่สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ต้อง
เป็นผู้ที่เก่งด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
เช่น การหาบทความวิจัยจากอินเตอร์เน็ต การติดต่อ
อาจารย์ผ่านทาง Line Facebook เปน็ต้น  
1.4 เป็นผู้เรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม  
1.5 เป็นผู้เรียนที่มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็น
ผู้เรียนมีจิตบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ เชน่ มีความเอื้ออาทร เต็มใจให้บริการ มี
จิตใจเมตตา เป็นต้น 
2. การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 
การศึกษาวิจัยนี้ให้ข้อค้นพบ การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้เรียนใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ในประเด็น 
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
2.1 เรียนรู้จากการลงมือท า ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลตาม
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ชื่องานวิจัย/
ผู้เขียน 

วัตถุประสงค ์
ประชากรที่ศึกษา 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้เก็บขอ้มูล และวิธีการเกบ็ข้อมูล สรุปผลการวิจัย 

การรับรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 
21 ว่าเป็นการเรียนรู้แบบลงมือท าเอง มีการสอนแบบ
บรรยายให้น้อยลง 
2.2 เรียนรู้จากสื่อหรือเทคโนโลยี 
ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อเป็นผู้เรียน
ในยุคศตวรรษที่ 21 ว่า เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น สื่อมัลติมีเดีย วีดิโอ Youtube 
บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

6. การใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ของนิสิต
พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 

เพื่อศึกษาผลของ
การใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะแห่ศตวรรษ
ที่ 21ของนิสิต
พยาบาลศาสตร์
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
พยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน  

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาชา
วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่ลงทะเบียน
รายวิชา 101505 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
2 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 
13 คน คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง(Porposive 
sampling) 

1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองเป็น “แผนการจัดการเรียนการ
สอนโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน” ที่คณะ
ผู้วิจัยพัฒนาจาก องค์ความรู้วิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน8 และแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 213 โดยแผนการจัดการเรียนการ
สอนฯ มีลักษณะเป็น แนวทางการจัดเนื้อหาและกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนจัดกลุ่ม (4 คน) โดยผู้เรียนทุกคน (สมาชิกกลุ่ม) มีส่วน 
ร่ วมในการจั ดท า โครงการประเภททฤษฎี  ( theoretical 
research project) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนา 
“แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice 
Guideline: CNPG)” ในการจัดการภาวะเรื้อรังในชุมชนตาม
ปัญหาและ ความสนใจ ซึ่งมีจ านวน 15 ชั่วโมงทฤษฎี และ 15 
ชั่วโมงปฏิบัติ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 การเรียนรู้ผ่านการตั้งค าถาม 
ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ผ่านการแสวงหา สารสนเทศ 
ขั้นตอนที่ 3 การเรียนรู้ผ่านการสร้าง องค์ความรู้ 
ขั้นตอนที่ 4 การเรียนรู้ผ่านการสื่อสาร 
ขั้นตอนที่ 5 การเรียนรู้ผ่านการตอบแทน สังคม 

กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการ สอนตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิค การเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐานจนครบกระบวนการ มีจ านวน 12 คน 
(เนื่องจาก 1 คนลาออก) เป็น เพศหญิง 11 คน และมีอายุ
ระหว่าง 24 – 41 ปี โดย กลุ่มตัวอย่างประเมินว่า ตนเองมี
ทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 ภาพรวมก่อนเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.66 S.D. = 0.26) โดยทักษะด้าน
การคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า ด้านการเข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมและ
กระบวน ทัศน์ และด้านการประกอบอาชีพและเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง อยู่ในระดับสูง ส่วนหลังเรียนทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 
21 ภาพรวมหลังเรียนอยู่ในระดับสูง (Mean = 4.12, S.D. 
= 0.38) โดยทักษะทุกด้าน อยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านการ
สื่อสารและค านวณ ที่อยู่ในระดับปานกลาง (ดังตารางที่ 1) 
นิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียน การสอนโดย
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี
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ชื่องานวิจัย/
ผู้เขียน 

วัตถุประสงค ์
ประชากรที่ศึกษา 

วิธีเลือกกลุ่มตัวอยา่ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้เก็บขอ้มูล และวิธีการเกบ็ข้อมูล สรุปผลการวิจัย 

2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น “แบบสอบถาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” 
เพื่อให้ผู้เรียน เป็นผูป้ระเมินตนเองก่อนและหลังเรียนที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสร้างขึ้น 
โดยประยุกต์แนวทางการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ตาม
ทักษะ 3Rs X 7Cs ของ Trilling และ Fadel 9 และแผนที่การ
กระจายความ รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรฯ 
สู่รายวิชา 101505 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 จ านวน 40 
ข้อ ครอบคลุม 7 ด้าน 

นัยส าคัญทางสถิติ (Z = 2.812, p = .005) โดยมีทักษะราย
ด้านที่หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการสื่อสารและค านาณ (Z 
= 2.598, p = .008) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
แก้ปัญหา (Z = 2.613, p = .009) ด้านการคิด สร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Z = 2.212, p = .027) ด้านการเข้า
ใจความต่างทางวัฒนธรรมและกระบวน ทัศน์ (Z = 2.265, 
p = .024) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Z = 2.943, p = .003) และด้านการประกอบ
อาชีพและเรียนรู้ด้วยตนเอง (Z = 2.504, p = .012) 

 
ผลการทบทวนงานวิจัยผู้วิจัยได้สรุปทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล หมายถึง ทักษะ 3R 8C 2L ตามกรอบกรอบแนวคิดของ 

Trilling & Fadel โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 สรุปนิยามและความหมายของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 
นิยาม ความหมายของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 

ทักษะด้านการอ่าน 
(Reading) 

นักศึกษาพยาบาลสามารถอ่านสื่อต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลและบทความต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ อ่านจับใจความ
ส าคัญได้ อ่านเพื่อหารายละเอียดต่าง ๆ ได้รวมทั้งเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่านและสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 

ทักษะด้านการ
เขียน (Writing) 

นักศึกษาพยาบาลสามารถเขียนภาษาไทยได้ดี และถูกต้องตามหลักภาษาไทย, สามารถเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยใน
วิชาชีพและการด าเนินชีวิตได้ถูกต้อง, และยังมีการเขียนตอบแบบทดสอบอัตนัย การเขียนเรียงความ การเขียน
บทความ บันทึกการเรียนรู้ ย่อความ สรุปความ ขยายความ งานเขียนประเภทอื่น ๆ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา รวมทั้งที่ขาดไม่ได้คือ การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการซึ่งเป็นงานประจ าภาคเรียนของแทบ
ทุกรายวิชาที่เรียกว่าภาคนิพนธ์ (Term Paper) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการเขียนยังใช้เป็นแบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
เพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถใช้ทักษะการเขียนในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถเขียนได้
ตรงประเด็น 

ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) 

นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานได้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ ทั้งการบวก ลบ คูณ 
หาร และเทียบบัญญัติไตรยางศ์ในขณะที่เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิชาอื่นที่มีการค านวณทางด้านคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี,สามารถในการน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้ สามารถน า
กระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้แก้ไขปัญหา แสดงเหตุผล ใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการพยากรณ์ล่วงหน้า
ส าหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้ 

ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา 
(Critical thinking 
& Problem 
solving) 

นักศึกษาพยาบาลสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างเหมาะสม , สามารถวิเคราะห์ปัญหาถึง
สาเหตุของปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ และมีการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะด้านการคิด
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
(Creativity & 
Innovation) 

นักศึกษาพยาบาล รู้จักค้นหาแนวคิดหรือมุมมองใหม่ ๆ โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย  สามารถสร้างสรรค์ ออกแบบ
นวัตกรรม ชิ้นงาน แสวงหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถอธิบายการคิดและแนวคิดของ
ตนได้ และมีความคิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี 

ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่าง
วัฒนธรรมต่าง
กระบวนทัศน์ 
(Cross-cultural 
understanding) 
 
 

นักศึกษาพยาบาลสามารถน าความรู้ทางด้านทฤษฎี และประสบการณ์ทางวิชาชีพ มาผสมผสานและให้การดูแลบน
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม ที่ไม่ขัดแย้งต่อความเชื่อของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนน า
วิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเหมาะสม 

ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างาน

นักศึกษาพยาบาลมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะความเป็นผู้น า ท างานส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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นิยาม ความหมายของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 
เป็นทีม และภาวะ
ผู้น า 
(Collaboration, 
teamwork & 
leadership) 

 

ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ
และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communication, 
Information & 
Medial Literacy) 

นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการรับสารผู้อื่นสื่อออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ภาษาพูด ภาษา
เขียน และกริยาท่าทาง เพ่ือบอกความคิด ความรู้ความเข้าใจ และความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่สื่อสารกันด้วยหลายภาษา 
 

ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
(Computing and 
media literacy) 

นักศึกษาพยาบาลสามารถใช้สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย  สามารถใช้
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์  สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้านอาชีพ
และทักษะการ
เรียนรู้ (Career & 
learning skills) 

หมายถึง นักศึกษาพยาบาลสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคคลอื่นได้ สามารถก าหนดเป้าหมายและแนวทาง
บรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

ทักษะการ
เปลี่ยนแปลง 
(Change) 

นักศึกษาพยาบาลสามารถเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงจากในตนเองโดยเริ่มจากการรู้จัก และเข้าใจตนเอง คิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อสร้างเป็นกรอบความคิดใหม่ ๆ ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์  สามารถเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning skill) 

นักศึกษาพยาบาลมีทักษะในการค้นคว้า ตื่นตัวที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ รู้จักแยกแยะข้อมูล รวบรวมข้อมูล และ
น ามาใช้ประโยชน์ 

ทักษะความเป็น
ผู้น า (Leadership) 

นักศึกษาพยาบาลมีภาวะความเป็นผู้น าโดยใช้สติปัญญา ใช้ความคิดไตร่ตรองพิจารณาในการบริหารงานเป็นกลุ่ม
อย่างรอบคอบ ตัดสินใจมอบหมายงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีความมุ่งมั่นและมีความรับผิดชอบในการ
บริหารงาน เป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ 

 
อภิปรายผล  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าทักษะศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้วย 3R 8C และ 2L โดย
แบ่งเป็นด้านได้ดังนี้  

1. ทักษะด้านการอ่าน (Reading) ทักษะด้านการเขียน (Writing) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Arithmetic) จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความสอดคล้องในหลายงานวิจัยซึ่งมีเหตุผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนทั้ง
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม รวมถึงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบให้น าความสามารถดังกล่าวมาค้นหา
ความรู้ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Trilling & Fadel, 2009: วิจารณ์ 
พานิช, 2555) 

2. ทักษะที่ประกอบด้วย 8C คือทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical thinking & 
Problem solving) ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, teamwork & leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication, 
Information & Medial Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and media 
literacy) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career & learning skills) ทักษะการเปลี่ยนแปลง (Change) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรุ่งนภา จันทราและอติญาณ์ ศรเกษตริน (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ที่ท าการศึกษาเชิงส ารวจแล้วแล้วพบว่านักศึกษามีทักษะโดยรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง รวมถึงการศึกษาของศิริลักษณ์ เหรียญรุ่งโรจน์ (2559) พบว่าความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ เป็นทักษะ
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนี้ ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ยุค AEC จึง
ค านึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายและจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย  (ศิริลักษณ์ เหรียญรุ่งโรจน์, 
2559) ท าให้นักศึกษาพยาบาลในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนกมีความตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

3. ทักษะที่ประกอบด้วย 2L ได้แก่ทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) ทักษะความเป็นผู้น า (Leadership) โดย
นักศึกษาพยาบาลเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีความเป็นผู้น าในการน าทีมพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและญาติ 
ประกอบกับต้องมีความสามารถด้านการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของกมลรัตน์ เทอร์เนอร์, ลัดดา เหลืองรัตนมาศ, 
สราญ นิรันรัตน์, จิราภรณ์ จันทร์อารักษ์, บุญเตือน วัฒนกุล และทุติยรัตน์ รื่นเริง (2558) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลมีคะแนน
ด้านการประสานงาน การแสดงบทบาทภาวะผู้น าและผู้ตาม การท างานเป็นทีมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด 
 
สรุปผลการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหานิยามและความหมายของทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล 
โดยการทบทวนงานวิจัยที่มีการศึกษาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 จากฐานข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2561 โดยใช้ค าค้น
หลักที่ผู้วิจัยก าหนดได้จ านวนงานวิจัยรวม 22 เรื่อง และด าเนินการอ่านและคัดเลือกจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตรงประเด็นได้
งานวิจัยจ านวน 6 เรื่อง 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยด าเนินการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยน าเสนอโครงร่างการวิจัยให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิจารณาและอนุมัติก่อนที่ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูล โดย
เอกสารรับรองโครงการวิจัยในมนุษย์เลขที่ SN5/2561 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ในสังกัดสถาบันพระบรมราชนนก 
ในการสนับสนุนเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองแบบวัดผลหลังทดลองกลุ่มเดียว (One group posttest only design )มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลการใช้แบบประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ต่อความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและ
ชุมชน 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 35 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย 2 ชุดคือ 1) แบบการ
ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง  INHOMESSS 2) แบบประเมินการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ ครอนบาช เท่ากับ 0.80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23 คะแนน(SD = 
0.58) เมื่อแบ่งตามระดับคุณภาพพบอยู่ในระดับดีมากถึงร้อยละ 80 เม่ือจ าแนกตามรายข้อของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก 

5 ข้อ พบว่า ภาพรวมมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก ( ̅= 3.80, SD = 0.41) โดยพบว่า การ
วางแผนแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.66 (SD = 0.48) รองลงมาคือ ตรวจสอบการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 
(SD = 0.60) ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนากระบวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้สอนในวิชาทางการ
พยาบาลทั้งหมดควรมีวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายหรือการค้นหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 

 
ค าส าคัญ : INHOME-SSS ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักศึกษาพยาบาล 

 
Abstract 

 The One group posttest only design research aimed to examine the effect of Using the INHOME-
SSS Tool to Assess Needs of Patients and Their Families on the critical thinking ability of the Third-Year 
Nursing Students in the family and community nursing practice courses I,. The participants were 35 third-
year nursing students. The instruments included 2 questionnaires developed by a researcher. The content 
validity of the questionnaires was proved by three experts. The Cronbach’s Alpha Coefficient of the tools 
was 0.80. Descriptive statistics were used to analyze the data. The results showed that the average score 

of critical thinking ability was found to be at ‘very good’ level ( ̅=17.23, SD = 0.58). When categorized by 
quality level, found at a very good level of up to 80 percent. When classified by the critical thinking of 5 

items found that the overall had a critical thinking ability at a very good level ( ̅= 3.80, SD = 0.41). It was 
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found that the average problem solving plan was the highest ( ̅= 3.66, SD = 0.48), followed by examining 

the problem solving ( ̅= 3.60, SD = 0.60) Suggestions for continuity of critical thinking process 
development. Suggestions for continuity of critical thinking process development the teacher should have 
a co-teaching plan emphasize that the learners have to practice to develop critical thinking processes by 
using a variety of teaching methods or searching for a new teaching style. 
 
Keywords: INHOME-SSS, critical thinking ability, nursing students 
 
บทน า 
 จากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ –๒๕๖๔) ได้มีการก าหนดบทบาทของ
ผู้เรียนไว้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความรู้และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียนโดยเน้นการฝึก
ปฏิบัติมากขึ้น ฝึกทักษะการคิด การใช้เหตุผลมากขึ้น การคิดและการสอนคิด เป็นเรื่องที่ส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อให้
ผู้เรียนได้มีคุณภาพการคิดขั้นสูง (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ซึ่งการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
พยาบาล พยาบาลจ าเป็นต้องมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์   
(Chan, 2013) การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการศึกษาทุกระดับ และส าคัญมากส าหรับการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติอย่างเป็นวิชาชีพ (Pérez, Lluch, Pegueroles, Llobet, Arroyo, & Merino, 2015) การ
จัดการศึกษาพยาบาลมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นหนึ่งในทักษะการคิดขั้นสูงเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา (Problem solving) และ
การตัดสินใจทางคลินิก (Clinical decision making) (ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์และสุภาวดี นพรุจจินดา, 2554)  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) เป็นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลพิจารณาข้อเท็จจริงและประเด็น
ปัญหาก่อนการตัดสินใจ ซึ่งจ าเป็นต้องมีเจตคติในการแสวงหาความรู้ (attitudes of inquiry) สามารถจ าแนกข้อมูล น า
ความรู้มาอนุมานได้ตรงความเป็นจริงและถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น การเรียนการสอนที่ส่ งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน า ความรู้ทางการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัยสภาพปัญหาตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ นักศึกษาพยาบาลจึงต้องได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเป็น
พยาบาลที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่ความปลอดภัยของผู้ป่วย และการเพิ่มสมรรถนะในการ
แก้ปัญหา (problem solving) ได้อย่างมีคุณภาพ (Alfaro-LeFevre, 2013) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลพบว่า มีการศึกษาระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้
แบบสอบถามซึ่งแบบสอบถามที่นิยมใช้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนาโดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา
ตามแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของอรพรรณ ลือบุณธวัชชัย (2543) เมื่อประเมินระดับความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีระดับความคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับปานกลางและนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตมีระดับความคิดอย่างมีวิจารณญาณไม่แตกต่างกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)  
(สมเกียรติ สุทธรัตน์และพัชนี สมก าลัง,2555) และเมื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างชั้นปี พบว่า นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สูง
กว่าจะมีระดับคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญานมากกว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ต่ ากว่า (ไพทูรย์ มาผิวและคณะ,2556) 
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหากนักศึกษามีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหรือสถานการณ์จริง อาจท าให้
นักศึกษามีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้น การสอนในภาคปฏิบัติ ที่เป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาพยาบาล นักศึกษา
จะได้รับการฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหา ให้กับผู้รับบริการในสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็น

695



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ประสบการณ์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างมาก ดังนั้น ผู้สอนจึงควรส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยสอดแทรกระหว่างการใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อให้การใช้กระบวนการพยาบาลเกิด
ประสิทธิภาพ 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ เป็นรายวิชาที่บรรจุอยู่ในหมวดวิชาชีพพยาบาล เรียนชั้นปีที่ 3 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลประเมินปัญหาสุขภาพครอบครัว และให้การดูแล ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพครอบครัวและ
ชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพ และให้การดูแลสุขภาพที่บ้านโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์ รวมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง ซึ่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล เกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน ( วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช,2561) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้วิจัยได้น า
แนวทาง INHOMESSS มาใช้เป็นเครื่องมือในประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อการรวบรวมข้อมูลใน
การประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญในกระบวนการพยาบาล เพราะเป็นการ
สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้รับบริการต่อภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วยตลอดจนความสามารถในการจัดการ
ความต้องการในการดูแลสุขภาพตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้แบบประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวตามแนวทางINHOME-SSS ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการใช้แบบประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้แบบประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและ
ครอบครัวตามแนวทางINHOME-SSS ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ปีการศึกษา 2560 
 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 INHOME-SSS หมายถึง เครื่องมือในประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว  
 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่แสดง
ออกมาโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและไตร่ตรองอย่างรอบคอบสมเหตุสมผล ในการพิจารณาข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คลุมเครือ โดยหาหลักฐานที่มีเหตุผลหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้มาสนับสนุน เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจที่จะ
เชื่อหรือกระท าสิ่งต่าง ๆ ประกอบด้วยความสามารถย่อย 5 ข้อ โดยยึดทฤษฎีการวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของBloom 
 นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงทดลองแบบวัดผลหลังทดลองกลุ่มเดียว (One group posttest only design )เพื่อศึกษาผลการใช้แบบ
ประเมินปัญหา ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2561 โดยใช้เครื่องมือ
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การวิจัย 2 ชุดคือ 1) แบบการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง  INHOMESSS            
2) แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
 ประชากร 
 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 35 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
ง่าย  และจากการด าเนินการสอบถามนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ยินดีสมัครใจเข้าร่วมวิจัยทุกคน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 2 ชุด คือ 
 1. แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลเกี่ยวกับโรค (Medical Assessment)  การประเมินตามแนวทาง IN HOME-SSSและ 
BATHE technique  และการติดตามเยี่ยม 

2. แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Bloom ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามและแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิดของ Bloom ซึ่งมีความสามารถย่อย 5 ข้อคือ    
1) ก าหนดเป้าหมายปัญหา 2) วางแผนแก้ไขปัญหา 3) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 4) ตรวจสอบการแก้ปัญหา และ 5) สรุป
กรณีศึกษา การให้คะแนนเป็นแบบ Scoring  rubrics โดยมีเกณฑร์ะดับคะแนนคุณภาพ ดังนี้ 

 4 (ดีมาก)    = 16-20  คะแนน 
 3 (ดี)  = 11 -15  คะแนน 
 2 (พอใช้)  = 6 -10  คะแนน 
 1 (ปรับปรุง) = 1 -5  คะแนน 
เกณฑ์การผ่าน ได้ระดับคุณภาพ 2 ข้ึนไปถือว่าผ่าน 

 การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา(content validity) ของแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวคิด
ของ Bloom โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาความเที่ยงของแบบสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คอนบราค เท่ากับ 0.80 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเข้าพบนักศึกษาพยาบาลชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยและขออนุญาตเก็บข้อมูล หลังฝึกภาคปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 เสร็จสิ้น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามใส่ซองเพื่ออ านวยความสะดวกให้กลุ่มตัวอย่างใน 
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและน าผลไปวิเคราะห์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2 วิเคราะหค์วามสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
งานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ใช้สถิติเชิงวิเคราะห์เนื่องจากเป็นการวัดผลเพียงครั้งเดียวหลังการทดลอง  ประกอบกับมีกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีจ านวนน้อย จึงใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้น 
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ผลการวิจัย 
นักศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 30 คน (ร้อยละ 85.7) อายุระหว่าง 21 ถึง 23 ปี พบอายุ21 ปีมาก

ที่สุดคือ จ านวน 26 คน (ร้อยละ 74.3 ) โดยมีอายุเฉลี่ย 21.31 ป ี ตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 35) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ  ̅ SD 

เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
5 
30 

 
14.3 
85.7 

  

อายุ 
  21 ปี 
  22 ปี 
  23 ปี 

 
26 
7 
2 

 
74.3 
20.0 
5.7 

21.31 0.58 

  
 นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23 คะแนน       
(SD = 0.58) เมื่อแบ่งตามระดับคุณภาพพบอยู่ในระดับดีมากถึงร้อยละ 80 รองลงมาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 20 เมื่อจ าแนกตาม
รายข้อของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจาก 5 ข้อ พบว่า ภาพรวมมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ     

ดีมาก ( ̅ = 3.80, SD = 0.41) โดยพบว่า การวางแผนแก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.66 (SD = 0.48) รองลงมาคือ 
ตรวจสอบการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 (SD = 0.60) และพบว่าข้อที่มีระดับคะแนนคุณภาพดีมากที่มีจ านวนมากที่สุด
คือ การวางแผนแก้ไขปัญหา และตรวจสอบการแก้ปัญหา มีถึงร้อยละ 65.7 รองลงมาคือ สรุปกรณีศึกษา และก าหนด
เป้าหมาย/ ปัญหา ร้อยละ 42.9 และ 37.1 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2, 3 และ 4 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2  จ านวน  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3  

ระดับคะแนนคุณภาพ ระดับ จ านวน ร้อยละ  ̅ SD 
ดีมาก (16-20คะแนน) 4 28 80 17.23 2.08 
ดี (11-15 คะแนน) 3 7 20 

 
ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
 ชั้นปีที่ 3  

รายการประเมิน  ̅ SD ระดับ 

1.ก าหนดเป้าหมาย/ ปัญหา 3.34 0.54 ดี 
2.วางแผนแก้ปัญหา 3.66 0.48 ดีมาก 
3.ด าเนินการแก้ปัญหา 3.29 0.52 ดี 
4.ตรวจสอบการแก้ปัญหา 3.60 0.60 ดีมาก 
5.สรุปกรณีศึกษา 3.34 0.64 ดี 

รวม  3.80 0.41 ดีมาก 
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ตารางท่ี 4  จ านวน  ร้อยละ ของระดับคุณภาพของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
 ชั้นปีที่ 3 จ าแนกตามรายข้อ 

รายการประเมิน ระดับคะแนนคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ก าหนดเป้าหมาย/ ปัญหา 13 37.1 21 60.0 1 2.9 
2.วางแผนแก้ปัญหา 23 65.7 12 34.3 0 0 
3.ด าเนินการแก้ปัญหา 11 31.4 23 65.7 1 2.9 
4.ตรวจสอบการแก้ปัญหา 23 65.7 10 28.6 2 5.7 
5.สรุปกรณีศึกษา 15 42.9 17 48.6 3 8.6 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 85.7 อาจเนื่องมาจากการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อวิชาชีพพยาบาล 
พบว่า เพศหญิงมีการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อวิชาชีพในทางบวกมากกว่าเพศชาย ซึ่งงานพยาบาลเป็นงานที่มีความรับผิดชอบและใช้
ความอดทนสูง จึงเป็นเรื่องท้าทาย ดังนั้น เพศหญิงจึงมีแนวโน้มเรียนวิชาชีพพยาบาลมากกว่าเพศชาย (วิมล, 2550)สอดคล้อง 
กับการศึกษาของ มณฑา (2550) เกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 99.45  ในส่วนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก ( ̅= 17.23, SD= 2.08) สอดคล้องกับการศึกษาของ นรรธพงษ์ 
ใครเครือ และคณะ (2560) พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยรวมอยู่ระดับ
ดี และสอดคล้องกับฤทัยรัตน์ ชิดมงคลและคณะ (2559) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลจะเกิดการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างมากระหว่างการฝึกประสบการณ์ในคลินิก เพราะในการฝึกประสบการณ์ในคลินิก นักศึกษาพยาบาลจะได้
เผชิญกับสถานการณ์ที่แปลกใหม่ หลากหลาย เป็นสถานการณ์ในบริบทที่แท้จริง และน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการให้
การพยาบาล ผู้รับบริการตามสภาพปัญหาที่แท้จริง อาจารย์พยาบาลที่สอนในคลินิกจึงมีบทบาทส าคัญ ในการช่วยเหลือ 
ชี้แนะ สนับสนุนให้นักศึกษาพยาบาลได้พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในกระบวนการ
พยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับกลวิธีหรือรูปแบบการสอนในคลินิก มีหลายรูปแบบ ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นกับตัว
นักศึกษา อาจารย์พยาบาล สถานการณ์ในหอผู้ป่วย หรือบริบทชุมชนของผู้รับบริการ  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนากระบวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้สอนในวิชาทางการพยาบาลทั้งหมด
ควรมีวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพิ่มขึ้นโดย
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายหรือการค้นหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ 

2. การวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจ ากัดเพียง 35 คนและไม่ได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมจึงควรที่จะมีการศึกษาในลักษณะนี้อีก โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 3. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลเพิ่มเติมเพ่ือน าผลการศึกษามา
วางแผนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลต่อไป 
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4. มีศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั 

3. มีการศึกษาหรือติดตามประเมินผลระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จน
ส าเร็จการศึกษา 

 
สรุปผลการวิจัย 
 นักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23 คะแนน       
(SD = 0.58) :ซึ่งในระดับคะแนนคุณภาพพบอยู่ในระดับดีมากถึงร้อยละ 80 รองลงมาอยู่ในระดับดี ร้อยละ 20 โดยพบว่า 

ภาพรวมมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับดีมาก ( ̅ = 3.80, SD = 0.41) โดยข้อที่พบค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือการวางแผนแก้ไขปัญหา ( ̅= 3.66, SD = 0.48) รองลงมาคือ ตรวจสอบการแก้ปัญหา ( ̅= 3.60, SD = 0.60) 
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 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ให้โอกาสและสนับสนนุทุนในการท าวิจัย 
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ความพึงพอใจต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวตามแนวทาง 
INHOME-SSS ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชัน้ปีที่ 3  

SATISFACTION OF THE THIRD-YEAR NURSING STUDENTS ON USING THE INHOME-SSS 
TOOL TO ASSESS NEEDS OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES 

 
จันทร์จิรา   อินจีน*  สิรีวัฒน์   อายุวัฒน์   และศุภวรรน  ยอดโปร่ง 

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail: jjanbok.d@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดเด่น 
และจุดด้อยของแบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 53 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัย 2 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาช เท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาจ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.23; S.D. = 0.11) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาวางแผนการพยาบาลได้มากที่สุดและเป็นเครื่องมือที่
ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพเพื่อการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.34; S.D. = 0.68และS.D. = 0.59) 
รองลงมาคือ ระยะเวลาการบันทึกในแบบประเมินเหมาะสมและเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการดูแลครอบครัวแบบองค์รวม ( ̅= 
4.28; S.D. = 0.57,  ̅ = 4.23; S.D.=0.67) ตามล าดับ  จุดเด่นของแบบประเมินคือสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนไม่ซับซ้อน  
เก็บง่ายมากที่สุด ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาผู้ปุวยได้ ร้อยละ 20.8 จุดด้อยที่พบมากที่สุด
คือบางหัวข้อยังไม่ชัดเจน ไม่ละเอียดร้อยละ 26.4  รองลงมาคือแบบฟอร์มใช้งานไม่สะดวก เป็นตาราง และค าถามเข้าใจยาก 
ซับซ้อน ร้อยละ 11.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียน การ
สอนในส่วนของแบบประเมินเพื่อการเก็บรวมรวบข้อมูลของผู้ปุวยและครอบครัว และสามารถน าแบบประเมินไปปรับในการ
ดูแลผู้ปุวยและครอบครัวในเย่ียมบ้านเพื่อแก้ไขจัดการปัญหาที่พบขณะเยี่ยมบ้านได้  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ  INHOME-SSS นักศึกษาพยาบาล,วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 
 

Abstract 
 The objectives of this survey research are to assess the satisfaction and to assess the advantages 

and disadvantages of utilizing this assessment tool of the nursing students on using the INHOME-SSS 
tool to assess needs of patients and their families in the family and community nursing practice 
courses I,. The participants were 53 third-year nursing students. The instruments included 2 questionnaires 
developed by a researcher. The content validity of the questionnaires was proved by three experts. The 
Cronbach’s Alpha Coefficient of the tools was 0.85. Descriptive statistics were used to analyze the 
data. The results showed that the average score of satisfaction was at a high level ( ̅= 4.23; S.D. = 0.11). 
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The items that had highest scores were the INHOME-SSS tool help nursing students to apply 
information to develop nursing care plan and help them to communicate with health care team of 
continuously taking care of families ( ̅= 4.34, S.D. = 0.68 and S.D. = 0.59, respectively). The second rank 
was time to record data was appropriate ( ̅= 4.28; S.D. = 0.57). The third rank was this tool promoted the 
holistic family care ( ̅= 4.23; S.D. = 0.67. The advantages of this assessment form included the ease of 
using the form and data analysis of patients’ health problems (49.1 %, 20.8 % respectively). The most 
common disadvantages included some items were unclear (26.4 %), the tables were inconvenient and 

complicated to use (11.3 %). Findings of this study showed that the INHOME-SSS tool can be used as a 

guide for nursing instructors to improve the teaching strategy of collecting data of patients and families, 
and can be applied to develop a better care plan for home visiting of patients and families. 
 
Keywords: satisfaction, INHOME-SSS, nursing students, family and community nursing practicum I 
 
บทน า 
 ในการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล
ประเมินปัญหาสุขภาพครอบครัว และให้การดูแล ส่งเสริม ปูองกันสุขภาพครอบครัวและชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพ และให้การ
ดูแลสุขภาพที่บ้านโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยนักศึกษาพยาบาลจะฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ เกี่ยวกับประสบการณ์ การเยี่ยมบ้าน  อนามัยโรงเรียน  การให้ภูมิคุ้มกัน และงานอาชีวอนามัย           
( วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช,2561) ซึ่งการเยี่ยมบ้านได้ถูกก าหนดเป็นประสบการณ์ที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่าน
การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว  

การเยี่ยมบ้าน  (Home visit) หมายถึง รูปแบบการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยทีม
สุขภาพจะออกไปเยี่ยมผู้ปุวยและครอบครัวที่บ้าน อาจไปเยี่ยมครั้งแรกเพื่อประเมินสภาพความเจ็บปุวยของผู้ปุวยและ
ครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเป็นระยะๆ เมื่อผู้ปุวยหรือทีมต้องการ ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบ ทีมสุขภาพอาจจะน า ทีม
ออกเยี่ยมบ้านทุกครั้งก็ได้ (กฤษฎิ์  ทองบรรจบและสายพิณ หัตถีรัตน์, ม.ป.ป.) การเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ปุวยที่บ้านเป็น
กิจกรรมเชิงรุกและเชิงลึกที่ทาให้เรามองภาพการดูแลผู้ปุวยทั้งตัวและเหมาะสมกับครอบครัวและสภาพแวดล้อม ได้ชัดเจนขึ้น 
กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยทักษะหลายๆ ด้าน เพื่อให้ภารกิจบรรลุเปูาหมาย ซึ่ง 1 ในทักษะที่ส าคัญคือ ทักษะการสื่อสาร
และค้นหาข้อมูล (วิโรจน์ วรรณภิระ, 2555 )  

การค้นหาข้อมูลหรือการประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment) ถือเป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญในกระบวนการ
พยาบาล เป็นการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของผู้รับบริการต่อภาวะสุขภาพและการเจ็บปุวยตลอดจน
ความสามารถในการจัดการความต้องการในการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นขั้นตอนที่ท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง .การประเมิน
สภาพพยาบาลสามารถสร้างเครื่องมือหรือมีแบบประเมินต่างๆ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดขอบเขตในการรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
บุคคล หรือข้อมูลจากแฟูมประวัติต่างๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจปัญหาทั้งจากโรคและปัญหาทางสังคมที่ส่งผล
กระทบต่อการฟื้นหายของผู้ปุวยได้มากขึ้น เช่น แบบประเมินภาวะท้องผูก  การพยาบาลผู้ปุวยที่บ้านใช้ INHOMESSS เป็น
แนวทางการประเมินภาวะสุขภาพ (นวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา,ทิพย์สุดา  ลาภภักดีและพัชรีย์  กลัดจอมพงษ์, 2556) 
INHOMESSS เป็นเครื่องมือทางเวชศาสตร์ครอบครัวที่นิยมน ามาใช้ในการประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและ
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ครอบครัว และถูกก าหนดไว้เป็นตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ประเมินสุขภาพของกลุ่มเปูาหมายและครอบครัวให้ครอบคลุมใน
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ปุวยที่บ้าน (ส านักการพยาบาล ,2559)  

วิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ ผู้วิจัยได้น าแนวทาง INHOMESSS มาใช้เป็นเครื่องมือในประเมิน
ปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวซึ่งผู้วิจัยเองเป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว และยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้มา
ก่อน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความ
ต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 ให้มคีุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวย
และครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดเด่น และจุดด้อยของแบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและ
ครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS 

ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจเพื่อศึกษาพึงพอใจของของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ต่อการใช้แบบประเมิน
ปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ในการเรียน
การสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 ปีการศึกษา 2560 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความ
ต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 INHOME-SSS หมายถึง เครื่องมือในประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัว  
 นักศึกษาพยาบาล หมายถึง นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 ภาคการเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเชิงส ารวจเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความต้องการของ
ผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช  เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 15 กรกฎาคม 2561 

ประชากร 
 การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 53 คน โดยวิธีการสุ่มแบบ
ง่าย  และจากการด าเนินการสอบถามนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ยินดีสมัครใจเข้าร่วมวิจัยทุกคน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 2 ชุด คือ 
 1. แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลเกี่ยวกับโรค (Medical Assessment)  การประเมินตามแนวทาง IN HOME-SSSและ 
BATHE technique  และการติดตามเย่ียม 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือ INHOMESSS ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามและความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือ  INHOMESSS  
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 การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา(content validity) ของแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องมือ 
INHOMESSS โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาความเที่ยงของแบบสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ คอนบราค เท่ากับ 0.85 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเข้าพบนักศึกษาพยาบาลชี้แจงวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยและขออนุญาตเก็บข้อมูล หลังฝึกภาคปฏิบัติวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 เสร็จสิ้น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามใส่ซองเพื่ออ านวยความสะดวกให้กลุ่มตัวอย่างใน 
การตอบแบบสอบถาม จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและน าผลไปวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
 นักศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 47 คน (ร้อยละ 88.7) อายุระหว่าง 21 ถึง 23 ปี พบอายุ21 ปีมาก
ที่สุดคือ จ านวน 38 คน (ร้อยละ 71.7 ) โดยมีอายุเฉลี่ย 21.32 ปี  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
( ̅= 4.23; S.D. = 0.11) โดยนักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและ
ครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ในประเด็นเกี่ยวกับเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล
ได้มากที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพเพื่อการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ( ̅= 4.34; S.D. = 
0.68และS.D. = 0.59) รองลงมาคือ ระยะเวลาการบันทึกในแบบประเมินเหมาะสมและเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการดูแล
ครอบครัวแบบองค์รวม ( ̅= 4.28; S.D. = 0.57,  ̅= 4.23; S.D.=0.67) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้แบบประเมินปัญหาความ
ต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุนชน 1 ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

รายการประเมิน  ̅ SD ระดับ 

1.ระยะเวลาการบันทึกในแบบประเมินเหมาะสม 4.28 0.57 มาก 
2.เป็นเครื่องมือที่สามารถในการใช้งานได้สะดวก  ง่าย  ไม่ซับซ้อน 4.08 0.73 มาก 
3.เป็นเครื่องมือที่ออกแบบได้เหมาะสมสามารถระบุปัญหาและ
ความต้องการของผู้รับบริการได้ 

4.13 0.68 มาก 

4.เป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล
ได้ 

4.34 0.68 มาก 

5.เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการดูแลครอบครัวแบบองค์รวม 4.23 0.67 มาก 
6.เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพเพื่อการ
ดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

4.34 0.59 มาก 

รวม  4.23 0.11 มาก 
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นักศึกษามีความคิดเห็นว่าแบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS มี
จุดเด่นเกี่ยวกับสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนไม่ซับซ้อน  เก็บง่ายมากที่สุด จ านวน 26 คน ( ร้อยละ 49.1) รองลงมาคือ
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาผู้ปุวยได้ จ านวน 11 คน ( ร้อยละ 20.8 ) ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  จ านวน  ร้อยละของจุดเด่นของแบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง  
INHOME-SSS 

จุดเด่น จ านวน ร้อยละ 

ระบุภูมิหลังในอดีตเชื่อมโยงให้เห็นพฤติกรรม สาเหตุหรือปัญหาของผู้ปุวยได้ 3 5.7 
สามารถมองภาพรวมของปัญหาในผู้ปุวยได้ 3 5.7 
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาผู้ปุวยได้ 11 20.8 
เหมาะสมกับการเยี่ยมบ้าน 1 1.9 
มีความชัดเจนของข้อมูลที่เก็บรวบรวม 4 7.5 
เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนไม่ซับซ้อน  เก็บง่าย 26 49.1 
แบบฟอร์มชัดเจน 1 1.9 
สามารถใช้สอบถามข้อมูลครอบครัวได้จริง 2 3.8 
ครอบคลุมถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาของผู้ปุวย 1 1.9 
เก็บข้อมูลครบองค์รวม 1 1.9 

  
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าแบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS ไม่

มีจุดด้อยมากที่สุด จ านวน 17 คน ( ร้อยละ 32.1 ) แต่พบว่าจุดด้อยที่พบมากที่สุดคือบางหัวข้อยังไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด 
จ านวน 14 ( ร้อยละ 26.4 ) รองลงมาคือ แบบฟอร์มใช้งานไม่สะดวก เป็นตาราง และค าถามเข้าใจยาก ซับซ้อน จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 11.3 ) ดังตารางที่ 3. 

 
ตารางท่ี 3  จ านวน  ร้อยละของจุดด้อยของแบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง     
INHOME-SSS 

จุดเด่น จ านวน ร้อยละ 
ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในอดีตและภูมิหลัง 1 1.9 
บางหัวข้อยังไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด 14 26.4 
ไม่สามารถระบุปัญหาผู้ปุวยไดช้ัดเจน 2 3.8 
แบบฟอร์มใช้งานไม่สะดวก เป็นตาราง 6 11.3 
ใช้เวลาเก็บข้อมูลมาก 2 3.8 
ละเอียดมากเกินไปในบางข้อมูล 3 5.7 
ค าถามเข้าใจยาก ซับซ้อน 6 11.3 
ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้แบบประเมิน  2 3.8 
ไม่มีจุดด้อย 17 32.1 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.23; 
S.D.= 0.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อเกี่ยวกับเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาวางแผนการพยาบาล
ได้มากที่สุดและเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทีมสุขภาพเพื่อการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง (  ̅= 4.34;        
S.D = 0.68และS.D. = 0.59) รองลงมาคือ ระยะเวลาการบันทึกในแบบประเมินเหมาะสมและเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการดูแล
ครอบครัวแบบองค์รวม ( ̅= 4.28; S.D. = 0.57,  ̅= 4.23; S.D.=0.67) ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเยี่ยมบ้านเป็น
กิจกรรมหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาให้เป็นไปตามเปูาหมาย การเยี่ยม
บ้านเป็นเครื่องมือหนึ่งในการท าให้สามารถเข้าใจภาพชีวิตจริงของผู้ปุวยได้มากที่สุด (สายพิณ หัตถีรัตน์,2554) โดยตัวที่จะ
ช่วยเข้าถึง เข้าใจครอบครัว คือ แบบประเมินซึ่ง INHOME-SSSGเป็นแบบประเมินที่ท าให้ทราบข้อมูล และเข้าใจผู้ปุวยในแบบ
องค์รวม คล้ายคลึงกับการศึกษาของสมทรง ราชนิยม และกฤษณี สระมุณี (2559 ) ที่พบว่า การประเมินผู้ปุวยโดยใช้หลักการ 
INHOMESSS ท าให้เข้าใจผู้ปุวยในแบบองค์รวมผลการประเมิน INHOMESSS ยังพบว่าผู้ปุวยส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวที่
ล าบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้เลยสูงถึงร้อยละ 66.67 แสดงให้เห็นว่าผู้ปุวยที่ได้รับการเยี่ยมบ้านในการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ปุวยด้วยโรคเรื้อรังมีการเคลื่อนไหวที่ล าบาก อันเป็นสาเหตุส าคัญที่จะก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาได้ ผู้ปุวยกลุ่มนี้จึง
สมควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และสอดคล้องกับ ปริญา ถมอุดทาและคณะ (2560) ที่ใช้ INHOME-SSS ในการ
ค้นหาปัญหาการใช้ยา สาเหตุ การแก้ปัญหาพบว่าสามารถเพิ่มการบริบาลเภสัชกรรมได้ครอบคลุมกลุ่มผู้ปุวยที่คัดเลือกเพื่อคัด
กรองผู้ปุวยที่มีปัญหาการใช้ยาที่บ้านและเภสัชกรสามารถแก้ไขจัดการปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ปุวยได้   

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งนี ้สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการปรับปรุงการเรียน การสอนในส่วนของแบบ
ประเมินเพื่อการเก็บรวมรวบข้อมูลของผู้ปุวยและครอบครัว และสามารถรู้น าแบบประเมินไปปรับในการดูแลผู้ปุวยและ
ครอบครัวในเยี่ยมบ้านเพื่อแก้ไขจัดการปัญหาที่พบขณะเยี่ยมบ้านได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาผลของการใช้แบบประเมินปัญหาความต้องการของผู้ปุวยและครอบครัวตามแนวทาง INHOME-SSS
ต่อการดูแลผู้ปุวยและครอบครัวในเยี่ยมบ้าน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23; S.D. = 0.57) จุดเด่นของแบบประเมินคือ
สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนไม่ซับซ้อน เก็บง่ายมากที่สุด ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา
ผู้ปุวยได้ ร้อยละ 20.8 จุดด้อยที่พบมากที่สุดคือบางหัวข้อยังไม่ชัดเจน ไม่ละเอียด ร้อยละ 26.4 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ที่ให้โอกาสและสนับสนนุทุนในการท าวิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  นักศึกษาพยาบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาในการท าวิจัย จนส าเร็จ
ลุล่วงด้วยด ี 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุน่  
ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพษิณุโลก 

FACTOR AFFECTING TO ADOLESCENT ALCOHOL DRINKING IN IN BANGRAKAM SUB-
DISTRICT, BANGRAKAM DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 

 
จารุวรรณ บุญวุฒิวิวัฒน์1*  และ พงศ์พิษณุ บุญดา2  

1โรงพยาบาลบางระก า พิษณุโลก   
2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 

*corresponding author e-mail jaruwan1967@gmail.com 
  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยจากบริบททาง
สังคม และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่มีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ในอ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยตัวอย่างที่ศึกษามีจ านวน 280 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์เชื่อถือได้ 0.845 เป็น
เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) เพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผลการวิจัยพบว่า (1) ตัวแปร การคล้อย
ตามเพื่อนบ้าน การก าหนดมาตรการลงโทษ ความสามารถและพฤติกรรมการดื่มในครอบครัว ที่ร่วมกันท านายพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้านได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปร
ทั้งสี่สามารถอธิบายการผันแปรพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้ร้อยละ 58.9 (R2 =0.589) (2) ตัวแปร 
การคล้อยตามเพ่ือนบ้าน ความสามารถ การก าหนดมาตรการลงโทษ อาชีพหลักของผู้ปกครอง และการให้ค าแนะน า ที่ร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้านได้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทั้งห้าสามารถอธิบายการผันแปรพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้ร้อยละ 
57.6 (R2 =0.576)  
 
ค าส าคัญ : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียนชั้นมัธยม ทฤษฎีอิทธพิลไทรอาติก 
 

Abstract 
 This research aimed to study intra-personal influence factors, social context influence factors and 
cultural environment influence factors affecting alcohol drinking in high-school students in Bangrakam 
District, Phitsanulok Province. There were 280 samples in the study. Survey data were collected by 
questionnaires. The reliability of the questionnaires was 0.845. Data analyzed with the use of descriptive 
statistics and multiple linear regression to find factor affecting alcohol drinking in high-school students.  

Research findings which expressed the factor affecting alcohol drinking were: (1) conforming to 
neighbors, determination of punitive measures, ability, and family drinking behavior that together 
predicted adolescent alcohol drinking behavior In the manner of drinking alcoholic beverages in the 
home with statistical significance which all four variables can explain the variability of alcohol drinking 
behavior of teenagers at 58.9 percent (R2 = 0.589); (2) conforming to neighbors, determination of punitive 
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measures, ability, the main occupation of parents, and giving advice that together predicted adolescent 
alcohol drinking behavior In the manner of drinking alcoholic beverages out the home with statistical 
significance which all four variables can explain the variability of alcohol drinking behavior of teenagers at 
57.6 percent (R2 = 0.576). 

 
Keywords: alcohol drinking, high school students, Triadic influence theory  
 
บทน า   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้มุ่งเน้น การเตรียมเยาวชนให้มี
ความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ ทักษะชีวิตและความรู้ พ้ืนฐานโดยผลักดันให้ ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนให้ 
ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) อย่างไรก็ตาม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น เครื่องดื่มที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในสังคมไทย สามารถพบเห็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใน 
ทุก ๆ เหตุการณ์ เช่น งานเลี้ยงฉลอง งานสังสรรค์ งานท าบุญ หรือแม้กระทั่งงานศพ จึงอาจจะกล่าวได้ ว่าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม การบริโภคของคนไทย การรณรงค์ให้เยาวชน ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง
เป็นสิ่งที่ยาก และต้องใช้ความพยายามและความร่วมมือกันอย่างมาก จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 
พบว่าประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 32.3 เป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัยเยาวชน (15-24 ปี) มีอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่ม 
คือ 16.7 ปี และมี พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ และเคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุสูงกว่าวัยอื่นๆ 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) สาเหตุที่เยาวชน บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เนื่องจากเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยาก
ลอง ต้องการความ เป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวสูง ซึ่งเมื่อบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ชักจูง
น าไปสู่การใช้ความรุนแรงได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ทะเลาะวิวาทกับเพื่อน ท าร้ายร่างกายและฆ่าผู้อื่น เป็นต้น (ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553; Piyasil, 2008) จากสถานการณ์
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนและวัยรุ่น ในปัจจุบันนั้น จ าเป็นจะต้องมีการระวังและ
ป้องกัน อย่างจริงจัง เพราะอายุของผู้เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น เนื่องจากวัยรุ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงจากพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ที่ท าให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการด่ืมได้ง่ายกว่ากลุ่มอายุอื่น การ
แสวงหาแนวทางเพื่อการควบคุมการ ขยายตัวของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลด ความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะในวยัรุ่น ซึ่งเสี่ยงต่อการดื่มและการได้รับผลกระทบ จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับสอง รอง
จากกลุ่มที่อยู่ในวัยท างาน (บัณฑิต และคณะ, 2553) การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นความสนใจ เกี่ยวกับปัจจัยและกระบวนการเข้า
สู่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่ติดตามมา จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น เนื่องจากวัยรุ่นซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีส าคัญยิ่ง ทีจ่ะต้องพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า แต่ประชากรกลุ่มผู้เป็นวัยที่อยู่ในช่วงแห่ง
การเปลี่ยนแปลงจากเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มักจะมีอารมณ์อ่อนไหว และถูกชักจูงให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ง่าย เป็นวัยทีอ่ยากรู้อยากเห็น อยากเล่น อยากลอง มีความ ต้องการทีจ่ะเลือกท ากิจกรรมต่าง ๆ แต่ความ ละเอียดอ่อนของ
จิตใจวัยรุ่นเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประกอบกับในทุกวันนี้ กลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาดของเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ พยายามจับกลุ่มเป้าหมายท าตลาดไปที่กลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน ด้วยการสร้าง
ค่านิยมการดื่มแล้วดูดี และอีกหลากหลายวิธีเพื่อจูงใจให้ผู้ที่ไม่เคยดื่มได้ทดลองลองดื่ม ขณะเดียวกันกลุ่มธุรกิจ และผู้จ า 
หน่ายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะร้านประเภท ผับ บาร์ พยายามใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่ม
วัยรุ่น ให้เป็นลูกค้าของร้าน (พนมพร ธรศรี, 2548) การศึกษาครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้กรอบแนวคิด 

710



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ทฤษฎีอิทธิพลไทรอาดิก (Triadic influence theory) พัฒนาขึ้นโดยเฟรย์และเพเทรียติส (Flay and Petraitis, 1994) เป็น
แนวทางในการศึกษา ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยจากอิทธิพล 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยจากภายในตัวบุคคล (intra-personal 
influence factor) ปัจจัยจากบริบททางสังคม (social context influence factor) และปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทาง 
วัฒนธรรม (cultural environment influence factor) รวมทั้งพฤติกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น ผลที่
ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ก าหนดนโยบายให้ทราบถึงสถานการณ์และความเป็นไปของปัญหาที่เกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเห็นความส าคัญในการควบคุมปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1) วิธีการวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรยีนระดับมัธยม ในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการจัดเกบ็รวบรวมข้อมูล   

2) ประชากรและตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,353 คน โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบอ้างอิงความ
น่าจะเป็น (probabilistic sampling) โดยเลือกตัวอย่างแบบ กลุ่มสองขั้น (two-stage cluster sampling) มีหน่วยตัวอย่าง
ปฐมภูมิ (primary sampling unit, PSU) คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และหน่วยตัวอย่างทุติยภูมิ (secondary sampling 
unit, SSU) คือ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา การเลือกตัวอย่างแต่ละขั้นใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random 
sampling) ในขั้นที่หนึ่งเลือก โรงเรียน ในขั้นที่สอง เลือกห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษา จากแต่ละโรงเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคน
ที่อยู่ในห้องเรียนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างจะเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยการตอบแบบสอบถาม ได้ตัวอย่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รวม
ทั้งสิ้น 450 คน  

3) เครื่องมือและการทดสอบคุณภาพ การศึกษานีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย 
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามจะประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 
ของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย รายได้ สถานภาพการสมรสของบิดามารดา การพักอาศัย ฐานะทางเศรษฐกิจ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของตัวอย่างและบุคคลใกล้ชิด ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความรู้และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะค าถามเป็นค าถามในแบบมาตรส่วน ประมาณค่า ตามวิธีของลิเคริ์ต (Likert scale) และ ค า 
ถามวัดความรู้แบบถูกผิด ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ในแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ตาม วิธีการของครอนบาค (cronbach’s alpha) ผลจากการวิเคราะห์พบว่าได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ (reliability coefficient) 0.845 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.6 ซึ่งกล่าวได้ว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความ
น่าเชื่อถือ สามารถน าไปศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ต่อไป  

4) การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนีม้ีขั้นตอนและรายละเอยีดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
4.1 การพรรณนาข้อมูลทั่วไป รวมถึงค าถามเกีย่วกบัความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ จะใช้การน าเสนอด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการแปลความหมายของ
คะแนนที่ได ้(Demircioglu et al., 2014) ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (มากที่สุด) 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 คือ เห็นด้วย (มาก) 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 คือ ไม่แน่ใจ (ปานกลาง) 
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คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 คือ ไม่เห็นด้วย (น้อย) 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (น้อยที่สุด) 
4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ สถิติทดสอบไคก าลังสอง 

(Chi-square test)  
4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression) 
 

ผลการวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน  

พบว่า วัยรุ่นต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.9 อายุ 10- 
15 ปี ร้อยละ 78  ระดับการศึกษาเป็นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 77.5 ลักษณะการพักอาศัยส่วนใหญ่ พักกับครอบครัว
ตนเอง อยู่ร่วมกับ บิดา/ มารดา ของตนเอง ร้อยละ 83.6 รายได้ต่อเดือน 501-1,000 บาท ร้อยละ 57.9อาชีพหลักของ
ผู้ปกครองท าไร่ท านา ร้อยละ 90.4 และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว ดื่มร้อยละ 46.1 ไม่ดื่ม 53.9  ดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จ านวน และร้อยละของข้อมูลพื้นฐานของวัยรุ่นต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 
(N=280) 

ร้อยละ 

เพศ 
ชาย  
หญิง 

 
129 
151 

 
46.1 
53.9 

อายุ 
10-15 ปี 
16-20 ปี 

 
219 
61 

 
78.2 
21.8 

ระดับการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
4 

217 
59 

 
1.4 
77.5 
21.1 

ลักษณะการพักอาศัย   
ครอบครัวตนเอง อยู่ร่วมกับ บิดา/ มารดา ของตนเอง 234 83.6 
ครอบครัวตนเอง อยู่ร่วมกับ บิดา/ มารดา ของภรรยา หรือสามี 12 4.3 
ครอบครัวตนเอง (พ่อ/ แม่/ ลูก) 34 12.1 
ครอบครัวตนเอง (สามี/ ภรรยา) - - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน 
(N=280) 

ร้อยละ 

รายได้ต่อเดือน   
1-500 บาท 22 7.9 
501-1,000 บาท 162 57.9 
1,001-1,500 บาท 34 12.1 
1,500 บาทขึ้นไป 62 22.1 

อาชีพหลักของผู้ปกครองของท่าน   
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 .7 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 .4 
ลูกจ้างเอกชน/บริษัท 8 2.9 
ค้าขาย 7 2.5 
ท าไร่ท านา 253 90.4 
อื่นๆ 9 3.3 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัว   
ด่ืม 129 46.1 
ไม่ดื่ม 151 53.9 

 
 ส่วนความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปรับปรุง (1-59 คะแนน) ร้อยละ 90.7 มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในระดับปานกลาง เป็นส่วน
ใหญ่ ในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 46.6 ด้านการให้ค าแนะน า ร้อยละ 41.1 และด้านการก าหนดมาตรการลงโทษ 
ร้อยละ 37.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ในด้าน ด้านความสามารถ 
ร้อยละ 46.4  ด้านความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา ร้อยละ 44.3 ด้านความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น ร้อยละ 57.5 ด้านการ
ยอมรับตนเอง ร้อยละ 62.1 และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 60.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล้อยตามเพื่อนบ้านอยู่
ในระดับปานกลาง ร้อยละ 40.4 เกี่ยวกับ พฤติกรรมการดื่มสุรา ใน ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน ร้อยละ 
36.4  และในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน ร้อยละ 35.7 

2. การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ สถิติทดสอบไคก าลังสอง  
(Chi-square test)  

2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 
 

ตัวแปร พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบาง
ระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

Chi-sq. 
(sig.) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
คุณลักษณะส่วนบุคคล       

อาย ุ ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน 
10-15 ปี 26.8% 17.9% 26.8% 6.4% 0.4% 0.003 
16-20 ป ี 3.9% 3.2% 9.6% 5.0% 0.0% 

 ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน 
10-15 ปี 30.4% 15.0% 26.4% 6.1% 0.4% 0.005 
16-20 ปี  3.6% 4.6% 9.3% 4.3% 0.0% 

ลักษณะการพักอาศัย ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน 
ครอบครัวตนเอง อยู่ร่วมกับ 
บิดา/ มารดา ของตนเอง  

27.1% 14.6% 33.6% 7.9% 0.4% 0.003 

ครอบครัวตนเอง (สามี/ ภรรยา) 0.7% 1.4% 0.7% 1.4% 0.0% 
พ่อ/แม/่ลูก 2.9% 5.0% 2.1% 2.1% 0.0% 

รายได้ ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน 
1-500 บาท 5.0% 1.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.03 
501 – 1,000 บาท 20.0% 11.8% 20.4% 5.4% 0.4% 
1,001 – 1,500 บาท 4.3% 3.2% 3.9% 0.7% 0.0% 
1,501-2,000 บาท 4.6% 3.2% 10.0% 4.3% 0.0% 

ความรู้ ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน 
1-59 คะแนน (ต้องปรับปรุง) 23.2% 20.4% 36.1% 10.7% 0.4% 0.001 
60-69 คะแนน (พอใช้) 5.0% 0.0% 0.4% 0.7% 0.0% 
70-79 คะแนน (ดี) 2.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

 ลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน 
1-59 คะแนน (ต้องปรับปรุง) 27.1% 18.2% 35.4% 9.6% 0.4% 0.003 
60-69 คะแนน (พอใช้) 4.3% 0.7% 0.4% 0.7% 0.0% 
70-79 คะแนน (ดี) 2.5% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
ผลการทดสอบระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
โดยอายุ 10-15 ปี จะมีพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน้อยที่ สุด 

และปานกลาง ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน และ มีพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน้อยที่สุด ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน 
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ลักษณะการพักอาศัย ของครอบครัวตนเอง อยู่ร่วมกับ บิดา/ มารดา ของตนเองจะมีพฤติกรรมของคนในครอบครัว
ในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน้อยที่สุด ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน 

รายได้ของวัยรุ่น 501 – 1,000 บาท จะท าให้มีพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับน้อยที่สุดและปานกลาง ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน 

2.2 ปัจจัยอื่นๆ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ผลการทดสอบระหว่างความรู้กับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

โดยความรู้ระดับ 1-59 คะแนน (ต้องปรับปรุง) จะท าให้มีพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน้อยที่สุด และปานกลาง ทั้งในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน และลักษณะการ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในด้านการให้
ความรู้ความเข้าใจ ด้านการให้ค าแนะน า และด้านการก าหนดมาตรการลงโทษ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.001) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ในด้านความสามารถ ด้านความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา ด้าน
ความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น ด้านการยอมรับตนเอง และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value=0.001) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการคล้อยตามเพื่อนบ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 
ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.05 (P-value=0.001) 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้วิธี การถดถอย (simple regression) 
การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression)  พบว่า 
 

ตารางท่ี 3   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการพยากรณ์พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
 วัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก (ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน) 

ปัจจัยพยากรณ์ พฤติกรรม b Beta t sig. 

Conform ในบ้าน .740 .682 15.939 <0.001 
Punish ในบ้าน .143 .165 3.761 <0.001 
Ability ในบ้าน -.176 -.129 -3.247 0.001 
Behavior ในบ้าน -.164 -.079 -.079 0.044 
Constant ในบ้าน .982  4.127 <0.001 

ในบ้าน : R = 0.768, R2 =0.589, F = 98.674 
 
จากตารางที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในลักษณะ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน พบว่ามีตัวแปร Conform Punish Ability Behavior ที่ร่วมกันท านายพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.001, < 0.001, 0.001, 0.044) ซึ่งตัวแปรทั้งสี่
สามารถอธิบายการผันแปรพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้ร้อยละ 58.9 (R2 =0.589)  
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สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้   
(พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น) = .982+.164 (Behavior)+.176 (Ability)+.143 (Punish) 

+.740 (Conform) 
เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  
Zพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น= 0.682 (ZConform) + 0.165 (Z Punish) + 0.129 (Z Ability) + 0.079 (Z Behavior) 
 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise ในการพยากรณ์พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก (ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน) 

ปัจจัยพยากรณ์ พฤติกรรม b Beta t sig. 

Conform นอกบ้าน .691 .632 14.029 <0.001 
Ability นอกบ้าน -.168 -.122 -2.718 0.007 
Punish นอกบ้าน .166 .190 4.219 <0.001 
Job นอกบ้าน -.117 -.085 -2.151 .032 
GiveAdv นอกบ้าน -.097 -.090 -1.972 .050 
Constant นอกบ้าน 1.711  4.372 <0.001 

นอกบ้าน : R = 0.759, R2 =0.576, F = 74.559 

 
จากตารางที่ 4 การศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในลักษณะ

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน พบว่ามีตัวแปร Conform Ability Punish Job GiveAdv ที่ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p value < 0.001, 0.007, <0.001, .032, 
.050) ซึ่งตัวแปรทั้งห้าสามารถอธิบายการผันแปรพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้ร้อยละ 57.6 (R2 
=0.576)  

สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้   
(พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น) = 1.711+.097 (GiveAdv)+. 117 (Job)+. 166 (Punish) 

+.168 (Ability)+.691 (Conform) 
เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้  
Zพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น= 0.632 (ZConform+ 0.122 (Z Ability)+ 0.190 (Z Punish)+ 0. 085 (Z Job) + 0.090 

(Z GiveAdv) 
 

อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก“ มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
1. ด้านความคิดเห็นของตัวอย่าง เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ ในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการให้ค าแนะน า และด้านการก าหนดมาตรการลงโทษ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ในด้านความสามารถ ด้าน
ความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา ด้านความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น ด้านการยอมรับตนเอง และด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น และความคิดเห็นเกี่ ยวกับการคล้อยตามเพื่อนบ้าน มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2546) ที่กล่าวว่า กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของ
บุคคลในกลุ่มอ้างอิง และสอดคล้องตามทฤษฎีพัฒนาการ ทางสังคมของแอดเลอร์ (อุบลรัตน เพ็งสถิตย, 2544) ที่กล่าวว่า
บุคคลเมื่ออยู่ในสถานการณและ สิ่งแวดล้อมใด จะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา และบุคคลนั้นจะต้องมีการยอมรับว่าสังคม
มีความคาดหวังอะไรจากตน ฉะนั้นเด็กจึงควรต้องมีการเรียนรูทุกสิ่งทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ของสังคม และมีความสอดคล้องกับ
การ ศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าทัศนคติต่อการดื่มสุรา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา (พีรภัทร์ ชูชื่น และคณะ, 
2556) อาจอธิบายได้ว่า ทัศนคติต่อการดื่มสุราเป็นความคิด ความรู้สึก ภายในตัวบุคคลที่ทีต่อการดื่มสุรา ซึ่งจะน าไปสู่การมี
พฤติกรรมดื่มสุรา อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุที่เข้าใกล้การเป็นวัยรุ่นตอนปลาย (19-20 ปี) (นิตยา คชภักดี, 2554) 
เป็นวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเอง และอาจท าพฤติกรรมต่าง ๆ ตามใจตนเอง หากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดหรือความรู้สึก
ทางบวกต่อ การดื่มสุรา ก็จะท าให้มีพฤติกรรมการดื่มสุรา มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังกล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ พบว่าทัศนคติต่อการ
ดื่มสุรามีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ คุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุลักษณะการพักอาศัย รายได้ ความรู้ ด้านพฤติกรรมของคนในครอบครัวในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในส่วนการให้ความรู้ความเข้าใจ การให้ค าแนะน า และการก าหนดมาตรการลงโทษ ด้านความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเอง ในส่วนความสามารถ ความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา ความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น การยอมรับตนเอง และความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และที่ส าคัญคือการคล้อยตามเพื่อนบ้าน  

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้แก่ การคล้อยตามเพื่อนบ้าน ความสามารถ การ 
ก าหนดมาตรการลงโทษ อาชีพหลักของผู้ปกครอง พฤติกรรมการดื่มในครอบครัว และการให้ค าแนะน า ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
มีความสอดคล้องกับการศึกษา ที่ผ่านมาที่พบว่าพฤติกรรมการดื่มสุราของบุคคลในครอบครัวมีความสมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดื่มสุรา (สายพิณ สาประเสริฐ, 2544) อาจอธิบายได้ว่า ครอบครัวนั้นนับว่าเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มี ความส าคัญ 
(ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2552) และมีอิทธิพลในการปฏิบัติตัวของบุคคลในครอบครัวด้วยกันเอง หาก
บุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มสุรา ก็อาจจะท าให้ นักเรียนจ่าทหารเรือที่อาศัยอยู่ในครอบครัวนั้นๆ  มีพฤติกรรมการ
ดื่มสุราด้วย ดังนั้นพฤติกรรมการ ดื่มสุราของบุคคลในครอบครัวจึงมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการดื่มสุรา 

 
สรุปผลการวิจัย   

การศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก สรุปได้ว่า ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปร การคล้อยตามเพื่อนบ้าน การก าหนดมาตรการลงโทษ ความสามารถ
และพฤติกรรมการดื่มในครอบครัว ที่ร่วมกันท านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น  (ในลักษณะการดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน) ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทั้งสี่สามารถอธิบายการผันแปรพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ได้ร้อยละ 58.9  

ตัวแปร การคล้อยตามเพื่อนบ้าน ความสามารถ การก าหนดมาตรการลงโทษ อาชีพหลักของผู้ปกครอง และการให้
ค าแนะน า ที่ร่วมกันท านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น (ในลักษณะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอก
บ้าน) ได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทั้งห้าสามารถอธิบายการผันแปรพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่น ได้ร้อยละ 57.6  
 
 
 
 

717



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้ปบริหาร คปสอ.บางระก า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย 

ต ารา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในการสนับสนุนให้งานวิจัยเรื่องนี้ ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยด ี
 
เอกสารอ้างอิง 
กนิษฐา ไทยกล้า. (2550). การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างสถานที่จ าหน่ายและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 

ผู้บริโภค. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.), กรุงเทพฯ. 72 น.  
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10. แหล่งทีม่า:  

http://www. nesdb.go.th, 10 กันยายน 2558.  
นิตยา คชภักดี. (2554). พัฒนาการเด็ก. ในทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ชาคริยา  ธีรเนตร, อดิศร์สุดา  

เฟื่องฟู, สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์, และ พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์(บ.ก.),  ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กส าหรับเวช
ปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด. 

บัณฑิต ศรไพศาล, จุฑาภรณ์ แก้วมุงคุณ และ กมลา วัฒนพร. (2553). รายงานสถานการณ์ สุราประจ าปี พ.ศ. 2553.  
แหล่งที่มา : http:// www.cas.or.th, 24 ตุลาคม 2558.  

พนมพร ธรศรี. (2548). การวิเคราะห์ประเภทปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
 ในจังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.  
พีรภัทร์ ชูชืน่, สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, และ หฤยา  อารีย์วงศ์. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการดื่มสุราของ 

พยาบาลชายสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ. วารสารแพทยสารทหารอากาศ, 59(2), 29-36. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546) การบริหารการตลาดยุคใหม่ กรุงเทพ : ธรรมสาร 

สายพิณ สาประเสริฐ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดื่มสุราของนักเรียนนายสิบทหารบก.  
กรุงเทพฯ:  วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสขุศาสตร์) สาขาวิชาเอกพยาบาล สาธารณสุข 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล. 

ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, (2552). รายงานประจ าปี 2552 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว /  
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). การส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2557. กลุ่มสถิติ 
ประชากรและสังคม ส านักสถิติเศรษฐกิจและสังคม, กรุงเทพฯ.  

อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์. (2544). จิตวิทยาเรียนรู้. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Demircioglu, G., Aslan, A. and Yadigaroglu, M. (2014). Exploratory factor analysis study for the scale of  

high school students’ attitudes toward chemistry. Int. J. New Trend. Edu. Implicat. 5: 38-45.  
Flay, B.R. and Petraitis, J. (1994). The theory of triadic influence: A new theory of health behavior with  

implications for preventive interventions, Adv. Med. Soc. 4: 19-44.  
Piyasil, V. (2008). Family with adolescent. Retrieved August 18, 2008, from Office of Women’s Affairs and  

Family Development, Ministry of Social Development and Human Security Web Site: 
http://www.womenfamily.go.th. 

718



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตบริการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบลพลายชมุพล อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

DIFFERENCES OF HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF OLDER PERSONS IN TAMBON PLAI 
CHUMPHON HEALTH PROMOTING HOSPITAL, MUANG, PHITSANULOK PROVINCE 

 

เจษฎากร โนอินทร์1* พิสิษฐ์ พลูประเสริฐ1 และยุวดี พ่วงรอด2 
1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  

2คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก  
*corresponding author e-mail: jetsadakon.n@psru.ac.th 

  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 301 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนตั้งแต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การทดสอบที 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ใน

ระดับดี ( X = 3.06, S.D. = 0.211) โดยด้านพัฒนาจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.40, S.D.= 0.359) ซึ่งอยู่ในระดับดี

มาก  ขณะที่ ด้านโภชนาการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( ̅=2.96 S.D.=.202) โดยอยู่ในระดับดี ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพกับลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกันในด้าน อายุ การศึกษา สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพและการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  
 

ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล 

 

Abstract 

This research aimed to determine the health promoting behaviors among older persons and to 
compare health promoting behaviors of 301 older persons aged 60 years and above in Tambon Plai 
Chumpon health promoting hospital, Muang, Phitsanulok province, which were selected as samples using 
multi-stage sampling during December, 2017- March, 2018. A questionnaire was employed for data 
collection. Data were analyzed using descriptive statistics and the differences between groups were 
compared with Independent Sample T-test and One-way ANOVA. It was found that overall health 

promoting behaviors of all responders were at good level ( X = 3.06, S.D. = 0.211). 

Spiritual development dimension were at highest mean scores ( X = 3.40, S.D. = 0.359) which 
were high level. Meanwhile, nutritional aspect held the lowest average value ( ̅=2.96 

S.D.=.202), which was at low level. Based on comparisons between health promoting behaviors and 
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personal factors, it was disclosed that older persons with different age, educational level, family member, 
occupation and receiving health information had different health promoting behavior findings at the 0.05 
level of statistically significant difference. 
 
Keywords: older persons, health promoting behaviors, Tambon Plai Chumpon health promoting hospital 
 

บทน า   

สถานการณ์ปัจจุบันผู้สูงอายุในหลายประเทศทั่วโลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการคาดการณ์ของ
สหประชาชาติ ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ในปี พ.ศ. 2568 และร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2593 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศ ที่รายได้ต่ าและรายได้ปานกลางโดยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 80  
(WHO, 2012) และประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรนี้เช่นกัน เนื่องจาก
ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง และมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ (aging society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันจากการคาดการณ์แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ที่
เพิ่มขึ้นนั้น พบว่า อีก 20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดคือมีประชากรผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ 20 โดยข้อมูลนี้ได้มาจากการเปรียบเทียบกับประชากรในกลุ่มอายุอื่นๆ ในปี พ.ศ.  2558 เดิมมีประชากรผู้สูงอายุอยู่
ร้อยละ 10.4 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2578 จ านวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 22.9 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัวในเวลาๆ 20 ปี
เท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าอายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิดของเพศชายจะเพิ่มเป็น 75 ปี ส่วนเพศหญิงจะเพิ่มเป็น 80 ปี และ
อัตราส่วนวัยแรงงาน ต่อผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มลดลง ท าให้ประชากรวัยแรงงานจะมีภาระที่ต้องเกื้อหนุนดูแลผู้ สูงอายุเพิ่มขึ้น 
โดยมีอัตราส่วนวัยแรงงาน 7.2 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือ 2 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ.2558 
(United Nations, 2013)  

จากข้อมูลจ านวนประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ ปีพ.ศ.2555 – พ.ศ.2559 พบว่าอัตราร้อยละของ
ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 13.74 ในปี พ.ศ.2555 เป็นร้อยละ 16.43 ในปี พ.ศ.2559 คิดเป็นอัตรา
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 19.58 นอกจากนี้พบว่าในปี พ.ศ.2559 มีจ านวนผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้และสมควรได้รับความช่วยเหลือ จ านวน 360 คน ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลานจ านวน 86 
คน ต้องการความช่วยเหลือในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันพื้นฐานจ านวน 1,801 คน, ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังติดเตียง/ติดบ้าน 
จ านวน 5,632 คน ด ารงชีพเร่ร่อนขอทานจ านวน 277 คน พิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์จ านวน 526 คน (ส านักงานปกครอง
จังหวัดพิษณุโลก, 2559)  

อาจกล่าวได้ว่าจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรอายุ  60 ปีขึ้นไป เกินร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจเป็นเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ดีขึ้นประชาชนต่าง
ให้ความส าคัญของการมีสุขอนามัยที่ดีจึงมีผลท าให้ประชากรมีอายุยืนขึ้นขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงของสถานการณ์
ที่มีผู้สูงอายุเกินครึ่งยังคงเป็นก าลังแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งหน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคัญของ
แรงงานผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขภาพในท่ามกลาง
วิถีชีวิตและความเสี่ยงของพฤติกรรมที่พบว่า คนไทยมีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะ 5 โรคเรื้อรังซึ่งได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
ร้อยละ 31.7 โรคเบาหวาน ร้อยละ 13.3 โรคหัวใจ ร้อยละ 7.0 โรคอัมพาต/อัมพฤกษ์ ร้อยละ 2.5 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ 
ร้อยละ1.6 และโรคมะเร็ง ร้อยละ 0.5 แต่สามารถป้องกันได้หรือเมื่อเป็นโรคดังกล่าวแล้วถ้าสามารถปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับ
โรคที่ตนเองเป็น ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้เหมือนคนปกติ และไม่เกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน (ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2559) 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล เป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข ที่
รับผิดชอบในการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ จ านวน 5 หมู่บ้านของต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมี
จ านวนประชากรในพื้นที่จ านวน 7,450 คน และมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 1 ,220 คน คิดเป็น
ร้อยละ16.37 ของจ านวนประชากรทั้งหมดในจ านวนผู้สูงอายุดังกล่าวมีผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
จ านวน 271 คน คิดเป็นอัตราป่วย 4,621.41 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือโรคเบาหวาน จ านวน 130 คน อัตราป่วย 
2,216.91 ต่อแสนประชากร และโรคมะเร็งทุกชนิด จ านวน 27 คน อัตราป่วย 460.43 ต่อแสนประชากร (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลายชุมพล, 2559) จะเห็นได้ว่าอัตราการเกิดโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลายชุมพลยังอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางของการควบคุม 
ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นสามารถปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ดี ลดการเกิดโรคไม่
ติดต่อในผู้สูงอายุที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อลดความสูญเสียเหล่านั้น เพื่อท าให้ผู้สูงอายุมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นตาม
แนวนโยบายการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขโดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผ่านส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย 

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือกลุ่มคนกระท าเพื่อช่วยเพิ่มระดับความผาสุก
ไปสู่ภาวะสุขภาพดีหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยและการที่บุคคลให้คุณค่ากับภาวะสุขภาพของตนมากเท่าไรบุคคลนั้นจะแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อน าไปปฏิบัติมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ท้าทายว่า ถ้าผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจากครอบครัวชุมชนหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของตนเองทั้ง 6 ด้านตามกรอบ
แนวคิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ที่แบ่งเป็น 6 ด้านประกอบด้วยด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ (health 
responsibility) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relations) ด้านการออกก าลังกาย (physical- activity) 
ด้านโภชนาการ (nutrition) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ (spiritual growth) และการจัดการกับความเครียด (stress 
management) หรือการท ากิจกรรมที่ป้องกันการอ่อนล้าของร่างกายในตนเองถ้าผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
ได้ครบทั้ง 6 ด้านดังกล่าวแล้วก็จะเป็นรูปแบบแนวทางและการปฏิบัติที่สามารถท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีได้ (Pender et 
al., 2011) 

ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของภาวะสุขภาพและปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุในเขตบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการที่
ถูกต้อง เพราะถ้าผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและได้รับการส่งเสริมสุขภาพตนเองที่เหมาะสมจะช่วยให้ชะลอความเสื่อมถอยของ
ร่างกายตลอดจนช่วยเสริมสุขภาพจิตใจให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ทั้งนี้ปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ รายได้ 
อาชีพ การศึกษา อีกทั้งจ านวนสมาชิกของผู้สูงอายุในพื้นที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพได้ และอาจมีความ
แตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุและเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตบริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1,220 คน การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดโดย
สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น จ านวน 301 คน  

721



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 1) น าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาเปรียบเทียบ
สัดส่วนจากประชากรของผู้สูงอายุในแต่ละหมู่ และ 2) การสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน ตามใบรายชื่อของ
ประชากรผู้สูงอายุในแต่ละหมู่เพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีในแต่ละหมู่ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับ

บุคคลใด อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ โรคประจ าตัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพจ านวน 11 ข้อ 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพของตนเองตาม

กรอบแนวคิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ แบ่งเป็น 6 ด้าน ซึ่งดัดแปลงมาปานทิพย์ ประเสริฐผล และคณะ 
(2547) รวมทั้งหมด 40 ข้อ ประกอบด้วย 1) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ จ านวน 6 ข้อ 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล จ านวน 6 ข้อ 3) ด้านการออกก าลังกาย จ านวน 7 ข้อ 4) ด้านโภชนาการ จ านวน 5 ข้อ 5) ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ 
จ านวน 9 ข้อ และ 6) ด้านการจัดการกับความเครียด จ านวน 7 ข้อ โดยลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
ได้แก่ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง นานครั้ง และไม่เคยเลย เกณฑ์การให้คะแนนของข้อค าถามที่แสดงถึงพฤติกรรมดีที่สุด จนถึงน้อย
ที่สุด ให้คะแนน 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ 

การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1) การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพการรับรู้

ประโยชน์ของการปฏิบัติ การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเกี่ยวกับการรับรู้สมรรถนะของตนเอง
ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ไปตรวจสอบความถูกต้อง  ความตรงของ
เนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้/โดยการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ/จ านวน/3/ท่านโดยถือเกณฑ์ความสอดคล้อง/IOC 
(Index/of/Item/–Objective/Congruence) ผลการวิจัยพบว่าแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง/(IOC)/เท่ากับ 0.789 

2) ค่าความเชื่อมั่น (reliability) จากการหาค่าความตรงของเนื้อหาและปรับปรุงแก้ไขค าถามแล้วผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปทดสอบใช้กับผู้สูงอายุในเขตต าบลสระโคล่ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัย จ านวน 30 ชุด แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ผลการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.789 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม ซึ่งมีขั้นตอนการรวบรวม

ข้อมูลดังนี้  
1) ผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฎพิบูลสงคราม ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
อธิบายรายละเอียดการวิจัย และท าการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ชี้แจงและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก และเข้าพบผู้น าชุมชนและประธานชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้าน  

3) ด าเนินการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยินดีให้ความร่วมมือ โดยการอธิบายข้อค าถามที่ไม่เข้าใจ  
4) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล พบว่ามีข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน าไปวิเคราะห์และสรุปรายงานวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผู้สูงอายุอาศัยอยู่

กับบุคคลใด อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ โรคประจ าตัว การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ โดยใช้สถิติความถี่
และร้อย 

2) วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและรายด้านด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3) เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคล โดยด้านเพศ โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติ t-test ส าหรับด้าน อายุ 

การศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับบุคคลใด อาชีพ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ โรค

ประจ าตัว การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) เพื่อหาความแตกต่าง

ของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม 

 

ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการส่งเสริม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกสามารถ
แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป  
จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.5 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 36.5 กลุ่มตัวอย่างมี

ช่วงอายุระหว่าง 60 - 69 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.8 รองลงมาช่วงอายุ 70 - 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9 และอายุ 80 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.3 มีอายุเฉลี่ย 68.53 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.826 ปี การศึกษา ระดับประถมศึกษามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมา มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.3 ไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านและเขียนไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ 
9.0 อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 2.7 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.0 ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่อ่านออกและเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 
0.7 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นคู่ คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาเป็นสถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 55.2 หย่า/แยก คิด
เป็นร้อยละ 8.3 โสด คิดเป็นร้อยละ 6.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับคู่สมรสมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.5 รองลงมาอยู่
กับบุตร คิดเป็นร้อยละ 41.2 อยู่กับหลาน คิดเป็นร้อยละ 36.2อยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 12.0 และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13.0 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง มากที่สุดจ านวน 1 - 6 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 รองลงมา 7 - 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.3 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่พบว่าไม่ได้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมา อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 13.0 
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 11.3 ข้าราชการบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 9.0 อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.6 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8.3 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 10,001 - 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.6 รายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 รายได้ระหว่าง 30,001 - 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 รายได้มากว่า 40,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 ความเพียงพอของรายได้มากที่สุด คือพอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 รองลงมา ไม่พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 30.2 และเหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ15.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีโรคประจ าตัว คิด
เป็นร้อยละ 53.2 ไม่มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 46.8 การได้รับข่าวสารสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 89.0 รองลงมา หอกระจายข่าว คิดเป็นร้อยละ 87.4 โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 30.2 อื่นๆ คิดเป็น
ร้อยละ 20.9 หนังสือพิมพ์คิดเป็นร้อยละ 1.3 และวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 301) 

ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

เพศ   
        ชาย 110 36.5 
       หญิง 191 63.5 

อายุ (ปี)   
         60-69 ปี 189 62.8 
         70-79 ปี 84 27.9 
         80 ปีขึ้นไป 28 9.3 
            X  = 68.53, S.D. = 6.826  , Min = 60 , Max = 92    
ระดับการศึกษา   
         ไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านและเขียนไม่ได ้             27 9.0 
        ไม่ได้เรียนหนังสือ แตอ่่านออกและเขียนได ้ 2 0.7 

         ประถมศึกษา 200 66.4 
        มัธยมศกึษา 58 19.3 

         อนุปริญญา 8 2.7 
         ปริญญาตร ี 6 2.0 
         อื่นๆ 0 0 
สถานภาพสมรส   
         โสด        20 6.6 
         หม้าย 76 25.2 
         คู่  180 59.8 
         หย่า/แยก 25 8.3 
ปัจจุบันท่านอยู่กับใครบ้าง   
         อยู่คนเดียว   36 12.0 
         อยู่กับบุตร 124 41.2 
         อยู่กับคู่สมรส 
        อยู่กับหลาน 

179 
109 

59.5 
36.2 

         อื่นๆ 9 3.0 
จ านวนสมาชกิในครอบครัว   

         1-6 คน 291 96.7 
         7-12 คน 10 3.3 
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ลักษณะข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 

อาชีพ   
ไม่ได้ท างาน 150 49.8 

       เกษตรกร 34 11.3 
       รับจ้าง 39 13.0 

         ข้าราชการบ านาญ 27 9.0 
ค้าขาย 25 8.3 

         อื่นๆ  26 8.6 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
        ต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน 268 89.0 
        10,001-20,000 บาท/เดือน 29 9.6 
       20,001-30,000 บาท/เดือน 2 0.7 
       30,001-40,000 บาท/เดือน 1 0.3 

        มากกว่า 40,001 บาท/เดือน 1 0.3 
ความเพียงพอของรายได้   
       เหลือเก็บ 46 15.3 
       ไม่พอใช ้ 91 30.2 
       พอใช ้ 164 54.5 
โรคประจ าตัว   
        มี 160 53.2 
        ไม่มี 141 46.8 
การรับข่าวสารสุขภาพ   
        โทรทัศน์ 91 30.2 
         หนังสือพิมพ ์ 4 1.3 
         วิทย ุ 3 1.0 
         หอกระจายข่าว 263 87.4 
         เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 268 89.0 
         อื่น ๆ 63 20.9 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
จากผลการศึกษาถึงระดับพฤติกรรมโดยรวมของแต่ละด้าน ตามกรอบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ทั้ง 6 ด้าน 

สามารถแสดงผลการศึกษาในแต่ละด้านดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 180 คน ร้อยละ 59.8 รองลงมาระดับดี 

จ านวน 109 คน ร้อยละ 36.2 และระดับปานกลาง 12 คน ร้อยละ 4.0 ( X  = 18.74, S.D. = 3.00, Max = 24.0, Min = 
8.0)  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 210 คน ร้อยละ 69.8  รองลงมาระดับดี 

จ านวน 87 คน ร้อยละ 28.9 และระดับปานกลาง 4 คน ร้อยละ 1.3 ( X  = 20.10, S.D.= 2.92, Max = 24.0 , Min = 11.0) 
ด้านการออกก าลังกาย พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 168 คน ร้อยละ 55.8  รองลงมาระดับปานกลาง 

จ านวน 85 คน ร้อยละ 28.2 ระดับดีมาก 46 คน ร้อยละ 15.3 และระดับน้อย 2 คน ร้อยละ 0.7 ( X  = 16.86, S.D. = 1.08, 
Max = 28.0, Min =7.0) 

ด้านโภชนาการ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 174 คน ร้อยละ 57.8 รองลงมาระดับดีมาก จ านวน 122 คน 

ร้อยละ 40.5 และระดับปานกลาง 5 คน ร้อยละ 1.7 ( X =14.83, S.D. = 2.11, Max = 20.0, Min = 9.0) 
ด้ า น ก า ร พั ฒ น า จิ ต วิ ญ ญ า ณ  พ บ ว่ า ส่ ว น ใ ห ญ่ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก  จ า น ว น  2 4 1  ค น  

ร้อยละ 80.1 รองลงมาระดับดี จ านวน 60 คน ร้อยละ 19.9 ( X  = 30.61, S.D. = 3.80, Max = 36.0 , Min = 20.0) 
ด้านการจัดการความเครียด พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 183 คน ร้อยละ 60.8  รองลงมาระดับดี 

จ านวน 114 คน ร้อยละ 37.9 และระดับปานกลาง 4 คน ร้อยละ1.3 

( X  = 21.91, S.D. = 2.87, Max = 27.0 , Min = 12.0) 
 ในส่วนของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน ของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 3.06, S.D. = 0.211) ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ อยู่ใน

ระดับดีมาก ( X = 3.12, S.D.= 0.314) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับดีมาก ( X = 3.35, S.D.= 0.179) ด้านการ

ออกก าลังกาย อยู่ในระดับดี ( X = 2.41, S.D.= 0.685) ด้านโภชนาการ อยู่ในระดับดี ( ̅=2.96 S.D.=.202) ด้านพัฒนาจิต

วิญญาณ อยู่ในระดับดีมาก ( X = 3.40, S.D.= 0.359) ด้านการจัดการความเครียด อยู่ในระดับดี ( X  = 3.13, S.D.= 0.265)  
 ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและลักษณะส่วนบุคคลในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการศึกษา ตามสมมติฐานที่ 1 และ 2 โดย
มีรายละเอียดดังตารางที ่2 และ 3  
 
สมมติฐานที่ 1 ผูสู้งอายทุี่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน 
 จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างเพศชายและหญิง และระหว่างการอยู่
เพียงล าพังกับการอยู่กับผู้อื่นไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุระหว่างเพศชายและเพศหญิงและการอยู่
เพียงล าพังกับการอยู่กับผู้อื่น 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล n X  S.D. t p-value 

เพศ ชาย 110 122.48 13.622 -.584 0.781 
 หญิง 191 123.43 13.503   

ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กบับุคคลใด อยู่ล าพัง 31 126.65 11.125 -1.551 0.063 
 อยู่กับบุคคลอื่น 270 122.67 13.740   
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สมมติฐานที่ 2 ผู้สูงอายุที่ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ การศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได้ ความ
เพียงพอของรายได้ โรคประจ าตัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา สถานภาพ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว และอาชีพ อายุ  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่แตกต่างกัน มีการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน 
จึงเป็นตามสมมติฐาน ในขณะที่ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ โรคประจ าตัว และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ มี
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แหล่งความแปรปรวน       SS       df      MS   F-Ratio   p-value 
อายุ ระหว่างกลุ่ม 0.093 4 0.023 2.726 0.030* 

ภายในกลุ่ม 2.532 296 0.009   
รวม 2.626 300    

การศึกษา ระหว่างกลุ่ม 3412.462 5 682.492 3.908 0.002* 
ภายในกลุ่ม 51520.461 295 174.646   
รวม 54932.924 300    

สภานภาพ ระหว่างกลุ่ม 3311.427 3 1103.809 6.351 0.000* 
ภายในกลุ่ม 51621.497 297 173.810   
รวม 54932.924 300    

จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระหว่างกลุ่ม 11487.437 42 273.510 1.624 0.013* 
ภายในกลุ่ม 43445.487 258 168.393   

 รวม 54932.924 300    
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม 6002.799 5 1200.560 7.238 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 48930.124 295 165.865   
 รวม 54932.924 300    
รายได้ ระหว่างกลุ่ม 100.427 2 50.213 0.273 0.761 
 ภายในกลุ่ม 54832.497 298 184.002   
 รวม 54932.924 300    
ความเพียงพอของรายได้ ระหว่างกลุ่ม 2430.392 9 270.044 1.497 0.148 
 ภายในกลุ่ม 52502.532 291 180.421   
 รวม 54932.924 300    
โรคประจ าตัว ระหว่างกลุ่ม 665.215 1 665.215 3.665 0.057 
 ภายในกลุ่ม 54267.708 299 181.497   
 รวม 54932.924 300    
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ระหว่างกลุ่ม 11487.437 42 273.510 1.624 0.013* 
 ภายในกลุ่ม 43445.487 258 168.393   
 รวม 54932.924 300    
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อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยรวมของเพนเดอรท์ั้ง 6 ด้านนั้น พบว่า อยู่ใน
ระดับดี โดยในด้านการพัฒนาจิตวิญญาณให้ค่าสูงที่สุดและอยู่ในระดับดีมาก ในขณะที่ด้านโภชนาการให้ค่าต่ าที่สุดและอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุในกลุ่มที่ศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มติด
สังคม หรือกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีสุขภาพโดยทั่วไปดีและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมช่วยเหลือคนอื่นได้ 
โดยมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมนึก เสืออยู่สาย (2554) ที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุสถานีอนามัยบ้านเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี เพราะเป็น
สังคมของผู้สูงอายุที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน แต่ทั้งนี้อาจมีความแตกต่างกับการศึกษาที่ผ่านมาในอดีต เช่น การศึกษาของนงรัตน์ 
โมปลอด (2549) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมสร้างเสริมของผู้สูงอายุ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช งานวิจัยของศศิกาญจน์ สกุลปัญญ
วัฒน์ (2557) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวมุสลิม กรณีศึกษา อ าเภอองครักษ์ ต าบลองครักษ์ จังหวัด
นครนายก และการศึกษาของมนฑิญา กงลา และ จรวย กงลา (2558) ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตรับผิดชองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลท่าไฮ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และการศึกษาของ โดย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างของผู้สูงอายุดังกล่าวจากทั้ง 2 พื้นที่มีพฤติกรรม ส่งเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง โดยได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจาก
สูงอายุเป็นวัยที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทางด้านร่างกายเสื่อมลงตามอายุขัย สภาพจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงง่าย ขี้
หงุดหงิด มีความ วิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือจากการเสื่อมของระบบต่างๆในร่างกายกังวลกับโรคประจ าตัวของตนเอง
ไม่ สามารถปรับตัวเข้ากับ สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ผู้สูงอายุขาดความใส่ใจการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร 
(มนฑิญา กงลา และ จรวย กงลา, 2558) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงรายละเอียดในแต่ละด้านนั้น 
พบว่า โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.8 ของด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ มีระดับการปฏิบัติในทุกครั้งเมื่อมีปัญหาก็จะปรึกษา
แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที ส าหรับระดับพฤติกรรมในทุกๆ ครั้ง ของการปฏิบัติในรายด้าน อื่นๆ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ ด้านการออกก าลังกาย ร้อยละ 49.8 มีการท ากิจกรรมเพื่อยืดเส้นสาย เช่น การแกว่งแขน และยืดขา 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ร้อยละ 55.8 ได้มีการยิ้มทักทายเพื่อนคนรู้จักคนคุ้นเคยหรือคนที่บุคคลที่ผู้สูงอายุเกี่ยวข้อง
ด้วย ด้านโภชนาการ ร้อยละ 80.7 ได้รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ใน 1 วัน ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ร้อยละ 74.1 
ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สุดท้ายในด้านการจัดการความเครียด พบว่า   มีการปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 63.1 ส าหรับการ
มีความรู้สึกเครียด โดยมักมีการลดความเครียดด้วยการท างานอดิเรกต่างๆ เช่น ออกก าลัง ดูหนัง ฟังวิทยุ และอ่านหนังสือ 
เป็นต้น ซึ่งคล้ายคลึงกับการวิจัยที่ผ่านของ วิภาพร สิทธิสาตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม (2550) ที่มีการรายงานถึงพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตความรับผิดชอบ ของสถานีอนามัยบ้านเสาหิน ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีเพียงพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดแต่ละด้านบางส่วนที่มีความแตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีการปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เมื่อมีอาการผิดปกติ 2) 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีคนในครอบครัวดูแลและช่วยเหลือ 3) ด้านการออกก าลังกาย มีการท ากิจกรรมเพื่อยืดเส้น
ยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา 4) ด้านโภชนาการ มีการรับประทานอาหารรสเค็มจัด 5) ด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ ได้มี
ความพยายามท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และ 6) ด้านการพัฒนาด้านการจัดการกับความเครียด สามารถที่จะเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ ได้อย่างมีสติ ตามล าดับ อาจเนื่องความเป็นปัจเจกบุคคล เศรษฐฐานะ ครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ที่
สามารถส่งผลต่อรายด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดความแตกต่างกันออกไปได้  

ผลของการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุ
การศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และอาชีพของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพมีการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยทางด้าน เพศ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ผู้สูงอายุ

อาศัยอยู่กับบุคคลใด และโรคประจ าตัวของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้การวิจัย
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ที่ผ่านมาของ Beliran and Legaspi (2014) ที่มีการศึกษาถึงพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพของชีวิตในผู้สูงอายุ
ชาวฟิลิปปินส์ พบว่า มีปัจจัยทางด้านรายได้ ภาวะสุขภาพ และอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกัน
ตามไปด้วย ในขณะที่ปัจจัยทางด้าน เพศ ภาวะการมีงานท า สถานะการเป็นพลเรือน ระดับการศึกษา และโครงสร้าง
ครอบครัวที่แตกต่างกัน กลับมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่ามีเพียงเพศที่เป็นปัจจัยเดียวจากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่ศึกษาทั้งสองกลุ่ม ท่ีให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน ในทางกลับกัน ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น รายได้ สุขภาพหรือ
โรคประจ าตัว รวมทั้งอายุ ให้ผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นไปได้ว่า อาจมีปัจจัยทางด้านความรู้ 
การรับรู้ ความตระหนัก รวมถึงคุณภาพของชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง หากท าการด าเนินการศึกษาลงในรายละเอียดให้ครอบคลุม
ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพกับงานวิจัยใน
อนาคต อาจสามารถได้ข้อค้นพบของพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากมี
การศึกษาในครั้งถัดไป มีข้อเสนอแนะในครั้งนี้ว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพใน
ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุ 

 
สรุปผลการวิจัย   
 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี จ านวน 169 คน (ร้อยละ 56.1) 
ในส่วนของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับดี
มาก 3) ด้านการออกก าลังกาย อยู่ในระดับดี 4) ด้านโภชนาการ อยู่ในระดับดี 5) ด้านพัฒนาจิตวิญญาณ อยู่ในระดับดีมาก  
และด้านการจัดการความเครียด อยู่ในระดับดี  

ระดับการศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และอาชีพของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน มีการส่งเสริมสุขภาพ
แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม เพศ รายได้ ความพอเพียงของรายได้ ผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับบุคคลใด โรคประจ าตัว และการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างกัน 

ทั้งนี้การวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น จึงมีข้อแนะน าในครั้งนี้ว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควรมี
นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้  และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควรจัดให้ผู้สูงอายุได้ใช้
ความสามารถและทักษะของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาในกิจกรรม และควรจัด
กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมสุขภาพให้ครบทั้ง 6 ด้าน ตามกิจกรรมในรูปแบบของเพนเดอร์ เช่น ด้านความรับผิดชอบด้าน
สุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการออกก าลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านพัฒนาจิตวิญญาณ ด้านการจัดการ
ความเครียด  
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อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ขอบพระคุณผู้สูงอายุทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม รวมทั้งนางสาวชุติ
มา แสงนาค และ นางสาวพิมพิไล ธรรมพนม ที่ช่วยเก็บข้อมูลในพื้นที่และวิเคราะห์ข้อมูล จนท าให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยด้วยดี  
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การศึกษาฤทธิ์ในการยบัยั้งการเจรญิเติบโตของเชื้อ STREPTOCOCCUS MUTANS  
ของสารสกัดจากเปลือกแคกับน้้ายาบ้วนปาก 

THE STUDY OF THE EFFECT OF INHIBITING THE GROWTH OF BACTERIA STREPTOCOCCUS 
MUTANS BETWEEN SESBANIA GRANDIFLORA PEEL EXTRACT  

WITH MOUTH WASH SOLUTION 
 

ชนม์สวัสดิ์ เดือนแจ่ม1*  อธิวัฒน์ เปรมไธสง1 จุฑามาศ ผุนลาวงษ์1  และคมสัน เดือนแจ่ม1 
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

*corresponding author e-mail: Chonsawat@scphpl.ac.th 
  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตรปโตคอกคัส

มิวแตนส์ (Streptococcus mutans) กับน้ ายาบ้วนปาก C - 20 โดยเปรียบเทียบกับสารสกัดเปลือกแคที่เจือจาง จ านวน 7 
ความเข้มข้น ได้แก่ 1.2, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.0375 และ 0.01875 mg/ml โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy broth 
เป็นตัวควบคุมผลลบ (Negative control) วัดผลโดยวัดค่าการดูดกลืนแสง UV ที่ 625 nm. สารสกัดที่ใช้มีพบว่าในสารสกัดมี
สารแทนนิน จ านวน 0.216 mg/ml ปริมาณเชื้อที่ใช้ในการทดลอง คือ 1.5X108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จากการทดลองพบว่าที่ 
ความเข้มข้น 1.2 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 
0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B),  น้ ายาบ้วนปาก A และน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW)  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  (p < 0.05) ส่วนความเข้มข้น 0.6 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปาก A และน้ ายา
บ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) ความเข้มข้น 0.3 mg/ml มีฤทธิ์ใน
การยับยั้งเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW)  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p 
< 0.05) และน้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) และน้ ายาบ้วนปาก A 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความเข้มข้นตั้งแต่ 0.15 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. mutans น้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มี
ส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B),  น้ ายาบ้วนปาก A และน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth 
wash/SMW)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  
 
ค้าส้าคัญ : สารสกัดเปลือกแค  เชื้อสเตรปโตคอคคัสมิวแตนส์ น้ ายาบ้วนปาก 
 

Abstract 
This experimental research aim to study the minimum concentration of the Sesbania grandiflora 

peel extract that can prevent the growth of Streptococcus mutans regarding from seven examples by 
Broth dilution method. The special mouth wash mouthwash of the Sirindhorn Public Health College 
Phitsanulok Province were positive control and Tryptic Soy broth were negative control which recorded 
results by comparing the absorbance value at 625 nm. From the test results, the extract has tannin 0.216 
mg/ml., Bacteria count ’s 1.5X108  cell/ml. Concentration extract solution at  1.2 mg/ml was inhibited the 
growth of S. mutans. more than Chlorhexedine 0.02% mouth wash (Mouth wash solution B), Mouth wash 
solution A and Sirindhorn college of public health phitsanulok special  mouth wash significantly (P > 0.05). 
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Concentration extract solution at  0.6 mg/ml was inhibited the growth of S. mutans. more than Mouth 
wash solution A and Sirindhorn college of public health phitsanulok special  mouth wash significantly (P > 
0.05). Concentration extract solution at  0.3 mg/ml was inhibited the growth of S. mutans. more than 
Sirindhorn college of public health phitsanulok special  mouth wash not significantly (P > 0.05). And 
Concentration extract solution at  0.15 mg/ml and lower was inhibited the growth of S. mutans. less than 
Chlorhexedine 0.02% mouth wash (Mouth wash solution B), Mouth wash solution A and Sirindhorn 
college of public health phitsanulok special  mouth wash significantly (P > 0.05). 

 

Keywords : Sesbania grandiflora peel extract, Streptococcus mutans, Mouth wash solution 

 
บทน้า   

ปัญหาฟันผุยังคงเป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในปี 2560 ของ
ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ส านักกระทรวงสาธารณสุข โดยพบผู้ปราศจากโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 47.1 ใน
เด็กอายุ 5 ปี มีแนวโน้มการปราศจากโรคฟันผุเพิ่มขึ้นคือร้อยละ 24.4 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กก่อนวัยเรียน  ทั้ง 2 กลุ่มอายุ
ประมาณร้อยละ 40.0 มีคราบจุลินทรีย์อยู่ในระดับเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ พบฟันผุระยะเริ่มต้ นในเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี 
ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 31.3 ตามล าดับ เด็กอายุ 15 ปี มีความชุกของโรคฟันผุร้อยละ 62.7 โดยมีค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 
2.0 ซี่/คน นอกจากเรื่องฟันผุแล้วในกลุ่มวัยท างานอายุ 35-44 ปี ปัญหาหลักที่พบคือการสูญเสียฟันโดยพบว่ากลุ่มวัยท างาน 
ร้อยละ 85.3 มีการสูญเสียฟันโดยเฉลี่ย 3.6 ซี่/คน โดยมีผู้ที่มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 43.3 มีปัญหาสภาวะเหงือก
อักเสบและสภาวะปริทันต์ พบเหงือกอักเสบร้อยละ 62.4 และมีร่องลึกปริทันต์ ร้อยละ 25.9 มีรากฟันเผยผึ่งร้อยละ 57.1 
และมีฟันสึกร้อยละ 49.7 โดยปัญหาดังกล่าว จะแสดงอาการที่รุนแรงจนเกิดความเจ็บปวดและการสูญเสียฟันในช่วงอายุต่อไป 
ถ้าไม่ได้รับการดูแล ป้องกัน รักษาที่เหมาะสมทันเวลา อีกด้วย 

ปัญหาของการเกิดโรคฟันผุนั้นเกิดจากปัจจัยหลัก ได้แก่ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเกิดฟันผุโดยการเปลี่ยนแปลง
น้ าตาลให้เป็นกรดแลคติกท าให้เคลือบฟันถูกกัดกร่อนจนเกิดฟันผุในที่สุด (งามพร ธัญญะกิจไพศาล และคณะ , 2554) 
นอกจากนี้สาเหตุของฟันผุส่วนหนึ่งมาจากฟัน น้ าลาย เชื้อจุลินทรีย์ (Microflora) อาหาร (Diet) ช่วงเวลาที่เหมาะสม (ชุติมา 
ไตรรัตน์วรกุล, 2554) การสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์และการเพิ่มจ านวนของจุลชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะเชื้อสเตรปโตคอกคัส
มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) 

ส าหรับเชื้อ S. mutans เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลมหรือรี เรียงตัวเป็นเส้นสายอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8 – 1 ไมโครเมตร หรืออาจมีขนาดแตกต่างกันไป สภาวะขึ้นอยู่กับที่ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อ (Kenneth Todar, 2008) 
เชื้อแบ่งตัวในแนวเดียวกันจึงเห็นลักษณะการเรียงตัวเป็นคู่ ๆ หรือต่อกันเป็นสาย ไม่สร้างเอนโดสปอร์ ไม่สร้าง รงค์วัตถุ แต่
สามารถสร้างแคปซูลซ่ึงอาจมีส่วนประกอบของโพลีแซคคาไรด์ หรือ Hyaluronic acid ขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธ์ เจริญได้ไม่
ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา แต่เจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเลือด หรือซีรัมผสมอยู่ด้วย เชื้อเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลซียส และเจริญได้ดียิ่งขึ้นในที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าปกติ (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย., ม.ป.ป.) (นิรนาม,ป.ป.) จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพบว่า โรคฟันผุเป็นโรคเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ ปัจจัยร่วมกัน 
ได้แก่ ตัวฟัน เชื้อแบคทีเรีย อาหาร น้ าลาย และเวลา ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคฟันผุนั้น เกิดจากการที่เรารับประทานประเภท
แป้งและน้ าตาลเข้าไป แบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากจะเข้าไปย่อยน้ าลายแล้วปล่อยกรดออกมาท าลายผิวฟัน ท าให้เกิดเป็นฟันผุ
เกิดขึ้น 
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การแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟันผุในปัจจุบัน มีการด าเนินการหลายด้าน ตั้งแต่ป้องกันและให้ความรู้ รวมทั้งลดปัจจัยที่เป็น
สาเหตุของการเกิดฟันผุ เช่นการใช้ฟลูออไรด์ การลดอาหารประเภทแป้งและน้ าตาลลง รวมทั้งการใช้ยาบางชนิด แต่ก็ยัง
พบว่าปัญหาฟันผุเพิ่มมากขึ้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ต้องมีการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ยาที่ใช้ในปัจจุบันก็มี
ผลข้างเคียงจากการใช้ เช่น ท าให้ฟันเปลี่ยนสี ดังนั้น จึงไม่สามารถใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ ดังนั้นการหาสารอื่นเพื่อใช้
ทดแทนการใช้ยาจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก โดยสมุนไพรเป็นพืชที่คนไทยรู้จักสามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ปลอดภัย และ
ราคาถูก และน ามาใช้เป็นยารักษาโรค แต่ความนิยมในการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคน้อยลงไป เมื่อมีการน าวิธีการรักษาโรคตาม
แบบประเทศทางตะวันตกมาใช้ เนื่องจากยาแผนปัจจุบันให้ผลในการรักษาโรคได้รวดเร็ว และรูปแบบของยาสะดวกในการใช้ 
ในปัจจุบันสมุนไพรเริ่มกลับมาได้รับความนิยม ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญคือ
ประสิทธิภาพของตัวยาในพืชสมุนไพรที่เป็นสารเคมีธรรมชาติ มีอันตรายน้อยและไม่ค่อยมีผลข้างเคียง (ธนพบ โสตรโยม และ
คณะ, 2558)  

อีกทั้งการศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรที่มีผลต่อสุขภาพช่องปาก จึงเป็นการเน้นย้ าถึงคุณประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปาก ป้องกันฟันผุ บรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก และลดการอักเสบที่ก่อให้เกิด
เหงือกอักเสบและสอดคล้องกับในปัจจุบันประชาชนหันมาสนใจสมุนไพรกันมาก โดยสมุนไพรบางชนิดสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้ เช่น ข่อย มังคุด ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอนตัวผู้ ฝรั่ง และใบบัวบก 
(สมตระกูล ราศิริ และคณะ, 2560) อีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าในยาสีฟันหรือน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสมุนไพร เช่น ข่อย 
กานพลู ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น กะเพราะ และชาเขียว มีฤทธิ์ในการยับยั้ งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและมีฤทธิ์ในการต้านการ
อักเสบ โดยสมุนไพรในกลุ่มชะพลู และชาเชียวจะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แทนนิน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุและโรคปริทันต์ (วิธัญยา มธุราสัย, 2561) ซึ่งเปลือกแคก็เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถหาได้ง่าย
ตามท้องถิ่น โดยแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่จากการศึกษาวิจัยของกมลชนก ทองค า และคณะ ในปี พ.ศ. 
2560 เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากเปลือกต้นแคและสารคลอร์เฮกซิดีนในน้ ายาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans. ATCC 25175T ได้ท าการศึกษาด้วยสารสกัดจากต้นแคบ้าน พบว่าสารสกัดจากเปลือก
ต้นแคสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans ได้ และความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. 
mutans มีเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดโดยได้ศึกษาหาความเข้มข้นไว้ที่ขนาด 25, 50, 100, 200 และ 400 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีปริมาณเอทานอลในตัวท าละลาย 30 % แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังไม่ทราบถึงความเข้มข้น
ต่ าสุดของสารสกัดจากเปลือกต้นแคที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans ว่าควรจะเป็นเท่าใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาต่อยอดเพื่อที่จะหาความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดเปลือกต้นแคที่สามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของเชื้อ 
S. mutans เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียในช่องปากทดแทนการใช้สารคลอร์เฮกซิดีนที่เป็นสารเคมีที่อาจมีผลเสียต่อสุขภาพช่องปากได้  

นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว ในการให้บริการคลินิกทันตกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จะ
รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมรุนแรงด้วยการท าหัตถการและใช้ยารักษา โดยยาที่มีการใช้ในคลินิกมีทั้งยายับยั้งเชื้อใน
รูปแบบยาเม็ด และยาบ้วนปาก น้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% โดยน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ 
Chlorhexedine 0.02% จะส่งผลต่อสีของฟัน โดยท าให้ฟันเหลืองมากขึ้น จึงไม่ค่อยมีการสั่งจ่ายให้คนไข้ หรือมีการแนะน า
ให้คนไข้ใช้น้ ายาบ้วนปากที่จ าหน่ายในตลาด แต่ก็ยังมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาในการรักษาและจ านวนครั้งใน
การท าหัตถการอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากเพื่อทดแทน
การใช้น้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคในช่องปากแก่คนไข้  และ
อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการรักษาคนไข้อีกด้วย 
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วิธีด้าเนินการวิจัย  
 วัสดุอุปกรณ ์
 1.  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator)  
 2.  เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) 
 3.  ขวดระเหย (Evaporator flask) ขนาด 500 ml. และ 300 ml. 
 4.  ตะเกียงแอลกอฮอล์ (Alcohol Burner) 
 5.  บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 100, 250 และ 600 ml. 
 6.  ไมโครปิเปตต์ (Micropipette) ขนาด 500 µl. และ 1000 µl. 
 7.  แท่งแก้วคนสาร (Stirring Rod) 
 8.  อาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว (Tryptic Soy Broth)  
 9.  จานเพาะเลี้ยงเชื้อ (Petri dish) 
 10.  ตะแกรงใส่หลอดทดลอง (Test Tube Rack) 50 ช่อง ส าหรับTube ขนาด 16X150 ml. 
 11.  เข็มเขี่ยเชื้อ (Loop) 
 12.  ทิป (Pipette tip) 
 13.  กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด 100 ml. 
 14.  เครื่องชั่งสาร (Sartorius) ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
 15.  คาร์บอนไดออกไซต์ 5% (Gas pack) 

16.  โถบ่มไร้ออกซิเจน (Anaerobic jar) 
 17.  แท่งแก้วสามเหลี่ยม (Spreader) 
 18.  กระดาษกรองเบอร์ 1 (Filter Papers)  
 19.  หลอดทดลอง (Test Tube) ขนาด 16X150 ml. 
 20.  กรวยกรอง (Funnel) ขนาด 1000 mm. 
 21.  ขวดแลบฝาเกลียว (Laboratory bottle) ขนาด 500 ml. 
 22.  หลอดไมโครเซ็นตริฟิวก์ (Microcentrifuge tube) ขนาด 1.5 ml. 

สารเคม ี
1. เอทานอล (Ethanol) 95%  
2. น้ ากลั่น (Distilled water) 
3. น้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW) 
4. น้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) 
5. น้ ายาบ้วนปาก A 
6. กรดแทนนิก (Tannic acid) 
7. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate) 
8. โฟลิน - ซิโอแคลทู รีเอเจนต์ (Folin - Ciocalteu’s reagent) 
9. เปลือกต้นแคตากแห้ง   

 เชื้อทีแบคทีเรีย  
 เชื้อ Streptococcus mutans DMST 18777 (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ประเทศไทย) 
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 การตรวจสอบเอกลักษณ์ต้นแค 
1. ตรวจสอบลักษณะภายนอกด้วยตาเปล่าระหว่างต้นแคที่น ามาใช้กับกับคุณสมบัติของต้นแคบ้าน (Sesbania 
grandiflora) ที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน  

 การเตรียมตัวอย่าง 
  1.   การเตรียมสกัดสารจากเปลือกต้นแค  

1. ลอกเปลือกด้านนอกออกเหลือแต่ต้นแคสีชมพูอมน้ าตาลด้านใน 
2. น าไปอบที่อุณหภูมิ 50 0C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ถ้าวัดความชื้นเกิน 8 % ให้น าไปอบจนกว่าจะต่ ากว่า) 
3. น าไปแช่ในเอทานอล 95 % พอท่วมเป็นเวลา 7 วัน (คนวันละ 1 – 2 ครั้ง) 
4. กรองด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง  
5. น าของเหลวที่ได้ไประเหยแห้งจนได้เป็น crude extract 
6. น าเก็บที่อุณหภูมิต่ ากว่า 4 0C 
2. การเตรียมสารสกัดเข้มข้น (crude extract) 
1. น า crude exract จ านวน 1.2 g ละลายในเอทานอล 95% จ านวน 1.73 ml  
2. ปรับปริมาณด้วยน้ ากลั่นจนได้ครบ 100 ml  

 การศึกษาหาปริมาณกรดแทนนิกในสารสกัด 
การเตรียมสารมาตราฐานกรดแทนนิก 
1. ละลายกรดแทนนิก จ านวน 31 g. ในน้ ากลั่น จ านวน 100 ml  
2. แบ่งสาร จ านวน 50, 100, 300, 500, 700, 900 และ 1100 µl ตามล าดับ 
3. เติมสารละลายโฟลิน - เดนนิส รีเอเจนต์ จ านวน 500 µl และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต จ านวน 500 µl.  

แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 10 ml  
4. น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm แล้วบันทึกผล 
การวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินของตัวอย่างของสารสกัดเปลือกต้นแค 
1. น าสารสกัดเปลือกแค จ านวน 10 mg. ผสมกับน้ า 10 ml 
2. แบ่งสารละลาย จ านวน 50 µl. ลงในหลอดทดลอง 
3. เติมสารละลายโฟลิน - เดนนิส รีเอเจนต์ จ านวน 500 µl และสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต จ านวน 500 µl. 

แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นจนครบ 10 ml. 
4. น าไปวัดค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm. แล้วบันทึกผล 

 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ  
1. ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth จ านวน 30 g. ละลายด้วยน้ ากลั่น จ านวน 1 l 
2. แบ่งอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy Broth ใส่ในหลอดทดลอง หลอดละ 10 ml  
3. น าไปอบใน Autoclave ที่อุณหภูมิ 121 0C แรงดันอากาศของไอน้ า 15 PSI นาน 15 นาที 

 การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย 
1. น าเชื้อ S. mutans DMST 18777 บริสุทธิ์ที่เตรียมไว้ ใส่ลงในหลอดทดลองที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ Tryptic Soy 

Broth จ านวน 10 ml. 
2. น าไปเก็บทีส่ภาวะไร้ออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซต์ 5% ที่อุณหภูมิ 37 0C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

 การหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย 
1. น าหลอดทดสอบที่เพาะเชื้อไปวัดค่าการดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 625 nm. อ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง 
2. น าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ 0.5 Mcfaran standard เพื่อหาปริมาณเชื้อที่ใช้ในการทดลอง 
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3. บันทึกผลที่ได้ 
 การทดสอบเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์  

1. น าสารสกัดเข้มข้นมาเจือจางด้วยน้ ากลั่นให้ได้ความเข้มข้น 1.2, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.0375 และ 
0.01875 mg/ml 
2. เติมสารลงในหลอดทดลอง จ านวน 1 ml ดังนี ้

ตัวอย่างที่ 1 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  1.2 mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 1 
ตัวอย่างที ่2 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  0.6 mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 2 
ตัวอย่างที ่3 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  0.3  mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 3 
ตัวอย่างที ่4 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  0.15  mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 4 
ตัวอย่างที ่5 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  0.075  mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 5 
ตัวอย่างที ่6 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  0.0375  mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 6 
ตัวอย่างที ่7 ใสส่ารสกัดความเข้มข้น  0.01875 mg/ml ลงในหลอดทดลองที่ 7 
ตัวอย่างที ่8 ใสน่้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) ลงในหลอด

ทดลองที่ 8 
ตัวอย่างที ่9 ใสน่้ ายาบ้วนปาก A ลงในหลอดทดลองที่ 9  
ตัวอย่างที ่10 ใสน่้ ากลั่น (negative control) ลงในหลอดทดลองที่ 10 

3. เติมอาหารเลี้ยงเชื้อ ลงในหลอดทดลอที่ 1 - 10 หลอดละ Tryptic Soy Broth 0.5 ml  
4. เติมเชื้อ S. mutans DMST ในหลอดทดลอง ที่ 1 - 10 จ านวน 1 ml 
5. น าไปเก็บทีท่ี่สภาวะไร้ออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซต์ 5% ที่อุณหภูมิ 37 0C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง  
6. น าไปวัดค่าความดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 625 nm. อ่านค่าและบันทึกผลการทดลอง  
7. ท าการทดลองซ้ า จ านวน 5 ครั้ง 

8. น าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 สถิติที่ใช้ 

 ใช้สถิติเชิงพรรณา ส าหรับหา ค่าเฉลี่ย (x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของการทดสอบที่แต่ละตัวอย่างและ
ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละตัวอย่าง ด้วยใช้ Pair T - Test 
 
ผลการวิจัย  

ตัวอย่างในการทดลองนี้คือเปลือกด้านใน เก็บจากต้นแคในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลาตุลาคม 
2561  
 การตรวจสอบเอกลักษณ์ต้นแค 
ตารางท่ี 1 ตารางผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพร 

ส่วน ลักษณะของตัวอย่าง ลักษณะมาตรฐาน การแปลผล 
ล าต้น ล าต้นสูงประมาณ 1.5 m.  

เปลือกแตกเป็นร่องขรุขระ 
ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก - กลาง  
เปลือกหนาสีน้ าตาลปนเทา มีรอยแตก
ขรุขระ 

คุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐาน 

ใบ ใบเหมือนขนนก มกี้านแยกออกจากก้าน
ใบหลัก ใบย่อย ปลายกลมมน กว้าง 1 
cm. ยาว 2 cm.  

ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ  
ใบย่อยปลายใบมนกว้าง ขนาดเล็ก 

คุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐาน 
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ส่วน ลักษณะของตัวอย่าง ลักษณะมาตรฐาน การแปลผล 
ดอก ดอกเรียวโค้งคล้ายเคียว สีขาว ขนาดยาว 

4 cm 
คล้ายดอกถั่ว มีสีขาว มักออกดอกเป็นช่อ
บริเวณซอกใบ 

คุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐาน 

ผล ฝักเป็นเส้นยาวคล้ายฝักถั่ว มีข้อปล้อง ข้าง
ในมเีมล็ดสีน้ าตาล 
 
 

เป็นฝักกลมยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร 
ฝักเมื่อแก่จะแตกออกเป็นสองซีกและมี
เมล็ดอยู่ด้านใน 

คุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐาน 

 จากตารางที่ 1 การตรวจสอบเอกลักษณ์ด้วยตาเปล่าพบว่าตัวอย่างที่น ามาศึกษามีคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนดในส่วนล าต้น ใบ ดอกและผล  
 การศึกษาหาปริมาณกรดแทนนิกในสารสกัด 

จากการศึกษาพบว่าสารสกัดที่ได้ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 nm. เป็น 0.554 เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับกรด
แทนนิกมาตรฐานแล้ว พบว่า มีกรดแทนนิน จ านวน 0.216 mg/ml 
 การทดสอบเปรียบเทียบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์  
 

ตารางท่ี 2   แสดงค่าการดูดกลืนแสงของสารสกดัเปลือกแคเปรียบเทียบกับน้ ายาบ้วนปาก 
สาร ค่าการดูดกลืนแสง P value  

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 
2 

ครั้งที่ 
3 

ครั้งที่ 
4 

ครั้งที่ 
5 

x   SD น้้ายา
บ้วน

ปาก B 

Listerine  SMW Negativ
e 

control 
1.2 

mg/ml 
0.014 0.054 0.013 0.038 0.113 0.046 0.041 0.009 0.000 0.001 0.000 

0.6 
mg/ml 

0.093 0.236 0.105 0.072 0.138 0.129 0.065 0.178 0.026 0.005 0.001 

0.3 
mg/ml 

0.285 0.245 0.335 0.308 0.280 0.291 0.034 0.032 0.013 0.267 0.012 

0.15 
mg/ml 

0.437 0.407 0.377 0.437 0.339 0.399 0.042 0.001 0.002 0.006 0.224 

0.075 
mg/ml 

0.467 0.388 0.365 0.430 0.388 0.408 0.041 0.000 0.002 0.003 0.291 

0.0375 
mg/ml 

0.463 0.399 0.381 0.391 0.335 0.394 0.046 0.000 0.003 0.024 0.169 

0.01875 
mg/ml 

0.473 0.420 0.377 0.379 0.355 0.401 0.047 0.000 0.002 0.017 0.282 

น้ ายาบ้วน
ปาก B 

0.285 0.159 0.165 0.213 0.195 0.203 0.051  0.614 0.003 0.000 

น้ ายาบ้วน
ปาก A 

0.195 0.227 0.227 0.215 0.232 0.219 0.015 0.614  0.012 0.001 

SMW 0.370 0.350 0.264 0.364 0.304 0.330 0.045 0.003 0.012  0.000 
Negative 
control 

0.469 0.430 0.360 0.435 0.394 0.418 0.042 0.000 0.001 0.000  

 

จากตารางที่ 2 สารสกัดเปลือกแค ความเข้มข้น 1.2, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075, 0.0375, 0.01875  (mg/ml) มีค่า x  
ของการดูดกลืนแสง, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดังนี้ 0.046 (0.041), 0.129 (0.065), 0.291 (0.034), 0.399 (0.042), 
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0.408 (0.041), 0.394 (0.046), 0.401 (0.047), 0.203 (0.051) ตามล าดับ น้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 

0.02% มีค่า x  ของการดูดกลืนแสง เท่ากับ 0.219 และมีค่า SD เท่ากับ 0.015 และ น้ ายาบ้วนปาก A มีค่า x  ของการดูดกลืน
แสงเท่ากับ 0.118 และมีค่า SD เท่ากับ 0.080  

โดยเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย x  ของสารสกัดกับ negative control พบว่า ที่ความเข้มข้น 1.2, 0.6 และ 0.3 
mg/ml มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans มากกว่า negative control อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ส่วนความเข้มข้น
ตั้งแต่ 0.15 mg/ml ลงไป มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อS. mutans มากกว่า negative control อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 
0.05) 

ส าหรับน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) เมื่อท าการเปรียบเทียบกับสาร
สกัด พบว่า สารสกัดจากเปลือกแค ความเข้มข้นที่ 1.2  mg/ml มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปาก
ที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  ส่วนความเข้มข้นที่ 0.6 
mg/ml มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วน
ปาก B) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3 mg/ml ลงไป มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans 
น้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  

ในการเปรียบเทียบสารสกัดกับน้ ายาบ้วนปาก A พบว่าที่ความเข้มข้น 1.2 และ 0.6 mg/ml มีความฤทธิ์ในการฆ่า
เชื้อ S. mutans มากกกว่าน้ ายาบ้วนปากที่ A อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3 mg/ml ลงไป 
มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans น้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากที่ A อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  

ในการเปรียบเทียบสารสกัดกับน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW) พบว่าที่ความเข้มข้น 1.2 
และ 0.6 mg/ml มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans มากกกว่าน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) สารสกัดความเข้มข้น 0.3 mg/ml มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans มากกกว่า
น้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) สารสกัดความเข้มข้นตั้งแต่ 
0.15 mg/ml ลงไป มีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans น้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) 
 
อภิปรายผล  
   จากการทดลองพบว่าสารสกัดตั้งแต่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3 mg/ml ขึ้นไป จึงมีความฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ S. mutans 
แล้วเมื่อเทียบกับ negative control แต่เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ที่ความเข้มข้น 1.2 และ/หรือ 0.6 mg/ml ขึ้นไปจึงมีฤทธิ์
ในการฆ่าเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปากอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นเพื่อให้สามารถระบุความเข้มข้นที่
เหมาะสมที่ควรน าไปพัฒนาเป็นน้ ายาบ้วนปาก จึงควรท าการทดลองในช่วงความเข้มข้นตั้งแต่ 0.3 mg/ml ขึ้นไปอีกครั้ง และ
ควรท าการศึกษาฤทธิ์ด้านอื่นเพิ่มเติม เช่นการรักษาแผล และความเป็นพิษของสารสกัดด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตร
ต ารับและความปลอดภัยต่อผู้ใช้อีกด้วย 
 ทั้งนี้การวิจัยนี้ ข้อจ ากัดในการตรวจสอบเอกลักษณ์ของแคที่น าใช้ โดยไม่สามารถระบุอายุของต้นได้ ท าให้ไม่ทราบว่าไม่
สามารถระบุใช้ถึงช่วงอายุที่เหมาะสมในการเก็บเปลือกมาใช้ ดังนั้นควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมที่สามารถ
น ามาใช้ท าสารสกัดแล้วมีปริมาณแทนนินที่ใกล้เคียงกับการทดลองนี้ และหาช่วงที่เหมาะสมที่จะมีปริมาณแทนนินมากที่สุด
เพื่อให้สามารถน าการวิจัยนี้ไปต่อยอดพัฒนาน้ ายาบ้วนปากเพื่อการขายในเชิงธุรกิจต่อไป 
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สรุปผลการวิจัย   
สารสกัดเปลือกแคที่ความเข้มข้น 1.2 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มี

ส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B),  น้ ายาบ้วนปาก A และน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth 
wash/SMW)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) ส่วนความเข้มข้น 0.6 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. mutans 
มากกว่าน้ ายาบ้วนปาก A และน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 
0.05) ความเข้มข้น 0.3 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ S. mutans มากกว่าน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth 
wash/SMW)  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05) และน้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 
0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B) และน้ ายาบ้วนปาก A อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนความเข้มข้นตั้งแต่ 0.15 mg/ml มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเชื้อ S. mutans น้อยกว่าน้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ Chlorhexedine 0.02% (น้ ายาบ้วนปาก B),  น้ ายาบ้วนปาก 
A และน้ ายาบ้วนปากวิทยาลัย (Special Mouth wash/SMW)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p < 0.05)  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดี 
วิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส.1น.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
สุขภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยการค านวณขนาดกลุ่ม  
ตัวอย่าง จ านวน 48 คนใช้ระยะเวลา 12 สัปดาห์เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ paired t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถี  ไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=11.676, p=0.000) และคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถี  ไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t=16.816, p<.05) โดยคะแนน

เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรม  ( =3.41,SD=0.225) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ( =2.87, 
SD=0.312)  
 
ค าส าคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  พฤติกรรมสุขภาพ  โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 แนวทางสุขภาพดี วิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส.1น.) 

 
Abstract 

 The objective of the quasi-experimental study was to study about knowledge and behavior of 
the village health volunteer changing program. The sample consisted of 48 participants recruited from the 
village health volunteers in Bankok Sub-district, Chatturat District, Chaiyaphum Province, using Calculate 
sample size. The data collection period was 12 weeks. The research instruments were the health 
behavior changing program as well as a knowledge and behavior questionnaire. The data were analyzed 
by using mean, standard deviation and paired t-test in comparing the average pretest and posttest the 
experiment. The results revealed the following before and after participating in the program, the mean 
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score of knowledge of village health volunteers were statistical significantly higher than the mean score 
before participating in the program (p<.05) (t=11.676, p=0.000) and after participating in the program, the 
mean score of health behaviors of village health volunteers were statistical significantly higher than the 
mean score before participating in the program (p<.05) (t=16.816, p<.05) by The health care behavior 
score after participating in the program (= 3.41, SD = 0.225) was higher than before participating in the 
program (= 2.87, SD = 0.312). 
 
Keywords : Village Health Volunteer, Health Behavior, Health Behavior Changing Program 
 
บทน า 
 จากการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนจึงส่งผลให้มนุษย์ต้องการท างานเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ เช่น เงิน บ้าน ที่ดิน และการมีอาชีพที่มั่นคง
มากยิ่งขึ้นท าให้ขาดการดูแลสุขภาพตนเองท าให้มีพฤติกรรมส าคัญที่เป็นปัจจัย ได้แก่  การบริโภคอาหารไม่เหมาะสม การดื่ม
แอลกอฮอร์ การสูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ รวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ความดันโลหิตสูง น้ าตาลในเลือดสูง ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน และไขมันในเลือดสูง จากรายงานขององค์การอนามัยโลกมี
รายงานว่า ทุกปีทั่วโลกจะพบการเสียชีวิตของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประมาณ 36 ล้านคน ส าหรับประเทศไทย พบว่า โรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 73 ของประชากรทั้งหมด โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าอัตราตายเท่ากับ 
28.92 ต่อประชากรแสนคน หรือ เท่ากับ 18,922 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ส่วนหลอดเลือดสมองมีอัตราตายสูงสุด และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยรัฐต้องใช้งบประมาณในการล้างไตสูงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลโรคหลอด
เลือดหัวใจ มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท ดังนั้น จากสถานการณ์และความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงก่อให้เกิดความ
สูญเสียด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นวัยท างานและยังเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากมาย (ส านักโรคไม่
ติดต่อ,2559) 
 จากข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดชัยภูมิพบว่า อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อรัง 3 ปีย้อนหลัง
มีอัตราที่เพ่ิมสูงขึ้น ในปีพ.ศ.2558 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จ านวน 8,422 คน ในปีพ.ศ.2559 พบผู้ป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จ านวน 11,097 คน และในปีพ.ศ.2560 พบผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงใหม่จ านวน 
14,162 คน ส่วนโรคเบาหวานในปี พ.ศ.2558 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จ านวน 4,740 คนในปีพ.ศ.2559 พบผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จ านวน 5,144 คน ส่วนในปีพ.ศ.2560  พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จ านวน 5,847 คน จากข้อมูล
สถานการณ์ดังกล่าวจะพบผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ,2561) ในส่วนของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนทองได้คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
พบว่าในปีพ.ศ.2558  มีผู้ได้รับการคัดกรองจ านวน 1,232 คน พบประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 408 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.12 ในปีพ.ศ.2559 มีผู้ได้รับการคัดกรองจ านวน 1,295 คน  พบประชาชนที่มีความเสี่ยงโร คความดัน
โลหิตสูงจ านวน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 45.17 และในปีพ.ศ.2560  มีผู้ได้รับการคัดกรองจ านวน 1,312 คน พบประชาชนที่มี
ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 13.03 ส่วนการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปี
ขึ้นไป ในปีพ.ศ.2558  มีผู้ได้รับการคัดกรองจ านวน  1,279 คน พบว่ามีประชาชนเสี่ยงต่อโรคเบาหวานจ านวน 3 คน ในปีพ.ศ.
2559 มีผู้ได้รับการคัดกรองจ านวน 1,525 คน พบว่ามีประชาชนเสี่ยงต่อโรคเบาหวานจ านวน 2 คนและในปีพ.ศ.2560  มีผู้
ได้รับการคัดกรองจ านวน 1,555 คน พบประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานจ านวน 3 คน และพบผู้ป่วยรายใหม่จ านวน 15 
คน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, 2561) จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้องรังซึ่งปัจจัยมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็ม การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ 
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จากการศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ
ข้าราชการอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จ านวน 117 คน พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานร้อยละ 
82.9 รับประทานอาหารเค็มร้อยละ 53.0 รับประทานอาหารมันร้อยละ 33.3 ออกก าลั งกายร้อยละ 22.22 สูบบุหรี่ร้อยละ 
16.2 และดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 31.6 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค (สุรพล อริยะเดช, 2555) 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของปัญหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญเพื่อ
หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ไม่เกิดและลดความรุนแรงของโรคซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดและเป้าหมายการ
ลดโรคแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดยการควบคุมและลดอัตรา
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและอัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงให้อยู่ที่ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 2.4 ในปี พ.ศ.2560-2562 (ส านักโรคไม่ติดต่อ ,2561) ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพื่อเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรสุขภาพโดยใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพตามแนวทางสุขภาพดี วิถีไทย วิถีธรรม ในการน าหลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลัง) 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนา
ธรรม) และ 1น. (นาฬิกาชีวิต) มาใช้เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายในรักษา ลดโรค และมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม 
 2. เพื่อวัดพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
สุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม ( 3อ. 3ส. 1น.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
 2. หลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง
สุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม ( 3อ. 3ส. 1น.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลงัการทดลอง 
(One Group Pretest–Posttest Design)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ จ านวน 118 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ใช้วิธีการค านวณ
ขนาดตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 คน โดยใช้สูตรการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในประชากร 2 กลุ่มไม่อิสระต่อกันในการ
วิเคราะห์ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

   n    =       

   n    =   48 
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 ก าหนดให้ค่า Sd ( )   =   0.7          =   0.33          =   0.05       =   0.10 (ค านวณโดยใช้

โปรแกรม n4 studies) ค่า   และค่า  ได้จากคะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกายจากการศึกษาวิจัยของ อติญาณ์ ศร
เกษตริน และคณะ (2560) ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
 ระยะเวลาในการวิจัย  ท าการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 – มิถุนายน พ.ศ.2560 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม 
(3อ. 3ส. 1น.) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีจากต าราและประยุกต์ใช้จากคู่มือเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิทยาสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ การชม
วีดีทัศน์ การสนทนาธรรมจากพระอาจารย์ การจัดการกับอารมณ์ด้วยวิถีพุทธ การป้องกันโรคและรักษาโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงวิถีพุทธ กินอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บป่วย และเมื่อป่วยกินอยู่อย่างไร หลักการปฏิบัติสมาธิ/การเดินจงกรม และการ
บรรยายให้ความรู้และสาธิตการฝึกสมาธิแบบ SKT  การออกก าลังกาย ออกก าลังใจโดยท่าฤาษีดัดตน การออกก าลังกายแนว
พุทธ (ไม้พลองดัมเบลล์) การซกัถาม และการให้คู่มือ เสริมความรู้ร่วมและแบบบันทึกติดตามสภาวะสุขภาพ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้แบบสอบถามกิจวัติประจ าวันตามนาฬิกาชีวิตเพื่อ
สุขภาพดีวิถีพุทธ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากส านักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ   
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและแบบติดตามสภาวะสุขภาพ จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ น้ าหนัก ส่วนสูง  
  ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลัง) 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ  สนทนา
ธรรม) และ 1น. (นาฬิกาชีวิต) จ านวน10 ข้อ  เป็นข้อค าถามแบบถูกผิด ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตอบถูกให้ 1 คะแนน โดยมี 
เกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
  คะแนนมากกว่า  ร้อยละ 80 (8-10 คะแนน)  หมายถึง ความรู้ระดับสูง 
  คะแนนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 60-79 (6-7 คะแนน)  หมายถึง ความรู้ระดับปานกลาง 
  คะแนนต่ ากว่า  ร้อยละ 60 (0-5 คะแนน) หมายถึง ความรู้ระดับต่ า 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) จ านวน 16 ข้อมี
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00–2.00  หมายถึง   พฤติกรรมระดับต่ า 
  คะแนนเฉลี่ย 2.01–3.00   หมายถึง   พฤติกรรมระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00   หมายถึง   พฤติกรรมระดับสูง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้ารับการอบรม 
 2) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากนั้นผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามใน
การวัดความรู้และพฤติกรรมก่อนเข้ารับการอบรมโดยเก็บข้อมูลก่อนการทดลองในสัปดาห์แรก ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามทั้ง 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป แบบวัดความรู้ และพฤติกรรม จากนั้นด าเนินการทดลองซึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 12 
สัปดาห์ โดยกลุ่มตัวอย่างจะ ได้รับโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม ( 3อ. 3ส. 1
น.) พร้อมท้ังคูมื่อในการบันทึกและติดตามสภาวะสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดของ กิจกรรมในโปรแกรม ดังนี้ 
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 ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1)  การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ สถานการณ์โรคไม่ติดต่อที่ส าคัญในพื้นที่ เทคนิค  3อ. 3
ส. 1น. พิชิตโรค การจัดการกับอารมณ์ด้วยวิถีพุทธ การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงด้วยวิถีพุทธ กินอยู่
อย่างไรไม่ให้เจ็บป่วย และเมื่อเจ็บป่วยกินอยูอ่ย่างไร หลักการปฏิบัติสมาธิและการเดินจงกรม 
 ครั้งที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2) กิจกรรมการฟังบรรยายและฝึกสมาธิบ าบัด SKT การสนทนาธรรมสมาธิสร้างสุขภาพและ
บ าบัดโรค การฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย ออกก าลังใจฤาษีดัดตน  
 ครั้งที่ 3 (สัปดาห์ที่ 3) กิจกรรมการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้ออาหารเพื่อสุขภาพแนวพุทธและการออกก าลัง
แนวพุทธ (ไม้พลองดัมเบลล์) หลังด าเนินกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างได้รับการประเมินโดยตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ส่วน คือความรู้
และพฤติกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลัง) 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) และ 1น. (นาฬิกา
ชีวิต) ซึ่งเป็นชุดเดียวกับก่อนการทดลอง 
 ครั้งที่ 4 (สัปดาห์ที่ 12) หลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างรับการประเมินและติดตามสภาวะสุขภาพ   
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลและท าการลงรหัสข้อมูลเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งก าหนดค่าความเชื่อมั่นในการ

ทดสอบทางสถิติที่ α=0.05 
  1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้วิเคราะหข้์อมูลด้านลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด   
 2. สถิติเชิงอนุมาน มีการทดสอบการกระจายของข้อมูลโดยใช้ Kolmogorov – Smirnov Test พบว่า ข้อมูลมีการ
กระจายเป็นโค้งปกติ จึงใช้สถิติ Paired t-test ในการเปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลอง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 48 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.20  เพศชายร้อยละ  
20.80 มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 47.17 อายุมากที่สุด 65 ปีและอายุน้อยที่สุด 35 ปี การศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร้อย
ละ 65.32 สถานภาพสมรมร้อยละ 94.56 ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมโปรแกรมร้อยละ 25.72  และค่าดัชนีมวลกาย
หลังเข้าร่วมโปรแกรมร้อยละ 25.12 (Median= 24.68, Max= 32.55 Min= 18.34)   
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลัก 3อ. (อาหาร อารมณ์ ออกก าลัง) 3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) และ 1น. (นาฬิกาชีวิต) 
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม   
 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 
 ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถี
 ธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 

ระดับความรู้ ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 
จ านวน (ร้อยละ) 

หลังเข้าร่วมโปรแกรม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ระดับสูง (8-10 คะแนน) 3 (6.24) 11 (22.92) 
ระดับปานกลาง (6-7 คะแนน) 16 (33.35) 31 (64.62) 
ระดับต่ า (0-5 คะแนน) 29 (60.41) 6 (12.46) 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับต่ าจ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 60.41 และหลังเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 64.62  
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ของ
 กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม 
 (3อ. 3ส. 1น.) 

กลุ่มทดลอง  SD t P-value 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม 0.51 0.136 11.676 .000 
หลังเข้าร่วมโปรแกรม 0.68 0.107   

     
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 
1น.) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t=11.676, p=0.000) 
 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.)  
 
ตารางท่ี 3  ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) จ าแนกเป็นรายด้าน  

 
พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. 3ส. 1น. ก่อนใช้โปรแกรม หลังใช้โปรแกรม 

 SD ระดับ  SD ระดับ 

3อ.  (อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย) 3.05 0.426 สูง 3.47 0.268 สูง 
3ส. (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) 2.68 0.358 ปานกลาง 3.28 0.367 สูง 
1น. (นาฬิกาชีวิต) 2.88 0.621 ปานกลาง 3.49 0.383 สูง 

รวม 2.87 0.312 ปานกลาง 3.41 0.225 สูง 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพ3อ. 3ส. 1น.  โดยภาพรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 

หมู่บ้าน (อสม.) หลังใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม แนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ( = 
3.41, SD=1.018) สูงกว่า ก่อนใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง สุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1

น.) ( =2.87, SD=1.405) เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านอาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย การสวดมนต์ 
สมาธิ สนทนาธรรมและนาฬิกาชีวิตหลังใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส . 
1น.) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1
น.) ในทุกด้าน 
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ตาราง 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ของกลุ่ม
 ตัวอย่าง ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 
 3ส. 1น.) 

กลุ่มทดลอง  SD t P-value 

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 

 

2.87 0.312 16.816 0.000 

หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 

3.41 0.225   

     
 จากตารางที ่4 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม 
(3อ. 3ส. 1น.) ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม 
(3อ. 3ส. 1น.)  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t=16.816, p<.05) โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพหลังเข้าร่วมโปรแกรม ( =3.41,SD=0.225) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ( =2.87, SD=0.312)  
 
อภิปรายผล  
 อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) อสม. ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งพบว่า ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ อสม.ส่วนใหญ่ มีความรู้อยู่ใน
ระดับต่ า เมื่อได้รับการโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการให้ความรู้และค าชี้แนะ เช่น การบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิค 3อ. 3ส. 1น. พิชิตโรค การจัดการกับอารมณ์ด้วยวิถีพุทธ การป้องกันโรคและรักษาโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงวิถีพุทธ กินอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บป่วย และเมื่อป่วยกินอยู่อย่างไร พร้อมทั้งการสาธิตท าน าสมุนไพรพิชิตโรค อีกทั้ง
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพยังสอดแทรกหลักธรรมค าสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนาโดยการบรรยายธรรม/สนทนา
ธรรมสมาธิเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและบ าบัดโรคเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน หลังจากการได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ พบว่า  อสม. มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ใน
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเพชราภรณ์  ค าเอี่ยมรัตน์ (2558) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน ต าบลทุ่ม อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ ที่กล่าวว่า หลังการทดลองผลต่างคะแนนเฉลี่ยของความรู: ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตน
ตามหลัก 3อ. 2ส. การจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพของตนเองเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ. 2ส. การตัดสินใจเลือกปฏิบัติ
ที่ถูกต้องตามหลักพฤติกรรม 3อ. 2ส. และการดูแลสุขภาพตนเอง ของกลุ#มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value<0.05) ดังนั้นควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดบริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) มาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้เหมาะสม ซึ่งจากศึกษาครั้งนี้สามารถท าให้กลุ่มอสม.ที่เข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมสุขภาพใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถปฏิบัติตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม 
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 2. พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ต าบลบ้านกอก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) อธิบายได้ว่า อสม. มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น จากการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์โดยการด าเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ผู้วิจัยให้โปรแกรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย 
วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.)  โดยการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับเทคนิค 3อ. 3ส. 1น. พิชิตโรค การจัดการกับอารมณ์ด้วยวิถีพุทธ การป้องกันโรคและรักษาโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงวิถีพุทธ กินอยู่อย่างไรไม่ให้เจ็บป่วย และเมื่อป่วยกินอยู่อย่างไร หลักการปฏิบัติสมาธิ /การเดินจงกรม และการ
บรรยายให้ความรู้และสาธิตการฝึกสมาธิแบบ SKT  การออกก าลังกาย ออกก าลังใจโดยท่าฤาษีดัดตน การออกก าลังกายแนว
พุทธ (ไม้พลองดัมเบลล์) โดยกิจกรรมต่างๆ ด าเนินการโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจะต้องปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม ดังนั้นการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับที่
สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา อติญาณ์ ศรเกษตริน (2560) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทาง 3อ.2ส.ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า โดยภาพรวม
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนพฤติกรรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม (M=1.88, SD=0.32) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (M=1.53, SD=0.41) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ใน
ด้านความรู้ พบว่า ความรูเ้กี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) หลังเข้าร่วมโปรแกรม
มีค่าเฉลี่ยสูงก่อนเข้าร่วมโปรแกรมซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า หลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้าร่วม
โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม ( 3อ. 3ส. 1น.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ส่วนในด้านพฤติกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่าหลังจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม  
( 3อ. 3ส. 1น.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม ดังนั้นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านหรือประชาชนสามารถน าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถี
ธรรม ( 3อ. 3ส. 1น.) ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนี้จะสามารถดูแลสุขภาพได้ทั้ง
ทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางปัญญา การดูแลแบบองค์รวมจะส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี และป้องกันรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3
ส. 1น.) ในระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองอย่างยั่งยืน 
 2. ควรมีการวิจัยในเชิงทดลองแบบเปรียบเทียบสองกลุ่มเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 
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 3. ควรมีการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขภาพดีวิถีไทย วิถีธรรม (3อ. 3ส. 1น.) 
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงในแต่ละพื้นที ่
 
กิตติธรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้ให้ทุนสนับสนุนในงานวิจัยนี้ ตลอดจนพระอาจารย์  วัดป่าแจ้ง นายแพทย์ช านาญการ 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจัตุรัส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองบัวโคก  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ให้ความร่วมมือ
ตลอดการด าเนินการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 136 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77.90 
เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 46.54 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา, มีสถานภาพการสมรส, มีอาชีพเกษตรกรรม, ไม่มี
ประวัติการป่วย, มีหน้าที่ความรับผิดชอบในชุมชน, มีรายได้ของครอบครัวน้อยกว่า 10000 บาท/เดือน และมีความพอเพียง
ของรายได้ ร้อยละ 82.40, 88.20, 72.10, 100, 100, 75.00 และ 82.40 ตามล าดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ได้แก่ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจชุมชน การมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการป้องกันโรค ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับ
ค าแนะน า กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว, พฤติกรรมจากความเชื่อ, ข้อบังคับ หรือ
เกณฑ์ปฏิบัติ ในการป้องกันโรคของชุมชน ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทัศนคติ  จากผลการวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอแนะให้บุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ควรร่วมมือกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมทั้ง
วิธีการป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เหมาะสมต่อไป  

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการมีส่วนร่วม การป้องกันและควบคุมโรค โรคไข้เลือดออก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 

Abstract 

A cross-sectional survey research aimed to explore the Factors related to participation behavior 
in prevention and control of dengue hemorrhagic fever among health volunteers in Bungkok sub-district, 
Bangrakam District, Phitsanulok Province. The data were collected by questionnaire from 136 samples. 
The Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-square test for 
correlation. The results were as follows; the most of samples (77.90%) were male. Age average was 46.54 
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years old. Most have primary education level, marital status, farmers, not history of illness, have 
responsibilities in the community, have family income less than 10000 baht / month, and have sufficient 
income (82.40, 88.20, 72.10, 100, 100, 75.00 and 82.40% respectively). The factors that correlated to 
participation behavior in prevention and control of dengue hemorrhagic fever among health volunteers at 
0.05 level of significant were contributing factors are community economic conditions Having the 
technology to support disease prevention. Supplementary factors include getting advice. Urging the public 
health officials, or family members, behavior from beliefs, regulations or practices In the prevention of 
diseases of the community. Import factors include attitude.  
 
Keywords: participation behavior, prevention and disease control, dengue hemorrhagic fever, health  
 volunteers 
 

บทน า   

 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาเมื่อ ประมาณ 40 ปีมาแล้ว โดยเริ่มมีรายงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 แต่เกิด
ระบาดใหญ่เป็นครั้งแรกที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2497 ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาเรื้อรังของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจ านวนผู้ป่วยยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุก 3-5 ป ี(ส านักควบคุมโรคไข้เลือดออก กรมควบคุมโรคติดต่อ, 
2545: 1-6)  
 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ของประเทศไทย ในช่วง ปี พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกใน
ทุกจังหวัด จ านวน 41,082, 144,952, 62,405 และ 53,189 ราย และมีผู้ที่เสียชีวิตจ านวน 49 , 148, 60 และ 63 ราย 
ตามล าดับ ส าหรับในปีนี้ (1 มกราคม ถึง 14 มิถุนายน 2561) พบผู้ป่วยไปแล้ว 17,302 ราย และเสียชีวิต 21 ราย (ส านัก
ระบาดวิทยา, 2561) 
 ส าหรับ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดพิษณุโลก ในปี 2557 – 2560 มีรายงานพบผู้ป่วยในทุกอ าเภอ 
จ านวน 152, 1,251, 574 และ 613 ราย ตามล าดับ และพบผู้ป่วยเสียชีวิต ในปี 2557 จ านวน 3 ราย และในปี 2559 จ านวน 
1 ราย ส าหรับสถานการณ์ในปีนี้ (1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2561) พบผู้ป่วยไปแล้ว 304 ราย ใน 9 อ าเภอ ยังไม่พบ
ผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 55 ราย (เขตเทศบาล 17 ราย , นอกเขตเทศบาล 38 ราย) ,นครไทย 71 
ราย, ชาติตระการ 20 ราย, บางกระทุ่ม 29 ราย, พรหมพิราม 41 ราย, บางระก า 26 ราย, วัดโบสถ์ 14 ราย, เนินมะปราง 21 
ราย และวังทอง 27 ราย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2561) 
 สถานการณ์ในพื้นที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกพบว่ามีอัตราการป่วยเท่ากับ  125.5 ต่อแสนประชากร 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า, 2560) ต าบลในอ าเภอบางระก าที่มีอัตราการป่วยสูงที่สุดคือ ต าบลบึงกอก พบอัตรา
ป่วยเท่ากับ 170.35 ต่อแสนประชากร (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า, 30 พฤษภาคม 2561) ซึ่งเกินจากเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร  
 ปัญหาดังกล่าวถือว่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน บุคลากรที่เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนางานสาธารณสุข  
 ทรัพยากรที่ส าคัญด้านสุขภาพในระดับชุมชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการเชื่อถือ
ว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนท างานด้วยจิตอาสาเพื่อชุมชนและมีความรู้ เอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดี หากอสม.ได้ร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเชื่อได้ว่าจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนเป็นอย่างดี แต่ในสภาพที่เกิดขึ้นจริงพบว่า อสม.ไม่ได้ท างานเฉพาะเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก  
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 แต่ยังมีบทบาทอื่นๆที่ต้องท างานร่วมกับองค์กรอื่นๆเช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียน วัด ชุมชน 
รวมถึงการมีภารกิจส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้นคือ อสม.จะร่วมกิจกรรมในช่วงที่รณรงค์เท่านั้น ผู้วิจัยจึงมีความคิดว่าการที่จะท าให้ 
อสม.มีพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้มีความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน คือ การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน 
 ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสม
ถูกต้องต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดย ประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) 
ของ Rosenstock (1974) และ Becker et al. (1974) และ Precede - Proceed Model [Green, L. W., & Kreuter, M. 
W. (1999), Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005)] ดังภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดย ประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล  

- อายุ, เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ, ประวัติการ
ป่วย, รายได้ของครอบครัว, ความพอเพียงของรายได ้

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลบึงกอก อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัยเอื้อ 
- การก าหนดนโยบาย (Policy) 
- ความคิดที่ว่าสภาพเศรษฐกิจชุมชน (Economic) 
- การสนับสนุนทางสังคม และความตระหนักของชุมชนต่อการเกิด
โรค (Social) 
- การมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการป้องกันโรค (Technology) 
- ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันโรค (Sufficiency) 
- การมีทักษะของบุคลากร (Skill) 
- สภาพสิ่งแวดล้อมการก่อโรค (Environment) 

ปัจจัยเสริม 

- การได้รับค าแนะน า กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. 
หรือบุคคลในครอบครัว 

- การได้รับค าแนะน า/ กระตุ้นเตือนจากหน่วยงานอื่นๆ 
- พฤติกรรมจากความเชื่อ (Behavior)  
- ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติของชุมชน 
- การรับรู้เกี่ยวกับรั้วกินได ้
- การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการรั้วกินได้ 
- การป้องกันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ปัจจัยน าเข้า 
- ทัศนคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัด ขวาง (Cross-sectional Survey Research)  
ประชากร อาสาสมัครสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงกอก อ าเภอ

บางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีจ านวนประชากร ทั้งหมด 207 คน (จากระบบข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึง
กอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 30 กันยาน 2561)  

กลุ่มตัวอย่าง อาสาสมัครสาธารณสุขที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงกอก 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งที่ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน
และไม่มีทะเบียนบ้าน  

การก าหนดขนาดตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมด 207 คน แต่จ านวนตัวอย่างที่เก็บได้จริง 136 คน 
คิดเป็นอัตราการตอบกลับ (Response rate) ร้อยละ 65.7  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  
1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ, เพศ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, อาชีพ, ประวัติการป่วย, 

รายได้ของครอบครัว, ความพอเพียงของรายได้ ลักษณะเป็นค าถาม ปลายปิด จ านวน 9 ข้อ  
2) ปัจจัยเอื้อ ลักษณะ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ การก าหนดนโยบาย 

(Policy) ความคิดที่ว่าสภาพเศรษฐกิจชุมชน (Economic) การสนับสนุนทางสังคม และความตระหนักของชุมชนต่อการเกิด
โรค (Social) การมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการป้องกันโรค (Technology) ความพอเพียงของทรัพยากรในการป้องกันโรค 
(Sufficiency) การมีทักษะของบุคลากร (Skill) และ สภาพสิ่งแวดล้อมการก่อโรค (Environment) 

3) ปัจจัยเสริม ลักษณะ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ การได้รับค าแนะน า 
กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว, การได้รับค าแนะน า/ กระตุ้นเตือนจากหน่วยงานอื่นๆ, 
พฤติกรรมจากความเชื่อ (Behavior), ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติของชุมชน, การรับรู้เกี่ยวกับรั้วกินได้, การสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการรั้วกินได้ และการป้องกันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

4) ปัจจัยน าเข้า คือ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ลักษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ  

5) พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 จ านวน 10 ข้อ  

คุณภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ให้ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม กับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) ได้เท่ากับ 0.98 
หลังจากนั้นน าไปทดลอง ใช้ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วค านวณหาความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.92 ถือว่ามีคุณภาพสูงพอที่จะน าไปใช้ได้  

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย ได้แก่ ค่าไคสแควร์ (Chi – square test) 
 
ผลการวิจัย 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ เพศ อาชีพ ความพอเพียงในรายได้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ตัวแปร พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

Chi-sq. 
(sig.) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
คุณลักษณะส่วนบุคคล       
เพศ 

ชาย 
หญิง 

การดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลาย 
- - - 18.4% 3.7% 0.038 
- - - 49.3% 28.7% 

อาชีพ 
เกษตรกรรม 
ข้าราชการ 
ค้าขาย 
รับจ้าง 

การสนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- - 4.4% 46.3% 21.3% 0.013 
- - 0.7% 0.0% 0.0% 
- - 2.2% 5.9% 3.7% 
- - 0.7% 8.1% 6.6% 

 
เกษตรกรรม 
ข้าราชการ 
ค้าขาย 
รับจ้าง 

การร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน 
- - 5.9% 20.6% 45.6% 0.025 
- - 0.7% 0.0% 0.0% 
- - 0.7% 2.2% 8.8% 
- - 0.7% 6.6% 8.1% 

ความพอเพียงในรายได้ 
พอเพียง 
ไม่พอเพียง 

การดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลาย 
- - - 52.2% 30.1% 0.022 
- - - 15.4% 2.2% 

 
ผลการทดสอบระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  
โดยเพศหญิง จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมาก ด้านการดูแล

สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลาย 
อาชีพเกษตรกรรม จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมาก ด้านการ

สนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ และมากที่สุดด้านการร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงใน
ชุมชน 

ความพอเพียงในรายได้ จะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมาก ด้าน
การดูแลสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลาย  

6.2 ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัจจัยน าเข้า พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน คือ ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจชุมชน การมีเทคโนโลยี
ในการสนับสนุนการป้องกันโรค ปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับค าแนะน า กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือ
บุคคลในครอบครัว, พฤติกรรมจากความเชื่อ, ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติ ในการป้องกันโรคของชุมชน ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ 
ทัศนคติด้านต่างๆ ดังตารางที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2  แสดงปัจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ตัวแปร พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

Chi-sq. 
(sig.) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ปัจจัยเอื้อ 
สภาพเศรษฐกิจชุมชน 

น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

สนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- - 0.0% 0.0% 2.2% 0.018 
- - 1.5% 9.6% 0.7% 
- - 5.9% 41.2% 19.1% 
- - 0.7% 9.6% 9.6% 

 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ช่วยอ านวยความสะดวกเม่ือมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- - 0.7% 0.7% 0.7% 0.001 
- - 0.0% 2.9% 8.8% 
- - 0.0% 25.0% 41.2% 
- - 0.7% 4.4% 14.7% 

การมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
ป้องกันโรค 

น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ช่วยอ านวยความสะดวกเม่ือมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

- - 0.0% 0.7% 0.0% 0.037 
- - 0.0% 6.6% 4.4% 
- - 0.0% 14.0% 41.2% 
- - 1.5% 11.8% 19.9% 

 

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  

โดยปัจจัยเอื้อส่วนสภาพเศรษฐกิจชุมชนมาก จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมาก ด้านการสนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมากที่สุด ด้าน
การช่วยอ านวยความสะดวกเม่ือมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ปัจจัยเอื้อส่วนการมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการป้องกันโรคมาก จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการช่วยอ านวยความสะดวกเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
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ตารางท่ี 3  แสดงปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 

ตัวแปร พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

Chi-sq. 
(sig.) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ปัจจัยเสริม       
การได้รับค าแนะน า กระตุ้นเตือนจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือ
บุคคลในครอบครัว 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในห้องน้ า/ ห้องส้วม หรือจุดอื่นๆ ประจ าทุก 7 วัน 

- - 0.0% 1.5% 2.9% 0.031 
- - 2.9% 8.8% 16.9% 
- - 0.0% 19.1% 47.8% 

พฤติกรรมจากความเชื่อ 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อได้รับผลกระทบ หรือป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
- - 0.0% 6.6% 4.4% 0.004 
- - 1.5% 7.4% 14.0% 
- - 3.7% 46.3% 16.2% 

ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติ ในการ
ป้องกันโรคของชุมชน 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

การรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

- - 1.5% 0.7% 3.7% 0.010 
- - 2.9% 11.0% 10.3% 
- - 2.2% 19.9% 47.8% 

 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  

โดยปัจจัยเสริมส่วนการได้รับค าแนะน า กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม . หรือบุคคลในครอบครัวมาก
ที่สุด จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในห้องน้ า/ ห้องส้วม หรือจุดอื่นๆ ประจ าทุก 7 วัน 

ปัจจัยเสริมส่วนพฤติกรรมจากความเชื่อมากที่สุด จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมาก ด้านช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อได้รับผลกระทบ หรือป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

ปัจจัยเสริมส่วนข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติ ในการป้องกันโรคของชุมชนมากที่สุด จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  
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ตารางท่ี 4  แสดงปัจจัยน าเข้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ตัวแปร พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

Chi-sq. 
(sig.) 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ปัจจัยน าเข้า       
ทัศนคติ       
การป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ช่วยอ านวยความสะดวกเม่ือมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- - 0.7% 2.2% 1.5% 0.028 
- - 0.0% 24.3% 44.9% 
- - 0.7% 6.6% 18.4% 

การสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ขัดล้างภาชนะเพื่อลดการเกิดลูกน้ ายุงลาย 

- - 0.0% 2.2% 0.0% 0.014 
- - 1.5% 8.8% 19.9% 
- - 0.0% 17.6% 50.0% 

การสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกในท้องถิ่น  

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน 

- - 1.5% 0.7% 1.5% 0.016 
- - 2.9% 13.2% 16.2% 
- - 3.7% 15.4% 44.9% 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ในสถานพยาบาล 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

สนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

- - 0.0% 0.7% 4.4% 0.013 
- - 4.4% 18.4% 10.3% 
- - 3.7% 41.2% 16.9% 

การสนับสนุนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการป้องกันโรค 

ช่วยอ านวยความสะดวกเม่ือมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

- - 0.7% 0.0% 0.0% 0.001 
- - 0.7% 22.1% 39.7% 
- - 0.0% 11.0% 25.7% 

 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน 
- - 0.7% 0.0% 0.0% 0.009 
- - 5.9% 19.9% 36.8% 
- - 1.5% 9.6% 25.7% 
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบระหว่างปัจจัยน าเข้ากับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  

โดยปัจจัยน าเข้าด้านทัศนคติด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออกมาก จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการช่วยอ านวยความสะดวกเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

ปัจจัยน าเข้าด้านทัศนคติด้านการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกมากที่สุด จะมี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการขัดล้าง
ภาชนะเพื่อลดการเกิดลูกน้ ายุงลายก 

ปัจจัยน าเข้าด้านทัศนคติด้านการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในท้องถิ่นมากที่สุด จะมี
ความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการร่วม
สนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน  

ปัจจัยน าเข้าด้านทัศนคติด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ใน
สถานพยาบาลมากที่สุด จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับ
มาก ด้านการสนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  

ปัจจัยน าเข้าด้านทัศนคติด้านการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันโรคมาก จะมีความสัมพันธ์กัน
กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับมากที่สุด ด้านการช่วยอ านวยความสะดวกเมื่อ
มีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ ด้านการร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน 
 

อภิปรายผล  
ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อาชีพ และความพอเพียงของรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความ 
สัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญกับ อายุ, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, ประวัติการป่วย, หน้าที่ความรับผิดชอบในชุมชน, 
รายได้ของครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยนี้ 

สอดคล้องกับการศึกษาของ ชาคริต หนูนุ่น (2552: 75) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในอ าเภอ เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีระดับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคในระดับสูงร้อยละ 52.15 อาชีพข้าราชการมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคในระดับต่ า ร้อยละ 
44.45 อาชีพรับจ้างมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค ในระดับต่ า ร้อยละ 38.46 อาชีพค้าขายมีระดับ พฤติกรรมการป้องกัน
โรคในระดับสูง ร้อยละ 40.00 อาชีพแม่บ้าน/ไม่ได้ท างาน/อาชีพอื่นๆ มีระดับ พฤติกรรมการป้องกันโรคในระดับต่ า ร้อยละ 
62.50 และพบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนที่ระดับ .05 เนื่องจากอาชีพ
เกษตรกรรมท างานอยู่ที่บ้านหรือ บริเวณบ้านจึงท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคสูง ส่วนอาชีพค้าขายมีร้านค้าเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน การประชาสัมพันธ์เข้าถึงได้ง่ายส่งผลให้มีพฤติกรรม การป้องกันโรคไข้เลือดออกสูงด้วย  

และยังสอดคล้อง กับการศึกษาของ เอกรัฐ ค าวิไล (2553: 59-62) ที่ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนจังหวัดจันทบุรี พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  

และสอดคล้องกับการศึกษาของ บรรเทิง สุพรรณ์ และคณะ (2555: 493-503) ที่ศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือด ออกของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (χ2 = 6.300, p < .05)  
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ส่วนปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ปัจจัยน าเข้า ในการวิจัยนี้พบว่า  
ปัจจัยเอื้อ จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยส่วน

สภาพเศรษฐกิจชุมชน จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม ด้านการสนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
การมีเทคโนโลยีในการสนับสนุนการป้องกันโรค จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม ด้านช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อได้รับ
ผลกระทบ หรือป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และด้านช่วยอ านวยความสะดวกเม่ือมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ปัจจัยเสริม จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยส่วนการ
ได้รับค าแนะน า กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือบุคคลในครอบครัว จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม ด้าน
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในห้องน้ า/ ห้องส้วม หรือจุดอื่นๆ ประจ าทุก 7 วัน ส่วนพฤติกรรมจากความเชื่อ จะมีความสัมพันธ์กัน
กับพฤติกรรม ด้านช่วยเหลือเพื่อนบ้านเมื่อได้รับผลกระทบหรือป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ส่วนข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติ ใน
การป้องกันโรคของชุมชน จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมด้านการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  

ปัจจัยน าเข้า เกี่ยวกับทัศนคติ จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โดยด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม ด้านการช่วยอ านวยความสะดวกเมื่อมี
การรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ด้านการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก จะมีความสัมพันธ์
กันกับพฤติกรรม ด้านการขัดล้างภาชนะเพื่อลดการเกิดลูกน้ ายุงลายก ด้านการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในท้องถิ่น จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมด้านการร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน ด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในสถานพยาบาลมากที่สุด จะมีความสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมด้านการสนับสนุนเงินเมื่อมีการรณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และด้านการสนับสนุนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการป้องกันโรคมาก จะมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรม ด้านการช่วยอ านวยความสะดวกเมื่อมีการรณรงค์ท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ ด้านการร่วมสนับสนุนการพ่นสารเคมีฆ่ายุงในชุมชน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การด าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นที่รับรู้ และเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุขว่า 
เกี่ยวข้องกับ คน เงิน ของ ในชุมชนนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักของการบริหารจัดการโดยทั่วไป เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่มานาน 

ข้อเสนอแนะ  
จากข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
1. จากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับมาก 

ดังนั้น บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ร่วมกับภาคประชาชน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน และ อสม. ควรร่วมมือกันออกแบบการด าเนินงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนโดยค านึงถึง สัดส่วน
ของเพศในการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข อาชีพที่หลากหลาย และความพอเพียงของรายได้ของอาสมัครสภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน การมีเทคโนโลยีที่จ าเป็น การจัดท าค าแนะน า กระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม . หรือบุคคลในครอบครัว 
พฤติกรรมจากความเชื่อต่างๆ ข้อบังคับ หรือเกณฑ์ปฏิบัติ ในการป้องกันโรคของชุมชน การสนับสนุนงบประมาณทัง้ภาครัฐ 
ท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่พึงประสงค์ขององค์กรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
2. ควรศึกษาและพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบ การส่งเสริมพฤติกรรมของคนในชุมชน เพื่อป้องกัน และควบคุมโรค

ไข้เลือดออกท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
3. ควรค้นหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

และการป้องกันการเกิดโรคไข้ เลือดออกของชุมชน 

760



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้ปบริหาร คปสอ.บางระก า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย 

ต ารา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในการสนับสนุนให้งานวิจัยเรื่องนี้ ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยด ี

 
เอกสารอ้างอิง 

ชาคริต หนูนุ่น. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในอ าเภอเลาขวัญ จังหวัด 
กาญจนบุรี. รายงานการค้นคว้าอิสระ ปริญญาวิทยา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

บรรเทิง สุพรรณ์, พูนสุข ช่วยทอง, สุปรียา ตันสกุล และวงเดือน ปั้นดี. (2555). “ปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 
ป้องกัน โรคไข้เลือดออกในจังหวัดศรีสะเกษ”. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับ ชาติเพื่อการพัฒนาด้าน
วิจัยอย่างยั่งยืน เล่ม 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555. หน้า 493-503. (Online). 
http://research. swu.ac.th/booksfile/1SRD2-102.pdf, 15 กุมภาพันธ์ 2558.  

กลุ่มระบาดวิทยา ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2559). สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ประจ าสัปดาห์ที่ 52 ปี2558. (online). http://www.thaivbd.org/n/uploads/ file/file_PDF/Dengue/2558/ 
DHF%2052.pdf, 15 ธันวาคม 2559. 

กลุ่มระบาดวิทยา ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2561). สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 
ประจ าสัปดาห์ที ่36 ป ี2561. (online).  
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/52ab50e89451c62ec1aa2f2a08bb17ec.pdf, 18 กันยายน 2561. 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก. (2561). สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2561, 18 กันยายน  
2561. 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า. (2560). สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2560,  
18 กันยายน 2561. 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า. (2561). สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  ปี พ.ศ. 2561,  
18 กันยายน 2561. 

เอกรัฐ ค าวิไล. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ ประชาชนจังหวัดจันทบุรี.  
รายงานการ ค้นคว้าอิสระ ปริญญาสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.  

Becker, M. et al. (1974). “The Health Belief Model and Sick Role Behavior.” Health Education Monographs.  
2 (4): 409-429.  

Rosenstock, I. (1974). “Historical Original of the Health Belief Model.” Health Education Monographs. 2 (4):  
328- 335.  

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (1999). Health  promotion planing third edition an  educational and  
ecological approach (3rd ed.). California: Mayfield publishing company.  

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health program planning: An educational and ecological approach.  
New York: McGraw- Hill. 

 

761



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

ผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้เข่าและข้อดว้ยเครื่องฟืน้ฟูต่อการบรรเทาความรนุแรงของ
ภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มตน้ในผู้สูงอายุ ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

EFFECTS OF THE MOBILITY PROMOTING ON KNEE AND JOINT MUSCLES BY THE 
RESTORABLE PROGRAM TO REDUCE THE SEVERITY OF EARLY KNEES OSTEOARTHRITIS 

AMONG ELDERLY PEOPLE INKOMPANGDIN SUB-DISTRICT,  
SAM NGAM DISTRICT, PHICHIT PROVINCE 

 
ชมพูนุช ร่มเย็น นนท์นลิน จันทร์ดิษฐ ์และอรรถพล รอดแก้ว* 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
*corresponding e-mail: Chompunutch.r@psru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ศึกษากลุ่มเดียววัดผลก่อน            
และหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด การฝืดของข้อ และความสามารถ              
ในการท ากิจกรรมก่อนและหลั งได้รับการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูในผู้สูงอายุ                         
ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น             
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 32 คน ใช้ระยะเวลาในการทดสอบ 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วน
บุคคล 2) แบบการประเมินความรุนแรงของผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม และ 3)แผนการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและ
ข้อด้วยเครื่องฟื้นฟู วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติ Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่ม
ตัวอย่างมี ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด การฝืดหรือติดของข้อลดลงก่อนการทดลอง และ
ความสามารถในการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้นก่อนการทดลองการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อ ด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อ
การบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)  

 

ค าส าคัญ : ส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อ เครื่องมือฟื้นฟู ความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น 

 
Abstract 

This study is quasi-experimental research that was one group pretest – posttest design.                
The research aimed to compare the severity of knee osteoarthritis in the dimensions of pain, stiffness, 
and physical functions before and after receiving the mobility promoting on knee and joint muscles by 
the restorable program to reduce the severity among elderly people who had knee osteoarthritis in 
Kompangdin sub-district, Sam Ngam district, Phichit province. The sample group applying the purposive 
sampling method consists of 32 elderly people with early knee osteoarthritis; also, the data was collected 
5 weeks. The research instruments are 1) a personal factors questionnaire 2) a severity assessment form 
for knee osteoarthritis and 3) a plan of the mobility promoting on knee and joint muscles by the 
restorable program to reduce the severity. Further, the data was analyzed by paired t-test (p< .05). The 
results showed that, after the experiment, the average scores of the severity of knees osteoarthritis in the 
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dimensions of pain and stiffness were decreased; besides, physical functions were increased comparing to 
prior the program the mobility promoting on knee and joint muscles by the restorable program to reduce 
the severity of early knees osteoarthritis among elderly people p < .05. 
Keywords : Mobility promoting on knee and joint muscles, Restorable program, Severity of early knees 
osteoarthritis  
 
บทน า 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู้สูงอายุไทยมีอัตราของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง               
อัตราการเกิดของประชากรลดต่ าลงและประชากรมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น จากสถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย                 
ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนประชากรไทยทั้งหมดประมาณ 65.1 ล้านคน มีจ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปประมาณ  
10.4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี ของประชากรทั้งหมด (ดวงเดือน                   
ณ เชียงใหม่, 2558) ประเทศไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง               
โดยคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 ท าให้รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงได้ก าหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุโดยปัจจุบันได้ใช้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559 -2579) ที่มี
นโยบายพัฒนาให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขให้คนไทยมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึง 
ทิศทางการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  

ปัญหาที่ส าคัญของผู้สูงอายุคือ ประเด็นสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ส่งผลต่อระบบการท างาน
ของอวัยวะต่างๆ ชัดเจน พบว่าผู้สูงอายุจะมีกล้ามเนื้อเหี่ยวลีบเนื่องจากขาดการใช้งานมีปัญหากระดูกเปราะผุและ             
แตกหักง่าย กล้ามเนื้อขาและข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม น้ าหล่อเลี้ยงข้อลดลง เกิดภาวะข้อติดแข็ง ข้ออักเสบ สูญเสียการควบคุม
การทรงตัวท าให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมและความว่องไวลดน้อยลง เคลื่อนไหวร่างกายได้ล าบาก (วิไลวรรณ           
ทองเจริญ, 2533) โรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุคือ โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) และน้ าในไขข้อมีการเปลี่ยนแปลงไป (สุรศักดิ์                
นิลกานุวงศ์ และคณะ, 2548) ส่วนมากจะพบว่า ข้อเข่ามีอัตราการเสื่อมสมรรถภาพของผู้สูงอายุจะสูงขึ้นตามวัย ผลที่เกิดจาก
ปัญหา ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุจะมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น โดยในอดีตจะพบในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 75 ปีขึ้นไป  พบ             
ข้อเข่าเสื่อมถึงร้อยละ 80 แต่ในปัจจุบันจะพบได้มากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีอายุน้อยกว่า 75 ปีลงมา อาการที่พบได้บ่อยในผู้ปุวย        
ข้อเข่าเสื่อม คือ อาการปวดข้อเข่า ข้อเข่าฝืด ติดขัดข้อเข่าเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาทีและข้อเข่ามีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่มี
การอักเสบบวมร้อน (Durham, Fowle & Edlund, 2014) และหากมีการปฏิบัติตัว มีการดูแลที่ไม่เหมาะสมก็จะท าให้เกิด
อาการปวดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นภายใน 1 ถึง 3 ปี (บุญเรียง พิสมัย และคณะ , 2555) ซึ่งอาการปวดข้อเข่าที่รุนแรงจะมีอาการ
อักเสบบวมแดงร้อน รวมทั้งอาการปวดข้อเข่าที่เรื้อรังนั้นท าให้เกิดความทุกข์ทรมาน น าไปสู่การใช้ยาแก้ปวดและการผ่า ตัด          
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาจ านวนมาก โดยในประเทศไทยพบว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดข้อเข่า 1 ครั้ง ประมาณ 
78,533-79,316 บาท และใช้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลนานถึง 7-8 วัน (นัฐวุฒิ วิวรรธนวรางค์, 2554) นอกจากนี้อาการปวด
ข้อเข่าเรื้อรังยังส่งผลท าให้เกิดข้อเข่าติด ขาโก่งหรือผิดรูป ท าให้เสี่ยงต่อการหกล้มและน าไปสู่ความพิการ ซึ่งจะท าให้เป็น       
ภาระพึ่งพิงของครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชน เนื่องจากท าให้ถูกจ ากัดการเคลื่อนไหวมีผลต่อการท ากิจวัตรประจ าวัน เกิดความ
ทุกข์ทรมานทั้งต่อตัวผู้ปุวยเองและผู้ดูแล ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตลดลง  
 จากความส าคัญดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า วิธีการปูองกันปัญหาภาวะเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมและความรุนแรงของโรคข้อ
เข่าเสื่อมมีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการเน้นดูแลในรูปแบบการประคับประคอง เพิ่มขีดความสามารถของ                
ข้อเข่าและกล้ามเนื้อ เช่น การออกก าลังกายกล้ามเนื้อต้นขา การเดิน ลุกนั่ง การฟื้นฟูสภาพผสมผสานการให้ความรู้และออก
ก าลังกายทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ส่วนใหญ่จะเน้นการออกก าลังกายและบริหารข้อเข่าที่บ้าน การให้ความรู้ค าแนะน า
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เพื่อปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง จากปัญหาของผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของโรคข้อเสื่อมนั้นคืออาการปวด
และความสามารถในการใช้ข้อท างานได้ลดลง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการฟื้นฟูก าลังกล้ามเนื้อขาและข้อใน    
ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม การส่งเสริมการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มใน
ผู้สูงอายุจึงมีเปูาหมายเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อเข่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กล้ามเนื้อขาและข้อสามารถท างานได้เต็มที่ 
ปูองกันไม่ให้ข้อถูกท าลายมากขึ้น ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปุวยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นการเสริมสร้างปูองกันโรคข้อเข่า
เสื่อมไม่ให้รุนแรงมากขึ้นท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด การฝืดของข้อ และความสามารถในการท า
กิจกรรม ก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูในผู้สูงอายุ  ต าบลก าแพงดิน 
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) ศึกษากลุ่มเดียววัดผลก่อนและ
หลังการทดลอง (One-group Pretest-Posttest design)   
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการศึกษา 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
  1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบที่มีลักษณะถามเป็นลักษณะแบบเลือกและ                        
แบบเติมข้อความ  
  1.2 ส่วนที่ 2 การประเมินความรุนแรงของผู้ที่มีภาวะข้อเสื่อมฉบับภาษาไทย (Western Ontario and 
McMaster Universities Osteoarthritis Index: WOMAC Scale) ประกอบด้วย 22 ค าถาม แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
อาการปวดที่สัมพันธ์กับการท ากิจกรรม หมายถึง อาการปวดขณะเดิน ขึ้นลงบันได ขณะนอน นั่งและยืน จ านวน 5 ข้อ (0 ถึง 
50 คะแนน) 2) การฝืดหรือติดของข้อหลังจากตื่นนอนและระหว่างวัน จ านวน 2 ข้อ (0 ถึง 10 คะแนน) และ 3) ความสามารถ
ในการท ากิจกรรม หมายถึง การใช้บันได การเปลี่ยนจากท่านั่งสู่ท่ายืน การขึ้นลงรถ การจ่ายตลาดหรือการท างานบ้าน เป็นต้น 
จ านวน 15 ข้อ (0 ถึง 150 คะแนน) เป็นแบบวัดประเภท Visual Analogue Scales (VAS) จาก 0-10 คะแนน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการ
บรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) แผนการสอนความรู้ เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม 2) 
แผนการสอนการอบอุ่นร่างกายก่อนการใช้งานเครื่องฟื้นฟู 3) เครื่องฟื้นฟูสมถรรภาพ (WAS MACHINE) และ 4) สมุดบันทึก
รายบุคคล 

3. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย 
  3.1 ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะข้อเสื่อมจากผลการประเมินความรุนแรงของภาวะข้อเข่า
เสื่อมด้วยแบบประเมินฉบับภาษาไทย (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index: WOMAC 
Scale)  
  3.2 ไม่มีข้อห้ามในการยกหรืองอขา มากกว่า 90 องศา เช่น ผู้ปุวยใส่ข้อสะโพกเทียม ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
หรือเคยได้รับการผ่าตัดที่สะโพก กระดูกสันหลัง 
  3.3 ไม่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือมีอาการปวดเข่าจากสาเหตุของหมอนรองกระดูก 
  3.4 ไม่เป็นโรคที่มีความเสี่ยง ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
  3.3 เป็นผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจและสามารถเข่าร่วมกิจกรรมการวิจัยได้ตลอดการวิจัย 
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ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทา
ความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นในผู้สูงอายุซ่ึงมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 จัดกิจกรรมตามการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม เป็นเวลา 5 สัปดาห์ดังนี้ 
 1. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบ ประเมินความรุนแรงของโรคด้วย
แบบประเมิน Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis, 1988. (WOMAC) อ้างถึงใน พิพัฒน์ 
เพิ่มพูล, 2553) ก่อนและหลังการทดลอง  
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟู ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม จ านวน 5 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที (สัปดาห์ที ่2 ถึง สัปดาห์ที่ 4) ประกอบด้วย  
  2.1 การให้ความรู้ถึงความรุนแรงจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น 
เป็นเวลา 20 นาที โดยการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับภาวะข้อเข่าเสื่อม สาเหตุการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม ความรุนแรงของภาวะ
ข้อเข่าเสื่อม 
  2.2 การสาธิตและฝึกปฏิบัติการในการบริหารข้อเข่าเพื่ออบอุ่นร่างกายก่อนการใช้เครื่องฟื้นฟูตามแผนการ
สอน เป็นเวลา 5 นาที โดยมีวิธการดังต่อไปนี้ 
   2.2.1 ระยะอบอุ่นร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกาย ส าหรับการบริหารข้อเข่า ใช้ 
เวลา 5 นาที ประกอบด้วย 7 ท่า ได้แก่ (1) ท่าการยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและกล้ามเนื้อน่อง (Hamstring / Calf 
Stretch) (2) ท่าการย่อตัว (Squats) (3) ท่า Toe Stands การบริหารท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อน่อง ข้อเท้า ท า
ให้การทรงตัวดีขึ้น (4) ท่าบริหารกล้ามเนื้อสะโพก (Pelvic Tilt) (5) การบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Knee Extension) (6) การ
บริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Knee Curl) (7) การบริหารกล้ามเนื้อสะโพก (Pelvic Tilt) 
   2.2.2 ระยะส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อเป็นช่วงเวลาของการส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟู ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที โดยมีวิธีการดังนี้ (1) ตั้งค่าเครื่องโดยการใช้
ความเร็วสูงสุดของเครื่องคือ 0.5 รอบต่อนาที (2) ตั้งระยะเวลาการท างานของเครื่องที่ 20 นาที (3) ตั้งองศาการเคลื่อนไหว
ของเครื่องที่ 0 องศาในแนวราบ และ 95 องศาในมุมงอ 
    2.2.2.1 วิธีการใช้งานของเครื่อง   WASAN  MACHINE 
           ขั้นตอนที่ 1 วางขาลงบนเครื่อง                              ขั้นตอนที่ 2 ปรับระยะความยาวของเครื่องให้ 
  เหมาะกับขาผู้ใช้ 
        
  
 
 
                            ภาพที่ 1                                                              ภาพที่ 2 
          
  ขั้นตอนที่ 3 รัดขาด้วยสายรัดให้พอดีกับขนาดขา          ขั้นตอนที่ 4 กดเปิดสวิตซ์ เพื่อเริ่มการท างานของ 
   เครื่องไม่รัดแน่นจนเกินไป 
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ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 

 
ขั้นตอนที่ 5 เครื่องจะปล่อยสัญญาณ wifi เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือผ่านการเชื่อมต่อแบบ                
ระบบไร้สาย 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5 
 
ขั้นตอนที่ 6 หลังจากเชื่อมต่อ wifi ของเครื่อง จากนั้นเปิดแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือและกดปุุมเชื่อมต่อในแอปพลิเคชั่น 
ใช้ชุดค าสั่ง ASCII โดยแบ่งเป็นการควบคุม มุมเริ่มต้น มุมสุดท้าย จ านวนรอบ ความเร็ว โชว์พารามิเตอร์ ไปยังมุมที่ต้องการ 
เริ่มปฏิบัติการและโชว์ค าสั่งต่างๆ ในการเคลื่อนที่ยืด-งอข้อเข่า 

 
 

 

 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 7 หากเกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างการใช้งานเครื่องหรือผู้ใช้งานเครื่องรู้สึกเจบ็สามารถหยุดการท างานของเครื่องได้ทันที 
สามรถกดปุุมหยุดฉุกเฉินในแอปพลิเคชั่น ดังภาพที่ 9  และกดปุุมหยุดฉุกเฉินบริเวณข้างเครื่องเพื่อหยุดการท างานของเครื่อง
ได้ ดังภาพที่ 10 
 
 
 
 
 ภาพที่ 9 ภาพ ก.                               ภาพที่ 10  ภาพ 

ภาพที่ 6 แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถื    ภาพที่ 7 การยืดเข่าข้อของเครื่อ           ภาพที่ 8 การงอเข่าสูงสุดได้ 95 องศา                     
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3. ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมด้วย แบบประเมินฉบับ
ภาษาไทย (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index: WOMAC Scale) หลังการทดลอง           
ทุกสัปดาห์จนสิ้นสุดการท าวิจัย (สัปดาห์ที่5)  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด การฝืดหรือติดของข้อและ
ความสามารถในการท ากิจกรรมด้วยสถิติ Paired t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ภายหลังการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นเรื่อง
การแจกแจงของข้อมูลด้วย Shapiro-Wilk Test พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) 
 จริยธรรมในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ผ่านการอบรมจริยธรรมในมนุษย์จากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์กองส่งเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัย
นเรศวร เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร GCP แนวทางการปฏิบัติการวิจัย               
ที่ดี ( ICH-GCP) คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่1 และหน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะข้อมูลทั่วไป (n=32) 
 
 

 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
อายุ 
     อายุ 60-69 ปี 
     อายุ 70-79 ปี 
     อายุ 80 ปีขึ้นไป 
อาชีพ 
     ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
     ค้าขาย    
     กสิกรรม 
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
ระดับการศึกษา  
     ไม่ได้ศึกษา   
     ประถมศึกษา 

 
3 
29 
 

22 
7 
3 
 
2 
2 
10 
18 
 
3 
29 

 
9.4 
90.6 

 
68.8 
21.9 
9.4 

 
6.3 
6.3 
31.3 
56.3 

 
9.4 
90.6 

จ านวนข้อเข่าที่มีอาการข้อเข่าเสื่อม    

กลุ่มตัวอย่าง (n=32) 
ลักษณะข้อมูลทั่วไป      จ านวน   ร้อยละ               
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     หนึ่งข้าง   

     สองข้าง 

การรักษาทางเลือกอื่นๆ  
     นวดกับแพทย์แผนไทย 

     รับการฝังเข็มแบบจีน  
     ไม่เคยรักษาทางเลือกอื่นๆ (ต้อกระจก,ไทรอยด์) 
ได้รับความรู้เรื่องโรคข้อเข่าเสื่อม 

     ได้รับความรู้จากแพทย์   

     ได้รับความรู้จากพยาบาล  
     ได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่อ.ส.ม.  
     ไม่ได้รับความรู้เรื่องโรค 

4 
28 

 
5 
1 
26 
 
5 
7 
12 
8 

12.5 
87.5 

 
15.6 
3.1 
81.3 

 
15.6 
21.9 
37.5 
25.0 

 
จากตารางที่ 1 ซ่ึงแสดงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน พบว่า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเสื่อมเริม่ต้น ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

จากข้อมูลทั่วไปพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมเริม่ต้น จ านวน 32 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 90.6 และเพศชาย
ร้อยละ 9.4 โดยมีช่วงอายุ 60-69 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 มีอายุ 70-79 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 21.9ป ีและส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาร้อยละ 90.6 และไม่ได้ศึกษาร้อยละ 9.4 ของกลุ่มตัวอย่างประกอบไม่ได้ประกอบอาชีพอาชีพร้อยละ56.3 
และกสิกรรมร้อยละ 31.3 ด้านสุขภาพ พบว่าข้อเข่าที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างร้อยละ 87.5 และไม่เคยรักษาทางเลือก
อื่นๆ เช่น ต้อกระจก ไทรอยด ์ร้อยละ81.3 
 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม ก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่า
และข้อด้วยเครื่องฟื้นฟูในผู้สูงอายุ ต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร (n=32)  

        ตัวแปร / เวลา                                                 S.D.          t-test         df             p-value 
ความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม 
1.อาการปวด     
ก่อนการทดลอง    6.53  0.567      35.221   31 0.000   
หลังการทดลอง    2.06  0.354        31 0.000 

2.การฝืดหรือติดของข้อ 
ก่อนการทดลอง    6.59  0.615      37.880           31 0.000      
หลังการทดลอง    2.09  0.466         31 0.000 
3.ความสามารถในการท ากิจกรรม 
ก่อนการทดลอง    6.19  1.256      16.128  31 0.000 
หลังการทดลอง    2.00  0.508        31 0.000 

 
จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม ก่อนและหลังได้รับการส่งเสริมการเคลื่อนไหว

กล้ามเน้อเข่าและข้อโดยการใช้เครื่องฟิ้นฟใูนผู้สูงอายุ ตามแผนการทดลองที่ก าหนดไว้ พบว่า ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
รุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้ สูงอายุ ต าบลก าแพงดิน  อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตามแบบประเมิน Western 
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Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) ในด้านอาการปวด การฝืดหรือติดของข้อ และ
ความสามารถในการท ากิจกรรม ภายหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเฉลี่ยดีขึ้นในทุก
ด้านกว่าช่วงก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)  
 
อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด การฝืดหรือ
ติด ของข้อและความสามารถในการท ากิจกรรม ดีขึ้นในทุกด้านกว่าก่อนการทดลองส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเข่า
และข้อด้วยเครื่องฟื้นฟู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดจากการที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น มีความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อมพร้อมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติการส่งเสริมการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อเข่าด้วยเครื่องฟื้นฟูซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กลวิธีทางสุขศึกษา ประกอบไปด้วยการบรรยายการอบอุ่นร่างกายก่อนการใช้
งานเครื่องฟื้นฟูและการสาธิตการปฏิบัติการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเข่าด้วยเครื่องฟื้นฟูโดยตัวแบบบุคคลจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปารวีร์ มั่นฟัก และคณะ (2561) ที่พบว่าการบริหารกล้ามเนื้อเข่าด้วยยางยืดส่งผลให้ผู้สูงอายุกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมในด้านอาการปวด การฝืดหรือติดของข้อ และความสามารถ
ในการท ากิจกรรม น้อยกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้การส่งเสริมการเคลื่อนไหวที่สม่ าเสมอและ
ต่อเนื่องให้กับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นช่วยให้เกิดความตระหนักหรือเล็งเห็นความส าคัญของการออกก าลังกายด้วยการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เพื่อบรรเทาอาการปวด การฝืดหรือติดของข้อ และเพิ่มความสามารถในการท ากิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร มุกประดับ และคณะ (2557) ที่กล่าวว่าแนวทางการพยาบาลร่วมกับการส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อเพื่อให้ผู้ปุวยตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันการเกิดภาวะ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงและข้อติดแข็งซึ่งช่วยรักษาให้ผู้ปุวยมีองศาการเคลื่อนไหวของข้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่คงที่ 
ปูองกันภาวะข้อติดแข็งและกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้กับผู้ปุวยดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ปุวยมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอจึงมีความจ าเป็นยิ่งในการปูองกันภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและข้อติดแข็งในผู้ปุวยบาดเจ็บที่มีข้อจ ากัดการเคลื่อนไหว 
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการเคลื่อนไหวอย่างสม่ าเสมอนั้นสามารถปูองกันหรือช่วยบรรเทาความรุนแรง
จากภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นได้ 
 

สรุปผลการวิจัย   
 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเข่าและข้อด้วยเครื่องฟื้นฟู เป็นวิธีการที่สามารถบรรเทา
ความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้นของผู้สูงอายุในด้านอาการปวด การฝืดหรือติดของข้อ และความสามารถในการท า
กิจกรรม เมื่อปฏิบัติอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที นานต่อเนื่อง 5 สัปดาห์จึงเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ
เคลื่อนไหวเพื่อปูองกันและบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมอีกทั้งยังส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งผล
การศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อม ในด้านอาการปวด การฝืดหรือติด
ของข้อและความสามารถในการท ากิจกรรมดีขึ้นในทุกด้านมากกว่าก่อนการได้รับการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเข่า
และข้อด้วยเครื่องฟื้นฟู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน า
ปรึกษา ตลอดจนแก้ไข้ความบกพร่องต่างๆ ด้วยความ  เอาใจใส่เป็นอย่างดี จนการศึกษาฉบับนี้สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสขุและอาจารย์สาขาฟิสิกส์ ทุกท่านที่ให้ความกรุณาตรวจแก้ไข
งานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือด้วยความเมตตาเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณประชาชนต าบลก าแพงดิน อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ให้ความช่วยเหลือและต้อนรับการ
ในการท าวิจัยลงพื้นที่เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอด โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก              
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอด ประกอบด้วย 1.ข้อมูลทั่วไป 2.การปฏิบัติตัว
ก่อนคลอดและหลังคลอด 24 ชั่วโมง 3.ภาวะความเครียดก่อนคลอดและหลังคลอด 24 ชั่วโมง โดยการสัมภาษณ์ด้วย
แบบสอบถามในหญิงที่คลอดแบบปกติและแบบผ่าคลอด  ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ านวน 75 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและ สถิติเชิงอนุมานหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-Square Test ผลการศึกษาพบว่าประวัติการตั้งครรภ์และการ
ปฏิบัติตัวและภาวะความเครียดหลังคลอดไม่มีความสัมพันธ์กับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด แต่พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะความเครียดก่อนคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด  มีความสัมพันธ์กันมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความเครียดหลังคลอดไม่ส่งผลต่อการไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอดแต่พบว่าสมติฐานปัจจัยความเครียดก่อนคลอดอาจ
ส่งผลท าให้น้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดความกังวลมีผลท าให้ฮอร์โมน Oxytocin (oxytocin reflex) ลดลงซึ่งฮอร์โมนนี้มีผล
ต่อการหลั่งฮอร์โมน prolactin ที่เป็นฮอร์โมนช่วยในกระบวนการสร้างน้ านมตรงกับผลการประเมินภาวะความเครียดในข้อที่
ได้คะแนนประเมินมากที่สุด คือ มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก ดังนั้นปัญหาความเครียดก่อนคลอดอาจเป็น
ปัจจัยที่ท าให้น้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดหากแก้ปัญหาความเครียดก่อนคลอดได้จะช่วยลดปัญหาหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดที่สาเหตุมาจากที่ตนรู้สึกว่ามีน้ านมน้อยไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ยงลูกได้ 
 
ค้าส้าคัญ : ปัจจัยน้ านมไม่ไหล, ความเครียด, หญิงหลังคลอด, โรงพยาบาลพุทธชินราช 
 

Abstract 
 This research is to study on effect to lactation failure in postpartum mothers at Buddhachinaraj 
Hospital Phitsanulok Province. The objective of this study is to investigate factors related to milk flow in 
postpartum women. 2. Prenatal and postpartum practice 24 hours 3. Prenatal and postpartum stress 24 
hours by interviewing with questionnaires in normal and postpartum women at Buddhachinaraj Hospital, 
analyzed by statistics Descriptive and Inferential statistics were found to correlate with statistics Chi-
Square Test. The results of the study showed that pregnancy history and behavior and postpartum stress 
were not correlated with milk flowing in postpartum women. But found that the relationship between 
prenatal stress and non-flowing milk in postpartum women There is a correlation between statistical 
significance at the level of .05. Postpartum stress does not affect the flow of milk in postpartum women 
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but found that the resolution of prenatal stress factors may result in milk not flowing in postpartum 
women. Concerns have decreased the Oxytocin (oxytocin reflex) hormone, which this hormone affects 
the secretion of prolactin hormone, a hormone that helps in the process of milk production, in 
accordance with the results of stress assessment in Tip that has scored the highest rating have sleep 
problems. Can not sleep or sleep a lot Therefore, prenatal stress can be a factor that causes the milk to 
not flow in the postpartum women. If prenatal stress can be solved, it will help reduce the problem of 
breastfeeding during the first week after birth that is caused by the feeling. That there is not enough milk 
for raising children 
 
Keywords : effect to lactation failure, depresstion, postpartum, Buddhachinaraj hospital 
 
บทน้า   
 จากการส ารวจสุขภาพเด็กไทยในปีพ.ศ. 2548 โดยองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (The United 
Nations Children's Fund [UNICEF])  พบว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของประเทศไทยมีจ านวน
เพียงร้อยละ 5.4 และเป็นอัตราที่ต่ าที่สุดในโลก (National Statistical Office, 2007) ปัจจุบันประเทศไทยได้ก าหนด
เป้าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ (Protect, promote, and support breastfeeding) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยก าหนดให้โรงพยาบาลได้
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน อย่างน้อยร้อยละ 50 (กรมอนามัย, 2557) 
 การเลี้ยงลูกด้วยน้ านมมีผลดีต่อสุขภาพของมารดาและลูกเป็นรากฐานที่ส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพของลูกในช่วง
ระยะ 2-3 ปีแรกของชีวิต และเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ านมแม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกายและสมองครบถ้วน มีภูมิต้านทานโรค ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในปากและเชื้อ E.coli ส่วน 
oligosaccharides เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ท าหน้าที่ดักจับเชื้อโรคทั้งในปาก คอ และทางเดิน
อาหาร ช่วยให้ทารกไม่เจ็บป่วยบ่อยโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคทางเดิน  
 ปัจจุบันปัญหาน้ านมไม่ไหลเป็นปัญหาของหญิงหลังคลอดที่อาจเกิดจากสาเหตุความกังวลในระหว่างก่อนคลอดและ
หลังคลอดส่งผลท าให้ฮอร์โมน Oxytocin (oxytocin reflex) ลดลงซึ่งฮอร์โมนนี้มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมน prolactin ที่เป็น
ฮอร์โมนช่วยในกระบวนการสร้างน้ านม ส่งผลให้เกิดปัญหาการไม่อยากให้นมลูก (นิภา เพียรพิจารณ,2558) จากการศึกษา
ของแกตตี  (Gatti L.  2008 : 355-363)  ที่พบว่าหญิงหลังคลอดประมาณร้อยละ 35  ของหญิงหลังคลอดที่หยุดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดมีสาเหตุมาจากที่ตนรู้สึกว่ามีน้ านมน้อยไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ยงลูก ซึ่งหากแก้ไขปัญหานี้
ได้น่าจะมีผลให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป 
 จากเหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอด
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าคลอด
และคลอดปกติ ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 22 กันยายน 2561 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอด เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู
ให้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีด้าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เพื่อหาการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ไหลของน้ านมในหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการศึกษาข้อมูลทั่วไปเช่นประวัติการ
ตั้งครรภ์ การปฏิบัติตัว การดื่มน้ า การรับประทานอาหาร และข้อมูลประเมินภาวะความเครียด ท าการสอบถามข้อมูลก่อน
คลอด 24 ชั่วโมง และหลังคลอด 24 ชั่วโมง การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากหญิงหลังคลอด
ทั้งแบบคลอดปกติและแบบผ่าคลอด ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 75 คน มีระยะเวลาการด าเนินการ
วิจัย ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561  

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้  
- เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion) คือ หญิงหลังคลอดที่น้ านมไหลและไม่ไหลภายใน 24 ชั่วโมง น้ าหนักแรกคลอด

ของทารกมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม คะแนน APGAR ที่ 1 นาทีและ 5 นาที มากกว่าหรือเท่ากับ 8 และ
สามารถดูดนมแม่ได้โดยมีคะแนน LATCH score มากกว่าหรือเท่ากับ 6  

- เกณฑ์การคัดออก (exclusion) คือ หญิงหลังคลอดที่น้ านมไหลและไม่ไหลเกิน 24 ชั่วโมง คลอดก่อนก าหนด 
ถูกแยกทารกจากแม่เพื่อรับการพยาบาลพิเศษ หญิงที่มีเต้านมอักเสบ มีโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรคเป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
- แบบสอบถามประเมินภาวะความเครียด (ST5) อ้างอิงจากกรมสุขภาพจิต เพื่อให้มีความเหมาะสม และตรงตาม

วัตถุประสงค์ 
- แบบสอบถามปัจจัยที่ท าให้น้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดที่คณะผู้ศึกษา อ้างอิงมาจากวิจัยสุกัญญา ปริสัญญกุล

และคณะ(2557) 
-  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ดังนี้ 
น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของหญิงหลังคลอดใน

การคลอดแบบคลอดปกติและแบบผ่าคลอด จากการตอบแบบสอบถามแบบสอบถามข้อมูลก่อนคลอด 24 ชั่วโมง ,
แบบสอบถามข้อมูลหลังคลอด 24 ชั่วโมง ,แบบประเมินภาวะความเครียดและแบบสอบถามข้อมูลทารกหลังคลอด 

1. ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของข้อมูล 

2. ใช้สถิตเชิงอนุมานการหาความสัมพันธ์ของผลต่างของคะแนนระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไหลของน้ านมในหญิง
หลังคลอดโดยใช้สถิติ Chi-Square Test สถิติไคสแควร์ ส าหรับการทดสอบความเป็นอิสระต่อกัน (Chi-square 

test for independence : χ2) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (Statistical Package for the Social Science 
for Windows [SPSS])  

 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา มาวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบตารางประกอบค าบรรยายตามล าดับ ต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหญิงหลังคลอด 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลก่อนคลอด 24 ชั่วโมง 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลหลังคลอด 24 ชั่วโมง 
 ส่วนที่ 4 ประเมินภาวะความเครียด 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลทารกหลังคลอด 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหญิงหลังคลอด 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 

ล้าดับ รายการ จ้านวน(คน) ร้อยละ S.D 
1 อาย ุ

- ต่ ากว่า 15 ป ี
- 16-32 ป ี
- 32 ปีขึ้นไป 

       รวม 

 
1 
67 
7 
75 

 
1.30 

89.30 
9.30 

100.00 

 
 
 
 

0.32 
2 ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา หรือต่ ากว่า 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
- อนุปริญญา/ปวส 
- ปริญญาตรีขึ้นไป 
- ไม่ได้รับการศึกษา 
รวม 

 
8 
46 
11 
2 
5 
3 
75 

 
10.70 
61.30 
14.70 
2.70 
6.30 
4.30 

100.00 

 
 
 

 
 
 
 

1.03 

3 อาชีพ 
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
- ธุรกิจส่วนตัว 
- รับจ้าง 
- เกษตรกร 
- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
- อื่น ๆ 

รวม 

 
33 
3 
17 
10 
3 
9 
75 

 
44.00 
4.00 

22.70 
13.30 
4.00 

12.00 
100.00 

 
 
 

 
 
 
 

1.74 
4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ไม่มีรายได ้
- ต่ ากว่า 5,000 บาท 
- 5,001 บาท – 10,000 บาท 
- 10,001 บาท – 15,000 บาท 
- สูงกว่า 15,001 บาท 

        รวม 

 
19 
13 
23 
14 
6 
75 

 
25.30 
17.30  
30.70 
18.70 
8.00 

100.00 

 
 
 
 
 
 

1.25 
5 โรคประจ าตัว 

- ไม่ม ี
- มี 

        รวม 

 
64 
11 
75 

 
85.30 
14.70 

100.00 

 
 
 

0.35 
หมายเหต ุ N = 75 คน 
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จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า อายุของหญิงหลังคลอดส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ  16-32 ปี คิดเป็นร้อยละ 
89.30 รองลงมาช่วงอายุ 32 ปีขึ้นไป พบร้อยละ 9.30 และอายุต่ ากว่า 15 ปี พบร้อยละ 1.30 ตามล าดับระดับการศึกษา 
ส่วนมากหญิงหลังคลอดอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบร้อยละ 61.30 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช . พบร้อย
ละ 14.70 ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า พบร้อยละ 10.70 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พบร้อยละ 6.70 ไม่ได้รับการศึกษา พบ
ร้อยละ 4.00 และระดับอนุปริญญา/ปวส. พบร้อยละ 2.70 ตามล าดับอาชีพหญิงหลังคลอด ส่วนมากไม่ได้ประกอบอาชีพ พบ
ร้อยละ 44.00 รองลงมาอาชีพรับจ้าง  พบร้อยละ 22.70 อาชีพเกษตรกร พบร้อยละ 13.30 อาชีพอื่น ๆ พบร้อยละ 12.00 
อาชีพธุรกิจส่วนตัวและรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พบร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของหญิงหลังคลอด ส่วนมากรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,001 – 10,000 บาท พบร้อยละ 30.70 
รองลงมาไม่มีรายได้ พบร้อยละ 25.30 รายได้เฉลี่ย 10,001 – 15,000 บาท พบร้อยละ 18.70 รายได้เฉลี่ย ต่ ากว่า 5,000 
บาท พบร้อยละ 17.30 และรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 15,001 บาท พบร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

โรคประจ าตัวของหญิงหลังคลอด ส่วนมากไม่มีโรคประจ าตัวมากกว่ามีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 85.30 และร้อย
ละ 14.70 

 
ตารางท่ี 2 ประวัตการตั้งครรภ์ 
ล้าดับ รายการ จ้านวนคน ร้อยละ S.D 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 

ครรภ์ปัจจุบันเป็นครรภ์ที่ 
ครรภ์ที่ 1 
ครรภ์ที่ 2 
ครรภ์ที่ 3 
ครรภ์ที่ 4 
ครรภ์ที่ 5 
รวม 
คลอดปกติ 
ผ่าคลอด 
แท้งบุตร 
ยุติการตั้งครรภ์ 

 
22 
29 
16 
6 
2 
75 
50 
24 
15 
1 

 
29.30 
38.70 
21.30 
8.00 
2.70 

100.00 
66.70 
32.00 
20.00 
1.30 

 
 
 
 
 
 

1.02 
1.08 
0.73 
0.53 
0.11 

N = 75 คน 
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า จ านวนหญิงหลังคลอด จ านวนทั้งหมด 75 คน ตั้งครรภ์เป็นครรภ์แรก จ านวน 22 คน ร้อย

ละ 29.30 ครรภ์ที่ 2 จ านวน 29 คน ร้อยละ 38.70 ครรภ์ที่ 3 จ านวน 16 คน ร้อยละ 21.30 ครรภ์ที่ 4 จ านวน 6 คน ร้อยละ 
8.00 และครรภ์ที่ 5 จ านวน 2 คน ร้อยละ 2.70 คลอดปกติ จ านวน 50 คน ร้อยละ 66.70 ผ่าคลอด จ านวน 24 คน ร้อยละ 
32.00 แท้งบุตร จ านวน 15 คน ร้อยละ 20.00 ยุติการตั้งครรภ์ จ านวน 1 คน ร้อยละ 1.30 ครรภ์แฝด จ านวน 2 คน ร้อยละ 
2.60 ปัจจุบันบุตรมีชีวิต จ านวน 73 คน ร้อยละ 97.30 มีบุตรคนแรกตอนอายุ เฉลี่ย 20 ปี คลอดตอนอายุครรภ์ เฉลี่ย 38 
สัปดาห์  

 
 
 
 

775



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลก่อนคลอด 24 ชั่วโมง 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลก่อนคลอด 24 ชั่วโมง 
ล้าดับ ข้อค้าถาม จ้านวน (คน) ร้อยละ S.D 

1 ท่านได้รับประทานสมุนไพรที่ช่วยในการไหลของน้ านมหรือไม่ 
ไม่ได้รับ 
ได้รับ 
รวม 

 
59 
16 
75 

 
78.70 
21.30 

100.00 

 
 
 

0.40 
2 ท่านได้รับประทานยาที่เกี่ยวกับการกระตุ้นน้ านมหรือไม่ 

ไม่ได้รับ 
รับ 
รวม 

 
74 
1 
75 

 
98.70 
1.30 

100.00 

 
 
 

0.11 
3 ก่อนคลอดท่านได้ดื่มน้ า 

น้ าเปล่า               ด่ืม 
ไม่ดื่ม 

       รวม 
น้ าสมุนไพร           ดื่ม 

ไม่ดื่ม 
        รวม 

 
53 
22 
75 
1 
74 
75 

 
70.70 
29.30 

100.00 
1.30 

98.70 
100.00 

 
 
 

0.45 
 
 

0.11 
4 ท่านได้รับประทานอาหารหรือไม ่

ไม่ได้รับประทาน 
2 มื้อ/วัน 
3 มื้อ/วัน 
รวม 

 
18 
16 
41 
75 

 
24.00 
21.30 
54.70 

100.00 

 
 
 
 

0.83 
5 ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่หรือไม่ 

ไม่ได้รับ 
ได้รับ 
รวม 

 
24 
51 
75 

 
32.00 
68.00 

100.00 

 
 
 

0.46 
6 ท่านได้นวดเพื่อกระตุ้นน้ านมหรือไม ่

ไม่เคย 
เคย 
รวม 

 
65 
10 
75 

 
86.70 
13.30 

100.00 

 
 
 

0.33 
หมายเหต ุ N = 75 คน 

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาข้อมูลก่อนคลอด 24 ชั่วโมง พบว่า ก่อนคลอดส่วนมากน้ านมไม่ไหลมากกว่าน้ านมไหล 
พบร้อยละ 64.00 และร้อยละ 36.00 ก่อนคลอดไม่ได้รับประทานสมุนไพรที่ช่วยในการไหลของน้ านมมากกว่าได้รับสมุนไพร 
พบร้อยละ 78.70 และร้อยละ 21.30 ก่อนคลอดไม่ได้รับประทานยาที่เกี่ยวกับการกระตุ้นน้ านมมากกว่าได้รั บยา พบร้อยละ 
98.70 และร้อยละ 1.30 ก่อนคลอดไม่ได้ดื่มน้ าสมุนไพร พบร้อยละ 98.70 รองลงมาได้ดื่มน้ าเปล่า พบร้อยละ 70.70 ไม่ได้ดื่ม
น้ าเปล่า พบร้อยละ 29.30 และได้ดื่มน้ าสมุนไพร พบร้อยละ 1.30 ก่อนคลอดส่วนมากรับประทานอาหาร 3 มื้อ/วัน พบร้อย
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ละ 54.70 รองลงมารับประทาน 2 มื้อ/วัน พบร้อยละ 21.30 และไม่ได้รับประทานอาหาร พบร้อยละ 24.00 ตามล าดับ ก่อน
คลอดรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ มากกว่ามาดารับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ พบร้อยละ 68.00 และร้อยละ 32.00 ก่อน
คลอดไม่ได้นวดเพื่อกระตุ้นน้ านมมากกว่ามารดาที่นวดกระตุ้นน้ านม พบร้อยละ 86.70 และร้อยละ 13.30 

  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลหลังคลอด 24 ชั่วโมง 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลหลังคลอด 24 ชั่วโมง 
ล้าดับ ข้อค้าถาม จ้านวน (คน) ร้อยละ S.D 

1 น้ านมท่านไหลหรือไม่ 
        ไม่ไหล 

ไหล 
รวม 

 
30 
45 
75 

 
40.00 
60.00 

100.00 

 
 
 

0.48 
2 ท่านเคยได้รับการนวดเพื่อกระตุ้นน้ านมหรือไม่ 

ไม่เคย 
เคย 
รวม 

 
53 
22 
75 

 
70.70 
29.30 

100.00 

 
 
 

0.45 
3 ท่านได้รับการประคบเต้านมหรือไม่ 

ไม่เคย 
เคย 
รวม 

 
74 
1 
73 

 
98.70 
1.30 

100.00 

 
 
 

0.11 
4 ท่านมีอาการคัดตึงเต้านมหรือไม่ 

ไม่ม ี
มี   
รวม                       

 
50 
25 
75 

 
66.70 
33.30 

100.00 

 
 
 

0.47 

5 ท่านรับประทานยากระตุ้นการไหลของน้ านมหรือไม่ 
ไม่ได้รับ 
ได้รับ 
รวม 

 
75 
3 
75 

 
96.00 
4.00 

100.00 

 
 
 

0.19 
6 ได้ดื่มน้ า 

น้ าเปล่า            ด่ืม 
                      ไม่ดื่ม 

        รวม      

 
65 
10 
75 

 
86.70 
13.30 

100.00 
 

 
 
 

0.33 
 

 
 

 

        น้ าสมุนไพร         ด่ืม 
                               ไม่ดื่ม 
        รวม 

44 
31 
75 

58.70 
41.30 

100.00 

 
 

0.49 
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ล้าดับ ข้อค้าถาม จ้านวน (คน) ร้อยละ S.D 
7 หลังคลอดท่านได้รับประทานอาหารหรือไม่ 

ไม่ได้รับประทาน 
2 มื้อ/วัน 
3 มื้อ/วัน 
รวม 

 
11 
12 
52 
75 

 
14.70 
16.99 
69.30 

100.00 

 
 
 
 

0.73 

หมายเหต ุ N = 75 คน 
จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาข้อมูลหลังคลอด 24 ชั่วโมง พบว่า ส่วนมากหลังคลอดน้ านมไหลมากกว่าไม่ไหลคิดเป็น

ร้อยละ 60.00 และร้อยละ 40.00 หลังคลอดไม่เคยได้รับการนวดเพื่อกระตุ้นน้ านมมากกว่าเคยได้รับการนวดคิดเป็นร้อยละ 
70.70 และร้อยละ 29.30หลังคลอดไม่เคยได้รับการประคบเต้านมมากกว่าเคยได้รับการประคบคิดเป็นร้อยละ 98.70 และ
ร้อยละ 1.30หลังคลอดไม่มีอาการคัดตึงเต้านมมากกว่าคัดถึงเต้านมคิดเป็นร้อยละ 66.70 และร้อยละ 33.30 หลังคลอดไม่ได้
รับประทานยากระตุ้นการไหลของน้ านมมากได้รับประทานยาคิดเป็นร้อยละ 96.00    และร้อยละ 4.00 หลังคลอดส่วนมาก
ดื่มน้ าเปล่า  พบร้อยละ  86.70 ดื่มน้ าสมุนไพร พบร้อยละ 58.70 ไม่ดื่มน้ าสมุนไพร พบร้อยละ 41.30 และไม่ดื่มน้ าเปล่า พบ
ร้อยละ 13.30 ตามล าดับ หลังคลอดส่วนมากรับประทานอาหาร 3 มื้อ/วัน พบร้อยละ 69.30 รองลงมารับประทาน 2 มื้อ/วัน     
พบร้อยละ 16.99 และไม่ได้รับประทานอาหาร พบร้อยละ 14.70 ตามล าดับ  
 
ส่วนที่ 2 แบบประเมินภาวะความเครียด 
ตารางท่ี 5 แบบประเมินภาวะความเครียดก่อนคลอด 24 ชั่วโมง 

 
ล้าดับ 

 
ข้อค้าถาม 

ระดับคะแนน 
แทบไม่มี (0) เป็นบางครั้ง(1) บ่อยครั้ง (2) เป็นประจ า (3) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 

มีปัญหาการนอน นอนไม่
หลับหรือนอนมาก 
มีสมาธิน้อยลง 
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/
ว้าวุ่นใจ 
รู้สึกเบื่อ เซ็ง 
ไม่อยากพบปะผู้คน 
รวม 

3 
 

25 
21 
 

31 
56 
136 

 4.00 
 

33.30 
28.00 

 
41.30 
74.70 

181.30 

18 
 

14 
13 
 

23 
9 
77 

24.00 
 

18.70 
17.30 

 
30.70 
12.00 

102.70 

28 
 

14 
17 
 
9 
2 

70.00 

37.30 
 

18.70 
22.70 

 
12.00 
2.70 

93.40 

26 
 

22 
24 
 

12 
8 
92 

34.70 
 

29.30 
32.00 

 
16.00 
10.70 

122.70 

หมายเหต ุ N = 75 คน  
จากตารางผลการศึกษาแบบประเมินภาวะความเครียดก่อนคลอด พบว่า ภาวะความเครียดของหญิงหลังคลอดไม่มี 

คือ ไม่อยากพบปะผู้คน ร้อยละ 74.70 รองลงมาคือ รู้สึกเบื่อ เซ็ง ร้อยละ 41.30ผลการศึกษาระดับคะแนนภาวะความเครียด
ก่อนคลอดจ าแนกตามรายข้อพบว่า ข้อ 1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมากส่วนมากเป็นบ่อยครั้ง ร้อยละ 37.30 
รองลงมา เป็นประจ า ร้อยละ 34.70 ข้อ 2. มีสมาธิน้อยลงส่วนมากแทบไม่มี ร้อยละ 33.30 รองลงมาเป็นประจ า ร้อยละ 
29.30 ข้อ 3. หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจส่วนมากเป็นประจ า ร้อยละ 32.00 รองลงมาแทบไม่มี ร้อยละ 28.00 ข้อ 4. 
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รู้สึกเบื่อ เซ็งส่วนมากแทบไม่มี ร้อยละ 41.30 รองลงมาเป็นบางครั้ง ร้อยละ 30.70 ข้อ 5. ไม่อยากพบปะผู้คนส่วนมากแทบไม่
มี ร้อยละ 74.70 รองลงมาเป็นบางครั้ง ร้อยละ 12.00 

 
ตารางท่ี 6 แบบประเมินภาวะความเครียดหลังคลอด 24 ชั่วโมง 

 
ล้าดับ 

 
ข้อค้าถาม 

ระดับคะแนน 
แทบไม่มี (0) เป็นบางครั้ง(1) บ่อยครั้ง (2) เป็นประจ า (3) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 
 
2 
3 
 
4 
5 

มีปัญหาการนอน นอนไม่
หลับหรือนอนมาก 
มีสมาธิน้อยลง 
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/
ว้าวุ่นใจ 
รู้สึกเบื่อ เซ็ง 
ไม่อยากพบปะผู้คน 
รวม 

28 
 

49 
32 
 

66 
74 
249 

37.30 
 

65.30 
42.70 

 
41.30 
98.70 

285.30 

12 
 

13 
13 
 
7 
0 
45 

16.00 
 

17.30 
17.30 

 
30.70 
0.00 

81.30 

13 
 

10 
19 
 
2 
1 
45 

17.30 
 

13.30 
25.30 

 
12.00 
1.30 

69.20 

22 
 
3 
11 
 
0 
0 
36 

29.30 
 

4.0 
14.70 

 
16.00 
0.00 

64.00 

หมายเหต ุ N = 75 คน 
จากตารางผลการศึกษาแบบประเมินภาวะความเครียดหลังคลอด พบว่า ภาวะความเครียดของหญิงหลังคลอดแทบ

ไม่มี คือ ไม่อยากพบปะผู้คน ร้อยละ 98.70 รองลงมาคือ รู้สึกเบื่อ เซ็ง ร้อยละ 88.00 ผลการศึกษาระดับคะแนนภาวะ
ความเครียดหลังคลอดจ าแนกตามรายข้อพบว่า ข้อ 1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมากส่วนมากแทบไม่มี ร้อยละ 
37.30 รองลงมาเป็นประจ าร้อยละ 29.30 ข้อ 2. มีสมาธิน้อยลงส่วนมากแทบไม่มีร้อยละ 65.30 รองลงมาเป็นบางครั้งร้อยละ 
17.30 ข้อ 3. หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจส่วนมากแทบไม่มีร้อยละ 42.70 รองลงมาเป็นบ่อยครั้งร้อยละ 25.30 ข้อ 4. 
รู้สึกเบื่อ เซ็งส่วนมากแทบ  ไม่มีร้อยละ 88.00 รองลงมาเป็นบางครั้งร้อยละ 9.30 ข้อ 5. ไม่อยากพบปะผู้คนส่วนมากแทบไม่มี
ร้อยละ 98.70 รองลงมาเป็นบ่อยครั้งร้อยละ 1.30 

 
ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดก่อนคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด 

คะแนนความเครียดก่อนคลอด ก่อนคลอด df p-value หลังคลอด df p-value 
ไม่ไหล ไหล   ไม่ไหล ไหล   

เครียดน้อย 
เครียดปานกลาง 
เครียดมาก 
เครียดมากที่สุด 
    รวม 

6 
9 
8 
7 
30 

21 
7 
3 
14 
45 

 
 
3 

 
 

0.01 

19 
7 
3 
1 
30 

37 
5 
2 
1 
45 

 
 
3 

 
 

0.32 
 

หมายเหต ุ N = 75 คน 
จากตารางความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดก่อนคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลพุทธชิน

ราช จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 75 คน มีค่า p-value = 0.01 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จากตารางความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดหลังคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลพุทธชิน
ราช จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ภาวะความเครียดหลังคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดไม่มีความสัมพันธ์กัน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าสมติฐานปัจจัยความเครียดก่อนคลอดอาจส่งผลท าให้น้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดซึ่งสอดคล้อง
กับนิภา เพียรพิจารณากล่าวว่าความกังวลมีผลท าให้ฮอร์โมน Oxytocin (oxytocin reflex) ลดลงซึ่งฮอร์โมนนี้มีผลต่อการ
หลั่งฮอร์โมน prolactin ที่เป็นฮอร์โมนช่วยในกระบวนการสร้างน้ านม ตรงกับผลการประเมินภาวะความเครียดในข้อที่ได้
คะแนนประเมินมากที่สุด คือ มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก ดังนั้นปัญหาความเครียดก่อนคลอดอาจเป็นปัจจัยที่
ท าให้น้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอดหากแก้ปัญหาความเครียดก่อนคลอดได้จะช่วยลดปัญหาหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง
สัปดาห์แรกหลังคลอดที่สาเหตุมาจากที่ตนรู้สึกว่ามีน้ านมน้อยไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ยงลูกได้ 

ค้าแนะน้าและข้อเสนอแนะ 
1 ผลจากการศึกษาพบว่าควรมีการแก้ไขภาวะความเครียดในหญิงก่อนคลอดเพ่ือลดปัญหาน้ านมไม่ไหล 
2 การคัดเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างเข้าร่วมงานวิจัยควรเลือกที่มีความสมัครใจเพื่อให้ข้อมูลเกิดความถูกต้อง 
3 ผู้ที่สนใจที่จะน างานวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาต่อควรเพิ่มข้อค าถามเกี่ยวกับลักษณะของเต้านม 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลก่อนคลอดและข้อมูลหลังคลอดกับน้้านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลก่อนคลอดและข้อมูลหลังคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลัง
คลอดคลอด ไม่มีความสัมพันธ์กัน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการตั้งครรภ์กับน้้านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประวัติการตั้งครรภ์กับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน  
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดก่อนคลอดกับน้้านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดก่อนคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด มี
ความสัมพันธ์กัน มีค่า p-value = 0.01 น้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดหลังคลอดกับน้้านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความเครียดหลังคลอดกับน้ านมไม่ไหลในหญิงหลังคลอด ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน  
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การศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลืองในการยับยั้ง 
เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลืองใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ เป็นเชื้อส าคัญในการก่อโรคฟันผุ และเนื่องจากการใช้สมุนไพรในปัจจุบัน
ก าลังเป็นที่นิยม ซึ่งกระชายเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่น โดยกระชายเหลืองพบส่วนมากในภาคเหนือ กระชาย
ด าพบส่วนมากในภาคกลาง พบว่าสรรพคุณของกระชายมีมาก รวมถึงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุ ลชีพต่างๆ แต่ยังไม่มีข้อมูลถึง
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลชีพในช่องปากที่ท าให้เกิดโรคฟันผุ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการทดสอบฤทธิ์สารสกัดจากเหง้ากระชาย
ด า และเหง้ากระชายเหลืองในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดยวิธีอะการ์ดิสดิฟฟิวชัน บันทึกผลโดยวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใส จากการทดสอบที่ความเข้มข้น 1 ,600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองที่มีความเข้มข้น 1,600 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ มากที่สุด คือ เท่ากับ 13.75±0.25 
มิลลิเมตร และค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งจะลดลงตามความเข้มข้นที่ลดลง ส่วนสารสกัดจากเหง้ากระชาย
ด าที่มีความเข้มข้นเท่ากันพบว่าไม่มีขอบเขตของการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ และ
ยังพบว่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ของสารสกัดจากเหง้ากระชาย
เหลืองได้ คือ 3.125 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเหง้ากระชายด าไม่มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ส่วนสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองนอกจาก
จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตแล้วยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสมิวแทนส์  
 
ค าส าคัญ : สารสกัดจากเหง้ากระชายด า สารสกัดจากเหง้ากระชายเหลือง การยับยัง้เชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัสมิวแทนส์  

  
Abstract 

 This experimental research aimed to study the efficiency of extracts form Kaempferia 
parviflora Wallich ex Baker rhizome and Boesenbergia rotunda (L.) Mansf rhizomes against Streptococcus 
Mutans., which is an important pathogenic bacteria of dental caries. The use of herbs has become more 
popular nowadays. Krachai is a medicinal plant that is easy to find in many localities. Boesenbergia 
rotunda (L.) Mansf is mostly found in Northern Thailand, while Kaempferia parviflora Wallich ex Baker is 
mostly found in Central Thailand. Krachai has various properties, including the ability to inhibit 
microorganisms. However, there is no widespread data about the inhibition of oral microbial agents that 
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cause caries. The method used in this experiment was agar disc diffusion. The results were recorded by 
measuring the diameter of clear zones at concentrations of 1,600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 and 
6.25 mg/ml. The best average diameter of Streptococcus mutans growth inhibition of the extracts form 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf rhizome, was 13.75±0.25 mm. The average diameter becomes smaller as 
the concentration decreases. The same concentrations of the extracts form Kaempferia parviflora Wallich 
ex Baker rhizome did not appear the inhibition of Streptococcus mutans. The minimal bacteriostatic and 
bactericidal concentration of the Boesenbergia rotunda (L.) Mansf rhizome extracts was found to be 3.125 
and 6.25 mg/ml. This research showed that the extracts form Kaempferia parviflora Wallich ex Baker 
rhizome has no antibacterial efficacy. Whereas the extracts from Boesenbergia rotunda (L.) Mansf rhizome 
not only has the ability to inhibit the growth, but also has an bactericidal effect on Streptococcus mutans 
 
Keywords:  The extract form Boesenbergia rotunda (L.) Mansf rhizome, The extract form Kaempferia 
  parviflora Wallich ex Baker rhizome, The inhibition of Streptococcus mutans 

 
บทน า 

  ปัจจุบันโรคฟันผุเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความส าคัญเนื่องจากเกิดขึ้นกับประชากรได้ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเกิด
จากหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจเจกส่วนบุคคล ประกอบด้วยตัวฟันและน้ าลาย ปัจจัยต่อมาคือ อาหาร ระยะเวลาที่อยู่ในช่องปาก 
และปัจจัยสุดท้ายคือเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อแบคทีเรียที่มีบทบาทส าคัญในการก่อโรคฟันผุคือ สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ 
(Streptococcus mutans) เชื้อนี้พบได้ในช่องปากได้จากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของน้ าลายเป็นกรด ท าให้เกิดปฏิกิริยา
การสูญเสียแร่ธาตุ หากสภาวะการเป็นกรดนี้คงอยู่นาน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดโรคฟันผุตามมา (กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2551) จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของประเทศไทย ซ่ึงมีการส ารวจตั้งแต่ปี พ.ศ.2520–2560 
โดยเฉพาะของกลุ่มผู้สูงอายุ อัตราการเกิดฟันผุยังคงพบสูงอย่างต่อเนื่อง พบว่า พ.ศ.2527 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยฟันผุ 
ถอน อุด 16.3 ซี่/คน พ.ศ.2532 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 16.2 ซี่/คน พ.ศ.2537 กลุ่มอายุ 60-74 ปี 
ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 15.8 ซี่/คน พ.ศ.2546 กลุ่มอายุ 60-74 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 14.37 ซี่/คน พ.ศ.2550 กลุ่มอายุ 
60-74 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 15.85 ซี่/คน กลุ่มอายุ 80-84 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 23.38 ซี่/คน  และพ.ศ.2555 กลุ่ม
อายุ 60-74 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 15.0 ซี่/คน และกลุ่มอายุ 80-84 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 24.4 ซี่/คน พ.ศ.2560 กลุ่ม
อายุ 60-74 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 15.9 ซี่/คน และกลุ่มอายุ 80-85 ปี ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 24.0 ซี่/คน  (ส านักทันต
สาธารณสุข กรมอนามัย, 2561) ส าหรับการป้องกันการเกิดโรคฟันผุมีหลายวิธี ได้แก่ การแปรงฟัน การเคลือบหลุมร่องฟัน 
การเคลือบฟลูออไรด์ การใช้น้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมคลอเฮ็กซิดีน รวมถึงการเลือกรับประทานอาหาร ในการป้องกันการ
เกิดโรคฟันผุบางอย่างนั้นยังคงต้องใช้ต้นทุนสูง ปัจจุบันจึงมีการศึกษาเกี่ยวกับสารสกัดสมุนไพรเพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ท าให้เกิด
โรคฟันผุรวมทั้งมีการศึกษาวิจัยต่อยอดเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากขึ้น เพราะสมุนไพรหลายชนิดหาได้ง่ายในท้องถิ่น เป็นการน า
พืชสมุนไพรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกของการใช้สมุนไพร เป็นแนวทางเลือกในการ
รักษาหลายทาง และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดในช่องปากได้ต่อไปในอนาคต 
 ประเทศไทยมีสมุนไพรอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่ใช้ในการรักษาโรคที่แตกต่างกันออกไป 
จากการศึกษางานวิจัย พบว่าสารสกัดจากเหง้ากระชายด า ที่มีส่วนประกอบของ สาร 5, 7-dimethoxyflavone (Chahyadi, 
A. et al., 2014) และเหง้ากระชายเหลืองที่มีส่วนประกอบของสาร pinostrobin มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย (สายพิณ บุญเกิด, 2553) ทางคณะผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับกระชาย ซึ่งกระชายแต่ละสาย
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พันธุ์พบได้เฉพาะท้องถิ่น โดยกระชายเหลือง พบส่วนมากในภาคเหนือ ส่วนกระชายด า พบส่วนมากในภาคกลาง (กุหลาบ 
หมายสุขกลาง, 2559) แต่ยังไม่พบการศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต และฆ่าเชื้อสเตรปโตคอคคัส 
มิวแทนส์ในช่องปากอย่างแพร่หลาย คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต ศึกษาค่าความ
เข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต ของศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิว
แทนส์ในช่องปากที่เป็นเชื้อที่มีบทบาทส าคัญที่ท าให้เกิดโรคฟันผุ   
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ จากสารสกัดจาก 
     เหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลือง    
 2. เพื่อศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลืองที่สามารถยับยั้งการ  
     เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์  
 3. เพื่อศึกษาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลืองที่สามารถฆ่าเชื้อ       
                  แบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์    
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใช้การสกัดสารจากเหง้ากระชายด า และเหง้า กระชาย
เหลือง เพื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์  ด้วยวิธี Agar disc diffusion 
techniques และหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยวิธี 
Broth dilution technique และหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยวิธี                  
Agar dilution technique ไม่รวมถึงเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่น โดยมีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1 กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษา คือ เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ จ านวนความเข้มข้นประมาณ 1.5×108 เซลล์ต่อ
มิลลิเมตร    
               2 วิธีการเก็บข้อมูลวิจัยในการทดลองนีป้ระกอบด้วย 5 ขั้นตอน (มณฑล วิสุทธิ, 2560) ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การสกัดหยาบสมุนไพรจากเหง้ากระชาย    
  1. การเตรียมเหง้ากระชาย น าเหง้ากระชาย 2 สายพันธุ์ (กระชายด า และกระชายเหลือง) โดยอายุของเหง้า
กระชายที่เลือกมาอยู่ในช่วงเวลาการปลูกระหว่างเดือนที่ 7-9 เหง้ากระชายด าจากไร่ทายาท จังหวัดเพชรบูรณ์ และเหง้ากระชาย
เหลืองจากไร่สี่พญา จังหวัดราชบุรี    
  2. หั่น และตากแดดให้แห้ง น ามาวัดความชื้นหากเกิน 10% ให้ท าการตากแดดซ้ าอีกครั้ง น าเหง้ากระชายที่หั่น
และตากแห้งอย่างละ 500 กรัม มาแช่ด้วยเอทานอล 95% ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1:2) แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน 
คนสมุนไพรทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า–เย็น   
  3. เมื่อครบ 7 วัน น าสารไปกรองแยกของเหลว และกากออก น าเข้าเครื่องกลั่นระเหยตัวท าละลายแบบหมุน ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เครื่องจะท าการปรับความดันโดยอัตโนมัติเพื่อท าแยกสารสกัดกับตัวท าละลายเอทานอล รอจนสาร
แห้งสารที่ได้เก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส                 
  4. เตรียมสารละลายของเหง้ากระชาย 2 สายพันธุ์ (กระชายด า และกระชายเหลือง)ที่ระดับความเข้มข้น 1,600, 
800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยการน าสารสกัดหยาบมาชั่ง  ให้ได้ 1.6 กรัมใส่ในหลอด
ไมโครเซ็นตริฟิวก์ แล้วเติม 99% dimethyl sulfoxide (DMSO) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ท าการเขย่าผสมให้เข้ากัน จากนั้นเจือจาง
ความเข้มข้นลงตามที่ก าหนด   
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  ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเชื้อจุลินทรีย์ในการทดลอง    
  1.เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ   
    1.1 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว(Tryptic Soy Broth) ปริมาณ 30 กรัม ต่อ น้ ากลั่น 1 ลิตร ละลายโดย
แท่งแก้วคนสาร จากนั้นน าไปต้มให้ละลาย ใช้ปิเปตต์ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลวใส่ลงไปในหลอดทดลอง ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
แล้วน าไปเข้าเครื่องหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันอากาศของไอน้ าที่ประมาณ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
ใช้ระยะเวลา 15 นาที    
    1.2 ชั่งอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น(Tryptic Soy Agar) ปริมาณ 40 กรัม ต่อ น้ ากลั่น 1 ลิตร ละลายโดยแท่ง
แก้วคนสาร จากนั้นน าไปต้มให้ละลายแล้วน าไปเข้าเครื่องหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันอากาศของไอ
น้ าที่ประมาณ 15 นาที แล้วน ามาใส่จานเพาะเชื้อรอให้อาหารแข็งตัว   
  2. เตรียมเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ 
    2.1 น าเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ บริสุทธิ์ที่ท าการเพาะเชื้อไว้เขี่ยลงในหลอดทดลองที่ใส่อาหารเลี้ยง
เชื้อแบบเหลว บ่มในตู้อบเพาะเชื้ออุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็นเวลา 
24 ชั่วโมง หลังจากนั้นปรับความขุ่นของเชื้อที่ได้จากการบ่ม เทียบกับ 0.5 McFarland standard (มีความเข้มข้นแบคทีเรีย
ประมาณ 1.5X108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร)   
 ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ของสารสกัด  
  1. น าเชื้อที่เตรียมไว้ ปิเปตต์เชื้อปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงที่ต าแหน่งตรงกลางของจานเพาะเชื้อ จุ่มแท่งแก้วรูป
ตัวแอลในแอลกอฮอล์เข้มข้น 95% แล้วน าไปเผาไฟจนแอลกอฮอล์ไหม้หมด และปล่อยให้แท่งแก้วเย็น น าแท่งแก้วเกลี่ยเชื้อให้
ทั่วจานเพาะเชื้อ และระมัดระวังไม่ให้มือสัมผัสกับขอบด้านในของจานเพาะเชื้อ 
  2. เตรียมสารสกัด ละลายสารสกัดใน 99% dimethyl sulfoxide (DMSO) ให้มีความเข้มข้น 1,600, 800, 400, 
200, 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร น ากระดาษทดสอบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร น าไปฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที หยดสารสกัด 20 ไมโครลิตร ของแต่ละความเข้มข้นหยดลงกลางแผ่น disc ทิ้งไว้
ให้แห้ง ก่อนน ามาใช้ทดสอบ โดยใช้ 99% dimethyl sulfoxide (DMSO) และ 0.12% Chlorhexidine gluconate เป็นชุด
ควบคุมเชิงลบ (Negative control) และเชิงบวก (Positive control) ตามล าดับ 
  3. ทดสอบใช้ปากคีมปลอดเชื้อคีบกระดาษทดสอบวางบนอาหารแบบวุ้นที่ท าการถ่ายเชื้อลงจานเพาะเชื้อแล้ว 
วางกระดาษทดสอบที่มีสารสกัดแต่ละแผ่นห่างกัน 15-20 มิลลิเมตร ห่างจากขอบจานเลี้ยงเชื้อประมาณ 15 มิลลิเมตร บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนและมีคาร์บอนไดออกไซด์ 5% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  
  4. อ่านผล วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส โดยใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ท าการบันทึกผลเป็นหน่วยมิลลิเมตร 
ดูผลระหว่างสารสกัดจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลืองที่ความเข้มข้นเท่ากันในการยับยั้งเชื้อ ท าการทดลองซ้ า 
จ านวน 3 ครั้งเพื่อดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ 
   ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ โดยวิธีการเจือจางความเข้มข้นของสาร
สกัดในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว 
  น าหลอดทดลองขนาด 16X150 มิลลิลิตร ผ่านการฆ่าเชื้อ และท าให้แห้ง จ านวน 10 หลอด เขียนหมายเลข
ก ากับหลอด ใช้ปิเปตต์ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลวใส่ลงในหลอดที่ 2–10 หลอดละ 1 มิลลิลิตร ดูดสารสกัดลงในหลอดทดลองที่
มีความเข้มข้น 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มาเจือจางด้วยอาหารเพาะเชื้อแบบเหลวให้มีความเข้มข้นลดลงแบบล าดับสอง (two-
fold serial dilution) หลอดที่ 1 และ 2 อย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมสารในหลอดที่ 2 ให้เข้ากัน ดูดสารจากหลอดที่ 2 จ านวน 1 
มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดที่ 3 ไปเรื่อยๆจนถึงหลอดที่ 10 (เปลี่ยนปิเปตต์ทุกครั้งที่เปลี่ยนหลอด) ผสมสารละลายในหลอดที่ 10 ให้
เข้ากัน ดูดสารละลายทิ้งไป 1 มิลลิลิตร หลอดที่ 10 จะมีเพียงอาหารเลี้ยงเชื้ออย่างเดียว ใช้เป็นตัวควบคุมบวก เติมเชื้อจุลชีพที่
เตรียมไว้ลงไปในทุกหลอดทดลอง หลอดละ 1 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน และมี

785



 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

  

คาร์บอนไดออกไซด์ 5% ใน Anaerobic Jar ประมาณ 16-18 ชั่วโมง สังเกตหลอดสุดท้ายที่ไม่มีเชื้อเจริญหรืออาหารเลี้ยงเชื้อใน
หลอดทดลองไม่ขุ่น อ่านปริมาณของสารทดสอบของหลอดนี้เป็นค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ 
บันทึกเป็นหน่วย มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบซ้ าจ านวน 3 ซ้ า เพื่อยืนยันผลการทดลอง  
   ขั้นตอนที่ 5 การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยวิธีเจือจางในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น 
  น าหลอดที่ท าการทดสอบจากการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่ไม่มีความขุ่น
ทุกหลอดไปท าการถ่ายเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น โดยใช้ปริมาณ 100 ไมโครลิตร แล้วปล่อยให้แห้ง น าไปเข้าตู้บ่มเชื้อที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน และมีคาร์บอนไดออกไซด์ 5% สังเกตการณ์เจริญของเชื้อจุลชีพ ถ้าความ
เข้มข้นของสารสกัดตัวอย่างพืชสามารถฆ่าเชื้อได้ก็จะไม่พบการเจริญของเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ทดสอบซ้ าจ านวน 3 ซ้ า เพื่อ
ยืนยันผลการทดลอง 
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 ผลของสารสกัดจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลือง ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรป
โตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยวิธีอะการ์ดิสดิฟฟิวชัน ได้จากการเกิดโซนใส ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1  ผลสารสกัดจากเหง้ากระชายด าที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัสมิวแทนส์ 

ความเข้มข้นของสารสกัด   
(mg/ml) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
ขอบเขตการยับยั้ง (mm) 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางขอบเขตการ

ยับยั้ง (mm)  
(x) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

  
 (SD) 

การทดสอบครั้งที่ 
1 2 3 

1600 - - - - - 
800 - - - - - 
400 - - - - - 
200 - - - - - 
100 - - - -  -  
50 - - - -  -  
25 - - - - -  

12.5 - - - - - 
6.25 - - - - - 

99% DMSO - - - - - 
0.12%  

Chlorhexidine gluconate 
 

16 
 

16 
 

16 
 

16.00 
 

0.000 
หมายเหตุ- ไม่แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ เนื่องจากไม่ให้ผลบวกในการทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธีอะการ์ดิสดิฟฟิวชัน 
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จากตารางที่ 1 สารสกัดจากเหง้ากระชายด าที่มีความเข้มข้น 1,600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ท าการทดสอบซ้ า จ านวน 3 ครั้ง พบว่า ไม่มีขอบเขตการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิว
แทนส์  
 
ตารางท่ี 2 ผลสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส   
              มิวแทนส์ 

ความเข้มข้นของสารสกัด  
(mg/ml) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขอบเขตการยับยั้ง (mm) 

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขอบเขตการ

ยับยั้ง (mm) 
(x) 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
(SD) 

 
การทดสอบครั้งที่ 

1 2 3 
1600 13.50 14.00 13.75 13.75 0.250 
800 13.50 13.75 13.25 13.50 0.250 
400 12.00 12.25 12.25 12.16 0.144 
200 11.75 12.00 11.75 11.83 0.144 
100 11.50 11.75 12.00 11.75 0.250 
50 10.50 10.50 10.75 10.58 0.144 
25 9.75 10.00 10.00 9.91 0.144 

12.5 9.00 9.50 9.25 9.25 0.250 
6.25 9.00 8.75 8.75 8.83 0.144 

99% DMSO - - - 0.00 0.000 
0.12%  

Chlorhexidine gluconate 
 

16 
 

16 
 

16 
 

16.00 
 

0.000 
หมายเหตุ - ไม่แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ เนื่องจากไม่ให้ผลบวกในการทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธีอะการ์ดิสดิฟฟิวชัน 
 
  จากตารางที่ 2 สารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองที่มีความเข้มข้น 1600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ท าการทดสอบซ้ า จ านวน 3 ครั้ง ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต
คอคคัส มิวแทนส์ (มิลลิเมตร) พบว่า สารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองที่มีความเข้มข้น 1600 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้น
ผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์สูงสุด เท่ากับ 13.75 มิลลิเมตร และสารสกัดจากเหง้า
กระชายเหลืองที่มีความเข้มข้น 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต
คอคคัส มิวแทนส์ต่ าสุด เท่ากับ 8.83 มิลลิเมตร 
 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัด โดยการหาค่าต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรีย ด้วยวิธีการเจือจางความเข้มข้นของสารสกัดในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว 
  จากการสกัดสารจากเหง้ากระชายด า และเหง้ากระชายเหลือง โดยท าการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อด้วยวิธีอะการ์ดิส
ดิฟฟิวชัน พบว่าสารสกัดของเหง้ากระชายด า ไม่พบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ จึงไม่
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น ามาทดสอบ ส่วนสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองมีการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดย
เกิดโซนใส ที่มีความเข้มข้นต่ าสุด 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ของสาร  
              สกัดจากเหง้ากระชายเหลือง 

ความเข้มข้นของสารสกัด 
 (mg/ml) 

การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส          
มิวแทนส์ 

6.25 ตกตะกอน, สารละลายด้านบนขุ่น 
3.125 ตกตะกอน, สารละลายด้านบนขุ่น 
1.56  สารละลายขุ่น  
0.78  สารละลายขุ่น 
0.39  สารละลายขุ่น 
0.195  สารละลายขุ่น 
0.097  สารละลายขุ่น 
0.045  สารละลายขุ่น 
0.0225  สารละลายขุ่น 

Positive control  สารละลายขุ่น 
หมายเหตุ Positive control คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ 
 

จากตารางที่ 3 การศึกษาหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยวิธีการเจือจางความเข้มข้นของสารสกัดในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว โดยดูความขุ่น
ของสารละลายในหลอดทดลอง ซึ่งโดยปกติหลอดที่พบการตกตะกอน สารละลายมีลักษณะใส แสดงว่าเชื้อไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองแสดงค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดจากเหง้ากระชาย
เหลืองในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์เท่ากับ 3.125  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลชีพของสารสกัดด้วยวิธีเจือจางในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น 
 น าหลอดการทดลองความเข้มข้นที่ 6.25, 3.125 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ที่ได้จากการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสาร
สกัดจากเหง้ากระชายเหลืองในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ด้วยวิธีเจือจางความ
เข้มข้นของสารสกัด และท าการถ่ายเชื้อลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแบบวุ้น พบว่าที่ความเข้มข้นของสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลือง 
6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่พบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ และความเข้มข้นตั้งแต่ 3.125 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ลงไปนั้นแบคทีเรียสามารถเจริญได้ แสดงว่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส 
มิวแทนส์ได้ของสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลือง คือ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  

 

สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ จากสารสกัดเหง้ากระชายด า 
และเหง้ากระชายเหลือง สรุปได้ว่า สารสกัดจากเหง้ากระชายด าไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต
คอคคัส มิวแทนส์ และสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส     
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มิวแทนส์ จากการทดสอบที่ความเข้มข้น 1,600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 12.5 และ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร บันทึกผล
โดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนใสที่เกิดขึ้น พบว่า สารสกัดจากกระชายเหลืองที่มีความเข้มข้น 1,600 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ มากที่สุด 
เท่ากับ 13.75±0.25 มิลลิเมตร และที่ความเข้มข้น 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางขอบเขตการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ น้อยที่สุด เท่ากับ 8.83±0.144 มิลลิเมตร ความเข้มข้นต่ าสุดของ
สารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ เท่ากับ 3.125  
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  และความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ได้ของสารสกัดจากเหง้า
กระชายเหลือง คือ 6.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
  การวิจัยในครั้งนี้ในสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองที่สกัดโดยเอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตรปโต
คอคคัส มิวแทนส์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพ กันภัย (2558) ในการเก็บตัวอย่างพืชวงศ์ขิงจ านวน 4 ชนิด คือ Zingiber 
sp., Zingiber alpinia sp., Zingiber zerumbet L.Smith. และ Boesenbergia sp. สกัดด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
เอทิลอะซีเตต และเมทานอล น าไปทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อจุลชีพที่เป็นเชื้อแบคทีเรีย 7 ชนิด พบว่าน้ ามันหอมระเหยจาก
กระชายพรานมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อดีที่สุด สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Enterococcus 
faecalis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, และ Serratia marcescen และสามารถต้านเชื้อราได้ทั้ง 3 ชนิดคือ 
Aspergillus niger, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ พุทธวงศ์ 
(2554) ที่ศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดจากสมุนไพรบางชนิด โดยใช้เอทานอลในการสกัดสาร
จากกระชายเหลือง (Boesenbergia rotunda (Linn.) Mansf.) ในการทดลองกับ Escherichia coli, Escherichia coli 
O157:H7, Enteroaggregative E.coli 3 isolate, Salmonella typhi และ Shigella dysenteriae ด้วยวิธีอะการ์ดิส
ดิฟฟิวชัน และวิธีการเจือจางความเข้มข้นของสารสกัดในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบเหลว ซึ่งพบว่าสารสกัดกระชายสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ โดยสอดคล้องกันในกระบวนการเลือกใช้สารตั้งต้น ตัวท าละลาย และวิธีการทดสอบที่คล้ายคลึง
กัน แม้จะใช้เชื้อแบคทีเรียที่แตกต่างกันในการทดสอบฤทธิ์ก็ให้ผลที่สอดคล้องกัน นอกจากนั้นผลการศึกษาที่ได้ยั งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณฑล วิสุทธิ (2560) ที่ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลือง โดยใช้เอทานอล พบฤทธิ์ใน
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ คือ Staphylococcus aureus ATCC 25923 จากการอ่านค่าโซนใสได้ 8.00±0.00 มิลลิเมตร. และมี
ค่าความเข้มข้นต่ าสุดในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 0.16 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารีรัตน์ หนูหีต (2556) 
พบว่าสารสกัดจากกระชายเหลืองสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบนพื้นผิวสัมผัส ได้แก่ Bacillus cereus ได้ดีที่สุด ที่ความ
เข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อ่านค่าโซนใสได้ 15.17±0.76 มิลลิเมตร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ บุญเกิด 
(2553) ที่ได้ท าการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกระชายเหลืองมีฤทธิ์ค่อนข้างดีในการยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori 
เป็นเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลืองสามารถยับยั้งเชื้อในช่องปาก
และทางเดินอาหารได้ ซึ่งทั้งห้างานวิจัยนี้ได้น าสารสกัดจากกระชายเหลืองมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ ท าให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกันในเรื่องการมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลชีพได้ทั้งภายในและภายนอกช่องปากเหมือนกัน แม้จะมีปัจจัยที่ต่างกัน 
ทั้งในเรื่องการใช้ชนิดตัวท าละลายที่ต่างกัน รวมถึงการใช้เชื้อจุลชีพที่ใช้ทดสอบที่ต่างกัน   
อย่างไรก็ตามสารสกัดหยาบจากเหง้ากระชายด าในการศึกษานี้ไม่แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์  
ซึ่งสอดคล้องกับ ธิดารัตน์ พุทธวงศ์ (2554) ที่ศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อโรคทางเดินอาหารด้วยสารสกัดเอทานอลจาก
กระชายด า (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker) ไม่พบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปริ่มมาลา ข าคมเขตต์ และคมศิลป์ พลแดง (2560) ในการสกัดหยาบด้วยตัวท าละลายเอทิลอะซิเตต และเฮกเซน 
ที่พบว่าสารสกัดกระชายด าไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922, 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus  cereus ATCC 11778, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 
และ Candida albicans ATCC 90028 ซึ่ง Candida albicans ATCC 90028 จัดเป็นเชื้อจุลชีพที่พบได้ในช่องปาก โดยผล
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การทดสอบไม่ให้บริเวณโซนใสที่แสดงถึงฤทธิ์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพที่ใช้ทดสอบ ซึ่งแตกต่างกับ  งานวิจัยของ
บุญเลี้ยง สุพิมพ์ และคณะ (2559) ในสารสกัดเฮกเซนของกระชายด า และยาปฏิชีวนะในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) พบว่าสารสกัดเฮกเซนของกระชายด าสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อ MRSA และเสริมฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะในการยับยั้งเชื้อ MRSA ได้ จากผลการศึกษาสารสกัดจากเหง้ากระชายด าที่ได้ผล
ดังกล่าวว่าไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ ในส่วนคณะผู้วิจัยได้ท าการควบคุมปัจจัย
ต่างๆในทุกขั้นตอนการทดสอบ แต่ผลการทดลองที่ได้มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถทราบเหตุที่แน่ชัดอาจน าไปสู่การเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อศึกษาต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลือง มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ
แบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ เป็นทางเลือกในการใช้พืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงเพื่อส่งเสริมการใช้พืช
สมุนไพรแทนการใช้สารเคมี เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สมุนไพรพื้นบ้าน 
            2. ท าการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเหง้ากระชายเหลือง และเหง้ากระชายด าในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อ
ราชนิดอื่นที่พบในช่องปาก เนื่องจากเป็นเชื้อจุลชีพที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปาก และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
ได้แก่ เชื้อ Candida albicans เป็นเชื้อรา มักพบในผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม และมีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดี นอกจากนั้นยัง
มีเชื้อที่ก่อโรคปริทันต์ ที่มักจะสัมพันธ์กับผู้ที่มีโรคทางระบบซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ  
            3. ท าการทดสอบพิษ และการแพ้ในสัตว์ทดลอง ก่อนน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก  เช่น น้ ายาบ้วน
ปากจากกระชาย ยาสีฟันจากกระชาย ในการป้องกันฟันผุ  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาในด้าน เพศ 
อายุ หลักสูตร ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษากับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์   
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 140 คน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน correlation T-test  ANOVA ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.56) และมีอายุ 18-19 ปี (ร้อยละ 92.86) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา  
3,501-5,000 บาท (ร้อยละ45) บิดามีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ35.71) มารดามีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ40) นักศึกษามีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 (ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ พบว่า  โดยภาพรวมผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์

เป็นบางครั้ง ( X =3.43,S.D.=0.06)  เมื่อเปรียบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาในด้าน เพศ อายุ หลักสูตร ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของ
มารดา พบว่าระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จา
การทดสอบ pearson correlation พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มี
กรดไขมันทรานส์ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม การบริโภคอาหาร กรดไขมันทรานส์ 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study knowledge and consumption behavior of  trans fatty 
acids, To compare different levels of Consumption Behavior of Trans Fatty Acids classified by personal factors 
of students in terms of  sex, age, level of education , monthly income , father and mother's occupation, To 
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determine the relationship between Consumption Behavior of trans fatty acids of students and their 
knowledge of Consumption Behavior of trans fatty acids. Populations in this research were140 first-years 
student of Sirindhorn Collage of Public Health Phitsanulok. The statistical that used in the data analysis were 
frequency ,percentage ,mean ,standard deviation ,correlation ,T-test ,ANOVA the results  showed that most 
students were female (87.56%) and aged 18-19 years (92.86%). Monthly income of students was 3,501-5,000 
baht (45%). The father's occupation was farmers (35.71%) and mother's occupation was farmers (35.71%) The 
students' level of knowledge about dietary intake of trans fatty acids was at a high level(more than 80%) 

Dietary habits with trans fatty acids  was found that diets containing trans fatty acids were sometimes ( X = 
3.43, S.D. = 0.068) To compare different levels of  sex, age, curriculum, average income per month of 
students, occupation, father and mother occupation, students with different dietary habits with trans fatty 
acids were not different Statistically significant at the 0.05 level Relationship between dietary habits with trans 
fatty acids and dietary knowledge with trans fatty acids pearson correlation It was found that the dietary 
habits with trans fatty acids were not correlated with levels of dietary knowledge with trans fatty acids  
 
Keywords:  Behavior, Food consumption,Trans Fatty Acids 
 
บทน า 

กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid) เป็น เกิดจากกระบวนการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัว
สูง ได้แก่ น้ ามันปาล์ม น้ ามันถั่วเหลือง มาการีนหรือเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม เป็นต้น โดยวัตถุดิบเหล่านี้จะมีชื่อบนฉลาก
อาหารคือ กรดไขมันชนิดทรานส์(Hydrogenated Oil or Partially Hydrogenated Oil) เนื่องจากกรดไขมันทรานส์สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข ทนความร้อนได้สูง และมีรสชาติใกล้เคียงกับไขมันจากสัตว์และมีราคาที่ถูกกว่า ผู้
ประกอบกิจการจึงนิยมน ากรดไขมัน ทรานส์มาใช้ประกอบอาหารมากมาย เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตลง เช่น กลุ่ม
อาหารจานด่วนใช้เป็นน้ ามันส าหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท รวมถึงการน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม
และวิปปิ้งครีม (ทองจุล ขันข้าว, 2558)การรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ จะมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ที่ส าคัญใน
การเมตาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล (Cholesterol Acyltransferase) ท าให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Low Density 
Lipoprotein Cholesterol : LDL) ในเลือดเพิ่มขึ้น และลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (High Density Lipoprotein 
Cholesterol : HDL) ในเลือด และเนื่องจากกรดไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปจึงย่อยสลายได้ยากกว่าไขมันชนิดอื่น 
ท าให้ตับต้องสลายกรดไขมันทรานส์ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากการย่อยสลายไขมันตัวอื่น จึงอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ผิดปกติกับการ
ท างานของตับ มีความเสี่ยงสูงเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมันอุดตันในเส้น
เลือด นอกจากนี้กรดไขมันทรานส์ยังมีผลต่อความสามารถในการสื่อสารในระบบประสาทของสมอง และการที่ไขมันชนิดดีถูก
ท าลาย ระบบการท างานจึงบกพร่องจากการที่สูญเสียกรดไขมัน ท าให้มีอาการของโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย(กมล
กาญจน์ จิญกาญจน์และคณะ, 2557) 

จากการส ารวจความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก 
พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นเน้นอาหารจานด่วน (วิไลวรรณ คงกิจ,2548) เช่น ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก พิซซา ซึ่งอาหาร
ประเภทนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นแป้ง ไขมัน น้ าตาล เป็นส่วนใหญ่ ภาวะน้ าหนักเกินในวัยรุ่นไทย (Obesity in Adolescents )มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ผลส ารวจล่าสุด พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วน ติดอันดับ 5ของเอเชียแปซิฟิก โดยมีภาวะน้ าหนัก
เกินมากถึง 17 ล้านคนทั่วประเทศ และยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นอีกประมาณ 4ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ เด็กไทยที่อ้วนกว่า
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ครึ่งหนึ่ง เมื่อเจาะเลือดหาไขมันในร่างกายแล้วพบว่าร้อยละ 70 มีปัญหาไขมันสูงเกินมาตรฐานท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษา จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความรู้และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจากภายในวิทยาลัยและบริเวณสถานที่ใกล้เคียงมีอาหารไขมันสูงค่อนข้างมาก เช่น  ข้าวโพดอบเนย  ไก่ทอด เฟรนฟราย ไส้
กรอกทอด ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง กล้วยทอด เครปญี่ปุ่น น้ าปั่นที่มีส่วนผสมของครีมเทียม ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสถานที่
จ าหน่ายได้ง่าย และเพื่อช่วยให้นักศึกษาบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์มากขึ้น นักศึกษาจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสามารถน าผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
1.เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก 
2.เพื่อเปรียบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา 
3.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์   
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรทันตาภิบาล หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรแพทย์แผน
ไทย  มีทั้งหมดจ านวน 220 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตร จ านวน 140 คน ก าหนดตัวอย่างด้ายตารางของเครซี่และมอร์แกนและสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประยุกต์จากสุวรรณญา กาฬแก้ว(2559) ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่   เพศ  อายุ หลักสูตร  รายได้ต่อเดือน อาชีพของบิดามารดา 

เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ  ใช่และไม่ใช่ 

โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน 10 ข้อ  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จ านวน 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมิน 

5 ระดับคือ ปฏิบัติเป็นประจ า  ปฏิบัติบ่อยครั้ง  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง  ปฏิบัตินานๆครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2561 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ หลักสูตร  

รายได้ต่อเดือน อาชีพของบิดามารดา  
 

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร รายได้ต่อเดือน อาชีพของบิดามารดา ใช้วิธีการหาความถี่

(Frequency)แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ(Percentage) 
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency)แล้วสรุปออกมาเป็นค่า

ร้อยละ(Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย(x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามหลักสูตรของนักศึกษากับระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ วิเคราะห์โดยใช้ค่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่า T-test และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว(One-way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณี
พบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
  หาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ จ าแนกตามปัจจัยเสริม ได้แก่ ราคาอ าหาร 
รสชาติและความชอบ โปรโมชั่น และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ โดยใช้การวิเคราะห์  pearson 
correlation 
 
ผลการศึกษา 

 1.  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ( ร้อยละ 87.56) และมีอายุ 18-19 ปี (ร้อยละ 92.86) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักศึกษา  3,501-5,000 บาท (ร้อยละ45) อาชีพของบิดาเกษตรกร (ร้อยละ35.71) และ 
อาชีพของมารดาเกษตรกร (ร้อยละ40) 

 2. ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 
(ตอบถูก 8ข้อขึ้นไป) ข้อค าถามที่นักศึกษาตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 กรดไขมันทรานส์เกิดจาก
กระบวนการเติมไฮโดรเจน ในน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นไขมันอิ่มตัว (ร้อยละ 85) ข้อที่ 3 กรดไขมันทรานส์มักพบใน
อาหารประเภท ขนมคบเคี้ยว ของทอด ขนมเบอเกอรี่ (ร้อยละ 90.71) ข้อที่ 4 กรดไขมันทรานส์มีผลท าให้ระดับคอลเลสตอลรอล
ไม่ดีในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ( ร้อยละ87.14) ข้อที่ 5 การรับประทานกรดไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด( ร้อยละ 92.86) ข้อที่ 6 เครปญี่ปุ่น ข้าวโพดอบเนย ขนมเค้ก และอาหารจานด่วนที่มีกรดไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ 
(ร้อยละ 92.86) ข้อที่ 10 ท่านสามารถตรวจสอบปริมาณไขมันทั้งหมดในอาหารได้ โดยดูจากฉลากโภชนาการ (ร้อยละ 80) 

3.พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ พบว่า  โดยภาพรวมผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด

ไขมันทรานส์เป็นบางครั้ง ( X =3.43,S.D.=0.068) เมื่อศึกษาโดยรายละเอียด พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์

เป็นบางครั้ง ได้แก่ ข้อที่ 1 ท่านอ่านฉลากโภชนาการของอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง เช่น เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลต ( X =3.41 S.D.= 

1.010) ข้อที่ 2 ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีราคาถูก ( X =3.37 S.D.= 0.892) ข้อที่ 3 ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติ

อร่อยแม้ว่าจะมีราคาแพง  ( X =3.28 S.D.= 0.901) ข้อที่ 4 ท่านรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น ไก่ทอดเฟรนฟราย ลูกชิ้นทอด 

ไส้กรอกทอด ( X =3.36 S.D.= 0.841) ข้อที่ 5 ท่านรับประทานขนมหวาน เช่น  เค้ก โดนัท คุกกี้ ( X =3.37 S.D.= 0.977) ข้อที่ 

7 อาหารว่างที่ท่านเลือกรับประทาน ได้แก่ กล้วยทอด  เครปญี่ปุ่น  ข้าวโพดอบเนย ( X =3.26 S.D.= 0.870) ข้อที่ 10 ท่าน

รับประทานอาหารที่ใช้เนยเทียมเป็นส่วนประกอบ ( X =2.98 S.D.= 0.877)  และข้อที่ 12 สื่อโฆษณา โปรโมชั่นลดแรก แจกแถม  

มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร ( X =3.38 S.D.= 0.956) 
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4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าโดยภาพรวม 
เพศ อายุ หลักสูตร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพมารดา ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์ไม่แตกต่างกัน แต่หากวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า  

(1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยแม้ว่าจะมีราคา
แพงแตกต่างกัน (P=0.015) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี   1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ข้อที่ 3 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักศึกษาผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส ์

ต่ ากว่า 
2,000 บาท 

2,000-
3,500 บาท 

3,501-
5,000 บาท 

5,000 บาท  
ขึ้นไป 

P-Value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติ
อร่อยแม้ว่าจะมีราคาแพง 

3.13 0.89 3.02 
 

0.98 3.35 
 

0.83 
 

3.79 
 

0.79 
 

0.015* 

* p-value =0.05   
 
      (2)อาชีพของบิดาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชานมไข่มุก /  น้ าปั่นแตกต่างกัน (P=0.037) ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี   2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ข้อที่ 6  จ าแนกตามอาชีพบิดาของนักศึกษาผู้ที่
ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ 

ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้าง
ทั่วไป 

เกษตรกร อื่นๆ P-Value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ท่านดื่มเครื่องดื่มชานม
ไข่มุก/น้ าปั่น 

4.15 0.19 3.63 0.92 3.58 0.98 3.51 0.86 3.36 1.08 0.037* 

* p-value =0.05   
  (3) อาชีพของบิดาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชานมไข่มุก /  น้ าปั่นแตกต่างกัน (P=0.019)    ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ข้อที่ 6  จ าแนกตามอาชีพมารดาของนักศึกษาผู้
ที่ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ 

ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร อื่นๆ P-Value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
ท่านดื่มเครื่องดื่มชานม
ไข่มุก/น้ าปั่น 

 
4.58 

 
0.67 

 
3.57 

 
0.76 

 
3.60 

 
0.96 

 
3.58 

 
0.96 

 
3.66 

 
1.03 

 
  0.019* 

* p-value =0.05   
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5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์จาการทดสอบ pearson correlation พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การ
บริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน P=0.771 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมากซึ่งไม่สอดคล้องกับสุวรรณญา กาฬแก้ว(2559) พบว่าความรู้ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมแลการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาธารณสุขซึ่งต้องเป็นผู้น าในเรื่องสุขภาพและต้องเป็นผู้ที่
ความรู้ที่จะน าไปถ่ายทอดผู้อื่น ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์พบว่านักศึกษายังคงมีพฤติกรรมบริโภคอยู่
สอดคล้องบุญราศี สุริยาชัยวัฒน์และคณะ (2561)พบว่า วัย 15 ปี ขึ้นไปถึงวัยผู้ใหญ่ โดยมีพฤติกรรมทานอาหารนอกบ้าน นิยม
วัฒนธรรมอาหารประเภทฟาส์ตฟู้ด (FastFoods) อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง อาหารประเภททอด อาหารจานด่วน เครื่องดื่มที่มีรส
หวาน เบเกอรี แม้ปริมาณที่ได้รับไขมันจะไม่เกินเกณฑ์ แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึง ปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาได้ตระหนักถึง
ถึงผลเสียของการได้รับอาหารไขมันที่ไม่เหมาะสมและควรมีการรณรงค์ในการขายอาหารลดการใช้วัตถุดิบที่มาจากไขมันทรานส์
เช่นกัน 

 
สรุปผลวิจัย 

จากการวิจัยครั้งนี้นักศึกษามีระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์อยู่ในระดับมากเนื่องจากเป็น
นักศึกษาที่เรียนในสายสุขภาพเข้าถึงและท าความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ได้ง่าย และถูกต้อง ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์เป็นบางครั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะอ่านฉลากโภชนาการของอาหารก่อนซื้อทุกครั้งและตระหนักถึงการบริโภคกรด
ไขมันทรานส์ ซึ่งการปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการบริโภคต่างกัน ผลจากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เป็นแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษา ควรสร้างสื่อรณรงค์ให้
นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายของกรดไขมันทรานส์ที่มีต่อร่างกาย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงาน
ประเพณี จังหวัดพิษณุโลก ท าการศึกษาในงานประเพณี 2 งาน คืองานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจ าปี 2560 ต าบลท้อแท้
อ าเภอวัดโบสถ์, งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจ าปี 2560 จังหวัดพิษณุโลก, งานประเพณีปักธงชัยและลอย
กระทง ประจ าปี 2561 อ าเภอนครไทย และงานเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 อ าเภอวังทอง กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารจัดการงานประเพณี, เทศกาล, กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ตาม พรบ.ควบคุมฯในบริเวณงาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์การบริหารจัดการแนวใหม่ ส าหรับกลุ่มผู้บริหารจัดการงานประเพณี, แบบสอบถามความรู้, ทัศนคติ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ตาม พรบ.ควบคุมฯ การเก็บตัวอย่างข้อมูลด าเนินการ ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 – 22 พฤศจิกายน 
2561  สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา โดยได้ตั้งเกณฑ์
เพื่อประเมินความรู้, ทัศนคติ เป็น 3 ระดับ คือ มาก, ปานกลาง, น้อย ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมการจัดงาน ไม่ปลอด, ประกาศ
นโยบายสาธารณะจ้าภาพจัดงาน มีครบทั้ง 4 งาน, การบังคับใช้กฎหมาย มีครบทั้ง 4 งาน, การออกตรวจและเฝ้าระวัง มีครบทั้ง 4 
งาน, การรณรงค์ประชาคมในพื้นที่ มีครบทั้ง 4 งาน, ป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ ์ไม่พบทั้ง 4 งาน โฆษณาแฝงของธุรกิจในงาน ไม่พบทั้ง 
4 งาน, ป้ายขวางถนน Cutout ไม่พบทั้ง 4 งาน เสื้อติดโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบในงานแข่งขันเรือยาว 2 งาน, บูธส่งเสริมการ
ขาย ไม่พบทั้ง 4 งาน,  ลานเบียร ์ไม่พบทั้ง 4 งาน พบเห็นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน พบ 3 ไม่พบ 1 พบเห็นการจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในงาน พบ 2 ไม่พบ 2 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร พบว่า การบริหารจัดการปัจจัยน าเข้า/สิ่ง
สนับสนุน ใช้วิธีสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจ คิดเป็นร้อยละ 75 ด้านงบประมาณใช้วิธีให้แต่
ละหน่วยใช้งบต้นสังกัด คิดเป็นร้อยละ 60 ด้านการจัดกระบวนการใช้วิธีประชุมเตรียมความพร้อม คิดเป็นร้อยละ 90 ด้านการ
กระตุ้นให้เกิดการท างาน ใช้วิธีแข่งขันผลงานโดยใช้เทคนิคสร้างกลุ่มไลน์ คิดเป็นร้อยละ 50 ด้านการประเมินผล ใช้วิธี ตรวจเยี่ยม
การท างาน คิดเป็นร้อยละ 45 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติการ ตาม พรบ.ควบคุมฯ พบว่า มีความรู้ในเรื่องสถานที่ห้าม
ดื่ม ห้ามจ าหน่าย ระดับมาก มีความรู้ในเรื่องการโฆษณา ระดับปานกลาง ทัศนคติต่อ พรบ.ควบคุมฯ พบว่า เห็นด้วยในระดับ ปาน
กลาง จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มผู้บริหาร มีการใช้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ครบทุกกระบวนการ โดยมีการ
เลือกใช้วิธี เตรียมความพร้อม คิดเป็นร้อยละ 90  เป็นการช่วยให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน สามารถสื่อการกันเป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการการจัดงาน ที่พบการกระท าผิดเล็กน้อย กลุ่มผู้ปฏิบัติการ มีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับ
น้อย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้ผ่อนคลาย และช่วยให้รู้สึกสนุกในช่วงเทศกาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการการจัดงานแข่งขัน
เรือยาวประเพณี ต าบลท้อแท้ มีการกระท าผิดมาก และเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ ข้อเสนอแนะ การจัดงานในระดับต าบล ไม่
สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากผู้บริหารขาดทักษะ ควรให้ระดับอ าเภอ เข้ามามีส่วนร่วม  

 

ค าส าคัญ :   เฝ้าระวัง , งานประเพณี, ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
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Abstract 
This research aims to study the situation, surveillance and enforcement of alcohol control in 

traditional Phitsanulok. Conducted a study on 2 traditional events, namely the long-tailed boat tradition 
competition in the year 2017, Tha Thao Subdistrict, Wat Bot District, Long Boat Tradition Cup Competition, 
Year 2017, Phitsanulok Province, Pak Thong Chai Tradition and Loi Krathong Year 2018, Nakhon Thai 
District and Songkran Festival. Year 2018, Wang Thong District. The sample consisted of 2 groups: group 
management, traditions, festivals, groups operating under the Act. In the control area. The instruments 
used in the study is a new interview with the management. For the management of the festival, query 
the knowledge, attitudes, group operating under the Act. Control of the data were performed. During the 
September 11, 2560 - November 22, 2561 The statistical analysis of the frequency, percentage, standard 
deviation. And content analysis The set of criteria to assess the knowledge, attitude is very level 3, 
medium, small. The study indicated that Overall the event was not free, announced the Public Policy 
Forum hosted event with all 4 operation, law enforcement has completed all four tasks, issuing checks 
and surveillance have completed all four tasks, campaigning community in the area are full. 4 work, 
advertising, product placement and no 4 of 4 in no event, blocking the road signs Cutout no 4 shirt logo 
for alcohol. Meet at the boat race 2, booth promotions do not meet the 4 applications, beer found in 4 
workers exposed to alcohol in the 3 no one witnessed the sale of alcohol on the job 2 do. 2 . The study 
found that the group executive management, input / supports. How to use the agency responsible for the 
implementation of the mission staff. 75 percent of the budget is used to give each unit a separate 
agency. Accounted for 60 percent of the process used to prepare the meeting. 90 percent of stimulating 
work. How the competition works using the technique to create the line. Accounted for 50 percent of 
visits to evaluate the function. 45 percent. The results from samples of the Act. Control has found that 
knowledge of the place, do not drink, do not sell a lot of knowledge on the subject of advertising 
moderate attitude towards the Act. Control states that agree. Medium. The study concluded 
that. Management Group With the use of the new administration. Every process The selection 
method Prepare 90 percent to help both the public and private sector. Can the media as well. This is 
consistent with the results of the organizers. Found guilty of minor. Operators group Attitudes about 
alcohol in a little alcohol to help them relax. And let’s have fun during the festival. This is consistent with 
the results of the organizing district boat race tradition has discouraged many wrong actions. And 
authorities did not carry out any suggestion of organizing the district level. Cannot continue to be 
successful. Due to lack of management skills Should the district level He took part. 

  
Keywords:  Surveillance, tradition, alcohol control 
 
บทน า   

สุรา เป็นสาเหตุของปัญหานานัปการ นับวันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การดื่มสุราจะมีมุมมองเป็น
ทวิลักษณ์ คือ มุมมองในเชิงบวก พบว่า การดื่มปริมาณน้อยจะเป็นประโยชน์ น ามาซึ่งความหฤหรรษ์และมีค่านิยมเป็นส่วน
หนึ่งของการเข้าสังคม ส่วนมุมมองในเชิงลบ พบว่า ผลที่ตามมาจากการดื่มสุราส่วนมากส่งผลกระทบมากมาย ได้แก่ 
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ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและสังคมโลกอย่างรุนแรง กล่าวคือ จากการรายงานเมื่อปี 2552 พบว่า สุราเป็นปัจจัยเสี่ยงทาง
สุขภาพอันดับหนึ่งเมื่อพิจารณาจากความสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) ของประชากรไทย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ทั้งด้านมิติทางกาย จิตใจ และสังคม 

จังหวัดพิษณุโลก ได้ด าเนินการรณรงค์ให้สังคมไทยลด ละ เลิก การดื่มสุราและสูบบุหรี่ เริ่มต้นด้วยการด าเนินงานใน
พื้นที่ 9 อ าเภอ ในปี 2553-2561 ซึ่งมีเป้าหมายที่ส าคัญในการบูรณาการเหล้า-บุหรี่และอุบัติเหตุ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับ
ภาคและระดับจังหวัด ข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า 
ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น ร้อยละ 34.0 ในปี 
2558 แต่ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น อายุ 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ร้อยละ 14 ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 19.1 ทั้งนี้ นักดื่มกลุ่มนี้มีสัดส่วนของนักดื่มประจ า และ
นักดื่มหนักเพิ่มมากขึ้น โดยที่เพศชายมีอัตราการดื่มสูงกว่าเพศหญิงทุกการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งในปี 2558 พบว่า
เพศชายที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.6 เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่เพศหญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์ใน
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ13.0 กล่าวคือ นักดื่มชายมีความชุกในการดื่มมากกว่านักดื่มหญิงประมาณ 4.35 เท่า และอัตรา
การดื่มของเพศชายที่สูงกว่าเพศหญิงนี้พบในทุกกลุ่มอายุ อีกทั้งการเมาสุราเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ในการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วง
เทศกาลโดยเฉพาะปีใหม่ และสงกรานต์ นอกจากนี้คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 4.5 นาที ในการเดินทางไปร้านขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเยาวชนชายยังสามารถซื้อเหล้าได้เองโดยไม่มีการตรวจบัตรถึงร้อยละ21.3 และร้อยละ 13.9 ซื้อเหล้าจากร้านที่อยู่
ใกล้จากโรงเรียนไม่เกิน 500 เมตร ในขณะที่กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือการท า CSR รวมถึงอาศัยช่องทางสื่อออนไลน์ในการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น 
 งานประเพณี เป็นกิจกรรมอันดีงามที่แต่ละชุมชน, พื้นที่ กระท าติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ภาตใต้ความเชื่อ, ความ
ศรัทธา ค่านิยมของคนในพื้นที่ แต่ละกิจกรรมที่แสดงออกมาจะก่อให้เกิดความสามัคคี, ความสนุกสนานรื่นเริง เป็นการเปิดช่อง
ให้กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือโอกาสท าการสื่อสารการตลาด ความสนุกต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โ ดยให้การ
สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท 
 จังหวัดพิษณุโลก เริ่มผลักดัน "นโยบายพิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า" มานับตั้งแต่ปี 2554 จวบจน
ปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ซึ่งถือว่ามีผลการเปลี่ยนแปลงให้ปรากฏเด่นชัดขึ้น ทั้งในเรื่องของการด าเนินงานด้านการบังคับใช้
กฎหมาย การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ การบ าบัดรักษาผู้ติดเหล้าและบุหรี่ การจัดความรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานงดเหล้าและลดปัจจัยเสี่ยง ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า นโยบายพิษณุโลกเมือง
สุขภาพดีปลอดบุหรี่และเหล้า ถือว่าเป็นแนวทางส าคัญ ที่ได้ใช้โอกาสบูรณาการ ทั้งความร่วมมือ และการขับเคลื่อนโครงการ
บูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ควบคู่ไปร่วมกัน การจัดงานประเพณีที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกิจกรรมที่  จังหวัดพิษณุโลก
มอบนโยบายให้แต่ละพื้นที่ด าเนินการ ภายใต้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 เพื่อปรับลดค่านิยมในงานประเพณี  

งานประเพณี เป็นกิจกรรมอันดีงามที่แต่ละชุมชน, พื้นที่ กระท าติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ภาตใต้ความเชื่อ , ความ
ศรัทธา ค่านิยมของคนในพื้นที่ แต่ละกิจกรรมที่แสดงออกมาจะก่อให้เกิดความสามัคคี, ความสนุกสนานรื่นเริง เป็นการเปิดช่อง
ให้กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือโอกาสท าการสื่อสารการตลาด ความสนุกต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้การ
สนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท การปรับเปลี่ยนค่านิยมงานบุญประเพณี ที่บริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมาธุรกิจแอลกอฮอล์กลับใช้ช่องทางงานบุญประเพณีเหล่านี้เข้าสนับสนุนและส่งเสริมการตลาด สร้าง
ค่านิยมการดื่มเหล้าเบียร์ในงานบุญต่างๆ โดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน ผ่านการปลูกฝังความคิด ความเชื่อที่ผิดๆ ว่า "ไม่มีเหล้า ไม่
สนุก" นอกจากนี้ยังมีสถิติอุบัติเหตุเจ็บตายช่วง 7 วันอันตราย ทั้งเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่า ยังคงมี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้นจากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน ลงพื้นที่งาน
ประเพณีแข่งเรือ, งานกาชาดจังหวัด, งานเทศกาลสงกรานต์, และงานเทศกาลปีใหม่ สามารถจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการด าเนินงานวิจัย สถานการณ์การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ ในงานประเพณี จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน าข้อมูลผลการศึกษามาพัฒนาแนวทางในการจัดงานประเพณีให้ปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นประโยชน์ในการวางรูปแบบการจัดงานต่อไป  

ค าถามการวิจัย 
       งานประเพณี เทศกาล มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ มีกระบวนการบริหาร ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมาย อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานประเพณี จังหวัด
พิษณุโลก 
 2 เพื่อศึกษานโยบาย,มาตรการทางการบริหารของผู้บริหารในการจัดงานงานประเพณีจังหวัดพิษณุโลก 
           3 เพื่อศึกษาความรู้, ทัศนคติ ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในงานประเพณี จังหวัดพิษณุโลก 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
1. กลุ่มผู้บริหารจัดการงานประเพณี, เทศกาล การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากคุณสมบัติดังนี้ 

1.1 เป็นผู้บริหารระดับอ าเภอหรือต าบล ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่  
ในหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ไม่ก าหนดว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตาม 
พรบ.ควบคุมฯหรือไม่ 

1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ การสุ่มตัวอย่างแบบงา่ย (Simple random Sampling) 
จ านวน 5 คน/1 งานประเพณี รวม 20 ตัวอย่าง 

2. กลุ่มชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากคุณสมบัติดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในงาน สามารถตักเตือน, 
                               เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ไม่ก าหนดว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตาม พรบ. ควบคุมฯหรือไม่ 

2.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) 
จ านวน 20 คน/1 งานประเพณี รวม 80 ตัวอย่าง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
       การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อการวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล การการจัดงาน การสั่งการตาม
นโยบายสู่การปฏิบัติ ตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นโยบาย/มาตรการ ของ

ผู้บริหารจัดการ สั่งการ

ผ่านการประชุมทีม

บริหาร 

ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและ

บังคับใช้กฎหมายควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ต ารวจ/ต ารวจบ้าน 
- อพปร. 
- อส. 
- คณะกรรมการชุมชน 

 

การปฏิบัติตาม 

พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ  

- ร้านค้าในงานและรอบ
บริเวณ 

- ประชาชนที่เข้ามา
ร่วมงาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ /นิยามปฏิบัติการณ์ 
 - งานประเพณี หมายถึง กิจกรรมดีงามที่มีการจัดเพื่อความรื่นเริง สร้างความสนกุสนาน ต่อเนื่องกันมาทุกปี ใน
ลักษณะที่มีขอบเขตพื้นที่การจัดที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว, ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่จ ากัด
จ านวน หรือมีการคัดสรรเพื่อบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ 
 - ปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง การควบคุมการโฆษณา ตามมาตรา 3 การควบคุมการจ าหน่าย ตามมาตรา 27 การ
ควบคุมการดื่ม ตามมาตรา 28 
 - การเฝ้าระวัง หมายถึง การที่ชุดปฏิบัติติการออกตรวจพื้นที่การจัดงาน โดยตรวจร้านค้า, ประชาชน ไม่ให้มีการ
โฆษณา, จ าหน่ายและดื่ม ตาม พรบ.ควบคุมฯ มาตรา3, 27 และ 28  
 - นโยบาย หมายถึง การก าหนดขอบเขตการท างานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ก าหนด เช่น งานนี้ต้องไม่มี
การทะเลาะวิวาท, ไม่มีการโฆษณา,จ าหน่าย, ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 - มาตรการ หมายถึง การก าหนดวิธีปฏิบัติแก่ชุดปฏิบัติติการออกตรวจพื้นที่การจัดงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย งาน
ประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพ่ือท าให้เกิดความมึนเมา ที่ประชาชน, 
นักท่องเที่ยวสามารถพกพาไปได้ รวมทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ขอบเขตการศึกษา (ระบุขอบเขตการศึกษา พื้นที่ หรือแหล่งชุมชนที่ศึกษา) 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดงานประเพณี จ านวน 4 งานคือ 

1. งานประเพณีปักธงชัยและงานลอยกระทง ประจ าปี 2561อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
2. งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจ าปี 2560 ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
3. งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจ าปี 2561 จังหวัดพิษณุโลก 
4. งานเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561 สวนพฤษศาสตร์สกุโนทยาน ต าบลวังนกแอ่น, น้ าตกแก่งซอง ต าบลแก่ง

โสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับทีมผู้บริหาร และแบบสอบถามส าหรับทีมผู้ปฏิบัติ 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ได้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และตามเนื้อหา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 น าผลการวิจัยมาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายมาปรับใช้ในการจัดงานครั้งต่อไป 
 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานของเครือข่ายแต่ละภาคส่วน 
 สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างาน 
 เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดงานบุญ, ประเพณี, และงานเทศกาล ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ 
 เกิดความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ, การทะเลาะวิวาท,  
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย (ระบุจ านวนเดือน) 

จ านวน 14 เดือน (กันยายน 2560 – พฤศจิกายน 2561) 
งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โครงการยุทธศาสตร์ควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดพิษณุโลก  ปี 2560 – 2561 เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 
จากผลการศึกษา พบว่า  

1. กลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร จ านวน 20 คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 80 ซึ่งสอดคล้องกับ
จ านวนประชากรผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา คือกลุ่ม
อายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 100 การศึกษาสูงสุด ของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ ปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีการพัฒนา ตนเอง ด้านความรู้เป็นจ านวน
มาก สถานะในการด ารงต าแหน่งของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในต าแหน่งนายอ าเภอและผู้ก ากับสถานีต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 
15 รองลงมาอยู่ในต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 10 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งในสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระหว่าง 3 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 การอบรมเรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 80 คน พบว่า
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84.7 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ท าการวิจัยเก็บข้อมูลคืออาสาสมัคร ที่ช่วย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเป็นลูกจ้าง อบต. กลุ่มอายุของกลุ่มตัวอย่างผู้ประเมิน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 37.4 รองลงมา คือกลุ่มอายุ   50-60 ปี และ 31-40 ปี สัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ร้อยละ 10 ระยะเวลาที่ด ารง
ต าแหน่งในสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 3 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 การอบรมเรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการส ารวจเก็บข้อมูลงานประเพณี เทศกาล จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการใช้วิธีการบริหารขั้นตอนที่ 1 การใช้ปัจจัยน าเข้า 

วิธีการ การปฏิบัติ 

จ านวน ร้อยละ 

1.ใช้วิธีสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามภารกิจ 10 50 
2.จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 3 15 

3.ขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 3 15 
4.ขอความร่วมมือจากชุมชนให้จัดส่งมาช่วยงาน 2 10 
5. ขอรับการสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า 2  

รวม 20 100 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการใช้วิธีการบริหารขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ 

วิธีการ การปฏิบัติ 

จ านวน ร้อยละ 

1.ประชุมเตรียมความพร้อม 8 40 
2.แต่งตั้งคณะท างาน 5 25 

3.เสนอวาระในสภา 5 25 
4.น าแผนเดิมมาปรับใช้ 2 10 

รวม 20 100 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการใช้วิธีการบริหารขั้นตอนที่ 3 ผลผลิต 

วิธีการ การปฏิบัติ 

 จ านวน ร้อยละ 

1.สร้างกลุ่มไลน์ติดตามผลงาน 6 30 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน 4 20 

3. ดูบันทึกสรุปผลตรวจสอบเอกสาร 4 20 
4.มอบหน่วยงานก ากับกันเอง 6 30 

รวม 20 100 
 
ตารางท่ี 5 แสดงความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกตามรายข้อ 

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตอบถูก 

จ านวน ร้อยละ 
(n=80) 100 

1. สวนสาธารณของทางราชการเป็นสถานที่ห้ามด่ืม - จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 70 94.8 
2. วันส าคัญทางศาสนาเป็นวันห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 20 ป ี

62 95.7 

4. ห้ามภาพแสดงสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 51 87 
รวม      3.3 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5  แสดงความคิดเห็นต่อ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ข้อค าถาม X  ความ
คิดเห็น 

1. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ เช่น โรคตับ
แข็ง มะเร็งตับ หวาดระแวง กระสับกระส่าย สมองเสื่อม เป็นต้น 

4.5 มากที่สุด 

2. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้ผ่อนคลาย และช่วยให้รู้สึกสนุกในช่วงเทศกาล 1.7 น้อย 
3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น 2.0 น้อย 

รวม      3.3 ปานกลาง 
 

อภิปรายผล  
กลุ่มผู้บริหาร มีการใช้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ครบทุกกระบวนการ โดยมีการเลือกใช้วิธี เตรียมความ

พร้อม คิดเป็นร้อยละ 90  เป็นการช่วยให้ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน สามารถสื่อการกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
การจัดงาน ที่พบการกระท าผิดเล็กน้อย  

กลุ่มผู้ปฏิบัติการ มีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับน้อย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้ผ่อน
คลาย และช่วยให้รู้สึกสนุกในช่วงเทศกาล ซึ่งสอดคล้องกับผลการการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ต าบลท้อแท้ มีการ
กระท าผิดมาก และเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใด ๆ  

ข้อเสนอแนะ การจัดงานในระดับต าบล ไม่สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากผู้บริหารขาดทักษะ 
ควรให้ระดับอ าเภอ เข้ามามีส่วนร่วม  

 

สรุปผลการวิจัย 

1. สถานการณ์การเฝ้าระวังและบังคบัใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในงานประเพณี จังหวัดพิษณุโลก
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดขีึ้น จากปรากฎการณ์เดิม งานบุญประเพณีจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความสนุกสนาน ให้กับกองเชียร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่พบว่ามีการดื่มเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่สาธารณะ 

2. คณะเจ้าหน้าที่มีการออกตรวจเตือน เฝ้าระวัง และก็และตักเตือนหากพบการกระท าผิดกฎหมาย 
3. บริษัทที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการปรับตัวมากขึ้น ก่อนการจัดกิจกรรมจะมีการสอบถาม เรื่องการร

ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด  
4. เจ้าภาพในการจัดงานปฏิเสธการสนับสนุนจากบรษิัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อแลกกับการจัดลานเบียร์ใกล้ 

บริเวณงาน 
5. เจ้าหน้าที่ออกด าเนินการเฝ้าระวัง และจับกุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณ ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์ ที่ให้ค าปรึกษามาโดยตลอด ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 
 
เอกสารอ้างอิง 

ธรรมสรณ์ โมราวรรณ. งานบุญไร้แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่หลวง จังหวัดล าพูน หนึ่งเดียวในโลก. ศูนย์วิจัย
 ปัญหาสุรา.  
สิริกร  นามลาบุตร. (2560). การศึกษามาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจ าหนาย เครื่องดื่มแอลกอฮอลและการเขาถึงทั้ง
 ในระบบ ตลาด และทางสังคมในจังหวัดหนองคาย. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา.  
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การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของต ารับยาฟ้าสดใส  
ANTIOXYDANT ACTIVITY OF THAI TRADITIONAL REMEDY CALLED “FHA-SOD-SAI”  

 
รัตติยากร  เพียขันทา  สุภัสสร  ช้างขวัญยืน  และ เพียงกมล  สอนผึ้ง*   

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก 
*corresponding author e-mail : Piangkamon.s@scphpl.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

อนุมูลอิสระเป็นสารที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวในอะตอมหรือโมเลกุลเป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคภูมิแพ้ เป็นต้น ธรรมชาติหรือร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นเพื่อท าหน้าที่ใน
การต้านอนุมูลอิสระหรือยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ ต ารับยาฟ้าสดใสมีการอ้างสรรพคุณในการต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อยับยั้ง
มะเร็ง เนื้องอก ริดสีดวง ภูมิแพ้ มีส่วนประกอบหลักคือ ขันทองพยาบาท (Gelonium multiflorum A. Juss.) ข้าวเย็นเหนือ 
(Smilax corbularia Kunth.) ข้าวเย็นใต้ (Smilax glabra Roxb.) ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz.) และ
อังกาบ (Barleria cristata Linn.) แต่ยังขาดข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงเภสัชวิทยาในการสนับสนุนภูมิปัญญาทาง
การแพทย์แผนไทย ดังนั้นจึงศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีดีพีพีเอช (DPPH) และวิธีเอบีทีเอส (ABTS) โดยใช้ Trolox เป็น
สารมาตราฐาน จากการศึกษาพบว่าฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดข้าวเย็นเหนือ ต ารับยาฟ้าสดใส 
ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง ขันทองพยาบาท และอังกาบ มีค่า IC50  เท่ากับ 32.50, 186.79, 263.41, 278.25, 284.29, และ 
390.97 µg/ml ตามล าดับ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS ของสารสกัดข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้  ต ารับยาฟ้าสดใส 
ขันทองพยาบาท ทองพันชั่ง และอังกาบ มีค่า IC50  เท่ากับ 2.92, 31.31, 54.61, 60.46, 98.33 และ 104.83 µg/ml 
ตามล าดับ จากการทดลองทั้ง 2 วิธี พบว่าข้าวเย็นเหนือมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุดและดีกว่าสารมาตรฐาน Trolox 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value < 0.05) ข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงเภสัชวิทยา 
เพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมารับประทานยาไทย ช่วยลดการน าเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และน าไปศึกษาต่อยอด
เพื่อทดสอบใน Cell cuture และสัตว์ทดลองต่อไป    

 
ค าส าคัญ : อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ ต ารับยาฟ้าสดใส ขันทองพยาบาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง อังกาบ 
 

Abstract 
 Free radicals are atoms or molecules with unpaired electrons. Many diseases are caused by free 
radicals, for instance, cancer, Ischaemic heart disease, and allergies. Normally free radical formation is 
controlled naturally by various beneficial compounds known as antioxidants. Thai traditional remedy 
called “Fha-Sod-Sai” had antioxidant properties for inhibition of cancer, tumor, hemorrhoid, and allergies. 
Although Gelonium multiflorum A. Juss., Smilax corbularia Kunth., Smilax glabra Roxb., Rhinacanthus 
nasutus (L.) Kurz., and Barleria cristata Linn. were main components, but they were not enough 
pharmacological science information for supporting the Thai traditional medical knowledge. This research 
was study antioxidant activities with DPPH and ABTS assay by using Trolox as reference standard. The 
results showed that extracts of Smilax corbularia Kunth., Gelonium multiflorum A. Juss., Smilax glabra 
Roxb., Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz., and Barleria cristata Linn. were determined for antioxidant 
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activities by DPPH assay was revealed as IC50  at 186.79, 284.29, 32.50, 263.41, 278.25, and 390.97 µg/ml 
respectively, whereas ABTS assay was revealed as IC50 at 54.61, 60.46, 31.31, 98.33, and 104.83 µg/ml 
respectively. From 2 assays found that extracts of Smilax corbularia Kunth. had the higher antioxidant 
activities than Trolox. (p-value < 0.05). This research will be useful in pharmacological science to support 
Thai people take Thai medicine, reduce conventional medicine import, and take further study for testing 
in cell culture and laboratory animal. 
  
Keywords :  Free Radical, Antioxidant Activities, Fha-Sod-Sai, Gelonium multiflorum A. Juss., Smilax  
 corbularia Kunth., Smilax glabra Roxb., Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz., Barleria cristata Linn.   
 
บทน า   
 อนุมูลอิสระ หมายถึง สารที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวในอะตอมหรือโมเลกุล เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ  ได้แก่ โรคชรา 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด โรคความจ าเสื่อม โรคข้ออักเสบ โรคภูมิแพ้ โรคความดันโลหิต โรคเหงือก โรคเกี่ยวกับสายตา 
เกิดความผิดปกติของปอด และระบบประสาท เป็นต้น ธรรมชาติหรือร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิ สระ
ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระและถือว่ามีความส าคัญต่อกระบวนการออกซิไดซ์อนุมูลอิสระ หรือสามารถยับยั้ง
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น โดยในสิ่งมีชีวิตจะมีระบบการป้องกันการท าลายเซลล์และเนื้อเยื่อจากอนุมูลอิสระมากมายหลายชนิดที่
ท าหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีทั้งที่เป็นเอนไซม์และไม่เป็นเอนไซม์ โดยสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้มีกลไกการท างานต้านอนุมูล
อิสระกันหลายแบบ เช่น ดักจับอนุมูลอิสระ (Radical  Scavenging)  การยับยั้งการท างานของออกซิเจนที่ขาดอิเล็กตรอน 
(Singlet Oxygen Quenching) จับกับโลหะที่สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ (Metal Chelation) หยุดปฏิกิริยาการสร้าง
อนุมูลอิสระ (Chain-Breaking) เสริมฤทธิ์ (Synergism) และยับยั้งการท างานของเอนไซม์ (Enzyme Inhibition) ที่เร่ง
ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ เป็นต้น (บุหรัน  พันธุ์สวรรค์, 2556) 
           จากข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2552 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จ าแนกสาเหตุการเสียชีวิตจากกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & 
Cerebrovascular Diseases ) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) โรคมะเร็ง (Cancer) โรคความดันโลหิตสูง 
(Hypertension) และโรคอ้วนลงพุง (Obesity) คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิตของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 และมี
แนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2561) ในทางการแพทย์พบว่าปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ร่างกายเสื่อมสภาพเกิดจากอนุมูลอิสระ เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวโมเลกุล จึง
เป็นสาเหตุของโรคต่างๆตามมา (Karadag et al., 2009) จากข้อมูลทางสถิติข้างต้นท าให้คนไทยหันมาให้ความส าคัญกับสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเหล่านี้ 
           ปัจจุบันมนุษย์มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อหาสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริม
สุขภาพที่ดีของร่างกายจึงได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย ด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชผักและผลไม้ส่วนใหญ่จะ
ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในรูปของสารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ เป็นต้น จากการวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่า สมุนไพรที่มีสารประกอบฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ จะมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Oroian et al., 
2015) จะสามารถชะลอหรือป้องกันการเกิดโรคต่างๆ แต่ในปัจจุบันนี้มนุษย์หันไปให้ความส าคัญกับยาแผนปัจจุบันมากขึ้น 
การรักษาโรคแบบตะวันตกมีบทบาทมากในประเทศไทย ซึ่งวิธีการดูแลสุขภาพแบบตะวันตกต้องมีผลรองรับหรือมีการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีคลินิกแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช เพื่อบริการ
ประชาชนในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ โดยมียา 79 
ชนิด ผลิตเองในวิทยาลัย 62 ชนิด ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นคุณค่าของศาสตร์การแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาที่ล้ าค่าของชาติไทย 
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จึงได้ศึกษาต ารับยาฟ้าสดใสซึ่งมีสรรพคุณ ต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อยับยั้งมะเร็ง เนื้องอก ริดสีดวง ภูมิแพ้ โดยต ารับยาฟ้าสดใส
มีส่วนประกอบหลักคือ ขันทองพยาบาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง และอังกาบ เป็นต ารับยาที่มีการใช้ มากเป็น
ล าดับที่ 8 จาก 79 ต ารับ ของคลินิกแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
           จากงานวิจัยก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าต ารับยาฟ้าสดใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม (ชนิดาและอรญา, 
2018) อย่างไรก็ตามจากการศึกษายังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต ารับยาฟ้าสดใส 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทดสอบฤทธิ์เบื้องต้น โดยศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของต ารับยาฟ้าสดใสและส่วนประกอบหลักในต ารับ 
ได้แก่ ขันทองพยาบาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง และอังกาบ โดยวิธี DPPH และ ABTS ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล
ทางด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงเภสัชวิทยาเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง
ยังแสดงให้เห็นว่าการรับประทานยาฟ้าสดใสนั้นช่วยท าให้ระบบของร่างกายดีขึ้นอาจเนื่องมาจากสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ในตัวยาสมุนไพร นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยหันมารับประทานยาไทย ช่วยลดการน าเข้ายาแผนปัจจุบันจาก
ต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรต่อไปในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร 
           น าสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ ขันทองพยาบาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง และอังกาบ น ามาล้างท าความ
สะอาด หั่นหยาบเป็นชิ้นๆแล้วน าไปตากให้แห้ง น าส่วนที่ตากแห้งมาชั่งด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล (Digital scale) แต่ละตัวชั่งมา 
30 g ต่อเอทานอล 120 ml  5 วัน จากนั้นน าไประเหยเอาตัวท าละลายออกด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary 
evaporator)  

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการก าจัดอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) 
radical scavenging assay) 
           การทดลองนี้ใช้สารที่มีคุณสมบัติเป็นอนุมูลอิสระคืออนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH•, 1,1-diphenyl–2–
picrylhydrazyl) ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่อยู่ในรูปอนุมูลอิสระที่คงตัว ท าการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดโดยเติมสารสกัดตัวอย่าง 
ที่ความเข้มข้นต่างๆ 1-1000 µg/ml ร่วมกับสารละลาย 125 µl DPPH• ปริมาตร 375 µl บ่มไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 30 นาที หลังจากนั้นจึงน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 515 nm ด้วยเครื่อง Spectrophotometer UV-Visible ในการ
ทดลองนี้จะทดลองซ้ า 3 ครั้ง โดยใช้ trolox เป็นสารมาตรฐาน แล้วจึงประเมินหาความสามารถของสารทดสอบในการยับยั้ง
การเกิดอนุมูลอิสระ ดังสมการต่อไปนี้  
 
           % Inhibition = [(ADPPH  -  ASample) / (ADPPH -  AControl)] x 100 

เมื่อ ADPPH หมายถึง  ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH• 
   ASample หมายถึง  ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
   AControl หมายถึง  ค่าการดูดกลืนแสงของสารควบคุม (Blank) 

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการก าจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS radical cation decolorization 
assay) 
           การทดลองนี้เป็นวิธีวัดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทางอ้อมโดยการเปลี่ยนสาร 2 , 2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-
6-sulphonic acid) หรือ ABTS ให้อยู่ในรูป ABTS+• โดยการท าปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต (K2S2O8) ท าการ
ทดสอบฤทธิ์โดยเตรียม ABTS  7 mM  และ K2S2O8 2.45 mM ในน้ า ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 12-16 ชั่วโมง จากนั้นเจือจาง
สารละลาย ABTS+• ที่ได้ด้วยเอทานอล  จนได้ค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 nm  เท่ากับ 0.7 ± 0.2 หน่วย แล้วจึงน ามาทดสอบ
โดยผสมสารสกัดจากต ารับยาฟ้าสดใส ได้แก่ ขันทองพยาบาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง และอังกาบ ที่ความเข้มข้น
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ต่างๆ 1-500 µg/ml และร่วมกับสารละลาย 125 µl ABTS+•  ปริมาตร 375 µl เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นจึงเก็บไว้ในที่มืดเป็น
เวลา 6 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 nm ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง โดยใช้ trolox เป็นสารมาตรฐาน แล้วจึง
ประเมินหาความสามารถของสารทดสอบในการยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ดังสมการต่อไปนี้  

% Inhibition = [(AABTS - ASample) / (AABTS - AControl)] x 100 
เมื่อ AABTS หมายถึง  ค่าการดูดกลืนแสงของ ABTS+• 

   ASample หมายถึง  ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
   AControl หมายถึง  ค่าการดูดกลืนแสงของสารควบคุม (Blank) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
           จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สูตรในการค านวณหาค่าเฉลี่ย mean ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation 
(S.D.) และ T-test รายงานผลเป็นค่า 50% Inhibition concentration (IC50) ซึ่งหมายถึง ปริมาณความเข้มข้นของสารต้าน
ออกซิเดชันที่สามารถยับยั้งสารต้านอนุมูลอิสระได้ 50%  
 
ผลการวิจัย  

การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการก าจัดอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH) 
ในการทดสอบนี้ใช้  DPPH• เป็นสารตั้งต้น ซึ่ง DPPH• ท าปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระจะรับ H• กลายเป็น  

DPPH แล้วจึงวัดค่าดูดกลืนแสงที่  515 nm ซึ่งผลการยับยั้งหรือก าจัดอนุมูลอิสระจะแสดงด้วยค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระได้  50% (IC50) จากการทดสอบสารมาตรฐาน trolox พบว่าสามารถต้าน DPPH•  ด้วยค่า IC50  เท่ากับ 65.71 
µM ดังภาพที่ 1  เมื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดข้าวเย็นเหนือ  ต ารับยาฟ้าสดใส  ข้าวเย็นใต้  ทองพันชั่ง  ขันทองพยาบาท และ
อังกาบ พบว่ามีฤทธิ์ต้าน DPPH• ด้วยค่า IC50  เท่ากับ 32.50, 186.79, 263.41, 278.26, 284.29 และ 390.97 µg/ml 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 2  

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1   ความสัมพันธ์ระหว่าง % inhibition  และความเข้มข้นของ trolox  ต่อการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี  DPPH   

   แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3) 
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ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่าง % inhibition และความเข้มข้นของสารสกัดจากขา้วเย็นเหนือ (A) ต ารับยาฟ้าสดใส (B)  
 ข้าวเย็นใต้ (C) ทองพันชั่ง (D) ขันทองพยาบาท (E)  และอังกาบ (F) ต่อการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH  
 แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3)  

 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการก าจัดอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS) 
 การทดสอบวิธีนี้ใช้ ABTS•+ ท าปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ โดยการรับอิเล็กตรอนจากสารต้านอนุมูลอิสระ 
กลายเป็น ABTS แล้วจึงน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734  nm ซึ่งผลการยับยั้งหรือต้านอนุมูลอิสระ ได้แสดงเป็น
ความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้  50% (IC50) จากผลการทดสอบฤทธิ์ของสารมาตรฐาน trolox พบว่าสามารถต้าน 
ABTS•+  ด้วยค่า IC50  เท่ากับ 28.23 µM ดังภาพที่ 3 เมื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้  ต ารับยาฟ้า
สดใส ขันทองพยาบาท ทองพันชั่ง และอังกาบ พบว่ามีฤทธิ์ต้าน ABTS•+  ด้วยค่า IC50  = 2.92, 31.31, 54.61, 60.46, 98.32 
และ 104.83 µg/ml ตามล าดับ ดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่าง % inhibition และความเข้มข้นของสาร trolox ต่อการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS และ

แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่าง % inhibition และความเข้มข้นของสารสกัดจากขา้วเย็นเหนือ (A) ข้าวเย็นใต้ (B)   

        ต ารับยาฟ้าสดใส (C) ขันทองพยาบาท (D)  ทองพันชั่ง (E)  และอังกาบ (F)  ต่อการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี          
        ABTS แสดงข้อมูลด้วยค่า mean ± SD (n=3) 
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อภิปรายผล  
   อนุมูลอิสระ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคต่างๆ  ธรรมชาติหรือร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงมีการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นเพื่อ

ท าหน้าที่ในการต้านอนุมูลอิสระและถือว่ามีความส าคัญต่อกระบวนการออกซิไดซ์อนุมูลอิสระ หรือสามารถยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน โดยในสิ่งมีชีวิตจะมีระบบการป้องกันการท าลายเซลล์และเนื้อเยื่อจากอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ท าหน้าที่
แตกต่างกันไป (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556) สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ท าหน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งมีทั้งที่เป็นเอนไซม์
และไม่เป็นเอนไซม์ สารประกอบที่ละลายในน้ าและสารประกอบที่ละลายในไขมัน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
เชิงปริมาณ  ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีหลายวิธีด้วยกัน และแต่ละวิธีมีความจ าเพาะแตกต่างกัน โดยปกติมักใช้หลายวิธี
ร่วมกันในการตรวจสอบและสรุปผล (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556) 

   ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ ซึ่งการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างประเภทต่างๆ วิธีที่นิยม ได้แก่ การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH•) วิธีการฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS•+) ซึ่งการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระแต่ละวิธี มีข้อแตกต่างในเรื่องของกลไกการทดสอบและกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระที่
มีสมบัติที่แตกต่างกัน ท าให้ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรแต่ละวิธีมีผลการทดลองที่
แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องใช้การทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระหลายวิธี เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง
ดังกล่าว ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH• เป็นการทดสอบความสามารถในการให้
ไฮโดรเจนอะตอมของสารต้านอนุมูลอิสระแก่อนุมูลของ H ส่วนการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
ABTS•+ เป็นการทดสอบความสามารถในการให้อิเล็คตรอนกับอนุมูล ABTS•+ ที่ถูกออกซิไดซ์ด้วย K2H2O8 (บุหรัน พันธุ์
สวรรค์, 2556) 

   การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการก าจัดอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดข้าวเย็นเหนือ ออก
ฤทธิ์ได้สูงสุด โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 32.50 µg/ml ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ZHANG et al. (2013) ท่ีท าการศึกษา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเย็นเหนือโดยวิธี DPPH ซึ่งมีค่า EC50 เท่ากับ 2.83 µg/ml  การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธีการก าจัดอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS พบว่าสารสกัดจากข้าวเย็นเหนือ ออกฤทธิ์ได้สูงสุดมีค่า IC50 เท่ากับ 2.92 
µg/ml ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ZHANG et al. (2013) ท่ีท าการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเย็นเหนือโดยวิธี 
ABTS ซึ่งมีค่า EC50 เท่ากับ 0.58 µg/ml จะเห็นได้ว่าจากการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้ง 2 วิธี สารสกัดข้าวเย็นเหนือ 
มีฤทธิ์ต้านอนุมลอิสระดีที่สุดและดีกว่าสารมาตรฐาน Trolox อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ทั้ง 2 วิธี มีค่า 
IC50 ทีแ่ตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยการทดลองนี้ ท าให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่า อนุมูลอิสระทั้งสองชนิดนี้ 
มีกลไกการเสียสภาพเหมือนกัน คือ รับโปรตอนหรืออิเล็คตรอนจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเกิดเป็นสารที่เสถียร   

           ข้อเสนอแนะ 
    1. ศึกษาต ารับยาฟ้าสดใสและส่วนประกอบหลัก ด้วยวิธีการสกัดอื่นๆ 
    2. ทดสอบ ใน Cell culture และในสัตว์ทดลอง 
    3. พัฒนาต ารับยาฟ้าสดใสเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
 
สรุปผลการวิจัย   

ผลการทดลองในครั้งนี้ เป็นเพียงผลการศึกษาในหลอดทดลองเท่านั้น เนื่องจากผลที่ได้ในร่างกายที่แท้จริงยังขึ้นอยู่
กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณสารที่ดูดซึมได้ในทางเดินอาหาร ความคงตัวของสารต่างๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็น
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงเภสัชวิทยาเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลานาน 
อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการรับประทานยาฟ้าสดใสนั้นช่วยท าให้ระบบของร่างกายดีขึ้นอาจเนื่องมาจากสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูล
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อิสระในตัวยาสมุนไพร นอกจากนั้นยังเป็นการสนับสนุนให้คนไทยหันมารับประทานยาไทย ช่วยลดการน าเข้ายาแผนปัจจุบัน
จากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรต่อไปในอนาคต 
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การพัฒนารปูแบบต ารับน  ายาป้วนปากสมุนไพร 
THE PRESENT RESEARCH TO DEVELOP THE MOUTHWASH FORMULA FROM HERBIER  
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บทคัดย่อ 

              วัตถุประสงค์ในการวิจัยเป็นการพัฒนารูปแบบต ารับน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรที่ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก 
ประกอบด้วยสารสกัดของ กานพลู  ข่อย  ฝรั่ง  เมนทอล สะระแหน่ สะเดา เกลือ หญ้าหวาน น าไปทดสอบฤทธิ์และยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ผลการทดลองพบว่าต าหรับที่ดีท่ีสุดมีการคงตัวทางกายภาพที่อุณหภูมิห้อง ประกอบด้วยสารสกัดจาก  
เมื่อน าสารสกัดต าหรับน ายาป้วนปากสมุนไพร ไปทดสอบในน้ าลายเพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดได้แก่เชื่อไวรัส HSV-2  
เชื้อรา Candida albican 
 
ค าส าคัญ : น้ ายาป้วนปาก สมุนไพรต าหรับ ฤทธ์ิต้านเช้ือจลิุนทรีย์ 
 

Abstract 
 This is study Herbal mouthwash containing crude extract of dried her herbier developed and 
tested for antimicrobial activity Results that Clove , Siamese rough bush, Guava ,Kitchen Mint,  Neem 

,Common salt  ,Stevia could inhibit HSV-2  ( concentration not less than 1:1200) Candida albican (concen-
tration not less than20 mg/ml) 
 

Keywords :  mouthwash, Herbier Group, Antimicrobial 
 

บทน า   
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะ

ผู้สูงอายุมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง  การเกิด
โรคใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานโรคลดลงตามความเสื่อมสภาพของร่างกาย และสาเหตุของโรคเปลี่ยนไป 
เชื้อโรคใหม่ๆที่เกิดเป็นเชื้อที่ดื้อยา กลไกของเชื้อโรคชนิดใหม่มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การรักษาสมัยใหม่ ไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ หลักการรักษาโรคทางแพทย์แผนปัจจุบันดังนั้นจึงต้องหันกลับมาหาวิธีการแบบดั้งเดิม คือการใช้
ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้านในการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตในบั้นปลายชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่อยู่ มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์  

            ปัจจุบันรูปแบบการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยมีทั้งการใช้ยาสมุนไพรในการพัฒนาน้ ายาป้วนปาก อาทิพญายอ
และใบฝรั่ง  ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับมติของ
แผนงานทันตสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 โดยมีเป้าหมายได้แก่
1) ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ มีสุขภาพช่องปากและมีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม 2) มีนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่อง
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ปากผู้สูงอายุ อย่างน้อย 5 ใน 7 ประเด็น ล้วนส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การสูญเสียฟันและ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใส่ฟัน , ฟันผุ และรากฟันผุ ,โรคปริทันต์ , แผล/มะเร็งช่องปาก , สภาวะน้ าลายแห้งจากความเสื่อม
ของต่อมน้ าลาย โดยเฉพาะผู้ได้รับการฉายรังสีรักษามะเร็งช่องปาก หรือผู้สูงอายุ ที่ได้รับยารักษาโรคทางระบบต่อเนื่องเป็น
เวลานาน , ฟันสึกและสภาวะช่องปากอื่นๆที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุการพัฒนารูปแบบบริการระบบบริการ และ
คุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพ  

คณะผู้วิจัยสนใจและศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบต าหรับน้ ายาป้วนปากป้วนปากสมุนไพร ที่มีความคงตัวและ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ ายาบ้วนปากที่พัฒนาขึ้นและน าไปทดสอบฤทธิ์เชื้อจุลินทรีย์หลายชนิด  ได้แก่ เชื้อไวรัส HSV-2  
เชื้อรา Candida albican เพื่อน าไปใช้ก าหนดเป็นสรรพคุณและข้อบ่งใช้ของต าหรับน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรโดยน าไปทดสอบ
ประสิทธิผลกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก และโรคฟันผุ เหงือกร่นต่อไปในอนาคตได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental research)แบบวัดประสิทธิภาพโดยคณะผู้วิจัยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากการสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอลล์ การที่จะสกัดสมุนไพรด้วยตัวท าละลายขึ้นอยู่กับสาระส าคัญที่
ต้องการจากสมุนไพรชนิดนั้นๆ โดยตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารดังกล่าวก่อน ส าหรับการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ตามภูมิ
ปัญญาแพทย์พ้ืนบ้านใช้เหล้าขาวหรือเหล้าโรง ซึ่งจะมีปริมาณของเอทิลแอลกอฮอล์ (แอลกอฮอล์ชนิดรับประทานได้) ระหว่าง 
20-40% โดยคุณสมบัติทางเคมี เมทิลแอลกอฮอล์จะมีความเป็นขั้วมากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์จึงสามารถสกัดสารในกลุ่มที่มีขั้ว
หรือละลายน้ าได้ดีออกมากได้มากกว่าเอทิลแอลกอฮอล์ได้ในแง่ของความปลอดภัย เอทิลแอลกอฮอล์จะปลอดภัยกว่า
เนื่องจากเมทิลแอลกอฮอล์เป็นพิษกับดวงตาและรับประทานไม่ได้ มักใช้ส าหรับการสกัดในห้องปฏิบัติการมากกว่า 
         การหมัก (Maceration) โดยชั่งสมุนไพรแต่ละตัวแล้วน าไปแช่แอลกอฮอล์ 2-3 เท่าตัวในภาชนะปิดสนิททิ้งไว้ 7 วัน 
คนทุกวัน กรองเอาส่วนน้ า บีบสารละลายออกจากกาก.แล้วเติมสารละลาย เพื่อล้างกาก ท าซ้ าอีกครั้ง เป็นการหมักซ้ า เพื่อให้
ได้สารสกัดมากที่สุดเอาสารสกัด 2 ครั้งรวมกัน ระเหยแอลกอฮอล์ออกด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศหรือตั้งบนหม้ออังไอน้ า 
ก่อนน าไปใช้งานหรือผสมในผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
 

ผลการวิจัย  
การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ ายาป้วนปากสมุนไพรโดยวิธี Agar dilution method 
โดยน าจานเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้มีส่วนผสมของน้ ายาบ้วนปากที่มีความเข้มขันต่างกันและจานวุ้นแข็งมาท า spot 

inoculation โดยใช้ multipoint inoculator ดูดสารละลายแบคทีเรียที่เตรียมไว้ น ามาแตะบนผิวอาหารวุ้นแข็ง ปล่อยให้
สารละลายซึมลงไปจนหมด น ามาบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศานาน 24 ชั่วโมง ตรวจสอบความเข้มข้นที่ต่ าที่สุดของน้ ายาป้วนปากที่
เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดสอบไม่สามารถเจริญเติมโตได้ ( Minimal Inbibtory Concentration : MIC) 

 
อภิปรายผล  
      การเตรียมสารสกัดต าหรับน้ ายาบ้วนปากสมุนไพรและการตั้งต าหรับน้ ายาบ้วนปากที่ผ่านการทดลองดังตารางสูตร

ต าหรับน้ ายาป้วนปากสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นดังนี้   
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ส่วนประกอบ คุณสมบัต ิ ต ารับที1่ ต ารับที2่ ต ารับที3่ ต ารับที4่ ต ารับที5่ 

สารสกัดกานพลู (กรัม) สารส าคัญ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
สารสกัดข่อย   (กรัม) สารส าคัญ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
สารสกัดแอลกอฮอล์ ตัวช่วยท าละลาย 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
สารสกัดฝรั่ง   (กรัม) สารส าคัญ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
สารสกัดสะระแหน่(กรัม)  แต่งกลิ่น แต่งรส 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
สารสกัดสะเดา  (กรัม) สารส าคัญ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
หญ้าหวาน  (กรัม) แต่งรสหวาน 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
น้ ากลั่น น้ ากระสายยา น้ ากระสายยา 200 200 200 200 200 
 

สรุปผลการวิจัย   
 สรุปสาระส าคัญที่ได้จากการวิจัย ผลิตภัณฑ์ต าหรับน้ ายาป้วนปากสมุนไพร หมายถึง สารละลายที่ใช้อมกลั้วคอหลัง
รับประทานอาหารและมีการบ้วนทิ้ง หรืออาจใช้ในเวลาที่ต้องการ หน้าที่ของน้ ายาบ้วนปากโดยทั่วไปมี 2 ประการคือท าให้
ปากและลมหายใจหอมสดชื่น และป้องกันบรรเทาโรคติดเชื้อในช่องปาก น้ ายาป้วนปากที่ใช้ประโยชน์จากวัตถุประสงค์นี้จึง
สามารถเติมสารฆ่าเชื้อโรคป้องกันฟันผุได้หรือสารอื่นๆตามวัตถุประสงค์นั้นๆ 
          การตั้งต าหรับน้ ายาป้วนปากสมุนไพร จึงเลือกใช้สารสกัดจาก กานพลู  ข่อย  ฝรั่ง  เมนทอล สะระแหน่ สะเดา เกลือ 
หญ้าหวาน น าไปทดสอบฤทธิ์และยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในช่องปาก ในด้านการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์  การพัฒนาน้ ายาป้วนปากที่
อุณฆภูมิห้องไม่น้อยกว่า24 ชั่วโมงโดยไม่ตกตะกอน สีและกลิ่นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง มีฤทธิ์ในการท าลาย เชื้อไวรัส HSV-2  
และเชื้อรา Candida albican เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นต าหรับต่างๆ
หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ ายาป้วนปากสมุนไพรในรูปแบบต่างๆได้อาทิ เม็ดอมฟู่ เพื่อให้ผู้บริโภคได้พกพาและสะดวกต่อการ
รับประทานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามงานวิจัยพัฒนาต าหรับน้ ายาป้วนปากนี้ยังสามารถน าไปใช้ในการท าการทดลองในระดับคลีนิค 
เพื่อการน าไปใช้เพื่อการน าไปใช้เป็นยาต่อไป 
     

กิตติกรรมประกาศ 
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ค้นคว้าเพิ่มเติม ขอบคุณดร. พงษ์พิษณุ บุญดาที่ได้ตรวจต้นฉบับงานวิจัยชิ้นนี้  
  
เอกสารอ้างอิง 
ชื่นฤดี ไชยวสุ ทวีผล เดชาดิวงค์ ณอยุธยา พลจันทร์ ปราณี ชวลิต ธ ารงและสุทธิโชค จงตระกูลศิริ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
 ใบเสลดพังพอนและใบพญายอต่อเชื้อ Herpes Simplex Virus Type-2 ในหลอดทดลอง. วารสาร
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย.์ 2535 ; 34(4) 152-158 
ศรัญญา ธาราแสวง โชติกา บุญ – หลง สิทธิโชค จงตะกูลศิริ ปัทมาวดี เสตะกัณณะ  ณุฉัตรา จันทรสุวานิชย์ การพัฒนาต ารับ
 น้ ายาป้วนปากพญายอ วารสารอาหารและยา. ปีที่ 13 มกราคม- เมษายน 2549 
 

 
  
 

819



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 

FACTORS RELATED TO OBESITY OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEER  

MUANG PHITSANULOK DISTRICT, PHITSANULOK PROVINCE 
 

                                                            ภัศราวรรณ คุ้มแสง* พรพิมล บ่อค า  และ วิภาดา ศรีเจริญ 

       สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
                                                             *corresponding author e-mail : Passarawan.k@psru.ac.th 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วน

ของอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก อายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน  286 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พารามิเตอร์ และสหสัมพันธ์ อีต้า  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา และการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวที่เป็นโรคอ้วน มีความสัมพันธ์กับกับภาวะอ้วนของอาสาสมัคร

สาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และปัจจัยความเชื่อด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ

อ้วน (r=0.117) และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน (r=0.124) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าค าส าคัญ : อาสาสมัครสาธารณสุข, ภาวะอ้วน, ความเชื่อด้านสุขภาพ 
 

Abstract 

 This study was survey research which aims to study the factor related to obesity of public health 

volunteers in muang district, Phitsanulok province. The samples of this study were 286 of public health 

volunteers in muang District, Phitsanulok who is over the age of 18 years. The data was collected by the 

questionnaire ,  Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 

maximum value, minimum value, standard deviation, and inferential statistics, such as, Pearson product 

moment correlation coefficient and ETA Correlation. 

 The results showed that factors related to obesity such as sex, age, education and Illness of 

family members (Obesity), factors related to obesity of village health volunteer muang Phitsanulok 

district, Phitsanulok province and health belief perceived risk of obesity at moderate level (r= 0.117), 

perceived benefits of obesity (r=0.124) are statistically significant at the 0.05 level. 
  

keywords : Public Health Volunteer, Obesity, Health belief   
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บทน า 

ภาวะอ้วนหรือภาวะโภชนาการเกิน คือการที่ร่างกายสะสมไขมันมากกว่าปกติ จากการได้รับพลังงานที่ร่างกาย

ต้องการเกินกว่าปกติ เกิดการสะสมพลังงานที่เหลือไว้อยู่ในรูปของไขมันในอวัยวะต่างๆของร่างกาย มีผลท าให้น้ าหนักตัวเกิน

เกณฑ์เกิดภาวะอ้วน เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนสูงของร่างกาย ค่าดัชนีมวลกาย (Basal Mass Index or BMI) มากกว่าหรือ

เท่ากับ 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ก าลังส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ

และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในทุกประเทศทั่วโลก  

องค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับประเทศที่มีประชากรน้ าหนักตัวเกินมาตรฐานและเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซียน ประจ าปี 2559 พบว่า ประเทศไทยได้มีประชากรที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานหรืออ้วนมากถึงร้อยละ 32.2  

ซึ่งนับเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน หากค านวณจากประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน ประเทศไทยจะมีคนอ้วน

มากถึง 19 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศไทย ที่มีปัญหาภาวะน้ าหนักเกินและความอ้วนจัดเป็นปัจจัย

เสี่ยงทางสุขภาพที่ส าคัญอันดับต้นๆของประชากรโลก ภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนสร้างผลกระทบทางสุขภาพมากมาย  

ทั้งผลกระทบเฉียบพลันและปัญหาเรื้อรัง ทั้งปัญหาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต โครงการการศึกษาภาวะโรคขององค์การ

อนามัยโลกประมาณการว่า โรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 58 โรคหลอดเลือดหัวใจ คิดเป็นร้อยละ 21 และโรคมะเร็ง  

คิดเป็นร้อยละ 42 มีความเกี่ยวข้องกับภาวะโรคอ้วนทั้งนั้น นอกจากนั้นยังพบความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคอ้วน

และของโรคที่พบร่วม โดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ในการใช้การด าเนินชีวิตแบบ

สะดวกสบายมากขึ้น มีท้ังตัวช่วยอ านวยความสะดวกเครื่องผ่อนแรงและเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ ท าให้ในปัจจุบันไม่

จ าเป็นต้องใช้แรงในการท าสิ่งต่างๆมากเหมือนในอดีต โดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคอาหารการกินที่คนในปัจจุบันสามารถหา

ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันต่อการด าเนินชีวิตของคนในยุคนี้ พอรู้ตัวอีกทีก็พบโรคที่เกิดจากโรคอ้วน ที่ท าร้ายสุขภาพของ

ตัวเองไปแล้ว (องค์การอนามัยโลก, 2560) และในประเทศไทยมีการแบ่งเขตสุขภาพที่รับผิดชอบทั้งหมด 12 เขต  

โดยในปีงบประมาณ 2561 มีการส ารวจความชุกของภาวะอ้วน เขตสุขภาพที่1 คิดเป็นร้อยละ 33.98 และตั้งแต่เขตสุขภาพที่ 

2 ถึงเขตสุขภาพที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 39.36, 36.4, 31.38, 34.31, 29.17, 27.98, 29.88, 31.88, 31.13, 36.97, และ 38.63 

ตามล าดับ ซึ่งสรุปได้ว่า เขตสุขภาพที่2 มีความชุกของภาวะอ้วนเป็นอันดับที่1 ซึ่งทั้งหมด 5 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก, 

อุตรดิตถ,์ ตาก, สุโขทัย และเพชรบูรณ์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนและมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนซึ่งในพื้นที่ เขต 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้ และเมื่อได้ผลการศึกษาอาจจะน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนางานในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุข และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน 

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและผลกระทบด้านอื่นๆของอาสาสมัครสาธารณสุข และขยายไปยังคนในชุมชนที่อาสาสมัคร

สาธารณสุขดูแลอยู่ในพื้นที่จนการดูแลสุขภาพให้ปราศจากภาวะอ้วนทุกพื้นที่ที่มีอาสาสมัครดูแลอยู่ด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมดจ านวน 24 แห่ง และมีอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งหมดจ านวน 4,417 คน ก าหนด

ขนาดตัวอยา่งโดยใช้สูตรค านวณของ อรุณ จิรวัฒน์กุล (2553) 

สูตรค านวณ  n   
            

                  
 

การสุ่มตัวอย่าง คือ ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างอาสาสาธารณสุข อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน   

(Multi–stage Random Sampling) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) ได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตอ าเภอเมือง    

                           ได้ 24 แห่ง โดยแบ่งตามภูมิศาสตร์  คือ เหนือ 5 แห่ง ใต้ 5 แห่ง กลาง 6 แห่ง ตะวันออก 4 แห่ง และ 

      ตะวันตก 4 แห่ง 

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มแบบอย่างง่าย แบ่งตามภูมิศาสตร์ โดยวิธีการจับสลากตามกลุ่ม กลุ่มละ 1 แห่ง ได้ 5 กลุ่ม  

ขั้นตอนที่ 3  สุ่มตัวอย่างแบบระบบ การหาช่วงของการสุ่มตัวอย่าง โดยน าเอาจ านวนประชากรมาหารด้วย 

                           จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตร 

     I     =   
 

 

 จากนั้น สุ่มหมายเลขตั้งต้น (Random  Start) ได้3หน่วย โดยวิธีสุ่มอย่างโดยให้ล าดับที่ 2 ห่างจากล าดับที่ 1 

จ านวน 3 หน่วยนับ ล าดับต่อๆไป ผู้วิจัยจะด าเนินการสุ่มในท านองเดียวกันจนได้กลุ่มตัวอย่างครบ จนครบ 286 คน และได้ท า

การสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยใช้รายชื่อตามทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ก าหนดไว้ใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire Form) ประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิดและ

ปลายเปิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการ พิจารณาความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดย ผู้เชี่ยวชาญ 3 

ท่าน และตรวจสอบระดับความเที่ยงในการ วัดข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Cronbach’s Alpha Coefficient  

ได้ค่าระดับความเที่ยงรวมทั้ง 0.78 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรทั่วไป เพศ, อายุ, น้ าหนัก,ส่วนสูง, สถานภาพ,ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้ 

และการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ข้อค าถามเป็นแบบมีตัวเลือกให้ เลือกตอบ หรือให้เติมค าลงในช่องว่าง มีจ านวนทั้งสิ้น  

8 ข้อ 

ส่วนที่  2 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับภาวะอ้วน  ทั้งหมดเป็นข้อค าถามให้เลือกตอบ 73 ข้อ  

โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

n

N
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ดังนี้คือ เกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนการตอบข้อค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาวะเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้

ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและแรงจูงใจของภาวะอ้วน  

 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 

 1.  การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช้  ได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ข้อค าถามแล้วน าผลคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับ

วัตถุประสงค์ แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.66 – 1.00 มาทดลองใช้กับอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 30 คน 

 2.  หาค่าความเชื่อมั่น ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 30 คน  

แล้วน ามาค านวณหาค่าคูเดอร-ริชารดสัน 20 ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 

0.702 – 0.890 

 3.  ค่าอ านาจจ าแนก ได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 30 คน แล้ว

น ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาด ในส่วนของค าถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน เท่ากับ 

0.461-0.834, การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน เท่ากับ 0.484 - 0.910, การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน 

เท่ากับ 0.571 – 1.015, การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วน เท่ากับ 0.547 - 1.009 และแรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนเท่ากับ 0.498 – 0.765 

 4.  ค่าความยากง่าย เป็นแบบทดสอบที่บ่งบอกว่าอาสาสมัครสาธารณสุข มีภาวะอ้วนมากน้อยเพียงใด โดยหาได้จาก

สัดส่วน หรือจ านวนร้อยละของคนที่ตอบค าถาม ข้อมูลข้อนั้นถูกกับจ านวนทั้งหมด ซึ่งข้อความรู้ที่เหมาะสมโดยมีค่าความยาก

ง่าย เท่ากับ 0.53 - 0.73 

ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายได้ และการเจ็บป่วยในครอบครัว แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และการเจ็บป่วย (n=286) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
     เพศ   
            ชาย 49 17.1 
            หญิง 237 82.9 
     อายุ (ปี)   
            19 – 39 ป ี 46 16.1 
            40 – 60 ป ี 158 55.2 
            61 – 78 ป ี 82 28.7 

 ̅ = 55.2 S.D. = 11.42 Min = 19 Max = 78   

      สถานภาพสมรส   
            โสด 29 10.1 
            คู่ 202 70.6 
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            หม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่ 55 19.2 
ระดับการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน   
            ไม่ได้รับการศึกษา 4 1.4 
            ประถมศึกษา 180 62.9 
            มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ปวช. 45 15.7 
            มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. 39 13.6 
            ปริญญาตรี 17 5.9 
            สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.3 
รายได้ของอาสาสมัครสาธารณสุข              

ต่ ากว่า 5,000 บาท         172 60.1 
5,000 ถึง 10,000 บาท 62 21.7 
10,000 ถึง 20,000 บาท 35 12.2 
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 17 5.9 

อาชีพของอาสาสมัครสาธารณสุข      
รับจ้างทั่วไป 50 17.5 
เกษตรกร  115 40.2 
แม่บ้าน  74 25.9 
ธุรกิจส่วนตัว 28 9.8 
พนักงานบริษัทเอกชน 7 2.4 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 1.0 
อื่นๆ 9 3.1 

การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว   
ไม่มีเป็นโรค 190 66.4 

            มีโรคประจ าตัว 
       โรคไทรอยด์ 

96 
12 

33.6 
4.2 

       โรคเบาหวาน  54 18.9 
       โรคอ้วน 30 10.5 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 82.9 อยู่ในช่วงอายุอยู่ระหว่าง  

40 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.2 ระดับการศึกษา พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขจบชั้นประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

62.9 สถานภาพสมรส พบว่า มีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 70.6 อาชีพของอาสาสมัครสาธารณสุข พบว่าส่วนใหญ่ท า

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.2 รายได้ พบว่าส่วนใหญ่ต่ ากว่า 5 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.1 และการเจ็บป่วยของคนใน

ครอบครัว พบว่าเป็นโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 18.9 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามระดับการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ (n=286) 
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ความเชื่อด้านสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน 
ระดับปานกลาง (45 – 70 คะแนน) 191 66.8 
การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน 
ระดับมาก (60 – 80 คะแนน) 202 70.6 
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน 
ระดับมาก (38 – 50 คะแนน) 194 67.8 
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วน 
ระดับปานกลาง (36 – 56 คะแนน) 176 61.5 
แรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันภาวะอ้วน 
ระดับมาก (49 – 65 คะแนน) 190 66.4 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ ดังนี้ การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.6 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.8 

แรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันภาวะอ้วนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.4 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด 

ภาวะอ้วนอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 66.8 และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วนอยู่ในระดับปานกลาง  

คิดเป็นร้อยละ 61.4 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนในอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) และสหสัมพันธ์อีต้า (ETA Correlation)  

ตัวแปรที่ศึกษา ภาวะอ้วน (r) P-value Eta Sig 
เพศ   0.904 0.047 
อายุ  - 0.121* 0.040   
สถานภาพสมรส   0.854 0.392 
ระดับการศึกษา   0.875 0.000 
อาชีพ    0.885 0.173 
รายได้   0.873 0.163 
การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว      

ป่วยโรคไทรอยด์   0.776 0.914 
ป่วยโรคเบาหวาน   0.891 0.084 
ป่วยโรคอ้วน     0.908 0.038 

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน  0.117* 0.049   
การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน                                  0.026 0.658   
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน 0.124* 0.037   
การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วน 0.043 0.518   
แรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันโรคอ้วน 0.038 0.518   
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*สัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

**สัมพันธ์อย่างนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง  

จังหวัดพิษณุโลก มีการอภิปรายผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และการเจ็บป่วย

ของคนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 เพศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถ

อธิบายได้ว่า โดยปกติแล้วโอกาสที่เพศหญิงจะเป็นภาวะอ้วนมีสูงกว่าเพศชายเนื่องจากในผู้ชายมีกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิง จึง

ใช้พลังงานในแต่ละวันมากกว่า และสอดคล้องกับบทความของ เมลินด้า สมิธ และประภัสสร อักขราสา (2553) ในเรื่องของ 

โรคเบาหวานกับน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น โดยได้อ้างถึง Mary Biggs นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในซีแอตเทิล ซึ่งกล่าว ผู้ชายที่

น้ าหนักตัวมากมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากกว่าผู้ชายที่น้ าหนักตัวเกินขนาดเล็กน้อย 5 เท่า

ครึ่ง ขณะที่ในผู้หญิงนั้น ความเสี่ยงจะสูงกว่า เพียง 3 เท่าครึ่ง ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า เป็นเพราะผู้ชายมักจะมีไขมันที่ส่วนพุง

มากกว่า 

 อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถ

อธิบายได้ว่า อายุที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการเกิดภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน เนื่องจากอัตราการเผาผลาญจะลดลง ดังนั้นหากอายุ

เพิ่มขึ้นแล้วขาดการออกก าลังกายและรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงก็จะส่งผลให้ร่างกายมีน้ าหนักตัวและปริมาณไขมัน

เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า อายุ โดยกลุ่มอายุ 41 – 60 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

เหมาะสมดีกว่ากลุ่มที่มีอายุตต่ ากว่า (P-value < 0.001) 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษา และปริญญาตรีขึ้นไปมีโอกาสเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ที่มีการศึกษา

ต่ ากว่าหรือผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม และวนิดา 

ดุรงค์ฤทธิชัย (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เขตเทศบาลต าบล

บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไปเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ ากว่า

ประถมศึกษา  

 สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สามารถอธิบายได้ว่า การเป็นโรคอ้วนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะเครียดของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่ว่าจะ

อยู่ในสถานะใดโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนก็ยังมีเท่าเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทความของ ภาณุพงษ์ ชาเหลา วงศา เลาหศิริวงศ์  

สุวิทย์ อุดมพาณิชย์ และกิตติ ประจันตเสน (2560) ในเรื่องของ สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ าหนักเกิน

และโรคอ้วนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจังหวัดสกลนคร พบว่า บุคลากรสาธารณสุขที่มี

สถานภาพสมรสคู่มีโอกาสเกิดภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนมากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสดเป็น 2.98 เท่าเนื่องจากคนที่มี

ครอบครัวมีทัศนคติในเรื่องการใช้ชีวิตที่ให้ความส าคัญกับการควบคุมน้ าหนักน้อยลงในผู้หญิงจะประสบปัญหาการตั้งครรภ์ท า
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ให้การลดน้ าหนักได้ยากและมีภาระการดูแลบุตรท าให้การหาเวลาว่างในการออกก าลังกายเป็นเรื่องที่ล าบากมากขึ้น และไม่

สอดคล้องกับการศึกษาของ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย /หย่า/แยกกันอยู่และสมรส มีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารเหมาะสมดีกว่ากลุ่มสถานภาพโสด เนื่องจากกลุ่มนี้มีชีวิตครอบครัวและเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้ว ดังนั้น

การดูแลเอาใจใส่เรื่องการบริโภคอาหารจึงมีมากกว่าคนโสด แต่ในการวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ที่มีสถานภาพคู่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

ภาวะอ้วนลงพุงสูงกว่าสถานภาพโสดเกือบ 13 เท่า  

อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สามารถอธิบายได้ว่า อาชีพแต่ละอาชีพ มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่าง

ไปด้วย แต่หากตัวบุคคลมีความใส่ใจต่อสุขภาพและมีการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมก็จะท าให้ไม่เกิดโรคอ้วน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับบทความของ สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ (2554) ในเรื่องของ ตัวบ่งชี้และช่วงของค่าที่ใช้บ่งชี้โรคอ้วน พบว่าการ

ประกอบอาชีพที่ไม่ได้เคลื่อนไหวหรือใช้พลังงานจะท าให้ร่างกายเกิดการสะสมไขมัน สามารถอธิบายได้ว่าพบว่าในแต่ละอาชีพ

จะมีวิถีการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเช่นพนักงานบริษัทจะต้องตอกบัตรเข้างาน พักรับประทานอาหารกลางวันและเลิก

งานเป็นเวลา แตกต่างกับอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง ด้านการบริโภคอาหารหรือการนอนหลับไม่เป็นระบบเวลา และไม่

สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญฐิริมา พิสัยพันธ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย และกัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ (2556) ที่ท าการศึกษาวิจัย

เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ใหญ่  พบว่า การประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับการมี

พฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ ซึ่งในกลุ่มที่มีอาชีพลักษณะที่ไม่ใช้แรงงานมักไม่ต้องกังวลว่า ต้องบริโภคอาหารที่ให้

พลังงานมากๆ เพ่ือไปชดเชยพลังงานอย่างที่กลุ่มใช้แรงงานมักเข้าใจกัน 

 รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่มีรายได้ไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยก็ไม่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารที่จะท าให้เกิดโรคอ้วน เพราะ

การเลือกบริโภคอาหารนั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นหลักซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไล ท้วมกลัด (2543)  

ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการเลือกซื้อสิ้นค้าและผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้นและมีการเลือกซื้อชนิดของผักที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

และไม่สอดคล้องบทความของ ทักษิณา ข่ายแก้ว (2560) พบว่า ในบรรดาประเทศที่มีรายได้สูง สหรัฐฯ มีอัตราคนเป็นโรค

อ้วนสูงที่สุด เพราะอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการกลับมีราคาที่สูงเกินไป จนคนรายได้น้อยไม่สามารถบริโภคได้ ในขณะที่มี

การท าตลาดแนวรุกเพื่อขายอาหารที่ด้อยคุณค่า  

การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวที่เป็นโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สามารถอธิบายได้ว่า โรคอ้วนเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ดังนั้น ผู้ที่มีคนใน

ครอบครัวเป็นโรคอ้วน จะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ไม่มีคนในครอบครัวเป็นโรคอ้วน ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ ชัยชาญ ดีโร

จนวงศ์ (2549) ในเรื่องของ โรคอ้วนลงพุง ที่พบว่าการมีประวัติบิดาหรือมารดามีโรคอ้วน จะส่งผลให้คนสายสกุลเดียวกันอ้วน

ได้และหากบิดา มารดา อ้วนทั้งสองคน ลูกจะอ้วนร้อยละ 80 ถ้าบิดาหรือมารดาอ้วนคนเดียวลูกจะอ้วนร้อยละ 40 และสอด

คลองกับการศึกษาของ ภิษฐ์จีรัชญ์ พัชรกุลธนา กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัย

เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ เขตเทศบาลต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ที่มี

กรรมพันธุ์เป็นโรคอ้วนเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ที่ไม่มีกรรมพันธุ์ 
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สมมติฐานที่ 2 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัคร

สาธารณสุขมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน สัมพันธ์กันทางบวก การรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ( r=0.117) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ใส่ใจกับการสร้างเสริม

สุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันโรคและลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนเป็นอย่างมาก รวมทั้งใส่ใจกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร การสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกั น

ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะอ้วน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กมลนัทธ์ วุฒิสาร (2559) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อน

การตั้งครรภ์ พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของผลกระทบด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ (r = .17, p = .05) สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่าง

รับรู้ว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพต่อตนเองและทารก ซึ่งเป็นภาวะคุกคามต่อชีวิต ท าให้ต้อง

หลีกเลี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยการมีพฤติกรรมในการป้องกันโรค 

สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วนอยู่ใน

ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 70.6 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่

เป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขจะมีการรับรู้ถึงความรุนแรงหรือรับรู้ภาวะคุกคาม

ของภาวะอ้วนที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต แต่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจจะท าให้เกิดโรคอ้วนแม้แต่น้อย 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลนัทธ์ วุฒิสาร (2559) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้าน

สุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่าง

มีการประเมินว่า ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการมีพฤติกรรมรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมมีอันตรายรุนแรง ก่อให้เกิดความ

พิการ สูญเสียชีวิต เป็นปัจจัยคุกคามชีวิต หรืออาจมีผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อป้องกันโรคหรือ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและทารกในครรภ์ได้  

 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน ผลการศึกษาพบว่า มีการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน

ภาวะอ้วนอยู่ในระดับมาก (r = 0.124) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะอ้วนของ

อาสาสมัครสาธาณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุข

รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการป้องการภาวะอ้วน ก็จะหันมาใส่ใจพฤติกรรมหรือวิธีการที่สามารถป้องกันภาวะอ้วนกันมากขึ้น 

เช่น มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ หรือแม้กระทั่งการลดดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  

กมลนัทธ์ วุฒิสาร (2559) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานอาหารมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์  

(r = 0.21, p = 0.02) อธิบายได้ว่า การที่หญิงตั้งครรภ์รับรู้ถึงผลดีของการปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสม

ในทางบวก ก็จะท าให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมมากขึ้น เป็นไปตามทฤษฎีความเชื่อด้าน

สุขภาพว่า การรับรู้ประโยชน์จะเอื้อให้บุคคลมีการตัดสินใจที่จะปฏิบัติ เมื่อเปรียบเทียบแล้วว่าการปฏิบัตินั้นจะท าให้เกิดผลดี

มากกว่าผลเสีย 
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 สมมติฐานที่ 5 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน

ภาวะอ้วนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.5 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีการรับรู้ถึงอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อ

ต้องการจะป้องกันภาวะอ้วน แต่อาสาสมัครสาธารณสุขก็ยังคงมีพฤตกรรมป้องกันภาวะอ้วนคงเดิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ กมลนัทธ์ วุฒิสาร (2559) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค วามเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมกา

รับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์ พบว่าการรับรู้ อุปสรรคของการรับประทาน

อาหารมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารในหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินก่อนการตั้งครรภ์  

(r = -0.22, p = 0.02) หมายความว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อปัญหาและอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการมีพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารที่เหมาะสมต่ า ก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เหมาะสมมากขึ้น อธิบายได้ว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าการรับประทานอาหารกลุ่มแป้ง น้ าตาลและไขมันสูง เป็นสิ่ งที่ปฏิบัติได้ยากเนื่องจากมีความยุ่งยากและมี

ค่าใช้จ่ายสูงในการประกอบอาหาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ขัดขวางการปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานที่ดี 

 สมมติฐานที่ 6 แรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันภาวะอ้วนผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับ

การป้องกันภาวะอ้วนอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66.4 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุข 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขจะมีแรงจูงใจด้าน

สุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันภาวะอ้วนมาก แต่ก็ไม่ได้มีแรงกระตุ้นมากพอที่จะมีพฤติกรรมการป้องกันภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น และ

ยังคงมีกิจวัตรประจ าวันเช่นเดิม ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ สุระเดช ไชยตอกเกี้ย (2558) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล

ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยเสริมที่เกี่ ยวของกับพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของกลุ่มตัวอย่างจากการศึกษา ในครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร อาจเป็นผล

เนื่องมาจากความใกล้เคียงกันในด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ เพราะในยุคปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพและ

โภชนาการเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งข้อมูล แต่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ทุกเมื่อ เช่น จากอินเตอร์เน็ต สื่อ

ออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ หรือจาก บุคคลหน่วยบริการสุขภาพก็ส่งเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 

รวมทั้งจากบุคคลรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน เป็นต้น 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ผลวิจัยหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดภาวะอ้วนและปัจจัยต่างๆพบปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว และความเชื่อด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

การรับรูโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน การรับรู้ความรุนแรงของภาวะอ้วน การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน  

การรับรู้อุปสรรคของการป้องกันภาวะอ้วน และแรงจูงใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันภาวะอ้วน 

เมื่อค านวณหาความสัมพันธ์ พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเจ็บป่วยของคนในครอบครัวที่เป็นโรคอ้วน  

การรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดภาวะอ้วน และการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันภาวะอ้วน เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วน 

อย่างมีนัยส าคัญ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาในด้าน เพศ 
อายุ หลักสูตร ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา  และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษากับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์   
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 140 คน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน correlation T-test  ANOVA ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.56) และมีอายุ 18-19 ปี (ร้อยละ 92.86) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษา  
3,501-5,000 บาท (ร้อยละ45) บิดามีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ35.71) มารดามีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ40) นักศึกษามีระดับ
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 (ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป) 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ พบว่า  โดยภาพรวมผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์

เป็นบางครั้ง ( X =3.43,S.D.=0.06)  เมื่อเปรียบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาในด้าน เพศ อายุ หลักสูตร ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของ
มารดา พบว่าระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จา
การทดสอบ pearson correlation พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มี
กรดไขมันทรานส์ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน  

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การบริโภคอาหาร, กรดไขมันทรานส์ 
 

Abstract 

 The objective of this research was to study knowledge and consumption behavior of  trans fatty 
acids, To compare different levels of Consumption Behavior of Trans Fatty Acids classified by personal factors 
of students in terms of  sex, age, level of education , monthly income , father and mother's occupation, To 
determine the relationship between Consumption Behavior of trans fatty acids of students and their 
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knowledge of Consumption Behavior of trans fatty acids. Populations in this research were140 first-years 
student of Sirindhorn Collage of Public Health Phitsanulok. The statistical that used in the data analysis were 
frequency ,percentage ,mean ,standard deviation ,correlation ,T-test ,ANOVA the results  showed that most 
students were female (87.56%) and aged 18-19 years (92.86%). Monthly income of students was 3,501-5,000 
baht (45%). The father's occupation was farmers (35.71%) and mother's occupation was farmers (35.71%) The 
students' level of knowledge about dietary intake of trans fatty acids was at a high level(more than 80%) 

Dietary habits with trans fatty acids  was found that diets containing trans fatty acids were sometimes ( X = 
3.43, S.D. = 0.068) To compare different levels of  sex, age, curriculum, average income per month of 
students, occupation, father and mother occupation, students with different dietary habits with trans fatty 
acids were not different Statistically significant at the 0.05 level Relationship between dietary habits with trans 
fatty acids and dietary knowledge with trans fatty acids pearson correlation It was found that the dietary 
habits with trans fatty acids were not correlated with levels of dietary knowledge with trans fatty acids  
 
Keywords: Behavior, Food consumption,Trans Fatty Acids 
 

บทน า 

กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acid) เป็น เกิดจากกระบวนการแปรรูปกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัว
สูง ได้แก่ น้ ามันปาล์ม น้ ามันถั่วเหลือง มาการีนหรือเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม เป็นต้น โดยวัตถุดิบเหล่านี้จะมีชื่อบนฉลาก
อาหารคือ กรดไขมันชนิดทรานส์(Hydrogenated Oil or Partially Hydrogenated Oil) เนื่องจากกรดไขมันทรานส์สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นานโดยไม่เหม็นหืน ไม่เป็นไข ทนความร้อนได้สูง และมีรสชาติใกล้เคียงกับไขมันจากสัตว์และมีราคาที่ถูกกว่า ผู้
ประกอบกิจการจึงนิยมน ากรดไขมัน ทรานส์มาใช้ประกอบอาหารมากมาย เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตลง เช่น กลุ่ ม
อาหารจานด่วนใช้เป็นน้ ามันส าหรับทอดไก่ มันฝรั่ง โดนัท รวมถึงการน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม
และวิปปิ้งครีม (ทองจุล ขันข้าว, 2558)การรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ จะมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ที่ส าคัญใน
การเมตาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล (Cholesterol Acyltransferase) ท าให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (Low Density 
Lipoprotein Cholesterol : LDL) ในเลือดเพิ่มขึ้น และลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (High Density Lipoprotein 
Cholesterol : HDL) ในเลือด และเนื่องจากกรดไขมันทรานส์เป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปจึงย่อยสลายได้ยากกว่าไขมันชนิดอื่น 
ท าให้ตับต้องสลายกรดไขมันทรานส์ด้วยวิธีการที่แตกต่างไปจากการย่อยสลายไขมันตัวอื่น จึงอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ผิดปกติกับการ
ท างานของตับ มีความเสี่ยงสูงเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและโรคไขมันอุดตันในเส้น
เลือด นอกจากนี้กรดไขมันทรานส์ยังมีผลต่อความสามารถในการสื่อสารในระบบประสาทของสมอง และการที่ไขมันชนิดดีถูก
ท าลาย ระบบการท างานจึงบกพร่องจากการที่สูญเสียกรดไขมัน ท าให้มีอาการของโรคพาร์กินสันและอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย( กมล
กาญจน์ จิญกาญจน์และคณะ, 2557) 

จากการส ารวจความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนและวัยรุ่นไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก 
พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นเน้นอาหารจานด่วน(วิไลวรรณ คงกิจ,2548) เช่น ไก่ทอด แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก พิซซา ซึ่งอาหาร
ประเภทนี้มีส่วนประกอบหลักเป็นแป้ง ไขมัน น้ าตาล เป็นส่วนใหญ่ ภาวะน้ าหนักเกินในวัยรุ่นไทย (Obesity in Adolescents )มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น ผลส ารวจล่าสุด พบว่าคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วน ติดอันดับ 5ของเอเชียแปซิฟิก โดยมีภาวะน้ าหนัก
เกินมากถึง 17 ล้านคนทั่วประเทศ และยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นอีกประมาณ 4ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ เด็กไทยที่อ้วนกว่า
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ครึ่งหนึ่ง เมื่อเจาะเลือดหาไขมันในร่างกายแล้วพบว่าร้อยละ 70 มีปัญหาไขมันสูงเกินมาตรฐานท าให้รัฐบาลต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษา จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความรู้และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก 
เนื่องจากภายในวิทยาลัยและบริเวณสถานที่ใกล้เคียงมีอาหารไขมันสูงค่อนข้างมาก เช่น  ข้าวโพดอบเนย  ไก่ทอด เฟรนฟราย ไส้
กรอกทอด ลูกชิ้นทอด หมูปิ้ง กล้วยทอด เครปญี่ปุ่น น้ าปั่นที่มีส่วนผสมของครีมเทียม ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสถานที่
จ าหน่ายได้ง่าย และเพื่อช่วยให้นักศึกษาบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์มากขึ้น นักศึกษาจึงต้องมีความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่
ถูกต้อง และสามารถน าความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสามารถน าผลงานวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาต่อไปได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก 

2.เพื่อเปรียบความแตกต่างของระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา 

3.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์   

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา  

 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรทันตาภิบาล หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรแพทย์แผน
ไทย  มีทั้งหมดจ านวน 220 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
2560 ทั้งหมด 4 หลักสูตร จ านวน 140 คน ก าหนดตัวอย่างด้ายตารางของเครซี่และมอร์แกนและสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประยุกต์จากสุวรรณญา กาฬแก้ว(2559) ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่   เพศ  อายุ หลักสูตร  รายได้ต่อเดือน อาชีพของ       บิดา

มารดา เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ 

หลักสูตร  รายได้ต่อเดือน อาชีพของบิดา

มารดา  

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่มีกรดไขมันทรานส ์
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ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ  ใช่และไม่ใช่ 
โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิดให้ 0 คะแนน จ านวน 10 ข้อ  

ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จ านวน 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมิน 
5 ระดับคือ ปฏิบัติเป็นประจ า  ปฏิบัติบ่อยครั้ง  ปฏิบัติเป็นบางครั้ง  ปฏิบัตินานๆครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2561 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร รายได้ต่อเดือน อาชีพของบิดามารดา ใช้วิธีการหาความถี่
(Frequency)แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ(Percentage) 

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency)แล้วสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ(Percentage) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการ

สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย(x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามหลักสูตรของนักศึกษากับระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภค

อาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ วิเคราะห์โดยใช้ค่า ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบค่า T-test และใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว(One-way Analysis of Variance : ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม กรณี
พบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
  หาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ จ าแนกตามปัจจัยเสริม ได้แก่ ราคาอาหาร 
รสชาติและความชอบ โปรโมชั่น และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ โดยใช้การวิเคราะห์  pearson 
correlation 

ผลการศึกษา 

 1.  นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ( ร้อยละ 87.56) และมีอายุ 18-19 ปี (ร้อยละ 92.86) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
นักศึกษา  3,501-5,000 บาท (ร้อยละ45) อาชีพของบิดาเกษตรกร (ร้อยละ35.71) และ 
อาชีพของมารดาเกษตรกร (ร้อยละ40) 

 2. ระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 
(ตอบถูก 8ข้อขึ้นไป) ข้อค าถามที่นักศึกษาตอบถูกมากกว่าร้อยละ 80 มีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 2 กรดไขมันทรานส์เกิดจาก
กระบวนการเติมไฮโดรเจน ในน้ ามันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้กลายเป็นไขมันอิ่มตัว (ร้อยละ 85) ข้อที่ 3 กรดไขมันทรานส์มักพบใน
อาหารประเภท ขนมคบเคี้ยว ของทอด ขนมเบอเกอรี่ (ร้อยละ 90.71) ข้อที่ 4 กรดไขมันทรานส์มีผลท าให้ระดับคอลเลสตอลรอล
ไม่ดีในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ( ร้อยละ87.14) ข้อที่ 5 การรับประทานกรดไขมันทรานส์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด( ร้อยละ 92.86) ข้อที่ 6 เครปญี่ปุ่น ข้าวโพดอบเนย ขนมเค้ก และอาหารจานด่วนที่มีกรดไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ 
(ร้อยละ 92.86) ข้อท่ี 10 ท่านสามารถตรวจสอบปริมาณไขมันทั้งหมดในอาหารได้ โดยดูจากฉลากโภชนาการ (ร้อยละ 80) 
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3.พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ พบว่า  โดยภาพรวมผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์เป็นบางครั้ง ( =3.43,S.D.=0.068) เมื่อศึกษาโดยรายละเอียด พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์
เป็นบางครั้ง ได้แก่ ข้อที่ 1 ท่านอ่านฉลากโภชนาการของอาหารก่อนซื้อทุกครั้ง เช่น เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลต ( =3.41 S.D.= 
1.010) ข้อที่ 2 ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีราคาถูก ( =3.37 S.D.= 0.892) ข้อที่ 3 ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติ
อร่อยแม้ว่าจะมีราคาแพง  ( =3.28 S.D.= 0.901) ข้อที่ 4 ท่านรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น ไก่ทอดเฟรนฟราย ลูกชิ้นทอด 
ไส้กรอกทอด ( =3.36 S.D.= 0.841) ข้อที่ 5 ท่านรับประทานขนมหวาน เช่น  เค้ก โดนัท คุกกี้ ( =3.37 S.D.= 0.977) ข้อที่ 7 
อาหารว่างที่ท่านเลือกรับประทาน ได้แก่ กล้วยทอด  เครปญี่ปุ่น  ข้าวโพดอบเนย ( =3.26 S.D.= 0.870) ข้อที่ 10 ท่าน
รับประทานอาหารที่ใช้เนยเทียมเป็นส่วนประกอบ ( =2.98 S.D.= 0.877)  และข้อที่ 12 สื่อโฆษณา โปรโมชั่นลดแรก แจกแถม  
มีส่วนท าให้ท่านตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหาร ( =3.38 S.D.= 0.956) 

4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าโดยภาพรวม 
เพศ อายุ หลักสูตร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพของบิดา และอาชีพมารดา ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์ไม่แตกต่างกัน แต่หากวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า  

(1)รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อยแม้ว่าจะมีราคา
แพงแตกต่างกัน (P=0.015) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี   1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ข้อที่ 3 จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ

นักศึกษาผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด

ไขมันทรานส์ 

ต่ ากว่า 

2,000 บาท 

2,000-

3,500 บาท 

3,501-

5,000 บาท 

5,000 บาท  

ขึ้นไป P-Value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ท่านเลือกรับประทานอาหารที่มีรสชาติ
อร่อยแม้ว่าจะมีราคาแพง 

3.13 0.89 3.02 
 

0.98 3.35 
 

0.83 
 

3.79 
 

0.79 
 

0.015* 

* p-value =0.05   

      (2)อาชีพของบิดาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชานมไข่มุก /  น้ าปั่นแตกต่างกัน (P=0.037) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี   2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ข้อที่ 6  จ าแนกตามอาชีพบิดาของนักศึกษาผู้ที่

ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่มีกรดไขมันทรานส์ 

ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร อื่นๆ 
P-Value 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

 
ท่านดื่มเครื่องดื่มชานม
ไข่มุก/น้ าปั่น 

 
4.15 

 
0.19 

 
3.63 

 
0.92 

 
3.58 

 
0.98 

 
3.51 

 
0.86 

 
3.36 

 
1.08 

 
0.037* 
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* p-value =0.05   

  (3)อาชีพของบิดาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มชานมไข่มุก /  น้ าปั่นแตกต่างกัน (P=0.019)    ดังตารางที่ 3 
 
 

ตารางท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ข้อที่ 6  จ าแนกตามอาชีพมารดาของนักศึกษาผู้
ที่ตอบแบบสอบถาม 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ที่มีกรดไขมันทรานส์ 

ข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เกษตรกร อื่นๆ 
P-Value 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ท่านดื่มเครื่องดื่มชานม
ไข่มุก/น้ าปั่น 

 
4.58 

 
0.67 

 
3.57 

 
0.76 

 
3.60 

 
0.96 

 
3.58 

 
0.96 

 
3.66 

 
1.03 

 
  0.019* 

* p-value =0.05   

 

5 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์จาการทดสอบ pearson correlation พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์กับระดับความรู้การ
บริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ไม่มีมีความสัมพันธ์กัน P=0.771 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล 

ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในระดับมากซึ่งไม่สอดคล้องกับสุวรรณญา กาฬแก้ว(2559) พบว่าความรู้ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมแลการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นนักศึกษาสาธารณสุขซึ่งต้องเป็นผู้น าในเรื่องสุขภาพและต้องเป็นผู้ที่
ความรู้ที่จะน าไปถ่ายทอดผู้อื่น ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์พบว่านักศึกษายังคงมีพฤติกรรมบริโภคอยู่
สอดคล้องบุญราศี สุริยาชัยวัฒน์และคณะ (2561)พบว่า วัย 15 ปี ขึ้นไปถึงวัยผู้ใหญ่ โดยมีพฤติกรรมทานอาหารนอกบ้าน นิยม
วัฒนธรรมอาหารประเภทฟาส์ตฟู้ด (FastFoods) อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง อาหารประเภททอด อาหารจานด่วน เครื่องดื่มที่มีรส
หวาน เบเกอรี แม้ปริมาณที่ได้รับไขมันจะไม่เกินเกณฑ์ แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึง ปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาได้ตระหนักถึง
ถึงผลเสียของการได้รับอาหารไขมันที่ไม่เหมาะสมและควรมีการรณรงค์ในการขายอาหารลดการใช้วัตถุดิบที่มาจากไขมันทรานส์
เช่นกัน 

สรุปผล 

จากการวิจัยครั้งนี้นักศึกษามีระดับความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์อยู่ในระดับมากเนื่องจากเป็น
นักศึกษาที่เรียนในสายสุขภาพเข้าถึงและท าความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้ได้ง่าย และถูกต้อง ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรด
ไขมันทรานส์เป็นบางครั้ง นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะอ่านฉลากโภชนาการของอาหารก่อนซื้อทุกครั้งและตระหนักถึงการบริโภคกรด
ไขมันทรานส์ ซึ่งการปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ได้ท าให้พฤติกรรมการบริโภคต่างกัน ผลจากการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เป็นแนวทางจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษา ควรสร้างสื่อรณรงค์ให้
นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายของกรดไขมันทรานส์ที่มีต่อร่างกาย 
 

837



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณผอ.ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ที่คอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของสถานที่ ขอขอบคุณอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ประสานงานในทุกๆหน่วยงาน ขอบคุณนักศึกษา ส าหรับการเป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าวิจัยครั้งที่ให้ความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี  
 
เอกสารอ้างอิง 
กมลกาญจน์ จิญกาญจน์, บังอร บุญชูและ วิภาวรรณ ศรีมุข. (2557). การส ารวจเบื้องต้น  ปริมาณไขมัน ทรานส์ในอาหารทอด

ขนมอบไขมันและน ้ามันส าหรับบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นม. กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ. 

ทองจุล ขันขาว. (2558). ไขมัน Trans fat คืออะไร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://www.crnfe.ac.th., 16 มกราคม 2558. 

ทิวาพร มณีรัตนศุภร. (2559). องค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา, 

บุญราศี สุริยาชัยวัฒน์และคณะ. (2561). ปัญหามาตรการทางกฎหมายการแสดงฉลาก.โภชนาการ: ศึกษากรณีทไขมันทรานส์ .

วารสารบัณฑิตศึกษา. 15(68), 23-32. 

วิไลวรรณ คงกิจ. (2548). พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของเด็กวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. 

บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สุวรรณญา กาฬแก้ว. (2559). ความร้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษา สาขาการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร. คหกรรมศาสตรมหา

บัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.กรุงเทพฯ. 

 

838



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2562 

 

การตรวจสอบเบื้องตนหาปรมิาณฟนอลิกและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรพืน้บาน 

PRELIMINARY DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC AND FREE RADICAL SCAVENGING ACTIVITY            

OF LOCAL HERBS EXTRACTS 

วรรณรัตน  พ่ึงสวัสดิ์   จีรพรรณ เทียนทอง  และจรัญญา สีพาแลว 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นครสวรรค     

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 
*corresponding author e-mail e-mail : asdfgh1722@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ศึกษาพืชสมุนไพรพ้ืนบานขอย (Streblus asper Lour.) ซ่ึงปลูกในเขตบานเนินกาว  จังหวัดอุทัยธานี โดย

นําสวนกิ่งและใบของขอยมาบดเปนผงและนํามาสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ไดแก  น้ํา เหลาขาว 40 ดีกรี และเอทานอล 

และทําการศึกษาฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดขอยดวยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH assay) พบวา 

สมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเหลาขาว  40 ดีกรี มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงท่ีสุด (90.1 ± 1.9%) รองลงมาคือสกัดดวยเอทานอล  

(69.1 ± 4.1%) และนอยท่ีสุดคือสกัดดวยน้ํา (21.2 ± 6.5%) นอกจากนี้ไดหาปริมาณกรดแกลลิกดวยวิธี HPLC พบวาสาร

สกัดของพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเหลาขาว 40 ดีกรี มีปริมาณกรดแกลลิกมากท่ีสุด (24.63 mg/L) รองลงมาคือสมุนไพร

ขอยท่ีสกัดดวยน้ํา (21.80 mg/L) และนอยท่ีสุดคือ สมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเอทานอล (12.01 mg/L) สรุปไดวาในขอยท่ีสกัด

ดวยเหลาขาว 40 ดีกรี มีปริมาณกรดแกลลิกซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระในกลุมสารประกอบฟนอลิกท่ีมากท่ีสุด และใหผลของ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ีสูงท่ีสุด  

  

คําสําคัญ :  สารประกอบฟนอลิก, สมุนไพรพ้ืนบาน , ขอย (Streblus asper Lour.), ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

Abstract 

 This research studied local herbal plants named Khoi (Streblus asper Lour.), which grown in 

Ban Noen Kao, Uthai Thani province. The different part of Khoi, branches and leaves, was powdered then 

extracted with various types of solvent including deionized water, Thai whisky 40 degree, and absolute 

ethanol. The extracts were determined free radical scavenging activity with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH) assay. It was found that the extracts which offered the high-to-low antioxidant activity (% DPPH 

inhibition) were Khoi extracted with Thai whisky 40 degrees (90.1 ± 1.9%), ethanol (69.1 ± 4.1%), and 

water (21.2 ± 6.5%), respectively. In addition, the amount of gallic acid was determined using HPLC. It was 

found that Khoi extracts which presented the high-to-low amount of gallic acid were extracted with Thai 

whisky 40 degrees (24.63 mg/L), water (21.80 mg/L), and ethanol (12.01 mg/L), respectively. It can be 

concluded that Khoi extracted with Thai whisky 40 degrees exhibited the highest amount of gallic acid, an 

antioxidant of the phenolic compounds, and appeared the highest free radical scavenging activity result. 

 

keywords : phenolic compounds, local herb, khoi (streblus asper lour.), antioxidant activity 
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บทนํา   

ปจจุบันประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาแตขาดความสมดุลกอใหเกิดมลพิษตาง ๆ มากมาย เชน PM2.5 

(เย็นหทัย แนนหนา, 2555) เม่ือสารพิษเหลานี้เขาสูรางกายจะกอใหเกิดโรคตาง ๆ มากมาย อาทิเชน โรคหลอดเลือด โรคเนื้อ

งอก  โรคขออักเสบ  โรคไขมันในเลือดสูง  โรคพารกินสัน  โรคเกาท  โรคมะเร็ง  โรคอัลไซเมอร  โรคผิวหนัง  ภูมิแพ  

เบาหวาน ความดันสูง และอาการวัยทอง โรคเหลานี้ลวนมีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระ  (Hudson, 1990 and Basheer &  

Kerem, 2015) การท่ีอนุมูลอิสระเขาทําปฏิกิริยากับ DNA  สงผลใหเซลลมีการแบงตัวเพ่ิมจํานวนท่ีผิดปกติเกิดเปนกอนเนื้อ

งอกและมะเร็งในท่ีสุด  (Charanjit, 2002) โดยปกติรางกายคนเราจะมีการสรางสารตานอนุมูลอิสระ (Javanmardi, 2003) 

เพ่ือควบคุมใหอยูในภาวะปกติท่ีรางกายรับได นอกจากนี้ยังไดรับสารตานอนุมูลอิสระจากอาหารจําพวกพืชและสมุนไพร เชน  

วิตามิน และเกลือแร รวมถึงสารฟนอลิกดวย (Catherine, 1997 and N.M. El-Lakkany, 2019) โดยสารเหลานี้จะชวยยับย้ัง

อนุมูลอิสระท่ีเกิดข้ึนใหลดนอยลงจนเขาสูสมดุลของรางกาย ทําใหโอกาสการเกิดโรคดังกลาวลดลง (Blanco-Colio et al., 

2000, Surh, 2003, Hooper et al., 2008, Rodeiro et al., 2008, Spencer, 2009, Corcoran et al., 2012,) นอกจากนี้

อาหารหรือวัตถุดิบประกอบอาหารท่ีเรารับประทานท่ัวไป ผูผลิตนิยมใสวัตถุกันหืนสังเคราะหในอาหารเพ่ือยืดอายุของอาหาร 

เชน BHA, BHT, TBHQ และ PG เปนตน (ศิวาพร ศิวเวชช, 2558) วัตถุกันหืนสังเคราะหเหลานี้ สามารถทําใหเกิดโรคมะเร็ง 

(Iverson, 1999) และกอใหเกิดการกลายพันธุข้ึนในสัตวทดลอง เม่ือไดรับอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากมีรายงานพบวา

สารประกอบฟนอลิกจากพืชมีประสิทธิภาพดีในการยับย้ังอนุมูลอิสระ (Kalt, 2000, Scalbert et al., 2000, Ferrazzano               

et al., 2011, Lambert et al., 2007, Wanwimolruk & Prachayasittikul, 2014, Heim et al., 2002) และกรดฟนอลิก

ตาง ๆ สามารถใชเปนวัตถุกันหืนไดโดยยับย้ังการเกิดออกซิเดชันของไขมันในอาหารได (Leszczynski และ Leszczynski , 

1989)  Onyeneho, 1993)  และมีแนวโนมท่ีจะใชแทนวัตถุกันหืนสังเคราะหไดดี (Cuppett, 1997) นอกจากนี้มีรายงานวา

สมุนไพรไทยหลายชนิดเกิดข้ึนตามธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเราสามารถนํามาใชบําบัดโรค บํารุงรางกาย (ปญจพร วงศวิทยากูล, 

2557) อีกท้ังในปจจุบันแนวโนมของผลิตภัณฑเวชสําอางและอาหารเสริมจากธรรมชาติ ไดรับความนิยมมากย่ิงข้ึน  เนื่องจาก

ไมกอใหเกิดอาการแพหรือระคายเคือง ไมท้ิงสารตกคางในรางกายยาวนานเทาสารสกัดทางเคมีอันเปนหนึ่งในสาเหตุของการ

กอใหเกิดมะเร็ง จึงทําใหธุรกิจผลิตภัณฑเวชสําอางมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว (พูนศิริ อัตราภรณประดิษฐ, 2558)  

 ขอย (Streblus asper Lour.) เปนพืชสมุนไพร ท่ีสามารถพบไดท่ัวไปในบริเวณบานเนินกาว ตําบลสวางอารมณ 

อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงมีปาเบญจพรรณกระจายอยูท่ัว ๆ ไป สวนตาง ๆ ของตนขอยมีสรรพคุณ เปนยา

อายุวัฒนะ บํารุงธาตุ บํารุงหัวใจ ชวยแกริดสีดวงท่ีจมูก ทําใหฟนทนแข็งแรง ฟนไมผุ ไมปวดฟน  ชวยฆาเชื้อแบคทีเรียในชอง

ปาก และทางเดินอาหารได ชวยฆาเชื้อจุลินทรีย เปนตน (สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ, 2554) รายงานเกี่ยวกับสารเคมีสําคัญในขอย

พบสารประเภทไกลโคไซด (glycosides) และสารประกอบฟนอล (polyphenol compounds)  ซ่ึงมีการศึกษาจํานวนมากท่ี

พบวาขอยมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีหลากหลาย อาทิเชน ฤทธ์ิตอหัวใจ ฤทธ์ิตานจุลชีพ ฤทธ์ิตานโปรโตซัว  ฤทธ์ิปองกันตับ             

ฤทธิ์ตานการอักเสบ  ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานมะเร็ง ฤทธิ์ตานเบาหวาน ฤทธิ์ตานความจําบกพรอง และฤทธิ์ตานพารกิน

สัน เปนตน ดังนั้น ขอยจึงเปนพืชสมุนไพรท่ีนาสนใจ นํามาศึกษาประโยชนและพัฒนาเพ่ือใชในการปองกันหรือรักษาภาวะโรค

ตาง ๆ ดังท่ีไดกลาวมา ท้ังนี้เพ่ือใหเปนแนวทางในการศึกษาตอยอดงานวิจัยอ่ืน ๆ ตอไปในอนาคตได (คณาทิพย สิงหหาย, 

2560)  ขณะนี้แมวาพืชสมุนไพรจะถูกนํามาใชในการแพทยพ้ืนบานเพ่ือเปนยาอายุวัฒนะกันอยางแพรหลาย แตการศึกษา  
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ดานปริมาณสารประกอบฟนอลิกท้ังหมด และการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรพ้ืนบานนั้นยังมีไมมากนัก

ถาเทียบกับจํานวนของพืชสมุนไพรในประเทศซ่ึงมีเปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสารประกอบ                

ฟนอลิกท้ังหมด และการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยตัวทําละลายตางชนิดกัน ไดแก น้ํา 

เหลา 40 ดีกรี และเอทานอล และคาดวาผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้  จะเปนขอมูลท่ีสําคัญในการพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ

เวชสําอางจากธรรมชาติ และอาหารเสริม ยาบํารุงและรักษาโรคหรือพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพอ่ืนท่ีชวยปองกันโรคท่ี

เกิดจากอนุมูลอิสระ  ซ่ึงนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีอายุยืนยาวตอไป อีกท้ังยังชวยเพ่ิมมูลคาใหกับพืชสมุนไพรใน

ทองถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพ่ือวิเคราะหหาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรขอยจากตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ดวยวิธี DPPH assay 

2. เพ่ือหาปริมาณกรดแกลลิกของสารสกัดพืชสมุนไพรขอยจากตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ดวยวิธี HPLC  

วิธีดําเนินการวิจัย    

1. เครื่องมือและอุปกรณ 

-  ตูอบรมรอน (Hot air infrared time switch 

TB 179 ย่ีหอ National) 

-  เคร่ืองอานเพลท (Micro plate reader              

รุน Power Wave HT ย่ีหอ Biotek) 

-  เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใตสุญญากาศ 

(Rotary evaporator) บริษัท Buchi รุน R-3 

-  เครื่องบดสมุนไพร (Blender รุน HC-1000T2 

ย่ีหอ Huangcheng) 

-  เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตําแหนง 

(Analytical balance รุน GR-200 ย่ีหอ AND) 

-  เครื่องยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร (UV-

Visible spectrophotometer บริษัท 

Thermo Scientific รุน Genesys 20 

-  เครื่องโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

(High performance liquid 

chromatography; HPLC ย่ีหอ Shimadzu รุน 

LC-10Avp และเครื่องตรวจวัดชนิด Diode 

array detector 

 -  ชุดกรองสุญญากาศ 

 

 - ปมดูดสุญญากาศ (Vacum pump) 

 - กรวยบูชเนอร (Buchner funnel)  

 - กระดาษกรอง Whatman เบอร 1 

- ชุดกรอง mobile phase และ 0.45-µm  

   nylon membrane  

- ชุดกรองตัวอยางแบบ syringe และ  

   0.45-µm nylon membrane 

 -  ไมโครปเปตทิป (Micropipette tips                           

     รุน Expell Plus ย่ีหอ Capp) 

 -  บีกเกอร ขนาด 50 ml และ 100 ml 

 -  กรวยแกว (Glass funnel) 

 -  ขวดกนกลม (Round bottom flask) 

 -  ขวดปรับปริมาตร (Volumetric flask) 

 -  แทงแกวคนสาร (Stirring rod) 

 -  หลอดทดลอง (Test tube) 

 -  หลอดหยด (Dropper) 

 -  กระดาษฟอยด (Foil) 
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2. สารเคมี 

 -  1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), (C18H12N5O6, AR Grade บริษัท Fluka Chemika) 

 -  Gallic acid (C7H6O5, AR Grade บริษัท Fluka Chemika) 

 -  Ethanol (C2H5OH, AR Grade บริษัท ACI Labscan) 

 -  Methanol (CH3OH, AR Grade บริษัท ACI Labscan 

 -  เหลาขาว 40 ดีกรี 

 -  Sodium carbonate anhydrous (Na2CO3, AR Grade บริษัท ACI Labscan) 

 -  น้ําปราศจากไอออน (Deionized water, บริษัท ACI Labscan) 

 - กรดฟอสฟอริก (H3PO4, AR Grade บริษัท ACI Labscan) 

 - อะซิโตไนไตรด (CH3CN, HPLC Grade บริษัท ACI Labscan) 

 - เมทานอล (CH3OH, HPLC Grade บริษัท ACI Labscan) 

 

3. วิธีการทดลอง    

3.1  การเก็บตัวอยาง  

สมุนไพรพ้ืนบานท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ขอย ประกอบดวยสวนตาง ๆ ไดแก สวนของกิ่ง กาน และใบ         

ของขอย  ซ่ึงนํามาจากบานเนินกาว ตําบลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ชวงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 

2561 

3.2  การสกัดสารจากพืชสมุนไพรขอย 

       นําสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพรขอย ไดแก สวนของกิ่ง กานและใบ นํามาห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนํามาอบในตูอบ

ลมรอนท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปบดดวยเครื่องบดสมุนไพร ดวยลูกกลิ้งใหละเอียดจากนั้นนําสมุนไพรขอย          

ท่ีบดละเอียดแลวมา ชั่งดวยเคร่ืองชั่งดิจิตอลใหได 50 กรัม ใสในขวดลูกชมพูจํานวน 3 ขวด โดยแตละขวดจะผสมกับ              

ตัวทําละลายตางชนิดกัน 3 ชนิด คือ น้ํา  เหลาขาว 40 ดีกรี  และเอทานอล  อัตราสวน 50 กรัม : 250 มิลลิลิตร ดวยวิธีแช

หมัก (Maceration) ท่ีอุณหภูมิหอง เปนเวลา 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการกรองสารละลายของแตละตัวอยางโดยใชกรวย             

บูชเนอร (Buchner funnel) กระดาษกรอง Whatman เบอร 1 นําสารละลายท่ีกรองไดไประเหยดวยเคร่ืองระเหยสาร          

แบบหมุนภายใตสุญญากาศ (Rotary evaporator) จนไดสารสกัดหยาบ (Crude extract) แลวคํานวณหาคารอยละของ              

สารสกัดพืชสมุนไพรขอยท่ีได นําไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิ −4 องศาเซลเซียส ในขวดทึบแสงเพ่ือทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระตอไป 

3.3  การทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

    3.3.1 วิธี DPPH  (Tan et al., 2009) 

3.3.1.1 เตรียมสารละลาย DPPH เขมขน 6.5 x 10-3 M  โดยการชั่ง DPPH 0.0075 กรัม ละลายใน          

เอทานอล ปรับปริมาตรใหครบ 250 มิลลิลิตร 

3.3.1.2 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยชั่งสาร

มาตรฐาน 0.01 กรัม ละลายดวยเอทานอล ปรับปริมาตรใหครบ 100 มิลลิลิตร ดวยน้ํากลั่น จากนั้นทําการเจือจางใหไดความ

เขมขนตาง ๆ ตามตองการดวยน้ํากลั่น (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 ppm)   

3.3.1.3 เตรียมสารตัวอยาง โดยชั่งสารสกัดตัวอยาง 0.1 กรัม ละลายดวยเอทานอล ปรับปริมาตรใหครบ 

25 มิลลิลิตร  
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3.3.1.4 ปเปตสารละลายมาตรฐานหรือสารตัวอยาง 0.3 มิลลิลิตร เติมสารละลาย DPPH 3 มิลลิลิตร      

เขยาใหเขากัน ต้ังท้ิงไวในท่ีมืด 30 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ทําการทดสอบตัวอยางละ 3 

ครั้ง  

  3.3.1.5  นําคาการดูดกลืนแสงไปคํานวณคารอยละฤทธิ์ตานอนุมูล DPPH  (% DPPH radical 

scavenging activity หรือ % inhibition) ตามสมการตอไปนี้  (ศรินรัตน  ฉัตรธีระนันท, 2556)   

           คา % DPPH radical scavenging activity      =              

                                                 

        เม่ือ  Ac  =  คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH  

    As  =  คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ผสมกับสารสกัดขอย  

                                            หรือสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก           

3.4  การหาปริมาณกรดแกลลิกในสารสกัดพืชสมุนไพรขอยดวยวิธีโครมาโตกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High 

performance liquid chromatography; HPLC) (Fang et al., 2007) 

3.4.1  เตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยชั่งกรดแกลลิก 0.0100 กรัม ละลายดวยเมธานอล ปรับปริมาตรใหครบ 

100 มิลลิลิตร จากนั้นเจือจางใหมีความเขมขนในชวง 2 ,4, 6, 8 และ 10 ppm นําไปกรองอีกคร้ังผาน 0.45-µm nylon 

membrane ดวยชุดกรองแบบ syringe  

3.4.2   เตรียมสารละลายตัวอยาง โดยชั่งสารสกัด 0.1 กรัม ละลายดวยเมธานอล กรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 

ปรับปริมาตรใหครบ 10 มิลลิลิตร นําไปกรองอีกครั้งผาน 0.45-µm nylon membrane ดวยชุดกรองแบบ syringe 

3.4.3   การเตรียมเฟสเคลื่อนท่ี (mobile phase) และกรองผาน 0.45-µm nylon membrane ดวยชุดกรอง 

mobile phase และ ไดแก เตรียมอะซิโตไนไตรด 99.9% assay เปนขวด A และสารละลายกรดฟอสฟอริก 0.05 % ในน้ํา

ปราศจากไอออน เปนขวด B อัตราสวนของเฟสเคลื่อนท่ี 80: 20 โดยปริมาตร  คอลัมนชนิด reverse–phase ย่ีหอ 

Shimpack CLC-ODS ขนาด 4.6 x 250 มิลลิเมตร อุณหภูมิคอลัมน 40 องศาเซลเซียส  ใชระบบการชะแบบ Isocratic อัตรา

การไหลของเฟสเคลื่อนท่ี 0.6 มิลลิลิตรตอนาที ปริมาตรสารตัวอยางท่ีฉีดดวยไมโครไซรินจ 20 ไมโครลิตร  และตรวจวัด

สารประกอบกลุมฟนอลิกดวยเคร่ืองตรวจวัดชนิด diode array detector ท่ีความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร โดยใชกรดแกล

ลิกเปนสารมาตรฐาน  

3.4.4  ฉีดสารมาตรฐานกรดแกลลิก จํานวน 20 ไมโครลิตร ท่ีความเขมขนตาง ๆ (2 ,4, 6, 8 และ 10 ppm) 

จํานวนตัวอยางละ 3 คร้ัง นําผลการทดสอบสรางกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิกจากพีคท่ีตรวจพบความยาวคลื่น 270                 

นาโนเมตร  

3.4.5  นําพ้ืนท่ีใตพีคของสารตัวอยางบริเวณท่ีพบกรดแกลลิกมาวิเคราะหหาปริมาณกรดแกลิกท่ีได  โดยรายงาน

ผลการสกัดในหนวยมิลลิกรัมตอกิโลกรัมของสมุนไพรขอยแหง   

  

ผลการวิจัย  
 

1.  ผลการสกัดพืชสมุนไพรขอย ดวยตัวทําละลายตาง ๆ   

    จากการสกัดพืชสมุนไพรขอย ดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ พบวา รอยละของสารสกัดท่ีไดของพืชสมุนไพรขอย               

ท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํา เหลาขาว 40 ดีกรี และเอทานอล  โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้ และแสดงผลดัง

ตารางท่ี 1 และ 2  

                  รอยละของสารสกัด = (น้ําหนักของสารสกัด /น้ําหนักแหงของพืชสมุนไพรขอย) x 100  
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DPPH DPPH + Gallic 5 ppm

DPPH + Gallic 10 ppm DPPH + Gallic 15 ppm

DPPH + Gallic 20 ppm DPPH + Gallic 25 ppm

DPPH + Gallic 30 ppm DPPH + Gallic 40 ppm

 

                      ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของสารสกัดหยาบของพืชสมุนไพรขอย ดวยตัวทําละลายตางชนิดกัน  

ตัวทําละลาย ลักษณะของสารสกัดที่ไดเม่ือผสมดวยตัวทําละลาย 

น้ํา ของเหลวขนหนืดสีเขียวเขม 

เหลาขาว 40 ดีกร ี ของเหลวขนหนืดสเีขียวดําเขม 

เอทานอล ของเหลวขนหนืดสเีขียวดําเขม 
 

ตารางที่ 2 น้ําหนักสารสกัด และรอยละของสารสกัดของพืชสมุนไพรขอยในตัวทําละลายชนิดตาง ๆ  

ตัวทําละลาย น้ําหนักแหง น้ําหนักของสารสกัด รอยละของสารสกัด 

น้ํา 50.00 20.184 40.37 % 

เหลาขาว 40 ดีกร ี 50.00 18.495 36.99% 

เอทานอล 50.00 14.755 29.51 % 

 

2.  ผลการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ 

จากการทดสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ (% inhibition) ดวยวิธี DPPH assay โดยการวัดคาการดูดกลืนแสงของ

สารละลาย DPPH ดวยเทคนิค UV-Vis spectrometry ท่ีความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร ทําการเปรียบเทียบคาการดูดกลืน

แสงกับกราฟมาตรฐานของ DPPH ท่ีผสมกับสารมาตรฐานกรดแกลลิกซ่ึงเปนสารตานอนุมูลอิสระในกลุมสารประกอบฟนอลิก 

(Phenolic compound) ผลการวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ท่ีความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร เม่ือผสมกับ

กรดแกลลิกท่ีความเขมขนตาง ๆ (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 มิลลิกรัมตอลิตร) แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงชวงความ

ยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ดังภาพท่ี 1 และนํามาสรางกราฟมาตรฐานแสดงกราฟมาตรฐานดังภาพท่ี 2             
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ภาพที่ 1 แสดงสเปกตรัมการดูดกลืนแสงชวงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร ของสารละลาย DPPH และ DPPH ท่ีผสม

กับกรดแกลลิกความเขมขนตาง ๆ (5, 10, 15 , 20, 25, 30, 40, 60 ppm)  
 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีความเขมขนตาง ๆ คือ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 ppm 

       หมายเหตุ: คาการดูดกลืนแสง (Abs) = 
Ac−As
Ac

  เมื่อ Ac คือคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH และ  

        AS คือคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ผสมกับสารสกัดขอยหรือสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก   
 

   สารละลาย DPPH ซ่ึงเปนสารอนุมูลอิสระมีสีมวงเขม เม่ือนํามาผสมกับสารมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีความเขมขน

ตาง ๆ (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 ppm) พบวาเม่ือความเขมขนของกรดแกลลิกเพ่ิมข้ึน สีมวงเขมของสารละลาย DPPH 

จะซีดจางลงตามลําดับ เม่ือทําการวัดดวยเทคนิค UV-Vis spectrometry จะทําใหคาการดูดกลืนแสงของ DPPH ท่ีความยาว

คลื่น 516 นาโนเมตร ลดลงตามลําดับ ดังภาพท่ี 1 และเม่ือสรางกราฟมาตรฐานของสารละลาย DPPH ผสมกับสารมาตรฐาน

กรดแกลลิกท่ีความเขมขนตาง ๆ จะไดกราฟมาตรฐานมีสมการเสนตรงคือ y = 0.0189x + 0.0069 และ R² = 0.9922 

เม่ือวัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH  ท่ีผสมกับสารสกัดพืชสมุนไพรขอยท่ีไดจากการสกัดดวย                

ตัวทําละลายชนิดตาง ๆ เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก พบวาไดฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพร

ขอยท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ดังแสดงผลในตารางท่ี 3 

 
 

 

    ตารางที่ 3  แสดงฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (% Inhibition) ของสารสกัดพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ 

ตัวทําละลาย 𝐀𝐬 

 
(𝒙�± S.D.) 

(n = 3) 

∗𝐀𝐜−𝐀𝐬
𝐀𝐜

   

 

(𝒙� ± S.D.) 

(n = 3) 

% Inhibition 

 

(𝒙�± S.D.) 

(n = 3) 

ความเขมขนสารประกอบ 

ฟนอลลกิรวม (ppm)  

(𝒙�± S.D.) 
(n = 3) 

น้ํา 1.204 ± 0.140 0.212 ± 0.065 21.2 ± 6.5 10.8 ± 3.4 

เหลาขาว 40 ดีกร ี 0.151 ± 0.041 0.901 ± 0.019 90.1 ± 1.9 47.3 ± 1.0 

เอทานอล 0.472 ± 0.088 0.691 ± 0.040 69.1 ± 4.1 36.2 ± 2.2 
 

   *หมายเหตุ: คาการดูดกลืนแสงท่ี λ 516 nm ของสารละลาย DPPH (Ac) คือ 1.527 

 

y = 0.0189x + 0.0069 

R² = 0.9922 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ของสารสกัดพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ 

คือ น้ํา เหลาขาว 40 ดีกรี และเอทานอล (95% assay) พบวาพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเหลาขาว 40 ดีกรี จะมีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด คือ 90.1 ± 1.9%  รองลงมาคือ  พืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเอทานอล จะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเทากับ 

69.1 ± 4.1% และ สมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยน้ํา จะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระนอยท่ีสุด คือ 21.2 ± 6.5%  
 

นอกจากนี้ไดคํานวณคาความเขมขนสารประกอบฟนอลลิกรวมในพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ 

จากกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก มีสมการเสนตรง y = 0.0189x + 0.0069 และ R² = 0.9922 (ภาพท่ี 4) โดยนําคาการ

ดูดกลืนแสง �𝐴𝑐−𝐴𝑠
𝐴𝑐

�ของพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดไดแทนคาในสมการเสนตรง พบวาพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเหลามีความ

เขมขนของสารประกอบฟนอลลิกสูงท่ีสุด (47.3 ± 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมาคือ พืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเอทานอล 

(36.2 ± 2.2 มิลลิกรัมตอลิตร) และพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยน้ํา (10.8 ± 3.4 มิลลิกรัมตอลิตร) แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 4  รอยละการกลับคืน (%Recovery) ของการสกัดสมุนไพรขอยท่ีผสม 

             กรดแกลลิกเขมขน 5 และ 20 ppm โดยการสกัดดวยเหลาขาว 40 ดีกรี 

พืชสมุนไพรขอย 

ผสมกับกรดแกลลิก 

 

% Recovery 

(𝒙�± S.D.) 

(n=3) 

5 ppm 103 ± 7 

20 ppm    92 ± 29 

 

จากตารางท่ี 4  รอยละการกลับคืน (% Recovery) ของการสกัดพืชสมุนไพรขอยดวยตัวทําละลายเหลาขาว 40 

ดีกรี เม่ือผสมพืชสมุนไพรขอยกับกรดแกลลิกท่ีความเขมขน 5 และ 20 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาสารสกัดสมุนไพรขอยท่ีผสมกับ

สารละลายกรดแกลลิกท่ีความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร มีคารอยละการกลับคืน (% Recovery) เทากับ 103 ± 7%  และ

สารสกัดสมุนไพรขอยท่ีผสมกับสารละลายกรดแกลลิกท่ีความเขมขน 20 มิลลิกรัมตอลิตร มีคารอยละการกลับคืน 92 ± 29% 

 

 3. การตรวจสอบโดยวิธีโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง  (HPLC)  

 เปนเทคนิคการแยกองคประกอบของสารผสมใชสําหรับวิเคราะหกลุมของสารประกอบอินทรียท่ีไมระเหย (Non-

volatile organic compounds) หรือ กลุมสารประกอบอินทรียท่ีสามารถระเหยไดปานกลาง (Semi-volatile organic 

compounds) ซ่ึงการแยกองคประกอบของสารผสมของเคร่ืองมือดังกลาวอาศัยความแตกตางของอัตราการเคลื่อนท่ีของแต

ละองคประกอบของสารผสมบนเฟสคงท่ี (Stationary phase) ภายใตการพาของเฟสเคลื่อนท่ี (Mobile phase) สําหรับ

เครื่อง HPLC เฟสคงท่ี คือ สารท่ีอยูภายในคอลัมน สวนเฟสเคลื่อนท่ี คือ ตัวทําละลายอินทรียผสม  เม่ือสารท่ีตองการ

วิเคราะหผานเขาสูเครื่องสารดังกลาวจะถูกพาเขาสูคอลัมนโดยตัวทําละลายอินทรียผสม เพ่ือใหเกิดการแยกสาร โดยอาศัยการ

ทําปฏิกิริยาระหวางสารท่ีอยูภายในคอลัมน (Stationary phase) และความสามารถในการละลายของสารผสม  

ในการศึกษาครั้งนี้ใชคอลัมนชนิด reverse–phase Shimpack CLCO-ODS ขนาด 4.6 x 250 มิลลิเมตร โดยใช

เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดแอเรย (Diode array detector) ท่ีความยาวคลื่น 270 นาโนเมตร เฟสเคลื่อนท่ีคือ phosphoric 

acid 0.05% และ acetonitrile 100% อัตราสวนของเฟสเคลื่อนท่ี 80:20 โดยปริมาตร อัตราการไหลของ mobile phase  
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0.6 mL/min ปริมาตรสารตัวอยางท่ีฉีดดวย micro syringe 20 µL พบวามีปริมาณกรดแกลลิกในสารสกัดจากพืชสมุนไพร

ขอยท่ีสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ดังตารางท่ี 5-6 ดังนี ้ 

ตารางที่ 5  แสดงเวลารีเทนชัน (Rt) สมการเสนตรง และคาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ (R2)  

                      ของกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) ท่ีใชอางอิงในวิธี HPLC 
 

สารมาตรฐาน Rt 

(นาที) 

สมการเสนตรง คาสัมประสิทธิของ

ความสัมพันธ  (R2) 

Gallic  acid 6.43 Y=58591X-143518 0.9908 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวเคราะหหาปริมาณสารประกอบฟนอลลิก ในสารสกัดจากพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัด                          

          ดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ โดยวธิ HPLC 

 

 สารสกัดขอย           

จากตัวทําละลาย 

ชนิดตาง ๆ 

Rt  

(นาที) 

พ้ืนที่ใตพีค ความเขมขน

กรดแกลลิก 

เจือจาง  

(mg/L)   

Dilution 

factor 

ความเขมขน 

กรดแกลลิก 

 ในสารละลาย   

(mg/L)  

เหลา 40 ดีกรี          6.48 433,715 9.85 4/10 24.63 

น้ํา         6.52 622,907 13.08 6/10 21.80 

เอทานอล         6.57  419,361 9.61 8/10 12.01 

  

  จากการวิเคราะหสารมาตรฐานกรดแกลลิกโดยวิธี HPLC ทําใหทราบ retention time (Rt) และพ้ืนท่ีใตกราฟของ  

สารมาตรฐานขางตน  นํามาสรางกราฟมาตรฐานระหวางความเขมขนและพ้ืนท่ีใตพีค ไดสมการเสนตรงดังตารางท่ี 5 เม่ือ

คํานวณหาปริมาณกรดแกลลิกในตัวอยาง พบวาสารสกัดของพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเหลาขาว 40 ดีกรี มีความเขมขนกรด

แกลลิกมากท่ีสุด (24.63 mg/L) รองลงมาคือ พืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยน้ํา (21.80 mg/L) และพืชสมุนไพรขอยท่ีสกัดดวยเอ

ทานอล  (12.01 mg/L) ตามลําดับ  

 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 ในการสกัดสารตานอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรขอยดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ไดแก น้ํา เหลาขาว 40 ดีกรี และ            

เอทานอล พบวา สารสกัดเหลาขาว 40 ดีกรี มีความเขมขนของสารประกอบฟนอลิกสูงท่ีสุด (47.3 ± 1.0 mg/L) และมีฤทธ์ิ

ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH สูงท่ีสุด (90.1 ± 1.9% inhibition) รองลงมาคือสารสกัดเอทานอล (36.2 ± 2.2 mg/L) และมี

ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ คือ 69.1 ± 4.1% inhibition  และนอยท่ีสุดคือสารสกัดน้ํา (10.8 ± 3.4 mg/L) และมีฤทธิ์ตาน                 

อนุมูลอิสระคือ 21.2 ± 6.5% inhibition ความเขมขนของสารประกอบฟนอลิกท่ีสกัดไดข้ึนกับความเปนข้ัว (dielectric 

constant)   ท่ีแตกตางกันของตัวทําละลาย ทําใหมีความสามารถในการสกัดสารแตกตางกัน สารประเภทเดียวกันจะละลาย

ไดในตัวทําละลายประเภทเดียวกัน (like dissolves like)  (เมธิน  ผดุงกิจ, 2550) เหลาขาว 40 ดีกรี มีสวนผสมของน้ําและเอ

ทานอล  ซ่ึงมีความเปนข้ัวท่ีเหมาะสมกับการสกัดสารประกอบฟนอลิกมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับน้ําท่ีมีข้ัวมากท่ีสุด และเอ

ทานอล ซ่ึงมีขั้วต่ําสุด ผลการพิสูจนเอกลักษณทางเคมีของสารสกัดพืชสมุนไพรขอยดวยการแยกองคประกอบดวยเทคนิค 

HPLC และตรวจวัดดวย Diode array detector พบวามีความสอดคลองกันแตไดความเขมขนตํ่ากวาวิธี DPPH ขางตน 

เนื่องจากผลของ HPLC เปนความเขมขนของกรดแกลลิกชนิดเดียวท่ีแยกจากสารประกอบอ่ืน ๆ กลาวคือ สารสกัดพืช
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สมุนไพรขอยจากเหลาขาว 40 ดีกรี  มีปริมาณกรดแกลลิกสูงสุด (22.32 มิลลิกรัมตอลิตร) รองลงมาคือ สารสกัดจากน้ํา 

(19.23 มิลลิกรัมตอลิตร)  และเอทานอล (12.13 มิลลิกรัมตอลิตร)  ตามลําดับ สําหรับตัวทําละลายท่ีเปนน้ําใหผลการสกัด

สารประกอบฟนอลิกในรูปของกรดแกลลิกมากกวาการสกัดดวยเอทานอลบริสุทธ์ิ ท้ังนี้เนื่องจากกรดแกลลิกมีความเปนข้ัวสูง

กวาสารประกอบฟนอลิกอ่ืน จึงทําใหผลการสกัดกรดแกลลิกดวยน้ําไดปริมาณท่ีสูงมากกวาการสกัดดวยเอทานอลบริสุทธ์ิ  

นอกจากนี้ยังพบวา ศรินรัตน  ฉัตรธีระนันท  (2556) ไดศึกษาฤทธ์ิตานออกซิเดชันของขอยดําโดยวิธี DPPH พบวาขอยดํา                

มีคา IC50 ของสารสกัดใบขอยดําท่ีสกัดดวยเอทิลอซีเตตมีคาเทากับ 4.46 ±0.04 และเอทานอล 95% 4.03±0.14 มิลลิกรัมตอ

ลิตร ตามลําดับ และสารสกัดขอยดําจากเอทานอล 95% มีความสามารถตานออกซิเดชันไดดีกวาสารสกัดจากเอทิลอะซีเตต  

พันณชิตา จรัสเพชร (2556) ศึกษาวิเคราะหสารกลุมฟนอลิกในเปลือกมังคุดท่ีมีสีตาง ๆ กัน ไดแก สีเหลือง สีแดง และ               

สีมวงเขม พบวา สีแดงมีปริมาณสารประกอบฟนอลิกโดยรวมสูงท่ีสุด และจากการวิเคราะหดวย HPLC ในเปลือกมังคุดจะมี

สารกลุมฟนอลิกสูงสุด รองลงมาคือ สารกลุมไฮดรอกซีซินนาเมต และฟาโวนอยด  และนอกจากนี้ ศิวาพร ศิวเวชช (2558)  

ไดศึกษาทดลองสกัดสารประกอบฟนอลิกจากเปลือกมันฝร่ังดวยน้ํา เมทานอล เอทานอล 95% และอะซีโตน พบวา สารสกัด

แหงดวยเมทานอลและเอทานอล 95% มีคารอยละฟนอลิกท้ังหมดสูงท่ีสุด และผลการวิเคราะหดวย HPLC พบวามี กรด               

แกลลิกมากท่ีสุด รองลงมาคือ กรดแคฟเฟอิก กรดคลอโรจินิก และกรดโพรโตแคทีคูอิก ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประมาณ

สารประกอบฟนอลิกและฤทธ์ิตานออกซิเดชันข้ึนอยูกับชนิดของพืช และตัวทําละลาย  กลาวคือ จากรายงานของ 

Mazandarani et al. (2012) พบวาสารสกัด แอซีโตนจากรากของ Onosma dichroanthum Boiss มีปริมาณสารประกอบ   

ฟนอลิกรวม  ปริมาณฟลาโวนอยดรวม ปริมาณแอนโธไซยานินรวม และฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ DPPH สูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ

กับสารสกัดเอทานอล  สารสกัดเมทานอล และสารสกัดคลอโรฟอรม ในขณะท่ีรายงานของ Ghasemzadeh et al. (2011) 

พบวาสารสกัดดวยเมทานอลจากลําตนใตดินของ Zingiber officinale มีปริมาณ สารประกอบฟนอลิกรวม และฤทธ์ิตาน

ออกซิเดชันสูงกวาสารสกัดดวยแอซีโตนและคลอโรฟอรม ตามลําดับ จากผลการทดลองเบื้องตนทําใหทราบองคประกอบ

ทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ตานออกซิเดชัน ของสารสกัดจากขอย ในเขตอําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี  ผูวิจัยเห็นวาควรจะ

ศึกษา สารสกัดจากใบขอยในข้ันตอไป คือ ศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพอ่ืน ๆ เชน ฤทธ์ิตานอักเสบ ฤทธ์ิตานจุลชีพ เปนตน และ    

แยกองคประกอบทางเคมีเพ่ือหาโครงสรางทางเคมีตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. พืชสมุนไพรขอย เปนพืชท่ีสามารถนํามารับประทานเพ่ือปองกันโรคหัวใจ  มะเร็ง  เบาหวาน ความดันได        

แตควรนํามาหมักดวยเหลาขาว 40 ดีกรี กอนรับประทานอยางนอย 5 ชั่วโมง ซ่ึงจะชวยใหมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระไดมากกวา

การรับประทานกับน้ําเปลาถึง 4 เทา             

2. ควรศึกษาฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรขอยในสวนตาง ๆ ใหละเอียด เชน แยกเปนสวนของราก ลําตน    

ใบ และผล เพ่ือใหทราบคุณสมบัติเบื้องตนใหมากขึ้น    

3. ควรมีการวิเคราะหหาปริมาณสารฟโนลิกท้ังหมด โดยวิธีอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม                 

4. ควรมีการคนควาวิจัยชนิดของสารประกอบฟนอลิกในพืชสมุนไพรขอยชนิดอ่ืน ๆ หรือในสถานท่ีปลูกอ่ืน ๆ 

เปรียบเทียบกัน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้ การสร้างโมเดล

สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ใช้กลุ่มตัวอย่าง เยาวชน 280 คน ที่ใช้วิธีสุ่มแบบหลายชั้นภูมิ 

เครื่องมือที่ใช้ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงส ารวจ การ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และวิเคราะห์ปัจจัยชิงสาเหตุด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

ผลการวิจัยพบว่า โมเดลตัวแปรขององค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบย่อย 93 ตัวแปรคัดสรร ซึ่งมี

ข้อมูลที่เหมาะสม โดยมีค่า Chi-Square χ2 = 43.903, DF = 31, CMIN/DF = 1.056, GFI = 0.938, AGFI = 0.979, ECVI 

= 0.202, Model AIC = 112.00, NFI = 0.941, CFI = .959, RMR = 0.033, and RMSEA = 0.026 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นขึ้นอยู่กับ ตัวแปรเชิงสังเกต การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน 

(BINH) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน (BOUTH) ความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น (PROUNDOUT) การคล้อยตาม

เพื่อนบ้าน (CONFORM) และความสามารถ (ABILITY) โดยมีค่า Factor Loading ตามล าดับ ดังนี้ 0.93, 0.89, 0.87, 0.85 

และ 0.80 

สรุปได้ว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง 11 ตัวแปรสังเกตและ 2 ตัวแปรแฝงมีความตรงเชิงโครงสร้างในระดับสูง 

โดยสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งสามารถน าไปออกแบบในการพัฒนา

โมเดลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
 

ค าส าคัญ : วัยรุ่น, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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Abstract 

The purpose of this research was to analyze components of causal factors affecting to 

adolescent alcohol drinking in bangrakam sub-district, Bangrakam District, Phitsanulok Province. The 

samples used in the study were 280 adolescents who were selected by multistage random sampling and 

questionnaire used for correcting data. The data were analyzed by mean, standard deviation, exploratory 

factor analysis, confirmatory factor analysis, and analyzed causal factors affective by AMOS program.  

The research found that the variables model was composed of 11 factors from 93 selected variables 

and consistent with empirical data (χ2 = 43.903, DF = 31, CMIN/DF = 1.056, GFI = 0.938, AGFI = 0.979, 

ECVI = 0.202, Model AIC = 112.00, NFI = 0.941, CFI = .959, RMR = 0.033, and RMSEA = 0.026). The 

components of causal factors affecting to adolescent alcohol drinking was based on observed variable 

drinking alcoholic beverages in the home (BINH), drinking alcoholic beverages outside the home (BOUTH), 

pride of distinction (PROUNDOUT), consciousness of neighbors (CONFORM), and ability ( ABILITY) with the 

loading factor of 0.93, 0.89, 0.87, 0.85 and 0.80, respectively. 

The reasonable of influence between the variables in the both eleven observed variables and 

two latent variables of the variable model had high construct validity by EFA and CFA that can be used 

for development an alcohol beverage controlling model. 
 

keywords: adolescent, alcohol beverage, alcohol drinking 

 

บทน า   

ประเทศไทย โดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (2557) ได้ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุราในช่วงปี 
2544-2554 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ภาพรวมความชุกของนักดื่มในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมานั้น
ค่อนข้างคงที่ โดยมีทิศทางลดลงเล็กน้อย คือ จากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 31.5 ในปี 2554 ซึ่งลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
0.37 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2554 คนไทยเกือบ 17 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คิดเป็นร้อยละ 31.5 ของประชากรผู้ใหญ่ โดย
ส่วนใหญ่เป็นนักดื่มชาย ดื่มกว่าร้อยละ 75 เป็นกลุ่มประชากรที่อายุ 25-59 ปี และมีนักดื่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี เกือบ 2.5 
ล้านคน ประมาณร้อยละ 15 ของนักดื่มทั้งหมด ในระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมาเยาวชนดื่มเพิ่มขึ้นในขณะที่ประชากรกลุ่มอื่นดื่ม
ลดลง จากร้อยละ 21.6 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 23.7 ในปี 2554 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ส่วนอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปนั้น คือ 20.4 ปี ประชากรชายเริ่มดื่มที่อายุเฉลี่ย 19.4 ปี ส าหรับประชากรหญิง
เริ่มดื่มเฉลี่ยที่อาย ุ24.5 ปี  

นอกจากนี้ สุรายังได้ชื่อว่าเป็น “Gateway Drugs” (Steinberg. 1996) คือ เป็นทางผ่านไปสู่ยาเสพติดร้ายแรง 
เพราะในกลุ่มวัยรุ่นมีการดื่มสุราก่อนที่จะใช้ยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆ ดังเช่น การศึกษาของ Steinberg (1996) ได้สรุปล าดับ
ขั้นตอนในการทดลองใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นไว้ดังนี้ (1) ดื่มเบียร์และไวน์ (2) ดื่มสุรา (3) สูบกัญชา และ (4) ใช้ยาเสพติด
ร้ายแรงประเภทอื่นๆ เช่น โคเคน ยากระตุ้นประสาท แอล เอส ดี เป็นต้น 

ผลการส ารวจสถิติการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปี 2546-2547 พบว่า นิสิต/นักศึกษา (ช่วงอายุ 19-22 ปี)ใน
สถาบันอุดมศึกษามีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 49.72 (ยุพดี ศิริวรรณ, 2551) และยังเป็นกลุ่มเป้าหมายในการขยายตัว
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ของธุรกิจหรือเป็นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ การดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาท าให้เกิดผลเสียทั้งในด้านพฤติกรรมสุขภาพและ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น ขาดเรียนไม่ส่งการบ้าน ทะเลาะกับเพื่อน และมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ท าผิดกฎหมาย มี
ปัญหาสุขภาพในเพศหญิงยิ่งดื่มมากก็ท า ให้มีเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจและถูกกระท าทางเพศ (Ullman, 
Karabatsos, & Koss, 1996; Ham and Hope, 2003) จากการศึกษาผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ด้านการเรียนของ
นิสิต/นักศึกษาต่างประเทศจ านวน 37,000 คน ใน 66 สถาบันพบว่า มีนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 38 ไม่ประสบความส าเร็จใน
ด้านการเรียน คาดว่าในแต่ละปีจะมีนิสิต/นักศึกษาที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถถึงร้อยละ  32 
(Wechsler,Davenport, Dowdall, Moneykens, & Castill,1994; Hingston et al., 2001 อ้างถึงใน Ham and Hope, 
2003) 

จากข้อมูลข้างต้น ในการที่จะหาวิธีการปรับเปลี่ยนหรือลดพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น/นิสิต/นักศึกษา  
อาจต้องใช้องค์ความรู้และกระบวนการที่หลากหลาย โดยเฉพาะทางจิตวิทยาและการพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสิต/นักศึกษาให้สามารถยุติการดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็มีหลายช่องทาง ด้วยเหตุนี้
ทีมวิจัยศึกษา “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก” เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการป้องกันการดื่มสุรา และเลิกดื่มสุราด้วย
ตนเองภายใต้แนวคิดมาตรฐานวัยรุ่นเขตภาคเหนือของไทยในทศวรรษหน้า เพื่อเป็นต้นแบบในการป้องกันการดื่มสุรา และเลิก
ดื่มสุราด้วยตนเอง แก่เยาวชนในภาคต่างๆ  ของประเทศไทย ในมุมมองของวัยรุ่นเขตภาคเหนือของไทย ซึ่ งคาดหวังว่าจะเป็น
แนวทางที่ดีที่เกิดจากความเข้มแข็งของวัยรุ่นไทยในภาพรวมของประเทศ ด้วยการเสริมแรงบนพื้นฐาน คิดเอง ท าเอง และ
แก้ปัญหาเอง โดยมีการสร้างและตรวจสอบรูปแบบ  การทดลองใช้รูปแบบเพื่อศึกษา และการประเมินผลรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันปัญหาในภาพรวมของเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนอนาคตของชาติที่มีความเสี่ยงต่อการมัวเมาไปกับสิ่งเสพย์ติดที่ท าให้เกิด
เป็นปัญหาสังคมตามมา และยังรวมถึงการป้องกันซึ่งความเสียหายทั้งกับตัวบุคคล ครอบครัว รวมทั้งประเทศอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบาง

ระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ก าหนดเพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรม ได้แก่ การรับรู้การดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจ าแนกตามลักษณะตัวแปรแฝง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย 
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของวัยรุ่นรวม 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ฯลฯลักษณะ
ข้อค าถามมีทั้งเป็นแบบเติมค าลงในช่องว่างและให้เลือกตอบ (Check List)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้วิจัยได้พัฒนา แบบสอบถามในการศึกษา
ในครั้งนี้ขึ้นโดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดของ Greenberg and Baron (2003) มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ  
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การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ   

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎี ต่างๆ ที่น ามาใช้ในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวัดตัวแปร จากนั้นก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และโครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัด และ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการสร้างแบบทดสอบ และน าแนวคิดมาพัฒนาและปรับปรุงข้อ
ค าถาม  

2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความ ครอบคลุมของเนื้อหาของข้อค าถาม 
ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ตลอดจนรูปแบบของแบบทดสอบ และน าเสนอแบบสอบถามกับวัยรุ่นที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 ราย เพื่อท าการพิจารณาตรวจสอบความเข้าใจภาษาและเนื้อหา หลังจากนั้นน ามาปรับแก้ไขข้อ
ค าถามต่างๆเพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง   

3. การหาความเชื่อมั่น (Reliability)    
3.1 น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับวัยรุ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน    
3.2 หลังจากที่น าแบบสอบถามไปทดสอบขั้นต้นแล้ว จึงน าไปวิเคราะห์หาความ สอดคล้องภายใน ( Internal 

consistensy) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เป็นสถิติวิเคราะห์   
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราคของแบบสอบถามรายปัจจัย อยู่ระหว่าง .627 – .931 

และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบราคของแบบสอบถามรายด้านอยู่ ระหว่าง .832 -.952 แสดงว่าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
มีคุณภาพในเรื่องความเที่ยง มีความเหมาะสมที่ จะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงที่
ใช้ได้ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า .50 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544: 71)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ได้จากการศึกษาทบทวน รวบรวม และเรียบเรียง จากหนังสือ บทความจากวารสาร วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 

งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการค้นคว้าจากเครือข่าย

คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยการส ารวจ  (Survey Method) โดยการใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้   

1. ประสานหน่วยงานเพื่อ เข้าไปท าการวิจัย ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลการวิจัย  

2. ผู้วิจัยใช้วิธีการติดต่อทางโทรศัพท์เพ่ือทราบผลการพิจารณาของหน่วยงานในการเข้าไปเก็บข้อมูลการวิจัย 

3. เมื่อหน่วยงานอนุญาตให้สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยด าเนินการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน

งานเพื่อจัดส่งแบบสอบถาม (แจก แบบสอบถามมากกว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30) ให้กับกลุ่มตัวอย่าง   

4.  ผู้วิจัยจัดเตรียมแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบแล้ว และจัดส่งแบบสอบถามโดยตรงกับหน่วยงาน  

5. การแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยประสานกับเจ้าหน้าที่ ที่ผู้วิจัย ติดต่อขอเก็บข้อมูลเป็นผู้ ด าเนินการแจก

แบบสอบถามให้กับวัยรุ่น โดยแจกให้กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ หน่วยงาน ใช้ระยะเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม 3 สัปดาห์  

6. การรับแบบสอบถามคืน ผู้วิจัยจะประสานกับเจ้าหน้าที่ ในการก าหนดรับแบบสอบถามคืน   

7. ได้รับแบบสอบถามคืนจ านวนทั้งสิ้น 280 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างและเพียงพอส าหรับการวิจัย ตรวจสอบ

ความ สมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วพบว่าใช้ได้ครบทุกชุด เตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ค่าสถิติต่างๆ ดังนี้  

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ ได้จากการเก็บรวบรวม

เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัวเป็นการวิเคราะห์โดย ใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ใน การศึกษา การวิเคราะห์ในส่วนนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแบบวัดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ด้วยการ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจโดยการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principle Components 

Extraction) ร่วมกับการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) เพื่อให้ได้

กลุ่มตัวแปรแยกออกตามองค์ประกอบหลัก โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา องค์ประกอบที่ได้คือ องค์ประกอบที่ได้มีค่าไอเกน 

(Eigenvalue) ≥ 1.00 ขึ้นไป และตัวแปรแต่ละ ตัวในองค์ประกอบต้องมีค่ายน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 

0.3 ขึ้นไป การวิเคราะห์ ในส่วนนี้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

3. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และองค์ประกอบเชิง ยืนยันอันดับสอง 

(Second Order Confirmatory Factor Analysis) จากข้อมูลในส่วนของการรับรู้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นที่เป็นจริง เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดตัวแปรแฝงแต่ละด้าน โดยใช้

โปรแกรม AMOS 

4. วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของโมเดล ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของ โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากสถิติวัดความกลมกลืน 

(goodness of fit measures) พิจารณาได้จากค่าสถิติ  ดัชนี ตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-แสควร์( 2 χ ) 

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit index: GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (adjusted 

goodness of fit index: AGFI) พร้อมทั้งค านวณขนาดอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยที่ส่งผลต่อ 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นด้วยโปรแกรม AMOS 

 

ผลการวิจัย  

1. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) 
1.1 ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่น ามาศึกษาโดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy พบค่า KMO หรือ MSA เท่ากับ 0.912 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะ
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดีมากตามเกณฑ์ของ Kim and Mueller [Kim, Jae-on & Charles W. Mueller 1978] 
และผลการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบว่าตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.000 แสดงว่าตัวแปรต่างๆสามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

1.2 ผลการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) พบค่า
ความร่วมกัน (Communality) ของตัวแปรแต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  รวมทั้งหมดจ านวน 93 ตัวมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.557 - 0.833 เป็นขนาดปานกลาง-มาก มีแนวโน้มที่น่าจะสามารถเข้าอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้ 
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1.3 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) แสดงใน
ตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการหมุนแกนองค์ประกอบแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ 

 
Component 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
(Eigen 
value) 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
(Eigen 
value) 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 26.388 28.073 28.073 26.388 28.073 28.073 
2 13.649 14.520 42.593 13.649 14.520 42.593 
3 3.672 3.907 46.499 3.672 3.907 46.499 
4 3.266 3.475 49.974 3.266 3.475 49.974 
5 2.339 2.489 52.463 2.339 2.489 52.463 
6 2.058 2.189 54.652 2.058 2.189 54.652 
7 1.971 2.096 56.748 1.971 2.096 56.748 
8 1.655 1.761 58.509 1.655 1.761 58.509 
9 1.583 1.684 60.193 1.583 1.684 60.193 
10 1.404 1.494 61.687 1.404 1.494 61.687 
11 1.375 1.463 63.150 1.375 1.463 63.150 
12 1.370 1.457 64.607 1.370 1.457 64.607 
13 1.272 1.354 65.961 1.272 1.354 65.961 
14 1.168 1.243 67.204 1.168 1.243 67.204 
15 1.125 1.197 68.401 1.125 1.197 68.401 
16 1.099 1.169 69.570 1.099 1.169 69.570 
17 1.048 1.115 70.685 1.048 1.115 70.685 
18 1.030 1.096 71.781 1.030 1.096 71.781 
19 1.019 1.084 72.865 1.019 1.084 72.865 

 

1.4 ผลการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบปรับโครงสร้างและตั้งชื่อองค์ประกอบ จากตารางที่ 3 พบว่าตัวแปรที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ท้ังหมดจ านวน 93 ตัว สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบ (Component) ได้จ านวน 19 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน 

(Eigen value) เกิน 1.00 ซึ่งแสดงว่าแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 93 ตัว ได้มากกว่า 

1.00 องค์ประกอบทั้งหมด 19 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด 93 ตัวได้ร้อยละ 72.865 

เมื่อพิจารณาจัดให้ตัวแปรแต่ละตัวเข้าอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียวที่ตัวแปรนั้นมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) สูงสุดแล้วพบว่าสามารถจัดเข้าองค์ประกอบทั้ง 19 องค์ประกอบได้ครบทั้ง 93 ตัว
โดยที่แต่ละองค์ประกอบประกอบด้วยตัวแปรจ านวน 1-40 ตัว ตัวแปรแต่ละตัวที่จัดเข้าองค์ประกอบแล้วมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.557 ถึง 0.833 ตรงกับที่ผู้วิจัยต้องการใช้เฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปซึ่งมี
อยู่จ านวน 93 ตัวพอดี องค์ประกอบที่ปรับแล้วนี้ได้รับการตั้งชื่อให้สื่อความหมายได้สอดคล้องครอบคลุมรายการตัวแปรในแต่
ละองค์ประกอบดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การปรับโครงสร้างองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 

ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ด้าน (Side/ Core Component) องค์ประกอบ (Sub-Component) 

1) ด้านการให้ความรูค้วามเข้าใจ (GIVEK) 1. (GIVEK1) คนในครอบครัวของท่าน ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้
เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 

 2. (GIVEK2) คนในครอบครัวของท่าน ทราบว่าการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัว 

 3. (GIVEK3) คนในครอบครัวของท่าน เคยเล่าตัวอย่างของคนที่เกิด
อุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ฟัง  

 4. (GIVEK4) คนในครอบครัวของท่าน บอกท่านว่าการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก่อนขับขี่รถท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 5. (GIVEK5) การเลี่ยงสังสรรค์ในครอบครัว ท าให้สนุกสนานได้โดยไม่มีการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2) ด้านการให้ค าแนะน า (GIVEADV) 6. (GIVEADV1) คนในครอบครัวของท่าน ห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 7. (GIVEADV2)  อ าเภอแม่เมาะคนในครอบครัวของท่าน แนะน าให้ท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา แทนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 8. (GIVEADV3) คนในครอบครัวของท่าน บอกให้ท่านปฏิบัติปฏิบัติตาม
ตัวอย่างเพื่อนบ้าน ที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 9. (GIVEADV4) คนในครอบครัวของท่าน ห้ามปรามมิให้ท่านเข้ายุ่ง
เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

 10. (GIVEADV5) คนในครอบครัวของท่าน สั่งห้ามน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เข้ามาในบ้าน 

 11. (GIVEADV6) คนในครอบครัวของท่าน เสนอแนะวิธีการในหลีกเลี่ยงการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับท่าน  

ด้าน (Side/ Core Component) องค์ประกอบ (Sub-Component) 

3) ด้านการก าหนดมาตรการลงโทษ (PUNISH) 12. (PUNISH1) คนในครอบครัวลงโทษท่าน เมื่อรู้ว่าท่านดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 13. (PUNISH2) คนในครอบครัวเฆี่ยนตี เมื่อท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 14. (PUNISH3) คนในครอบครัวหักค่าใช้จ่าย ที่ต้องใช้ในการด ารงชีวิตปกติ 
เมื่อรู้ว่าท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 15. (PUNISH6) คนในครอบครัวกักกัน หรือสั่งห้ามออกจากบ้านในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อรู้ว่าท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

4) ด้านความสามารถ (ABILITY) 16. (ABILITY1) ฉันสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้ดีเท่าผู้อื่น 

 17. (ABILITY2) ฉันพอใจในความสามารถที่ตนเองมีอยู่ 

 18. (ABILITY3) เพื่อนๆ บ้านยอมรับความสามารถในการท างานของฉัน 

 19. (ABILITY4) ฉันสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 20. (ABILITY5) ในการจะท าอะไรก็ตาม ฉันจะท าอย่างเต็มความสามารถ 

 21. (ABILITY6) ฉันไม่เคยท าอะไรส าเร็จ 

 22. (ABILITY7) ฉันสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน ได้ทุกเรื่อง 

 23. (ABILITY8) ฉันเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

 24. (ABILITY9) เพื่อนบ้าน มอบหมายให้ฉันท างานในต าแหน่งส าคัญ 

 25. (ABILITY10) ฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ 

 26. (ABILITY11) ฉันรู้สึกว่าตนเองเป็นคนทีม่ีอนาคต 

 27. (ABILITY12) ฉันพอใจในการใช้ชีวิตของฉันท่ีมีต่อครอบครัว 

 28. (ABILITY13) ฉันอยากเป็นคนอื่นมากกว่าตนเอง 

5) ด้านความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา 
(PROUNDF) 

29. PROUNDF1) ฉันพอใจในหน้าตาของฉัน 

 30. (PROUNDF2) ฉันพอใจรูปร่างของฉัน 

 31. (PROUNDF3) รูปร่าง หน้าตาของฉันไม่ดีเหมือนกับผู้อื่น 

 32. (PROUNDF4) ฉันเป็นสวย/ คนหล่อ 

6) ด้านความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น 
(PROUNDOUT) 

33. (PROUNDOUT1) ฉันเป็นที่รักของเพื่อนๆ 

 34. (PROUNDOUT2) ฉันมีความสามารถพิเศษ 

 35. (PROUNDOUT3) บางครั้งฉันรู้สึกว่า ไม่มีใครต้องการฉันเลย 

 36. (PROUNDOUT4) ฉันเป็นที่พึ่งพาของผู้อ่ืนได้ 

 37. (PROUNDOUT5) เพื่อนๆ มักมาปรึกษาฉันเสมอ เมื่อต้องการปรับทุกข์ 

 38. (PROUNDOUT6) เพื่อนๆ แสดงให้ฉันรู้ว่าฉันมีส่วนช่วยในการท างาน
ร่วมกับเขาได้ 

 39. (PROUNDOUT7) ฉันได้รับค าชม เรื่องการท างานต่างๆ เสมอ 

ด้าน (Side/ Core Component) องค์ประกอบ (Sub-Component) 

7) ด้านการยอมรับตนเอง (ACCEPT) 40. (ACCEPT1) ฉันโกรธเมื่อมีคนพูดติเตียนฉัน 

 41. (ACCEPT2) ถึงแม้วา่ฉันจะไม่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิต ฉันก็ไม่
เสียใจเพราะฉันท าดีที่สุดแล้ว 

 42. (ACCEPT3) ฉันมักได้รับค าชมเสมอว่า เป็นคนมีน้ าใจ 

 43. (ACCEPT4) ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก 

 44. (ACCEPT5) ฉันเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 

 45. (ACCEPT6) ฉันไม่เคยท าอะไร ประสบความส าเร็จ 

 46. (ACCEPT7) ฉันรู้สึกว่าตัวฉันเองยังมีสิ่งดีอยู่หลายประการ 

8) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CREAT) 47. (CREAT1) ฉันท างานตามวิธีการตามก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 48. (CREAT2) ฉันคิดหาวิธีท างานใหม่ๆ เพื่อให้งานส าเร็จเร็วขึ้น 

 49. (CREAT3) ฉันชอบลอกเลียนแบบการท างานจากคนอื่นๆ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

 50. (CREAT4) ฉันมักหาวิธีการท างานทางลัดเพื่อให้ได้รูปแบบการท างาน
แบบใหม ่

 51. (CREAT5) ฉันชอบท ากิจกรรมที่ต้องแข่งขันกับคนอื่น 

 52. (CREAT6) ฉันชอบน าวัสดุหรือส่ิงของเหลือใช้มาดัดแปลงใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 53. (CREAT7) ฉันได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น งาน
ประเพณี งานกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอๆ 

9) ด้านการคล้อยตามเพื่อนบ้าน (CONFORM) 54. (CONFORM1) เมื่อเพื่อนๆ ชวนไปดื่มแอลกอฮอล์ท่านจะท าตามค าชวน
นั้น 

 55. (CONFORM2) ท่านเป็นคนเตรียมกับแกล้ม/ เครื่องดื่ม ตามที่เพื่อนมอบ
ให้ท า 

 56. (CONFORM3) ในงานเลี้ยงสร้างสรรค์ ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
ค าชักชวนของเพื่อน 

 57. (CONFORM4) เมื่อเพื่อนชวนไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะไปกับ
เพื่อนด้วย 

 58. (CONFORM5) หลังเลิกงาน เพื่อนบ้านจะรวมกลุ่มกัน และคุยกันเรื่อง
การไปหาที่ดื่มแอลกอฮอล์ ท่านจะเข้าร่วมกับเพื่อนด้วย 

 59. (CONFORM6) เมื่อถูกเพื่อนขอร้องให้ด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใน
งานสังสรรค์ต่างๆ ท่านจะปฏิเสธทันที 

 60. (CONFORM7) เมื่อเพื่อนให้ด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท่านจะปฏิเสธ
ได้อย่างมีเหตุผล 

 61. (CONFORM8) เมื่อเพื่อนด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และชวนท่านไป
เที่ยวต่อ ท่านไปตามค าชวนนั้น 

ด้าน (Side/ Core Component) องค์ประกอบ (Sub-Component) 

ด้านการคล้อยตามเพื่อนบ้าน (CONFORM) 62. (CONFORM9) ในสถานบันเทิงหากมีผู้ใดชักชวนให้ท่านดื่มสุรา โดย
บอกว่า ที่นี่ใครๆ ก็ดื่มทั้งนั้น ท่านปฏิเสธแล้ว แต่ผู้นั้นก็ยังก็ยังชักชวนอีก
เหมือนเดิม ท่านจึงดื่มสุราตามค าชวนนั้น 

 63. (CONFORM10) ขณะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ก าลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ท่านถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ดื่ม ท่านจะดื่มตามค าชวนนั้น 

 64. (CONFORM11) เมื่อมีเวลาว่าง เพื่อชวนไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ด้วยกัน ท่านจะตอบตกลง เนื่องจากเป็นการพักผ่อน คลายความเครียด 
และเพื่อความสุกสนานร่วมกันกับเพื่อน 

 65. (CONFORM12) เมื่อเพื่อนชวนท่านไปเที่ยวคาราโอเกะ และสถาน
บันเทิงเพื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท่านจะตอบตกลงทันที 

 66. (CONFORM13) เมื่อเพื่อนชวนให้เขากลุ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
ท่านจะตอบตกลงเข้าร่วมกลุ่มด้วย 

 67. (CONFORM14) หลังเลิกงาน เพื่อนๆ คะยั้นคะยอให้ท่านไปดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยกัน ท่านตอบตกลง เนื่องจากเป็นการผ่อน
คลายความเครียดจากการท างาน 

 68. (CONFORM15) เมื่อกลุ่มเพื่อนสนิทของท่าน ชวนให้ท่านดื่มเครื่องดื่มที่
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

มีแอลกอฮอล์ ท่านจะดื่มตามค าชวน เนื่องจากเกรงใจเพื่อน 
 69. (CONFORM16) เมื่อท่านเกิดความเครียด เพื่อนๆ มักจะชวนท่านไปดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งท่านจะร่วมดื่มกับเพื่อนๆ ด้วย 
 70. (CONFORM17) เมื่อมีความสุข หรือประสบความส าเร็จในบางสิ่ง

บางอย่าง เพื่อนๆ มักจะชวนท่านไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ท่านจะ
ร่วมด่ืมตามค าชวนนั้น 

10) ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน 
(BINH) 

71. (BINH1) เมื่อข้าพเจ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในบ้าน ข้าพเจ้าดื่ม
ร่วมกับสมาชิกในบ้าน 

 72. (BINH2) ข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในบ้านตามล าพัง 
 73. (BINH3) เมื่อข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน ข้าพเจ้าจะดื่ม

เฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานสังสรรค์ในกลุ่มญาติพี่
น้อง 

 74. (BINH4) ข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้านของข้าพเจ้าโดยไม่มี
โอกาสพิเศษใดๆ 

 75. (BINH5) ข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เมื่อมีเรื่องกังวลใจ 
 76. (BINH6) เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน ข้าพเจ้ามักไปเที่ยวต่อ 
 77. (BINH7) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มในบ้าน ได้แก่  

เหล้าแดงผสมโซดา 
 78. (BINH8) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มในบ้านได้แก่ 

สุราผสมน้ าอัดลม 
 79. (BINH9) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มในบ้าน ได้แก่  

40 ดีกรี 
 80. (BINH10) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มในบ้านได้แก่ 

เบียร์ สปาย 

ด้าน (Side/ Core Component) องค์ประกอบ (Sub-Component) 

11) ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน
(BOUTH) 

81. (BOUTH1) ข้าพเจ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกบ้านตามล าพังคน
เดียว 

 82. (BOUTH2) เมื่อข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน ข้าพเจ้า
จะดื่มเฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานวันเกิด งานสังสรรค์ในกลุ่ม
ญาติพ่ีน้อง 

 83. (BOUTH3) ข้าพเจ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้านของข้าพเจ้า
โดยไม่มีโอกาสพิเศษใดๆ 

 84. (BOUTH4) ข้าพเจ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน เพราะเพื่อน
ชวน และไม่สามารถปฏิเสธเพื่อนได ้

 85. (BOUTH5) ข้าพเจ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน เพราะเครียด
หรือมีเรื่องกังวลใจ 

 86. (BOUTH6) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มนอกบ้าน 
ได้แก่  เหล้าแดงผสมโซดา 

 87. (BOUTH7) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มนอกบ้าน 
ได้แก่ สุราผสมน้ าอัดลม 

 88. (BOUTH8) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มนอกบ้าน 
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2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก (1st Order CFA) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกพบว่ามี 11 องค์ประกอบที่จัดเป็นองค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบ
หลัก 2 ด้าน ในโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก ดังรายละเอียดในภาพที่ 1 และตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรกของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก กับข้อมูลเชิงประจักษ์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
 

ได้แก่  40 ดีกรี 
 89. (BOUTH9) ชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ข้าพเจ้าดื่มนอกบ้าน 

ได้แก่ เบียร์ สปาย 
 90. (BOUTH10) ข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหาร ผับ คา

ราโอเกะ 
 91. (BOUTH11) ข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่บ้านเพื่อน 
 92. (BOUTH12) ข้าพเจ้าด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสวนสาธารณะ 

หรือที่สาธารณะ 
 93. (BOUTH13) เมื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นอกบ้าน เพื่อนมักจะชวน

พากันไปเที่ยวต่อ ที่ ผับ, เทค, คาราโอเกะ และข้าพเจ้าไปด้วย 
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ดัชนีความกลมกลืน 
(Fit Index) 

เกณฑ์ด ี
(Acceptable Threshold Levels) 

ค่าที่ได ้
(The values 
obtained) 

ผลการพิจารณา
(Consideration) 

สรุป(Decision) 

- Chi-Square χ2 > 0.05 43.903 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- CMIN/DF < 2.00 1.056 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- GFI > 0.90 0.938 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- AGFI > 0.90 0.979 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- ECVI <ECVI for Saturated Model (0.290) 0.202 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- Model AIC <Saturated AIC (110.00) 112.00 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- NFI > 0.90 0.941 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- CFI > 0.90 0.959 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- RMR < 0.05 0.033 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

- RMSEA < 0.05 0.026 ผ่านเกณฑ์ดี ดี 

AGFI, adjusted goodness-of-fit index; AIC, Akaike information criterion; CFI, comparative fit index; CMIN/DF, 2 statistics and 
degrees of freedom ratio; ECVI, expected cross-validation index; GFI, goodness-of-fit index; NFI, normed-fit index; RMR, root 
mean square residual; RMSEA, root mean square error of approximation. 

อภิปรายผล  

1.ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
วัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก พบว่าตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 93 ตัวสามารถจัดกลุ่มเป็น
องค์ประกอบได้ 19 องค์ประกอบโดยที่แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกนมากกว่า 1.00 และองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 72.865 น้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแต่ละตัวมีค่าตั้งแต่ 0.557 ถึง 0.833 
แสดงว่าตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์สามารถใช้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 
ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกได้ ทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรที่มีเอกสารและงานวิจัยรองรับ
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางจึงได้ตัวแปรส าคัญที่สอดคล้องและครอบคลุมโครงสร้างใหญ่
ของประเด็น 11 ด้าน คือ ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ (GIVEK) ด้านการให้ค าแนะน า (GIVEADV) ด้านการก าหนดมาตรการ
ลงโทษ (PUNISH) ด้านความสามารถ (ABILITY) ด้านความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา (PROUNDF) ด้านความภาคภูมิใจใน
ลักษณะเด่น (PROUNDOUT) ด้านการยอมรับตนเอง (ACCEPT) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (CREAT) ด้านการคล้อยตาม
เพื่อนบ้าน (CONFORM) ด้านการคล้อยตามเพื่อนบ้าน (CONFORM) ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน (BINH) และ
ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน(BOUTH) 

จากตัวแปรทั้งหมด 93 ตัวที่สามารถจัดกลุ่มเข้าองค์ประกอบได้ 19 องค์ประกอบแล้วนั้น ผู้วิจัยได้เลือกมาใช้
เฉพาะตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเกิน 0.50 คือ 0.557 ถึง 0.833 ซึ่งมีอยู่ 93 ตัวใน 19 องค์ประกอบและได้ปรับ
โครงสร้างองค์ประกอบเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้เป็น 11 องค์ประกอบ (จากตัวแปรคัดสรร 93 ตัว) ซึ่งยังคงครอบคลุม
โครงสร้างใหญ่ 11 ด้าน แล้วจึงน าไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างอีกครั้งโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่แรกของรูปแบบนี้ พบว่าโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ด้านและองค์ประกอบย่อย 11 องค์ประกอบโดยที่โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของเยาวชนในต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนผ่าน
เกณฑ์ดีทุกตัวในปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก แสดงว่าองค์ประกอบเชิงยืนยันที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างดีสามารถใช้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
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ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกได้ การที่พบว่า
โมเดลมีความเที่ยงตรงดีเนื่องจากตัวแปรและองค์ประกอบที่น ามาวิเคราะห์ดังกล่าวมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับ
และผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจมาแล้วเมื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจึงพบว่ามีความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งควรแก่การน าเข้าในภาพใหญ่ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่จะด าเนินการทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ พร้อมกับ
ประเมินผลการด าเนินการรูปแบบต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย   

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของโมเดล จากข้อมูลเยาวชนในต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลก พบว่าโครงสร้างใหญ่ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบาง

ระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 11 ด้านคือ คือ ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ (GIVEK) ด้านการให้ค าแนะน า 

(GIVEADV) ด้านการก าหนดมาตรการลงโทษ (PUNISH) ด้านความสามารถ (ABILITY) ด้านความภาคภูมิใจในรูปร่างหน้าตา 

(PROUNDF) ด้านความภาคภูมิใจในลักษณะเด่น (PROUNDOUT) ด้านการยอมรับตนเอง (ACCEPT) ด้านความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ (CREAT) ด้านการคล้อยตามเพื่อนบ้าน (CONFORM) ด้านการคล้อยตามเพื่อนบ้าน (CONFORM) ด้านการดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน (BINH) และด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน(BOUTH) จัดเป็นองค์ประกอบได้ 

11 องค์ประกอบจากตัวแปรคัดสรร 93 ตัว 

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดล จากข้อมูลเยาวชนในต าบลบางระก า อ าเภอบาง
ระก า จังหวัดพิษณุโลก พบว่าโมเดลองค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น 
ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ด้านจากองค์ประกอบย่อย 11 
องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างดีเนื่องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีโดยมีค่าสถิติ
วัดความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัวทั้ง 2 กรณีดังนี้ 

2.1 โมเดลองค์ประกอบของรูปแบบที่พึงประสงค์ค่า χ2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ p-value = 0.063 [Barrett, 2007] 
ค่า CMIN/DF=1.056 [Wheaton et al, 1977], [Tabachnick and Fidell, 2007] ค่า GFI = 0.938 ค่า AGFI = 0.979 
[Miles and Shevlin, 1998] ค่า ECVI= 0.202 (ค่าECVI for Saturated Model) [Byrne,1998] ค่า Model AIC =112.00 
(ค่า Saturated AIC) [Akaike, 1974], [Diamantopoulos and Siguaw, 2000] ค่า NFI = 0.941 [Hu and Bentler, 
1999] ค่า CFI = 0.959 [Hu and Bentler, 1999] ค่า RMR= 0.033 [Byrne,1998; Diamantopoulos and Siguaw, 
2000] และค่า RMSEA = 0.026 [Hu and Bentler, 1999], [Steiger, 2007] โดยมีเรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรเชิง
สังเกต (Observed variable) ตามค่า Factor Loading ดังนี้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในบ้าน (BINH) มีค่า Factor 
Loading = 0.93 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอกบ้าน (BOUTH) มีค่า Factor Loading = 0.89 ความภาคภูมิใจใน
ลักษณะเด่น (PROUNDOUT) มีค่า Factor Loading = 0.87 การคล้อยตามเพื่อนบ้าน (CONFORM) มีค่า Factor Loading 
= 0.85 และความสามารถ (ABILITY) มีค่า Factor Loading = 0.80  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกที่วิเคราะห์ขึ้นนี้มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรองรับและได้รับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 2 ครั้งคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับที่สองและพบว่ามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างดีจึงสามารถน าไปใช้ศึกษาเพื่อการออกแบบแนวทางปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกได้ 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
2.1 องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า 

อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลกที่วิเคราะห์ขึ้นในครั้งนี้เน้นให้เหมาะสมกับนโยบายการป้องกันและควบคุมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของวัยรุ่น หากต้องการใช้องค์ประกอบที่ค านึงถึงนโยบายที่กว้างขวางหรือซับซ้อนมากกว่านี้อาจเพิ่มเติม
องค์ประกอบนโยบายเข้ามาได้อีก ซึ่งอาจใช้หลักของระบาดวิทยาที่ว่าด้วยสาเหตุ (Agent) พาหะ (Host) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมกับในความรับผิดชอบมากขึ้นและน าองค์ประกอบที่ปรับแล้วนี้ไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใหม่โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เชิงส ารวจและ /หรือองค์ประกอบ
เชิงยืนยัน 

2.2 องค์ประกอบของโมเดลที่ทีว่ิเคราะห์ข้ึนในครั้งนี้เหมาะส าหรับศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น ต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก หากต้องการศึกษา ในต าบลอื่น ในพื้นที่
อื่นๆจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขตัวแปรและองค์ประกอบให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันตามนโยบายการ
ป้องกันและควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นและบริบทได้ และน าตัวแปรและองค์ประกอบที่ปรับแล้วนี้ไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างใหม่โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ เชิงส ารวจและ /หรือองค์ประกอบเชิง
ยืนยัน 
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บทคัดย่อ 

โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โรคนี้ยังเป็น

สาเหตุของการพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งมีปัจจัยมาจากผู้ป่วยขาดความรู้และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่

เหมาะสม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อระดับความรู้และพฤติกรรม

การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 47 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2) แบบวัดความรู้ และ 3) 

พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Wilcoxon Sing-

Rant test ผลการศึกษาพบว่าหลังสิ้นสุดโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองมีระดับค่าคะแนนความรู้ และพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองเฉลี่ยสูงขึ้นหลังทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ(p<0.05)  ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่าการใช้

โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 

 

ค าส าคัญ : การจัดการตนเอง  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  พฤติกรรมการดูแลตนเอง  

 

Abstract 

 Hypertension is a non-communicable diseases which have been increasing worldwide and 

Thailand. The disease is also a cause of disability and death. The factors related this crucial issue were 

patients lacking knowledge and inappropriate self-care behaviors. The purpose of this study was to 

examine the Effectiveness of Self-Management Supportive Program on Knowledge and Self-Care Behavior 

among 47 patients with hypertension, that one groups pre-post test design . The research instruments 

composed of: 1)  the Hypertension Self-Management Supportive Program, 2) and knowledge,  and 3) self-

care behavior in hypertension patients questionnaires. the data were analyzed using descriptive statistic 

and Wilcoxon Sing-Rant test. The results showed that: after completion of program",  knowledge and self-

care behavior of  samples were significantly higher than those before implemented  the program(p<0.05).  
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It can be summarized that the Hypertension Self-Management Supportive Program could improve 

knowledge and self-care behavior in hypertension patients.  

 

keywords : self-management, hypertension patients, self-care behavior 

 

บทน า   

 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ จากสถานการณ์พบว่ามีจ านวนผู้ป่วย

เพิ่มข้ึนทั้งในประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2568 ทั่วโลกว่าจะมีผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงประมาณ 1.56 พันล้านคน (ส านักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค , 2559) และจากข้อมูลพบว่าประเทศไทย

อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในปี พ.ศ. 2559 – 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  8,000.15 , 8,716.67 และ 

9,662.39 ต่อแสนประชากรตามล าดับ (ส านักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ , 2561) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัจจัยผู้ป่วยขาด

ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง อีกทั้งการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชนท าให้มี

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ดังนี้ พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารโซเดียมสูง อาหารที่มี

ไขมันสูง อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารที่มีน้ าตาลสูง เป็นต้น พฤติกรรมสูบบุหรี่ พฤติกรรมดื่มสุรา พฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดไม่เหมาะสม (วิไลวรรณ ทองเจริญ, 2558) จากพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสมกับโรคจึงท าให้ผู้ป่วยไม่

สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ส่งผลท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ความพิการ และเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลกถึง 7.5 

ล้านคน หรือร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด (WHO, 2015)  

 จากการส ารวจบ้านดอนทองหมู่ที่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีประชากรป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง 145 คน มีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 186.5  ต่อพันประชากร และมีอัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูง9.52 

คนต่อพันประชากร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนทอง,  2561)  และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

พบว่า ผู้ป่วยยังขาดความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จึงท าให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรการดูแลตนเองไม่

เหมาะสม ดังนี้ ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารโซเดียมสูง อาหารที่มีไขมัน

สูง อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง อาหารที่มีน้าตาลสูง เป็นต้น พฤติกรรมสูบบุหรี่ พฤติกรรมดื่มสุรา พฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่างๆตามมา เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ

อุดตัน โรคหัวใจ ตลอดจนเกิดความพิการและรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2558) 

 จาการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรคความดันโลหิตสูงนั้น 

พบว่าทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม เป็นทฤษฎีการพยาบาลที่สนับสนุนให้บุคคลดูแลสุขภาพด้วยตนเองเน้นที่การดูแลสุขภาพ

เป็นรายบุคคล  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ (Dorothea E. Orem, Susan G. Taylor, 

Kathie McLaughlin Renpenning; 2001) จากการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงพบว่า การที่ผู้ป่วยตั้งเป้าหมายและตรวจสอบด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องและ

น าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม (จันทร์จิรา สีสว่าง, ปุลวิชช์ ทองแตง และและดวงหทัย ยอดทอง; 

2557)  ผู้วิจัยสร้างโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้น าสู่พฤติกรรม

การดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรค  และป้องกันเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการ

สนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการ

สนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนการ

จัดการตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม  

 2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหลังได้รับโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการ

ตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มในการสร้างโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูงขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่เหมาะสม เช่น การ

รับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด การรับประทานยา การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เป็นต้น และมี

ความต้องการจะดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรค ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรมฯ สนับสนุน ชี้น าเพื่อให้ผู้ป่วยมีคะแนนความรู้และ

พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงขึ้น  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental  research design) โดยเป็นกลุ่มเดียวกันวัดก่อนและ

หลังการทดลอง (one groups pre-post test design) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดี สามารถติดต่อสื่อสารได้ 

ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมการวิจัย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือมีความล าบากใน

การเคลื่อนไหว เป็นต้น สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ อาศัยอยู่ในต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งอยู่

ในเขตความรับผิดชอบของ รพ.สต.ดอนทอง จ านวน 105 คน โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ที่มี

ความสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมฯ จ านวน 47 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ทดลอง 

  (1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ โดยน าไปทดสอบกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น KR20 เท่ากับ 0.89   และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

ความดันโลหิตสูง 5 ตัวเลือก จ านวน 8 ข้อ แบบวัดความรู้และพฤติกรรมฯนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบ

869



ความตรงเชิงเนื้อหา (content validility ) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา 

การภาษา และน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าไปทดสอบกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach's alpha เท่ากับ 0.87 

  (2) เครื่องมือที่ใช้ทดลอง คือ โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มในการออกแบบโปรแกรมโดยมีกิจกรรการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ และการฝึกทักษะ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เนื้อหาของโปรแกรมเป็นการให้ความรู้และการจัดการตนเองเกี่ยวกับ 

โรคความดันโลหิตสูงเรียง ประกอบด้วย การจัดการตนเอง ด้านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกก าลังกาย การ

จัดการความเครียด การรับประทานยา การมาตรวจตามนัดและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเริ่มจากสัปดาห์ที่ 1 วันที่1 

มอบคู่มือการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้กลุ่มตัวอย่าง สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1-3 อบรมให้ความรู้โดยใช้เวลา

หัวข้อละ 30 นาที และให้กลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามหัวข้อดังกล่าวและหาแนวทางจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคใน

การจัดการตนเองที่ผ่านมา 30 นาที สัปดาห์ที่1 วันที่ 4-7 และสัปดาห์ที่2 1-3 ผู้ป่วยปฏิบัติตามแผนการจัดการตนเองตามที่ได้

ตั้งเป้าหมายไว้ โดยผู้วิจัยติดตามโดยการเยี่ยมบ้านและมีการประเมินผลในสัปดาห์ที่2 4-7 โปรแกรมฯ และคู่มือฯได้รับการ

ตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านและปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  ก่อนด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้มีการขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์ ดังนี้ 

   (1) ก่อนการด าเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับค าชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ และสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

  (2) ก่อนการโปรแกรมฯนี้ต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างก่อน 
  (3) ผู้วิจัยจะมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนใช้โปรแกรมฯกับกลุ่มตัวอย่าง 
  (4) กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรมฯกับผู้วิจัยได้ตลอดระยะเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง
เหตุ 
  (5) โปรแกรมฯไม่มีผลต่อที่เป็นอันตรายแก่กลุ่มตัวอย่าง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ประเมินความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองฯก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยใช้แบบวัดความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลตนเอง และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองฯ 
  (2)  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ด าเนินกิจกรรมในสัปดาห์ที่1 วันที่ 1-3 โดยใช้เวลา
ในแต่ละหัวข้อละ 30 นาที 
   (2.1) อาหาร: ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ และ
กระตุ้นกลุ่มตัวอย่างร่วมคิดกิจกรรมการเอกส่วนประกอบของอาหาร “NCDs บรรเทาได้ด้วยอาหารดี วิถีชุมชนเรา 2561”
   (2.2) ออกก าลังกาย: อธิบายความส าคัญและประโยชน์ของการออกก าลังกายโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิคส์ และให้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละ  
   (2.3) อารมณ์: อธิบายความส าคญัของการควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสม สอนการหัวเราะบ าบัด 
และกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติตาม  
   (2.4) สุรา: ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสุรา ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย เพื่อให้กลุ่ม
ตัวอย่างตระหนักถึงโทษของการดื่มสุราโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์   
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   (2.5) สูบบุหรี่: ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์   
   (2.6) การรับประทานยาการรักษาอย่างต่อเนื่องและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน: ให้ความรู้
เกี่ยวกับการรับประทานยาความส าคัญในการรักษาอย่างต่อเนื่อง และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
   (2.7) กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และ
กิจกรรมตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับโรค 
   (2.8) มอบคู่มือความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
  (3) ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามหัวข้อดังกล่าวและหาแนวทางจัดการกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในการจัดการตนเองในสัปดาห์ที่1 วันที่ 1-3 โดยใช้เวลาในแต่ละหัวข้อละ 30 นาที 
  (4) กลุ่มตัวอย่างด าเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในสัปดาห์ที่1 วันที่ 4-7 และสัปดาห์ที่2 1-3 
  (5) การประกวด Role model NCDS สุขภาพดีประจ าปี 2561 โดยประเมินจากแบบวัดความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองฯ โดยผู้ที่มีคะแนนเพิ่มมากที่สุดจะได้รับใบเกียรติบัตรจากผู้อ านวยการรพ.สต.ดอนทอง 
  (6) เกมส์จัดเมนูอาหาร 3 มื้อหลักต่อวัน “NCDs บรรเทาได้ด้วยอาหารดี วิถีชุมชนเรา 2561”  โดย
ประเมินจากวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จ านวนแคลลอรี่ เพื่อเป็นการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหาร 
  (7) การประกวดการออกก าลังกายประกอบดนตรีมังคละ โดย ประเมินจากท่าและคะแนนโหวตจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  (8) กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคและประเมินความรู้ และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองฯหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดยใช้แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองฯกลุ่ม
ตัวอย่าง ในสัปดาห์ที่2 4-7 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  และวิเคราะห์

เปรียบเทียบของคะแนนความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองฯ โดยใช้สถิติ Wilcoxon Sing-Rant test 

 

ผลการวิจัย  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=47) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ                                        
 ชาย       16   34.04 
 หญิง       31   65.96 
อายุ 
 41-50 ปี       7   14.89 
 51-60 ปี       14   29.80 
 61-70 ปี       15   31.91 
 71-80 ปี       8   17.02 
 81 ขึ้นไป       3   6.38 
ระดับการศึกษา 
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 ประถมศึกษา      38   80.85 
 มัธยมศึกษาศึกษา/ปวช.     7   14.89 
 อนุปริญญา /ปวส.      1   2.13 
 ปริญญาตรี      1   2.13 
ระยะเวลาการเจ็บป่วยโรคความดันโลหิตสูง  
 น้อยกว่า 5 ป ี      4   8.51 
 5-10 ป ี       37   78.72 
 มากกว่า 10 ป ี      6   12.77 
วิธีการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

กินยาแผนปัจจุบันร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   19   40.43 
กินยาแผนปัจจุบัน      28   59.57 

ระดับความดันโลหิต 
ความดันโลหิต  < 130/80 mmHg    29   61.70 

ความดันโลหิต ≥ 130/80 mmHg     18   38.30 
ดัชนีมวลกาย  

< 18.5  kg/m2      2   4.26 
18.5 -22.9  kg/m2      17   36.17 
23 – 24.9 kg/m2      11   23.40 
25 -29.9 kg/m2      12   25.53 

   ≤ 30 kg/m2      5   10.64 

   จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.96 ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 55.31        

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 80.85  รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษา/ปวช. ร้อยละ 14.89          

ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเจ็บป่วย 5-10 ปี ร้อยละ 78.72 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีเลือกวิธีการดูแลรักษาด้วยกินยาแผนปัจจุบัน 

ร้อยละ 59.57 และกินยาแผนปัจจุบันร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 40.43  ผลการตรวจระดับความดันโลหิต พบว่า   

มีผู้ป่วยที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (< 130/80 mmHg) ร้อยละ 61.70และผู้ป่วยที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้ (≥ 

130/80 mmHg) ร้อยละ 38.30 และผลการประเมินดัชนีมวลกาย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายสมส่วน (18.5 -22.9 

kg/m2) ร้อยละ 36.17  และผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วน (≥23 kg/m2) ร้อยละ 59.57 

 

ตารางท่ี 2 แสดงเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

N Z Asymp. 
Sig. (2-tailed) 

Posttest – pretest scores 47 -6.033a .00* 
a Based on negative rank 
*p-value < 0.05 
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  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon Sing-Rant test พบว่า ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ        

กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ฯแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) และมีค่า Z เท่ากับ  

-6.033a  

ตารางท่ี 3 แสดงเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

N Z Asymp. 
Sig. (2-tailed) 

Posttest - pretest scores 47 -5.275a .00* 
a Based on negative rank 
*p-value < 0.05 
  จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon Sing-Rant test พบว่า ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ กลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองฯแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) และ  

มีค่า Z เท่ากับ  -5.275a 

 

อภิปรายผล  

     ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนน

เฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นจากก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม  (1) ด้านความรู้ฯแสดงให้เห็นถึงโปรแกรมฯมีผลต่อการเพิ่มระดับค่า

คะแนนเฉลี่ยความรู้ฯ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีสอนบรรยายแบบมีส่วนร่วมผ่านภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง อีกทั้ง

สื่อที่เลือกใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่มีการสอดแทรกความรู้ที่สั้น กระชับ ผ่านการเล่นเกมส์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้มี

กระบวนการคิด วิเคราะห์ในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ พร้อมแจกคู่มือคู่มือการดูแลตนเอง ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงจึงมีความสนใจต่อปัญหาสุขภาพของตนเองอยู่แล้ว จึงท าให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของไพโรจน์ มะกล่ าด า, 2558; วิริยา สุขวงศ์, ธนพร วรรณกูล และชลิดา โสภิตภักดีพงษ์; 2554 ที่ได้ศึกษาเกี่ยวการ

ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง

ของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (2) ด้านพฤติกรรม

การดูแลตนเองฯ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมฯส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นก่อนเข้าร่วมโปรแกรม อัน

เนื่องมาจากกิจกรรมในโปรแกรมให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้วิธีการจัดการตนเอง การตั้งเป้าหมาย การแลกเปลี่ยนการหาแนว

ทางการแก้ไข การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง การติดตามพฤติกรรมด้วยกระบวนการเยี่ยมบ้าน และการกระตุ้น

ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมการประกวด Role model NCDS  การออกก าลังกาย เกมส์จัดเมนูอาหาร และคู่มือฯ

ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติม และวิธีการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของจันทร์จิรา สีสว่าง และคณะ, 2557; ไพโรจน์ มะกล่ าด า, 2558; วิริยา สุขวงศ์, ธนพร วรรณกูล, ชลิดา โสภิต

ภักดีพงษ์; 2554 ที่ได้ศึกษาเกี่ยวการจัดการตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการดูแล

ตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสูงมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาครั้งนี้ควรขยายผลโดยการศึกษาและติดตามผลของโปรแกรมฯอย่างต่อเนื่อง โดยขยายระยะเวลาในการ

ติดตามผล 3 เดือน และ 6  เดือนเพื่อประเมินการคงอยู่ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง นอกจากนี้การประเมินผลลัพธ์ควรมี

การประเมินระดับความดันโลหิต เพื่อจะได้ศึกษาว่าโปรแกรมนี้ส่งผลต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตหรือไม่  และ

ด าเนินการปรับโปรแกรมฯให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 

สรุปผลการวิจัย   

 โปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้

เกี่ยวกับการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิต

สูงเพิ่มข้ึน เนื่องจากโปรแกรมฯมีกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคโดยวิธีการจัดการตัวเอง การอบรมให้ความรู้ที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง       

การติดตามพฤติกรรมโดยผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน การประกวด Role model NCDS  การออกก าลังกาย   และเกมส์จัด

เมนูอาหาร ตลอดจนมีคู่มือการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นสื่อที่เหมาะกับวัยของกลุ่มตัวอย่าง   
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บทคัดย่อ 

ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส าคัญในผู้สูงอายุ เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดภาวะสมองเสื่ อมจะเพิ่ม

มากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ภาวะสมองเสื่อมมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทในสมองและความผิดปกติจากส่วนอื่น

ของร่างกายที่ส่งผลให้สมองท าหน้าที่ผิดปกติ จนมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือตัวเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน 

และสุดท้ายท าให้ผู้สูงอายุต้องเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงในที่สุด ดังนั้นการป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุจึงมีความส าคัญ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี  และสามารถช่วยเหลือและพึ่งพิงตนเองได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้การ

ใช้นวัตกรรม ต่อระดับความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย คัดเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และนวัตกรรม 

“Memory Block Dementia box”  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Wilcoxon Signed – Rank test  

ผลการศึกษาพบว่าหลังใช้นวัตกรรมฯ กลุ่มตัวอย่างมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ

(p<0.05)  ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาได้ว่านวัตกรรมฯส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับในการป้องกัน

ภาวะสมองเสื่อมเพิ่มข้ึน 
 

ค าส าคัญ : ภาวะสมองเสื่อม  ป้องกัน  ผู้สูงอายุ นวัตกรรม   

 

Abstract 

 Dementia is the major public health problem. Incidence of dementia increases when the age 

increases. Dementia is induced by a disorder of the nerve cells in the brain and disorders from other parts 

of the body and eventually the dementia patients will be totally dependent. Therefore prevention of 

dementia is very important for preventing elderly people from morbidity and mortality. The purpose of 

this study was to examine the effect of an innovation " Memory Block Dementia box" on knowledge 

towards dementia prevention in risk elderly group . 30 samples were purposively selected.                  
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The instruments composed of an innovation " Memory Block Dementia box" and knowledge towards 

dementia prevention in risk elderly group questionnaires. The data were analyzed using descriptive 

statistic and Wilcoxon Signed – Rank test. The results showed that: after implemented an innovation " 

Memory Block Dementia box", knowledge towards dementia prevention of  samples were significantly 

higher than those before implemented an innovation(p<0.05). It can be summarized and discussed that 

an innovation  " Memory Block Dementia box" could improve knowledge towards dementia prevention of  

samples. 
 

keywords : dementia, prevention, elderly,  innovation 

 

บทน า   

 ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในปัจจุบันโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี จากสถานการณ์ผู้สูงอายุ

ทั่วโลกก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยมีจ านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

องค์การอนามัยโลกรายงานว่าใน ค.ศ.2012 มีผู้ป่วยสมองเสื่อมเกือบ 35.6 ล้านคน และจะเพิ่มเป็นสองเท่า (65.7 ล้านคน) 

และสามเท่า (115.4 ล้านคน) ใน ค.ศ. 2030 และ ค.ศ. 2050 ตามล าดับ (WHO, 2012)   ภาวะสมองเสื่อมพบได้ทุกประเทศ

ทั่วโลก มากกว่าครึ่งของผู้ป่วย ร้อยละ 58 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลาง และคาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 

70 ใน ค.ศ. 2050 ในปี ค.ศ. 2012 ทั่วโลกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมากกว่าปีละ 604พันล้านดอลล่าร์

สหรัฐ (WHO, 2012) ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นเป็นร้อย

ละ 16.3 และพ.ศ.2595 เพ่ิมเป็นร้อยละ 27.1 โดยคาดการณ์ว่าอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับสูง 

(คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2561)  โดยโรคที่เกิดกับวัยสูงอายุเป็นล าดับต้น คือ ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ซึ่งเป็น

กลุ่มอาการที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติในการท างานของสมองด้านการคิดและสติปัญญา โดยมีการเสื่อมของความจ า  เป็น

อาการเด่น มีความผิดปกติด้านความคิด  การตัดสินใจ การเคลื่อนไหว ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม บุคลิกภาพ 

และอารมณ์ รวมถึงมีความสามารถในการคิดเชิงซ้อน (Abstract thinking) ลดลง จนท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินชีวิตลดลง 

ก่อให้เกิดผลเสียต่อการท างาน สังคม และความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์, 2557) โดยจากการศึกษาภาวะ

สมองเสื่อมในประเทศไทย พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมคิดเป็นร้อยละ 12.4 ซึ่งมาจากปัจจัยปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ 

ดังนี้ 1.อายุ 60 ปีขึ้นไป 2.บุคคลในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น และปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ ดังนี้ 1.หลอดเลือดแดงใน

สมองแข็ง(atherosclerosis)  2.ระดับความดันโลหิต ความดันโลหิตทั้งสูงและต่ า 3.ภาวะไขมันในเลือดสูง  4.โรคเบาหวาน  

5.การได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ 6.ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร 7.สูบบุหรี่ 8.การดื่มแอลกอฮอล์ และ9.การออก

ก าลังกายน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซ่ึงปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาจะให้เกิดภาวะสมองเสื่อม (มุกดา หนุ่ยศรี, 2559) 

 จากการส ารวจข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่หมู่ 2 ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

พบว่า ประชาชนป่วยด้วยภาวะสมองเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 0.36 และยังพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ ผู้ที่

มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 26.47 มีประชาชนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 25.75 โดยแบ่งเป็น มีประชาชนป่วย

ด้วยโรคเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 7.10 มีประชาชนที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 18.65 และมีประชาชนที่
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ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คิดเป็นร้อยละ 2.49 นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

สุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ดังนี้ ประชาชนรับประทานอาหารไม่เหมาะสมในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมร้อย

ละ 56.32 ประชาชนไม่ได้ออกก าลังกายอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 28.35 ประชาชนดื่มสุรา 

คิดเป็นร้อยละ 17.75 และประชาชนสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 31.56 อันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดภาวะสมองเสื่อม จากการ

สัมภาษณ์พบว่า ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อม และยังขาดการรับรู้ว่าตนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มี โอกาส

เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง  พบว่า

ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม เป็นทฤษฎีการพยาบาลที่สนับสนุนให้บุคคลดูแลสุขภาพด้วยตนเองเน้นที่การดูแลสุขภาพเป็น

รายบุคคล  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้ป่วยมีความรู้ การรับรู้ตลอดจนท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้ (Dorothea E. 

Orem, Susan G. Taylor, Kathie McLaughlin Renpenning; 2001) 

 จากสถานการณ์และปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ความส าคัญของปัญหาภาวะสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้

กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง จึงได้จัดท านวัตกรรม“Memory Block Dementia box กล่องความจ ากันสมองเสื่อม”เพื่อให้

ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับป้องกันภาวะสมองเสื่อม  และน าสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะ

สมองเสื่อมที่ถูกต้องเหมาะสม นับเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในทุกครัวเรือน ให้มีความใส่ใจต่อสุขภาพและมี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี ลดโอกาสการเกิดภาวะสมองเสื่อม  

วัตถุประสงค์การวิจัย  

 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับป้องกันภาวะสมองเสื่อมของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม “Memory Block Dementia box” 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัย (Study design) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental  research 

design) โดยเป็นกลุ่มเดียวกันวัดก่อนและหลังการทดลอง (one groups pre-post test design) เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-

21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1. กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 2 บ้านดอนทองโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) จ านวน 30 คน โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 

   1.1 เกณฑ์คัดเข้า มีคุณสมบัติ ดังนี้  

    (1) เป็นผู้สูงอายุทั้งเพศหญิง-ชาย ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีประวัติโรคประจ าตัวเป็นโรค

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติการได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรง โดยมีปัจจัยที่

กล่าวมาเพียง 1 ข้อถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

    (2) ผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดี สามารถติดต่อสื่อสารได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เป็น

อุปสรรคต่อการเข้าร่วมการวิจัย เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือมีความล าบากในการเคลื่อนไหว เป็นต้น  

    (3) เป็นผู้ที่สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ 
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    (4) มีความสมัครใจในการทดลองใช้นวัตกรรม“Memory Block Dementia   กล่อง

ความจ ากันสมองเสื่อม” 

     

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

  1. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม จ านวน 12 ข้อ แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ได้รับการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validility ) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ

ถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา การภาษา และน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน าไป

ทดสอบกับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

Cronbach's alpha เท่ากับ 0.68 

  2. นวัตกรรม “Memory Block Dementia box” ได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหา (content validility ) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา การ

ใช้ภาษา 

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  ก่อนด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้มีการขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์ ดังนี้ 

   1. ก่อนการด าเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับค าชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ และสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

  2. ก่อนการใช้นวัตกรรมฯนี้ต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างก่อน 
  3. ผู้วิจัยจะมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้นวัตกรรมฯกับกลุ่มตัวอย่าง 
  4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธการใช้นวัตกรรมฯฯกับผู้วิจัยได้ตลอดระยะเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุ 
  5. นวัตกรรมฯไม่มีผลต่อที่เป็นอันตรายแก่กลุ่มตัวอย่าง 
 การด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม  ดังนี้ 

  1. 1 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการให้ความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง การใช้สื่อส าหรับผู้สูงอายุ และนวัตกรรม เพื่อเป็นฐานคิดในการสร้างนวัตกรรมฯ  

  1.2 ร่วมออกแบบนวัตกรรม“Memory Block Dementia box” 
  1.3 สร้างนวัตกรรม “Memory Block Dementiabox โดยมีขั้นตอนดังนี้  
   (1) วาดโครงร่าง ขนาด ความยาว และความลึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   (2) น าไม้มาตัดตามโครงร่างที่วางไว้ โดยมีขนาดแต่ละส่วน ดังนี้ 
    -ขนาดของกล่อง(ขอบนอก)  25 x 45 x 20 cm 

 -ขนาดของขอบวงกลมบนกล่อง ไม้ ( ส าหรับแบ่ งกลุ่ มประชาชน)                  
เส้นศูนย์กลาง 11 cm 

    -ขนาดของลิ้นชัก 14 x 22 x 5 cm  
    -ขนาดแถบไม้ส าหรับเลื่อนบนกล่องไม้  3 x 45 x 4 cm 
    -ขนาดลูกศรเลื่อนได้ 3 x 5  cm 
   (3) น าแผ่นไม้ที่ตัดตามโครงร่างมาประกอบเป็นรูปร่าง ดังรูป  
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(4) จัดท าแทบสี 3 แถบสี ดังนี้  กลุ่มปกติ(สีฟ้า)  กลุ่มเสี่ยง(สีเขียว)  และกลุ่มป่วย(สีชมพู) 

 
 

(6) จัดท าสื่อการให้ความรู้ เกมส์พัฒนาสมอง และคู่มือให้ความรู้ในการป้องกันสมอง ดังรูป 
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1.4  จัดท าเครื่องมือวัดประเมินความรู้ในการป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 

  2. ขั้นทดลองใช้นวัตกรรม   ดังนี้ 

   2.1 คัดกรองกลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้โดยใช้แบบประเมิน  Mini-Mental State 

Examination : MMSE)  พร้อมกับประเมินความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 

   2.2 น านวัตกรรมฯกับกลุ่มตัวอย่างที่มีเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม  โดยกลุ่มตัวอย่าคัดเลือกตาม

เกณฑ์การคัดเข้า “Memory Block Dementia box” จ านวน 30 คน 

   2.3 อธิบายการใช้นวัตกรรมให้กับกลุม่ตัวอย่าง และชี้แจ้งผลระดบัภาวะสมองเสื่อมให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างทราบเป็นสี ดังนี้ 

    -กลุ่มปกติ(สีฟ้า)  โดยมีประวัติส่วนบุคคลคือ อายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่เป็นโรคเรื้อรัง ไม่

เคยประสบอุบัติเหตุทางศีรษะ คัดกรองโดยแบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นเป็นภาษาไทย MMSE-Thai 2002 อยู่ในเกณฑ์

ปกติ  ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ค่าปกติ 

ไม่ได้เรียน (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) 23 คะแนน 

เรียนจบประถมศึกษา 30 คะแนน 

เรียนจบสูงกว่าระดับประถมศึกษา 30 คะแนน 

 

             -กลุ่มเสี่ยง(สีเขียว)  โดยมีประวัติส่วนบุคคลคือ อายุมากกว่าเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป มี

ประวัติเป็นโรคเรื้อรังผู้ป่วย เคยประสบอุบัติเหตุทางศีรษะ  คัดกรองโดย แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นเป็นภาษาไทย 

MMSE-Thai 2002 อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

    -กลุ่มป่วย(สีชมพู)  คัดกรองโดย แบบทดสอบสภาพสมองเบื้องต้นเป็นภาษาไทย 

MMSE-Thai 2002 ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับการศึกษา ค่าปกติ 

ไม่ได้เรียน (อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) <14 คะแนน 
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ระดับการศึกษา ค่าปกติ 

เรียนจบประถมศึกษา <17 คะแนน 

เรียนจบสูงกว่าระดับประถมศึกษา <22 คะแนน 

 

   2.4 ให้ความรูก้ับกลุ่มตัวอย่างตามสีของระดับภาวะสมองเสื่อม พร้อมทั้งบอกอาการและอาการ

แสดงของสมองเสื่อมแต่ละระดับ และการป้องกันและส่งเสริมของภาวะสมองเสื่อม ผ่านสื่อ เกมส์ และคู่มือฯ 

   2.5 ติดตามการใช้นวัตกรรมโดยการเยี่ยมบ้าน 3 ครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ดังนี้ 

               - การติดตามครั้งที่ 1  มีการติดตามห่างจากการใช้นวัตกรรม 1 วัน โดยติดตาม

ประเมินปัญหาอุปสรรคจากการใช้นวัตกรรม ด้วยวิธีซักถาม พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติม 

          - การติดตามครั้งที่ 2  มีการติดตามห่างจากการติดตามครั้งที่1   1 วันโดยติดตาม

ประเมินจากการใช้นวัตกรรม และซักถามเกี่ยวกับความรู้ พร้อมทั้งให้ความรู้เพิ่มเติม 

          - การติดตามครั้งที่ 3  มีการติดตามห่างจากการติดตามครั้งที่2   1 วัน โดยติดตาม

ประเมินจากการใช้นวัตกรรม และเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามและให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติม  

   3 . ขั้นประเมินผล   
    3.1 ประเมินความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในกลุ่มเสี่ยง  โดยใช้แบบสอบความรู้ในการป้องกัน
ภาวะสมองเสื่อมฯก่อนและหลังใช้นวัตกรรมฯ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   

  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ  และ

วิเคราะห์เปรียบเทียบของคะแนนความรู้  โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed -Rank test 

ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=30) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ                                        
 ชาย       7   23.33 
 หญิง       23   76.67 
อายุ 
 61-70 ปี       20   66.67 
 71-80 ปี       8   26.67 
 81 ขึ้นไป       2   6.66 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา      21   70 
 มัธยมศึกษาศึกษา/ปวช.     5   16.67 
 อนุปริญญา /ปวส.      3   10 
 ปริญญาตรี      1   3.33 
โรคประจ าตัว  
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 โรคความดันโลหิตสูง     19   63.33 
 โรคเบาหวาน      6   20 
 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง    5   16.67 
เคยได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะ 

เคย       3   10 
ไม่เคย       27   90 

ดัชนีมวลกาย  
< 18.5  kg/m2      2   6.67 
18.5 -22.9  kg/m2      17   56.67 
23 – 24.9 kg/m2      9   30 
25 -29.9 kg/m2      1   3.33 

   ≤ 30 kg/m2      1   3.33 

   จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.67 ส่วนใหญ่มีอายุ 61-70 ปี  ร้ อ ย ล ะ  6 6 . 6 7 จ บ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70  รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาศึกษา/ปวช. ร้อยละ 16.67   ซึ่งส่วนใหญ่มี

โรคประจ าตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 63.33 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 20 และเป็นโรคเบาหวานร่วมกับ

ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 16.67  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะ ร้อยละ 27 และผลการประเมินดัชนี

มวลกาย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายสมส่วน (18.5 -22.9 kg/m2) ร้อยละ 56.67 และผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายอยู่ใน

ภาวะอ้วน (≥23 kg/m2) ร้อยละ 36.66 

 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการป้องกันสมองเสื่อมของกลุ่มตัวอย่าง  

 
กลุ่มตัวอย่าง 

N Z Asymp. 
Sig. (2-tailed) 

Posttest – pretest scores 30 -3.924a .00* 
a Based on negative rank 
*p-value < 0.05 
  จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Wilcoxon Signed -Rank testพบว่า ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ        

กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ฯแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.05) และมีค่า Z เท่ากับ  

-3.924a 

 

อภิปรายผล  

    นวัตกรรม “Memory Block Dementia box” เป็นรูปแบบการให้ความรู้ในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมใน

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ซึ่งผลการทดลองใช้นวัตกรรม“Memory Block Dementia box”  ท าให้ระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการ

ป้องกันสมองเสื่อมของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างก่อนทดลองใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยส าคัญ(p-value < 0.05)เป็นผลมาจาก

นวัตกรรมฯนี้ ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมด้วยแถบสี ซึ่งจากปัจจัยเสี่ยงที่

ผู้วิจัยก าหนดได้จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองจนเกิดความสนใจในการเรียนรู้
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ถึงวิธีการป้องกันภาวะสมองเสื่อม หลังจากนั้นได้ให้ความรู้ฯโดยผ่านสื่อที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ โดยเน้นเนื้อหาที่กระชับ มี

รูปประกอบ และวิธีการสอนผ่านเกมส์ที่สอดแทรกวิธีการป้องกันภาวะสมองเสื่อม มีการแจกคู่มือวิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อมซึ่ง

เป็นคู่มือฯ ที่เน้นอาหารป้องกันสมองเสื่อม การออกก าลังกาย การจัดการความเครียด การลด/สัมผัสควันบุหรี่ การควบคุม

น้ าหนัก และการพัฒนาสมองโดยกลุ่มตัวอย่างสามารถอ่านทบทวนความรู้จากคู่มือ และมีการติดตามเยี่ยมบ้านสอบถามปัญหา

อุปสรรคตลอดจนให้ความรู้เพิ่มเติม  โดยการให้ความรู้ใช้วิธีการสอนแนะน าจากประสบการณ์เดิมในวิธีการป้องกันภาวะสมอง

เสื่อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้ทบทวนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของณัฐรพี ใจราม, ชุติมา ทองวชิระ และสุชาดา โทผล ,2561; ศรุตา หาวงษ์, วีณา เที่ยงธรรม และสุธรรม นันทมง

คลชัย, 2560 พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมีระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนการทดลอง เนื่องจากมีรูปแบบกิจกรรมที่กระตุ้น

ให้กลุ่มตัวอย่างด้วยกิจกรรมการรับรู้ภาวะสมองเสื่อมเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน

ภาวะสมองเสื่อม กิจกรรมการให้ความรู้เน้นการให้ความรู้ผ่านคู่มือฯ  ซึ่งประกอบด้วย ภาวะสมองเสื่อม อาหารป้องกันสมอง

เสื่อม การจัดการความเครียด การบริการสมอง และการออก าลัง และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาอุปสรรค ซึ่งเป็นการ

ทบทวนความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการติดตามเยี่ยมบ้านช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีระดับคะแนนเฉลี่ยความรู้ในการป้องกันภาวะ

สมองเสื่อมเพ่ิมข้ึน   

  

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ท าการศึกษาในกลุ่มเปรียบเทียบ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษาที่มีกลุ่ม

เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ควรท าการศึกษาต่อเนื่องระยะยาว เพื่อติดตาม

พฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อม ผลการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถคง

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุให้นานที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย   

 นวัตกรรม“Memory Block Dementia box” ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับป้องกันภาวะสมองเสื่อม

เพิ่มข้ึนก่อนการทดลองใช้นวัตกรรมฯ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมต าบลดอนทองที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการเก็บข้อมูล

การวิจัย ขอบคุณผู้สูงอายุ 30 คน ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี พุทธชินราช ที่ให้ความสนับสนุนในการด าเนินการศึกษาในครั้งนี้  
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การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอขอ้มือ 
STUDY OF THE RELATIONSHIP OF THE SCAPULOCOSTAL SYNDROME TO THE  

FLEXOR GROUP OF FOREARM MUSCLE 
 

กัญญาวีร์ แสงอ่อน  ปาริชาต เป้าทอง วศิน บ ารุงชัยชนะ และศุภวัฒน์ สายพานิช    
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษากลุ่มภาวะสะบักจมที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ  เป็นการศึกษาแบบ

ภาคตัดขวางในนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลือกตามเกณฑ์คัดเข้า จ านวน 75 คน ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมและกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ โดยใช้เครื่องวัดระดับความเจ็บปวด เครื่องวัดองศา และ
เครื่องทดสอบแรงบีบมือ ใช้สถิติ Spearman rank correlation coefficient วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะสะบัก
จมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์การวัดองศาการเงยหน้า (0.165,p<0.001) มีความสัมพันธ์กับ
เอียงหูชิดไหล่มีความสัมพันธ์กับแรงบีบมือ (0.179 ,p<0.007) และก้มหน้า (0.165,p<0.001) แรงบีบมือมีความสัมพันธ์กับ 
Flexor carpi ulnaris (0.293,p<0.001) และ Flexor carpi radialis (0.284,p<0.001) ก้มหน้ามีความสัมพันธ์กับข้อศอก 
(0.223,p<0.001) มีความสัมพันธ์กับข้อมือ (0.138 ,p<0.039) มีความสัมพันธ์กับนิ้วชี้  (0.278 ,p<0.001) นิ้วกลาง 
(0.276,p<0.001) นิ้วนาง (0.205,p<0.002) และนิ้วก้อย (0.174,p<0.001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) สรุป
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะสะบักจมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอมือ พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

ค าส าคัญ กลุ่มภาวะสะบักจม, กล้ามเนื้องอข้อมือ 
 

Abstract 
 This research was to study the condition of the scapula that is associated with the wrist 

flexion group. Is a cross-sectional student in Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok, selected 
according to the criteria of admission, 75 people tested the relationship of the scapula group and the 
wrist flexion group by using Algometer, Hand grip dynamometer and Goniometer. Use statistics of 
Spearman rank correlation coefficient to analyze the relationship between the relationship of the 
scapular condition to the wrist flexion group. It was found the relationship to measure degrees to look up 
(0.165, p<0.001) correlated with ear close to the shoulder with relation to the handgrip strength (0.179, 
p<0.007) and bend down the head (0.165, p<0.001). With relation to the handgrip strength with to Flexor 
carpi ulnaris (0.293, p<0.001) and Flexor carpi radialis (0.284, p<0.001). With relation to the bend down 
with the flexor elbow (0.223, p<0.001) with relation to the flexor carpal (0.138, p<0.039) flexor fore finger 
(0.278, p<0.001) flexor medial finger (0.276, p<0.001) flexor ring finger (0.205, p<0.002) and flexor little 
finger (0.174, p<0.001) statistically significant difference (p≤0.05). Summary of the relationship between 
Scapulocostal syndrome with Flexor group of forearm find the relationship statistically significant. 
 

keywords: scapulocostal syndrome, flexor group of forearm 
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บทน า   

 กลุ่มภาวะสะบักจม (Scapulocostal syndrome) คือกลุ่มอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งสาเหตุ
เกิดจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือสภาพการท างานที่ต้องรีบเร่ง รวมถึงการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดอาการปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อรอบกระดูกสะบัก พบอาการปวดร้าว 
(Referred pain) เช่น บ่า ไหล่  คอ ท้ายทอย และด้านหน้าของผนังทรวงอก ซึ่งอาการปวดสะบักเป็นหนึ่งในอาการของกลุ่ม
สะบักจม (วิศรุต บุตรากาศ, 2559) โดยเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อเซอราตัส โพสทีเรียร์ ซูพีเรียร์ (Serratus posterior superior) 
กลุ่มกล้ามเนื้อรอมบอยด์ เมเจอร์ (Rhomboid major), กล้ามเนื้อรอมบอยด์ ไมเนอร์ (Rhomboid minor) และกล้ามเนื้อ
เลเวเตอร์ สแคปปูเล่ (Levator scapulae) ที่อยู่บริเวณหลังส่วนบน (วิศรุต และคณะ 2555) 

การวิจัยของ Samani และคณะ (2556) พบว่าเมื่อนั่งท างานคอมพิวเตอร์นาน ๆ จะพบอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณ
กล้ามเนื้อทราพีเซียส (Trapezius) ซี่งอยู่บริเวณหลังส่วนบน ส่งผลท าให้เกิดอาการปวดไหล่ แขนท่อนล่างและข้อมือ ทั้งนี้
งานวิจัยของ Alizadehkhaiyat และคณะ (2549) ศึกษาความแข็งแรงและความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน การ
ประเมินความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับโรคเทนนิสเอลโบ (Tennis elbow) พบว่ากล้ามเนื้อส่วนบนมีความไม่สมดุลและ
สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อไหล่ แขน และข้อมือ  

เนื่องจากทฤษฏีทางการแพทย์แผนไทย ได้กล่าวถึงโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง มีลักษณะอาการปวดตึงคอ 
บ่า และสะบัก อาจพบอาการปวดร้าวชาแขนด้านนอกและนิ้วมือ และโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 5 หลัง มีลักษณะอาการ
ปวดต้นคอและมึนงงเวียนศีรษะ อาจพบร้าวชาออกแขนด้านใน (มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯอายุรเวทวิทยาลัย
, 2555) ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ ซึ่งมีจุดเกาะต้น (Origin) อยู่บริเวณปุ่มกระดูกด้านในข้อศอก 
(Medial epicondyle) บริเวณข้อศอกแขนด้านใน และอาจจะท าให้เกิดเอ็นด้านในข้อศอกอักเสบ (Golfer elbow) มีอาการ
ปวดข้อศอกกดเจ็บที่ปุ่มกระดูกด้านในขอ้ศอก และปวดมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยงอมือ (ณรงค์ และคณะ, 2547) และอาจจะท าให้เกิด
การกดทับเส้นประสาทอัลน่าบริเวณข้อศอก (Cubital tunnel syndrome) โดยยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอาการ
สะบักจม ที่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้องอข้อมือ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมที่และกลุ่มกล้ามเนื้องอ
ข้อมือ เพื่ออธิบายทฤษฏีในทางการแพทย์แผนไทย ที่อาจสัมพันธ์กับโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง โรคลมปลายปัตคาด
สัญญาณ 5 หลัง และโรคลมปลายปัตคาดข้อศอก ในผู้ที่มีอาการของกลุ่มภาวะสะบักจม 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากลุ่มภาวะสะบักจมที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะสะบักจม กับ
กลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ ซึ่งอาสาสมัครที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 75 คน (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 2 
คน และเพศหญิงจ านวน 73 คน มีอายุระหว่าง 18-39 ปี เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ นักศึกษาวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ที่แพทย์แผนไทยวินิจฉัยว่ามีอาการปวดบริเวณสะบัก 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีอาการปวด
สะบักข้างขวา มีจุดกดเจ็บอย่างน้อยหนึ่งจุดที่บริเวณกล้ามเนื้อสะบักข้างขวา ใช้มือข้างที่ถนัดข้างเดียวกับที่มีอาการปวด และ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณใด ๆ งานวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ SCPHPL 2561-3 ตัวแปรต้นคือ กลุ่มอาการภาวะสะบักจม 
ตัวแปรตามคือ ภาวะอ่อนแรงหรือภาวะหดสั้นของกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ (Flexor group of forearm) ได้แก่ กล้ามเนื้อเฟล็ก
เซอร์ คาร์ไป เรเดียลลิส (Flexor carpi radialis), เฟล็กเซอร์ คาร์ไป ออลนาริส (Flexor carpi ulnaris), พาลมาริส ลองกัส 
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(Palmaris longus), เฟล็กเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส (Flexor digitorum superficialis), เฟล็กเซอร์ ดิจิทอรุม โพร
ฟันดัส (Flexor digitorum profundus) และ เฟล็กเซอร์ โพลิซิส ลองกัส (Flexor pollicis longus) โดยมีการคัดกรองครั้งที่ 
1 โดยการตรวจร่างกายทางแพทย์แผนปัจจุบัน ให้อาสาสมัครอยู่ในท่านั่ง โดยที่มือข้างเดียวกับสะบักที่ปวดนั้นไขว้ไปจับไหล่
ตรงข้าม โดยให้ข้อศอกอยู่แนบชิดกับอก (วิศรุต และคณะ , 2555) และการตรวจร่างกายทางการแพทย์แผนไทย ดูลักษณะ
ทั่วไป ดูจุดเจ็บ สีผิว รอยบวม คล าแนวกระดูกสันหลัง คล ากล้ามเนื้อบ่า สะบัก การก้มหน้าที่ใช้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
สเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ (Sternocleidomastoid) เงยหน้าและเอียงหูชิดไหล่ข้างซ้ายและข้างขวา ที่ใช้การเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสพลีเนียส เซอร์วิซิส (Splenius cervicis) กล้ามเนื้อสพลีเนียส แคปพิติส (Splenius capitis) และ
กล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ การคัดกรองครั้งที่ 2 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมและกลุ่ม
กล้ามเนื้องอข้อมือ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องวัดระดับความเจ็บปวด (Algometer) กดบริเวณจุดกดเจ็บบน
กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส และบริเวณกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส  ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อปลายแขนด้าน
นิ้วหัวแม่มือ บริเวณฝ่ามือ เครื่องวัดองศา (Goniometer) ใช้วัดการงอข้อนิ้วมือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
เฟล็กเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส, เฟล็กเซอร์ ดิจิทอรุม โพรฟันดัส และ เฟล็กเซอร์ โพลิซิส ลองกัส ที่อยู่ในกลุ่มกล้ามเนื้อ
งอข้อมือ วัดการงอข้อมือ ซึ่งเกี่ยวข้องบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เฟล็กเซอร์ คาร์ไป เรเดียลลิส , เฟล็กเซอร์ คาร์ไป ออล
นาริสและ พาลมาริส ลองกัส ที่อยู่ในกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ วัดการงอข้อศอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
เบรเคียลิส (Brachialis) บริเวณต้นแขน  วัดการเอียงหูชิดไหล่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสพลีเนียส 
เซอร์วิซิส กล้ามเนื้อสพลีเนียส แคปพิติส ที่อยู่บริเวณหลังส่วนบน เครื่องทดสอบแรงบีบมือ (Hand grip dynamometer) ใช้
วัดความแข็งแรงขอกล้ามเนื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครในส่วนของข้อมูลตัวอย่างที่
ศึกษา เลือกใช้สถิติ Spearman rank correlation coefficient (วนัชพร และคณะ, 2559) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ 
(correlation: r) ระหว่างความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร 

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

1. เพศ       
1.1. ชาย 2 2.66   
1.2. หญิง 73 97.33   
2. อายุ       
2.1. 10-19 ป ี 23 30.66   
2.2. 20-29 ป ี 50 66.66   
2.3. 30-39 ป ี 2 2.66   

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

3. น้ าหนัก (กิโลกรัม)     53.52 ±10.15 
4. ส่วนสูง (เซนติเมตร)     157.31± 6.49 
5.ค่าดัชนีมวลกาย (กิโลกรัมต่อเมตร)     21.58±3.54 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร พบว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้มีจ านวนทั้งหมด 75 คน  
เป็นเพศหญิง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 97.33 และเพศชาย จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.66 อายุเฉลี่ย 20.76±2.97 
ปี น้ าหนักเฉลี่ย  53.52±10.15 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 157.31±6.49 เซนติเมตร และค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 21.58±3.54 
กิโลกรัมต่อเมตร 
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 2. การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติ Spearman rank correlation coefficient เพื่อแสดงความสัมพันธ์ 
(correlation: r) ระหว่างความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ 
ตารางท่ี 2.1 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจม (Scapulocostal syndrome) กับกลุ่ม
กล้ามเนื้องอข้อมือ (Flexor group of forearm) 
 
 
 

 ** Statistically significant difference (p<0.01, Spearman’s correlation coefficient)    *   Statistically significant difference (p<0.05, Spearman’s correlation coefficient)              

จากตารางที่ 2.1 แสดงการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจม กับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ ดังนี้ 

2.1.1. นิ้วชี้กับนิ้วกลางทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
2.1.2. นิ้วชี้กับนิ้วนางข้างขวา มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
และนิ้วชี้กับนิ้วนางข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
2.1.3. นิ้วชี้กับนิ้วก้อยทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
2.1.4. นิ้วชี้กับข้อมือข้างขวา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
และนิ้วชี้กับข้อมือข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
2.1.5. นิ้วชี้กับการเงยหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.013  

ข้อมูล Correlation coefficient (r) 

ข้างขวา 

p-value 

ช้างขวา 

Correlation coefficient (r) 

ช้างซ้าย 

p-value 

ข้างซ้าย 

1. นิ้วชี้×นิ้วกลาง 0.808 0.001** 0.821 0.001** 

2. นิ้วชี้×นิ้วนาง 0.693 0.001** 0.730 0.001** 

3. นิ้วชี้×นิ้วก้อย 0.477 0.001** 0.484 0.001** 

4. นิ้วชี้×ข้อมือ 0.278 0.001** 0.301 0.001** 

5. นิ้วชี้×การเงยหน้า 0.165 0.013* 0.127 0.056 

6. นิ้วกลาง×นิ้วนาง 0.720 0.001** 0.815 0.001** 

7. นิ้วกลาง×นิ้วก้อย 0.579 0.001** 0.660 0.001** 

8. นิ้วกลาง×ข้อมือ 0.276 0.001** 0.294 0.001** 

9. นิ้วกลาง×การเงยหน้า 0.145 0.029* -0.156 0.019* 

10. นิ้วนาง×นิ้วก้อย 0.719 0.001** 0.749 0.001** 

11. นิ้วนาง×ข้อมือ 

12. นิ้วก้อย×ข้อมือ 

13. ข้อมือ×ข้อศอก 

14. ข้อศอก×การก้มหน้า 

15. Flexor carpi ulnaris×Flexor carpi 

radialis 

16. Flexor carpi ulnaris×แรงบีบมือ 

17. Flexor carpi radialis×แรงบีบมือ 

18. แรงบีบมือ×เอียงหูชิดไหล ่

19. วัดแรงบีบมือ×การก้มหน้า 

0.205 

0.174 

0.138 

0.223 

0.762 

 

0.293 

0.284 

0.179 

-0.191 

0.002** 

0.001** 

0.039* 

0.001** 

0.001** 

 

0.001** 

0.001** 

0.007** 

0.004** 

0.297 

0.162 

0.053 

0.202 

0.745 

 

0.280 

0.252 

0.170 

-0.233 

0.001** 

0.015* 

0.432 

0.002** 

0.001** 

 

0.001** 

0.001** 

0.011* 

0.001** 

20. เอียงหูชิดไหล×่การเงยหน้า 

21. การก้มหน้า×เอียงหูชิดไหล ่

-0.303 

0.165 

0.013** 

0.001** 

0.195 

-0.104 

0.003** 

0.120 

890



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

และนิ้วชี้กับการเงยหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.056 
2.1.6. นิ้วกลางกับนิ้วนางทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 
2.1.7. นิ้วกลางกับนิ้วก้อยทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.001  
2.1.8. นิ้วกลางกับข้อมือท้ัง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
2.1.9. นิ้วกลางข้างขวากับการเงยหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.02 และนิ้วกลางข้างซ้ายกับการเงยหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.019                                                                                                                                                               
2.1.10. นิ้วนางกับนิ้วก้อยทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001                                  
2.1.11. นิ้วนางกับข้อมือข้างขวา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.002   
และนิ้วนางกับข้อมือข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001              
2.1.12. นิ้วก้อยกับข้อมือข้างขวา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.009   
และนิ้วก้อยกับข้อมือข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.015          
2.1.13. ข้อมือกับข้อศอกข้างขวา มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.039   
และข้อมือกับข้อศอกข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.432           
2.1.14. ข้อศอกข้างขวากับการก้มหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
0.001 ข้อศอกข้างซ้ายกับการก้มหน้ามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.002       
2.1.15. กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส กับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส ทั้ง 2 ข้าง มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001                      
2.1.16. กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส กับวัดแรงบีบมือทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001                                                                                    
2.1.17. กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส กับวัดแรงบีบมือทั้ง 2 ข้าง มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า
มาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
2.1.18. วัดแรงบีบมือกับเอียงหูชิดไหล่ข้างขวามีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.007 และวัดแรงบีบมือกับเอียงหูชิดไหล่ข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ 0.011  
2.1.19. วัดแรงบีบมือข้างขวากับการก้มหน้า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ ามาก  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.004 และวัดแรงบีบมือข้างซ้ายกับการก้มหน้า มีความสัมพันธ์กันในทิศทาง 
ตรงกันข้ามในระดบัต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001  
2.1.20. เอียงหูชิดไหล่ข้างขวากับการเงยหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.013 และเอียงหูชิดไหล่ข้างซ้ายกับการเงยหน้า มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ 0.003  
2.1.21. การก้มหน้ากับเอียงหูชิดไหล่ข้างขวา มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า อย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.001 และการก้มหน้ากับเอียงหูชิดไหล่ข้างซ้าย มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกัน 
ข้ามในระดับต่ ามาก อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.120  
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สรุปผลการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความสัมพันธ์ทางสถิติ     ความสัมพันธ์ทางกล้ามเนื้อ 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อข้างขวาสรุปได้ว่า ผู้ที่มีภาวะสะบักจม อาจพบการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
รอบสะบักและกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ เนื่องจากพบความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดังกล่าวในระดับต่ ามาก
จนถึงในระดับสูง โดยพบการเชื่อมต่อกันของกล้ามเนื้อทางคิเนเมติกส์ (Kinematics linkage) คือ การก้มหน้าและการเงยหน้า
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการท างานของกล้ามเนื้อสพลีเนียส เซอร์วิซิส และกล้ามเนื้อสพลีเนียส แคปพิติส เชื่อมต่อกับการเอียงหู
ชิดไหล่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานของกล้ามเนื้อสเตอโนไคลโดมาสตอยด์ เชื่อมต่อกับการวัดแรงบีบมือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ท างานของกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ และเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส เชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ 
คาร์ไพ อัลนาริส ซึ่งกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลิส และกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ คาร์ไพ อัลนาริส มีจุดเกาะต้นอยู่ที่กระดูก
มีเดียล อีพิคอนดายล์ บริเวณข้อศอก และกล้ามเนื้อโพรเนเตอร์ เทอร์เรส ซึ่งมีจุดเกาะต้นอยู่ที่กระดูกมีเดียล อีพิคอนดายล์ 
ท าหน้าที่ในการงอข้อศอกเชื่อมต่อกับการงอข้อศอก เชื่อมต่อกับการงอข้อมือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท างานของกล้ามเนื้อเฟล็ก
เซอร์  คาร์ไพ เรเดียลริส  กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ คาร์ไพ อัลนาลิส และกล้ามเนื้อปาลมาริส ลองกัส เชื่อมต่อกับการงอนิ้วชี้ข้าง
ขวา นิ้วกลางข้างขวา นิ้วนางข้างขวา และนิ้วก้อยข้างขวา ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการท างานของกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ ดิจิโทรุ่ม ซูเปอร์
ฟิเชี่ยลลิส กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ ดิจิโทรุ่ม โพรฟันดัส และกล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ โพลลิซิส ลองกัส และหากการท างานที่
ประสานกันของกล้ามเนื้อตามลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ที่เชื่อมต่อกัน (Myers T, 1997) อาจเป็นได้ว่าการ
ท างานของกล้ามเนื้อท่ีความสัมพันธ์กันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงก่อให้เกิดความผิดปกติชนิดหนึ่งที่เรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อ
ท างานไม่สมดุล (Muscle imbalance ) คือภาวะอ่อนแรงและภาวะหดสั้นของกล้ามเนื้อท างานตรงกันข้ามกัน จึงเกิดอาการ
ปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ (วนัชพร และคณะ,2559) 
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อภิปรายผล  
 จากการศึกษาผู้ที่มีอาการกลุ่มภาวะสะบักจม อาจพบความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อรอบสะบักและกล้ามเนื้องอข้อมือ 

(วนัชพร และคณะ,2559) เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดังกล่าวอยู่ในระดับต่ ามากถึงในระดับสูง 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยกลุ่มภาวะสะบักจม  ที่ใช้มือข้างที่ถนัดข้ างเดียวกับที่มีอาการปวดข้างขวา โดยผลการ

ตรวจร่างกายข้างขวา มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบางมัดต่ ากว่าผลการตรวจร่างกายข้างซ้าย ได้แก่ กล้ามเนื้อสพลีเนียส 

เซอร์วิซิส และกล้ามเนื้อสพลีเนียส แคปพิติส มีจุดเกาะต้นร่วมกันกับกล้ามเนื้อรอมบอยด์ เมเจอร์ กล้ามเนื้อรอมบอยด์ ไม

เนอร์ กล้ามเนื้อเซอร์ราตัส โพสทีเรียร์ ซูพีเรียร์ กล้ามเนื้อลีเวเตอร์ สแคบพูลเล่ และกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ ซึ่งประกอบด้วย

กล้ามเนื้อโพรเนเตอร์ เทอเรส กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ คาร์ไพ เรเดียลลิส กล้ามเนื้อปามมาริส ลองกัส กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ คาร์

ไพ ออลนาริส กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ ดิจิทอรุม ซุเปอร์ฟิเชียลิส กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ ดิจิทอรุม  โพรฟันดัส กล้ามเนื้อเฟล็กเซอร์ 

โพลิซิส ลองกัส และกล้ามเนื้อโพรเนเตอร์ ควอดดราตัส  ซึ่งผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิด Myers ในปี ค.ศ. 1997 การ

เชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อ ลักษณะการเชื่อมต่อนี้ เรียกว่า การเชื่อมต่อกันทางคิเนเมติกส์ (Kinematics 

linkage) (วนัชพร และคณะ,2559) 

 การวิจัยครั้งนี้พบว่า กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภาวะสะบักจม เกิดท างานไม่สัมพันธ์กัน ท าให้กล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกัน
ท างานไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดภาวะอ่อนแรงหรือภาวะหดสั้นของกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ เกิดอาการปวดสะบัก ปวดคอ 
ปวดไหล่ ปวดแขน หรือบริเวณมือร่วมด้วย (Abrams B, 2011) ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการรักษา อาจส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงและหด
สั้นของกล้ามเนื้องอข้อมือส่งผลท าให้เกิดพยาธิสภาพบริเวณแขนท่อนล่าง และอาจจะมีความสัมพันธ์กับโรคเอ็นด้านในข้อศอก
อักเสบ (Golfer elbow) (ณรงค์ และคณะ, 2547) และเกิดอาการกดทับเส้นประสาทอัลน่าบริเวณข้อศอกได้ (คณิตศ์ สนั่น
พานิช, ม.ป.ป.) ซึ่งกลุ่มอาการดังกล่าวจะสอดคล้องกับการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับโรคโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 
หลัง และโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 5 หลัง ดังนั้นการแพทย์แผนไทยควรเพิ่มการรักษาทางหัตถเวชกรรมไทยในส่วนของ
การนวดพื้นฐานแขนด้านนอก,พื้นฐานแขนด้านใน,สัญญาณแขนด้านอก และสัญญาณแขนด้านใน และวางแผนป้องกันการเกิด
โรคลมปลายปัตคาดข้อศอก และโรคลมปลายปัตคาดข้อมือในผู้ป่วยโรคสะบักจมในอนาคตร่วมด้วย    
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะสะบักจมกับกลุ่มกล้ามเนื้องอข้อมือ ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาและการ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ที่สนับสนุนเงินทุน
ในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณอาจารย์วุฒิชัย วิสุทธิพรต ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือในการท าวิจัย ขอบพระคุณ
อาสาสมัครทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและความร่วมมือในการท าวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้วิจัยขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและ
งานวิจัยทุกท่าน  ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ขอบคุณ
เพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาและสุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซึ่งเปิด
โอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจเป็นอย่างดี 
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THE DEVELOPMENT OF COMPASS WHEEL INNOVATION TO CONTROL DIABETES 
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บทคัดย่อ 

              การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรม “ วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
วงล้อเข็มทิศพิชิตเบาหวาน และ วัดความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
และ ความพึงพอใจหลังใช้นวัตกรรมวงล้อเข็มทิศพิชิตเบาหวานของประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจงตามความสมัครใจของผู้ป่วย จ านวน 23 คน ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล  
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าหลังประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานใช้นวัตกรรมวงล้อเข็มทิศพิชิต
เบาหวานมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 81.37 เป็นร้อยละ 94.41  มีคะแนนทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.33 เป็นร้อยละ 90.68  มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 62.73 เป็นร้อยละ 72.05 และมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.43 จากคะแนนเต็ม 5)                
จะเห็นได้ว่า หลังใช้นวัตกรรม “วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน ” ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในหมู่บ้านวังหินมีความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นกว่าก่อนใช้นวัตกรรม 
 
ค าส าคัญ : นวัตกรรม  วงล้อเข็มทิศ   เบาหวาน   

Abstract 

 The purposes of this research were to develop the compass wheel innovation to control 
diabetes mellitus and to examine knowledge, attitude, and behaviors of patients with diabetes mellitus, 
as well as and satisfaction on using the compass wheel innovation to control diabetes of patients with 
diabetes. The participants were 23 patients with diabetes mellitus living in Wanghin community 
Phlaichumphon sub district, Muang district, Phitsanulok province.   The data were analyzed by using 
descriptive statistics. The results showed that: after participating in using the compass wheel innovation to 
control diabetes, the participants had knowledge scores at the good level (94.41%) attitude scores at the 
good level (90.68%) and behavior scores at the medium level (72.05 %). The satisfaction on using the 
innovation of them was good (average 4.43 out of 5).  It can be summarized that after using the compass 
wheel innovation to control diabetes, the scores of knowledge, attitudes, and behaviors were higher than 
those before using the innovation. 
 

keywords : innovation, compass wheel, diabetes mellitus 
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บทน า   

 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่จะมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ     สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติรายงานว่า                        
ในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 415 ล้านคนซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงที่จะเปลี่ยนเป็นผู้ป่วยรายใหม่ จ านวน                           
318 ล้านคน คาดว่าในปี พ.ศ. 2583 จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก จะเพิ่มขึ้นเป็น 642 ล้านคน ในประเทศไทยข้อมูล
ล่าสุดจากการส ารวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2557 พบความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.9 หรือมีจ านวน
ผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณ 5 ล้านคน (ส านักงานโรคติดต่อและไม่ติดต่อ, 2560)  และจากสถานการณ์การเฝ้าระวัง
โรคเบาหวาน จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2560 พบผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 47,242 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  และจ านวน
ผู้ป่วยใหม่ 6,688 คน คิดเป็นอัตราผู้ป่วยรายใหม่ 759.19 ต่อแสนประชากร (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก, 2560)  

 จากการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 ลงศึกษาเก็บข้อมูลในชุมชนบ้านวังหินหมู่ที่ 1 ต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีประชาชนในชุมชนป่วยเป็นโรคเบาหวานจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.13 และมีสมาชิกในชุมชนเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน จ านวน 1 คน คิดเป็นอัตราตาย 1.92 ต่อแสนประชากร และจากการ
ส ารวจข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ป่วยเบาหวานด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จากประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานใน
บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก จ านวน 23 คน จากทั้งหมด 32 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 พบว่า              
มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานคิดเป็น ร้อยละ 81.37  ทัศคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานคิดเป็น ร้อยละ 86.33 และด้านพฤติกรรม
การปฏิบัติตัวถูกต้อง ร้อยละ62.73 เห็นได้ว่าประชาชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ยังมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะ
เรื่องการรับประทานอาหารและยาไม่ตรงเวลาคิดเป็นร้อยละ 56.53 ชอบรับประทานอาหารจุบจิบคิดเป็นร้อยละ56.53 ขาด
การออกก าลังกายคิดเป็นร้อยละ 56.53 ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ าตาลคิดเป็นร้อยละ 47.82 รับประทานผลไม้รสหวาน
ตามฤดูกาลคิดเป็นร้อยละ 21.74 ไม่รับประทานยาตามแพทย์สั่งคิดเป็นร้อยละ 13.04 และหยุดยารักษาโรคเบาหวานเอง   
คิดเป็นร้อยละ 8.26 ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้ และส่งผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานตามมา จากการทบทวนวรรณกรรมมีการจัดท านวัตกรรมวงล้อคัดกรองเบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูง แต่ยังไม่มีนวัตกรรมวงล้อที่สามารถบอกระดับน้ าตาลส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และจากการทบทวนวรรณกรรม
มีการจัดท านวัตกรรมโหรา ชะตาเบาหวาน ซึ่งเป็นกราฟให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้จุดระดับน้ าตาลในแต่ละเดือน และจะมีบัตร
ท านายเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับน้ าตาลในช่วงต่างๆ แต่การจุดระดับน้ าตาลลงในกราฟค่อนข้างเข้าใจยากใน
ผู้สูงอายุ 

 ผู้วิจัยค านึงถึงความส าคัญในการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงได้คิดหาวิธีการป้องกันการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน โดยการจัดท านวัตกรรมวงล้อเข็มทิศพิชิตเบาหวานขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อพัฒนานวัตกรรมวงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน   
2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก                             

มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 81.37 เป็นร้อยละ 90  
3.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก                        

มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.33 เป็นร้อยละ 90    
4.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก                         

มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.73 เป็นร้อยละ 70  
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             5.เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล                           
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ต่อการใช้ นวัตกรรมวงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน   

วิธีด าเนินการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัย (Study design) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมวงล้อเข็มทิศพิชิตเบาหวานกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 ต าบลพลายชุมพล                       
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 32 คน  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความสมัครใจในการ
ทดลองใช้นวัตกรรม “วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน” จ านวน 23 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มี 5 ชนิดคือ 

1. นวัตกรรม “วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน” 
2. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จ านวน 7 ข้อ 
3. แบบสอบถามทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จ านวน 7 ข้อ    
4. แบบสอบพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเมื่อเป็นโรคเบาหวาน แบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก จ านวน 7 ข้อ 
5. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม แบบมาตรส่วนประเมินค่า 3 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 
 
การตรวจสอบเครื่องมือ 

คณะผู้จัดท าสร้างแบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวานและแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมจากการสืบค้นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรง      
ตามเนื้อหา 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาล 2 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน  
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม 

1. ขั้นเตรียม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1.1 ศึกษาปัญหาของชุมชนโดยการส ารวจข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 

พลายชุมพล 

1.2 ประชุมปรึกษาหารือและท าการคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.3 สืบค้นความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน จากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และน ามาปรับ 

ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.4 ออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาที่พบ 

1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ประกอบด้วย 

  - กระดานไม้อัดขนาด 40 X 60 เซนติเมตร   จ านวน 1 แผ่น 
  - กระดาษ100 ปอนด์   จ านวน 1 แผ่น 
  - สติ๊กเกอร์ใสเคลือบ    จ านวน 1 แผ่น 
  - ฟิวเจอร์บอดขนาด A4   จ านวน 1 แผ่น 
  - กระดาษสี 
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2. ขั้นด าเนินการประดิษฐ์ 
       2.1 ออกแบบ และวัดขนาดของนวัตกรรม จากนั้นน ากระดาษสีมาแปะเป็นพื้นหลังดังภาพ 
 

 

ภาพที่ 1 ออกแบบ และวัดขนาดของนวัตกรรม จากนั้นน ากระดาษสีมาแปะเป็นพื้นหลัง 
 
2.2 น ากระดาษ 100 ปอนด์ มาตัดเป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จากนั้นพับกระดาษให้ได้ 

8 ส่วน จากนั้นน ามาเขียนระดับน้ าตาลพร้อมการแปลผลลงไปในแตล่ะส่วนเพื่อท าเป็นวงล้อ ดังภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 วัดและตัดขนาดวงล้อ 
 

2.3 น ากระดาษสีมาติดที่วงล้อ โดยใช้สีต่างๆ แยกระดับของน้ าตาลที่เจาะและวัดได้และเขียนระดับน้ าตาลแต่ละช่วง 
ลงในแต่ละสีพร้อมท าลูกศรส าหรับชี้ระดับน้ าตาลและการแปลผล ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 น ากระดาษสีมาติดที่วงล้อ โดยใช้สีต่างๆ แยกระดับของน้ าตาลที่เจาะและวัดได้ 
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2.4 ติดซื่อนวัตกรรม และวิธีการใช้นวัตกรรมลงบนแผ่นกระดาน 

 

 
 

ภาพที่ 4  ติดซื่อนวัตกรรม และวิธีการใช้นวัตกรรมลงบนแผ่นกระดาน 
 

           
 
           2.5.ใช้สติ๊กเกอร์ใสเคลือบลงบนแผ่นกระดาษ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ใช้สติ๊กเกอร์ใสเคลือบลงบนแผ่นกระดาษ 
 

           2.6 พิมพ์และตัดบัตรค าท านายแต่ละสีแล้วน าไปใส่กล่องใส่บัตรค าท านาย 
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ภาพที่ 6 พิมพ์และตัดบัตรค าท านายแต่ละสีแล้วน าไปใส่กล่องใส่บัตรค าท านาย 
 

           2.7 น าแต่ละชิ้นส่วนของนวัตกรรมมาประกอบกันดังภาพที่ 7 โดยใช้น็อตเป็นตัวยึด 
 

 
 

 ภาพที่ 7 น าแต่ละชิ้นส่วนของนวัตกรรมมาประกอบกัน 

      วิธีการใช้นวัตกรรม 
             1.หมุนลูกศรไปที่ค่าระดับน้ าตาลที่วัดได้ จากนั้นดูการแปลผลที่ลูกศรอีกข้างแล้วหยิบบัตรค าท านายสีเดียวกับ               
สีที่แปลผลได้ 
             2.อ่านค าบัตรค าท านาย 
             3.ปฏิบัติตัวตามค าแนะน าในบัตรค าท านาย 
 

 
ภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 9 
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ภาพที่ 10 

 
ภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 8-11 สาธิตการใช้วัตกรรมและให้ประชาชนกลุ่มป่วยเบาหวานในชุมชนใช้นวัตกรรม 

 
3. ขั้นประเมินผล 

  3.1) ประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1                        
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม            
  3.2) ประเมินทัศนคติเกี่ยวกับโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1                                 
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก   ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม                       
  3.3) ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเบาหวานของประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้าน                    
วังหิน หมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก   ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม                      
  3.4) ประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม                      
วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน ซึ่งเป็นค าถามแบบลักษณะเลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5 ระดับ 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด แทน  5  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจมาก      แทน  4  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจปานกลาง แทน  3  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อย แทน  2  คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด แทน  1  คะแนน 
 เกณฑ์การพิจารณาคะแนน โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ย มาแปลคะแนน ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51  - 5.00     หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51  - 4.50     หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51  - 3.50     หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50     หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00  - 1.50     หมายถึง     มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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4.ผลการวิจัย    

   ผลการวิจัยพบว่าหลังใช้นวัตกรรมกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานหมู่ที่ 1 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มีความรู้

เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเกี่ยวกับเบาหวาน  

มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรม โดยมีรายละเอียดดังตาราง  

 

วัตถุประสงค์ 
ก่อนใช้นวัตกรรม 

(ร้อยละ) 
หลังใช้นวัตกรรม 

(ร้อยละ) 
1.ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 

81.37 94.41 

2.ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 
ต.พลายชุมพล อ.เมือง  จ.พิษณุโลก มีทัศนคติที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 

86.33 90.68 

3.ประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ที่ 1 
ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองที่ถูกต้องเพิ่มข้ึน 

62.73 72.05 

                                                                             

      4.2. ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมโดยมีรายละเอียดดังตาราง 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได ้
การแปลผล 

ด้านโครงสร้าง 

1. มีโครงสร้างทีแ่ข็งแรง คงทน ไม่หลุดลุ่ยง่าย 4.35 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

2.มีขนาดที่เหมาะสม 4.39 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

3.มีความสวยงาม น่าใช้งาน 4.65 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ด้านการใช้งาน 

4.มีการใช้งานง่าย 4.43 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

5.เนื้อหาภายในบัตรค าท านายมีความเข้าใจง่าย 4.39 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

6. สถานที่ส าหรับใช้งานมีความเหมาะสม 4.35 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

ด้านคุณค่า 

902



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

รายการประเมิน 
คะแนน 

ที่ได ้
การแปลผล 

7.ช่วยให้ท่านมีความรู้เกี่ยวกับ โรคเบาหวานมากขึ้น 4.65 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 

8.ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดของท่านได้ 4.17 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี 

9.ท าให้ท่านดูแลสุขภาพและสามารถปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ 

4.52 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวม 
4.43 

ระดับความพึงพอใจ                
อยู่ในระดับดี 

 

ลักษณะเด่นของนวัตกรรม 
 ลักษณะเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้ คือ มีการเขียนใบความรู้โดยใช้แนวค าท านายทายทักว่าหากน้ าตาลอยู่ในระดับนี้จะ
เกิดผลเสียอย่างไรขึ้นบ้าง และมีวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับน้ าตาลนั้นๆ โดยใช้ส านวนเขียนเป็นแนววิธีการแก้ดวงท า
ให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเกิดความเพลิดเพลินในการอ่านเพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีแนวทางในปฏิบัติตัว
เพื่อควบคุมระดับน้ าตาล 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

           1. ผู้ป่วยสามารถแปลผลระดับน้ าตาลด้วยตนเองได้ 
 2. ผู้ป่วยมีแนวทางในการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับระดับน้ าตาลที่วัดได้ 
 3. ผู้ป่วยสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสอนผู้อื่นได้ 
  
อภิปรายผล  

             หลังจากผู้ป่วยเบาหวานได้ใช้นวัตกรรม “วงล้อเข็มทิศ พิชิตเบาหวาน” มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 81.37  เป็นร้อยละ 94.41  ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ กุสุมา กังหลี ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
หรือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และการที่ผู้เป็นเบาหวานมีความรู้เกี่ยวกับโรคเป็นอย่างดีจะสามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ดีการให้ความรู้การแนะน าการปฏิบัติตนแก่ผู้เป็นเบาหวานในส่วนที่ยังปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง จะช่วยในการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและน าไปสู่การลดลงของอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 
เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานเดิมอยู่แล้วมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กุสุมา กังหลี , 
2557) 

               ด้านทัศนคติพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 86.33 คิดเป็น
ร้อยละ  90.68  ซึ่งเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนระดับทัศนคติที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้รับความรู้จาก
โครงการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนในการบริบาลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ในปัจจัยด้าน
ทัศนคติเกี่ยวกับการบริบาลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ว่า 1.การที่บุคคลจะมีทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น บุคคลจ าเป็นต้องมี
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ความรู้ต่อสิ่งนั้นเสียก่อน การเกิดทัศนคติของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 2.เมื่อบุคคลมีความรู้ในสิ่งนั้น ถ้าบุคคลนั้นรู้ว่ามี
ประโยชน์ก็จะมีทัศนคติที่ดตี่อสิ่งนั้น 3. เมื่อบุคคลรู้ในสิ่งนั้นมาแล้วและรู้ชอบไม่ชอบตามบุคคลนั้นก็จะท าสิ่งนั้นลงไป (ขวัญใจ 
ศุกรนันทน์, 2554) ดังนั้นเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วควรที่จะมีการส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานด้วย เพราะการมีทัศนคติที่ดีนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวานควร
มีทัศนคติที่ดเีกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การรับประทานยาอย่างสม่ าเสมอ การผ่อนคลายความเครียด 
เป็นต้น  

ด้านพฤติกรรมพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.73 เป็น
ร้อยละ 72.05  ในระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการปฏิบัติตัวต่อโรคเบาหวานมีค่าคะแนนต่ าสุดเมื่อเทียบกับด้านความรู้และทัศนคติ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมด้าน
การปฏิบัติเป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้ายที่แสดงออกโดยเป็นส่วนต่อมาจากความรู้ และทัศนคติ     พฤติกรรมด้านนี้เป็นพฤติกรรม
ที่ใช้ความสามารถในการแสดงออกของร่างกายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติที่แสดงออกมาในสถานการณ์หนึ่ง  ๆ พฤติกรรมด้านนี้ต้อง
อาศัยความรู้ ความคิดและทัศนคติเป็นส่วนประกอบ เป็นพฤติกรรมที่ประเมินผลได้ง่ายแต่กระบวนการที่ท าให้เกิดพฤติกรรมนี้
ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน ดังการแสดงพฤติกรรมตาม Stage of Chang ต้องค านึงถึงระยะความพร้อมที่
จะรับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เท่ากัน บางคนอาจยังไม่สนใจปัญหาไม่เห็นประโยชน์ที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ปฏิเสธไม่ยอมรับ เคยล้มเหลวจากที่เคยพยายาม มองว่าท าให้เสียเวลา บางคนสนใจแต่ยังลังเลใจอยู่ ยังกล้าๆกลัวๆ
กับการร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บางคนอาจเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังต้องการก าลังใจ และแรงจูงใจภายนอกเห็นประโยชน์
ตั้งใจสู่เป้าหมายตามที่วางแผนไว้ บางคนอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ปรับเปลี่ยนท าให้สม่ าเสมอขึ้น 
อาจมีสิ่งยั่วยุให้กลับไปเป็นเหมือนเดิม บางคนสามารถกระท าพฤติกรรมใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง 6 เดือนเป็นอย่างน้อย (อนันต์  
มาลารัตน์, มปป.) แต่อย่างไรก็ตามด้านพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะการที่จะ
ประสบผลส าเร็จในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานในระยะยาวขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมการดูแลตนเองที่ผู้ป่วยปฏิบัติซึ่งต้องอาศัยการควบคุมตนเองการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองด้วยการเอาใจใส่และ
ต่อเนื่อง  

 สรุปผลการวิจัย 

          หลังใช้นวัตกรรมประชาชนกลุ่มป่วยโรคเบาหวานในบ้านวังหิน หมู่ท่ี 1 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก                     
มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 81.37  เป็นร้อยละ 94.41  มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน    
เพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 86.33 เป็นร้อยละ 90.68 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 62.73 เป็น                           
ร้อยละ 72.05   และความพึงพอใจจากการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับดีโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 

กิตติกรรมประกาศ 

     ขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช    รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
รวมทั้งหัวหน้างานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช   ที่สนับสนุนการน าเสนอในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพลายชุมพลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพื้นที่                         
ในการเก็บข้อมูลวิจัย ขอบคุณผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกท่าน และขอขอบคุณผู้ร่วมพัฒนานวัตกรรมได้แก่ 
นางสาวอมลวรรณ อ่อนก ามา   นางสาววันวิสาข์ แสงปัญญา  นางสาวณัฏฐนิช จันทะกาว  นางสาวชุติกาญจน์  นิลก าแหง     
นางสาวพิไลวรรณ   พูลเกษร  นางสาววรรณวลี   มีมาก และ นางสาวศิริพร  นวลปัน   
ซึ่งเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 67 กลุ่ม C5 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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บทคัดย่อ 

อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรัง โรคร้ายแรงและโรคที่มีภาวะคุกคามชีวิต ที่มีจ านวนที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ
ดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ระบบบริการสุขภาพต้องบูรณา
การการดูแลแบบประคับประคองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งมีการจัดการดูแลแบบประคับประคอง
ขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการดูแลแบบ
ประคับประคองของโรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา 2 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาสถานการณ์ 2) การสร้างและตรวจสอบ โดย การศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(การทบวรรณกรรม) ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวัดและประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เอกสาร และเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง มี
องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการประเมินผล ซึ่งในส่วนของ 
กระบวนการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การประเมินการจัดการกับโรค การประเมินด้านร่างกายและการวางแผนการดูแล 
การประเมินด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ การประเมินและดูแลผู้ดูแล และการส่งต่อข้อมูล ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า รูปแบบการดูแลแบบประคับประคอง ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
 

ค าส าคัญ : การดูแลแบบประคับประคอง; รูปแบบการดูแล; ระยะท้ายของชีวิต 

 

Abstract 

 The emergence of chronic diseases and life-threatening disease leads to the necessity of 

healthcare provision for people who are at the terminal phase of life. Palliative care has been 

emphasized by the World Health Organization to be integrated into a part in maintaining the life span. 

Most organizations have tried to manage to have palliative care in hospitals and in the community in a 

various form. The purpose of this study was to develop of a palliative care model of Bangla kham 

Hospital, Phitsanulok Province. This study was research and development and was conducted in two 

stages. The instruments used for data collection were evaluation and measurement form. Descriptive 

statistics such as content analysis, document analysis, means, standard deviations were computed. The 

findings were as follows: 1) the developed palliative care model consisted of 5 components; principles, 

objectives, contents, instructional procedures, assessment and evaluation, and the results of process of 

palliative care consisted of 5 stages; assessment of disease management, physical assessment and care 
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planning, psychosocial and spiritual assessment, assessment and supervision of caregivers, and data 

forwarding. 2) The quality of the model checked by experts was good.  
 

Keywords: Palliative care; Model of care; End-of-life  

 

บทน า   

 อุบัติการณ์ของโรคร้ายแรงและโรคที่คุกคามต่อชีวิต มีจ านวนที่เพิ่มสูงขึ้น โรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังยังคงเป็น สาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทั่วโลก (World Health Organization, 2014) รวมทั้งในประเทศไทย (ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,2556) โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าใน แต่ละปี จะมีประชากรประมาณ 20 ล้านคน 
ที่มีความต้องการการดูแลในระยะท้ายของชีวิต (Connor S, Bermedo MS, 2014) จึงได้ประกาศให้ทุกประเทศได้บูรณาการ
การดูแลแบบประคับประคองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาตลอดช่วงชีวิต(World Health Organization, 2014)  ท าให้
ระบบบริการสุขภาพทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น ส าหรับในประเทศไทยมีความพยายามขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วย การสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. 2557- 2559 (ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.,2557) โดยส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ก าหนดให้ มีโครงการจัดตั้งหน่วยประคับประคองดูแลผู้ป่วยที่อยู่ใน
ระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิตในโรงพยาบาลของกรม โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยให้มีพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานเต็มเวลา (งานยุทธศาสตร์สุขภาพ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,2558) 
สถานบริการ สถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ได้มีความพยายามจัดการดูแลแบบ
ประคับประคองขึ้นในสถานพยาบาล และในชุมชนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย (สาสินี วิเศษฤทธิ์ , จิตรศิริ ขันเงิน, 2549; 
Wright M, Hamzah E, Phungrassami T, BausaClaudio A ,2010) จากการส ารวจ โดยการจัดกลุ่มประเทศทั่วโลก
เกี่ยวกับการพัฒนาของ hospice-palliative care พบว่าการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองในประเทศไทย
ยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบการดูแลการบริการการดูแลแบบประคับประคองมีเฉพาะในบางพื้นที่ การสนับสนุน
งบประมาณจากทางรัฐบาลยังไม่มากนัก เงินส่วนใหญ่ได้รับจากการบริจาค ยังไม่มีส่วนกลางในการรับผิดชอบและประสานงาน 
ท าให้การด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นแบบแยกส่วน และไม่มีการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างสถานบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยัง
พบข้อจ ากัดในการบริหารยา โดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่ม Opioids (Connor S, Bermedo MS, 2014; Wright M, Wood J, 
Lynch T, Clark D, 2018; Lynch T, Connor S, Clark D, 2013) จากการที่การดูแลแบบประคับประคองยังไม่มีการบูรณา
การเข้าสู่ระบบบริการสขุภาพโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม การบริการจึงเกิดขึน้ทัง้ในสถานพยาบาล สถานพยาบาลกึ่งบ้าน 
บ้าน ชมุชน และการดแูลโดยองค์กรทางศาสนา (Wright M, Hamzah E, Phungrassami T, BausaClaudio A ,2010) ซึง่
แตล่ะระดบัก็มีรูปแบบการดแูลท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือให้มองเหน็ภาพรวมของการดแูลแบบประคบัประคองในประเทศไทย  

 

บทความนีจ้งึน าเสนอรูปแบบหนึง่ในการดแูลแบบประคบัประคอง เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาระบบการ
ดแูลแบบประคบัประคองตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย   

เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง/ กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและหลักการในการพัฒนารูปแบบ นักการศึกษาได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 
องค์ประกอบดังนี้ ฮัสเซน และ โพสเล็ทเวท (Husen and Postlethwaite, 1994: 3865; ทิศนา แขมมณี, 2550: 220)   

1.1 รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ / สังเกตได้   
1.2 มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้น/ ปรากฏกลไกลเชิงสาเหตุที่ ก าลังศึกษาและ

อธิบายเรื่องที่ก าลังศึกษา   
1.3 รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าลังศึกษา/ ช่วยสืบเสาะความรู้   
1.4 รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง  

ส่วนประเภทของรูปแบบ นักวิชาการด้านต่างๆ ก็ได้จัดแบ่งประเภทต่างกัน ออกไปส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร์นั้น (Keeves, 1988: 561-565) ได้แบ่ง ออกเป็น 4 ประเภท คือ รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัยเทียบเคียง
ปรากฏการณ์ (Analogue Model) รูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย ปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา
แผนภูมิ หรือรูปภาพ (Semantic Model) รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการแสดง ความสัมพันธ์ของตัว
แปรต่างๆ (Mathematical Model) และ รูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ หลักการสร้าง 
Semantic Model โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น (Causal Model) ซึ่งในงานวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ Semantic Model เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Well (1985: 41) 

2. การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) องค์การอนามัยโลก (WHO, 2002) ได้ให้ความหมายการดูแลผู้ป่วย ระยะ
สุดท้าย หรือการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ว่า หมายถึง การดูแลที่มุ่งจะท า ให้คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วย
และครอบครัว ซึ่งเผชิญหน้า กับโรคที่คุกคามต่อชีวิต (Life–Threatening illness) ไม่ว่าจะเป็นโรคใด โดยเน้นที่การดูแลรักษา
อาการที่ท า ให้ทุกข์ทรมาน ทั้งอาการเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ แบบองค์รวมและควรให้
การรักษา ดังกล่าวตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคระยะสุดท้าย (Terminal illness) จนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิต 
และรวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วย หลังจากการสูญเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิด/ ทฤษฎ ี

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและ
หลักการในการพัฒนา
รูปแบบ 

2. Palliative care) องค์การ
อนามัยโลก (WHO, 2002) 

คุณภาพของรูปแบบการ

ดูแลแบบประคับประคอง

ของโรงพยาบาลบางระก า 

จังหวัดพิษณุโลก 

รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองของ
โรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

1. หลักการ 
2. เนื้อหา 
3. วัตถุประสงค์ 
4. กระบวนการ 

4.1. การประเมินการจัดการกับโรค 

4.2. การประเมินด้านร่างกายและการ
วางแผนการดูแล 

4.3. การประเมินด้านจิตสังคมและจิต
วิญญาณ 

4.4. การประเมินและดูแลผู้ดูแล 

4.5. การส่งต่อข้อมูล 
5. การประเมินผล 
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วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ตามแนวคิดของพงศ์พิษณุ 

บุญดา (Phongpisanu B., 2018) ซึ่งเป็น 2 จาก 4 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้   

1.การศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบ 

บันทึกข้อมูล บันทึกผลการศึกษาสรุปผลงานประจ าปีของโรงพยาบาลบางระก า (Document Analysis) 
2.การสร้างและการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลบางระก า  

จังหวัดพิษณุโลก 
แหล่งข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ การพยาบาล ด้านการการวิจัยและพัฒนา ด้านสถิติ และด้านวัดผล  

ประเมินผล จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และเอกสารประกอบรูปแบบการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล และขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา  
คือ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  

1) แบบประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
2) แบบประเมินเอกสารประกอบการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

 การด าเนินการ 

การด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการเป็น  
6 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นที่ 1  น าข้อสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดูแล 

ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
ขั้นที่ 2  ยกร่างรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองประกอบด้วย ตอนที่ 1 ที่มาของรูปแบบ ตอนที่ 2 ตัว

รูปแบบ ประกอบด้วย 

1. หลักการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

2. เนื้อหาสาระการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

3. วัตถุประสงค์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

4. กระบวนการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประกอบด้วยการประเมินการจัดการกับโรค การประเมิน

ด้านร่างกายและการวางแผนการดูแล การประเมินด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ การประเมินและดูแล

ผู้ดูแล และการส่งต่อข้อมูล 

5. การประเมินผลรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ขั้นที่ 3  จัดท าเอกสารประกอบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
   - คู่มือการใช้รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
  - แผนการจัดการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและเอกสารประกอบรูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
   - น ารูปแบบและเอกสารประกอบรูปแบบฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา  

- น าผลการพิจารณามาปรับปรุง 
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ขั้นที่ 5 การทดลองน าร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
ขั้นที่ 6 แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้รูปแบบที่สมบูรณ์ 

 

การเก็บรวมรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) น าผลการประเมินรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยและส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ 
2) น าผลการประเมินเอกสารประกอบรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจากผู้เชี่ยวชาญมหา 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ 
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ผลการวิจัย  

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  โรงพยาบาลบางระก า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินการวางแผนการดูแลผู้ป่วยตาม Palliative Performance Score 

แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองใน 3 กลุ่ม คือ  
1.กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม  

2.กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดและมีอาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  
3. กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก 

ประเมินความต้องการ การดูแลแบบประคับประคอง ส่งต่อข้อมูลไปรพ.สต.ใกล้บ้าน 

ประเมินระดับความสามารถของผู้ป่วยในการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้ 
Palliative performance scale  และการประเมิน ESAS 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยสหวิชาชีพตามระดับ PPS 
 

PPS 70% - PPS100% PPS 40% - PPS60% PPS 0% - PPS 30% 

การท า Advance  Care  Plan และประเมิน
ESAS 

จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

ผู้ป่วยและครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับ
การดูแลที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการ 

ผู้ป่วยมีการตายดี 
( Good death )                     

Bereavement Care 
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PPS 70 – 100 % 
การประเมินด้านร่างกายและ     การ
วางแผนการดูแล 

1.ปรึกษากับสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง 
2.ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนด้านร่างกายโดยใช้ ESAS 
จัดการกับอาการรบกวนด้านร่างกายของผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 เช่น การจัดการกับอาการปวด  
3.ประเมินความต้องการด้านการพยาบาล ( Nursing care ) 

การประเมินด้านจิตสังคม                 
และจิตวิญญาณ 

1.ประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการยอมรับได้ต่อความ
เจ็บป่วยโดยประเมินจากความ ซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด เป็นต้น รวมทั้ง
ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
2.ให้การดูแลด้านจิตวิญญาณ โดยค้นหาความเชื่อ ความหวังของผู้ป่วยและครอบครัว 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น ติดต่อเชิญผู้น าศาสนาต่างๆ ที่ผู้ป่วย
ศรัทธาให้มาเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว  
 

การประเมินและดูแลผู้ดูแล 1.สอนการประเมินอาการ  การใช้ยาต่างๆ  และสอนการดูแลทั่วไป 
2.สอนการดูแลท่อหรือสายยางต่างๆ  แผล รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้ที่บ้าน 
3.ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดกับผู้ป่วย เช่น ความเสี่ยง
ต่อการหกล้มตกเตียง การฆ่าตัวตาย เป็นต้น  
4. ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย  
 

รวบรวมปัญหาและวางเป้าประสงค์
การรักษา 

1.ท าAdvance  Care  Plan เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวถึงเป้าหมายการดูแล
ร่วมกัน 
2.ติดตามประเมิน PPSทุก 4 สัปดาห์ 

ระบบส่งต่อข้อมูล มีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปสถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
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PPS 40 – 60 % 
การประเมินด้านร่างกายและ     การ
วางแผนการดูแล 

1.ปรึกษากับสหสาขาวิชาชีพ ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการดูแลรักษาแบบ
ประคับประคอง 
2.ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพ
ร่างกาย  อาการต่างๆ และจัดการกับอาการรบกวนด้านร่างกายของผู้ป่วยตามแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3.ประเมินความสามารถและประเมินความเต็มใจของผู้ป่วยและครอบครัว ในการเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องการดูแลรักษาและกระบวนการดูแล 
4. ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนด้านร่างกายโดยใช้ ESAS 
5.ประเมินภาวะโภชนาการตามความเหมาะสม 
6.ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดกับผู้ป่วย เช่น ความเสี่ยง
ต่อการหกล้ม  ตกเตียง การเกิดแผลกดทับ  
7.แนะน าจัดสิ่งแวดล้อมและจัดหาเครื่องใช้ต่างๆให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของ
ผู้ป่วย เช่น จัดห้องแยกที่สงบให้ผู้ป่วยและครอบครัว 

การประเมินด้านจิตสังคม                 
และจิตวิญญาณ 

1.ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับภาวะของโรคและแผนการ
ดูแลรวมถึงแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance  Care  Plan) 
2.ประเมินการยอมรับต่อภาวะของโรคและการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยและญาติ 
3.ประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการยอมรับได้ต่อความ
เจ็บป่วย โดยประเมินจากความซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเครียด เป็นต้น รวมทั้ง
ให้การปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว  
4.ให้การดูแลด้านจิตวิญญาณ โดยค้นหาความเชื่อ ความหวังของผู้ป่วยและครอบครัว 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น ติดต่อเชิญผู้น าศาสนาต่างๆ ที่ผู้ป่วย
ศรัทธาให้มาเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว  
5.พูดคุยเรื่องทางเลือกของการดูแล  แหล่งช่วยเหลือในชุมชน 

การประเมินและดูแลผู้ดูแล 1.พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสม 
2.สอนการประเมินอาการ  การใช้ยาต่างๆ  และสอนการดูแลทั่วไป 
2.สอนการดูแลท่อหรือสายยางต่างๆ  แผล รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องใช้ที่บ้าน 
 

รวบรวมปัญหาและวางเป้าประสงค์
การรักษา 

1.ท าAdvance  Care  Plan เพื่อพูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวถึงเป้าหมายการดูแล
ร่วมกัน 
2.ติดตามประเมิน PPSทุก 4 สัปดาห์ 

ระบบส่งต่อข้อมูล มีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปสถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ 
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PPS 0 – 30 % 
การประเมินด้านร่างกายและการวาง
แผนการดูแล 

1.ประเมินความเข้าใจของผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
สภาพร่างกายและอาการต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมของการให้ยา การให้ออกซิเจน
และสารน้ า รวมทั้งให้การดูแลอย่างเหมาะสม 
2.เป้าหมายดูแลให้ผู้ป่วยสุขสบาย ด้วยเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ป่วย 
3.ให้ข้อมูลล่วงหน้า  เตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงสุดท้ายของ
ชีวิต   
3.ปรึกษากับผู้ป่วยและครอบครัวเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาในวาระ
สุดท้าย เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การใส่เครื่องช่วยหายใจ การน าผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่
บ้าน  
3. ประเมินและจัดการกับอาการรบกวนด้านร่างกายของผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  
4.ให้อาหารจ านวนน้อยๆหรือจิบน้ าเท่าที่ผู้ป่วยรับได้ 
5.ท าความสะอาดช่องปาก  พลิกตัวเพื่อป้องกันแผลกดทับ  การขับถ่าย 
6.จัดสิ่งแวดล้อมที่สงบ 

การประเมินด้านจิตสังคม                 
และจิตวิญญาณ 

1.ประเมินความพร้อมและความโศกเศร้าของผู้ป่วยและครอบครัวในการเผชิญกับ
วาระสุดท้ายของชีวิต 
2.ให้การปรึกษาและจัดการกับความเศร้าโศกของผู้ป่วยและครอบครัว  
3.สอบถามความต้องการในระยะสุดท้ายของชีวิตว่าต้องการเสียชีวิตที่บ้านหรือ
โรงพยาบาล 
4.เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวตลอด24 ชั่วโมง  
5.ให้การดูแลด้านจิตวิญาณโดยค้นหาความเชื่อ ความหวังของผู้ป่วยและครอบครัว 
ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น ติดต่อเชิญผู้นาศาสนาต่างๆ ที่ผู้ป่วย
ศรัทธาให้มาเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัว ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว  
6.จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ผู้ป่วย เช่น จัดห้องแยกที่สงบให้ผู้ป่วยและครอบครัว  

การประเมินและดูแลผู้ดูแล 1.สอนวิธีดูแลให้ผู้ป่วยสุขสบาย 
2.Terminal  care plan checklist และ Bereavement Care 
3.อธิบายขั้นตอนและประสานการจัดการเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งตาย  การน าศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนา 

รวบรวมปัญหาและวางเป้าประสงค์
การรักษา 

1.พูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัวถึงเป้าหมายการดูแลที่ตกลงร่วมกัน 
2.ติดตามประเมิน PPSทุกสัปดาห์ 

ระบบส่งต่อข้อมูล มีระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปที่สถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 

 

914



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

อภิปรายผล  

   รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้มาจาก การสังเคราะห์เอกสาร ต าราและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบ ต่างๆ ครอบคลุมครบถ้วนตามรูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ดี และมีประสิทธิภาพ

ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แก่ หลักการ เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการประเมินผล องค์ประกอบ

เหล่านี้ ถูกจัดไว้ อย่างเป็นระบบและสอดคล้อง ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีการผสมผสานหลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง เป็น

ส าคัญ มาเป็นกรอบในการสร้างรูปแบบ เพื่อช่วยให้ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่รูปแบบ

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองมีลักษณะเช่นนี้ เป็นเพราะผู้วิจัยใช้แนวคิดเชิงระบบ (System approach) ซึ่งมีหลักการ

ว่า การจัดองค์ประกอบต่างๆ ใน ระบบ หรือ ในรูปแบบต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อก่อให้เกิดผลตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา และทางด้านสาธารณสุข ที่ผู้วิจัยน ารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคองที่สร้างไปเสนอ เพื่อให้ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ได้ประเมินในประเด็นเกี่ยวกับความ ครอบคลุมของ

องค์ประกอบต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รวมทั้งกระบวนการของรูปแบบ ซึ่งผลการประเมินพบว่า รูปแบบมี

คุณภาพอยู่ในระดับดี ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่สร้างขึ้น จึงมีคุณภาพในการน าไปทดลองใช้จริงและศึกษา

ประสิทธิภาพของผลการใช้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
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บทคัดย่อ 

 สถานการณ์ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงมีปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญจากการได้รับปริมาณโซเดียมเกินความต้องการ 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลของการพัฒนานวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม และ 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้
นวัตกรรม อาสาสมัครคือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ประกอบอาหารรับประทานเอง ในตําบลหัวรอ อําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” 
แบบสอบถามมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน  และแบบสอบถามความพึงพอใจใน
รูปแบบนวัตกรรม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา Paired t-Test และ Wilcoxon Signed Ranks Test  

ผลวิจัยพบว่า ก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรมอาสาสมัครมีความรู้ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มใน
ชีวิตประจําวันอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 78.0 และร้อยละ 82.0) ทัศนคติที่ถูกต้องอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 59.0 และร้อยละ 80.0) 
พฤติกรรมที่ถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 61.0 และร้อยละ 79.0) ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันก่อนและหลังใช้นวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05). ระดับความดันโลหิตซีสโตลิกก่อน

และหลังใช้นวัตกรรมลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) มีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.4, SD = 
0.66) จะเห็นได้ว่านวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” ช่วยให้ผู้ป่วยมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวัน และสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น ผลการศึกษานี้เป็นประโยชน์กับบุคลากรสาธารณสุขในการ
นํานวัตกรรมไปใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแลตนเองในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มหรือมีโซเดียมสูง
ต่อไป 
ค าส าคัญ: โรคความดันโลหิตสูง, การบริโภคอาหารรสเค็ม, ปริมาณโซเดียม, นวัตกรรม 

 
Abstract 

Nowadays, the situation of risk factors enhancing hypertension includes continuously taking sodium 
intake per day more than recommendations. The objectives of this study were 1) to study knowledge, 
attitude, and practice of sodium intake per day of hypertension patients, 2) to compare knowledge, attitude, 
and practice of sodium intake per day before and after using an innovation, 3) to compare blood pressure 
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before and after using an innovation, and 4) to examine the attitudes toward the innovation. The participants 
were 30 people with hypertension aged over 15 years, who live in Hou Raw sub district and cook by 
themselves, Muang district, Phitsanulok province. The instruments included an innovation, the knowledge, 
attitude, and practice regarding sodium intake per day questionnaire, and the attitudes toward the innovation 
questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics, Paired t-Test, and Wilcoxon Signed Ranks 
Test. 
 The results showed that: after participating in using “Wheel of Sodium Quantity in Food” innovation, 
the participants had knowledge and attitude of sodium intake per day at a good level (from 78.0% to 82.0%, 
and from 59.0% to 80.0%, respectively), but they had practice of sodium intake per day at a medium level 
(from 61.0% to 79.0%).  Attitude and practice of sodium intake per day are significantly higher than those 
before participating (p<.05). Systolic blood pressure are significantly lower than those before participating 

(p<.05). The satisfaction on using the innovation was good ( ̅ = 4.4, SD = 0.66). It can be summarized that this 
innovative “Wheel of Sodium Quantity in Food” might help people having positive attitude and practice 
toward sodium intake per day. Consequently, they can control their blood pressure. The innovation is useful 
for public health personnel to apply for enhancing self management of salt consumption among people with 
hypertension. 
Keywords: Hypertension, Salt Consumption, Sodium Quantity, Innovation 
 
บทน า 

สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยพบว่าแนวโน้มของโรคเรื้อรังมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ซึ่ง
เกิดจากการได้รับปริมาณโซเดียมต่อวันเกินความต้องการอย่างต่อเนื่อง (ธาริณี พังจุนันท์ และนิตยา พันธุเวทย์, 2556) นับเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้น 2 เท่า และความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2560).  ดังนั้นการบริโภคเกลือหรือโซเดียมลดลงเป็นวิธีการ เป็นวิธีการที่สําคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูง (World Health Organization [WHO], 2013) ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมี
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) และกําหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศไว้ว่า ร้อยละของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 ในปีพ.ศ. 2565 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) แผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี กําหนดให้มีการลดภาวะความดันโลหิตสูงร้อยละ 20 และมี
เป้าหมายร้อยละของประชากรบริโภคเกลือโซเดียมลดลงร้อยละ 24 (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุม
โรค, 2560) และแผนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559-2568 กําหนดให้ประชาชนควร
บริโภคเกลือน้อยกว่า 5 กรัมต่อวัน และควรบริโภคเกลือและโซเดียมลดลงร้อยละ 30 (ธิดารัตน์ อภิญญา, 2559)  
 สถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2556–2560 อัตราความป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
เพิ่มขึ้นจาก 12,342.14 เป็น 14,926.47 ต่อแสนประชากร และมีอัตราการป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 
916.89 ต่อแสนประชากร ในปีพ.ศ.2558 เป็น 1,353.01 ต่อแสนประชากรในปีพ.ศ. 2560 (กลุ่มพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2560) อัตราตายจากโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้นจาก 8.0 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2557 เป็น 
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13.1 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2560 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข, 2561) และ จากข้อมูลจาก
สํานักงานเขตสุขภาพที่ 2 (2561) พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด จํานวน 
106,673 ราย เขตอําเภอเมืองพบผู้ป่วยจํานวน 35,956 ราย มีผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้เพียง 19,469 ราย 
นอกจากนี้อัตราอุบัติการณ์ของโรคความดันโลหิตสูงมีจํานวน 2,466.98 ต่อแสนประชากร และจากการสํารวจการบริโภคโซเดียม
คลอไรด์ของประชากรไทยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรด์ของประชากรไทย สูงถึง 
4,351.7 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งมากกว่าจํานวนที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ถึง 2 เท่า (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 
2561) 
 จากการสํารวจความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ในตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรับประทานอาหารรสเค็มร้อยละ 52.63 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้ดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น โรคหลอดเลือด
สมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคไตเรื้อรัง และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อปัญหาด้านเศรษฐกิ จจากการ
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตนเองและคนในครอบครัว ดังนั้นนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณทิตชั้นปีที่ 4 กลุ่ม C3 ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาการได้รับปริมาณโซเดียมรับประทานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จึงได้จัดทํานวัตกรรม “วงล้อ
ปริมาณโซเดียม” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมปริมาณการรับประทานโซเดียม และเป็นการส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้ถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
2. เพือ่เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูงก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม 
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม 
4. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย (Study design) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารรสเค็มของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างวันที่ 4-28 ธันวาคม 2561 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ประกอบอาหารเอง อาศัยอยู่ใน

บ้านเต็งสํานัก หมู่ท่ี 9 ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิดคือ 
1. นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” 
2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 

 3. แบบสอบถามมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน จํานวน 29 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบ 2 ตัวเลือก ปรับปรุงจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบนวัตกรรม แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จํานวน 7 ข้อ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

919



4 
 

1. แบบสอบถามมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันประเมินก่อนใช้นวัตกรรมและ
หลังการใช้นวัตกรรม 1 สัปดาห์ มีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละคําตอบดังนี้ ตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนน
เต็ม 29 คะแนน คิดเป็นร้อยละ จากนั้นนําไปเทียบเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

ร้อยละระหว่าง 80-100  หมายถึงมีระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับดี 
ร้อยละระหว่าง 60-79  หมายถึงมีระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับปานกลาง 

 ร้อยละระหว่าง 40-59  หมายถึงมีระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับพอใช้ 
 ร้อยละระหว่าง 0-39  หมายถึงมีระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอยู่ในระดับน้อย 

2. ประเมินผลระดับความพึงพอใจของนวัตกรรมหลังใช้นวัตกรรม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้นวัตกรรม 
“วงล้อปริมาณโซเดียม” การให้คะแนนเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ เห็นด้วยระดับมากที่สุดให้ 5 คะแนน เห็นด้วยระดับมากให้ 
4 คะแนน เห็นด้วยระดับปานกลางให้ 3 คะแนน เห็นด้วยระดับน้อยให้ 2 คะแนน และเห็นด้วยระดับน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน 
คะแนนเต็ม 35 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนําไปเทียบเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

ช่วงคะแนนระหว่าง 4.50-5.00  คะแนนหมายถึงมีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ช่วงคะแนนระหว่าง 3.50-4.44  คะแนนหมายถึงมีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ช่วงคะแนนระหว่าง 2.50-3.49  คะแนนหมายถึงมีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนนระหว่าง 1.50-2.49  คะแนนหมายถึงมีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ช่วงคะแนนระหว่าง 1.00-1.49  คะแนนหมายถึงมีระดับพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การตรวจสอบเครื่องมือ 

 คณะผู้วิจัยนําเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ 
จากนั้นไปทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านเต็งสํานัก หมู่ที่ 9 ตําบลสระโคล่ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 20 คน และนําผลที่ได้มาทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  

แบบสอบถามมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน ทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson, KR-20) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.63 ซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง 
และแบบสอบถามความพึงพอใจในรูปแบบนวัตกรรมทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach Alpha Coefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ซึ่งมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติทดสอบข้อตกลงพื้นฐานการแจกแจงปกติ (Shapiro-wilk Test) Paired t-Test และใช้สถิตินอนพาราเมตริกการ
ทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Ranks Test) ในกรณีที่ผลการทดสอบข้อตกลงพื้นฐานไม่พบการแจกแจงปกติ 

วิธีการพัฒนานวัตกรรม 
 1. ขั้นเตรียม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.1 ศึกษาข้อมูลจาก ระเบียนรายงาน เก็บข้อมูลเบื้องต้น และสังเกตพฤติกรรมการปรุงรสชาติอาหาร 
 1.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน 
 1.3 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 20 คน 
 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือแบบสอบถามมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน 
 1.5 สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงและอาหารแต่ละชนิด จากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวข้อง 
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จัดซื้อและเตรียมอุปกรณ์ในการทํานวัตกรรม 
 2. ขั้นการด าเนินงาน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

2.1 นําเนื้อหาไปทดลองใช้กับประชาชนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน ที่เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มา
รับการรักษา ณ รพ.สต.บ้านสระโคล่  โดยการทดสอบความเป็นปรนัยของเนื้อหา 

2.2 ปรับปรุงเนื้อหาตามคําแนะนําของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น 
2.3 จัดทํานวัตกรรมดังนี้  

- ออกแบบโครงสร้าง พัสดุ ของวงล้อปริมาณโซเดียม 

- ประกอบกระดาษส่วนบนเป็นครึ่งวงกลม พร้อมขีดเส้นแบ่งปริมาณเป็นมิลลิกรัม ติดเข็มชี้ ส่วนที่สองเป็นกระดาษ
สี่เหลี่ยม บอกชนิดของเครื่องปรุงพร้อมปริมาณโซเดียม  

- นํากระดาษทั้งสองชิ้นเคลือบด้วยพลาสติก 

- ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ใช้เชือกผูกระหว่างกระดาษทั้งสองชิ้น 
2.4 นํานวัตกรรมไปใช้ที่บ้านผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปที่ปรุงอาหารด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 

17-28 ธันวาคม 2561 โดยผู้วิจัยขออนุญาตให้เป็นผู้อาสาสมัครในการศึกษาครั้งนี้ด้วยความสมัครใจ และสามารถถอนตัวออกจาก
การศึกษาได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ เมื่อได้อาสาสมัคร ผู้วิจัยทําสอนวิธีการใช้เป็นรายบุคคล 

2.5 ขั้นตอนการใช้นวัตกรรม  ใช้เวลาประมาณรายละ 5-10 นาที โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.5.1 กําหนดเมนูอาหารที่ต้องการรับประทานในแต่ละมื้อ 
2.5.2 เลือกชนิดของเครื่องปรุง และแปลงปริมาณการปรุงจากจํานวนช้อนชา เป็นปริมาณโซเดียมหน่วยมิลลิกรัม 
2.5.3 ตวงปริมาณของเครื่องปรุงที่จะใช้ในการประกอบอาหาร ให้ทราบปริมาณโซเดียมในเมนูแต่ละมื้อ เพื่อที่จะสามารถ

ควบคุมการรับประทานโซเดียมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงปริมาณโซเดียมที่ไม่ควรรับประทาน
สําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ 1,500 มิลลิกรัม (American Heart Association, 2017) 

2.5.4 รวมปริมาณโซเดียมทั้งหมดในแต่ละวัน ปริมาณโซเดียมของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานวันละ 
1,500 มิลลิกรัม (โซนสีเขียว) วงล้อมีปริมาณโซเดียมถึง 2,300 มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณโซเดียมสําหรับบุคคลทั่วไป (โซนสีแดง) ดัง
รูป 
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ภาพประกอบ 1 ตัวอย่างเนื้อหาของนวัตกรรม 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร 
ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของอาสาสมัคร จําแนกตามเพศและอายุ  (n = 30) 

ช่วงอายุ เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ 

40-49 ป ี 0 0 1 3.3 1 3.3 

50-59 ป ี 2 6.7 2 6.7 4 13.4 

60-69 ป ี 1 3.3 10 33.3 11 36.6 

70-79 ป ี 3 10.0 6 20.0 9 30.0 

80-89 ป ี 0 0 4 13.4 4 13.4 

90-99 ป ี 1 3.3 0 0 1 3.3 

รวม 7 23.3 23 76.7 30 100 

ค่าเฉลี่ย 69.1 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.4 
 
จากตาราง 1 อาสาสมัครจํานวน 30 คน อายุเฉลี่ยของกลุ่มอาสาสมัคร 69.1 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.4) โดยมี

กลุ่มอายุ 60-69 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.6) 
 

ตาราง 2 จํานวนและร้อยละระดับการศึกษาและอาชีพของอาสาสมัคร (n = 30) 
คุณลักษณะ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

 
 

    ประถมศึกษา 27 90.0 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 6.7 
    ปวช 1 3.3 
อาชีพ 

 
 

    รับจ้างทั่วไป 4 13.3 
    เกษตรกรรม 2 6.7 
    ค้าขาย 1 3.3 
    ว่างงาน 23 76.7 

 
ตาราง 2 ระดับการศึกษาของกลุ่มอาสาสมัครมากที่สุดคือ ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 90.0) รองลงมาคือ ระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 6.7) อาชีพของกลุ่มอาสาสมัครมากที่สุดคือ ว่างงาน (ร้อยละ 76.7) เนื่องจากเป็นผู้สูงอาย ุ
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 13.3)  
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2. ผลการทดลองใช้นวัตกรรม 
2.1 คะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน 

ตาราง 3  ร้อยละของถามความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมของอาสาสมัคร 
(n = 30) 

ข้อค าถาม 
ก่อนใช้นวัตกรรม 

(ร้อยละ) 
หลังใช้นวัตกรรม 

(ร้อยละ) 
1. อาหารรสเค็ม ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง 66.7 90.0 
2. อาหารรสเค็ม ทําให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเป็นโรคไตได้ 96.7 96.7 
3. อาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมต่ํา ช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตให้ปกติ 73.3 93.3 
4. โดยปกติผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรได้รับปริมาณโซเดียมไม่
รับประทาน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน 

53.3 86.7 

5. อาหารกึ่งสําเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมสูง 93.3 96.7 
6. ผงปรุงรส เช่น คนอร์ ผงชูรส รสดี เป็นเครื่องปรุงมีปริมาณโซเดียมต่ํา 76.7 83.3 
7. อาหารดองเป็นอาหารที่มีเกลือหรือโซเดียมต่ํา 70.0 90.0 
8. ส้มตําปูปลาร้า เป็นอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของโซเดียม 90.0 90.0 

ค่าเฉลี่ย 78.0 82.0 
 
จากตาราง 3 ร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับก่อนใช้นวัตกรรม จากร้อยละ 78.0 เป็นร้อยละ 82.0 อาสาสมัครมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงควรได้รับปริมาณโซเดียมไม่รับประทาน 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน จากเดิมร้อยละ 53.3 เป็น 86.7 อาจเป็นผลมาจากการ
เยี่ยมบ้านให้ความรู้รายบุคคล  

 
2.2 คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน 

ตาราง 4 จํานวนและร้อยละก่อนหลังทําแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน (n = 30) 

ข้อ ข้อความ 
ก่อน หลัง 

ตอบถูก ร้อยละ ตอบถูก ร้อยละ 

1. 
ท่านเชื่อว่าคนที่ชอบรับประทานของเค็มจัด มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็น
โรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง 

29 96.7 25 83.3 

2. 
ท่านไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารรสเค็มเนื่องจาก
ท่านรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงแล้ว 

18 60.0 29 96.7 

3. 
ท่านเชื่อว่า ผงปรุงรส เช่น คนอร์ ผงชูรส รสดี สามารถรับประทานได้
ไม่มีผลต่อโรคความดันโลหิตสูง 

36 53.3 38 93.3 

4. 
ท่านเชื่อว่าการดื่มน้ําตามหลังรับประทานอาหารเค็ม จะช่วยขับ
โซเดียมออกจากร่างกายได้ 

6 20 15 50 
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ข้อ ข้อความ 
ก่อน หลัง 

ตอบถูก ร้อยละ ตอบถูก ร้อยละ 

5. 
ท่านเชื่อว่าการเติมน้ําปลาหรือซอสทําให้ท่านรับประทานอาหารได้มาก
ข้ึน 

12 40 21 70 

6. 
ท่านคํานึงถึงรสชาติของอาหารมากกว่าปริมาณของเครื่องปรุงที่ใส่ลง
ไปในอาหาร 

14 46.7 21 70 

7. ท่านเชื่อว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรรับประทานอาหารรสจืด 28 93.3 29 96.7 
ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 59.0 80.0 

 
จากตาราง 4 ร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

เมื่อเทียบกับก่อนใช้นวัตกรรม จากร้อยละ 59.0 เป็นร้อยละ 80.0 อาสาสมัครมีคะแนนทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ความ
คิดเห็นที่ว่า “ไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารรสเค็มเนื่องจากรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงแล้ว” จากเดิม
ร้อยละ 60 เป็น 96.7 อาจเป็นผลมาจากเยีย่มบ้านให้ความรู้ สอนการใช้นวัตกรรมรายบุคคล  

 
2.3 คะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน 

ตาราง 5 จํานวนและร้อยละก่อนหลังทําแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวัน   (n = 30) 

ข้อ การปฏิบัติ 
ก่อน หลัง 

ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านชอบอาหารที่มีรสนําเป็น “รสเค็ม” 13 43.3 24 80 

2. 
เวลาที่รับประทานอาหารตามร้าน เช่น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ผัดซีอิ๊ว ท่านมัก
เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่ม 

18 60 26 86.7 

3. 
อาหารที่ท่านทําเองท่านมักเติมเครื่องปรุงจําพวก ซุปก้อน ผงปรุงรส 
หรือผงชูรส 

10 33.3 20 66.7 

4. 
บนโต๊ะอาหารท่านมักมีเครื่องปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ น้ําปลา ซอส ซีอิ๊ว 
วางไว้เสมอ 

16 53.3 26 86.7 

5. 
ท่านรับประทานน้ําจิ้มในอาหารจําพวก ลูกชิ้น ข้าวมันไก่ สุกี้ หมูกระทะ
โดยไม่คิดถึงปริมาณการรับประทานในแต่ละครั้ง 

24 80 29 96.7 

6. 
ทุกครั้งที่ท่านรับประทานผลไม้สด ท่านต้องจิ้มพริกเกลือ หรือน้ําปลา
หวาน 

20 66.7 24 80 

7. 
ท่านซื้ออาหารสําเร็จรูปกลับมารับประทานที่บ้านเป็นประจํา (2-3มื้อ/
วัน) 

28 93.3 30 100 

8. มีหลายคนบ่นว่า อาหารที่ท่านทําหรือที่ท่านปรุงมีรสเค็ม 22 73.3 27 90 

9. 
ท่านอ่านฉลากโภชนาการไม่เป็นหรือไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการกอ่น
เลือกซื้อเลย 

14 46.7 17 56.7 
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ข้อ การปฏิบัติ 
ก่อน หลัง 

ปฏิบัติถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

10. 
ท่านรับประทานอาหารกึ่งสําเร็จรูป และอาหารกระป๋อง เช่น บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป โจ๊กกึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง ค่อนข้างบ่อย (3-4ครั้ง/สัปดาห์) 

29 96.7 28 93.3 

11. 
เวลาที่ท่านรับประทานอาหารอาหารกึ่งสําเร็จรูปท่านมักเติมเครื่องปรุง
จนหมดซอง 

21 70 23 76.7 

12. ท่านตวงปริมาณเครื่องปรุงในการประกอบอาหารเพื่อควบคุมความเค็ม 13 43.3 13 43.3 

13. 
ท่านมีการนับปริมาณโซเดียมท่ีได้รับในแต่ละวันเพื่อควบคุมความดัน
โลหิต 

11 36.7 19 63.3 

14. 
ท่านไม่สามารถควบคุมปริมาณโซเดียมในแต่ละวันได้เพราะคนใน
ครอบครัวชอบรับประทานอาหารรสเค็ม 

19 63.3 25 83.3 

ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ) 61.00 79.00 
 
ตาราง 5 ร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับก่อนใช้นวัตกรรม จากร้อยละ 61.0 เป็นร้อยละ 79.0 อาสาสมัครมีคะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ การรับประทาน
อาหารที่มีรสนําเป็นรสเค็ม จากเดิมร้อยละ 43.3 เป็น 80.0 อาจเป็นผลมาจากหารใช้นวัตกรรม การสอนการใช้นวัตกรรม
รายบุคคล ทําให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น  

 
2.4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” 
ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มใน

ชีวิตประจําวันของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” (n = 30) 
คะแนนเฉลี่ย การใช้

นวัตกรรม 
 ̅ SD Z p-value* 

คะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวัน 

ก่อน 
หลัง 

6.2 
6.5 

1.4 
1.0 

-1.006 .315 

คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวัน 

ก่อน 
หลัง 

4.1 
5.6 

1.4 
1.1 

-3.256 .001* 

คะแนนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
รสเค็มในชีวิตประจําวัน 

ก่อน 
หลัง 

8.6 
11.0 

2.3 
2.9 

-2.629 .009* 

* p < .05 
จากตาราง 6 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันของกลุ่ม

อาสาสมัครก่อนการใช้นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” มีค่าคะแนน 6.2, 4.1 และ 8.6 (SD = 1.4, 1.4, และ 2.3 ตามลําดับ) 
คะแนนความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันหลังใช้นวัตกรรมมีค่าคะแนน 6.5, 5.6 และ 
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11.0 (SD = 1.0, 1.1, และ 2.9 ตามลําดับ) ซึ่งคะแนนหลังจากใช้นวัตกรรมทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรส
เค็มในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นจากก่อนใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z = -3.256 p= .001 , -2.629 p= .009 ตามลําดับ)  
 

2.5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซีสโตลิก (Systolic) และความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic) ของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” 
  
ตาราง 7 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซีสโตลิกและไดแอสโตลิกของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ก่อน

และหลังใช้นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” (n = 30) 
ระดับความดันโลหิต การใช้

นวัตกรรม 
 ̅ S.D. t p-value* 

ซีสโตลิก 
(Systolic = 171-150 mmHg) 

ก่อน 
หลัง 

136.5 
127.4 

18.8 
11.4 

3.231 .003* 

ระดับความดันโลหิต การใช้
นวัตกรรม 

 ̅ S.D. Z p-value* 

ไดแอสโตลิก  
(Diastolic 115-90 mmHg) 

ก่อน 
หลัง 

73.8 
73.7 

13.9 
9.2 

-.243 .808 

* p < .05 
 ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยความดันซีสโตลิกลดลงเมื่อเทียบกับก่อนใช้นวัตกรรมจาก 136.5 มิลลิเมตรปรอท เป็น 127.4 
มิลลิเมตรปรอท และค่าเฉลี่ยความดันไดแอสโตลิกลดลงเมื่อเทียบกับก่อนใช้นวัตกรรมจาก 73.8 มิลลิเมตรปรอท เป็น 73.7 
มิลลิเมตรปรอท อย่างไรก็ตามมีเพียงค่าความดันโลหิตซีสโตลิกที่ลดลงจากก่อนใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (t = 3.231 p= 
.003)  
 

2.6 คะแนนความพึงพอใจในรูปแบบนวัตกรรม 
ตาราง 8 แสดงความพึงพอใจในรูปแบบนวัตกรรมของอาสาสมัคร (n = 30) 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย  

( ̅) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) 
แปลผล 

1. นวัตกรรมมีความสวยงาม 4.5 0.56 มากที่สุด 
2. นวัตกรรมมีความกะทัดรัด  สะดวกต่อการใช้งานพกพาได้ 4.3 0.67 มาก 
3. นวัตกรรมมีรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 4.4 0.61 มาก 
4. ตัวอักษร ขนาดเหมาะสม 4.2 0.95 มาก 
5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับการวัดปริมาณโซเดียม 4.5 0.56 มากที่สุด 
6. มีเนื้อหาสั้น  กะทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.5 0.56 มากที่สุด 
7. นวัตกรรมมีเนื้อหาสามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน 4.3 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม   4.4 คะแนน    S.D. 0.66  แปลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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จากตาราง 8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.4, SD = 0.66) ข้อ
คําถามที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ นวัตกรรมมีความสวยงาม เนื้อหามีความเหมาะสมกับการวัดปริมาณโซเดียม และมีเนื้อหาสั้น 

กะทัดรัด อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.5, SD = 0.56)  
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการพัฒนาและทดลองใช้นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป มีร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนใช้
นวัตกรรมจากร้อยละ 78.0 เป็นร้อยละ 82.0 ซึ่งแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ร้อยละของทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนใช้นวัตกรรมจากร้อยละ 59.0 เป็นร้อยละ 
80.0 ร้อยละของพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับก่อน
ใช้นวัตกรรมจากร้อยละ 61.0 เป็นร้อยละ 79.0 ซึ่งคะแนนหลังจากใช้นวัตกรรมของทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นจากก่อนใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p. <05) ค่าเฉลี่ยความดันซีสโตลิกลดลงเมื่อ
เทียบกับก่อนใช้นวัตกรรมจาก 136.5 มิลลิเมตรปรอท เป็น 127.4 มิลลิเมตรปรอท และค่าเฉลี่ยความดันไดแอสโตลิกลดลงเมื่อ
เทียบกับก่อนใช้นวัตกรรมจาก 73.8 มิลลิเมตรปรอท เป็น 73.7 มิลลิเมตรปรอท (ตาราง 7) อย่างไรก็ตามมีเพียงค่าความดันโลหิตซีส
โตลิกที่ลดลงจากก่อนใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p. <05) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม โดย

เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ( ̅ 4.4, SD = 0.66) 
การศึกษาครั้งนี้พบว่าคะแนนหลังจากใช้นวัตกรรมอาสาสมัครมีทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็ม

ในชีวิตประจําวันที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากก่อนใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับการศึกษาของ จันทร์จิรา สีสว่าง 
ปุลวิชช์ ทองแตง และดวงหทัย ยอดทอง (2557) ทําการวิจัยกึ่งทดลองถึงผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองและระดับ
ความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 40 คน ระยะเวลาของโปรแกรม 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า หลัง
สิ้นสุดโปรแกรม 1 สัปดาห์ ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม การออกกําลังกาย การ
รับประทานอาหาร การมาตรวจตามนัด และการจัดการความเครียดในกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ อาจเนื่องมาจากนวัตกรรมชิ้นนี้เน้นการนําไปปฏิบัติ จึงทําให้ผู้ป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและเพิ่มความ
ตระหนักในการบริโภคโซเดียม อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบว่าความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารรสเค็มในชีวิตประจําวันก่อน
และหลังใช้นวัตกรรมแตกต่างอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษากึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการ
เรียนรู้การจัดการตนเองเรื่องอาหารและการออกกําลังกายของ สุพัชรินทร์ วัฒนกุล มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ นิรัตน์ อินามี และสุปรียา 
ตันสกุล (2556) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจํานวน 68 ราย ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องความ
ดันโลหิตสูงของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p <.001) อาจเนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้
ใส่เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับชนิดของอาหารและปริมาณโซเดียมที่หลากหลายมากนัก อีกทั้งจะเน้นชนิดของอาหารที่ผู้ป่วยชอบปรุง
อาหารเอง จึงมีข้อจํากัดสําหรับผู้ป่วยที่มีญาติซื้ออาหารสําเร็จมาให้รับประทาน 

ผลจากการศึกษานี้พบว่า ค่าความดันโลหิตซีสโตลิกก่อนและหลังใช้นวัตกรรมแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p. <05) 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์สุคนธ์ กิจรุ่งโรจน์ พัชรี คมจักรพันธ์ และแสงอรุณ อิสระมาลัย (2561) ได้ศึกษาวิจัยกึ่งทดลอง
แบบกลุ่มเดียววัดหลายครั้งแบบอนุกรมเวลาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและระดับความดันโลหิตในสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงไม่ได้จํานวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่า 
หลังสิ้นสุดโปรแกรม ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร DASH ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเริ่มโปรแกรมอย่างมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ (p <.001) ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซีสโตลิกและไดแอสโตลิกของกลุ่มตัวอย่างต่ํากว่าก่อนเริ่มโปรแกรมอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<.001)  และสอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา มณีทัพ และสมจิต แดนสีแก้ว (2560) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์การบริโภคเกลือในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตําบลทางขวาง อําเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ใช้กระบวนการประเมิน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริโภคเกลือและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ลดการบริโภคเกลือได้เหมาะสม (ร้อยละ 27.5) กลุ่มนี้สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้และไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 25.0 กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่พยายามลดการบริโภคเกลือแต่ยังบริโภคเกลือรับประทาน (ร้อยละ 
43.7) ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ร้อยละ 40.0 มีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 32.5 กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ลดการบริโภค
เกลือและมีการบริโภคเกลือรับประทาน (ร้อยละ 28.7) กลุ่มนี้ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ร้อยละ 25.0 มีภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 
23.7 สําหรับวิธีการลดการบริโภคเกลือตามประสบการณ์ของผู้ป่วยและชุมชนคือ การปรับเปลี่ยนรายการอาหาร การลด
รับประทานอาหารที่ชอบที่มีรสเค็ม การลดปริมาณเครื่องปรุง การเลิกหรือหยุดรับประทานเครื่องปรุงบางชนิดที่มีเกลือมาก การ
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีเกลือมาก ส่วน ปัจจัยที่ทําให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่สามารถลดการบริโภคเกลือได้คือ วิถี
ชีวิตรับประทานอาหารร่วมวงกัน ความเชื่อว่ารับประทานเกลือทําให้แข็งแรง ฐานะยากจน ขาดการรับรู้เรื่องการบริโภคเกลือ
รับประทาน ขาดการสนับสนุนทางสังคมทั้งจากครอบครัวและจากชุมชน ค่านิยมติดรสชาติ และวิถีชีวิตเร่งรีบจําเป็นต้องซื้ออาหาร
ปรุงเสร็จมารับประทาน การลดลงของความดันโลหิตจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อาจเนื่องจาก DASH คือ การ
บริโภคอาหารที่มีหลักการดังนี้ รับประทานผัก ผลไม้ นมไขมันต่ํา หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวปริมาณมาก เน้นอาหารธัญพืช 
ถั่ว สัตว์ปีก ปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน จํากัดปริมาณโซเดียม และของหวาน การบริโภคเกลือเกินค่าที่กําหนด ส่งผลให้เกิดความดัน
โลหิต และโรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งกระเพาะอาหาร โรคกระดูก นิ่วในไต ต้อกระจํา และเบาหวาน การควบคุมปริมาณโซเดียม
หรือเกลือจํานวน 6 กรัมต่อวัน จะช่วยลดค่าความดันซีสโตลิกได้ประมาณ 5 มิลลิเมตรปรอท (สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2554) 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
4.4 SD = 0.66) แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาผลการทดลองใช้นวัตกรรมในครั้งนี้พบว่ามีข้อจํากัดได้แก่ นวัตกรรมนี้จะเน้น
ปริมาณโซเดียมต่อจาน จึงอาจมีข้อจํากัดในการประกอบอาหารปริมาณมากสําหรับจํานวนคนรับประทานมากกว่า 1 คน จึงควรมี
การพัฒนาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย   

 นวัตกรรม “วงล้อปริมาณโซเดียม” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถนําไปใช้เพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง และนําข้อมูลที่
ได้จากนวัตกรรมไปให้คําแนะนําแก่ครอบครัวตนเองและผู้อื่นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาเนื้อหานวัตกรรมโดยการเพิ่มเครื่องปรุงหรือชนิดของอาหารเพื่อสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่ซื้ออาหารมา
รับประทาน 

2. ควรพัฒนานวัตกรรมให้ผู้ที่ไม่รู้หนังสือเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เช่น การแปลงปริมาณโซเดียมเป็นรูปช้อนชา 
3. ควรมีการประเมินระดับความดันโลหิตของผู้ใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า 

และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหา ของภูมิปัญญาด้านพืชสุมนไพรของชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 การศึกษาพืชสมุนไพร จะศึกษา เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรที่
น ามาใช้ประโยชน์ในการบรรเทาอาการเจ็บปุวย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ หมอพื้นบ้าน 5 คน ที่เป็นชาติพันธุ์ไทด า  
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลพืชสมุนไพรโดยการบันทึกลงแบบส ารวจสมุนไพร สัมภาษณ์    
หมอพื้นบ้านและบันทึกลงแบบมีโครงสร้างสัมภาษณ์ และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ Content Analysis 
และ Analytic Induction  ผลการวิจัย พบว่า สมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ มีจ านวนทั้งหมด 11 ชนิด และใช้สมุนไพรร่วมกับ
คาถาที่ใช้คู่กับสมุนไพร  บทคาถาไม่สามารถให้ข้อมูลได้และวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหา พบว่า การใช้พืชสมุนไพรใน
การรักษาโรคในหมอพื้นบ้านที่เป็นชาติพันธุ์ไทด า พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคการรักษา แตกต่างกันออกไปตามบริบทของ
หมอพื้นบ้าน สภาพปัจจุบันในการรักษาองหมอพื้นบ้าน คือ มีคนมารับการรักษาน้อยลงมากและสภาพปัญหาของการถ่ายทอก
ความรู้   ภูมิปัญญา ของหมอพ้ืนบ้าน คือ ไม่มีคนในความสนใจที่จะรับช่วงต่อทั้งลูกหลานและคนรอบข้าง ท าให้หมอพื้นบ้านที่
เหลืออยูม่ีความกังวลในการถ่ายทอดวิชาความรู้ไปยังคนรุ่นต่อไป 
ค าส าคัญ : ชาติพันธุ์ไทด า หมอพืน้บ้าน พืชสมุนไพร 

 
Abstract 

 This research Intended to Explore the diversity of medicinal plants of folk doctors in Tai Dam 
ethnic groups. And analyze the current condition, problem condition Of the wisdom of the Sumon Prai 
plant of the Tai Dam ethnic group, Bang Rakam district, Phitsanulok province from October 2018 to 
January 2019. The study of medicinal plants will study the utilization of medicinal plants that are used to 
relieve illness. The group that provided the data used in the research was 5 folk doctors. Which is Tai 
Dam Use the method of selecting a group of contributors. Specific type Collect medicinal plants by 
recording into a herbal survey. Interviewing local doctors and recording in structured interviews And 
observe the participant Analyzing data with Content Analysis and Analytic Induction There are a total of 
11 species and using herbs together with spells that are used with herbs. Spells cannot provide 
information and analyze current conditions, problems and conditions. Found that the use of medicinal 
plants to treat diseases Of the Tai Dam ethnic folk who found problems and obstacles Varies according to 
the context of the folk doctor. The current condition in the treatment of the local floor doctor is There 
are many people receiving treatment and the problem of shooting the knowledge of the wisdom of the 
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folk doctor is that there are no people in the interest to take over both the children and those around 
them. Causing the remaining native doctors to worry about transferring knowledge to the next generation 
 
keywords : Ethnicity Thai Dam , Current condition, problem condition, Herb 
 
บทน า   

ชาติพันธุ์ไทด า (Thai Dum) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์การแต่งกายที่เน้นด้วยเสื้อผ้าสีด าชาติพันธุ์ไทด าได้มีการ
อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2322 โดยเข้ามาอาศัยพื้นที่แรกคือจังหวัดเพชรบุรีและได้มีการขยายถิ่นที่อยู่
อาศัยมายังแถบภาคกลางหลายจังหวัด เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม บางส่วนมีการอพยพ ไปตามจังหวัดต่างๆในแต่
ละภูมิภาคของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือได้แก่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก  ภาคอีสานได้แก่ จังหวัดเลย ภาคกลาง
ได้แก่ กาญจนบุรี ลพบุรี สระบุรี และในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถือว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่นกัน    
(ด ารงค์ รักษ์จรรยาวงศ์, 2559) ชาติพันธุ์ไทด ามีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ภาษาพูด และภาษาเขียน อาชีพ 
การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆการด ารงชีวิตประจ าวันยังคงผูกพันกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ
ดั้งเดิมอยู่เป็นอันมาก ลักษณะทางสังคม ที่ส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและ
พิธีกรรมไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในความเป็นปึกแผ่นและการด ารงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น  คือความ
ต้องการที่จะอนุรักษ์ความเป็นชาติพันธุ์ไทด า ชาติพันธุ์ไทด าจะนับถือและบูชาพระยาแถน บรรพบุรุษและผีต่าง ๆ มากและมี
ความเชื่อว่าคนทุกๆ คนนอกจากประกอบไปด้วยร่างกายแล้วยังประกอบด้วยอีกส่วนหนึ่ง คือ ขวัญ (วิญญาณหรือจิต) และเชื่อ
ว่าคนที่เจ็บไข้ได้ปุวยนั้นเกิดจากการที่ขวัญไม่อยู่กับตัวเองหรือขวัญได้หนีหายไปจะต้องมีพิธีตามหาขวัญหรือเรียกขวัญให้
กลับคืนมา ในพิธีการเรียกขวัญนี้ต้องอาศัยหมอผีซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า เรียกว่า “มด” โดย มดจะเชิญผีต่าง ๆ ให้ไปตามหา
ขวัญกลับมาอยู่กับตัวเองพร้อมทั้งน าสมุนไพรพื้นบ้านมาช่วยรักษาอาการเจ็บปุวยควบคู่กันไป (อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน, 2552) 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ไทด า มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การใช้ชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทด าเปลี่ยนไปตามวิถีกระแสสังคมและเทคโนโลยี ชาติพันธุ์ไทด าส่วนหนึ่งใช้ชีวิตในสังคมของการพัฒนา เช่น 
บ้านเรือนมีการเปลี่ยนรูปแบบการปลูกสร้างไปตามสมัยนิยมทั่วไป ค่านิยมด้านการศึกษามีการส่งบุต รลูกหลานไปศึกษา
โรงเรียนในเขตตัวเมือง วัยรุ่นแต่งกายตามสมัยนิยมทั่วไป แต่อีกส่วนหนึ่งชาติพันธุ์ไทด า ที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไว้ได้เป็นอย่างดี อันเป็นแบบแผนของชาติพันธุ์ไทด าที่แสดงถึงความเป็นตัวตน อยู่บนบรรทัดฐานของความเชื่อและวิถี
ชีวิตด้านสุขภาพตั้งแต่อดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นระบบความคิดเรื่องการเจ็บปุวย    
ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อในการการนับถือผีหรือความเชื่อเกี่ยวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อระบบความคิดเรื่อง
การเจ็บปุวยความเชื่อในการรับรู้ว่าถึงโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคกับตนเองว่ามีสาเหตุจากสิ่งที่
เหนือธรรมชาติ โดยเชื่อว่าการเจ็บปุวยเป็นส่วนหนึ่งจากการลงโทษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการรักษาส่วนใหญ่จึงใช้การรักษา
ด้วยหมอโบราณ โดยการพ่นใช้อาคมและหมอพื้นบ้านโดยการใช้ยาสมุนไพร  (รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ, 2552) ถึงแม้ว่าใน
ปัจจุบันความเชื่อและวิถีชีวิตด้านสุขภาพของชาติพันธุ์ไทด าบางส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการดูแลสุขภาพตาม
พัฒนาการยุคสมัยซึ่งมีความแตกต่างจากในอดีตที่ชัดเจน กล่าวคือในการดูแลรักษาสุขภาพนั้นคนในชุมชนส่วนใหญ่ไปใช้
บริการที่สถานีอนามัย คลินิก หรือที่โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ยังคงพบภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรพื้นบ้าน         
ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าเป็นอย่างมาก 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทด าในจังหวัดพิษณุโลกกระจายอยู่ในหลาย ๆ อ าเภอของจังหวัดพิษณุโลกโดยอ าเภอที่มีความ
หนาแน่นของกลุ่มชาติพันธ์ไทด า อ าเภอบางระก า ซึ่งชาติพันธุ์ไทด าที่อาศัยอยู่ใน อ าเภอบางระก า ยังมีพื้นฐานความเชื่อ
เกี่ยวกับความเชื่อด้านสุขภาพ ด้านการรับรูถึงผลประโยชนของการปฏิบัติโดยสัมพันธ์กับวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น เช่น เมื่อเด็กเจ็บปุวยก็จะรักษาด้วยยาสมุนไพร ยาโบราณและหมอโบราณ หรือเมื่อมีอาการเจ็บปุวยจะเก็บพืชจากปุา
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หรือบริเวณใกล้ๆบ้านมาใช้  (รัตนะ บัวสนธ์ และคณะ, 2552) ประกอบกับในพื้นที่อ าเภอบางระก า มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับหมอ
สมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าที่ยังคงมีชีวิตอยู่และยังคงเผยแพร่ องค์ความรู้และภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ใน
ปัจจุบันมีรูปแบบการใช้บริการด้านสุขภาพของชาติพันธุ์ไทด าในปัจจุบันส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ หรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แสดงถึงความเจริญทางด้าน
การแพทย์และการสาธรณสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกินขึ้นนี้เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางการ
ศึกษาและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและพิธีกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยด าเช่น ชาติพันธุ์ไทยใน
ทุกช่วงชีวิต เช่น การเกิด การเจ็บปุวย การตาย รวมถึงวิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยม
ลดน้อยลง อาจส่งผลให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพของชาติพันธุ์ไทด าถูกลืมเลือนและสูญหายไปในที่สุด          
ทั้งที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ แบบพึ่งพาตนเองและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเบื้องต้นได้   

จากประเด็นของภูมิปัญญาด้านสุขภาพในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยด าที่ก าลังถูกลดความส าคัญลงและอาจเสี่ยงต่อการสูญ
หาย ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ จึงได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า เพ่ือให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าและการคงอยู่ขององค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ไทด าแก่คนรุ่นหลังสืบไป 

กรอบแนวคิด  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 

บริบทชาติพันธุ์ไทด า 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

- องค์ความรู้ด้านสมุนไพร 

- การแพทย์พื้นบ้าน/แผนไทย 

- การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 

- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

องค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพร 

นโยบายด้านสุขภาพ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับที่12 
การส ารวจและเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการใช้สมุนไพร

ของชาติพันธุ์ไทด า 

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จารพืชสมุนไพรพื้นบ้าน  

ของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า ใน อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

บริบทพื้นที่ อ าเภอบางระก า 

จังหวัดพิษณุโลก 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ในการใช้พืชสมุนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหา ของภูมิปัญญาด้านสุมนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอ
บางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ความหลากหลายของพืชสมุนไพรของหมอพ้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก จากผู้ให้ข้อมูลที่
สามารถบอกถึงคุณสมบัติของพืชสมุนไพรต่างๆ วิธีการศึกษาเพื่อให้ได้มาของข้อมูลที่เหมาะสมคือวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Reseraer) โดยใช้แบบส ารวจแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) และตัวผู้วิจัยร่วมกับ
การบันทึกภาพและเสียงเป็นเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในระยะแรกของการวิจัยผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ 
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหาของภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทด า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัย มาจัดกระท าให้เป็นระบบและหา
ความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อให้น าไปสู่ความเข้าใจต่อการด ารงอยู่
และการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา ผู้วิจัยจะแบ่งวิธีการวิเคราะห์มาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่ ข้อมูลทีน่ ามาวิเคราะห์จะเป็น
ข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก 
  2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) คือ การกระท ากับข้อมูลที่ได้จากเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด  การวิเคราะห์แบบอุปนัย การจ าแนกชนิดข้อมูล และการ
เปรียบเทียบข้อมูลในงานวิจันนี้ผู้วิจัยได้เลือกการวิเคราะห์แบบอุปนัย มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัย 
  3. การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็น
รูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น เช่น พิธีกรรม การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ การท างาน ฯลฯ เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือ
สังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงลงมือสรุป แต่หากข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบอื่น ๆ ก็ถือว่าผลที่ได้เป็น
สมมติฐาน หากได้รับการยืนยันก็ถือว่าเป็นข้อสรุป 

การตรวจสอบข้อมูล 
โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความน่าชื่อถือได้ (Creditability)  ความเกี่ยวข้องความข้อมูล 

(Dependability) และความสมบูรณ์ครบถ้อนของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า (Trianguiation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้อย่างได้ผลโดยมี
รายละเอียด (สุภางค์  จันทวานิช, 2552) ดังนี้ 

1. วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้น จะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล 
 1.1  การตรวจแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบว่าอยู่ในช่วงเวลาต่างกัน หรือเหมือนกัน 
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 1.2 การตรวจสอบสถานที่ หมายถึง การตรวจสอบตัวแปรในสถานที่เดียวกันหรือไม่ หากมาจากสถานที่
เดียวกันมีผลออกมาเหมือนกัน ผู้วิจัยควรตรวจสอบในแหล่งสถานที่ ที่แตกต่างกันด้วย 
  1.3 การตรวจสอบบุคคล หมายถึง การได้ยินการได้รับฟังและการยืนยันบุคคลคนเดิมท่ีได้ให้ข้อมูลเป็นจริง 

2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล
ต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะสร้างความแน่ใจได้ดีกว่าผู้วิจัยเพียงคน
เดียวมาก 

3. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธีที่ต่างกันแล้วจะได้ผล
เหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร 

จริยธรรมในงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการ การอบรมเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethic Training) 

ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร มาตรฐานการปกปูองอาสาสมัครในงานวิจัย “Human Subject Protection Standard 

Course) โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลการวิจัย   
 ส่วนที่ 1 ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ของการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า  
 ข้อมูลส่วนบุคคลของหมอพื้นบ้าน 
  หมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ที่ท าการศึกษาและเป็นชาติพันธุ์ไทด า มีจ านวนทั่งหมด 7 คน แบ่งเป็น
ชาย 2 คนและหญิง 5 คน  ในหมอพื้นบ้านทั้งหมด 7 คนนั้น มี 2 คน ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากปุวยเป็นชราภาพและ
สูญหายความทรงจ าทั้ง 2 คน และหมอพื้นบ้านที่เหลือ 5 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ 
  

แรงจูงใจในการเป็นหมอพื้นบ้าน 
  จากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้าน ถึงแรงจูงใจในการเป็นหมอพื้นบ้าน สรุปได้คือ  เป็นการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ อยากสืบทอดด้วยตนเองเพราะกลัววิชาในการรักษาจะไม่มีผู้สืบทอดและหายไป  มีความสนใจและอยากเรียนรู้ 
เพื่อช่วยเหลือคนอื่น  และสุดท้ายเพื่อใช้หารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

สมุนไพรที่ใช้และวิธีการใช้สมุนไพรจากหมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
  จากการส ารวจและสัมภาษณ์สมุนไพรที่หมอพื้นบ้านใช้ มีจ านวนทั้งหมด 11 ชนิด และใช้สมุนไพรร่วมกับ
คาถาที่ใช้คู่กับสมุนไพร บทคาถาไม่สามารถให้ข้อมูลได้ สมุนไพรที่หมด 11 ชนิด จ าแนกลักษณะวิสัยสมุนไพร ได้ดังนี้ 
ไม้ล้มลุก ได้แก่ ชุมเห็ดเทศ กระเทียม ว่านงู ขมิ้นอ้อย ขิง กระทือ แค  ไม้พุ่ม ได้แก่ มะนาว มะกรูด และไม้ต้น สมอดีงู สะแก   

 ส่วนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหา ของภูมิปัญญาด้านสุมนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า  
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพปัญหาของภูมิปัญญาด้านสุมนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้เป็นตาราง สภาพปัจจุบันสภาพปัญหาของภูมิปัญญาด้านสุมนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า 

 

 

935



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 1 สภาพปัจจุบันสภาพปัญหา ของภูมิปัญญาด้านสุมนไพรของหมอพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า 

 สภาพปัจจุบันสภาพปัญหาของภูมิปัญญาด้านสุมนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า 
หมอน้ ามนต์ หมอเป่า หมอนวด หมอสมุนไพร 

โรคที่รักษา 
 

โรคทางจิตใจ โรคตาม
ความเชื่อ เช่น ผีเข้า  

งูสวัด,เริม อาการปวดตามแขน,ขา,
หลังและไหล 

ท้องร่วง,คอตบ 

ความเชื่อใน
การรักษา 
 

ผีเข้า หมอพื้นบ้านมีความเชื่อ
เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นนั้นท าให้
คนเจ็บปุวยก็คือร่างกายของ
ผู้ปุวยหรือจิตของผู้ปุวย
นั้นเองและเกิดจากผีที่ท าร้าย
ให้เจ็บปุวยหากผู้ปุวยยังไม่
หายดีก็เหมือนคนไม่มีจิต
วิญญาณ 

เป็นการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า 
ความเครียดตามศาสตร์
และศิลปะของการนวด 

หมอจะท าการกวาดยา
แผนโบราณรักษาคนไข้
ตั้งแต่เด็กอ่อนไปจนถึง
ผู้ใหญ่ โดยรักษาฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่าย และมีคนไข้มา
รักษาไม่ขาดสาย  

เครื่องมือ
อุปกรณ์ 
 

ขัน น้ ามนต์ ไม่มี ไม่มี 1. ถ้วย 
2. เขากวางไว้ฝน 

ขั้นตอน
วิธีการรักษา 
 

ใช้คาถาควบคู่กบัการ
รักษา 

1) เตรียมอุปกรณ์ใส่จานไหว้
ครู 
2) ถามอาการที่เจ็บปุวย  
3) ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเชิญครู
มาทรงร่าง  
4) สมุนไพรหรือยาที่จะท า
การรักษา 
 5) ใช้สมุนไพรพร้อมไล่ถาคา
ควบคู่กับการรักษา 

บีบนวดบริเวณที่ได้
สอบถามอาการปวดจาก
ผู้ปุวย 

การฝนยาด้วยอุปกรณ์
บ้างอย่างก็ต้มท าเป็นยา
ให้ผู้ปุวยกินหรือใช้ทา 

ระยะเวลาการ
รักษา 
 

รักษากระทั้งอาการดีขึ้น ระยะเวลาให้การรักษาในแต่
ละครั้ง 1-2 ชั้วโมงถ้าอาการ
หนักใช้เวลาถึง 3 วันในการ
รักษาโรคนั้นๆ  

การนวดในแต่ละครั้งไม่
เกิน 1 ชั้วโมงต่อคน 

ครั้ง 1-2 ชั้วโมง 

ค่าตอบแทน 
 

ค่าตอบแทนแล้วแต่
เจ้าภาพจะให้ส่วนใหญ่
จะมีแค่ค่าครูเท่านั้น 

ค่าตอบแทนแล้วแต่เจ้าภาพ
จะให้ส่วนใหญ่จะมีแค่ค่าครู
เท่านั้น 

ส่วนหมอนวดจะได้ค่า
ตอนแทนชั้วโมงละ 100 
บาทและยังมีแค่ค่าครูอีก
ต่างหาก 

ค่าตอบแทนแล้วแต่
เจ้าภาพจะให้ส่วนใหญ่จะ
มีแค่ค่าครูเท่านั้น 

สรุปผลการวิจยั   
 ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้ของการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า  หมอพื้นบ้านที่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่ ที่ท าการศึกษาและเป็นชาติพันธุ์ไทด า มีจ านวนทั่งหมด 7 คน  แบ่งเป็นชาย 2 คนและหญิง 5 คน  ในหมอ
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พื้นบ้านทั้งหมด 5 คนนั้น มี 2 คน ที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ เนื่องจากชราภาพและสูญเสียความทรงจ าทั้ง 2 คน และหมอ
พื้นบ้านที่เหลือ 5 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ   ถึงแรงจูงใจในการเป็นหมอพื้นบ้าน สรุปได้คือ  เป็นการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ อยากสืบทอดด้วยตนเองเพราะกลัววิชาในการรักษาจะไม่มีผู้สืบทอดและหายไป มีความสนใจและอยากเรียนรู้ เพื่อ
ช่วยเหลือคนอื่น  และสุดท้ายเพื่อใช้หารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาของหมอสมุนไพรพื้นบ้านมี
จ านวนทั้งหมด 11 ชนิด และใช้สมุนไพรร่วมกับคาถาที่ใช้คู่กับสมุนไพร บทคาถาไม่สามารถให้ข้อมูล ได้ สมุนไพรที่หมด 11 
ชนิด จ าแนกลักษณะวิสัยสมุนไพร ได้ดังนี้ ไม้ล้มลุก ได้แก่ ชุมเห็ดเทศ กระเทียม ว่านงู ขมิ้นอ้อย ขิง กระทือ แค  ไม้พุ่ม ได้แก่ 
มะนาว มะกรูด และไม้ต้น สมอดีงู สะแก 
 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันสภาพปัญหา 
  จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้รู้ (Key Informant) ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุขและ
ผู้น าชุมชน จากผลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่าภาวะที่เจ็บปุวยเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุก็
สามารถเกิดขึ้นได้โดยอ้างอิงหลักทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยว่าด้วยเรื่อง ธาตุ และองค์ประกอบอื่น เช่น สิ่งแวดล้อม อายุ 
อิริยาบถ ตลอดจนอาหารการกินเป็นต้น แต่เราสามารถดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้ ทั้งในยามปกติ หรือยาม
เจ็บปุวยซึ่งหากเริ่มต้นที่ตนเอง คือ รู้จักตัวเองของตนเอง รู้ว่าธาตุเจ้าเรือนของเราคือธาตุอะไรและน าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับเปลี่ยนวิธีการด ารงชีวิตในแต่ละช่วงอายุของบุคคล และสมุนไพรเข้าช่วยในการปรับสมดุลร่างกายให้เข้าสู้ภาวะปกติน่าจะ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลทุกๆ ช่วงวัยได้ 
  จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General Informant) ได้แก่ ผู้ที่เคยดี
รักษาการดูแลรักษาจากหมอพื้นบ้าน จากผลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่าชาวบ้านมีความกังวลและขาดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
ยาแผนปัจจุบันพบกว่าพืชสมุนไพรเนื่องจากยาแผนปัจจุบันมีความอันตรายมากกว่าและขั้นตอนการผลิตแต่ส่วนใหญ่แล้ว
ชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับการใช้พืชสมุนไพร เพราะชาวบ้าน อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก มีเอกลักษณ์ความเชื่อเรื่องทูต
ผีปีศาจ การกินของแสลง การอยู่ไฟหลังคลอด ได้รับการสืบถอยจากบรรพบุรุษมีอิทธิผลในการด ารงชีวิตประจ าวนที่เชื่อความ
ว่ามีคาถาและใช้พืชสมุนไพรในการักษาโรคให้ผู้ปุวยเมื่อชาวบ้านมีการปฎิสัมพันธ์กับหมอพื้นบ้านในท้องถิ่นจะได้รับความรู้การ
ใช้พืชสมุนไพรง่ายๆ สามาใช้เองได้แล้วมีการบอกต่อๆกันไปท าให้ชาวบ้านมีความรู้ดานการใช้พืชสมุนไพรรักษาตนเอง 
  จากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual  Informant) ) ได้แก่ หมอพื้นบ้านและ
ปราชญ์พื้นบ้าน จากผลการสัมภาษณ์วิเคราะห์ได้ว่าหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีแรงจูงใจและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจาก
บรรพบุรุษ ปูุยา ตายาย ทวด และพ่อของตัวหมอเอง มีความสนใจและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการกังเกตุ และเน้นการ
ปฏิบัติจนถอดแบบจากต้นแบบการรักษาจากบรรพบุรุษมากมีความเชื่อเรื่องครูและผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีการเล็งเห็นคุณค่าของพืช
สมุนไพรท้องถิ่นแล้วน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับต าราโดยเน้นการใช้ พืชสมุนไพรกับความรู้ที่จากการน ามาทดสอบการรักษา
ตัวเองและผู้ปุวยได้ศึกษาเพิ่มเติมจากการนวดเปุาคาถา หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีการวินิจฉัยโรคใช้ประสบการณ์ที่พบ รวมกับ
สอบถามอาการอย่างละเอียดและหมอพื้นบ้านจะมีความเชื่อว่าการเจ็บปุวยเป็นไปตามธรรมชาติหรือสิ่งที่อ านาจเหนือ
ธรรมชาติ ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ เช่น ทูตผีปีศาจ หรือ โดนเสก และได้รักษาอาการร่วมกับสมุนไพรด้วย 

ความเชื่อในการรักษาโรคของหมอพื้นบ้าน 
  โรคที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มารับการรักษานั้นท าให้คนเจ็บปุวยก็คือร่างกายของผู้ปุวยหรือจิตของผู้ปุวยนั้นเองและ
เกิดจากผีที่ท าร้ายให้เจ็บปุวยหากผู้ปุวยยังไม่หายดีก็เหมือนคนไม่มีจิตวิญญาณ 
 อุปกรณ์/เครื่องมือ 
  อุปกรณ์และเครื่องมือนั้นอาจจะมีหรือมีอุปกรณ์ในการรักษาเนื่องจากการรักษาผู้ที่มารับการรักษานั้นมี
ความแตกต่างออกไป 
 ขั้นตอน/วิธีการ ในการรักษา 
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  ขั้นตอนในการรักษานั้นมีหลายหลายวิธีขึ้นอยู่กับการเจ็บปุวยและมีพิธีกรรมไหว้ครูควบคู่กันไป 
 ระยะเวลาในการรักษา 
  ระยะเวลาในการรักษาของหมอพ้ืนบ้านจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่อาการที่เจ็บปุวยมาอย่าง 
 ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนในการรักษาของหมอพื้นบ้านจะไม่มีการเรียกค่าตอบแทนใด ๆ จากผู้ที่มารับการรักษา เพราะ
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันให้อยู่เป็นสุข แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสินน้ าใจจากผู้ที่มารับการรักษาเท่านั้น 

อภิปรายผล 
 การศึกษาองค์ความรู้ของการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค หมอพื้นบ้านที่เป็นชาติพันธุ์ไทด า เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรที่น ามาใช้ประโยชน์ในการบรรเทาอาการเจ็บปุวยทั้งหมดจ านวน  11 ชนิด ซึ่งในการรักษาผู้ปุวยแต่ล่ะ
ครั้งจะมีการใช้คาถาประกอบการรักษา การรักษาด้วยสมุนไพร โดยสอดคล้องกับอะเคื้อ กุลประสูติดิลก และ ปุณยภา พลวัน 
(2561) ที่ได้ศึกษา องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพภาพตนเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนไทด า ต าบลบ้านดอน       
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและเพื่อศึกษาการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษา การฟื้นฟู โดยสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นชาวไทยทรงด า ในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้ผลว่ามีการรักษาดูแลสุขภาพทั้งทางกาย ใจและจิตวิญญาณ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกาลังใจต่อผู้ปุวย เช่น การตั้งครู การใช้คาถาประกอบการรักษา การรักษาด้วยสมุนไพร  จากการส ารวจได้
จ าแนกพืชสมุนไพรตามลักษณะวิสัย ได้ดังนี้ ไม้ล้มลุก ได้แก่ ชุมเห็ดเทศ กระเทียม ว่านงู ขมิ้นอ้อย ขิง กระทือ แค  ไม้พุ่ม 
ได้แก่ มะนาว มะกรูด และไม้ต้น สมอดีงู 
 การศึกษาสภาพปัจจุบันของการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค ของหมอพื้นบ้านที่เป็นชาติพันธุ์ไทด า พบว่า ที
ปัญหาและอุปสรรคการรักษา การถ่ายทอดองค์ความรู้แตกต่างกันออกไปตามบริบทของหมอพื้นบ้านสภาพปัจจุบันในการ
รักษาองหมอพื้นพื้นบ้านคือ มีคนมารับการรักษาน้อยลงมาก อาจเป็นเพราะความเจริญทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ในชุมชน ที่ค่อยให้บริการด้านสุขภาพประชาชาอย่างทั่วถึง และมีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
การเดินทางในการไปรับการรักษาก็สะดวกมากขึ้น จึงท าให้คนที่จะมารักษากับหมอพื้นบ้านมีจ านวนน้อยลงมาก และอีกทั้ง
ประชาชนในยุคนี้ เป็นยุคที่มีเป็นคนสมัยใหม่ไม่เคยมีความเชื่อทางคาถา โดยสอดคล้องกับ รัตนะ  บัวสน และคณะ (2552) ที่
ได้ศึกษาวิถีชีวิตด้านสุขภาพไทยทรงด า ด้านความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และพบปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ก็มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เพียงแต่การส่งผลต่อวิถีชีวิตด้านสุขภาพ  
 สภาพปัญหาของการถ่ายทอกความรู้ ภูมิปัญญา ของหมอพื้นบ้าน คือ ไม่มีคนในความสนใจที่จะรับช่วงต่อทั้ง
ลูกหลานและคนรอบข้าง และหมอพื้นบ้านเองก็มีความกังวลในการถ่ายทอดวิชาความรู้ สอดคล้องกับควันเทียน พรยุศรี  
(2552) ที่พบว่า ไม่มีคนสนใจที่จะเรียนวิชาหมอพื้นบ้าน และตัวหมอพื้นบ้านเองกลัวคนรับการถ่ายทอดไปแล้วจะรักษาวิชาไว้
ไม่ได้ จึงไม่มีการสืบทอดและวิชาการรักษาจะหายไปในที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางใน

การท างานวิจัยและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมาจนการวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุข ทุกท่านที่ให้ความกรุณาตรวจแก้ไขงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ตลอดจนให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือด้วยความเมตตาเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณ สาขาวิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกที่เอื้อเฟื้อสถานที่ใน

การท างานวิจัย 
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ขอกราบขอบพระคุณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลของหมอพื้นบ้าน ของทั้ง

อ าเภอบางระก า ที่ใช้ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลของหมอพื้นบ้านที่เป็น

ชาติพันธุ์ไทด า ในการท าวิจัยลงพื้นที่เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณประชาชน อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความช่วยเหลือและต้อนรับการส ารวจข้อมูล

ของหมอพ้ืนบ้าน ตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย ที่ให้การสนับสนุนทุนการวิจัยและคอยช่วยเหลือจนประสบ

ความส าเร็จ พร้อมทั้งให้ก าลังใจเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ต าบลนาฝายจ านวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วยข้อมูล
ทั่วไป แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา  

ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่าสวนใหญ่ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง40 - 60 ปี มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 
บาท  และส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย  ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการประเมินพฤติกรรม  
รองลงมาคือการสนับสนุนด้านอารมณ์  และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร   เมื่อพิจารณารายข้อที่พบว่าปฏิบัติ
เป็นประจ ามากที่สุด คือ คนในครอบครัวห้าม เตือน เมื่อท่านละเลยในการดูแลสุขภาพตนเอง -คนในครอบครัวท าให้ท่านรู้สึก
อบอุ่น มั่นใจ สบายใจและปลอดภัย  และคนในครอบครัวให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ท่าน ส่วนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง  

  
ค าส าคัญ : แรงสนับสนุนทางสังคม  พฤติกรรมการดูแลตนเอง  ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

Abstract 

 This research was a survey research aimed at studying social support and self-care behaviors of 

diabetic patients in Naphai Subdistric, Muang District, Chaiyaphum Province. The subjects were 142 

diabetic patients. The research instrument was a questionnaire divided into 3 parts (basic characteristic, 

social support questionnaires and self-care behaviors questionnaire for diabetic patients). Data were 

collected from October to December 2017. The data were analyzed by descriptive statistics. 

Results of the study found that most of diabetic patients had age between 40-60 years old, the 

income is less than 3,000 Baht and most of the family is extended family and the diabetic patients 

received support for behavioral assessment , secondly, emotional support. And social information 

support. When considering the questionnaires items were practice regularly included family members do 
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not give a warning to take care yourself, family members make you confident and safety, and family 

members give knowledge of diabetes to you.Regarding self care behaviors, the participants had moderate 

level of self-care behaviors.   

 

keywords : Social support  , Self Care Behavior, Diabetes  patients 

 

บทน า   

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังเป็นปัญหาที่ส าคัญ มีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นทุกปี และที่ส าคัญต้องใช้ระยะเวลาการรักษา
ที่ต่อเนื่องและยาวนาน องค์การสหประชาชาติประกาศให้โรคเบาหวานเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ทุกประเทศร่วมมือควบคุม
และด าเนินการอย่างเข้มงวด  เนื่องจากเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ
มีผลอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขในล าดับต้นๆของไทย  นอกจากนี้ยังพบว่าโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคที่กระทรวง
สาธารณสุขให้ความส าคัญในแง่ของการป้องกันและรักษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งจัดท าโดย
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุม

โรคไม่ติดต่อ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค.2560) เนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเบาหวานอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ทั้งกับผู้ป่วย  ครอบครัวและผู้ดูแล และน าไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ป่วย
โรคเบาหวาน371 ล้านคน และประมาณ 280 ล้าน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2555  1 ใน 
10 ของผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน และพบว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางมีโอกาสเป็นเบาหวานเร็ว
กว่าคนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้สูง 10 – 20 ปี จากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2573 จะมีผู้เป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 552 ล้าน
คน และพบความชุกของ Impaired Glucose Tolerance (IGT) ในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 6.4 คิดเป็นจ านวน 280 ล้านคน 
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 398 ล้านคน ในปี 2573 (สาวิตรี พรมกุล และปาริชา นิพพานนท์.2559, American Diabetes 
Association.2011) 

โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อตับอ่อนไม่สามารถผลิต Insulin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
โดยทั่วไปมีผลจากการไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  ในหลายครั้งน าไปสู่ความเสียหาย
ร้ายแรงของระบบในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาทและเส้นเลือด  เป็นต้น (พุดสมพง วิไล.2552) ในการรักษาผู้ป่วย
โรคเบาหวานนั้นมีความซับซ้อนบางครั้งและมีวิธีการหลากหลาย อาจเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งในระยะการด าเนินโรค ซึ่งไม่
สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการควบคุมโรค  การชะลอหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจากโรคเบาหวานขึ้นกับ
ความรับผิดชอบของผู้ป่วยและความเอาใจใส่ ทั้งจากตัวผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแลที่คอยสนับสนุน ที่ส าคัญคือปัจจัยเสี่ยงของ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายทั้งเรื้อรังและเฉียบพลันของโรคเบาหวาน คือ มีน้ าหนักเกินหรือการมีภาวะอ้วน  การไม่ออก
ก าลังกาย  การรับประทานยาไม่สม่ าเสมอตามแพทย์สั่ง การไม่มาตามแพทย์นัก มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่
ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งการเสียชีวิตโดยส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานที่พบมาก คือ โรคไต  ภาวะ
เบาหวานขึ้นจอตา  ภาวะหัวใจขาดเลือด เป็นต้น (สาวิตรี พรมกุล และปาริชา นิพพานนท์.2559)  ดังนั้นการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดมีความส าคัญเป็นอย่างมากส าหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน เนื่องจากการควบคุมระดับน้ าตาลที่เข้มงวดจะ
ช่วยชะลอและลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้ ซึ่งการควบคุมระดับน้ าตาลของผู้ป่วยในแต่ละรายก็มีความ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับภาวะต่างๆในร่างกายและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นด้วย เช่น เพศ อายุ การมีโรคอื่นๆร่วม 
รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ เป็น (กรกต รสโสดา และเบญจา มุกตพันธุ์.2559) ดังนั้นการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน และการ
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สนับสนุนทางครอบครัวก็เป็นสิ่งส าคัญและขาดไม่ได้ เป็นการช่วยส่งเสริมผู้ป่วย คอยกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว การ
เอาใจใส่ต่อตนเองเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่จ าเป็นที่ต้องจัดการดูแลตนเองทั้งในเรื่องการรักษา การรับประทานยา การมาพบ
แพทย์ รวมถึงเรื่องการมีพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลตนเองที่เหมาะสม:ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการรักษาโรคเบาหวาน 
อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินของโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด ารงชีวิตเพื่อให้การ
รักษาบรรลุเป้าหมายตามการดูแลสุขภาพตนเอง จากข้อมูลสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิระหว่างปี 2554 - 2559 พบว่า
โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 5 อันดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรในจังหวัดชัยภูมิและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ใน,ปี พ.ศ. 2558 
จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4259.49/ แสนประชากร และในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน 4,966.35/ แสน
ประชากร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและแหล่งการเรียนรู้ที่
ส าคัญ  พบว่ามีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลนาฝาย จังหวัดชัยภูมิ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
อันตรายจากโรคเบาหวาน การตรวจคัดกรองเพื่อค้นผู้ป่วยเบาหวาน  และเพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ     (Survey  research)  เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง  จังหวัด
ชัยภูมิ จ านวน 220 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ 
Yamane   ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 142 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย .แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบ
สนับสนุนทางสังคมข้อค าถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม จ านวน 25 ข้อ และแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ค าถามเป็น 4 ด้าน  คือการควบคุมอาหาร จ านวน 4 ข้อ ด้านการออกก าลังกายจ านวน 
4 ข้อ ด้านการใช้ยาจ านวน 4 ข้อ และด้านการดูแลสุขภาพตนเองทั่วไปจ านวน 4 ข้อ รวม 16 ข้อ 
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การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  โดยมี

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

1.ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาฝาย และผู้น า

หมู่บ้านต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิล่วงหน้าก่อนด าเนินการเก็บข้อมูล 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย ชี้แจงรายละเอียดการวิจัย เพื่อให้เข้าร่วมการวิจัยโดยสมัคร

ใจ และตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลโดยผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.61 เพศชาย ร้อยละ 32.39 ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 52.81 รองลงมา มีอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 43.66   มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 บาท 
ร้อยละ 39.4 รองลงมา 3,001-5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย ร้อยละ 57.74 และ
ครอบครัวเดี่ยว ร้อยละ 42.25และครอบครัวขยาย ร้อยละ 57.75 ตามล าดับ  

ส่วนที่  2 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการสนับสนุน
ทางด้านการประเมินพฤติกรรม ร้อยละ 71.4  รองลงมาคือการสนับสนุนด้านอารมณ์ ร้อยละ 70.0 และการสนับสนุนทาง
สังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 67.4 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ค่ าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการสนับสนุนทางสังคมจ าแนกรายด้านของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

-ข้อความ ค่าเฉลี่ย (


x ) ร้อยละ S.D. 

การสนับสนุนด้านอารมณ์ 2.51 70.0 0.73 
การสนับสนุนด้านการประเมินพฤติกรรม 2.45 71.4 0.19 
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 2.51 67.4 1.41 
การสนับสนุนด้านวัตถุ สิ่งของ เงินทองหรือแรงงาน 2.34 64.3 1.88 

 
เมื่อพิจารณาร้อยละของระดับการสนับสนุนทางสังคมพบว่า การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ที่ปฏิบัติเป็นประจ า เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าคนในครอบครัวท าให้ท่านรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ สบายใจและปลอดภัย  ร้อยละ 59.2 รองลงมา คือคน
ในครอบครัวไม่ท าให้ท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรืออยู่อย่างโดดเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ 57.7 ส่วนการสนับสนุนในด้านการประเมิน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ า เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าคนในครอบครัวห้าม เตือน เมื่อท่านละเลยในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ร้อยละ 62.0 รองลงมาคือคนในครอบครัวคอยเตือนท่านเมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
ร้อยละ 58.5 การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสารที่ปฏิบัติเป็นประจ า เป็นรายข้อพบว่าคนในครอบครัวให้ความรู้ต่างๆ
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เกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ท่าน ร้อยละ 52.8 รองลงมาคือเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย คนในครอบครัว
สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยแก่ท่านได้ ร้อยละ 51.4 ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 ร้อยละของระดับการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปฏิบัติประจ า ปฏิบัติบางครั้ง ไม่ปฏิบัติ 
การสนับสนุนทางดา้นอารมณ์    
1.ท่านมีคนที่ไว้วางใจและสามารถพูดคุยปัญหาต่างๆได้ 58.5 40.1 1.4 
2.คนในครอบครัวเคยแสดงท่าทางที่ท าให้ท่านรู้สึกท้อแท้และหมด
ก าลังใจ 

50.0 38.0 12.0 

3.คนในครอบครัวท าให้ท่านรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ สบายใจและปลอดภัย 59.2 38.7 2.1 
4.คนในครอบครัวไม่ท าให้ท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรืออยู่อย่างโดดเดี่ยว 57.7 33.8 8.5 
5.ท่านรู้สึกว่าบุคคลรอบข้างเอาใจใส่ท่านมากขึ้นหลังจากรู้ว่าท่านป่วย
เป็นโรคเบาหวาน 

59.2 36.6 4.2 

การสนับสนุนในด้านการประเมินพฤติกรรม    
6.คนในครอบครัวสนับสนุนท่านในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม 45.8 52.1 2.1 
7.คนในครอบครัวคอยเตือนท่านเมื่อท่านไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

58.5 40.1 1.4 

8.คนในครอบครัวสนับสนุนให้ท่านได้พบปะ พูดคุยกับผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่ 

54.2 43.2 2.8 

9.คนในสนับสนุนให้ท่านหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง 54.2 42.3 3.5 
10.คนในครอบครัวห้าม เตือน เมื่อท่านละเลยในการดูแลสุขภาพตนเอง 62.0 36.6 1.4 
การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร    
11.คนในครอบครัวให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ท่าน 52.8 45.1 2.1 
12.คนในครอบครัวให้ค าแนะน า/เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตของท่าน 

47.9 45.8 6.3 

13.คนในครอบครัวสอบถามอาการเจ็บป่วยของท่านจากแพทย/์
พยาบาลและน ามาแนะน ากับท่าน 

39.4 57.7 2.8 

14.เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย คนในครอบครัว
สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยแก่ท่านได้ 

51.4 45.1 3.5 

การสนับสนุนดา้นสิ่งของ เงิน หรือแรงงาน    
15.เมื่อท่านขาดแคลนของใช้ เสื้อผ้า อาหารและสิ่งอื่นๆ คนใน
ครอบครัวคอยช่วยเหลือท่าน 

48.6 37.3 14.1 

16.เมื่อท่านมีอาการไม่สบายหรืออาการของโรคก าเริบ ท่านมีคนใน
ครอบครัวคอยช่วยเหลือดูแล 

54.9 39.4 5.6 

17.ท่านได้รับความสะดวกในการมารับการตรวจรักษา ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่จ าเป็นจากคนในครอบครัว 

51.4 47.9 0.7 

18.คนในครอบครัวพร้อมที่จะไปไหนมาไหนกับท่านเมื่อท่านต้องการ 39.4 57.7 2.8 
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ ด้านการดูแลสุขภาพตนเองเรื่องการมาพบแพทย์ตามนัด ร้อยละ 85.2 รองลงมา ด้านการใช้ยา 
เรื่องรับประทานยาตรงตามแพทย์สั่งทุกครั้ง ร้อยละ 74.6 และด้านการควบคุมอาหาร เรื่องท่านรับประทานอาหารหลักครบ 3 
มื้อ  ร้อยละ 62.0 รายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ร้อยละของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

ข้อความ ปฏิบัติประจ า ปฏิบัติบางครั้ง ไม่ปฏิบัติ 

x  S.D. 

ด้านการควบคุมอาหาร      
1.ท่านรับประทานอาหารประเภทของทอด ติดมัน 
หรือแกงกะทิ 

9.2 57.7 33.1 1.76 0.60 

2.ท่านรับประทานประเภทผักและผลไม้ 46.5 52.8 0.7 2.46 0.51 
3.ท่านรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีรสหวานจัด 16.2 60.6 23.2 1.93 0.62 
4.ท่านรับประทานอาหารหลักครบ3 มื้อ 62.0 34.5 3.5 2.58 056 
ด้านการออกก าลังกาย      
5.ท่านออกก าลังกายไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 28.2 47.9 23.9 2.04 0.72 
6.ท่านออกก าลังกายหลังอาหาร1- 2 ชั่วโมง 7.7 33.1 59.2 1.49 0.63 
7.ท่านออกก าลังกายนาน 20 –30 นาที่ต่อครั้ง 23.2 47.2 29.6 1.94 0.72 
8.ในแต่ละวันส่วนใหญ่ท่านจะนอนดูทีวี หลีกเลี่ยง
การออกก าลังกาย 

23.2 47.9 28.9 1.94 0.72 

ด้านการใช้ยา      
9.ท่านมักลืมรับประทานยาเบาหวาน 11.3 4.08 47.9 1.63 0.67 
10.ท่านรับประทานยาตรงตามแพทย์สั่งทุกครั้ง 74.6 21.6 3.5 2.71 0.53 
11.ท่านเคยหยุดรับประทานยาเบาหวานเอง 12.0 13.4 74.6 1.37 0.69 
12.ท่านน ายาเบาหวานติดตัวขณะออกนอกบ้าน 61.3 35.2 3.5 2.58 0.56 
การดูแลสุขภาพตนเอง      
13.ท่านควบคุมอาหารอยูเสมอ 81.7 16.9 1.4 2.80 0.43 
14.ท่านดูแลและท าความสะอาดเท้าอยู่เสมอ 79.6 18.3 2.1 2.77 0.46 
15.ท่านไม่ได้ตรวจสุขภาพตาทุกปี 33.8 35.2 31.0 2.03 0.80 
16.ท่านไปพบแพทย์ตามนัด 85.2 13.4 1.4 2.84 0.40 

 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 41-60 ปี มีรายได้ต่ ากว่า 3,000 บาท 
และส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย  ส่วนการสนับสนุนทางด้านสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ได้รับการสนับสนุนทางด้านการประเมินพฤติกรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่ปฏิบัติเป็นประจ า พบว่าคนในครอบครัวห้าม 
เตือน เมื่อท่านละเลยในการดูแลสุขภาพตนเอง  รองลงมาคือการสนับสนุนด้านอารมณ์ ปฏิบัติเป็นประจ า เป็นรายข้อ พบว่า-
ข้อคนในครอบครัวท าให้ท่านรู้สึกอบอุ่น มั่นใจ สบายใจและปลอดภัย  และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ปฏิบัติ
เป็นประจ า พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคนในครอบครัวให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ท่าน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของนงนุช เชาวน์ศิลป์ และคณะ (2557) ทีพ่บว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ มีการจัดการตนเองด้านการสื่อสาร 
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การสนับสนุนจากครอบครัว การจัดการเรื่องยา การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การดูแลเท้า และการจัดการกับ
อารมณ์ การด าเนินชีวิตประจ าวัน มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาของวรรณรา ชื่น
วัฒนา และนิชานาฏ สอนภักดี (2557) พบว่าแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล ได้แก่ แรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว, 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรด้าน
สาธารณสุข มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานนอกจากนี้ยังพบการมี
เครือข่ายสังคมที่ดีระหว่างผู้ป่วยเบาหวานด้วยกัน และระหว่างผู้ป่วยเบาหวานกับกลุ่มอื่นๆ ในชุมชนด้วย อาจเนื่องมาจาก 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษามาต่อเนื่องทั้งไปรับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลได้จัดระบบการให้การสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว นอกจากนั้นลักษณะครอบครัวของผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวขยาย และอยู่ในสังคมชนบท ซึ่งลักษณะสังคมวัฒนธรรมยังเกื้อหนุน รักใคร่กลมเกลียว คอยสนับสนุนผู้ป่วย
โรคเบาหวานในทุกๆด้าน เป็นต้น 
สรุปผลการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey  research)   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมและ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-60 ปี ได้รับการสนับสนุนทางด้านการประเมินพฤติกรรม  รองลงมาคือการสนับสนุนด้าน

อารมณ์  และการสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร  ในส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 

พบว่าส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือด้าน

ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง ด้านการใช้ยา และด้านการควบคุมอาหาร ดังนั้นทีมสุขภาพจึงต้องกระตุ้นให้ผู้ป่วยเห็น

ความส าคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง เป็นที่ปรึกษาในด้านสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล พัฒนาองค์ความรู้และ

ประยุกต์ใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังมักพบในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่มีอาการปวดเข่า การรักษาอาการปวดเข่ามี

หลากหลายวิธีซึ่งผลในการรักษามีความแตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรม “ถุงพอกเข่า 

บรรเทาปวด”ในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมต่อระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังใช้นวัตกรรม จ านวน 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินระดับความเจ็บปวด และนวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด” วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการใช้นวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด”กลุ่มตัวอย่างมีระดับการเจ็บปวดลดลง           

ร้อยละ 100 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด” สามารถลดระดับความเจ็บปวดข้อเข่าใน

ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมได้ 
 

ค าส าคัญ : นวัตกรรม  ผู้สูงอายุ  ข้อเข่าเสื่อม  

 

Abstract 

 Knee Osteoarthritis is one of the most common chronic health conditions in elderly with knee 

pain. Many methods of therapy were treated knees pain and the different results had been shown. The 

purpose of this study was to examine the effect of an innovation “Knee pad for pain relief” in Knee 

Osteoarthritis elderly on pain level among 11 participants. The instruments composed of T visual analog 

scale (VAS) for pain scale data and innovation “Knee pad for pain relief”. The data were analyzed using 

descriptive statistic. The results showed that an innovation “Knee pad for pain relief”, pain scale was 

decreased 100 percent. It can be summarized and discussed that an innovation “Knee pad for pain relief” 

was decreased pain scale in Knee Osteoarthritis elderly. 
 

keywords : innovation, elderly, knee osteoarthritis 
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บทน า   

 โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาโรคข้อเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุด โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อ

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น  570  ล้านคนใน  พ.ศ.  2563  โดยเฉพาะโรคข้อเสื่อม 

(Osteoarthritis) พบผู้ป่วยกว่าร้อยละ  10 โดยมีความชุกสูงสุดเป็นกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า65 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

(Cooper  et  al.,  2013;)  ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ 

จากการศึกษาผู้สูงอายุมีปัญหาปวดข้อเข่าร้อยละ 43.9 ส่วนใหญ่อาการปวดเข่ามีสาเหตุมาจากข้อเข่าเสื่อม  ซึ่งการรักษาโรค

ข้อเข่าเสื่อมท่ีบรรเทาอาการปวดมีหลากหลายวิธีแต่ที่รักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งยาและ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบางชนิดยังไม่มีการศึกษายืนยันในแง่ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงโดยเฉพาะในระยะยาว การใช้ยาโดย

ไม่มีการศึกษาตรวจสอบจะท าให้ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่าและยังอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ (สมาคมรูมา

ติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2553)  

 จากสรุปรายงานการคัดกรองและประเมินผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2561 หมู่ 12 บ้านเหนือรุ่งอรุณ ต าบลบ้านกร่าง พบว่า

ผู้สูงอายุส่วนมากจะประสบปัญหาสุขภาพ 3 อันดับแรก คือ ภาวะโภชนาการผิดปกติ, ข้อเข่าเสื่อม/พลัดตกหกล้ม, และ ภาวะ

สมองเสื่อม คิดเป็นร้อยละ 34.23, 27 และ18 ตามล าดับ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกร่าง, 2561) ความเสื่อม

ทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ มีผลต่อการด าเนินชีวิตคือ ภาวะข้อเข่าเสื่อมและการพลัดตกหกล้ม 

ซึ่งในปัจจุบันมีการดูแลผู้ป่วยร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพ ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก เพื่อ

เป็นทางเลือกของการรักษา ซึ่งการรักษาด้วยการประคบสมุนไพรเป็นการดูแลสุขภาพแบบไทยอีกวิธีหนึ่งที่น าองค์ความรู้จาก

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ผู้วิจัยได้ศึกษาสรรพคุณสมุนไพรที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นและหาง่าย โดยพบว่าไพล ขมิ้นชัน และข่า  มีสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ฤทธิ์ต้านการอักเสบ เนื่องจากมีสาร 

dimethoxyphenyl butadiene (DMPBD) ที่สามารถยับยั้งการบวมได้สูงที่สุด และสามารถระงับความเจ็บปวดได้ดีเทียบเท่า

แอสไพริน และสาร Compound D ซึ่งมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดบวมได้เช่นกันที่ซึมเข้าทางผิวหนังลดอาการเกร็งของ

กล้ามเนื้อช่วยให้กลา้มเนื้อ พังผืด ยืดตัวออก ลดอาการปวดข้อเข่าได้ (ปิยะพล พูลสุข, สุชาดา ทรงผาสุข, เมริษา จันทา, เนตร

ยา นิ่มพิทักษ์พงศ์ และกิตรวี จิรรัตน์สถิต, 2561) และศึกษาวิธีการพอกยาสมุนไพร พบว่าวิธีการพอกสมุนไพรแบบดั้งเดิมจะ

น าสมุนไพรมาพอกเข่าข้างที่ปวดโดยตรง ผู้ที่พอกเข่าต้องอยู่นิ่ง ๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ได้ ผู้วิจัยจึงได้

คิดค้นนวัตกรรมถุงพอกเข่า บรรเทาปวด โดยน าสมุนทั้ง 3 ชนิดโขลกพอแหลกน ามาคลุกรวมกันผสมกับแอลกอฮอล์  และได้มี

การพัฒนารูปแบบการใช้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ในขณะที่ท าการพอกเข่า โดยวัสดุที่ใช้ก็จะช่วยใน

การรองรับเข่าไม่ให้มีการดึงรั้งเวลาเดิน ลดการเคลื่อนไหวของบริเวณที่ปวด เพื่อบรรเทาอาการปวดเข่า ให้ผู้สูงอายุรู้สึกสุข

สบายและผ่อนคลายจากความเจ็บปวดได้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลังการทดลองใช้นวัตกรรม“ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด” 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 รูปแบบการวิจัย (Study design) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดก่อนและหลัง

การทดลองใช้นวัตกรรม“ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด” ระหว่างวันที่ 14-25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หมู่ 12 บ้านเหนือรุ่งอรุณ ต าบลบ้าน

กร่าง ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม จ านวน 48 คน สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ที่มีความสมัคร

ใจในการทดลองใช้นวัตกรรมจ านวน 11 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินระดับความเจ็บปวด และนวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด” 

 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง  ก่อนด าเนินการวิจัยผู้วิจัยได้มีการขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์ ดังนี้ 

   1. ก่อนการด าเนินการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับค าชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการวิจัย การเก็บข้อมูลของ

กลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ และสิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

  2. ก่อนการโปรแกรมฯนี้ต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างก่อน 
  3. ผู้วิจัยจะมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนใช้โปรแกรมฯ กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4. กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโปรแกรมฯกับผู้วิจัยได้ตลอดระยะเวลา โดยไม่จ าเป็นต้อง   
แจ้งเหตุ 
  5. โปรแกรมฯไม่มีผลต่อที่เป็นอันตรายแก่กลุ่มตัวอย่าง 
 การด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม ดังนี้ 
    1.1 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับวิธีการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยสูงอายุข้อเข่าเสื่อม และ
สมุนไพรที่มีการออกฤทธิ์ลดปวด ลดบวมพร้อมทั้งศึกษารูปแบบการประคบด้วยสมุนไพรที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
เป็นฐานคิดในการสร้างนวัตกรรมฯ 
    1.2 ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและออกแบบนวัตกรรมฯ 
    1.3 สร้างนวัตกรรม "ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด" มีขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) น าสมุนไพรไปโขลกให้แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
  (2) ผสมสมุนไพรทั้ง 3 ตัว เกลือป่น แอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวในอัตราส่วน 1 :1 คือ ขมิ้นชัน 

ไพล่ ข่า อย่างละ 1 ขีด เกลือป่นและแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ  โดยแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวเป็นตัว
ละลายสารในสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน โดยอ้างอิงสูตรจากแพทย์แผนไทยที่ใช้ลดอาการปวดเข่าที่ได้รับการ
ถ่ายทอดในท้องถิ่น 

951



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 
 

 (3) ตัดผ้าขนาด 50×40 เซนติเมตร จ านวน 1 ผืน ผ้ามุ้งขนาด 30×40 เซนติเมตร จ านวน 1 ผืน ยางวง
จ านวน 200 เส้น Elastic bandage ตีนตุ๊กแกขนาด 4 นิ้ว 

 
 

 

 

 

 

 

 (4) น าผ้าขนาด 50×40 เซนติเมตรมาพับตามยาวจากนั้นตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 6×10 เซนติเมตร 

กึ่งกลางของผ้าด้านบน 

 (5) เย็บเก็บตะเข็บรอบรอยตัดกลางผ้า และขอบตะเข็บข้างด้วยวิธีการด้นถอยหลัง 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 (6) ถักยางวงหนา 5 เส้น ทั้งหมด 20 รอบ จะได้ความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ยืดได้ 40 เซนติเมตร 
 (7) น ายางวงที่ถักเป็นเส้นไว้ไปใส่ไว้ริมด้านในขอบผ้าและยืดยางให้สุดจากนั้นเย็บยางวงติดกับผ้าทั้ง 2 ข้าง 
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(8) น า Elastic bandage มาพับ 3 รอบ ยาว 12เซนติเมตร เย็บขอบทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ Elastic bandage 

ติดกัน 

 

 

 

 

 

 

 
(9) จากนั้นน า Elastic bandage มาเย็บตืดกับผ้า 1 ด้าน และติดตีนตุ๊กแกขนาด 4 นิ้ว อีกด้านหนึ่งของ 

Elastic bandage 
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(10) เย็บถุงมุ้ง โดยพับครึ่งและเย็บเก็บตะเข็บเพื่อน ามาใส่สมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 
  2. ขั้นทดลองใช้นวัตกรรม   ดังนี้ 
   2.1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นรายบุคคล และประเมินระดับความเจ็บปวดก่อนใช้นวัตกรรม โดยนัด
กลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าก่อนใช้นวัตกรรมอย่างน้อย 1 วัน โดยใช้แบบสอบข้อมูลทั่วไปและแบบประเมินระดับความเจ็บปวด 
   2.2 การใช้นวัตกรรมครั้งที่ 1-3 มีกิจกรรม ดังนี้ 
    (1) ผู้วิจัยชี้แจงการใช้นวัตกรรมฯ ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม และระยะเวลาในการ
ใช้นวัตกรรมแต่ละครั้งใช้เวลา 15 นาทีต่อคน     
    (2) ผู้วิจัยสวมถุงพอกสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยไพล ขมิ้นชัน และข่าที่ผสมแอลกอฮอล์พอกเข่าไว้นาน    
15 นาท ีระหว่างพอกเข่าสามารถท ากิจวัติประจ าวันอื่น ๆ ได ้ 
 

 
     
    (3) ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มตัวอย่างในการใช้นวัตกรรมฯครั้งถัดไป โดยจะนัดกลุ่มใช้นวัตกรรมวันเว้นวัน
ติดต่อกัน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งกลุ่มตัวอยา่งจะได้รับการซักถามอาการด าเนินของโรคหลังใช้นวัตกรรมฯ   
 
    ขั้นประเมินผล   
   3.1 ประเมินระดับความเจ็บปวดด้วยแบบประเมินความเจ็บปวดโดยให้กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความเจ็บปวดที่
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ โดยให้คะแนน 0-10 คะแนน โดยประเมินก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมฯ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย  
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป (n=11) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ                                        
 ชาย       2   18.18 
 หญิง       9   81.82 
อายุ 
 61-70 ปี       3   27.27 
 71-80 ปี       6   54.55 
 81 ขึ้นไป       2   18.18 
ระดับการศึกษา 
 ไม่ได้เรียน      6   54.55 
 ประถมศึกษา      5   45.45 
ระยะเวลาการเจ็บป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  
 น้อยกว่า 5 ป ี      2   18.18 
 5-10 ป ี       6   54.55
 มากกว่า 10 ป ี      3   27.27 
วิธีการดูแลรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม 

กินยาแผนปัจจุบันร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   2   18.18          
ร่วมกับนวดและการประคบ  

กินยาแผนปัจจุบัน      9   81.82 
ดัชนีมวลกาย  

18.5 -22.9  kg/m2     4   36.37 
23 – 24.9 kg/m2      2   18.18 
25 -29.9 kg/m2      3   27.27 
 ≤ 30 kg/m2      2   18.18 

 

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.82  ส่วนใหญ่มีอายุ 71-80 ปีขึ้นไป ร้อยละ 54.55       

ส่วนใหญ่ไม่ได้ ร้อยละ 54.55 รองลงมาเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.45 ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา        

การเจ็บป่วย 5-10 ปี ร้อยละ 54.55 ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีเลือกวิธีการดูแลรักษาด้วยกินยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 81.82 และกินยา

แผนปัจจุบันร่วมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับนวดและการประคบ ร้อยละ 18.18   และผลการประเมินดัชนีมวลกาย 

พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายสมส่วน (18.5 -22.9 kg/m2) ร้อยละ 36.37  และผู้ป่วยที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วน 

(≥23 kg/m2) ร้อยละ 63.63 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินระดับความเจ็บปวดก่อน-หลังการใช้นวัตกรรมฯ

ในกลุ่มตัวอย่าง (n=11)  
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ครั้งที่ กลุ่ม   ± SD 

1 ก่อน 6.27± 2.10 

หลัง 2.73± 2.76 

2 ก่อน 4.91± 2.02 

หลัง 3.09± 2.02 

3 ก่อน 3.36± 1.57 

 หลัง 2± 1.67 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวดหลังใช้นวัตกรรมครั้งที่
1-3 (n=11) 

ครั้งที่ การเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวด จ านวน ร้อยละ 

1                     ลดลง                   11 100 
2                     ลดลง                   11 100 
3                     ลดลง                   11 100 

 จากตารางที่2และ3แสดงให้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงระดับความเจ็บปวดหลังใช้นวัตกรรมฯ ของกลุ่มตัวอย่างโดย

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดลดลงร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดหลังใช้นวัตกรรมลดลงทั้ง 3 

ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ก่อนใช้นวัตกรรมฯมีค่าคะแนนเฉลี่ยฯ 6.27± หลังใช้นวัตกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.73± ครั้งที่ 2 ก่อน

ใช้นวัตกรรมฯมีค่าคะแนนเฉลี่ยฯ 4.91± หลังใช้นวัตกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.09± และครั้งที่ 3 ก่อนใช้นวัตกรรมฯมีค่า

คะแนนเฉลี่ยฯ 3.36± หลังใช้นวัตกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2± 

 

อภิปรายผล  

   ผู้ป่วยสูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมมีระดับความปวดของข้อเข่าลดลงกว่าก่อนใช้นวัตกรรมฯ หลังจากใช้นวัตกรรมฯ ผลการ

ทดลอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความเจ็บปวดลดลงร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความเจ็บปวดหลังใช้นวัตกรรม

ลดลงทั้ง 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ก่อนใช้นวัตกรรมฯมีค่าคะแนนเฉลี่ยฯ 6.27± หลังใช้นวัตกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.73± 

ครั้งที่ 2 ก่อนใช้นวัตกรรมฯมีค่าคะแนนเฉลี่ยฯ 4.91± หลังใช้นวัตกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.09± และครั้งที่ 3 ก่อนใช้

นวัตกรรมฯมีค่าคะแนนเฉลี่ยฯ 3.36± หลังใช้นวัตกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2±) ซ่ึงเป็นผลมาจากนวัตกรรมฯ มีไพล ขมิ้นชัน

และข่าเป็นส่วนประกอบหลักและมีการผสมกับแอลกอฮอล์หรือเหล้าขาวท าให้เพิ่มการออกฤทธิ์ของตัวยาในสมุนไพรได้อย่างมี

ประสิทธิผลที่มีฤทธิ์ท าให้นวัตกรรมฯนี้สามารถลดการอักเสบ และลดความปวดได้ ซึ่งสอดคล้องกับปิยะพล พูลสุข, สุชาดา 

ทรงผาสุข, เมริษา จันทา, เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์ และกิตรวี จิรรัตน์สถิต, 2561;   มณีรัตน์ วรรณะ และคณะ, 25261) 

ที่ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาพอกสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  ซึ่งผลการวิจัย

หลังจากพอกสมุนไพรที่ประกอบด้วย ไพล ขมิ้นชันที่ผสมเหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์  ที่บริเวณข้อเข่าที่มีอาการปวดโดยใช้เวลา

การพอก 15 นาที ท าให้ผู้ป่วยสูงอายุเข้าเข่าเสื่อมมีคะแนนระดับความเจ็บปวดลดลงหลังใช้นวัตกรรม ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ของสูตรสมุนไพรที่ใช้พอก ซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ศึกษาถึงสรรพคุณสมุนไพร 3 ชนิดที่ลดอาการปวดได้ คือ ไพล่ ขมิ้นชันและข่า 

และหาง่ายในท้องถิ่นที่ท าการศึกษา   อย่างไรก็ตามนวัตกรรมนี้ใช้เวลาในการทดลองใช้เพียง 12 วัน ควรเพิ่มระยะเวลาเพื่อให้
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เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยสูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมควรจะเพิ่มระยะเวลาในการใช้นวัตกรรมเป็นระยะเวลา 3 

เดือน 6 เดือน และ 1ปี   

 

สรุปผลการวิจัย   

 นวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด”มีระดับความเจ็บปวดลดลงจากก่อนใช้นวัตกรรมฯ ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ระดับการเจ็บปวดลดลงร้อยละ 100 ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายได้ว่านวัตกรรม “ถุงพอกเข่า บรรเทาปวด” สามารถลด

ระดับความเจ็บปวดข้อเข่าในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมได้ 

ข้อเสนอแนะ  
 1) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ จากผลการวิจัยพบว่าในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมโดยการ
พอกสมุนไพรสมุนไพร มีประสิทธิผลท าใหอ้าการปวดเข่าลดลง แต่การศึกษาด าเนินการเพียงระยะเวลาสั้นควรมีการศึกษาโดย
ใช้เวลา 3 เดือนและ 6 เดือน และเพิ่มกลุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติเพื่อวัดประสิทธิผลของการใช้สมุนไพรพอกเข่า 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้ผูว้ิจัยสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวของนักศึกษา 4 ด้าน ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอัตมโนทัศน์ ด้าน
บทบาทหน้าที่ และด้านพึ่งพาระหว่างกันและกัน ตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy, 2009) โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษา 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา ตามกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 20 หน่วย
กิต ทั้งหมด 35 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามการปรับตัว จากการดัดแปลงแบบสอบถามจากอภิชัย มงคล และคณะ 
(2545), วาสนา ใจค าแปง (2543), สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ (2556), นันทิชา บุญละเอียด (2554) และแบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ กรมสุขภาพจิต (2543) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Anova)พบ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, 0.05 ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือรายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน 
สัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ของนักศึกษา (P = 0.002) และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของนักศึกษา            
(P = 0.037) ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน คือวิธีการสอน และเทคนิคการสอน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้าน
บทบาทหน้าที่ของนักศึกษา (P = 0.005) 
 
ค าส าคัญ : การปรับตัว  ทฤษฎีการปรับตัว นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

 

Abstract 

 This study was intended to study students’ adaptations in 4 aspects, physiologic mode, self-concept 
mode, role function mode, and interdependence mode in accordance with Roy’s adaptation theory 
(2009).The purpose of the study was to understand factors that were relevant to students’ adaptations as 
per specific population group. For this research, the population were 35 of the 4th year students of 
Bachelor of Public Health (Dental Public Health) who enrolled in semester 2 of academic year 2017 with 
20 credit. The research tool used was an adaptive questionnaire derived from the one issued by Apichai 
Mongkol et al. (2002), Wasan Jaikhampong (2000), Suthirak Chairak (2013), Nunticha Boonra-eid (2011) and 
the emotional quotient assessment form issued by the Department of Meltal Health (2000).Data analysis 
was completed by using One-Way ANOVA. The results revealed relationships that were statistically 
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significant at 0.01, 0.05 which were; personal factors such as parents’ total income per month which 
related to the students'self-concept mode  (P = 0.002) and the adaptation of student role function mode 
(P = 0.037).  Factor relating to teaching and studying such as teaching methods and teaching techniques 
correlated with the students’ roles adaptation (P = 0.005). 
keywords : adaptation , roy’s adaptation theory , bachelor of public health (dental public health) 

 

บทน า   

 ปัจจุบันสังคมได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นยุคที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู้ หรือรับ
ผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบการติดต่อสื่อสาร เดิมสังคมไทยเป็น
สังคมเกษตรกรรม แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งส่งผลกระทบ  
ต่อการด ารงชีวิตของบุคคลในสังคมในหลาย ๆ ด้าน หากบุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ อาจส่งผลให้เกิดความคับข้องใจ ความขัดแย้งภายในใจ ความวิตกกังวล หากปล่อยไว้เป็นเวลานานอาจส่งผล
ให้เกิดความทุกข์ทรมานในการด ารงชีวิต กลายเป็นปัญหาที่รุนแรง เช่น ปัญหาความเครียด ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหา 
การฆ่าตัวตาย และปัญหาอาชญากรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนรอบข้าง และคนอื่น ๆในสังคมจนกลายเป็น
ปัญหาสังคมตามมาได้ (ชุติวรรณ ภัทรานุรักษ์กุล และคณะ, 2559) 
 ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy, 2009) ได้ศึกษากระบวนการของบุคคล สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาล โดยรอย
กล่าวว่า “บุคคลมีการรวมกันของร่างกาย จิตใจ สังคม ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา” โดย
สิ่งแวดล้อมจะประกอบไปด้วยสิ่งเร้าหลัก หรือสิ่งเร้าโดยตรง (Focal stimuli), สิ่งเร้าร่วม (Contextual stimuli)    และสิ่ง
เร้าแฝง (Residual stimuli) ซึ่งในระบบของบุคคลนั้น เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบกับบุคคลจะเกิดกระบวนการปรับตัว (Coping 
process) ผลลัพธ์ของการปรับตัวจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมการปรับตัว (Behaviour) ของแต่ละบุคคล โดยรอยกล่าวไว้ว่า 
“สุขภาพเป็นหน่วยย่อยหนึ่งของมนุษย์ที่น าไปรวมกับส่วนอื่น แล้วจะส่งผลให้เป็นระบบร่างกายที่สมบูรณ์ ท าให้เกิดการ
ปรับตัวของมนุษย์” ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบุคคลเมื่อมีสิ่งมากระทบแล้วนั้นบุคคลจะมีการแสดงออกของการปรับตัวทั้งหมด 
4 ด้าน ได้แก่ การปรับตัวทางด้านร่างกาย การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่  และการปรับตัวด้าน
การพึ่งพาระหว่างกันซึ่ง  การปรับตัวด้านร่างกาย หมายถึง รูปแบบความต้องการพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิ ตการปรับตัว
ด้านอัตมโนทัศน์ เป็นการผสมผสานความรู้สึก ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองทั้งด้านภาพลักษณ์ความคิด บุคลิกภาพ จิตวิญญาณ 
ความเชื่อรวมถึงศาสนา การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ บทบาทปฐมภูมิ หมายถึง บทบาทที่ถูกก าหนด
ตาม อายุ เพศ และระยะของพัฒนาการบทบาทเหล่านี้เป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ของ
ชีวิตเช่น บทบาททางเพศ, บทบาททุติยภูมิ หมายถึง บทบาททางสังคมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทปฐมภูมิ เช่น บทบาท
การเป็นมารดา บทบาทการเป็นครู บทบาทการเป็นลูกที่ดี บทบาทเหล่านี้บุคคลต้องปฏิบัติตามบทบาทเหล่านี้ตลอดเวลา และ
บทบาทตติยภูมิ หมายถึง บทบาทชั่วคราวที่เกิดขึ้นในบางช่วงของชีวิตที่บุคคลต้องท าหน้าที่ตามบทบาทนั้น เช่น การด ารง
บทบาทของนายกรัฐมนตรี การด ารงบทบาทประธานศาล เป็นต้น และการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกันการปรับตัวด้านนี้
ให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การให้ความส าคัญกับสัมพันธภาพ ซึ่งเป็นไปตามบริบททางสังคมของบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่มของบุคคล และสังคม (สุจิตรา อู่รัตนมณี, 2560) 
 ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้นมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับผู้เรียนมากขึ้นเน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้โดยไม่ต้องรอให้พร้อมตามธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นการเสียเวลา ในการจัดการศึกษาปัจจุบันมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมคนให้มีคุณลักษณะที่พร้อมจะอ านวยประโยชน์ให้กับสังคม
พยายามที่จะช่วยให้คนเผชิญกับความเครียด และความกดดันต่าง ๆ โดยการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ การ
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จัดการเรียนการสอนจึงควรมุ่งไปที่การจัดประสบการณ์ที่น าไปสู่การพัฒนาคนที่มีคุณภาพ (กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ , 2558)
นักศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการปรับตัวจะเป็นตัวส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเผชิญกับปัญหาในอนาคต  หากนักศึกษา
ประสบความล้มเหลวในการปรับตัวอาจส่งผลให้นักศึกษาเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความกดดัน และแสดงพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ (อรอนงค์ นิยมธรรม และคณะ, 2560) การปรับตัวของนักศึกษามีประเด็นส าคัญในการปรับตัวดังต่อไปนี้ 
ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านหลักสูตรและการสอน (นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, 2553) โดยปัจจัยที่มีความส าคัญกับการ
ปรับตัวของนักศึกษา ได้แก่ เพศ (สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์, 2556) รายได้ (กนกพร เรืองเพิ่มพูน และคณะ, 2554) 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ได้เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน , หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร (เทคนิคเภสัชกรรม) โดยจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ในทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข มีปรัชญาการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรคือ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขในการ
สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุม ปูองกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นให้บัณฑิตเป็นนักจัดการสุขภาพช่องปากที่
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัย และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากปูองกัน และบ าบัดโรคช่องปากตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนดได้อย่างเป็นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน 
สามารถท างานร่วมกับทีมสุขภาพในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีด้าน
สุขภาพ มีความเป็นผู้น าใฝุรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (รัชฎาภรณ์ ม่วง
ทอง และคณะ, 2555)  จากกการศึกษาของจิรายุทธ ปิ่นแก้ว และคณะ (2559) เรื่องปัจจัยที่มีผลกับระดับความเครียดของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธาณสุข ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก พบว่านักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธาณสุข มีระดับความเครียดปกติมาก
ที่สุด ร้อยละ 54.2 และรองลงมา คือเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 24.8 ซึ่งการศึกษาในระดับชั้นปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 มี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับชั้นปีที่ 1 ระดับชั้นปีที่ 2และระดับชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1     คือ
มีรูปแบบการเรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่และภาคการฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิกพร้อมกัน โดยมีอาจารย์
ผู้สอนจากสหวิชาชีพมาร่วมสอนจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน จึงท าให้
นักศึกษาจ าเป็นต้องรปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ร่วมกับการสังเกตพบว่า นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุขชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2561 มีอาการแสดงคือ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับเก็บตัวเงียบ พูดคุยน้อยลง 
น้ าหนักตัวการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติ รับประทานอาหารได้ลดลง ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผลจากปัญหาที่ต้องเจอในขณะนั้น 
อารมณ์แปรปรวน อีกทั้งนักศึกษาบางรายจ าเป็นต้องรับการรักษาจากจิตแพทย์ และรับประทานยาต้านซึมเศร้า ยานอนหลับ
ควบคู่กัน  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุขวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก        
ในการเรียนชั้นปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 ด้านตามทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy, 2009) ได้แก่ การ
ปรับตัวด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกันและกัน ซึ่งท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ ต่อการปรับตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รุ่น 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการศึกษาสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อสถานศึกษาที่จะใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนเพื่อปูองกันช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษา เป็นข้อมูลพื้นฐานโดยใช้เป็น
แนวทางในการสร้างกิจกรรม หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของนักศึกษา และท าให้ทราบข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับปัญหาการปรับตัวเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. เ พื่ อ ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ปั จ จั ย ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ อ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ชั้ น ปี ที่  4  รุ่ น  4 
ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ทั น ต ส า ธ า ร ณ สุ ข  วิ ท ย า ลั ย ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข สิ ริ น ธ ร  
จังหวัดพิษณุโลก 
 2. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อสถานศึกษา ที่ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อปูองกัน ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า 
เกี่ยวกับปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษา 
 3. เ พื่ อ เ ป็ น ข้ อ มู ลพื้ น ฐ า น  โ ด ย ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ทา ง ใ นก า ร ส ร้ า ง กิ จ ก ร รม  ห รื อ จั ด กิ จ ก ร รม เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม 
การปรับตัวของนักศึกษา 
 4. เ พื่ อ ท า ใ ห้ ท ร า บ ข้ อ เ ส นอ แ น ะข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บปั ญ ห าก า ร ป รั บ ตั ว เ พื่ อ เ ป็ น แ น ว ท า ง  
ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวน 185 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง มีคุณสมบติคือเป็นผู้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ,เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2560 ภาค
เรียนที่ 2 ครบ 20 หน่วยกิต, สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยการคัดเลือกจาประชากรที่มี
คุณสมบัติดังที่กล่าวขั้นต้น จ านวน 35 คน 
 การด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร วารสารตางๆรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับตัว  ของนักศึกษาปริญญาตรี  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2. ก าหนดขอบเขตการสรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการ วิจัย 
  3.น าแบบสอบถามปั จจั ยที่ มี ค ว ามสั มพั นธ์ กั บการปรั บตั วของนั กศึ กษาหลั กสู ต รสาธารณสุ ขบัณฑิ ต                  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปี 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกเสนอใหผูเชี่ยวชาญจ านวน 3 ทาน 
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการหาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแตละขอค าถาม 
 4. ผลการตรวจเครื่องมือความเที่ยงตรงของเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีคา IOC (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) เท่ากับ 0.92   แสดงว่าเครื่องมือมีความตรงของเนื้อหา 
  5. ด าเนินการขอจริยธรรมการกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
  6. การทดสอบใชเครื่องมือ (Try Out) เมื่อใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)    
ความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไขแลวน าแบบสอบถามไปใชกับ นักศึกษานักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปี 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จ านวน 30 คนเพื่อหาคาความเที่ยง 
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(Reliability) ของเครื่องมือ โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ดวยวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’ Alpha 
Coefficient,1990) โดยน าแบบสอบถามด้านการเรียนการสอน แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
นักศึกษา  ไปหาค่าความเที่ยง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคอัลฟุาของแบบสอบถามเท่ากับ 0.845 
  7. ชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยรับทราบ และยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยการลงนามยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจัย 
  8. เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และใช้เวลาในการเก็บข้อมูล คือ เวลาพักจากการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จนครบ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร วิ จั ย  จ ะ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  
4 ส่วน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้รวมต่อเดือนของผู้ปกครอง ส่วนสูง น้ าหนักเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา และผลการเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านการเรียนการสอน เป็นแบบสอบถามด้านการเรียนการสอน ได้แก่บุคลิกภาพของผู้สอน 
คุณลักษณะของผู้เรียน การสอน และเทคนิคการสอน สื่อประกอบการสอน จ านวนด้านละ 5 ข้อ ทั้งหมดรวมกันเป็น 20 ข้อ 
โดยผู้วิจัยดัดแปลงแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามของรังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร (2557) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา ซึ่งสร้างขึ้น โดยอาศัยทฤษฎีการปรับตัวของ
รอย    (Roy, 2009) เป็นการประเมินการปรับตัว 4 ด้าน ประกอบด้วยการปรับตัวด้านร่างกาย การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์       
การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ และการปรับตัวด้านพึ่งพาระหว่างกัน จ านวนด้านละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ โดยผู้วิจัย
ดัดแปลงแบบสอบถามมาจากแบบสอบถามของอภิชัย มงคล และคณะ (2545), วาสนา ใจค าแปง (2543), สุทธิรักษ์ ไชยรักษ์ 
(2556), นันทิชา บุญละเอียด (2554) และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ กรมสุขภาพจิต (2543)  
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะปลายเปิดเรื่องการปรับตัวของนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. ใช้ สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics)  ในรูปแบบค่ า เฉลี่ ย  ค่ าร้อยละ ความถี่ 
และส่ ว น เ บี่ ย ง เ บนม าต ร ฐ าน เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐ านขอ ง ผู้ ต อบแบ บสอบถาม  ก า ร เ รี ย นก า รสอ น   
การปรับตัว 4 ด้าน ประกอบด้วย การปรับตัวด้านร่างกาย การปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ และ
การปรับตัวด้านพึ่งพาระหว่างกัน 
    2. ใช้สถิติ เชิ งอนุมาน ( Inferential statistics)  ในการการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ 
ร ะ ห ว่ า ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปี 4 รุ่น 4 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ สถิติเชิง
อนุมาน one-way analysis of variance (Anova)  
 
ผลการวิจัย  

เพศ กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งหมด 35 คน เป็นเพศหญิงจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ  85.7 และเพศชาย 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
   รายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของผู้ปกครองอยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0, น้อยกว่า 10,000 บาท 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และ น้อยที่สุดคือ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ตามล าดับ 
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   ผลการเรียนปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ที่  2.50 – 2.99 จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมาคือระดับ 3.00 – 3.49 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9, ระดับ 2.00 – 2.49 จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และน้อยที่สุดคือ ระดับ 3.50 – 4.00จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดับ 
    ดัชนีมวลกาย (BMI) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ระดับปกติ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.1 รองลงมาคือ น้อยกว่ามาตรฐาน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, อ้วนระดับ 2 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ
น้อยที่สุดคือ อ้วนระดับ 3 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ  

 ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านบุคลิกภาพผู้สอนรวม 

( ) เท่ากับ 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ -0.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ

ที ผู้สอนแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.70 รองลงมา คือข้อที่ผู้สอนเข้าสอน และเลิกสอนตรงเวลา ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.70 และข้อที่ผู้สอนใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.87 ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ผู้สอนสามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอนได้ดี ค่าเฉลี่ย 

( ) เท่ากับ 3.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.853 ตามล าดับ 

   ระดับความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณสมบัติของผู้เรียน พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
รวม ( ) เท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด      
คือข้อที่ผู้เรียนมีความตรงเวลา มีความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.73 
รองลงมาคือข้อที่ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.70 และข้อที่ผู้เรียนมีสมาธิ และตั้งใจเรียนทุกครั้งที่เข้าเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.64 ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนมาเรียนทุก
ค รั้ ง  เ ช่ น ก า ร ศึ ก ษ า หั ว ข้ อ ที่ จ ะ เ รี ย น  ก่ อ น เ ข้ า เ รี ย น  แ ล ะ ข้ อ ที่  2 ผู้ เ รี ย น แ บ่ ง เ ว ล า ส่ ว น ตั ว 
การเรียน และการท ากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.74 
   ระดับความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอน ด้านวิธีการสอน และเทคนิคการสอน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมด้านวิธีการ
สอน และเทคนิคการสอน ( ) เท่ากับ 3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ผู้สอนชี้แจง มคอ. 3 วัตถุประสงค์การศึกษา จ านวนชั่วโมงเรียน เกณฑ์การวัด และประเมินผลการ
สอนในแต่ละเนื้อหาอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.72 รองลงมาคือข้อที่
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุมพูดคุย ให้ค าแนะน า และรับฟังข้อคิดเห็นของผู้เรียนที่แตกต่าง 
หรือขัดแย้งจากผู้สอน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91, ข้อที่ผู้สอนใช้เทคนิคต่าง ๆ ใน
การสอน เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เช่นการยกตัวอย่าง การใช้ค าถามการอภิปรายผลการน าเสนอการค้นคว้าเป็นต้น ค่าเฉลี่ย 
( ) เท่ากับ 3.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.64 ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ผู้สอนใช้ภาษา
ในการสื่อสาร ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย และเหมาะสมกับเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ( )  เท่ากับ 3.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.64 
   ระดับความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อประกอบการสอน พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ( ) ด้านสื่อประกอบการ
สอน เท่ากับ 33.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่
ผู้สอนมีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสมกับวิชาเรียน เช่นชุมชน โรงเรียน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.69 รองลงมาคือข้อท่ีผู้สอนใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
3.43ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.65 , ข้อสื่อที่ผู้สอนใช้ประกอบการสอน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเรียนรู้
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เนื้อหาได้ดีขึ้น ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.60 ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือข้อท่ีผู้สอนแจ้งรายชื่อหนังสือ และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 
2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.85 ตามล าดับ 
   ระดับการกระท า หรือความรู้สึกการปรับตัวด้านร่างกาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( ) เท่ากับ 2.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อที่ฉันรับประทานอาหารมาก หรือ
น้อยกว่าปกติ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.95 รองลงมา คือข้อที่ฉันมีอาการกล้ามเนื้อ
ตึง ปวดศีรษะ หรือปวดหลัง ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.83 , ข้อที่ 10 ฉันรู้สึกท าอะไร
ช้ากว่าปกติ เพลียมาก และขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยท าตามปกติ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 1.15 ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที่ฉันได้นอนพักผ่อนวันละ 7-8 ชั่วโมง/วัน ค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 1.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.29 ตามล าดับ 
   ระดับการกระท า หรือความรู้สึกการปรับตัว ด้านอัตมโนทัศน์ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 2.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือข้อที่ฉันรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
เมื่อได้ท าสิ่งต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ( ) เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.82 รองลงมาคือ         
ข้อที่ฉันพอใจกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 0.91 และข้อที่ฉันรู้สึกว่า
ร่างกายของตนเองยังมีความแข็งแรงเหมือนเดิม ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.92 
ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ฉันคิดว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ด้อยกว่าผู้อื่น ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( ) 
1.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 
   ระดับการกระท า และความรู้สึก การปรับตัว ด้านบทบาทหน้าที่ พบว่าค่าเฉลี่ยรวม ( ) เท่ากับ 3.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อที่ฉันให้ก าลังใจ และช่วยเหลืออย่าง
เต็มใจเมื่อเพื่อนมีปัญหา มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.66 รองลงมาคือ ข้อที่ฉัน
พยายามท าหน้าที่ให้ได้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทนักศึกษา เพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63,ข้อที่ฉันเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับเพื่อนในการท างาน และพอใจที่จะท างานกับเพื่อน
มากกว่าท างานคนเดียว ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.98 ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือข้อที่ฉันชอบแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนไปอยู่คนเดียว ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.13 
   ระดับการะกระท า หรือความรู้สึกการปรับตัว การปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม  ( ) เท่ากับ  
2.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 10 ฉัน 
พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน แล้วขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในบางเรื่อง หรือในเรื่องที่ฉันไม่ถนัด เช่นฉันไม่เข้าใจเนื้อหา 
บทเรียนในบางเรื่อง ฉันจะพยายามอ่านหนังสือเองก่อนถ้ายังไม่เข้าใจฉันจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ  
4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 รองลงมา คือข้อที่ 1 แม้จะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องท า ฉันก็ยินดีรับฟังความ 
ทุกข์ของผู้อื่น ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เสมอค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.70 และ 
ข้อท่ี 2 ฉันยินดีที่จะเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67 
ส าหรับข้อคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือข้อที7่ฉันรู้สึกล าบากใจเมื่อฉันต้องช่วยเหลือผู้อื่น ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 1.40 ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ 0.55 ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา 
  จาการวิเคราะหป์ัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาพบว่าการกระจายตัวของข้อมูลมีการแจกแจงแบบ 
ปกติ 
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  ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน กับการปรับตัวด้านร่างกาย  พบว่า       
ไม่สัมพันธกัน ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน กับการปรับตัวด้านร่างกาย 
  ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนกับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ พบว่า 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล คือรายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 (P = 0.002) 
  ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนกับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่  พบว่า 
ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล คือรายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P = 0.037)  
และการจัดการเรียนการสอน คือด้านวิธีการสอน และเทคนิคการสอน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01       (P 
= 0.005) 
  ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน กับการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 
พบว่า ไม่สัมพันธกัน โดยไม่ต้องบอกระดับนัยส าคัญ 
ตารางท่ี 1  แสดงผลสรุปความสมัพันธ์ของ ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัย ด้านการจัดการเรียนการสอน ที่มี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน (n=35) 

ปัจจัย 
ด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านการพึ่งพาระหว่างกัน 

F 
p-
value 

F 
p-
value 

F p-value F p-value 

 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล 
     เพศ 1.418 0.230 1.146 0.384 1.266 0.303 1.418 0.230 
     รายได้รวมของ 
     ผู้ปกครองต่อเดือน 

0.839 0.613 4.328 0.002** 2.415 0.037* 0.839 0.613 

 การจัดการเรียนการสอน 
     ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน 0.912 0.551 2.018 0.075 1.104 0.398 0.912 0.551 
     ด้านคุณลักษณะของ
ผู้เรียน 

0.813 0.636 0.820 0.648 1.346 0.263 0.813 0.636 

     ด้านวิธีการสอน และ 
     เทคนิคการสอน 

0.546 0.861 1.122 0.401 3.646 0.005** 0.546 0.861 

     ด้านสื่อประกอบการสอน 0.751 0.690 0.502 0.910 0.802 0.629 0.751 0.690 
*(P < 0.05) **(P<0.01) 

 จากตารางที่ 1 แสดงผลสรุปความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอน ที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวทั้ง 4 ด้าน พบว่าข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล คือด้านรายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 (P = 0.002) และการปรับตัวด้านบทบาท
หน้าที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (P = 0.037) และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน คือด้านวิธีการสอน และเทคนิค
การสอนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 (P = 0.005) 
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อภิปรายผล  

   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันสาธารณสุข ชั้นปี 
4 โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลและการจัดการเรียนการสอน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัว
ของนักศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์    
(P = 0.002) และด้านบทบาทหน้าที่ (P = 0.037) เนื่องจากการศึกษาของภาควิชาทันตสาธารณสุข    วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก มีการเรียนการสอนกับสถานการณ์จริง คนไข้ในสถานการณ์จริง ท าให้มีอุปกรณ์ใน
การศึกษาที่ค่อนข้างมีราคา หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุนค่าเดินทางของผู้มารับการรักษา ซ่ึงรายได้รวมของผู้ปกครอง
ต่อเดือนไม่สูงมากนัก จึงส่งผลให้นักศึกษามีความวิตกกังวล กดดันต่อตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับบทบาท
การเป็นนักศึกษา ซ่ึงรวมถึงเกรดเฉลี่ยในการเรียนด้วย  และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ วิธีการสอนและเทคนิค
การสอน  มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาด้านบทบาทหน้าที่ (P = 0.005) เนื่องจากผู้สอนของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างทางด้านเทคนิคการสอน วิธีการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งสื่อประกอบการสอนที่ใช้ร่วมสอน ไม่ว่าจะเป็นสอนด้วย
สถานการณ์สมมติ หรือแม้แต่สอนด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือแม้แต่การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม นักศึกษาย่อมมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ หรือเหตุการณ์การเรียนที่แตกต่างกันออกไป และพบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่เพศ  และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  บุคลิกภาพของผู้สอน คุณลักษณะของผู้เรียนสื่อ
ประกอบการสอน ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาครั้งนี้
เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการ
สาธาณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ส่วนใหญ่ใช้สื่อการสอนเป็นสถานการณ์จริง เช่นโรงเรียน 
ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนไข้จากสถานการณ์จริง ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนและการเรียนนั้นส่วนใหญ่
แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมีผู้สอนสามารถดูแลอย่างใกล้ชิดจึงลดช่องว่างระหว่างผู้สอน กับผู้เรียน มีความเป็นกันเอง
มากขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น เกิดความตระหนักในการศึกษา ท าให้มีการปรับตัวในตนเอง ให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ถึงแม้รายวิชาที่เรียนแตกต่าง วิธีการสอน เทคนิคการ
สอนของผู้สอนแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไป  
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาทันตสาธารณสุขได้ เช่น ปรับปรุงวิธีการ 
สอนของอาจารย์ผู้สอนให้มีการแนะน าแหล่งค้นหาข้อมูลความรู้แก่นักศึกษา เป็นต้นคืน 

2. จากข้อเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง และให้นักศึกษาเข้าพบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยขึ้น เพื่อเป็นการแนะแนวทางก่อนการเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมแก่นักศึกษาในการเรียนชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ต่อไป 

3. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปเป็นฐานข้อมูล และเป็นแหล่งข้อมูลในงานวิจัยครั้งต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น กลุ่มชั้นปีอื่น หรือหลักสูตรอื่นเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการปรับตัวของนักศึกษา 
 2. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการปรับตัวของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เช่น ผลการเรียนสะสมที่ผ่านมา หรือ
เหตุผลในการเลือกศึกษาในสาขาวิชาเลือกเรียนหลักสูตรนี้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา 
 
 

966



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

สรุปผลการวิจัย   
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา  

 ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา เป็น 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
   ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ และรายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน  
  เพศ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาด้านร่างกาย ด้านอัตมโนทัศน์  ด้านบทบาทหน้าที่ และด้าน
การพึ่งพาระหว่างกัน  
  รายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน พบว่า รายได้รวมของผู้ปกครองต่อเดือน พบว่ามีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
นักศึกษา ด้านอัตมโนทัศน์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P=0.002) และมีความสัมพันธ์กับด้านบทบาทหน้าที่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=0.037) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาด้านรา่งกาย และด้านการพึ่งพา
ระหว่างกัน  
    ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
    ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน พบว่า บุคลิกภาพของผู้สอนไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาด้านร่างกาย 
ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน  
    ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า คุณลักษณะของผู้เรียนไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษา ด้านร่างกาย 
ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน  
    ด้านวิธีการสอน และเทคนิคการสอน พบว่า วิธีการสอน และเทคนิคการสอนมีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของ
นักศึกษาด้านบทบาทหน้าที่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (P=0.005) 
    ด้านสื่อประกอบการสอน พบว่า สื่อประกอบการสอนไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวของนักศึกษาด้านร่างกาย 
ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาระหว่างกัน  
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอาจารย์ดร ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ ให้การค าปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ

ประชาชนอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 367 คน ซึ่ง

ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ผล

การศึกษาพบว่า ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 52.8 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.9 และมีความรู้

โรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 9.5 ความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.9 

รองลงมาอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 42.0 และมีความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับสูง ร้อยละ 11.2  และพฤติกรรม

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 77.4 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และมีพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 3.0 ตามล าดับ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ากับประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรม  การป้องกัน  พิษสุนัขบ้า  

 

Abstract 

  The purpose of this descriptive research was to explore the knowledge, belief and rabies 

preventive behavior of people in Bangrakam district, Phitsanulok province. A total of 367 people living in 

Bangrakam, Phitsanulok were chosen as samples using multi-stage sampling. A questionnaire was 

introduced for data collection. Data were calculated using descriptive statistics. The findings revealed that 

52.8% of people who had knowledge regarding rabies at high level, followed by 37.9% and 9.5% of 

people who had knowledge about rabies at moderate and low levels. Approximately 46.9% of people 

believed in preventing rabies at moderate level, followed by 42.0% and 11.2 of people who believed in 

preventing rabies at low and high levels. Moreover, it was found that 77.4% of people held at high level 

of rabies preventive behavior, followed by 19.6% and 3.0% of people who had a behavior to prevent 

rabies, indicating their behaviors were at moderate and low levels, respectively. It was suggested that the 
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related agencies such as health promoting hospital and district health public office should provide the 

people in the area with more information in terms of rabies. 

 

keywords : Behaviors, Prevention, Rabies 

บทน า   

 องค์การอนามัยโลก รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าว่ามีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 55 ,000 ราย พบสูงสุดใน
ประเทศอินเดีย ประมาณ 20,000 รายต่อปี ช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 พบจ านวนสัตว์ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และจ านวนคนตายที่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 และ 2560 (สุนัย จันทร์ฉาย, 2561) ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2523 จ านวน 370 ราย ซึ่งพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยเนื่องจากยังไม่มียารักษาโรค ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย (สุเมธ องค์วรรณดี และคณะ, 
2546) และกรมปศุสัตว์รายงานว่าปี พ.ศ. 2560 สุนัขและแมวทั่วประเทศป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 800 ตัว ในปี พ.ศ. 
2561 พบว่าในเดือนมกราคมมีสุนัข และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากกว่า 135 ตัว (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 
2560) ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกพบผู้ป่วยรายสุดท้ายที่ อ าเภอบางกระทุ่ม ปี พ.ศ. 2548 พบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ที่อ าเภอบาง
ระก า ปี พ.ศ. 2559 และมีประชาชนที่ถูกสัตว์กัดหรือข่วนเข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2560 จ านวน 
7,157 ราย พบมากที่สุดที่อ าเภอเมือง 1,151 ราย รองลงมาคืออ าเภอบางระก า 1,026 ราย และในปีพ.ศ. 2561 ตั้งแต่
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ มีประชาชนโดนสุนัขหรือแมวกัด มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 928 ราย พบมากที่สุดที่
อ าเภอเมือง 214 ราย รองลงมาคืออ าเภอวัดโบสถ์ 125 ราย (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2561)  
            จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีข้อสงสัยว่า ท าไมประชาชนของ อ าเภอบางระก ามีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าเป็นจ านวนมาก และมีความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประชาชน อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก ข้อมูลที่ได้จะน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางระก า 
องค์การบริการส่วนต าบลบางระก า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางระก า สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ด้านการ
ควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนต่อไป   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

            เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อ าเภอบางระก า จังหวัด

พิษณุโลก 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความรู้ ความเชื่อ และ

พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีจ านวนหลังคาเรือน 4 ,336 หลังคา

เรือน โดยตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน ใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  (บุญธรรม กิจ

ปรีดาบริสุทธิ์, 2543) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 367 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1) ใช้

วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม อ าเภอบางระก ามี 11 ต าบล จับฉลากมา 1 ต าบล ได้ต าบลบางระก า ขั้นตอนที่ 2) ใช้การจับฉลาก

แบบไม่ใส่คืน ต าบลบางระก ามี 17 หมู่บ้าน จับฉลากร้อยละ 30 ของจ านวนหมู่บ้าน ได้หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, และ หมู่ที่ 7 ขั้นตอน

971



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

ที่ 3) น าผลรวมหลังคาเรือนของ 5 หมู่บ้าน มาเป็นประชากรในการค านวณกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง 367 หลังคาเรือน 

หลังจากนั้นคิดเป็นสัดส่วนรายหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือด้วยตนเอง เป็นแบบสอบถามความรู้ ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนอ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 15 ข้อ ส่วนที่ 3 
ความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 10 ข้อ และส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า จ านวน 10 ข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ได้ค่าความตรงเชิงโครงสร้าง (IOC) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.865 สามารถน าไปใช้
ได้ทุกข้อ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จ านวน 35 ตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือเท่ากับ 0.805 

วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ตัวแทนหลังคาเรือนละ 1 คน โดยได้อธิบายวัตถุประสงค์ในการ
ท าวิจัยและอธิบายสิทธิส่วนบุคคลในการตอบแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม จนผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจและให้ค า
ยินยอมในการตอบแบบสอบถามโดยการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่    
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
  
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ต่ าสุด ของกลุ่มตัวอยา่ง (n = 367) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
        ชาย 163 44.4 
        หญิง 204 55.6 
อายุ   
        ต่ ากว่า 15 ปี 1 0.3 
        15 – 59    ปี 343 93.5 
        60 ปี ขึ้นไป 23 6.3 
รายได้   
        < 90,000  บาท/ปี 183 49.9 
        90,001 – 180,000   บาท/ปี 130 35.4 
        180,001 – 270,000  บาท/ปี 47 12.8 
        270,001 – 360,000  บาท/ป ี 7 1.9 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ   
        เกษตรกร 113 30.8 
        รับจ้างทั่วไป 90 24.5 
        นักเรียน/นักศึกษา 21 5.7 
        ค้าขาย 83 22.6 
        พนักงานบริษัทเอกชน 14 3.8 
        รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 6.8 
       ธุรกิจส่วนตัว 10 2.7 
       แม่บ้าน 11 3.0 
สถานภาพสมรส   
       โสด 121 33.0 
       สมรส 220 59.9 
       หม้าย/หย่าร้าง 18 4.9 
       แยกกันอยู่ 8 2.2 
ระดับการศึกษา   
        ไม่ได้รับการศึกษา 25 6.8 
        ประถมศึกษา 141 38.4 
        มัธยมศึกษาตอนต้น 60 16.3 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 49 13.4 
        อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า 21 5.7 
        ปริญญาตรีหรือสูงกว่า                                    71 19.3 
สิทธิการรักษา   
        หลักประกันสุขภาพ 262 71.4 
        ประกันสังคม 88 24.0 
        สิทธิข้าราชการ 16 4.4 
        จ่ายเอง 1 0.3 
ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
        ไม่เคยฉีด   158 43.1 
        เคยฉีด 209 56.9 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.6 อายุ อยู่ในช่วงวัยท างาน 15 - 59 ปี ร้อยละ 

93.5 ซึ่งมีรายได้น้อยกว่า 90,000 บาท/ปี ร้อยละ 49.9 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 30.8 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 

59.9 ศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 38.4 ใช้สิทธิการรักษาเป็นหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 71.4 และเคยฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 56.9 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ต่ าสุด จ าแนกตามระดับความรู้ 
              เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  (n = 367) 

ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 
มีความรู้ในระดับสูง 
        (ได้คะแนนในช่วง 13 - 15 คะแนน) 

193 52.8 

มีความรู้ในระดับปานกลาง 
        (ได้คะแนนในช่วง 10 - 12 คะแนน) 

139 37.9 

มีความรู้ในระดับต่ า 

        (ได้คะแนนในช่วง 0 - 9 คะแนน)  

35 9.5 
 

 ̅   = 12.34             S.D. = 1.937                Min = 6              Max = 15       

 ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 52.8 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 37.9 และมีความรู้อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 9.5 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย จ าแนกตามระดับความรูเ้กี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จ าแนกตามรายข้อ (n = 367) 

ข้อค าถาม จ านวน (ร้อยละ) 
ถูก ผิด 

1. ถ้าหากเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วสามารถรักษาให้หายได้ 258 (70.3) 109 (29.7) 
2. ลูกสุนัขอายุ 2 ถึง 3 เดือน ต้องพาไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 332 (90.5) 35 (9.5) 
3. ถ้าหากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ สุนัข แมว ค้างคาว หนูกัด หรือข่วน 
    จะท าให้ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า 

288 (78.5) 79 (21.5) 

4. ปัจจุบันมียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ 201 (54.8) 166 (45.2) 
5. ถ้าหากมีบาดแผลบริเวณร่างกาย แล้วถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  
   เลียบริเวณบาดแผล จะท าให้ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า 

325 (88.6) 42 (11.4) 

6. วิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดคือ ผู้เลี้ยงสัตว์ควรน าสัตว์เลี้ยง  
    ทุกตัวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

338 (92.1) 29 (7.9) 

7. โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส 300 (81.7) 67 (18.3) 
8. อาการของสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ กลัวน้ า หงุดหงิด วิ่ง 
   พล่านไล่กัดคนหลังจากนั้นจะมีอาการอ่อนเพลียหลังไม่มีแรง เดิน   
   โซเซ และเสียชีวิตในที่สุด 

342 (93.2) 25 (6.8) 

9. อาการของผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า คือ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว หงุดหงิด 
    น้ าลายไหลมาก ระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะเกิดอัมพาต และเสียชีวิต 

319 (86.9) 48 (13.1) 

10. ลักษณะของผู้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า คือ ม่านตาขยายกล้ามเนื้อคอ  
     กระตุกเกร็ง เพ้อคลั่ง ชัก 

318 (86.6) 49 (13.4) 

11. โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทุกช่วงฤดู 283 (77.1) 84 (22.9) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อค าถาม จ านวน (ร้อยละ) 
ถูก ผิด 

12. การล้างแผลที่เกิดจากการถูกสัตว์กัดหรือข่วนให้สะอาดด้วยน้ า  
     และสบู่จะมีส่วนช่วยลดจ านวนเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าลงได้มาก 

306 (83.4) 61 (16.6) 
 

13. ถ้าหากไม่มีบาดแผลบริเวณร่างกาย แล้วถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
     เลียบริเวณตามร่างกาย ก็ยังสามารถท าให้ติดเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าได้ 

237 (64.6) 130 (35.4) 

14. ภาวะแทรกซ้อนของโรคพิษสุนัขบ้าคือ ภาวะหยุดหายใจจาก  
     กล้ามเนื้อเกร็งตัว 

332 (90.5) 35 (9.5) 

15. เมื่อสงสัยว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ทันที   
     ส่วนในคนให้รีบพบแพทย์ทันท ี

348 (94.8) 19 (5.2) 

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกเกี่ยวกับเรื่องเมื่อสงสัยว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ ให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ทันที ส่วนในคนให้รีบพบแพทย์ทันที ตอบถูกร้อยละ 94.8 รองลงมา ได้แก่ อาการของสัตว์ที่ป่วย
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า คือ กลัวน้ า หงุดหงิด วิ่ง พล่านไล่กัดคนหลังจากนั้นจะมีอาการอ่อนเพลียหลังไม่มีแรง เดินโซเซ และ
เสียชีวิตในที่สุด ร้อยละ 93.2 และตอบว่าลูกสุนัขอายุ 2 ถึง 3 เดือน ต้องพาไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 90.5 
ตามล าดับ แต่ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังเข้าใจว่าโรคพิษสุนัขบ้ามียารักษาในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ต่ าสุด ของความเชื่อในการป้องกัน 
              โรคพิษสุนัขบ้า (n = 367)                 

ระดับความเชื่อในการป้องกันโรค จ านวน ร้อยละ 
มีความเชื่อในระดับสูง 
        (ได้คะแนนในช่วง 6.67 - 10 คะแนน) 

41 11.2 

มีความเชื่อในระดับปานกลาง 
        (ได้คะแนนในช่วง 3.34 - 6.66 คะแนน) 

172 46.9 

มีความเชื่อในระดับต่ า 
        (ได้คะแนนในช่วง 0 – 3.33 คะแนน) 

154 42.0 

 ̅ = 4.03                       S.D. = 1.924                Min = 0               Max = 10 

 จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.9 
รองลงมามีความเชื่ออยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 42.0 และมีความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับสูง ร้อยละ 11.2  
ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละ ของความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ าแนกเป็นรายข้อ (n = 367) 

ความเชื่อในการป้องกันโรค เชื่อ ไม่เชื่อ 
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จ านวน (ร้อยละ) จ านวน (ร้อยละ) 
1. ใช้รองเท้าตบแผลที่สุนัขหรือแมวกัด จะท าให้ไม่เป็นโรค 
   พิษสุนัขบ้า 

231 (62.9) 136 (37.1) 

2. สภาพอากาศร้อน ท าให้สุนัขหงุดหงิดจนกลายเป็นสุนัขบ้า 216 (58.9) 151 (41.1) 
3. คนท้องห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 180 (49.0) 187 (51.0) 
4. โรคพิษสุนัขบ้าพบ และติดต่อเฉพาะในสุนัขเท่านั้น 134 (36.5) 232 (63.4) 
5. สัตว์และคนที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วมีโอกาสหายได้ 172 (46.9) 195 (53.1) 
6. เมื่อถูกสุนัขหรือแมวที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากัด  
    แล้วเชื่อว่าจะไม่ติดเชื้อ      

158 (43.1) 209 (56.9) 

7. หากน าตับสุนัขมารับประทานจะไม่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า 96 (26.2) 271 (73.8) 
8. การตัดหู และหางสุนัขจะช่วยไม่ให้สุนัขติดโรคพิษสุนัขบ้า 85 (23.2) 282 (76.8)  
9. หากถูกสุนัขบ้ากัดให้ท าพิธีเผาหลอก แล้วจะไม่เสียชีวิต  
    จากโรคพิษสุนัขบ้า 

99 (27.0) 268 (73.0) 

10. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตว์เลี้ยง  
     เพียง 1 ครั้ง ป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต 

108 (29.4) 259 (70.6) 

 จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้รองเท้าตบแผลที่สุนัข
หรือแมวกัด จะท าให้ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 62.9 รองลงมามีความเชื่อว่าสภาพอากาศร้อน ท าให้สุนัขหงุดหงิดจน
กลายเป็นสุนัขบ้า ร้อยละ 58.9 และคนท้องห้ามฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 49.0 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ต่ าสุด ของพฤติกรรมการป้องกันโรค 
              พิษสุนัขบ้า (n = 367) 

ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรค จ านวน ร้อยละ 
มีพฤติกรรมในระดับสูง 
        (ได้คะแนนในช่วง 15 - 20 คะแนน) 

284 77.4 

มีพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
        (ได้คะแนนในช่วง 8 - 14 คะแนน) 

72 19.6 

มีพฤติกรรมในระดับต่ า 
        (ได้คะแนนในช่วง 0 - 7 คะแนน) 

11 3.0 

 ̅ = 15.30                       S.D. = 2.698                Min = 4              Max = 20 

 จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับสูง ร้อยละ 77.4 
รองลงมามีพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 3.0 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลตามระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ าแนกเป็น            
              รายข้อ (n = 367) 
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พฤติกรรมการป้องกันโรค  ̅ S.D. แปลผล 
1. เมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วน ท่านท าความสะอาดแผล  
   ด้วยน้ าเปล่าจนถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที  

1.70 0.499 มาก 

2. เมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วน ท่านท าความสะอาดแผล  
    ด้วยน้ าเปล่าจนถึงก้นแผลและล้างด้วยน้ าสบู่  

1.47 0.566 มาก 

3. ท่านไปฉีดวัคซีน เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน 1.51 0.562 มาก 
4. ท่านน าสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  1.60 0.549 มาก 
5. หากท่านมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว หงุดหงิด ท่านจะรีบไปพบ   
    แพทย์ทันที 

1.50 0.553 มาก 
 

6. ท่านไม่หยอกล้อ แกล้ง หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะในฤดู    
    ร้อน 

1.42 0.580 มาก 

7. ท่านไม่หยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสัตว์เลี้ยงก าลัง  
   กินอาหาร 

1.46 0.612 มาก 

8. หากท่านมีบาดแผลตามร่างกาย ท่านจะไม่ให้สัตว์เลี้ยง เลีย    
   หรือ สัมผัสบริเวณบาดแผล 

1.49 0.586 มาก 

9. เมื่อสัตว์กัดกัน ท่านจะไม่เข้าไปห้าม หรือเข้าไปตี 1.50 0.572 มาก 
10. หากท่านพบอาการของสัตว์เปลี่ยนไปในพื้นที่ ท่านจะรีบแจ้ง  
     เจ้าหน้าที่ หรือ อสม. ทันที 

1.65 0.510 มาก 

 จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหัวข้อ เมื่อถูก

สัตว์กัดหรือข่วน ท่านท าความสะอาดแผลด้วยน้ าเปล่าจนถึงก้นแผลอย่างน้อย 15 นาที ( ̅ = 1.70, S.D. = 0.499) รองลงมา

ได้แก่ หากท่านพบอาการของสัตว์เปลี่ยนไปในพื้นที่ ท่านจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือ อสม. ทันที ( ̅ = 1.65, S.D. = 0.510) 

และท่านไม่หยอกล้อ แกล้ง หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในฤดูร้อน ( ̅ = 1.42, S.D. = 0.580) ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล  

จากผลการวิจัย พบว่าความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 52.8 

รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.9 และความรู้อยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 9.5 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้

เท่ากับ 12.34 คะแนน (คะแนนรวม 15 คะแนน) ประชาชนตอบถูกมากที่สุดในข้อค าถาม เมื่อสงสัยว่าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน

สัตว์ ให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ทันที ส่วนในคนให้รีบพบแพทย์ทันที แสดงว่าเมื่อประชาชนมีความรู้ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 77.4 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และมีพฤติกรรมการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 3.0 โดยมีค่าเฉลี่ย 15.30 คะแนน (คะแนนรวม 20 คะแนน) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

ประชาชนรู้จักการท าความสะอาดแผลเบื้องต้น รู้จักสังเกตอาการของสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขทันที ท าให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ ผ่องศรี พูลทรัพย,์ รัชนี ครองระวะ, ภิรมย ์ลี้สุวรรณ และบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การ

พัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยการส่งเสริมการท างานแบบมีส่วน

ร่วมตามสภาพจริง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าผา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่พบว่า หลังการศึกษาอาสาสมัคร
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สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน มีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากระดับสูงร้อยละ 57.3  เป็นผลจากอาสาสมัคร

สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง  

ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีพฤติกรรมการป้องกันโรคในระดับดี พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพราะอาสาสมัครสาธารณสุข ได้

วางแผน ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองตามสภาพจริง ส่วนความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 46.9 รองลงมาอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 42.0 และมีความเชื่อในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน

ระดับสูง ร้อยละ 11.2 โดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 คะแนน (คะแนนรวม 10 คะแนน) เนื่องจากประชาชนยังมีความเชื่อที่ผิดอยู่ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล  สุรินทร์ศักดิ์, และคณะ (2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ

ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความเชื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าระดับ

ปานกลาง ร้อยละ 46.30 ซึ่งเป็นไปตามวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ชายแดนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์เชื่อว่าการเกิดโรคเกิด

จากผีสาง เทวดา  

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าระดับสูง และรับรู้ถึงพฤติกรรมในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันโรค ส่วนความเชื่อประชาชนยังมีความเชื่อที่
ผิด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าให้มากขึ้นกว่าเดิม และต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้สรุปผลได้ว่า ประชาชนมีความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับสูง ส่วนความ
เชื่ออยู่ในระดับปานกลาง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประชากรที่ให้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีจ านวน 2,713 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเป็นแบ่งชั้น จ านวน 

349 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สาวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด  ค่าสูงสุด และสถิติอ้างอิง  ได้แก่ สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) และสหสัมพันธ์อีต้า (ETA Correlation)  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอยู่ในระดับดีและดีมาก (ร้อยละ 

56.4 และ 35.0) ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ คณะและโรคประจ าตัว    

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ทั้งทางบวก

และทางลบ และปัจจัยการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการความเครียดประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการ

ความเครียด(r= 0.435) การรับรู้อุปสรรคของการจัดการความเครียด(r= 0.434) และการรับรู้ความสามารถของตนเองใน

การจัดการความเครียด(r= .550) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดในระดับต่ าและปานกลาง(p-value 

<0.001*) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ค าส าคัญ : ความเครียด, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, พฤติกรรมการจัดการความเครียด 

 

Abstract 

 This research is a survey research with the objective of studying factors related to stress 

management behavior of the senior Pibulsongkram Rajabhat University. The population that is 

studying in this research is senior Pibulsongkram Rajabhat University, has 2,713 students. The samples 

were divided into stratified random sampling. The sample group is the senior Pibulsongkram Rajabhat 

University.Number of 349 people. The tools used in the study were general information 

questionnaires. Data were collected with a questionnaire with a confidence value of 0.91. The 

statistics used in this analysis descriptive statistics were frequency, percentage, mean , the standard 
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deviation, minimum, maximum. And reference statistics correlation Pearson (Pearson Correlation) and 

correlation Eta (ETA Correlation). 

 The research found that Most of the sample group had good and good stress management 

behaviors (56.4% and 35.0%). The factors related to the relationship were personal factors, including 

gender, age, faculty, and congenital disease. senior Pibulsongkram Rajabhat University. Both positive 

and negative And health promotion factors for stress management Perceived benefits of stress 

management (r = 0.435), perceived barriers to stress management (r = 0.434) and self-efficacy in stress 

management (r = .550) correlated with management behavior Low and moderate stress (p-value 

<0.001 *) with statistical significance at 0.05 

  

Keywords: stress, physical health, mental health, stress management behavior 

 

บทน า 

 จากสถานการณ์โลกเมื่อปี พ.ศ.2558 ความเครียดนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ 

เช่น โรคซึมเศร้า เป็นต้น องค์การอนามัยโลกได้ประมานการว่ามีประชาคนมากกว่า 300 ล้านคน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ด้วยสาเหตุมาจากความเครียด ซึ่งมากกว่าร้อยละ 4 ของประชากรโลก จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีสาเหตุมาจาก

ความเครียดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ในช่วงปีพ.ศ.2558 ถึง 2560 ท าให้เกิดความบกพร่องทางสุขภาพในประชาชนทั่วโลก

มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลาง คือภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และแปซิฟิก

ตะวันตก เป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด(World Health Organization, 2017)  

 ส าหรับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยที่เกิดปัญหามากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 22-59 ปี เกิดความเครียด

จนท าให้มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงอยู่ที่ 8.04 ต่อแสนประชากรโดยเฉพาะช่วงอายุ 22 -39 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตาย

มากที่สุด 9.55 ต่อแสนประชากรและจากสถิติการขอรับค าปรึกษาจากสายด่วนสุขภาพจิตในปีพ.ศ.2560 ถึงปัจจุบัน

พบว่าปัญหาที่จิตเวชเป็นปัญหาส าส าคัญในการขอรับค าปรึกษา ได้แก่ ปัญหาความเครียดจากการเรียนและการท างาน

จ านวน 17,347 คน (กรมสุขภาพจิต, 2560) จากรายงานการส ารวจทางระบาทวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยปีพ.ศ.2560 

คนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป พบมีความเครียดร้อยละ 2.7 หรือประมานการว่ า 1.5 ล้านคน นั้นคือ ประชากรคนไทย 100 

คน จะมี 3 คนที่มีความเครียดทั้งนี้เพศหญิงมีความเสี่ยงเครียดมากกว่าเพศชายถึง 1.7 เท่า โดยความชุกของประชากรใน

เพศหญิงและเพศชายอยู่ท่ี ร้อยละ 2.9 และ 1.7 ตามล าดับ 

 (ส านักวิจัยสยามเทคโนโลยี, 2558) วัยนักศึกษาเป็นอีกวัยหนึ่งที่ควรให้ความส าคัญกับการจัดการความเครียด

เนื่องด้วยนักศึกษาให้ความส าคัญกับการเรียนมากเกินไปจนลืมนึกถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตจึงท าให้เกิดภาวะเครียด

ได้ง่ายในวัยเรียน นักศึกษามีการออกก าลังกายและท ากิจกรรมเพื่อลดความเครียดน้อยลงมากในปัจจุบัน และอาจท าให้

เกิดผลเสียตามมา คือ ร่างกายไม่แข็งแรง มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะคนเรามักอ้างว่าไม่มีเวลา แต่ใน

ความเป็นจริงแล้ว คนเรามักจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ส าหรับนักศึกส่วนมากก็อ้างว่าไม่มีเวลาเพราะต้องท าการบ้าน

บางคนก็อาจจะติดเกมถึงร้อยละ 30 ของนักศึกษาทั่วประเทศไทย เนื่องจากหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเรียนหรือเกมทั้งที่รู้ว่าการ

จัดการความเครียดนั้นมีประโยชน์มากมาย ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย สร้างภูมิต้านทานโรคและท าให้มี
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สมรรถภาพทางร่างกายที่ดีทั้งยังท าให้จิตใจสงบ เพื่อช่วยในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันให้เป็นไปด้วยดี  แต่ผู้ที่มีความ

สนใจในการจัดการกับความเครียดกับน้อยลงทุกที ซึ่งปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย คือ ร่างกายอ่อนแอ 

ความต้านทานโรคต่ า ท าให้โรคภัยเข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายและมีสมรรถภาพทางกายต่ า (ส านักงานกองทุนสนับสนุน     

การสร้างเสริมสุขภาพ, 2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้พื้นฐานแก่

นักศึกษาในด้านการดูแลสุขภาพร่างกายในแข็งแรงและรวมทั้งสุขภาพจิตใจให้แจ่มใสพร้อมแก่การเรียนรู้ เพื่อปฏิบัติตน

ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  

 2. การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 3. การรับรู้อุปสรรคของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 4. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มีจ านวน 2,713 คน    

กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเป็นระบบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จ านวน 337 คน 

-เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถาม

ข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ คณะที่ศึกษา เพศ อายุ รายได้ โรคประจ าตัว จ านวน 5 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการสร้าเสริมสุขภาพในการจัดการความเครียด จ านวน 30 ข้อ โดยเนื้อหาเกี่ยวการ

จัดการความเครียดด้านการับรู้ประโยชน์ของการจัดการความเครียด ด้านการรับรู้อุปสรรคในการจัดการความเครียด    
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ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเครียด  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการความเครียด จ านวน 20 ข้อ 

โดยแบบสอบถามฉบับนี้ได้ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกระบวนการตรวจสอบความเชื่อมั่น 

โดยน าไปทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน มีค่าความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 

0.66 – 1 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการหาค่า สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่ง

แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า 0.91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ประสานงานติดต่อขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละคณะ จากนั้นได้แจ้งจุดประสงค์ในการท า

แบบส ารวจและแจกแบบสอบถาม อธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบสอบถาม แล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนน ามาประมวลผลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ     

เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และสหสัมพันธ์อีต้า (ETA Correlation) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเพศชายจ านวน 179 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.1 

และเพศหญิงจ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ตามล าดับ มีช่วงอายุระหว่าง 21 - 22 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ

ช่วงอายุระหว่าง 23 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยอายุเฉลี่ยเท่ากับ 21.92 ปี อายุต่ าสุดเท่ากับ 21 ปี และ อายุสูงสุด

เท่ากับ 25 ปี และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.677 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะวิ ทยาการจัดการ 

คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาคือวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 22.3 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 16.3 คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 12.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 

12.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.7 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร คิดเป็นร้อยละ 3.9 

ตามล าดับ รายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงระหว่าง 3000-6000บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมา

คือรายได้ต่อเดือน 6,001 – 9,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 40.9 ต่อมาคือรายได้ต่อเดือน 9,001 – 12,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.3 และรายได้ต่อเดือน12,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดับ  และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยครั้ง

นี้พบว่ามีโรคคิดเป็นร้อยละ 3 และไม่ได้มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 97 (ตารางที่ 1) 

 

 

 

 

 

983



รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละ จ าแนกตาม เพศ อายุ คณะ รายได้ และโรคประจ าตัว (n = 337) 

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

อาย ุ
21 - 22 ปี 
23 - 25 ปี 

 ̅ = 21.92 S.D. = 0.677 Min = 21 Max  = 25 
คณะ 
          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
          ครุศาสตร์   
          เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
วิทยาการจัดการ 
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น  

รายได้ต่อเดือน (บาท) 
           3,000 – 6,000 บาท                                           
           6,001 – 9,000 บาท 
           9,001 – 12,000 บาท 
           12,001 – 15,000 บาท 

 ̅ = 6,617.80 S.D. = 1,897.96 Min = 3,000 Max  = 15,000 

   
179 
158 

 
296 
41 
 
 

55 
42 
13 
16 
42 
94 
75 
 

185 
138 
11 
3 

 
53.1 
46.9 

 
87.5 
12.5 

 
 

16.3 
12.5 
3.9 
4.7 
12.5 
 27.8 
 22.3 

 
54.9 
40.9 
3.3 
0.9 

 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล  จ านวน ร้อยละ 

โรคประจ าตัว 
          มี 
          ไม่มี 

  
10 
327 

 
3.0 
97.0 

 

 2.พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 รองลงมาอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 118 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.0 อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 2 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 0.6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.48 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.873 คะแนนสูงสุด 97 คะแนน 

และคะแนนต่ าสุด 39 คะแนน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ระดับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม (n = 337) 

 

                    ตัวแปร  จ านวน               ร้อยละ 

ระดับดีมาก (81 คะแนนขึ้นไป) 
ระดับดี (61 – 80 คะแนน) 
ระดับปานกลาง (41 - 60 คะแนน) 
ระดับพอใช้ (21 – 40 คะแนน) 

   = 75.48 S.D. = 10.873 Max = 97 Min = 39 

118 
190 
27 
2 

35.0 
56.4 
8.0 
0.6 

 

 3.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอีต้า (ETA Correlation) 

(n=337) ผลการวิเคราะห์พบว่า  

 1. เพศมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับต่ า  (r= 0.487) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 2. คณะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับต่ า (r= 0.397) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. โรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่  4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับสูง (r= 0.734) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของอีต้า  (ETA Correlation)  

(n=337) 

ตัวแปร พฤติกรรมการจัดการความเครียด 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

เพศ .487* .001 ต่ า 
ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตัวแปร พฤติกรรมการจัดการความเครียด 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

คณะ .397* .001 ต่ า 
โรคประจ าตัว .734* <.001* สูง 
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*P-Value 0.05 **P-Value 0.001 
   
  การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=337) ผลการ

วิเคราะห์พบว่า  

 1. อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับต่ ามาก  (r= -0.115) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2. รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม (r= -0.41) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับต่ า (r= 0.435) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 4. การรับรู้อุปสรรคของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับต่ า (r= 0.434) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 5. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อยู่ต่ าในระดับปานกลาง (r= 0.550) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (n=337)  

ตัวแปร พฤติกรรมการจัดการความเครียด 

r Sig ระดับความสัมพันธ์ 

อายุ 
รายได้ 
การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการความเครียด 
การรับรู้อุปสรรคของการจัดการความเครียด 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเครียด 

-.115* 
-.41* 
.435** 
.434** 
.550** 

0.35 
.435 

<.001* 
<.001* 
<.001* 

ต่ ามาก 
ไม่มีความสัมพันธ์ 

ต่ า 
ต่ า 

ปานกลาง 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการอภิปรายผลการศึกษาวิจัยตามล าดับดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ คณะที่ศึกษา โรคประจ าตัว และรายได้ มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 เพศ ผลการศึกศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับต่ า (r= 0.487)กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไป
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ตามสมมุติฐาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นแม้จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็มีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ทางเพศจาก

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายท าให้เกิดความกังวลและหงุดหงิดอาจก่อให้เกิดความเครียด ท าให้เกิดพฤติกรรมในการ

จัดการความเครียดเพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ  จุฑารัตน์ สถิรปัญญา และ

วิทยา เหมพันธ์ (2556) ซึงศึกษาเชิงบรรยายและเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษา

ชายและหญิงมีความเครียดไม่แตกต่างกัน อธิบายได้ว่าในกลุ่มตัวอย่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นแม้จะเป็นวัยรุ่นตอน

ปลาย ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ท า ให้เกิดความกังวล หงุดหงิด วิตกกังวล

เกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศที่สูงขึ้น อาจก่อให้เกิดความเครียดได้สูง ท าให้เกิดพฤติกรรมการจัดการความเครียด                                                                               

 อายุ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบ อยู่ที่ระดับต่ ามาก (r= -0.115)กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน กล่าวคือ เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น

พฤติกรรมการจัดการความเครียดจะลดลงเนื่องด้วยการกระบวนการคิดและการตัดสินใจในตัวบุคคลเพิ่มมากขึ้น  

สอดคล้องกับทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011) ที่กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านชีววิทยา ได้แก่ อายุ        

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทั้งโดยตรงและโดยอ้อมผ่านอารมณ์และความคิดที่เฉพาะกับ

พฤติกรรมนั้นๆ  

 คณะที่ศึกษา ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก อยู่ในระดับต่ า(r= 0.397)กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไป

ตามสมมติฐาน เนื่องด้วยวัยนักศึกษามีการปรับตัวและปรับความคิดเพื่อให้พร้อมแก่การเรียนรู้ในคณะที่เลือกเรียนโดย

การยอมรับความจริงและพยายามมองหาเหตุผลมาอธิบายในเชิงบวกเพื่อจัดการกับความเครียด  สอดคล้องกับงานวิจัย

ของนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (2553) จากการศึกษาวิจัยพบว่าสาขาวิชาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในด้านการปรับความคิดและยอมรับความ

จริง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ ชูนิล และคณะ (2550) ซึ่งเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาจ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ชั้นปี คณะ ระดับเกรดเฉลี่ย ภูมิล าเนา การท างานพร้อมกับการเรียนและสภาพสมรส 

พบว่า นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันแต่มีความเครียดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 โรคประจ าตัว ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับสูง (r= 0.734)กับพฤติกรรมการ

จัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      

จึงเป็นไปตามสมมติฐานแสดงถึงว่า โรคประจ าตัวนั้นส่งผลต่อร่างกายโดยตรงท าให้จิตอ่อนไหวจึงท าให้เกิดความเครียดได้

ง่ายกว่าการไม่มีโรคประจ าตัว บุคคลจึงต้องมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดเพื่อลดความเครียดและบรรเทาอาการ    

ทางกาย สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย หลายพสุ และคณะ (2554) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียนที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05  ได้แก่ โรคประจ าตัวเพราะเด็กที่มีปัญหาสุขภาพย่อมส่งผลเสียในด้านการเรียนตามมาด้วย ท าให้

ขาดเรียนบ่อย เรียนไม่ทันเพื่อน ผลการเรียนไม่ได้ตามที่ตนเองหรือพ่อแม่คาดหวัง จึงท าให้เกิดความเครียดตามมา 

 รายได้ ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน เนื่องด้วยวัยนักศึกษาส่วนใหญ่รายได้นั้นได้มาจาก

ผู้ปกครองสนับสนุนในทางการศึกษา และในวัยรุ่นยังไม่มีหนี้สินให้รับผิดชอบ จึงไม่เกิดความเครียด ท าให้ไม่มีพฤติกรรม

การจัดการความเครียด แสดงให้เห็นว่ารายได้ของวัยนักศึกษาไม่มีผลต่อการจัดการความเครียด สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ สมบัติ ริยาพันธ์ และนิยดา ภู่อนุสาสน์ (2552) ซึ่งศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด และพฤติกรรมการดูแล

ตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  พบว่ารายได้ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต กล่าวคืออายุในช่วงวัยท างานมีการท างานมากกว่า 20 ปี ท าให้

ไม่มีหนี้สิ้น จึงไม่ส่งผลให้เกิดผลเสียในสุขภาพจิต 

 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ประโยชน์ของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการ

จัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับต่ า(r= 0.435)กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน 

แสดงถึงการที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพฤติกรรมที่ตนปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพ

ของตนเองส่งผลให้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอส่งผลให้สามารถจัดการกับความเครียดได้ สอดคล้องกับ

การศึกษาของนิธิพันธ์ บุญเพิ่ม (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัย

การแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่พบว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับพฤติกรรมการจัดการความเครียด และเป็นไปท านองเดียวกับการศึกษาของขวัญฤทัย พันธุ (2559) ที่พบว่าการรับรู้

ประโยชน์ของการจัดการความเครียดสามารถท านายพฤติกรรมการการจัดการความเครียดได้เช่นกัน  อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้อุปสรรคของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการ

ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้อุปสรรคของการ

จัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับต่ า(r= 0.434)กับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการรับรู้อุปสรรคของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพมีผลต่อความตั้งใจและการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมของบุคคลการศึกษาพบว่าการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จีรวรรณ พรหโมบล (2556)     

ที่พบว่าการรับรู้อุปสรรคของการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของทหารเกณฑ์

ในคายอดิศร จังหวัดสระบุรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการความเครียดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

จัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผลการศึกษาพบว่า การรับรู้อุปสรรคของการ

จัดการความเครียด มีความสัมพันธ์กันทางบวก อยู่ในระดับปานกลาง (r= 0.550)กับพฤติกรรมการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมุติฐาน

อธิบายได้ว่า เมื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนมากขึ้นร่วมกับความ

ตั้งใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นก็จะท าให้มีพฤติกรรมการจัดการความเครียดดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ บูรฉัตร 

กริษฐาทิพยิ์ และรัตน์บุญ ช่วยธนาสิทธ์ (2559) ที่พบว่า การรับรู้ความสามารถตัวเองในการเผชิญกับความเครียดมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์

ธานีและสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของ Pender (2011) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองมี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ถึงร้อยละ 86 การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตัดสิน
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ความสามารถของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตัดสินว่าบุคคลใช้

ความสามารถระดับหนึ่งในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงคราม 

 2. น าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการความเครียดของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการความเครียด 

  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรท าการวิจัยกึ่งทดลอง โดยพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่มุ่งเน้นในเรื่องการจัดการความเครียด

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับการประเมินประสิทธิผลโปรแกรม 
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รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ช านาญ ปาณาวงษ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.จุไรรัตน์ โสภา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.โสภา มิตสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.อรัญญา จิระวิริยะกุล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.สราวุธ ค าปวน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ทพญ.ดร.กรชนก วยัคฆานนท์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร. ชวนพิศ เทียมทัน     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.รัตนาพร วังคีรี     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ธวชั สุริวงษ ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ศรีสัจจา  วิทยศักดิ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ภคพร  วัฒนด ารง     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.ค ารพ รัตนสุต     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร. พลดา เดชพลมาตย์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร. นันทวัน เหลี่ยมปรีชา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.วัชรินทร เทียนสันต์     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร. นพดล จ ารูญ      มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.จิรภาส จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร. วิภาพร สิทธิสาตร์     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ดร. เบญญาภา พรมพุก     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ดร. ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ดร. อัศนี วันชัย      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ดร.โรชินี อุปรา      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก 

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จันพันธุ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ผศ.ดร. กมลทิพย์ ค าใจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผศ.ดร.กมลทิพย์ พลบุตร     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผศ.กรรณิการ์ กาญจันดา     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ดร.ดนุลดา  จามจุรี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.พัชรา  ก้อยชูสกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผศ.ดร.จันทนา กาญจน์กมล    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ดร.พัชรี ครูขยัน      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ดร.รดี ธนารักษ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รศ.ดร.สุขแก้ว ค าสอน     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ไพโรจน์ เยียระยง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

รศ.ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ศริิสุภา  เอมหยวก     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.กิ่งแก้ว ส ารวยรื่น     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ. ภาวิดา มหาวงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร. ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.สุขสมาน  สังโยคะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.วิภาดา ศรีเจริญ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.สุภาวดี น้อยน้ าใส     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ. ดร. เกตุการ ดาจันทา     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.วิจิตรา จ าลองราษฎร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อรชร ฉิมจารย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ธัมมะธินา ศรีสุพรรณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ผศ.ดร.รัตน์ติพร ส าอาง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.นววรรณ ทองมี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.วิษณุ ธงไชย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.จิตติพร ตังควิเวชกุล    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ โอฬารทิชาชาต    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.กาญจนา ธนนพคุณ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวพันธ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.นฤมล เถื่อนกูล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.วิสูตร จันทร์อิฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ. เอกภพ จันทร์สุคนธ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ. ปรารถนา ศิริสานต์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.ดร.อุทาน บุญเมือง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผศ.สุดารัตน์ สุตพันธ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.ฐิติพร เจาะจง     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร. สุกัญญาโสภี ใจกล่ า       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.พงพันธ์ พุทธิวิศิษฎ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิ้มศรีประพันธ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์เกชา ดาดูเคล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ      มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ าเพชร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

  

 




