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วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ด้วยความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่า ยวิจัย ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง ชาติ (วช.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
ระดั บชาติ ด้า น “การวิ จัย เพื่ อการพั ฒนาอย่างยั่ง ยืน ” ครั้ง ที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ The 4th Suan Sunandha Academic National
Conference on “Research for Sustainable Development” 2016 ขึน้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์
ในระดับชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยในระดับชาติ รวมถึงการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
ในนามของคณะกรรมการจัดงานในครัง้ นี้ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่าย
เจ้าภาพร่วมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้นาเสนอผลงานผู้เข้าร่วมประชุม คณะทางาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ที่
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการในครัง้ นี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรูจ้ ากการประชุมวิชาการฯ ครัง้ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
ประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ

การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

317

ผลกระทบของความชืน้ ในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด

พรพิมล ฉายแสง

29

203

การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกฝากล่องนาฬิกา

มุสตาซะห์ ยูโซะ

44

วิศวินทร์ อัครปัญญาธร

55

เอกนรา จันดา

67

พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร

76

เทียนธรรม จุนเจือจาน

84

ณัฐสักก์ เรืองสาอางค์

100

พรชัย พรหฤทัย

107

340
385
200
298
70
264

การประเมินกาลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยข้อกาหนด FEMA 356 และ มยผ.1303-57 :
กรณีศกึ ษาอาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
พฤติกรรมของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วนระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มีความเหนียวภายใต้แผ่นดินไหวในประเทศไทย
การสัญจรในผังชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การศึกษาดัชนีชวี้ ัดอาคารสีเขียวเพื่อการประหยัดพลังงานกรณีศกึ ษาอาคารสีเขียวของบริษัท
มหาชน
การพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
การผลิตไฟฟูาพลังงานน้าจากเครื่องสูบน้าสุญญากาศ

การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ID
6
147
150

ชื่องานวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในรสชาติกลิ่น สี และความเค็ม ระหว่างเส้นพาสต้า
แบบดั้งเดิมกับเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้ง
การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและสารฟอสฟีนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด Maize weevil,
Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae)
ความเป็นพิษของสารสกัดจากต้นแคต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์ (TK6)
และเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ (Caco-2) ของมนุษย์

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

กัญญาพัชร เพชราภรณ์

125

ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์

131

วรนุช กีรตินันท์

137

309

การพัฒนาเค้กชิฟฟุอนไขมันต่าโดยใช้แก่นตะวันทดแทนไขมัน

ณัฐพล ประเทิงจิตต์

147

344

สูตรไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม

อัมพรศรี พรพิทักษ์ดารง

155

360

การพัฒนาขนมปังแซนด์วิชเสริมใยอาหารจากกากผลมะม่วงหิมพานต์ผง

สิริโสภา จุนเด็น

161

389

ผลของการใช้แก่นตะวันผงต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นพาสต้า

ดุสิต บุหลัน

164

นิธินาถ เจริญโภคราช

170

เพชรพนม จิตมั่น

176

393
394

ความหลากชนิดของนกบริเวณสานักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติปุาชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

93

การจัดการขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา

พาวิตา ใจสอาด

180

170

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้าผิวดินในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ศิวพันธุ์ ชูอนิ ทร์

189

250

การสกัดอินนูลินจากกล้วยน้าว้าเพื่อใช้ผลิตแยมผลไม้เพื่อสุขภาพ

จิดาภา สหัสโพธิ์

205

287

การศึกษารูปแบบเชิงพืน้ ที่ของคุณภาพหน้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

มรกต วรชัยรุ่งเรือง

214

จันทนา กาญจน์กมล

225

จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ

234

289
348

ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสและปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด
ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ความคงตัวของกรดไฮยาลูรอนิคและอนุพันธ์ในผลิตภัณฑ์เม็ดบีดเจลเพื่อลดผิวหยาบกร้าน
จากต้นชามะเลียง

359

กระบวนการผลิตกระดาษทามือจากดอกดาวเรืองและต้นกกที่เหลือทิง้ จากชุมชน

ณัฐกมล พึ่งสาราญ

243

371

สกัดแทนนินจากกาบมะพร้าว :หนึ่งหนทางสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน

วนิดา วอนสวัสดิ์

250

375

การผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวโดยใช้สารกระจายเยื่อจากเปลือกส้มโอ

จิตรลดา ชูมี

256

14

เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบราคาน้ามันในประเทศไทย

สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์

264

ศานิตย์ สุวรรณวงศ์

276

อนุรัตน์ กาแหงหาญ

284

27
35

การเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟูาของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าว
เหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง
แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชีน้ า เพื่อการจาลองการหนีภัยพิบัติ
ของเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่

231

การเปรียบเทียบวิธีลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โลสาหรับการอนุมานแบบเบส์เมื่อมีเงื่อนไขบังคับ
เชิงอันดับ

ณภัชนันท์ อุทธโยธา

296

351

การพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลนครไทย

รุ่งนภา เรืองธนันต์รักษ์

307

กมลชนก มณีแสง

315

อุไรภรณ์ พิมพ์ทอง

330

374
381

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน
กรณีศกึ ษา บริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลิส จากัด
ความสัมพันธ์ของปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจรในเขตอาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

390

การพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา

สุพาพร บรรดาศักดิ์

338

18

การพัฒนากรอบความคิดการใช้ข้อมูลภาพวาดเพื่อสร้างการแสดงอารมณ์บนใบหน้า
ด้วยเบลนเชป

นีรชา โสพล

347

169

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศกึ ษาบาสเกตบอล

ธนัชพร โสพรม

369

นนทวรรษ ธงสิบสอง

382

วันรัก ปรางค์วัฒนากุล

388

ทวีชัย อังกุรนาค

399

กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

406

วลัยพร ผ่อนผัน

414

สุรนิ ทร์ อุ่นแสน

421

253
284
293
296
323

ระบบการจัดการเครื่องลูกค่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟาู หลวง
โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
การประเมินการไหลบ่าของน้าผิวดินและการสูญเสียดินในการผลิตข้าวไร่บนพืน้ ที่สูง
โดยใช้แบบจาลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้า อาเภอแม่ฟาู หลวง
จังหวัดเชียงราย
การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
การประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจร
ของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย
ของเกษตรกร ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

343

การพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

372

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า กรณีศกึ ษา:ร้าน Magic Beauty สุนทรี กุแก้ว

433

395

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่มลพิษในน้าบาดาลด้วยแบบแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

รณบรรจบ อภิรติกุล

440

241

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตาหนิจากรูเข็ม

ณรัช พรนิธิบุญ

448

254

ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล

วรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น

461

มรกต วรชัยรุ่งเรือง

469

หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์

477

291
292

ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ที่สังเคราะห์ขึ้น
ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

299

การประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ในจังหวัดสมุทรสงคราม

กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

484

324

ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ามันหล่อลื่นกรณีศกึ ษาร้านสร้อยทอง

วัชรพล บัณฑิตย์

491

355

การสังเคราะห์ทังสเตนซัลไฟด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่าเพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์
สาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

ละดาวรรณ แก้วไพศาล

499

356

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์

ปิยนันท์ เทียบศรไชย

509

369

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศกึ ษาบ้านยางน้ากลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี

ประภาส ทองรัก

519

การนาเสนอผลงานภาคบรรยาย กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ID
2
13
74
88

ชื่องานวิจัย
พฤติกรรมการจ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อุปสรรคต่อการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในคลินิก
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การพัฒนาโปรแกรมการรับรูค้ วามสามารถตนเองและการควบคุมตนเพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้สารเสพติดของเยาวชนในประเทศไทย
การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย
ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

พิมพร ทองเมือง

536

วิจติ รา กุสุมภ์

548

ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์

557

ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา

565

128

ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สุจิตรา อูร่ ัตนมณี

573

155

ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย

หทัยรัตน์ ทองปลั่ง

580

199

ประสิทธิผลของ กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเอง
ต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตาบลบางนางลี่อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม

วชิรพร โชติพานัส

597

235

การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ตอ้ งขังหญิงเรือนจากลางอุดรธานี

อัญชลี จันทาโภ

607

240

แบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่

นิตยา ศรีจานง

616

279

การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี

ปิ่นทอง ประสงค์สุข

625

301

การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์

637

353

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก

กษมา นาคกระแสร์

647

361

การถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน

ศักดิ์ขรินทร์ นรสาร

658

363

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี

665

364

ยาตารับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตาราและคัมภีร์การแพทย์แผนไทย

พิเซษฐ์ ชัยประทุม

675

398

การสารวจความสามารถของแกนนาวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม

สุภาวดี เลิศสาราญ

681

402

ปัจจัยทานายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด

อัญชลี โตเอี่ยม

686

การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ID
7
144

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

การสังเคราะห์พอลิเมอร์เจลเอมีดอกซิมสาหรับดูดจับยูเรเนียมในน้าทะเล

ชัยเรือง กนกวรกาญจน์

695

การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์

ภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง

704

การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

22

การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจากของเหลว
ด้วยอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน

ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี

717

47

การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่ สาหรับการวิเคราะห์แบบไหล

พิชญ์นรี ไกรแก้ว

725

95

สายัญ พันธ์สมบูรณ์

732

145

อิทธิพลของสารจับตัวต่อเปอร์เซ็นต์เนือ้ ยางแห้งของยางก้อนถ้วย
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนต่อคุณภาพน้าผิวดิน
ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ณิชชา โชติวุฒิโภคิน

736

156

สารสกัดที่มีฤทธิ์ตา้ นเชือ้ แบคทีเรียในสบู่

ถาวร รักกาญจนันท์

747

178

ผลของปริมาณเปลือกไข่ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

สายสมร ลาลอง

760

193

การดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูด้วยเปลือกสละ
การศึกษาคุณภาพน้าในหนองปึ๋ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในฤดูร้อน
โดยใช้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นตัวชีว้ ัดทางชีวภาพ

สุวคนธ์ จันทร์ตะ๊

770

ศิริลักษณ์ บ่อสร้าง

777

พรเทพ วิรัชวงศ์

783

219

ผลของความเค็มที่มีตอ่ หญ้าชะเงาใบสั้นสีนาตาล
้
(Cymodocea rotundata)
สารสกัดแทนนินจากเปลือกผลมังคุดและการศึกษาเบือ้ งต้นถึงความเป็นไปได้
ในการใช้เพื่อชะลอการเน่าเสียของน้าตาลสดแทนพะยอม

พิชิต สุดตา

793

221

ผลของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง

สุจินดา พานิชชัย

805

222

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแปูงข้าวหอมนิล

กมลชนก กล่าเทพ

812

223

ผลของการใช้แปูงข้าวกล้องหอมมะลิแดงต่อคุณภาพของผลิตถัณฑ์ถ้วยทาร์ตกึ่งสาเร็จรูป

วราภรณ์ หาพล้อย

820

242

ประสิทธิภาพของชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ

แจ่มนภา สังชม

827

244

ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืชบางชนิด

วันวิสาข์ ลิจ้วน

840

252

คุณภาพน้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้าผิวดิน ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว สาลินี ศรีวงษ์ชัย

845

256

การหาสูตรอาหารที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลกติกจากน้ามะพร้าว

852

206
215

ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

311

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช

859

314

ผลของการเคลือบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาเค็มในระหว่างการเก็บรักษา
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยโปรแกรมRapidMiner
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนาไปใช้ประโยชน์

กุณฑลีรัฐ พิมพิลา

867

331

การสกัดและการพัฒนาสูตรตารับครีมที่ใช้ได้ทั้งวันที่มีส่วนผสมของ บัวบกและบอระเพ็ด

ดรุณี เครือสิงห์

877

342

การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พืน้ เมืองในจังหวัดสงขลา

ภัทรพร ภักดีฉนวน

886

350

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขาย กรณีศกึ ษา บริษัท ธาราน้าแข็ง จากัด

เจนจิรา ศิริมงคล

893

354

ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จังหวัดตรัง

ดารงค์ โลหะลักษณาเดช

899

358

ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

906

376

ผลของระยะเวลาในการบ่มเพาะต่อ ปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก
ผลของระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกามะถันต่อสมบัติการดูดซึมน้าของไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติ
อิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน

อนุชิต วิเชียรชม

913

391

การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมกับการละลายคราบเลือดบนผ้าเพื่อใช้ประมาณอายุของคราบเลือด

สุภาพร บุตรเขียว

923

396

ปริมาณโลหะหนักในพืชและสัตว์ บริเวณพืน้ ที่ทงิ้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์

ชารีญา สมโพธิ์

933

397

ฤทธิ์ปูองกันมะเร็งของสารสกัดชนิดต่างๆที่มาจากเปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ด

อังคณา นิลน้าคา

941

การนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ
ID

ชื่องานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

หน้า

157

ผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์
ในห้องปฏิบัติการ
ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานของชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนา
ให้เป็นเบาหวานด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมเขตพืน้ ที่บริการวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

238

ปัจจัยทานายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดิน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

นภาพร วังอาษา

995

259

การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องบรรเทาปวดเมื่อยในรูปแบบดีเฟส

เกษราภรณ์ บุญญกนก

1005

286

พรรณี ปรรคลักษ์

1016

290

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
ปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี

นุชจรี หิรัญบุตร
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เสาวณีย์ คาพันธ์
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965
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985

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ”ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559
The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on
“Research for Sustainable Development” 2016
วันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน และการวิจัยประยุกต์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทั่วไป เพื่อให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่
ผลงานวิ จัยที่มีประโยชน์สู่ สาธารณะ เพื่อก่ อให้เกิด การนาผลงานวิ จัยไปใช้ ประโยชน์ด้านวิชาการ และการพั ฒนา การต่อยอด
สูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
จากความสาคัญดั งกล่าว สถาบัน วิจัยและพัฒนา จึงได้การประชุม สวนสุนั นทาวิชาการระดั บชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่ อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2559 The 4th Suan Sunandha Academic National Conference on “Research for
Sustainable Development” 2016 ขึ้น เพื่ อ เป็ น เวที ใ นการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความรู้ จ าก อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ กลุม่ การศึกษา กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ กลุ่มศิลปะและ
งานสร้างสรรค์ กลุม่ วิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุม่ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อันจะนาไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพงานวิจัยของประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย
ในระดับชาติ
4. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมาย จานวนประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
2. นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันจัดประชุม
สถานที่จัดประชุมวิชาการ

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
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รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญจากในประเทศ และต่างประเทศ
2. การนาเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
3. นิทรรศการผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
หัวข้อการประชุม
การประชุมวิชาการในครัง้ นี้ เปิดรับบทความวิจัย ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ ในกลุม่ ต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุม่ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์
5. กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ : บทความงานวิจัยทุกฉบับ
1. สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้
2. กลุม่ 1-4 มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร TCI กลุม่ 1 และวารสารร่วมในเครือข่าย
***ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ CD Proceeding, กระเป๋าเอกสาร, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
กาหนดการสาคัญ
กิจกรรม

กาหนด
บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2559
30 มิถุนายน 2559
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
31 กรกฎาคม 2559
10 สิงหาคม 2559
26 สิงหาคม 2559

เปิดรับ Full Paper
แจ้งผลการพิจารณา
ผู้วิจัยส่ง Full Paper ฉบับแก้ไข
ตอบรับการนาเสนอ (Acceptance Letter)
วันสุดท้ายของการชาระค่าลงทะเบียน
นาเสนอผลงาน
เจ้าภาพร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/ โทรศัพท์ 080-572-2715
email: ird_ssru@ssru.ac.th

6

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ
กลุ่มการศึกษา
1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.กุญชรี ค้าขาย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
6. รองศาสตราจารย์ธีระดา ภิญโญ
7. ดร.ผดุงชัย ภู่พิพัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ศาสตราจารย์ พลตารวจตรีหญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
5. รองศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพันธุ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง

โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา

มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
4. รองศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิเวชกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิม้ สุวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์
12. รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
13. รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา กาญจน์กมล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7. ดร.เปรมวดี คฤหเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มนานาชาติ
1. Professor Deirdre Barron
2. Professor Allan Whitfield

Swinburne University of Technology Australia
Swinburne University of Technology Australia
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คณะกรรมการประจาห้องนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
กลุ่มการศึกษา
ห้องที่ 1 ห้อง 1152
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 2 ห้อง 1153
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 1156
กรรมการประจาห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชีรา มะหิเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 1 ห้อง 3561
กรรมการประจาห้อง
1. ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องที่ 2 ห้อง 3562
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 3563
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 4 ห้อง 3564
กรรมการประจาห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ธรี ะดา ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. อาจารย์ ดร.ศยามล เจริญรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
ห้องที่ 1 ห้อง 2141
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องที่ 2 ห้อง 2143
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 3 ห้อง 2144
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 4 ห้อง 2146
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 5 ห้อง 2147
กรรมการประจาห้อง

ห้องที่ 6 ห้อง 2148
กรรมการประจาห้อง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจน์แสง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 ห้อง 4721
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ห้องที่ 2 ห้อง 4722
กรรมการประจาห้อง

1. ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย ลีนาวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 วิทยาศาสตร์การอาหารและชีวภาพ ห้อง 26501
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร บุญเฉิด มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์อบเชย วงศ์ทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม ห้อง 26502
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร. เจนจิรา ปานชมพู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องที่ 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ ห้อง 26503
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. อาจารย์ ดร.สิรทิ ิพ วะศินรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ห้องที่ 4 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 26504
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ
ห้องที่ 5 วิทยาศาสตร์กายภาพ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 26505
กรรมการประจาห้อง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2. อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กลุ่มพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้องที่ 1 ห้อง 4731
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องที่ 2 ห้อง 4732
กรรมการประจาห้อง

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ดร.สุภิกา แดงกระจ่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1
กรรมการประจาห้อง
1. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสาดกระบัง
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กลุ่มนานาชาติ (Engineering and Industrial Design & Language Study)
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการประจาห้อง
1. Professor Allan Whitfield,
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
2. Associate Professor Deirdre Barron,
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia
3. Dr. Palang Wongtanasuporn Suan Sunandha Rajabhat University
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การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
4th Suan Sunandha Academic National Conference on
Research for Sustainable Development 2016
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เวลา
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.45 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5
พิธีเปิดการประชุม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย
อธิการบดี
กล่าวรายงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
พิธีมอบของที่ระลึกแก่เจ้าภาพร่วม
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
บรรยายพิเศษเรื่อง Research Training and Supervision : Strategic Plan on
Education Policy and Pedagogy
โดย Professor Deirdre Barron
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia

11.00 – 11.45 น.

บรรยายพิเศษเรื่อง What Do Governments Want form their Universities?
โดย Professor Allan Whitfield
Faculty of Health, Arts & Design, Swinburne University of Technology Australia

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา

13.00 – 17.00 น.

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (ห้องย่อย)
1. กลุ่มการศึกษา
อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์
ห้องที่ 1 1152
ห้องที่ 2 1153
ห้องที่ 3 1156
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคารนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องที่ 1 3561
ห้องที่ 2 3562
ห้องที่ 3 3563
ห้องที่ 4 3564
3. กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
อาคารศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย
ห้องที่ 1 2141
ห้องที่ 2 2143
ห้องที่ 3 2144
ห้องที่ 4 2146
ห้องที่ 5 2147
ห้องที่ 6 2148
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เวลา
13.00 – 17.00 น.

กิจกรรม
4. กลุ่มศิลปะและการออกแบบ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ห้องที่ 1 ห้องประชุมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 58
5. กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องที่ 1 4721
ห้องที่ 2 4722
6. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้องที่ 1 26501 วิทยาศาสตร์อาหารและชีวภาพ
ห้องที่ 2 26502 วิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
ห้องที่ 3 26503 วิทยาศาสตร์สถิติ และคณิตศาสตร์
ห้องที่ 4 26504 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องที่ 5 26505 วิทยาศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องที่ 1 4731
ห้องที่ 2 4732
8. กลุ่มนานาชาติ (Engineering and Industrial Design & Language Study)
อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

หมายเหตุ :
1. อาหารว่างภาคเช้า รับที่จุดลงทะเบียน ภาคบ่ายที่ห้องนาเสนอผลงาน
2. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (ติดตั้งโปสเตอร์วันที่ 25 ส.ค. 59 ตั้งแต่ 14.00 – 17.00 น. และวันที่ 26 ส.ค. 59
ตั้งแต่ 07.30 – 08.30 น. และเก็บโปสเตอร์เวลา 16.00 น.)
3.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 กลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
กลุ่มศิลปะและการออกแบบ กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี กลุ่มพยาบาลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
: อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. รับใบเสร็จรับเงินที่จุดลงทะเบียน วันที่ 26 ส.ค. 59 ระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น.
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ผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด
The Effects of Humidity on Microwave Transmitting in Mushroom
Growing House
พรพิมล ฉายแสง และประพัน ลี้กุล
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บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์ข องการวิจัย ครั้ งนี้เ พื่อ ศึกษาผลกระทบที่เ กิด จากการส่งผ่า นคลื่ นไมโครเวฟในอากาศเมื่อความชื้ น
ในอากาศเปลี่ย นแปลง โดยมี วัตถุป ระสงค์เพื่ อใช้ ความสัมพั นธ์ข องแรงดัน ไฟฟ้า จากการส่ งผ่า นคลื่น ไมโครเวฟนี้ใ นการ
ตรวจสอบระดับความชื้นในอากาศของโรงเรือนเพาะเห็ด การวิจัยนี้ได้สร้างระบบการวัดสาหรับใช้ทดสอบการส่งผ่านคลื่น
โดยระบบการวัดจะติดตั้งอยู่ในโรงเรือนเพาะเห็ด ภาคส่งทาหน้าที่สร้างสัญญาณความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ส่งออกไปในอากาศ
ด้วยสายอากาศโมโนโพลที่ออกแบบและสร้างขึ้น ทาการทดสอบอากาศที่มีความชื้นตั้งแต่ 50% 60% 70% และ 80% โดย
ปรับความชื้นด้วยการฉีดพ่นละอองน้า แล้วอ่านค่าความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้น คลื่นเดินทางผ่านอากาศที่มีความชื้นไปยัง
สายอากาศโมโนโพลที่ภาครับ นาค่าแรงดันไฟฟ้าที่ ได้จากภาครับมาวิเคราะห์ ผลการทดสอบพบว่าเมื่อความชื้นในอากาศ
เพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่รับได้มีค่าลดลง โดยแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากอากาศแต่ละระดับความชื้นมีค่าแตกต่างกัน ชัดเจน คือ
0.01 โวลต์ ซึ่งค่าแรงดันได้อ่านได้มีความเสถียรและคงที่ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าสามารถนาหลักการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟนี้
ไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ต่อไปได้
คาสาคัญ: ความชื้นในอากาศ, คลืน่ ไมโครเวฟ, สายอากาศโมโนโพล

Abstract
The objective of this research was to study the effects of humidity on microwave transmitting
when the humidity changes. Relationship between humidity and voltage of transmitted wave was used
for evaluating the value of humidity in mushroom growing house. Measurement system was developed
for measurement transmitted microwave include transmitting part and receiving part and installed in
mushroom growing house. Transmitting part generated frequency at 915 MHz and transmitted in the air
with developed monopole antenna. Difference humidity values from 50% 60% 70% and 80% were used
for testing. Humidity levels were adjusted by spraying water and measured by humidity meter. Microwave
propagated through the air with difference humidity values to receiving monopole antenna. The voltages
from receiving part were analyzed. The measurement results found that when the humidity increases
voltage from receiving part decrease and the different voltage of each humidity testing value is 0.01 volt.
The voltage from receiving part was stable and constant. This study indicated that the transmitting
microwave technique can apply for evaluation the value of humidity in mushroom growing house.
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บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยบริโภคเห็ดสูงถึง 95% (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2555) จึงทาให้เห็ดเป็นที่ต้องการของตลาด
และมีผู้สนใจเพาะเห็ดกันมากขึ้นการเพาะเห็ดเพื่อจาหน่ายจะทาการเพาะในโรงเรือนเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
เห็ดแต่ละชนิดจะมีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตที่ไม่เหมือนกัน หากสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม
ในโรงเรือนเพาะเห็ดได้ จะเป็นการควบคุมปริมาณผลผลิตได้ตลอดทั้งปี (ปราโมทย์ ไทยทัตกุล. ม.ป.ป.) เทคนิคการควบคุม
ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด มีอยู่หลากหลายวิธี เช่น วิธีการควบคุมความชื้นของเกษตรกรโดยทั่วไป คือการติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศเพื่ อ ลดอุ ณ หภูมิ และติ ด ตั้ งสปริ งเกอร์ ให้ น้ าเพื่อ เพิ่ ม ความชื้น ในโรงเรื อน เกษตรกรจะใช้ การสั งเกตจาก
สภาพแวดล้อ มภายนอกและภายในโรงเห็ ด ซึ่ งอาจเกิด ความผิ ดพลาดได้ และต้อ งใช้เ วลาในการควบคุ ม สภาพอากาศ
ในโรงเรือนนี้ตอลดทั้งวัน อีกทั้งเกษตรกรผู้เริ่มต้นเพาะเห็ดสาหรับอาจไม่มีทักษะที่เพียงพอ การควบคุมด้วยอุปกรณ์สาหรับ
ตรวจวัด ความชื้ นและอุ ณหภูมิ เช่ น เครื่อ งวั ดอุณ หภู มิและความชื้น ที่สามารถวั ดและแสดงผลค่าอุ ณหภูมิแ ละความชื้ น
บนหน้าจอ LCD (อิสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่, ม.ป.ป.) ช่วยให้การสังเกตสภาพอากาศในโรงเห็ดทาได้แม่นยามากขึ้น แต่ยังคงต้องใช้
เวลากับการตรวจสภาพอากาศตลอดทั้งวันเช่นเดิม ปัจจุบันจึงมีนักวิจัยให้ความสนใจเกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อม
ในโรงเรือนเห็ดแบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นความที่ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นสาเร็จรูป
ได้แก่ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทางานของอุปกรณ์ในระบบเพื่อให้ระบบทางานแบบอัตโนมัติ (ศุภวุฒิ ผากา, สันติ
วงศ์ใหญ่ และอดิศร ถมยา, 2557) และพัฒนาโรงเรือนให้สามารถระบายอากาศได้ดีควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบควบคุม
อัตโนมัติ (นวลศรี โชตินันท์, ม.ป.ป.) ซึ่งทั้งสองวิธีที่กล่าวมานี้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบควบคุมสภาพอากาศนี้ใช้อุปกรณ์สาเร็จรูป
ทั้งหมด และติดตั้งระบบวัดในโรงเรือนเพียงจุดเดียว อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการนาเทคนิคการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟมาใช้เพื่อตรวจสอบความชื้น
ในอากาศ และนาไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยการสร้างระบบเซนเซอร์ที่ประกอบด้วยภาคส่ง
และภาครับ ซึ่งภาคส่งจะทาหน้าที่สร้างสัญญาความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ ผ่านอากาศภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ศึกษาถึงระดับ
แรงดันไฟฟ้าทีร่ ับได้จากภาครับเมื่อความชื้นในอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด
วิธกี ารดาเนินการวิจัย
1. ออกแบบสายอากาศ สายอากาศที่ เ ลื อ กใช้ ใ นงานวิ จั ย นี้ เ ป็ น สายอากาศโมโนโพลแบบแพทซ์ เนื่ อ งจากเป็ น
สายอากาศที่มีขนาดเล็ก สร้างง่าย การออกแบบสายอากาศเริ่มด้วยการคานวณขนาดของสายอากาศ จากนั้นนาขนาด
ที่คานวณได้นี้ สร้างเป็นแบบจาลองสายอากาศในโปรแกรมจาลองค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทดสอบหาขนาดที่เหมาะสมที่
สายอากาศสามารถทางานได้ดีในย่านความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่ทางาน ( f r ) ของระบบเซนเซอร์สายอากาศ
โมโนโพลนี้ ถูกสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ 2 หน้า ชนิด FR4 ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริก (  r ) 4.1 และหนา (h) 1.414 มิลลิเมตร
ความยาวของสายอากาศ ( L0 ) สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1) - (3)
L0 

g
4



r
c

4  eff 4  eff f r
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r 1
2

(2)

เมื่อ c คือค่าความเร็วแสงในสุญญากาศ  eff คือค่าคงตัวไดอิเล็กตริกประสิทธิผล ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของค่าคงตัวไดอิเล็กตริก
ของอากาศและแผ่นวงจรพิมพ์
2. สร้า งระบบเซนเซอร์ การวัด การส่งผ่ านคลื่นไมโครเวฟในอากาศที่มีค วามชื้น ของโรงเรือนเพาะเห็ดนั้ น ระบบ
เซนเซอร์ที่ออกแบบจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือภาคส่งและภาครับ แผนผังของระบบเซนเซอร์แสดงดังภาพที่ 1
Receiving

Transmitting

Humidity
Syntizier
915 MHz

Power
Amplifier

Low noise
Amplifer

Controller

Power
Dector

ADC Buffer

Volt Meter

ภาพที่ 1 แผนผังของระบบการวัดที่นาเสนอ
ภาคส่งประกอบด้วยอุปกรณ์สังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) รุ่น nRF2401A (Nordic, 2006) ทาหน้าที่สร้าง
สัญญาณความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งถูกควบคุมการทางานด้วยอุปกรณ์ลอจิกแบบโปรแกรมได้ (Altera, 2009) สัญญาณจาก
อุปกรณ์สังเคราะห์ความถี่จะถูกขยายด้วยวงจรขยายกาลังงาน (Power amplifier) รุ่น MITEQ AMF-3F-00820096-14-30P1 (MIEQ, n.d.) แล้วจึงส่งไปยังสายอากาศส่ง คลื่นจะเดินทางผ่านอากาศที่มีความชื้นในระดับต่างๆ ไปยังสายอากาศรับ
ที่ภาครับ สัญญาณจากสายอากาศรับจะถูกส่งไปยังวงจรขยายสัญญาณรบกวนต่า (Low noise amplifier) รุ่น Max2641
(Maximintegrated, 2015) วงจรตรวจจับกาลังงานไฟฟ้า (Power detector) รุ่น MAX4003 (Maximintegrated, 2006)
ทาหน้าที่รับสัญญาณจากสายอากาศรับแล้วแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง และบัฟเฟอร์แอนะล็อกแปลงเป็นดิจิตอล
(ADC Buffer) รุ่น MAX4475 (Maximintegrated, 2012) ทาหน้าขยายสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงและลดสัญญาณรบกวน
ก่อนวัดค่าที่ได้ด้วยเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Volt meter)
3. ทดสอบวัดคลื่นส่งผ่านในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีความชื้น การทดสอบจะทาการทดสอบการส่งคลื่นผ่านอากาศที่มี
ความชื้นอยู่ในระดับตั้งแต่ 50% 60% 70% และ 80% โดยปรับความชื้นในโรงเรือนด้วยการฉีดพ่นละอองน้าแล้วอ่านค่า
ความชื้นด้วยเครื่องวัดความชื้น บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าทีภ่ าครับจากวงจรบัฟเฟอร์แอนะล็อกด้วยเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า บันทึก
ค่าจากการวัดแต่ละครั้งจานวน 10 ค่า แล้วนามาหาค่าเฉลี่ย
4. วิเคราะห์และสรุปผล จากผลการทดสอบนาค่า แรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยและค่าความชื้นในอากาศมาวิเคราะห์เพื่อสรุป
ถึงแนวทางการนาค่ากาลังงานไฟฟ้าใช้ในการจาแนกความชื้นในอากาศ
ผลการวิจัย
สายอากาศโมโนโพลที่ออกแบบจากการคานวณขนาดของสายอากาศ นามาสร้างเป็นสายอากาศจาลองเพื่อจาลอง
การทางานด้วยโปรแกรมจาลองค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทดสอบปรับขนาดของสายอากาศจาลองเพื่อศึกษาถึงผลกระทบต่อ
ค่า |S11| ผลการจาลองแสดงดังภาพที่ 2 และสายอากาศมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 2 ค่า |S11| เมื่อปรับขนาดความสูงของสายอากาศ
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ภาพที่ 3 สายอากาศโมโนโพลที่นาเสนอ (ก) ด้านหน้า (ข) ด้านข้าง
จากการทดสอบปรับขนาดความสูงของสายอากาศตั้งแต่ 9.6 – 10.8 เซนติเมตร พบว่า เมื่อความสูงของสายอากาศ
เพิ่มขึ้นค่า |S11| ที่ความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าสูงขึ้นและสายอากาศมีความถี่ทางานที่ต่าลง ดังนั้นในงานวิจัยนี้เลือกใช้
ความสูงของสายอากาศอยู่ที่ 10.4 เซนติเมตร เนื่องจากสายอากาศสามารถทางานได้ดีที่ความถี่ 915 เมกะเฮิริตซ์ คือมีค่า
|S11| น้อยกว่า -10 เดซิเบล (dB) ขนาดของสายอากาศในส่วนอื่นแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขนาดของสายอากาศโมโนโพล
ขนาด (เซนติเมตร)
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จากขนาดของสายอากาศที่ได้จากการจาลองนาไปสร้างเป็นสายอากาศต้นแบบจานวน 2 ตัว เพื่อใช้ที่ติดตั้งที่ภาครับ
และภาคส่งของระบบเซนเซอร์ ซึ่งระบบเซนเซอร์นี้จะติดตั้งอยู่ภายในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีขนาด 2 เมตร ยาว 5 เมตร และสูง
2.5 เมตร ติดตั้งอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของโรงเรือนเพาะเห็ด ดังนั้นภาครับและภาคส่งจะอยู่ห่างกัน เป็นระยะทาง 5 เมตร
การทดสอบระบบการวัดเริ่มทางานโดยสัญญาณกาลังส่ง 30 เดซิเบลมิลลิวัตต์ (dBm) ผ่านอากาศที่มีความชื้น วัดค่า
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แรงดันไฟฟ้าที่ภาครับจากวงจรบัฟเฟอร์แอนะล็อค โดยปรับระดับความชื้นในอากาศที่วัด ตั้งแต่ 50% 60% 70% และ 80%
ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ากาลังงานไฟฟ้าที่รับได้เมื่อผ่านอากาศที่มีความชื้นต่างๆ
ระดับความชื้น(%Rh)
50
60
70
80

แรงดันไฟฟ้า(โวลต์)
2.14
2.13
2.12
2.11

การทดสอบการพบว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้มีค่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อความชื้นในอากาศลดลง ความแตกต่างของ
ค่าแรงดันไฟฟ้าที่แต่ละระดับความชื้นในอากาศคือ 0.01 โวลต์ ซึ่งค่าความแตกต่างที่ได้สามารถแยกความชื้นได้ชัดเจน
เนื่องจากระบบเซนเซอร์ที่สร้างขึ้นสามารถอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้คงที่ตลอดเวลาที่ภาครับส่งสัญญาณ ทาให้สามารถแยกระดับ
ความแตกต่างได้แม้ค่าความแตกต่างจะมีค่าไม่สูงมาก
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้ทาการศึกษาถึงผลกระทบของความชื้นในอากาศที่มีผลต่อระดับแรงแรงดันไฟฟ้าที่รับได้จากการส่งผ่านคลื่น
ไมโครเวฟที่ความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ ระบบเซนเซอร์ถูกทดสอบในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มีความกว้าง 2 เมตร และยาว 5 เมตร
โดยภาคส่งของระบบจะสร้างสัญญาณความถี่ 915 เมกะเฮิรตซ์ แล้วขยายด้วยวงจรขยายกาลังงานก่อนจะถูกส่งออกไปด้วย
สายอากาศโมโนโพลต้นแบบที่สร้างขึ้น สัญญาณที่เดินทางผ่านอากาศที่มีความชื้นมาถึงสายอากาศโมโนโพลรับ จะถูกส่งผ่าน
วงจรขยายสัญญาณรบกวนต่า วงจรตรวจจับกาลังงานไฟฟ้า บัฟเฟอร์แอนะล็อกแปลงเป็นดิจิตอล และวัดเอาท์พุตของวงจร
บัฟเฟอร์ด้วยเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ปรับค่าความความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดที่ 50% 60% 70% และ 80% ผลการทดสอบ
พบว่าระบบการวัดสามารถอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าได้อย่างคงที่ โดยเมื่อความชื้นในอากาศลดลงค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้มีค่า
เพิ่มขึ้น โดยที่แต่ละระดับความชื้นมีค่าความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ 0.01 โวลต์ ซึ่งทาให้สามารถใช้ค่าแรงดันไฟฟ้า
ในการบอกถึงระดับความชื้นในอากาศได้อย่างชัดเจน
อภิปรายผลการวิจัย
การทดลองวัดความสามารถในการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในอากาศที่มีระดับความชื้นแตกต่างกันในผลการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าสามารถนาค่าหลักการส่งคลื่นไมโครเวฟและระบบเซนเซอร์ที่นาเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบระดับ
ความชื้นในโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อควบคุมความชื้นแบบอัตโนมัติได้ ช่วยให้การควบคุมความชื้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตลอดทั้งวัน ระบบเซนเซอร์ที่นาเสนอเป็นการออกแบบวงจร ซึ่งสามารถสร้างเป็นวงจรรวมที่มี
ขนาดเล็กได้ อีกทั้งระบบการวัดใช้การส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟทาให้ครอบคลุมพื้นที่ในการวัดความชื้นมากกว่า
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การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกฝากล่องนาฬิกา
Waste Reduction in the Injection Process of Plastic Watch Box Cover
มุสตาซะห์ ยูโซะ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการ ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ฝากล่องนาฬิกาพลาสติก ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยทาการรวบรวบข้อมูลของ
เสียในกระบวนการผลิตเป็นเวลา 4 เดือน และเลือกศึกษารุ่นที่มีของเสียมากที่สุดคือ รุ่น RX-02/2 ซึ่งพบว่าชิ้นงานมีลักษะฉีด
ไม่เต็ม ชิ้นงานแตก/ร้าว ชิ้นงานยุบ และชิ้นงานมีครีบ จากนั้นจึงได้ทาการศึกษาวิธีการทางานของพนักงานในกระบวนการ
ผลิตและข้อมูล ของเสีย ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด โดยเลือกใช้เครื่องมือ ควบคุมคุณภาพ 7
ประการ อาทิ เช่น เลือกปัญหาเพื่อแก้ไขโดยใช้แผนภูมิ พาเรโต แผนผังก้างปลาช่วยในการวิเคราะห์ หาสาเหตุ ที่แท้จริง ผล
การศึกษาพบปริมาณชิ้นงานเสียมากที่สุด ได้แก่ ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม และชิ้นงานแตก ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาจึงได้กาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย ได้ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS และอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานที่รับผิดชอบ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลหลังจากการปรับปรุงเป็นระยะเวลา 4 เดือน เป็นผลให้ ของเสีย ที่เกิดขึ้นก่อน
ปรับปรุง จานวน 4,567 ชิ้น ในการผลิต 41,183 ชิ้น โดยเทียบเป็น อัตราส่วนของเสียในหน่วย Part per unit, PPU มีค่า
เท่ากับ 0.11090 ลดลงเหลือ 3,441 ชิ้น ในการผลิต 48,372 ชิ้น คิดเป็น อัตราส่วนของเสียในหน่วย Part per unit, PPU
เท่ากับ 0.07114 มีจานวนของเสียจากกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 35.85
คาสาคัญ: การลดของเสีย, กระบวนการผลิต, เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ, ฉีดพลาสติก

Abstract
The objective of this research is to study the waste reduction in the injection process of plastic
watch box cover. The study found that amount of waste in the production process occurs are numerous.
The motivation for the researcher was to collect data on waste production processes for four months.
The maximum waste model under study is RX-02/2 which found that many defective materials has been
accumulated such as short-molding, broken pieces, dent marks, and flashes. Results of studied found that
the root cause comes from the work of employees in the manufacturing process and waste data. To
determine the exact cause and select the problems solve associated with those items by using 7 quality
controls tools, such as Pareto diagram and Ishikawa diagram. The analytical results revealed that most of
the defective pieces were short-molding and broken covers which were subsequently solved based on
the ECRS principle and training to educate employees responsible. After that, they gather information and
improvement for a period of four months. As a result of the improvements occurred before 4567 pieces
out of 41,183 pieces; and based from the ratio of defects by part per unit, PPU 0.11090 were reduced to
3,441 pieces out of 48,372 pieces. Succeeding results based from the comparative ratio of part per unit,
PPU 0.07114 were reduced to 35.85%.
Keywords: Waste Reduction, Production, 7 QC tools, Plastic Injection
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บทนา
ปัจจุบันพบว่า ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่ทามา จากพลาสติกนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสาคัญและเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน อะไหล่ประกอบรถยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งถุงภาชนะบรรจุอาหารตามท้องตลาดทั่วไปก็ตาม เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่
มีความสาคัญเป็นอันดับต้นๆก็ว่าได้ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุนาฬิกาของบริษัทกรณีศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด
นครปฐม ซึ่งพบว่ามีคาสั่งซื้อของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ โดยจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่าบริษัทฯกาลังประสบกับปัญหา
ของเสียที่เกิดในการผลิตเป็นจานวนมาก จึงทาให้เป็นเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาปัญหาของเสียถือเป็นหนึ่งในความสูญเปล่าที่
สาคัญซึ่งสามารถคิดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขได้ โดยจากการศึกษาปัญหาเบื้องต้นยังพบอีกว่าในการผลิตกล่องบรรจุ
นาฬิกาของบริษัทฯนั้นมีหลากหลายรุ่น จึงได้เลือกรุ่นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณการผลิตสูงสุด ทั้งนี้เป็นสาเหตุสาคัญที่ส่งผล
โดยตรงต่อต้นทุนรวมในการผลิตของโรงงาน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการทาวิจัยนี้ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดของเสียใน
กระบวนการฉีดพลาสติกกล่องนาฬิกา อีกทั้งเพื่อให้ครอบคลุมต่อทรัพยากรที่จากัดจึงได้เลือกศึกษาเฉพาะรุ่นที่มีปริมาณของ
เสียมากที่สุดคือ รุ่น RX-02/2 ขณะเดียวกันผู้วิจัยได้ทบทวนศึกษาแนวคิด เครื่องมือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆที่จะใช้ใน
การแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ (7 QC tools) เพื่อช่วยในการจดบันทึกและ
นาเสนอข้อมูล อีกทั้งการคัดเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา สามารถอธิบาย
รายละเอียด ได้ดังนี้
1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) เป็นแบบฟอร์ม หรือตารางที่มีการออกแบบเพื่อการบันทึกข้อมูลและยังเป็นแผ่น
งานที่ใช้อ้างอิงสาหรับการตรวจสอบ ใช้เปรียบเทียบระบบงานที่กระทาจริงกับระบบงานที่กาหนดไว้ ซึ่งสามารถใช้สาหรับ
รวบรวมข้อมูลที่จะทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. ผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุ
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา (Possible Cause) โดยแสดงสาเหตุของปัญหาต่างๆที่มีผลทาให้เกิดปัญหานั้นๆไว้
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่ก้าง จึงเรียกว่าผังก้างปลา (Fishbone Diagram) หรือบางครั้งเรียกอีก
อย่างว่า แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้คิดค้นแผนผังคือ ศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา
แห่งหมาวิทยาลัยโตเกียว
3. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับความถี่ ใช้
สาหรับจัดปัญหาตามลาดับความสาคัญ หรือหาสาเหตุของปัญหา
4. กราฟ (Graphs) คือภาพลายเส้น แท่ง วงกลม หรือ จุดเพื่อใช้แสดงค่าของข้อมูลว่าความสัมพันธ์ หรือแสดง
องค์ประกอบต่างๆของข้อมูลที่ศึกษา
5. ฮีสโตแกรม (Histograms) เป็นกราฟแท่งแบบเฉพาะ โดยแกนตั้งจะเป็นเลขแสดงความถี่ และแกนนอนเป็นข้อมูล
ของคุณสมบัติที่สิ่งที่สนใจ โดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการ โดยพิจารณาจากรูปร่างของ
ฮีสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
6. แผนภาพกระจาย (Scatter Diagrams) คือแผนภาพที่ใช้แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรสอง
ตัวว่ามีแนวโน้มไปในทางทิศทางใด เพื่อที่จะใช้หาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูล
7. แผนภูมิการควบคุม (Control Charts) เป็นการทากราฟเส้นอย่างง่าย เพื่อใช้วิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ด้วยข้อมูลทางสถิติซึ่งเป็นตัวกาหนดเส้นควบคุมบน ( Upper Control Limit :
UCL) และเส้นควบคุมล่าง ( Lower Control Limit : UCL) ซึ่งทั้งสองเส้นนี้คานวณมาจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกระบวนการผลิต โดยมีเส้นกึ่งกลาง ( Average Line or Center Limit : CL) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของกระบวนการ
อยู่ตรงกลางของแผนภูมิ ข้อมูลที่จะนามาสร้างแผนภูมิควบคุมต้องสามารถแสดงคุณลักษณะที่สะท้อนถึงกระบวนการศึกษา
มีการแจกแจงแบบปกติและเสถียร โดยนาข้อมูลที่ได้มาพล็อตลงในแผนภูมิ เพื่อตรวจติดตามความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการ (ศิรประภา มโนมัธย์และคณะ,2555)
และจากการศึกษายังพบอีกว่า สามารถลดความสูญเปล่าโดยใช้หลักการ ECRS โดยพบจากงานวิจัยของ ธารชุดา พันธ์
นิกุลและคณะ (2557) ได้กล่าวถึง ความสูญเปล่า (Waste) หมายถึงสิ่งที่ไม่ทาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า มี 7 ประการ คือการ
ผลิตมากเกินไป( Overproduction) การรอคอย( Waiting) การเคลื่อนย้ายที่ไม่จาเป็น( Transporting) การทางานที่ไม่เกิด
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ประโยชน์( Processing) การเก็บสินค้าที่มากเกินไป( Inventory) การเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็น( Motions) และของเสีย( Defect)
ทั้งนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถนาไปใช้เพื่อลดหรือกาจัดความสูญเปล่าได้ ประกอบด้วย
E ย่อมาจาก Eliminate หมายถึง การกาจัดส่วนที่ไม่จาเป็นออก คือ การพิจารณาการทางานปัจจุบันและทาการกาจัด
ความสูญเปล่าทั้ง 7 ที่พบออกไป
C ย่อมาจาก Combine หมายถึง การรวมหรือแยกขั้นตอนของงาน คือ การที่สามารถลดการทางานที่ไม่จาเป็นลงได้ โดย
การพิจารณาว่าสามารถรวมขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรือไม่
R ย่อมาจาก Rearrange หมายถึง การจัดลาดับขั้นตอนของงาน คือ การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที่
ไม่จาเป็น หรือ การรอคอย
S ย่อมาจาก Simplify หมายถึง ทาให้ขั้นตอนง่าย คือ การปรับปรุงการทางานให้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยอาจจะออกแบบ
จิ๊ก หรือฟิกเจอร์ เข้าช่วยในการทางาน (วันชัย ริวิรวนิช, 2553)
อีกทั้งจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบงานวิจัยที่เลือกใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการในการลดของ
เสียในกระบวนการ และลดความสูญเปล่าด้วยหลักการ ECRS อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น ผล งานของ ศิรประภา และคณะ
(2555) ได้ทาการศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ที่ได้ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ เช่น แผ่น
ตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต แผนผังเหตุและผล เป็นต้น ทาให้ได้ผลจากการดาเนินการแก้ไขเกิดของเสียเฉลี่ยจากเดิมร้อยละ
6.17 เหลือเพียงร้อยละ 2.30 ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
โดยพบว่าสามารถลดความสูญเปล่าในการทางานลงได้จากเดิม 837 วินาที เหลือเพียง 595 วินาที หรือใช้เวลาประกอบ
จักรยานได้เร็วขึ้นร้อยละ 28.91 (ธารชุดา พันธ์นิกุลและคณะ,2557)
จากการศึกษาข้างต้นจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ด้วยหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้นาแนวทางและเครื่องมือดังกล่าว
ใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดของเสียในกระบวนการได้อย่างแพร่หลาย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเก็บข้อมูลโดย
ละเอียดที่จะใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยได้ทาการรวบรวม บันทึกและสรุปข้อมูลปัญหา และได้ระดมความคิดเพื่อ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหากับผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หัวหน้าแผนก พนักงานควบคุมคุณภาพ และพนักงานที่รับผิดชอบ จนได้กาหนด
แนวทางการแก้ไข ตลอดจนดาเนินการดังกล่าวและสรุปผลข้อมูลการวิจัยตามรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกฝาบนและฝาล่างกล่องนาฬิการุ่น RX-02/2
ระเบียบวิธีวิจัย
เนื่องจากในการผลิตของบริษัทฯกรณีศึกษาได้ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงเริ่มจากการ
สารวจสภาพปัญหาเบื้องต้น โดยรวบรวมข้อมูลการผลิตเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อทาการวิเคราะห์ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ทาให้
ตัดสินใจเลือกศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ กระบวนการฉีดพลาสติกฝาบนและฝาล่างกล่องนาฬิการุ่น RX-02/2 ขณะเดียวกันได้
ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ตลอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้สามารถอธิบายโดย
แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยนี้จาเป็นต้องรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ อาทิเช่น การสารวจและสอบถาม
ข้อมูลด้านการผลิตโดยตรงจากพนักงาน หัวหน้าแผนก การจดบันทึกข้อมูลโดยตรงในกระบวนการผลิต เป็นต้น อีกทั้งข้อมูล
ทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจากรายงานที่มีเดิมอยู่แล้ว อาทิเช่น รายงานการผลิตและของเสียในรอบการผลิตย้อนหลัง เป็นต้น ทั้งนี้
ทั้ง 2 ประเภทข้อมูลดังกล่าวมีทั้งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบตารางการบันทึกข้อมูลใหม่ และทาการรวบรวมสรุปข้อมูล
จากการจดบันทึกรายงานของพนักงานบริษัทฯเดิม จากนั้นได้ทาการสรุปและนาเสนอข้อมูลเพื่อง่ายต่อการอ่านและวิเคราะห์
ต่อไป อาทิเช่น รูปภาพ กราฟ แผนภูมิต่างๆ เป็นต้น
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องช่วยในการวิเคราะห์ อาทิเช่น ใช้แผนภาพพาเรโตแสดงข้อมูลปัญหาของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิต และลักษณะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต อีกทั้งใช้แผนผังก้างปลาช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อจะได้

46

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

กาหนดแผนการดาเนินงานและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ ตลอดจนการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินงานก่อน
การปรับปรุง-หลังการปรับปรุง เพื่อสรุปผลการดาเนินงานวิจัย โดยรายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อต่อไป
ผลการวิจัย
จากระเบียบวิธีวิจัยข้างต้น ดาเนินการวิจัยโดยการศึกษาสภาพปัญหา เพื่อทาการจดบันทึก รวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้
เริ่มจากการ ศึกษาขั้นตอนการทางานในกระบวนการ ฉีดพลาสติกฝาบนและฝาล่างกล่องนาฬิการุ่น RX-02/2 ซึ่งมี
ขั้นตอนการทางานหลักโดยพนักงาน 6 ขั้นตอน รายละเอียดอธิบายได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พนักงานทาการจัดเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบเม็ดพลาสติกจากคลังวัตถุดิบ ภาพที่ 1(ก)
ขั้นตอนที่ 2 การผสมวัตถุดิบ ทั้งนี้ใช้เครื่องจักรช่วยในการทางาน โดยเป็นการผสมเม็ดพลาสติกแบบเย็น (Cold
mixing) ที่อุณหภูมิห้อง ภาพที่ 1(ข)
ขั้นตอนที่ 3 การฉีดพลาสติกสีดา โดยมีแม่พิมพ์และเครื่องฉีดพลาสติก ภาพที่ 1(ค) ซึ่งในการฉีด 1 รอบจะได้ชิ้นงาน
จานวน 2 ชิ้นคือฝากล่องด้านบนและด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 4 พนักงานจะทาการตัดแต่งเนื้อพลาสติกส่วนเกินของชิ้นงานให้มีลักษณะสมบูรณ์ พร้อมกับทาการ
ตรวจสอบด้วยสายตา ภาพที่ 1(ง)
ขั้นตอนที่ 5 ทาการบรรจุกล่องโดยพนักงานประจาเครื่อง ภาพที่ 1(จ) ก่อนจะรอการสุ่มตรวจโดยพนักงาน QC อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6 กาหนดให้มีการสุ่มชิ้นงานเพื่อทาการตรวจสอบด้วยสายตา ฉากวัดแสง และใช้ Venire Caliper (ฉ) โดย
พนักงาน QC ซึ่งหากพบว่ามีของเสียจานวนมากกว่าที่ยอมรับได้ จะทาการ Reject ทั้งกล่อง
รายละเอียดทั้งหมด แสดงดังภาพที่ 1 ขั้นตอนการทางานของพนักงานในการผลิต

(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทางานของพนักงานในการผลิต
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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จากแสดงดังภาพที่ 1 ยังพบอีกว่า ในกระบวนการฉีดพลาสติกฝาบนและฝาล่างกล่องนาฬิการุ่น RX-02/2 เกิดของเสีย
เป็นจานวนมาก โดยของเสียที่เกิดขึ้นมีลักษณะชิ้นงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของลูกค้า หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ มีลักษณะ
แตกต่างกัน 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. ชิ้นงานมีลักษณะฉีดไม่เต็ม
2. ชิ้นงานแตก
3. ชิ้นงานยุบ
4. ชิ้นงานมีครีบ เป็นต้น
ทั้งนี้สามารถแสดงลักษณะของเสียในกระบวนการผลิตทั้ง 4 ลักษณะ ดังภาพที่ 2 แสดงลักษณะปัญหาของเสียใน
กระบวนการผลิต

ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม

ชิ้นงานแตก

ชิ้นงานยุบ

ชิ้นงานมีครีบ

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
จากลักษณะของเสียต่างๆดังภาพที่ 2 เห็นได้ว่าเป็นของเสียที่ไม่สามารถซ่อมได้ เกิดเป็นต้นทุนเสียโอกาสโดยบริษัทฯ
ได้ทาการบดทาลายและขายต่อในราคาถูก ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลของเสียลักษณะต่างๆเชิงปริมาณ เป็นระยะเวลา
4
เดือน แสดงข้อมูลดังตารางที่ 1 ข้อมูลก่อนการปรับปรุง
ตารางที่ 1 ข้อมูลของเสียที่เกิดในกระบวนการฉีดพลาสติก รุ่น RX-02/2 (ก่อนการปรับปรุง)
เดือนทีเ่ ก็บข้อมูล (ก่อนการปรับปรุง)
ลักษณะปัญหา
1
2
3
4
ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (ชิ้น)
1,180
554
442
780
ชิ้นงานแตก (ชิ้น)
351
125
230
340
ชิ้นงานยุบ (ชิ้น)
221
30
30
67
ชิ้นงานมีครีบ (ชิ้น)
47
55
53
62
รวมจานวนของเสีย (ชิ้น/เดือน)
1,752
882
702
1,231
ปริมาณการผลิต (ชิ้น/เดือน)
14,872
8,459
6,422
11,430
ร้อยละของเสียต่อเดือน
11.78
10.43
10.93
10.77

รวม
2,956
1,046
348
217
4,567
41,183
11.09

จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนของเสียก่อนการปรับปรุงรวมตลอดเวลาการเก็บข้อมูล 4 เดือนมีจานวนสูงถึง 4,567 ชิ้น
ในการผลิตทั้งสิ้น 41,183 ชิ้น โดยเทียบเป็นอัตราของเสียต่อการผลิตสูงถึงร้อยละ 11.09 ซึ่งลักษณะของเสียชิ้นงานฉีดไม่เต็ม
มีปริมาณมากที่สุดคือ 2,956 ชิ้น รองลงมาคือลักษณะชิ้นงานแตก 1,046 ชิ้น ชิ้นงานยุบ 348 ชิ้น และชิ้นงานมีครีบ 217 ชิ้น
จากนั้นได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผนภูมิพาเรโตเพื่อช่วยในการคัดเลือกลักษณะปัญหาของเสียที่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 3 แสดง
แผนภูมิพาเรโตคัดเลือกลักษณะปัญหา
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1,046

0

0%

348
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0%

217

0
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40%

20%
0%

ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม

ชิ้นงานแตก

ชิ้นงานยุบ

ชิ้นงานมีครีบ

ร้อยละสะสม

จานวนของเสีย(ชิ้น)

ภาพที่ 3 แสดงแผนภูมิพาเรโตคัดเลือกลักษณะปัญหา
จากภาพที่ 3 แผนภาพพาเรโตแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ว่าสามารถคัดเลือกลักษณะปัญหาเพื่อแก้ไข 2 ปัญหาคือ
ชิ้นงานฉีดไม่เต็มและชิ้นงานแตก ซึ่งมีอัตราของเสียสะสมถึง 88 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจึงใช้แผนภูมิก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุทั้งสองปัญหาต่อไป แสดงดังภาพที่ 4 แผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม และภาพที่ 5แผนภูมิก้างปลา
วิเคราะห์ปัญหาชิ้นงานแตก
วัตถุดิบ
เม็ดพลาสติกไม่ได้คุณภาพ
คุณภาพ
มีสิ่งเจือปน

คน
ขาดความชานาญ
ขาดประสบการณ์
ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม

ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน

ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน

อุณหภูมิ ความดันไม่คงที่
แม่พิมพ์ชารุด

ขาดขั้นตอนการตรวจสอบ
อุณหภูมิ ความดันเครื่องจักร
วิธีการ

เครื่องจักร

ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม
วัตถุดิบ
มีสิ่งเจือปน
เม็ดพลาสติกไม่ได้คุณภาพ

คน
ขาดความชานาญ
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ขาดความระมัดระวัง

อุณหภูมิฉีดไม่คงที่
ภาชนะรองรับชิ้นงานห่าง

ชิ้นงานแตก

ไม่มีคู่มือปฏิบัติงาน
ขาดขั้นตอนทาความสะอาดก่อน Recycle
วิธีการ

เครื่องจักร

ภาพที่ 5 แสดงแผนภูมิก้างปลาวิเคราะห์ปัญหาชิ้นงานแตก
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จากนั้นจึงทาการเลือกสาเหตุปัญหาจากการวิเคราะห์ก้างปลา ตามภาพที่ 4 และ 5 มาทาการประเมินในรูปแบบ
ตารางโดยให้ความสาคัญมากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย กับสาเหตุที่อยู่ในกลุ่ม A, B, C และ D ตามลาดับ คือมีความง่าย
ต่อการดาเนินการแก้ไขและส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทั้งนี้ทาการประเมินโดยพนักงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการฝ่าย
ผลิต และผู้วิจัย ตามสัดส่วน สามารถแสดงดังภาพที่ 6 การประเมินการแก้ไขจากสาเหตุปัญหาชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (ก) และ
ปัญหาชิ้นงานแตก (ข)

ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (ก)

ชิ้นงานแตก (ข)

ภาพที่ 6 การประเมินการแก้ไขจากสาเหตุปัญหา
จากภาพที่ 6 การประเมินการแก้ไขจากสาเหตุปัญหาแล้วนั้น จึงได้กาหนดและดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุง
การทางานใหม่ ( Simplify) ตลอดจนการอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจ และตระหนักในปัญหาการลดของเสียที่
เกิดขึ้น โดยได้ดาเนินการต่างๆดังต่อไปนี้
1.ออกแบบการทางานใหม่โดยกาหนดให้ช่างปรับฉีด เพิ่มการตรวจสอบอุณหภูมิ ความดันของเครื่องจักรอย่างเสมอ
ทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อป้องกันและปรับแก้ไขทันทีเมื่อเกิดข้อบกพร่อง ทั้งนี้แสดงการปรับตั้งอุณหภูมิ ความดันของ
เครื่องจักรตามปกติโดยตั้งตามมาตรฐานการผลิตชิ้นงานแต่ละประเภท และบันทึกตามแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ แสดง
ดังภาพที่ 7 แสดงการตรวจสอบปรับตั้งเครื่องจักรโดยช่างปรับฉีด และแบบฟอร์มบันทึก

ภาพที่ 7 แสดงการตรวจสอบปรับตั้งเครื่องจักรโดยช่างปรับฉีด และแบบฟอร์มบันทึก
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2.เพิ่มชั้นตอนการทาความสะอาดเครื่องโม่และชิ้นงานเสียก่อนการบด ด้วยวิธีการเช็ดหรือเป่า เพื่อไม่ให้มีชิ้นส่วน
หรือสิ่งสกปรกติดกับชิ้นงาน แสดงดังภาพที่ 8 แสดงชิ้นงานเสียรอการบด การทาความสะอาดเครื่องโม่ และการเป่า
ชิ้นงานเสียรอทาการบด

ภาพที่ 8 แสดงชิ้นงานเสียรอการบด การทาความสะอาดเครื่องโม่ และการเป่าชิ้นงานเสียรอทาการบด
3. มีการอบรมอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการทางานได้
ทั้งนี้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผลจากการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงเก็บข้อมูลของเสียในการผลิตหลังจากการ
ปรับปรุงเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบข้อมูลสรุปดังตารางที่ 2 ข้อมูลหลังการปรับปรุง
ตารางที่ 2 ข้อมูลของเสียที่เกิดในกระบวนการฉีดพลาสติกรุ่น RX-02/2 (หลังการปรับปรุง)
เดือนที่เก็บข้อมูล(หลังการปรับปรุง)
ลักษณะปัญหา
1
2
3
ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม (ชิ้น)
856
492
433
ชิ้นงานแตก (ชิ้น)
268
115
220
ชิ้นงานยุบ (ชิ้น)
167
32
28
ชิ้นงานมีครีบ (ชิ้น)
31
49
25
รวมจานวนของเสีย (ชิ้น/เดือน)
1,322
688
706
ปริมาณการผลิต (ชิ้น/เดือน)
14,999
10,985
11,110
ร้อยละของเสียต่อเดือน
8.81
6.26
6.35

4
479
175
52
19
725
11,278
6.43

รวม
2,260
778
279
124
3,441
48,372
7.11

จากตารางที่ 2 พบว่า จานวนของเสียหลังจากการปรับปรุงรวมตลอดเวลาการเก็บข้อมูล 4 เดือนมีจานวน 3,441 ชิ้น
ในการผลิตทั้งสิ้น 48,372 ชิ้น โดยเทียบเป็นอัตราของเสียต่อการผลิตเป็นร้อยละ 7.11 ซึ่งลักษณะของเสียชิ้นงานฉีดไม่เต็ม
ยังคงมีปริมาณมากที่สุดคือ2,260 ชิ้น รองลงมาคือลักษณะชิ้นงานแตก 778 ชิ้น ชิ้นงานยุบ 279 ชิ้น และชิ้นงานมีครีบ 124 ชิ้น
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สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการวิจัยการลดของเสียในกระบวนการฉีด พลาสติกฝาบนและฝาล่างกล่องนาฬิการุ่น RX-02/2 พบว่าภายหลัง
จากการปรับปรุงทาให้ปริมาณของเสียมีจานวนลดลงจากก่อนการปรับปรุง แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลของลักษณะของเสียในการผลิตก่อน-หลังจากการปรับปรุง
ลักษณะปัญหา
ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม
ชิ้นงานแตก
ชิ้นงานยุบ
ชิ้นงานมีครีบ
รวม

ยอดการผลิต (ชิ้น)

41,183

ลักษณะปัญหา
ชิ้นงานฉีดไม่เต็ม
ชิ้นงานแตก
ชิ้นงานยุบ
ชิ้นงานมีครีบ
รวม
อัตราส่วนของเสีย PPU ลดลง ร้อยละ

ยอดการผลิต (ชิ้น)

48,372

ก่อนปรับปรุง
ปริมาณของเสีย (ชิ้น)
PPU
2,956
0.071777
1,046
0.025399
348
0.008450
217
0.005269
4,567
0.110895
หลังปรับปรุง
ปริมาณของเสีย (ชิ้น)
PPU
2,260
0.046721
778
0.016084
279
0.005768
124
0.002563
3,441
0.071136
35.85

จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนการปรับปรุงมีการผลิตทั้งสิ้น 41,183 ชิ้น เกิดของเสียรวม 4,567 ชิ้น เทียบในหน่วย Part
per unit, PPU เท่ากับ 0.11090 และภายหลังจากการดาเนินการปรับปรุงทาการผลิตจานวนทั้งสิ้น 48,372 ชิ้น เกิดของเสีย
รวม 3,441 ชิ้น Part per unit, PPU เท่ากับ 0.07114 เทียบเป็นร้อยละที่สามารถลดของเสียลงได้ 35.85 ทั้งนี้สามารถ
เปรียบเทียบผลจากการวิจัยได้ดังภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลข้อมูลของเสียก่อน-หลังการปรับปรุง
0.11090
0.07114

PPUก่อนปรับปรุง

PPUหลังปรับปรุง

ภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลข้อมูลของเสียก่อน-หลังการปรับปรุง
จากการดาเนินการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยนี้ได้ว่า สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง
7 ประการ
ตลอดจนประยุกต์ใช้หลักการ ECRS เพื่อลดจานวนของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก ฝาบนและฝาล่างกล่องนาฬิการุ่น RX52
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02/2 ได้เป็นอย่างดี โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ศิรประภา และคณะ (2555) ที่ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ
ในการลดของเสียในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ผลจากการวิจัยทาให้สามารถลดของเสียในการผลิตได้ อีกทั้งสอดคล้อง
งานวิจัยของ ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง ( 2557) โดยใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ และประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ในการลด
ของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก กรณีศึกษา : ของเสียประเภทจุดดา ที่พบว่าสามารถลดจานวนของเสียให้น้อยลงได้
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยทาให้สามารถเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของเสียนาร่องในโรงงานได้ ซึ่งวิธีดาเนินการวิจัยได้ดาเนินการ
เป็นลาดับขั้นตอน อีกทั้งได้เน้นแนวทางการร่วมคิด หรือระดมสมองในการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุต่างๆเป็นทีม ตลอดจนเป็น
การสร้างประสบการณ์ในทีมงาน ความร่วมมือ เพื่อความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงงานได้ ซึ่งพบว่านอกจากปัญหานี้
แล้ว ผู้เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอื่นๆในโรงงานได้อีกด้วย
เอกสารอ้างอิง
ธนกฤษ ซุ่นเซ่ง (2557). การลดของเสียในกระบวนการ ฉีดพลาสติก กรณีศึกษา : ของเสียประเภทจุดดา . วิทยานิพนธ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์.
ธารชุดา พันธ์นิกุล และคณะ. ( 2557,10). การปรับปรุงปริสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสา
หการ กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถจักรยาน. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ.
2557, วันที่ 30-31 ตุลาคม 2555 สมุทรปราการ.
วันชัย ริวิรวนิช. ( 2553). เทคนิคการคิดวิธีการปรับปรุงแบบ ECRS.
(พิมพ์ครั้งที่ 7).กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรประภา มโนมัธย์ และคณะ (2555,10). การลดของเสียในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป. การประชุมวิชาการข่ายงาน
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การประเมินกาลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยข้อกาหนดFEMA 356 และ มยผ.1303-57:
กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นในจังหวัดเชียงใหม่
Seismic Evaluation by Guideline of FEMA 356 and DPT.1303-57:
Case Study of a Two-Story Reinforced Concrete Building in Chiang Mai
วิศวินทร์ อัครปัญญาธร1 และศุภมน วงศ์ปิยะบวร2
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2
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบผลการประเมินกาลังต้านทานแผ่นดินไหวด้วยข้อกาหนด FEMA 356 และ
มยผ.1303-57 ของโครงสร้างอาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยรวมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ไม่ได้
ออกแบบให้ต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยโปรแกรมทางไฟไนต์อิลิเมนต์ อาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น เป็นโครงสร้าง
ระบบโครงข้อแข็งคาน-เสา รูปร่างของอาคารมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีความสูงรวม 8.9 เมตร การวิเคราะห์โครงสร้าง
เป็นแบบ 3 มิติ วิเคราะห์ด้วยวิธีพลศาสตร์เชิงเส้น (LDP) โดยใช้วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด (RSA) และกาหนดให้
ฐานรองรับของแบบจาลองโครงสร้างเป็นฐานรองรับแบบยึดแน่น จากการศึกษาพบว่าอาคารตัวอย่างมีระดับสมรรถนะของ
อาคารอยู่ในระดับป้องกันการพังทลาย (CP) ค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในคานและเสาของทั้งสองข้อกาหนดมีความ
แตกต่างกัน โดยเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในคานของ มยผ.1303-57 มีค่าสูงกว่า 0.27% - 0.75% เมื่อเทียบกับค่า
เกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 356 และเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในเสาของ มยผ.1303-57 มีค่าน้อย
กว่า 0.55% - 12.78% เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 356
คาสาคัญ: คอนกรีตเสริมเหล็ก, แผ่นดินไหว, การประเมินความเสียหาย, สเปกตรัมตอบสนอง

Abstract
The research is a study on and is to compare the evaluation of performance damage levels under
seismic forces by guideline of FEMA 356 and DPT.1303-57. Two-story reinforced concrete building were
structural models by using finite element program. The studied building is a common housing building in
Chiang Mai. The structure is a beam-column system and not be designed for earthquake resistance. The
building has rectangular shaped building and 8.9 meters of height. The Linear dynamic procedure (LDP)
utilized modal response spectrum analysis (RSA), this procedure was conducted for 3-Dimensional
structure. Fixed support was used. The result of evaluation indicated that performance level of building is
collapse prevention level (CP). The acceptance criteria of performance level based on guideline of
DPT.1303-57 and FEMA 356 are difference. The acceptance criteria of performance level for beam based
on guideline of DPT.1303-57, percentage of increasing was 0.27% - 0.75% compared with guideline of

55

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

FEMA 356. The acceptance criteria of performance level for column based on guideline of DPT.1303-57,
percentage of decreasing was 0.55% - 12.78% compared with guideline of FEMA 356.
Keywords: Reinforced concrete, Earthquake, Damage evaluation, Response spectrum analysis
บทนา
เป็นที่ทราบกันดีว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและชีวิตของผู้คน ดังแสดง
ในภาพที่ 1 ในหลายๆปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น สึนามิ น้าท่วม และแผ่นดินไหว เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยในรอบ 40 ปี ทาให้อาคารต่างๆ เกิดความเสียหายอย่างหนัก จนไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป อีกทั้ง
หลังจากนั้นก็มีอาฟเตอร์ช็อกตามมาอีกไม่น้อยกว่า 700 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีขนาดน้อยกว่า 3.0 ริกเตอร์ (ข้อมูลจากกรม
อุตุนิยมวิทยา)

ภาพที่ 1 ความเสียหายจากแรงแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์
ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการวิศวกรรมโครงสร้างและแผ่นดินไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยได้ออกกฏกระทรวงฉบับที่ 49 เป็นข้อบังคับด้านการออกแบบอาคารให้มีความสามารถใน
การต้านทานแผ่นดินไหวเป็นครั้งแรก (กระทรวงมหาดไทย, 2540) และในปี พ.ศ.2550 ประเทศไทยได้ออกกฏกระทรวงฉบับ
ที่ 50 ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของกฏกระทรวงฉบับที่ 49 เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น (กระทรวงมหาดไทย, 2550)
โดยใช้วิธีแรงสถิตเทียบเท่าในการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามวิธีการวิเคราะห์ดังกล่าวยังคงมีข้อจากัดในบางกรณี เช่น กรณีที่เป็น
โครงสร้างอาคารที่มีรูปทรงไม่สม่าเสมอ ซึ่งไม่เหมาะสมสาหรับวิธีการวิเคราะห์ ดังกล่าว และได้กาหนดให้อาคารที่มีความสูง
ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปจะต้องออกแบบให้โครงสร้างสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ ต่อมาในภายหลังทางกรมโยธาธิการ
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และผังเมืองได้จัดทามาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1302) (กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง, 2552) และมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301-54)
(กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2554) ซึ่งได้กาหนดวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลายและการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรง
แผ่นดินไหวให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวให้
ทันสมัยขึ้น แต่ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 50 (กระทรวงมหาดไทย, 2550) ยังคงกาหนดให้อาคารที่สูงไม่เกิน 15 เมตร ได้รับการ
ยกเว้นการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอาคารที่มีปริมาณเป็นจานวนมาก มักไม่คานึงถึงแรงแผ่นดินไหว
เนื่องจากอาคารไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การควบคุมของกฏกระทรวงฉบับที่ 50 (กระทรวงมหาดไทย, 2550) ดังนั้นอาคารเหล่านี้จึงมี
ความเสี่ยงที่จะเสียหายเนื่องจากแรงแผ่นดินไหว การเตรียมการรับมือภัยธรรมชาติเนื่องจากแผ่นดินไหวมีหลายวิธี เช่น ข้อ
กาหนดการออกแบบอาคารต่างๆ การประเมินความเสียหายของอาคารจากแบบจาลองโครงสร้าง และการประเมินมูลค่าความ
เสียหายจากแบบจาลองโครงสร้าง วิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งสิ้น
(ปณัยทัต นุตาลัย และ ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี, 2557)
ทั้งนี้ขอบเขตของงานวิจัยนี้ จะเป็นการประเมินความเสียหาย และเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหายระหว่าง
ข้อกาหนด FEMA 356 (Federal emergency management agency, 2000) และ มยผ.1303-57 (กรมโยธาธิการและผัง
เมือง, 2557) โดยพิจารณาโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพิ่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการประเมินความเสียหายระหว่างข้อกาหนด FEMA 356 และ มยผ.1303-57
ระเบียบวิธีวิจัย
อาคารตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ดังภาพที่ 2 และ 3 ระบบโครงสร้างของอาคารตัวอย่างนี้
คือระบบโครงคาน-เสา (Beam-Column Frame) ซึ่งเป็นอาคารตึกแถว ประเภทที่พักอาศัยรวมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่
มาเป็นกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดที่สาคัญดังนี้
1. ผังอาคารมีขนาด 14x34 เมตร ความสูงทั้งหมด 8.90 เมตร ภายในอาคารใช้อิฐมอญกั้นเป็นกาแพงระหว่างห้อง
2. คอนกรีตมีค่ากาลังอัดประลัย 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (รูปทรงกระบอก) ที่อายุ 28 วัน และมีค่าโมดูลัส
ยืดหยุ่น 233,928.20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3. เหล็กเสริมที่ใช้ในโครงสร้างองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมี 2 ชนิด คือ เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็ก
ข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD30 โดยมีกาลัง ณ จุดครากเท่ากับ 2,400 และ 3,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลาดับ
4. พื้นชั้นที่ 1 เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนพื้นดิน ยกเว้นห้องน้าเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 10
เซนติเมตร โดยมีคานรองรับ สาหรับพื้นชั้นที่ 2 เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสาเร็จรูปหนา 10 เซนติเมตร (ความหนารวม
คอนกรีตเททับหน้า) ยกเว้นพื้นห้องน้าเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 10 เซนติเมตร
5. เสาที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์นี้ มีขนาด 20x20 เซนติเมตร ยกเว้นเสารับชั้นหลังคาบางส่วนมีขนาด 15x15
เซนติเมตร โดยมีการเสริมเหล็กที่แตกต่างกัน
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6. คานที่ใช้พิจารณาในการวิเคราะห์นี้ มีขนาด 15x30, 15x40, 20x40 และ 20x50 เซนติเมตร โดยมีการเสริมเหล็กที่
แตกต่างกัน
7. อาคารตัวอย่างนี้กาหนดให้รับน้าหนักบรรทุกคงที่เพิ่มเติม 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และน้าหนักของผนังก่ออิฐ
180 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
8. อาคารตัวอย่างนี้กาหนดให้รับน้าหนักบรรทุกจรเท่ากับ 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (สาหรับชั้นที่ 1-2) และ 50
กิโลกรัมต่อตารางเมตร (สาหรับชั้นหลังคา)
9. อาคารนี้ถูกออกแบบให้รับน้าหนักบรรทุกในแนวดิ่งและแรงลมเท่านั้น มิได้คานึงถึงแรงแผ่นดินไหว
แบบจาลองโครงสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
ในการศึกษาวิจัยนี้จะจาลองโครงสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น แบบ 3 มิติ โดยใช้ระเบียบวิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ ดังแสดงในภาพที่ 4 สาหรับฐานรองรับของแบบจาลองโครงสร้างในงานวิจัยนี้กาหนดให้เป็นฐานรองรับแบบ
ยึดแน่น (Fixed Support) และกาหนดค่าสติฟเนสขององค์อาคารคอนกรีต โดยลดค่าสติฟเนสของเสาและคานจากหน้าตัด
ก่อนเกิดการแตกร้าวเหลือ 70% และ 35% ตามลาดับ เนื่องจากการแตกร้าวของโครงสร้าง (Crack section) จะมีผลต่อค่า
สติฟเนส (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
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ภาพที่ 2 ผังโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น
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ภาพที่ 3 รูปตัดของอาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น

ภาพที่ 4 แบบจาลองโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
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การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลศาสตร์เชิงเส้น
สาหรับงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีพลศาสตร์เชิงเส้น โดยใช้วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด
(Modal Response Spectrum Analysis) เนื่องจากวิธีพลศาสตร์เชิงเส้นเป็นวิธีที่มีขั้นตอนการคานวณที่สะดวกกว่าวิธี
พลศาสตร์ไม่เชิงเส้นและมีความถูกต้องใกล้เคียงกับวิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้น ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีพลศาสตร์
เชิงเส้นจึงมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการวิเคราะห์และการประเมินความเสียหายอาคาร (วัชระ จันทร์อนันต์ , 2549) โดย
กาหนดชนิดของโครงสร้างอาคารเป็นแบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบธรรมดา (Ordinary Reinforced
Concrete Moment Resisting Frame; R = 3, Ω0 =3 และ Cd = 2.5) ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552)
จานวนของโหมดที่ต้องพิจารณาจะต้องมีค่าน้าหนักประสิทธิผลเชิงโหมด (Effective Modal Weight, or Modal
Weight Participation) ไม่น้อยกว่า 90% ของน้าหนักประสิทธิผลทั้งหมดของอาคารสาหรับแต่ละทิศทางของแผ่นดินไหวใน
แนวราบที่ตั้งฉากกัน ซึ่งมีทั้งหมด 13 โหมด ดังแสดงในตารางที่ 1โดยผลการวิเคราะห์ในแต่ละโหมดที่นามาพิจารณาจะนามา
รวมกันแบบ Square Root Sum of Square (SRSS)
ตารางที่ 1 ค่าความถี่ธรรมชาติและน้าหนักประสิทธิผลของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
Period
sec
1.209
1.181
1.090
0.995
0.899
0.755
0.654
0.574
0.516
0.323
0.193
0.183
0.172

Mode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

UX
%
2%
65%
4%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
7%
16%
97%

UY
%
65%
4%
2%
0%
3%
0%
0%
1%
0%
0%
23%
0%
0%
98%

RZ
%
50%
10%
12%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
8%
0%
97%

ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว
ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ใช้สาหรับการประเมินกาลังต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารตัวอย่าง จะใช้ตาม
มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2552) ค่าความเร่ง
ตอบสนองเชิงสเปกตรัม (Spectral Acceleration) สาหรับคาบเวลา 1.0 และ 0.2 วินาที และประเภทของชั้นดินที่ใช้สาหรับ
วิเคราะห์โครงสร้างอาคารตัวอย่าง จะถูกแสดงดังตารางที่ 2 สาหรับสเปกตรัมตอบสนองสาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร
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ตัวอย่าง จะแสดงในภาพที่ 5 ผลแรงเฉือนที่ฐานอาคารจากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีพลศาสตร์เชิงเส้นจะต้องมีค่าไม่น้อย
กว่า 85% ของแรงเฉือนที่ฐานอาคารจากการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีสถิตเทียบเท่าซึ่งผลของแรงเฉือนที่ฐานอาคารจากการ
วิเคราะห์โครงสร้างมีค่าเท่ากับ Vx = 191.52 ตัน และ Vy = 193.05 ตัน
ตารางที่ 2 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (Spectral Acceleration)
บริเวณ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Ss
0.878g

S1
0.248g

ประเภทชั้นดิน
D

0.80

Spectral Acceleration, Sa

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Period, T

ภาพที่ 5 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการวิเคราะห์อาคารตัวอย่าง
การประเมินกาลังต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารและโครงสร้าง
การประเมินกาลังต้านทานแผ่นดินไหวหรือการประเมินระดับสมรรถนะของอาคารและโครงสร้างหมายถึง ค่าที่แสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมของโครงสร้างในขณะที่รับแรงแผ่นดินไหวและความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามข้อกาหนด FEMA 356
(Federal emergency management agency, 2000) และ มยผ.1303-57 (กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2557) ได้จาแนก
ระดับสมรรถนะของอาคารออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอาคารปฏิบัติงานได้ (Operational Level) ระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที
(Immediate Occupancy Level; IO) ระดับปลอดภัยต่อชีวิต (Life Safety Level; LS) และระดับป้องกันการพังทลาย
(Collapse Prevention Level; CP)
การประเมินระดับสมรรถนะของโครงสร้างอาคารทั้งระบบจะวัดจากค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Story Drift)
โดยจาแนกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับเข้าใช้อาคารได้ทันที (IO) ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นจะต้องมีค่าไม่เกิน 1% ระดับ
ปลอดภัยต่อชีวิต (LS) ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นจะต้องมีค่าไม่เกิน 2% และระดับป้องกันการพังทลาย (CP) ค่าการ
เคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นจะต้องมีค่าไม่เกิน 4%
การประเมินระดับสมรรถนะของโครงสร้างอาคารในแต่ละชิ้นส่วนของโครงสร้างคานและเสา โดยวิธีพลศาสตร์เชิงเส้น
จะใช้ค่าตัวประกอบปรับแก้ความเหนียว (m-factor) เพื่อนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การยอมรับค่าระดับความเสียหายของ
ชิ้นส่วนตามข้อกาหนด FEMA 356 (Federal emergency management agency, 2000) และ มยผ.1303-57 (กรมโยธาธิ
การและผังเมือง, 2557) โดยค่า m-factor สามารถคานวณได้ตามสมการดังต่อไปนี้
(1)
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โดยที่ m คือ ตัวประกอบปรับแก้ความเหนียว (m-factor) ของชิ้นส่วนโครงสร้าง, k คือ ตัวประกอบความเชื่อมั่น
ของข้อมูล ซึ่งในที่นี้กาหนดให้เท่ากับ 1, QCE คือ ค่าคาดหวังของกาลังต้านทานของชิ้นส่วนโครงสร้ างที่สภาวะการเสียรูปที่
กาลังพิจารณา โดยต้ องคานึงถึงพฤติกรรมอื่นๆ ภายใต้สภาวะแรงกระทาที่ ใช้ในการออกแบบที่ก าลังกระท าต่อชิ้นส่ว น
โครงสร้างนั้นด้วย และ QUD คือ พฤติกรรมที่ถูกควบคุมโดยการเสียรูปที่ใช้ในการออกแบบจากผลของน้าหนักบรรทุกแนวดิ่ง
รวมกับผลของแรงแผ่นดินไหว ซึ่ง QUD สามารถคานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้
(2)
(3)
โดยที่ QG คือ ผลของน้าหนักบรรทุกแนวดิ่งที่ใช้ในการออกแบบ, QE คือ ผลของแรงแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบ
โดยคานวณจากแรงและการวิเคราะห์แบบจาลอง, QD คือ ผลของน้าหนักบรรทุกคงที่เพื่อการออกแบบ และ QL คือ ผลของ
น้าหนักบรรทุกจรเพื่อการออกแบบ ซึ่งเท่ากับ 25% ของน้าหนักบรรทุกจรเพื่อการออกแบบที่ยังไม่ลดค่า
ผลการวิจัย
จากผลการประเมินความเสียหายในคานโดยภาพรวมจากทั้ง ข้อกาหนด FEMA 356 และ มยผ.1303-57 พบว่า คาน
ชั้นที่ 1 ความเสียหายเกินระดับ CP และคานชั้นที่ 2 ความเสียหายเกินระดับ IO ดังแสดงในภาพที่ 6 ผลการประเมินความ
เสียหายของคานโดยทั้งสองข้อกาหนดให้ผลการประเมินที่เหมือนกัน ในขณะที่ค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะ (ความ
เสียหาย) ในคานของทั้งสองข้อกาหนดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากผลของการแปลงหน่วยของข้อกาหนด FEMA 356
และ มยผ.1303-57 ซึ่งหน่วยของ FEMA 356 จะใช้หน่วยปอนด์และนิ้ว ส่วนของ มยผ.1303-57 จะใช้หน่วยนิวต้นและ
มิลลิเมตร โดยเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในคานของ มยผ.1303-57 มีค่าสูงกว่า 0.27% - 0.75% เมื่อเทียบกับค่า
เกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 356 ดังแสดงในภาพที่ 6 (ก) และ (ข)
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(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระดับความเสียหายในคานของอาคารโดย FEMA 356
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(ข) ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระดับความเสียหายในคานของอาคารโดย มยผ.1303-57
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระดับความเสียหายในคานของอาคารโดย (ก) FEMA 356 (ข) มยผ.1303-57
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(ก) ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระดับความเสียหายในเสาของอาคารโดย FEMA 356
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(ข) ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระดับความเสียหายในเสาของอาคารโดย มยผ.1303-57
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและระดับความเสียหายในเสาของอาคารโดย (ก) FEMA 356 (ข) มยผ.1303-57
จากภาพที่ 7 พบว่าผลการประเมินความเสียหายในเสาโดยภาพรวมจากทั้งข้อกาหนด FEMA 356 และ มยผ.130357 ให้ผลการประเมินที่เหมือนกัน โดยพบว่า เสาชั้นที่ 1 ความเสียหายเกินระดับ CP และเสาชั้นที่ 2 ไม่เกิดความเสียหาย (ไม่
เกินระดับ IO) เส้นเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของทั้งสองข้อกาหนดให้เกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะที่แตกต่างกัน
เนื่องจากตารางเกณฑ์การยอมรับเชิงตัวเลขสาหรับวิธีแบบเชิงเส้นของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กของทั้งสองข้อกาหนดมีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในเสาของ มยผ.1303-57 มีค่าน้อยกว่า 0.55% - 12.78%
เมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 356 ดังแสดงในภาพที่ 7 (ก) และ (ข)
จากภาพที่ 8 แสดงค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Story Drift) พบว่าค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์มีค่าเกินค่าที่ยอม
ให้ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวคือ 2% สาหรับแกน Y ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.5% ที่
ระดับความสูง 4 เมตร (ระดับชั้นที่ 2) สาหรับแกน X ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์มีค่าไม่เกิน 2% เนื่องจากอาคารด้านแนวแกน X
มีค่าสติฟเนสของอาคารโดยรวมที่มากกว่าด้าน แกน Y ซึ่งโดยภาพรวม พบว่า ระดับสมรรถนะของอาคารอยู่ในระดับ CP
7.0
6.0

Elevation (m)

5.0
4.0

3.0
X direction

2.0

Y direction

1.0

Acceptable Limit
0.0
0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

Story Drift (%)

ภาพที่ 8 ค่าการเคลื่อนทีส่ ัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Story Drift)
จากผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดนี้ โดยภาพรวมจะเห็นว่าการใช้ข้อกาหนด FEMA 356 ในการประเมินระดับ
สมรรถนะหรือความเสียหายโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีความประหยัดมากกว่าข้อกาหนดของ มยผ.1303-57
สาหรับในกรณีของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้
สรุปและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่าอาคารตัวอย่างที่พักอาศัยรวมคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น มีระดับสมรรถนะของอาคารอยู่ใน
ระดับป้องกันการพังทลาย (CP) ทั้งจากการใช้ข้อกาหนดของ FEMA 356 และ มยผ.1303-57
2.ค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในคานของ มยผ.1303-57 มีค่าสูงกว่า 0.27% - 0.75% เมื่อเทียบกับค่า
เกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 356 เนื่องจากผลของการแปลงหน่วยของข้อกาหนด FEMA 356 และ
มยผ.1303-57 ซึ่งหน่วยของ FEMA 356 จะใช้หน่วยปอนด์และนิ้ว ส่วนของ มยผ.1303-57 จะใช้หน่วยนิวต้นและมิลลิเมตร
3. ค่าเกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะในเสาของ มยผ.1303-57 มีค่าน้อยกว่า 0.55% - 12.78% เมื่อเทียบกับค่า
เกณฑ์การยอมรับระดับสมรรถนะของ FEMA 356 เนื่องจากตารางเกณฑ์การยอมรับเชิงตัวเลขสาหรับวิธี แบบเชิงเส้นของเสา
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คอนกรีตเสริมเหล็กของทั้งสองข้อกาหนดมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทาให้การใช้ข้อกาหนด FEMA 356 ใน
การประเมินระดับสมรรถนะหรือความเสียหายโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีความประหยัดมากกว่าข้อกาหนดของ
มยผ.1303-57 สาหรับในกรณีของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้ ใช้อาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น โดยใช้การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีพลศาสตร์เชิง
เส้นโดยใช้วิธีสเปกตรัมการตอบสนองแบบโหมด (Modal Response Spectrum Analysis) ซึ่งอาคารดังกล่าวยังคงมีข้อจากัด
ของการวิเคราะห์หลายประการ เช่น ความสูงของอาคาร เป็นต้น ดังนั้นควรมีการวิเคราะห์อาคารตัวอย่างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่หลายหลากเพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบข้อกาหนดของทั้ง FEMA 356 และ มยผ.1303-57 ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณทุนงบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
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พฤติกรรมของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วยระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มีความเหนียวภายใต้แผ่นดินไหวในประเทศไทย
Behaviors of a Row Building Designed as Special RC Moment Resisting Frame
under an Earthquake in Thailand
เอกนรา จันดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอพฤติกรรมของอาคารตึกแถวความสูง 4 ชั้น ที่ออกแบบด้วยระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความเหนียวภายใต้แ ผ่นดินไหวในประเทศไทย เพื่อศึกษาความสามารถในการต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวและกาลังส่วนเกินของอาคารตึกแถวเมื่อออกแบบด้วยระบบโครงสร้างชนิดนี้ ในการศึกษานี้เริ่มจากสารวจแบบ
ก่อสร้างอาคารตึกแถวที่นาไปใช้ก่อสร้างจริงภายในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบรูปร่างและมิติของอาคาร
ตัวแทนเพื่อใช้ในการศึกษานี้ จากนั้นทาการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างที่ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ระดับสูงถึง
สูงมาก โดยสมมุติให้อาคารตั้งอยู่ที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งเป็นอาเภอที่มีความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสูงสุดในประเทศไทย
โดยอาศัยข้อมูลและหลักการวิเคราะห์จากมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (มยผ.1302)
ในการประมาณแรงแผ่นดินไหวที่มีโอกาสเกิดกับอาคาร แบบจาลองสาหรับวิเคราะห์โครงสร้างใช้แบบจาลองหน้าตัดสายใยใน
การจาลองพฤติกรรมของคอนกรีตและเหล็กเสริมในหน้าตัดของในเสาและคาน และประเมินพฤติกรรมของโครงสร้างอาคาร
ด้วยวิธีสถิตยศาสตร์ไม่เชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า ระบบโครงสร้างนี้มีประสิทธิภาพการสลายพลังงานที่ดีมาก สังเกตจากกาลัง
รับแรงด้านข้างที่ไม่ตกลงในช่วงพฤติกรรมแบบพลาสติก สาหรับค่าตัวประกอบปรับค่าความเหนียวของอาคารตัวแทน พบว่ามี
ค่าตัวประกอบปรับค่าความเหนียวที่ 2.13
คาสาคัญ: โครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กทีม่ ีความเหนียว, การเคลื่อนทีส่ ัมพัทธ์ระหว่างชั้น, สถิตยศาสตร์ไม่เชิงเส้น

Abstract
This paper presents behaviors of 4 story of a row building designed as a special reinforced concrete
moment resisting frame system under an earthquake in Thailand in order to observe the structural
behaviors to resist seismic loads and find overstrength factor of the structure. This study began by
exploring the construction drawings of 4-story row buildings to find existing buildings commonly found in
Thailand and guide designing a representative building. The building was analyzed and designed under
high-to-very high intensive levels assumed to be at Prae province which represents the largest response
spectrum acceleration in Thailand. The seismic standard by the department of public works and town
planning 1302 (Mor Yor Por 1302) was employed to estimate and analyze the lateral force from the
earthquake. Fibers section approach was utilized to model the concrete and rebar behaviors in the
sections of columns and beams. Nonlinear static analysis (Pushover) method was used to evaluate the
lateral behaviors of the structure. The analytical results indicated that this system had high efficiency of
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energy dissipation. Lateral base shear maintained stable in the plastic zone. For the ductility reduction
factor, the building has the value of 2.13.
Keywords: special reinforced concrete moment resisting frame, interstory drift, nonlinear static analysis
บทนา
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นประเภทของอาคารที่ปลูกสร้างกันโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทย ทั้งในภาคครัวเรือน เช่น
บ้าน, ตึกแถว, อาคารพาณิชย์ และในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากวัสดุที่
ใช้สาหรับก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีราคาถูกเมื่อเทียบกับโครงสร้างเหล็ก และจากแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงราคาที่ดินที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของชุมชนเมือง ทาให้แนวโน้มของ
ลักษณะอาคารที่จะปลูกสร้างในอนาคตจึงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการใช้ที่ดินให้คุ้มค่ามากที่สุด เช่น ก่อสร้างอาคารเต็ม
พื้นที่ หรือ สร้างให้อาคารมีจานวนชั้นมากขึ้น เป็นต้น อาคารตึกแถวและอาคารพาณิชย์ ที่มีความสูงมากว่า 2 ชั้น จึงได้รับ
ความนิยมในการปลูกสร้างในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากสามารถตอบสนองค่านิยมในการใช้ชีวิต
ของชุมชนเมืองที่กาลังขยายตัวได้อย่างดี การศึกษานี้จึงเลือกอาคารตึกแถว 4 ชั้น ซึ่งมีลักษณะทั่วไป คือ เป็นอาคารที่ใช้ผนั ง
ร่วมกันและปลูกสร้างหลายๆคูหาติดๆกัน เป็นอาคารตัวแทนในการศึกษานี้ โดยจะเน้นวิเคราะห์ และออกแบบอาคารภายใต้
แผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่ ซึ่งเป็นอาเภอที่มีค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสูงที่สุดในประเทศไทยตามมาตรฐาน
การออกแบบต้านแผ่นดินไหวในประเทศไทย (มยผ.1302)
การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวนั้นมีหลักการการออกแบบต่างกับการออกแบบภายใต้แรงกระทาตาม
แนวดิ่ง (gravity loads) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากทิศทางของแรงกระทาจากแผ่นดินไหวเป็นแรงกระทาในแนวราบ (lateral
loads) และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกับโครงสร้างน้อย เนื่องจากแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมีความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้น
น้อยมากตลอดช่วงระยะเวลาการใช้งานของอาคาร การออกแบบโครงสร้างให้สามารถต้านแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงได้โดยที่
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างนั้น ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบภายใต้พฤติกรรมแบบเชิ งเส้น (linear behavior)
เช่นเดียวกับการออกแบบโครงสร้างภายใต้แรงแนวดิ่งทั่วไป โครงสร้างที่ออกแบบได้จากแนวคิดนี้องค์อาคารต่างๆในโครงสร้าง
เช่น เสา, คาน จะมีขนาดใหญ่โตมากซึ่งทาให้ค่า ใช้จ่ายในการก่อสร้างมีราคาแพงเกินไปโดยไม่จาเป็น ด้วยเหตุผลด้านความ
เหมาะสมระหว่างค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกับความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวระดับที่มีความรุนแรง การออกแบบโครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหวจึงอยู่ในแนวคิดของการควบคุมความเสียหายของอาคารให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้โดยที่ผู้ใช้อาคารปลอดภัย
และโครงสร้างไม่พังทลายลงมา ผ่านการออกแบบภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น (nonlinear behavior) ทาให้
โครงสร้างอยู่ในสภาวะไม่ยืดหยุ่น (Inelastic) หลังรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว กล่าวคือ ยอมให้เกิดความเสียหายกับ
โครงสร้างได้บ้าง (เช่นเกิดรอยร้าวหรือเหล็กเสริมคราก) โดยที่โครงสร้างไม่พังทลายลงมา
อาคารโดยทั่วไปจะมีกาลังต้านทานแรงด้านข้างที่สูงกว่าที่ออกแบบไว้ เนื่องจากสัดส่วนความปลอดภัย กาลังส่วนเกิน
ของวัสดุ เป็นต้น และเมื่อนามาพิจารณาร่วมกับความเหนียวของโครงสร้างที่ทาให้โครงสร้างสามารถสลายพลังงานได้เมื่อเกิด
การเสียรูปเกินพิกัดยืดหยุ่น จะทาอาคารสามารถทนกับแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ อาคารที่ถูกออกแบบภายใต้แรง
ด้านข้างจากมาตรฐานการออกแบบต้านแผ่นดินไหวค่าหนึ่ง แต่ในพฤติกรรมจริง โครงสร้างอาคารสามารถต้านทานแรง
ด้านข้างได้สูงกว่าค่าที่ออกแบบไว้เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น และถ้าโครงสร้างนี้ถูกให้รายละเอียดให้มีความเหนียว
เพียงพอ แม้ว่าตัวอาคารจะได้รับความเสียหายและเสียรูปอย่างถาวรเนื่องจากการเสียรูปนั้นเกินพิกัดยืดหยุ่นของโครงสร้าง แต่
ตัวอาคารจะไม่ถล่มลงมา
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อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นอาเภอที่มีค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสูงที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจา รณาถึงระบบ
โครงสร้างอาคารที่สามารถเลือกใช้ได้ในการออกแบบและก่อสร้างในพื้นที่นี้คือ ระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ความเหนียว (special reinforced concrete moment resisting frame) อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบโครงสร้างชนิดนี้ ตาม
มาตรฐาน มยผ.1302 กาหนดให้ตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (Response Modification Factor) ของระบบโครงสร้างนี้มี
ค่าสูงสุด คือ 8 ซึ่งหมายถึงสามารถปรับลดแรงแผ่นดินไหวจากผลตอบสนองของอาคารแบบเชิงเส้น ลงมาสู่ผลตอบสนองของ
อาคารแบบไม่เชิงเส้น ได้มากที่สุด เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเหนียวสูง สามารถต้ านทาน หรือคงสภาพอาคารต่อความ
เสียหายและเสียรูปอย่างถาวรเนื่องจากการเสียรูปนั้นเกินพิกัดยืดหยุ่นของโครงสร้างโดยที่ตัวอาคารจะไม่ถล่มลงมา สามารถ
แสดงหลักการการออกแบบอาคารภายใต้แผ่นดินไหวดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 หลักการออกแบบต้านแผ่นดินไหว
จากภาพแสดงการลดแรงที่ใช้ในการออกแบบลง จาก Ve ซึ่งเป็นแรงเฉือนที่ฐานจากพฤติกรรมการตอบสนองของ
อาคารภายใต้สภาวะแบบยืดหยุ่น เป็น Vd ซึ่งเป็นแรงเฉือนที่ฐานของพฤติกรรมการตอบสนองของอาคารที่ใช้ในการออกแบบ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมแบบไม่ยืดหยุ่น เพื่อใช้ประโยชน์จากกาลังส่วนเกิน โดยมีความเหนียวของโครงสร้างที่เพียงพอในการสลาย
พลังงานจากแผ่นดินไหวคอยประคับประคองโครงสร้างไม่พังทลายลงมา การลดค่าแรงที่ใช้ออกแบบตามหลักการข้างต้นนี้เกิด
จากการหาร Ve ด้วยตัวประกอบปรับผลตอบสนอง (Response Modification Factor, R)
ค่าตัวประกอบปรับค่าความเหนียว (Ductility Reduction Factor, R ) คือ ค่าตัวประกอบที่ประมาณความสามารถ
ในการลดทอนการตอบสนองของแรงเฉือ นที่ ฐานภายใต้ พฤติก รรมแบบแรงยื ดหยุ่น ไปสู่ การตอบสนองของแรงภายใต้
พฤติกรรมที่จุดครากจริงของโครงสร้าง (Idealized Yield Strength) ผ่านความสามารถในการสลายพลังงานของโครงสร้าง
โดยการศึกษานี้เลือกใช้หลักการประมาณค่าตัวประกอบปรับค่าความเหนียว ( R ) จากการศึกษาของ Miranda และ
Bertero (1993) ซึ่งได้พัฒนาสมการสาหรับประมาณค่า R ที่แปรผันตามประเภทของดิน ความเหนียวของอาคาร และคาบ
การสั่นธรรมชาติของอาคาร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาแบบจาลองของอาคารตึกแถวคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบด้วยระบบโครงต้านแรงดัดที่มีความเหนียว
2. ศึกษาพฤติกรรมของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วยระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียว
ภายใต้แผ่นดินไหวในประเทศไทย
3. ประเมินค่าตัวประกอบปรับค่าความเหนียวของอาคารตึกแถวที่ออกแบบด้วยระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มีความเหนียว
ระเบียบวิธีวิจัย
หลั ก การเลื อ กและออกแบบอาคารตัว แทนได้ข้ อ มูล จากการรวบรวมรู ปแบบและลั ก ษณะทางสถาปัต ยกรรมและ
โครงสร้างของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ที่ใช้ก่อสร้างจริงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย
และมีรูปแบบใกล้เคียงกันทั้งหมด 16 แบบ (อภิชาติ รักษา, 2554) เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบ ขนาด ความสูงระหว่างชั้น ระยะ
ระหว่างเสา ที่ถูกใช้กันทั่วไปและใช้ในการออกแบบมากที่สุด (Typical Characteristic) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์รูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของแบบมาตรฐานที่รวบรวมได้ เช่นระยะห่างระหว่างเสาในแกนต่างๆ (span length) จานวนคูหา
(number of bay) ความสูงระหว่างชั้น (story height) โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ จานวนช่วงเสาในในแต่ละทิศทาง พบว่า
(1) จานวนช่วงเสาที่มีความถี่สูงสุดคือ 5 ช่วง ในทิศทางตามขวางอาคาร และ 3 ช่วง ในทิศทางตามความลึกอาคาร (2) ระยะ
ระหว่างช่วงเสาที่พบมากสุดคือ 4 เมตร ในแนวตามขวาง และ 4-4.5 เมตรในแนวความลึกของอาคาร (3) ความสูงระหว่างชั้น
ที่พบมากที่สุดคือ 3 (4) อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวของหน้าตัดเสาที่พบมากสุดคือ 2/3 ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
จากนั้นนาข้อมูลที่รวมรวมได้ ปรับปรุงให้เป็นผังของอาคารตัวแทนที่ใช้ในการศึกษา โดยปรับให้มีคุณสมบัติทางโครงสร้า งให้
เหมาะสมกับการต้านทานแผ่นดินไหวมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับรูปทรงอาคารให้มีความสม่าเสมอในแนวราบและแนวดิ่ง ปรับความ
สูงของเสาชั้นล่างเพื่อป้องกันการวิบัติแบบชั้นอ่อน (Soft Story) ซึ่งสามารถแสดงผังสถาปัตย์และมุมมองด้านหน้าของอาคาร
ดังภาพที่ 2

Frame to be considered

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 (ก) ผังสถาปัตย์ชั้นที่ 1 ของอาคารตัวแทน, (ข) รูปมุมมองด้านหน้าของอาคารตัวแทน
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น้าหนักบรรทุกคงที่และน้าหนักบรรทุกจรในแนวดิ่งที่ใช้ในการศึกษานี้สามารถแสดงในตารางที่ 1 ออกแบบโครงสร้าง
ด้วยวิธีกาลัง (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2550) โดยต้องออกแบบให้ทุกหน้าตัดมีกาลังที่คานวณออกแบบอย่างน้อย
ที่สุดเท่ากับกาลังที่ต้องการ
ตารางที่ 1 น้าหนักบรรทุกเพิ่มเติมที่ใช้ในการออกแบบ
พื้นที่
พักอาศัยและโถง
ห้องน้าและระเบียง
หลังคา
ผนังอิฐก่อครึ่งแผ่น

น้าหนักบรรทุกคงที่, SDL (Kg/m2)
120
120
40
180

น้าหนักบรรทุกจร, LL (Kg/m2)
200
100
30
-

หลักการออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว จะพิจารณาระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวจากค่าความเร่งตอบสนองเชิง
สเปกตรัมในพื้นที่ๆพิจารณา โดยใช้ข้อมูลความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการออกแบบตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (มยผ 1302) สาหรับการศึกษานี้ ได้สมมติให้อาคารตัวแทนตั้งอยู่ใน
อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยออกแบบด้วยระบบโครงต้านแรงดัดคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความเหนียว โดยสมมติให้ดินเป็นดินประเภท
D ซึ่งแสดงค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัม (Spectral Acceleration) ใน อ. วังชิ้น, จ.แพร่
พื้นที่
อ. วังชิ้น, จ.แพร่

Ss
S1
1.021g 0.276g

ประเภทชั้นดิน
D

ประเภทการออกแบบ ตามมาตรฐาน มยผ. 1302
ง

เมื่อวิเคราะห์หาค่าได้ ค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสาหรับการออกแบบในพื้นที่ อ. วังชิ้น, จ.แพร่ ได้ค่า Sa
เท่ากับ 0.743(g) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาคารนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ๆมีระดับการออกแบบเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวรุนแรงถึงรุนแรง
มาก ตามมาตรฐานจึงกาหนดให้สามารถออกแบบและให้ รายละเอียดโครงสร้างด้วยระบบโครงสร้ างแบบเหนีย วพิเศษ
(Ductile Special RC Moment Resisting Frame)
การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวจะพิจารณาแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทาน
การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว (มยผ 1302) ร่วมกับแรงในแนวดิ่งด้วย ซึ่งแสดงลักษณะของอาคารตัวแทนภายใต้แรงใน
แนวราบและแนวดิ่งร่วมกันตามข้อกาหนดการรวมแรงในแต่ละทิศทางตามมาตรฐาน มยผ. 1302 จากนั้นจึงออกแบบขนาด
หน้าตัดเสา คาน และข้อต่อรวมถึงให้รายละเอียดการเสริมเหล็กตามแนวแกนและเหล็กปลอกด้วยมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
ACI 308-08 [22] สาหรับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ได้แก่ กาลังรับแรงอัดของคอนกรีตมีค่า 280 ksc, ใช้เหล็ก
เสริมเกรด SR24 และ SD40 ซึ่งมีค่ากาลังที่จุดครากที่ 2,400 และ 4,000 ksc สาหรับเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
ตามลาดับ ได้รายละเอียดของหน้าตัดคานและเสา ดังนี้
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ตารางที่ 3 รายละเอียดหน้าตัดคาน
คุณสมบัติคาน
เหล็กเสริมบน
ขนาด (mm.)
เหล็กเสริมล่าง
250x500
เหล็กปลอก

กึ่งกลางคาน
3DB16
3DB16
RB9@200

หัวเสาต้นริม
5DB16
4DB16
RB9@75

หัวเสาต้นกลาง
4DB16
3DB16
RB9@75

ตารางที่ 4 รายละเอียดหน้าตัดเสา
ตาแหน่งเสา
เสาต้นริม

เสาต้นกลาง

คุณสมบัติเสา
ขนาดเสา (mm)
เหล็กเสริมตามแนวแกน
เหล็กปลอก (So)
เหล็กปลอก (St)
ขนาดเสา (mm)
เหล็กเสริมตามแนวแกน
เหล็กปลอก (So)
เหล็กปลอก (St)

ชั้น 1-2
350x350
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120
400x400
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120

ชั้น 2-3
350x350
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120
400x400
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120

ชั้น 3-4
350x350
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120
350x350
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120

ชั้น 4-Roof
350x350
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120
350x350
8DB20
1.5DB12@75
1.5DB12@120

หมายเหตุ : So คือ เหล็กปลอกบริเวณช่วงหัวเสา (Hoops), St คือ เหล็กปลอกบริเวณช่วงกลางเสา (Ties)
การศึกษาพฤติกรรมภายใต้แผ่นดินไหวและวิเคราะห์หาค่าตัวประกอบกาลังส่วนเกินของอาคารตัวแทน ทาได้โดยนา
รายละเอียดขนาดของหน้าตัดคานและเสา และปริมาณเหล็กเสริมในคอนกรีตทั้งเหล็กเสริมตามแนวแกนและเหล็กปลอก ไป
สร้างเป็นแบบจาลองด้ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการศึกษานี้ได้ สร้างแบบจาลองอาคารตัวแทนโดยใช้โปรแกรม
Perform 3D
สาหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมร่วมกันระหว่างคอนกรีตและ
เหล็ ก เสริ ม ภายใต้ น้ าหนั ก บรรทุ ก ที่ เ กิ น พิ กั ด ยื ด หยุ่ น ของระบบโครงสร้ า ง การศึ ก ษานี้ จึ งเลื อ กใช้ ห น้ า ตั ด สายใย (Fiber
sections) ในการจาลองคอนกรีตและเหล็กเสริมภายใต้พฤติกรรมหลังการคราก (post-yielding behavior) ของวัสดุแต่ละซึ่ง
เป็นพฤติกรรมแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear behavior) สาหรับแบบจาลองคอนกรีต ได้พิจารณากาลังรับแรงดึงของคอนกรีตใน
แบบจาลอง และผลจากการบีบรัดของคอนกรีตจากเหล็กปลอก (concrete confinement) สาหรับแบบจาลองเหล็กเสริม จะ
พิจารณาผลจากการพัฒนากาลังเพิ่มขึ้นหลังจากเหล็กเกิดการคราก (strain hardening) ร่วมด้วย หลักการของแบบจาลอง
หน้าตัดสายใย คือการแบ่งหน้าตั ดของโครงสร้างออกเป็นชิ้นเล็กๆที่เชื่อมต่อกัน เพื่อที่จะสามารถกาหนดคุณสมบัติของ
โครงสร้างโดยเจาะจงพฤติกรรมลงไปในแต่ละชิ้นๆ เช่น หน้าตัดคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะถูกแบ่งหน้าตัดออกเป็นชิ้น
เล็กๆแล้วแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลักๆได้แก่ หน้าตัดสายใยของเหล็กเสริมตามแนวแกน (Steel Fibers) หน้าตัดสายใยของ
คอนกรีตภายในและภายนอกเหล็กปลอก (Confined and Unconfined Concrete Fibers) โดยพิจารณาการโอบรัดของ
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เหล็กปลอกที่มีผลต่อกาลังรับแรงอัดของคอนกรีตและการวิบัติของคอนกรีต ตามแบบจาลองของ Mander, J.B. et.al (1998)
ในการกาหนดพฤติกรรมของคอนกรีตที่ดังภาพที่ 3

Beam Fiber
Sections

Steel fibers
Confined
Concrete fibers

Column Fiber
Sections

การสร้างหน้าตัดสายใย

อาคารตัวแทน

Unconfined
Concrete fibers

ภาพที่ 3 แบบจาลองของอาคารตัวแทน
จากภาพที่ 3 การศึกษานี้สมมติให้จุดยึดรั้งระหว่างเสากับพื้นดินเป็นแบบยึดแน่น (fixed support) กาหนดคุณสมบัติ
ขนาดหน้าตัดและจานวนเหล็กเสริมของหน้าตัดเสาและคานด้วยแบบจาลองสายใย โดยมวล (mass) ของโครงสร้างพิจารณา
จากพื้นที่รับผิดชอบ (tributary area) แล้วรวมไว้ที่จุดต่อระหว่างเสาและคานของโครงสร้าง โดยที่จุดต่อระหว่างเสากับคาน
จะจาลองเป็น elastic end zone เพื่อพิจารณาพฤติกรรมการเสียรูปของจุดต่อระหว่างเสากับคาน ร่วมด้วย
การกาหนดการเสียรูปที่จุดครากเพื่อนามาวิเคราะห์หาค่า กาลังที่จุดครากจริงของระบบโครงสร้าง ใช้หลักการสร้าง
กราฟแบบ Ideal elasto-plastic behavior โดยให้เส้นกราฟ ตัดกับเส้นโค้งความสัมพันธ์ฯ ที่ร้อยละ 75 ของกาลังต้านทาน
สูงสุดของระบบโครงสร้าง จากนั้นลากลงมาตัดกับแกนราบเพื่ออ่านค่าการเสียรูปที่จุดคราก ส่วนการกาหนดค่าการเสียรูปของ
โครงสร้างที่จุดวิบัติในการศึกษานี้ ความเครียดของคอนกรีตในเสาเกินกว่าความเครียดประลัยจาก สมมติฐานว่าการวิบัติ
เกิดขึ้นเมื่อเหล็กปลอกขาด นอกจากนี้ การศึกษานี้ได้พิจารณาขอบเขตที่ถือว่าเป็นจุดวิบัติของโครงสร้างโดยรวม (global
limit state) จากค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น (Interstory drift) ร่วมด้วย โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน FEMA 356 ที่ระบุ
ว่าค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สถานะป้องกันการพังทลาย (collapse prevention)
ของต้องไม่เกิน 4%
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างอาคารตัวแทนจากแบบจาลอง 2 มิติ (2D Model) โดยวิเคราะห์ด้วยวิธี
สถิตยศาสตร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Static Analysis, Pushover) พบว่า กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉือนที่ฐานกับการ
เคลื่อนที่สัมพัทธ์ของยอดอาคารแสดงในภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมพบว่า ระบบโครงสร้างมีสติฟเนสสูงและเสียรูป
ด้วยพฤติกรรมเชิงเส้น (Linear behavior) ในช่วงเริ่มต้น จนระบบเกิดการครากที่ตาแหน่งการเคลื่อนที่สัมพัทธ์มีค่า 0.72%
ซึ่งมีค่าแรงเฉือนที่ฐานประมาณ 670 kN และหลังจากระบบเกิดการครากแล้ว ความชันเส้นกราฟจะลดลง และเมื่อการเสียรูป
ด้านข้างของโครงสร้างมีค่า 4% interstory drift จึงยุติการวิเคราะห์เนื่องจากโครงสร้างถึงจุดวิบัติตามสมมติฐานแล้ว และ
จากจุดนี้พบว่าค่ากาลังต้านทานของโครงสร้างมีค่าประมาณ 740 kN ดังภาพที่ 4
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Longitude Reinforcement (In column) Yielding
Longitude Reinforcement (In beam) Yielding
System Yielding
1.5% Interstory Drift
2.0% Interstory Drift
4.0% Intersotry Drift (Ultimate)

ภาพที่ 4 แผนภาพเส้นโค้งระหว่างแรงเฉือนที่ฐาน กับ การเคลื่อนทีส่ ัมพัทธ์ของอาคาร
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ระบบโครงสร้างนี้สามารถรักษากาลังของโครงสร้างให้อยู่ในระดับประมาณ 740 โดยที่
กาลังไม่ตกลงจนโครงสร้างถึงจุดวิบัติ มีการเปลี่ยนแปลงของกาลังต้านแรงด้านข้างในช่วงพฤติกรรมแบบพลาสติก น้อยมาก
แสดงให้เห็นว่าระบบโครงสร้างนี้มีประสิทธิภาพการสลายพลังงานที่ดีมาก สาหรับค่าตัวประกอบปรับค่าความเหนียว ของ
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การสัญจรในผังชุมชนรอบสถาบันอุดมศึกษา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Travel network design surrounding the university community planning in
Bangkok metropolitan
พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร1, อมรชัย ชัยชนะ2 และจินตนา นกอยู3่
ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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บทคัดย่อ
การออกแบบโครงข่ ายการสั ญจรบริเวณผังชุมชนสถาบั นอุ ดมศึกษา ในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริมณฑลมี
วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาลักษณะการสัญจรและบริการในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล2)
ศึกษารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการใช้ออกแบบเส้นทางสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา3)เสนอแนะแนวทาง
การใช้สารสนเทศเพื่อออกแบบเส้นทางสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาโดยการศึกษาวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างผู้สัญจร
ประจาในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 400 คนเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สารวจสังเกต แบบสอบถาม จากนั้นมาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามรูปแบบงานวิจัย
ผลจาการวิจัย พบว่า 1)โครงข่ายคมนาคมในเมืองที่ส่งผลต่อการเข้าถึงของพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีความสะดวก มีความ
เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการเดิ น ทาง และสามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ ระบบโครงข่ า ยต่ า งๆได้ 2) โครงข่ า ยคมนาคมภายในย่ า น
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เข้าถึงได้สะดวกและมีความเท่าเทียมกันในการใช้เส้นทาง
คาสาคัญ: ผังชุมชน การสัญจรในเมือง ประหยัดพลังงาน
คาสาคัญ: ผังชุมชน การสัญจรในเมือง ประหยัดพลังงาน

Abstract
Information technology support for travel networks design of the university community of
Bangkok metropolitan. Aims: 1) to study the travel pattern and service in the university community 2) to
study travel networks information for transportation. 3) to propose a model to developtravel networks
design of the university community. The example groups inthe university community of Bangkok
metropolitan400 collected observation data with survey questionnaires and the data were analyzed by
the research model.
These results showed that: 1)the travel networks of the university community of Bangkok
metropolitan have to enough and comfort to travel. 2) thetravel networks in urban planning around the
university community have to easy understand and clear format.
Keywords: Urban planning, Travel network, Energy reserve
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บทนา
การสัญจรในพื้นที่ชุมชนเมือ งนับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้ นทุก แห่งที่มีกิจกรรมทางสังคมหลากหลาย เนื่องจากความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจและบริการต่างๆ เมื่อชุมชนเกิดการขยายตัว และมีประชากรเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดการเดินทาง
จานวนมาก ปริมาณรถยนต์ และความต้องการที่ออกมาไม่สอดคล้อง รวมทั้งข้อจากัดของระบบความขนส่งมวลชนในพื้น ที่
เมือง โดยเฉพาะพื้นที่บริการทางด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีบทบาทต่อการเลือกที่พักอาศัย ย่านการค้า และพื้นที่
กิจกรรมต่างๆ (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2551) แม้ว่าบริเวณโดยรอบสถาบันการศึกษาเกือบทุกแห่ง
จะมีการเตรียมกิจกรรมและบริการโดยรอบพื้ นที่แบบผสมผสาน แต่ปริมาณผู้ใช้บริการและการสัญจรเพื่อกิจกรรมต่างๆ ใน
พื้นที่โดยรอบสถาบันการศึกษาเป็นปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดการจราจรคับคั่งและส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมพื้นที่ในชุมชน
เมื อ ง ท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางกายภาพและส่ งผลต่ อ ระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การใ นพื้ น ที่ โ ดยรอบ
สถาบัน การศึก ษาเกือ บทุกแห่ ง ฉะนั้ นการออกแบบเส้นทางสัญจรของนัก ศึกษาปริญญาตรีจึงมีผ ลต่อการวิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขปัญหาทางสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
เดินทางและออกแบบกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
การใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น
ทาให้คนในสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554) ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น การ
เชื่อมโยงข้อมูลการจองที่นั่งรถไฟไปทุกสถานี ทาให้ผู้โดยสารเกิดความสะดวกสบาย อีกทั้งการสารองที่นั่งในสายการบิน ทาให้
เกิดความสะดวกสบายในรูปแบบของการเช็คอินด้วยตนเอง รวมถึงการควบคุมไฟจราจรด้วยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการ
วิเคราะห์ปริมาณรถยนต์วิ่งผ่านไปมา นาไปสู่การประมวลผลข้อมูลทิศทางและปริมาณการสัญจรบนท้องถนน เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันมีการนาข้อมูลสารสนเทศหลายด้านมาประกอบการตัดสินใจเลือกเส้นทางสัญจร แต่ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่างๆ เพื่อสร้างเป็นรูปแบบมาตรฐานในแต่ละพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ลดปัญหาการสัญจรในพื้นที่เฉพาะชุมชนดังกล่าว
การศึ ก ษาสารสนเทศส่ ง เสริ ม การออกแบบเส้ น ทางสั ญ จรบริ เ วณในผั ง ชุ ม ชนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การเลือกเส้นทางสัญจรและรูปแบบการเดินทางที่มีผลมาจากข้อมูล
ในระบบสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ นาไปสู่การออกแบบการใช้พื้นที่เฉพาะในชุมชนที่มีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางกิจกรรม เพื่อวางแผนการสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในอนาคต และเป็นแนวทาง
ไปสู่นโยบายการพัฒนาพื้นที่บริการทางการศึกษาในระดับภูมิภาคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการสัญจรและบริการในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.เพื่อศึกษารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมในการใช้ออกแบบเส้นทางสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้สารสนเทศเพื่อออกแบบเส้นทางสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
กรอบแนวความคิดการวิจัย
สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณในผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ ลักษณะระบบการจราจรในปัจจุบนั พฤติกรรมการเดินทางในชุมชน และการใช้
สารสนเทศประกอบการออกแบบโครงข่ายทางสัญจร(กวินนา จาปาทิ, จริยา อ่องรัตนกุล , 2554) การเชื่อมโยงแนวคิด
ดังกล่าว จะนาไปสู่การกาหนดตัวแปร สร้างระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย กาหนดพื้นที่ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ผลการวิจัยไปสู่
การสรุปผลการวิจัยด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้
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พฤติกรรมการ
เดินทาง

การเข้าถึงสารสนเทศ

ถนนและการ
สัญจร

ปัญหาการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
การวางแผนการเดินทางในชุมชน
เมือง

แบบจาลองโครงข่ายสารสนเทศการ
สัญจร

การออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการออกแบบโครงข่ายการสัญจร
สารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรรู้จักกันในหมู่ผู้ใช้งานในวงจากัดแต่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่
จะแพร่หลายต่อไปในอนาคตปัจจุบันนี้ได้มีรถแท็กซี่บางค่ายได้นา GPS ไปติดตั้งแล้ว[4] ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการนาทาง
พื้นฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้งจุดด่านเก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็วตาแหน่งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎ
จราจร การกาหนดความเร็วในถนนแต่ละสายข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อ ม ภาพประกอบ ข้อมูลร้านอาหาร
อร่อยภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel)[5]การใช้ GPS ในการติดตาม รถยนต์ ซึ่งต่อไป
น่าจะแพร่หลายไปถึง รถขนส่ง สาธารณะ ฯลฯ
ระเบียบวิธีวิจัย
กาหนดพื้นที่ศึกษาบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและในกากับของรัฐบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จานวน 35 แห่ง นนทบุรี จานวน 3 แห่ ง
สมุทรปราการ จานวน 2 แห่ง ปทุมธานี จานวน 2 แห่ง และสมุทรสาคร จานวน 2 แห่ง
ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง คือ ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยสุ่มมาศึกษา โดยใช้สมการ n=N/1+N (0.05)2ด้วยการสุม่
ตัวอย่าง ใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยทุกหน่วยประชากรมีโอกาสถูกสุ่มเท่ากัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภทดังต่อไปนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสารวจและสังเกตอย่างมีแบบแผนโดยทาการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนในพื้นที่
5 จังหวัด
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามโดยทาการออกแบบและวางแผนตามขั้นตอนจานวน 400
ตัวอย่าง
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ จากนั้นนาเสนอแนวทางการใช้สารสนเทศเพื่อออกแบบเส้นทางสัญจร
บริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาด้วยข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาข้างต้น
ผลการวิจัย
จากข้อมูลที่ได้จากการสารวจและสังเกตทาให้เห็นถึงการสภาพปัจจุบันการสัญจรบริเวณในผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทิศทางการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดังนี้
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ปทุมธานี
นนทบุรี
กรุ งเทพมหานคร
สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

ภาพที่ 2 การสัญจรบริเวณในผังชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากภาพที่ 2 การสัญจรบริเวณในผังชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการศึกษารูปร่างของเมืองและการ
เดินทาง ในอดีตมีจุดมุ่ งหมายของการศึกษาเป็นการทานายการไหลของการจราจรสาหรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
กาหนดให้ แต่ละปัจจุบันเป็นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมการเดินทาง ที่อาจจะรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของเมืองซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการทานายเป็นการกาหนดเงื่อนไข เป็นประเด็นสาคัญของการวิจัยการตั้งคาถามในการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการออกแบบชุมชนเมืองจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเดินทาง
ได้อย่างไร

ถนนในกรุงเทพ

การสัญจรในกรุงเทพ

ภาพที่ 3 การสัญจรและถนนในกรุงเทพและปริมณฑล
จากภาพที่ 3 การสัญจรและถนนในกรุงเทพและปริม ณฑลการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed Land Use) เป็น
ลักษณะการใช้ที่ดินประกอบด้วย ส่วนพักอาศัยและที่ทางานอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ทาให้ความต้องการเดินทางลดลงด้วย
การกาหนดบริการสาธารณูปการไว้ภายในพื้นที่ โดยทาการเปรียบเทียบ 3 กลุ่มชุมชนละแวกบ้านโดยมี 2 กลุ่มเป็นการใช้ที่ดิน
แบบผสมผสาน การเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยอย่างง่ายของพฤติกรรมแต่ละกลุ่มในความแตกต่างวัตถุประสงค์การเดินทางและ
ระยะทางการเดินทางดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัจจัยการสัญจรในกรุงเทพฯและปริมณฑล
ปัจจัยการสัญจร
1.1.ระยะทาง
2. 2. ความเร็ว เวลา

มากที่สุด
4.9
14.3

มาก
6.6
.0

เกณฑ์การตัดสินใจเดินทาง%
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
16.4
45.9
26.2
9.5
52.4
23.8
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3.3. ความแออัด
Total
(x2)

8.2
8.0

7.9
7.3

12.3
57.5
12.8
55.5
Sig.=0.208, df=8

14.2
16.5

100.0
100.0

จากปัจจัยการสัญจรในกรุงเทพฯและปริมณฑลในตารางที่ 1 การพิจารณาการเดินทางชองบุคคลและรูปแบบการ
เดินทาง 3 รูปแบบ ได้แก่ การใช้รถยนต์ ระบบขนส่งสาธารณะ และการเดิน/การใช้จักรยาน ของผู้พักอาศัยในพื้นที่มหานคร
มีความสัมพันธ์กับรูปร่างของเมืองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยปัจจัยการสัญจรความเร็ว เวลามากที่สุด
อภิปรายผล
ความสัมพันธ์กับรูปร่างของเมืองหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับสารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจร
บริเวณในผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิปรายดังนี้
-การใช้ที่ ดิ นแบบผสมผสานจะมี อิท ธิพ ลต่ อ การเลือ กรูป แบบการเดิน ทางมากกว่า ความหนาแน่น ของละแวกบ้ า น
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546) นอกจากนี้การเดินทางโดยพาหนะไร้เครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นถ้ามีความหนาแน่นของ
ละแวกบ้านเพิ่มขึ้น และมีร้านค้าหรือกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยในละแวกบ้าน (ฉันท์กมล บุญรัตน์, 2551)
- ระยะทางมีอิทธิพลมาก คือถ้ามีร้านค้าในรัศมี 91 เมตรจากที่พัก จะเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ เดินเท้าและขี่
จักรยาน (สุสักก์พล คุณวุฒิวานิช, 2553)
ความเข้าใจการกระจายเชิงพื้นที่ของการเดินทางและรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นองค์ประกอบสาคัญร่วมกับ
การศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง (กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2552) สาหรับการวางแผนการคมนาคม
ขนส่งในการวิเคราะห์ระดับบริการที่เพียงพอกับความต้องการ และมีพื้นที่ใดบ้างที่จะต้องได้รับการปรับปรุงระบบคมนาคม
ขนส่ง
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสารสนเทศส่งเสริมการออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณในผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการใช้แผนที่นาทางที่สามารถนามาใช้ประกอบการสัญจรได้แล้วแผนที่ยังมีความเฉพาะ
สาหรับประเภทการใช้ การสร้างแผนที่นาทางจะเริ่ มจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อซ้อนกันเหมือนการปู
กระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของภูมิประเทศแล้วจึงไปกาหนดจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เป็นค่าพิกัดดาวเทียมแล้วจึงมีการสร้าง
ข้อมูลต่างๆ เช่น ถนน สถานที่สาคัญ จุดสนใจเป็นชั้นๆ แล้วนามาประกอบกันเป็นแผนที่นาทาง การสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์
จะต้องมีการสารวจภาคสนามซึ่งต้องใช้บุคคลากรทรัพยากรจานวนมาก และต้องทาอย่างสม่าเสมอเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาจึงทาให้การสร้างแผนที่มีต้นทุนที่สูงโดยการพิจารณาการแบ่งโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกเป็น 2 ระบบ คือ
1. ระบบโครงข่ายภายนอกย่านชุมชนสถาบันอุดมศึกษา (Outer Network) คือโครงข่ายคมนาคมบริเวณโดยรอบพื้นที่
หรือส่วนของโครงข่ายคมนาคมในเมืองที่ส่งผลต่อการเข้าถึงของพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีความสะดวก มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการเดินทาง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายต่างๆได้ ระบบโครงข่ายระบบภายนอกที่ดีควรมีการระบายรถยนต์
ผ่านถนนที่มีลาดับชั้นลงมา ถนนสายหลัก-ถนนสายรอง-สายย่อย-ถนนในสถาบันอุดมศึกษา หรือถนนชุมชน-ถนนภายในชุมชน
เพื่อเป็นการกระจายปริมาณรถยนต์ และเน้นการเข้าถึงที่เป็นผู้อยู่อาศัยในสถาบันอุดมศึกษา
2. ระบบโครงข่ายภายใน (Inner Network) คือโครงข่ายคมนาคมภายในย่านสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรม
ของผู้ใช้พื้นที่ โครงข่ายภายในต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่าย เข้าถึงได้สะดวกและมีความเท่าเทียมกันในการใช้เส้นทางโดยหน้าที่
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ของถนนภายในชุมชนจะต้องประกอบด้วย การเชื่อมต่อ การเข้าถึง การขนส่งมวลชน ทั้งระบบการเดินทางและพื้นที่สาหรับ
สาธารณูปโภค การเดินทาง ลักษณะพื้นที่ที่แสดงจิตวิญญาณและความเป็นไปของสถานที่ รวมถึงเอกลักษณ์ที่หมายตา
การออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาระบบการสั ญจรจะต้องสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน
อย่างมากเพื่อสร้างการเข้าถึงที่ดี แต่ในบางกรณีที่มีปัญหาของยานยนต์ในพื้นที่คับคั่งเกินความสามารถรองรับของพื้นที่ชุมชน
ควรมีมาตรการในการจากัดการเข้าถึง เช่น การจากัดจานวนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถที่ไม่ใช่ของผู้อยู่อาศัยหรือทางานใน
ชุมชน โดยโครงข่ายต้องมีการสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่ในรูปแบบอื่นทดแทนที่สามารถอานวยความสะดวกไม่ต่างกับการใช้
รถยนต์ส่วนตัวและมีข้อด้อยต่างกันไม่มาก

ข้อเสนอแนะ
การแบ่งโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลออกเป็น 2 ระบบ
1. ระบบโครงข่ายภายนอกย่านชุมชนสถาบันอุดมศึกษา (Outer Network) โครงข่ายคมนาคมบริเวณโดยรอบ
พื้นที่ หรือส่วนของโครงข่ายคมนาคมในเมืองที่ส่งผลต่อการเข้าถึงของพื้นที่ ดังแสดงในภาพที่ 3 แสดงแนวคิดการเลือกรูปแบบ
สัญจรรอบผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 3 แนวคิดการเลือกรูปแบบสัญจรรอบผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
2. ระบบโครงข่ายภายใน (Inner Network) ในย่านสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสัมพันธ์กับกิจกรรมของผู้ใช้พื้นที่ ต้อง
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย เข้าถึงได้สะดวกและมีความเท่าเทียมกันในการใช้เส้นทาง ดังแสดงในภาพที่ 4 แสดงแนวคิดการลดใช้
พลังงานในส่วนงานระบบของทางสัญจร ในผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา
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ภาพที่ 4 แนวคิดการลดใช้พลังงานในส่วนงานระบบของทางสัญจร ในผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษา

ภาพที่ 5 การออกแบบโครงข่ายการสัญจรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะการวิจัยการออกแบบโครงข่ายการสัญ จรบริเวณผังชุมชนสถาบันอุดมศึกษาดังแสดงในภาพที่ 5 ต่อ
เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สานักงานชุมชนเมืองในส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่สานักงานชุมชนเมืองในจังหวัดปริมณฑล
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนั กศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสาขาออกแบบชุมชนเมือง
ผู้ประกอบการทั่วไป ประชาชนและบุคคลทั่วไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชาชนผูต้ อบแบบสอบถามในผังชุมชนบริเวณสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยการให้ข้อมูลในแบบสอบถามอย่างดีชึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครัง้ นี้
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การศึกษาดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงานกรณีศึกษาอาคารสีเขียวบริษัทมหาชน
Green BuildingIndicator for Energy Optimization: Case Study of Public
Company Buildings
เทียนธรรม จุนเจือจาน, จงรักษ์ ผลประเสริฐ และ ดนัย วันทนากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,tientam.junjuajarn@gmail.com ,pchongrak@gmail.com, wdanai@engr.tu.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงานกรณีศึกษาอาคารสีเขียวบริษัท
มหาชนเพื่อนาเสนอดัชนีชี้วัดวิธีการก่อสร้างอาคารสีเขียวให้ได้มาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในการก่อสร้างที่อื่นๆได้
และศึกษาวิเคราะห์ ดัชนีการใช้พลังงานในอาคารสานักงานต่างๆในประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการพลังงานใน
อาคารสานักงานต่างๆและข้อมูลด้านกายภาพของ 2 กลุ่มอาคารสีเขียวบริษัทมหาชนที่นามาทดสอบดัชนีคือ ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและค่าอาคารสีเขียวนาไปสู่การพัฒนาแบบจาลองสามารถทดสอบดัชนีการใช้ไฟฟ้า
ผลการศึกษาพบว่าจากแบบจาลองสมการที่เหมาะสมคือ ดัชนีการใช้ไฟฟ้า 6.97 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรเท่ากับ 0.59+2.29(
ดัชนีเครื่องปรับอากาศ) +0.04(ดัชนีแสงสว่าง)-0.92(ค่าอาคารเขียว) มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ทาการทดสอบ
แบบจ าลองสมการกั บกลุ่ม อาคารที่เ ป็น อาคารสี เขี ยวและไม่ เป็ นอาคารสีเ ขีย ว แบบจ าลองสมการรวมนี้ สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศและแสงสว่างเพื่อปรับปรุงอาคารให้ได้มาตรฐานอาคารสีเขียว
คาหลัก: อาคารสีเขียว,ดัชนีการใช้พลังงาน,พลังงานไฟฟ้า
Abstract
This paper presents a study of Green Building Indicators for Energy Optimizationof public
company buildings. The proposed indicators demonstrate how green building standards can be used in
the operation of other public companies for optimization of energy consumption in office buildings in the
country. Guidelines for energy management in buildings and offices and the physical side of other
buildingswere compared. Measuring the power consumption in air conditioning systems, lighting systems
and Green Building Index contributed to the development of a Green building model .The Green building
index was found to be 6.97 kWh per square meter which is equal to 0.59 + 2.29(Air conditioning Index) +
0.04 (Lighting Index) -0.92(Green Building Index) The above model is statistically significant at the 0.05
level. This model was successfullyvalidated with energy consumption of other green and non-green
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buildings. This model can be applied to reduce the electrical consumption of air conditioning and lighting
to improve building standards for green buildings.
Keywords: Green building, Energy Use Index, Electrical Energy
ความสาคัญและที่มา
ในสภาวะการปัจจุบันปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นปัญหาหลัก ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกเป็นผล
ทาให้มนุษย์ทาการศึกษาและหาแนวทางการป้องกันเพราะมีผลต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกันทั้งโลก ด้วยหลายๆสาเหตุ เช่น การ
เพิ่มจานวนของประชากรโลก การใช้พลังงานมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทาให้มีการ
ใช้ปัจจัยพื้นฐานเกินความจาเป็น ทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานประเทศไทยเริ่มมีบทบาทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมๆกับนานาประเทศจึงเกิดแนวคิดการก่อสร้างอาคารสีเขียวขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของแบบอย่างในการแก้ปัญหา
ทางออกหนึ่งของการประหยัดพลังงานเพราะอาคารแต่ละอาคารมีการใช้งานในระยะยาว ยิ่งอาคารสูงย่อมต้องมีการใช้
พลังงานมากกว่าอาคารทั่วไปโดยพลังงานที่ใช้มากที่ สุดคือหลังงานไฟฟ้า (ปฐวี ประคองใจ,2547) ถ้ามีการจัดการที่ไม่
เหมาะสมแล้วจะส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร ตลอดจน สังคมและชุมชนโดยรอบประเทศและโลกตามมา แนวคิดในการก่อร้าง
อาคารสีเขียวจึงเป็นสิ่งที่ควรใช้ความสาคัญเพราะอาคารสีเขียวนั้นเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบและก่อ สร้างโดยคานึงถึง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ เป็นอาคารทีใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด เป็นส่วนสาคัญหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการก่อสร้างอาคารสีเขียว ต้องมีการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับผู้ป ระกอบการจึงจะสามารถดาเนินการสร้างอาคารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังเริ่มมีกฎหมายบังคับใช้ในการสร้างอาคารเพื่อกาหนดมาตรการ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้
เน้นในส่วนของการก่อสร้างอาคารที่ออกมาอย่างชัดเจน (ตรึงใจ บูรณสมภพ,2539 ) ดังนั้นจึงควรกาหนดให้ชัดเจนเพื่อบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ การสร้า งอาคารสี เขี ยวกล่ าวถึงการศึ กษาเกณฑ์ การใช้พ ลังงานในอาคารบริษั ทมหาชนโดยอาศั ยหลัก การ
เปรียบเทียบการใช้พลังงานในอาคารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการริเริ่มการดาเนินการประเมินและชี้
วัดการใช้พลังงานในอาคาร นาไปสู่การดาเนิน นโยบายการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและเป็นส่วนสาคัญในการ
ช่วยอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอาคารและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (คุณธรรม สันติ
ธรรม,2548)
จุดประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบอาคารสีเขียวเพื่อประหยัดพลังงาน
2. เพื่อนาเสนอดัชนีชี้วัดอาคารสีเขียวและแบบจาลองสมการให้ได้มาตรฐานและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในการ
ก่อสร้างที่อื่นได้
3. ศึกษา วิเคราะห์ ดัชนีการใช้พลังงานในอาคารสานักงานต่างๆในประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการจัด
การพลังงานในอาคารสานักงานต่างๆ

วิธีการวิจัย
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การเก็บข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพของอาคารและข้อมูลการใช้พลังงานของอาคาร
ทั้งนี้ สาหรับข้อมูลทางกายภาพ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลที่ตั้งอาคาร จานวนพื้นที่ใช้สอยที่มีการปรับอากาศ ( ตารางเมตร )
สาหรับข้อมูลการใช้พลังงาน ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ( กิโลวัตต์ชั่วโมง)ในรอบ 12 เดือน ไม่รวมถึง
พลังงานความร้อนอื่นๆ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอย ( Regression Analysis ) หาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังงานของอาคาร
รวมต่อปีและพื้นที่ใช้สอยปรับอากาศ เพื่อกาหนดวิธีการคานวณดัชนีการใช้พลังงานรวมต่อปี และ เปรียบเทียบดัชนีการใช้
พลังงานรวมต่อปีของกลุ่มตัวอย่างอาคารสานักงานบริษัทมหาชนกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
อาคารกลุ่มตัวอย่างสามารถใช้ในการกาหนดเกณฑ์การใช้พลังงานในอาคารที่เหมาะสม ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มใช้
พลังงานไฟฟ้ามากหรือน้อยผิดปกติ
หลังจากนั้นจึงดาเนินการศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลจานวนพื้นที่มีการปรับอากาศและข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของอาคาร เพื่อกาหนดดัชนีการใช้พลังงานในอาคาร ( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อเดือน ) ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงานใน
อาคารทั้งหมดจะถูกนามาวิเคราะห์ทางสถิติและเปรียบเทียบกับดัชนีพลังงานในอาคารประเภทเดียวกันและอาคารที่ยังไม่ได้
รับรองมาตรฐาน เพื่อกาหนดเกณฑ์การใช้พลังงานของอาคารสานักงานและแนวทางการประยุกต์ใช้ดัชนีพลังงานเพื่อพัฒนา
เป็นอาคารสีเขียวต่อไป
สมการการคานวณดัชนีการใช้พลังงานของอาคาร
⁄

x =

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศต่อปี

y

=

z

=

ค่าอาคารสีเขียว z =1 (green building)

=

0(non- green building)

=

การใช้พลังงานของอาคารต่อปี

T

⁄

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างต่อปี

(2)

พื่นที่ใช้สอย

(3)
⁄

(4)

พื้นที่ใช้สอย

A+x+y+z =
เมื่อ ;

(1)

พื่นใช้สอย

T

(5)

x คือ ดัชนีพลังงานในระบบปรับอากาศ

Y คือ ดัชนีพลังงานในระบบแสงสว่าง
Z คือ ค่าอาคารสีเขียว
T คือ ดัชนีการใช้พลังงานรวม
A คือ ค่าสัมประสิทธ์ของสมการ
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ผลการศึกษา
ข้อมูลทางด้านกายภาพ :อาคารกลุ่มต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาคารสีเขียว และกลุ่มที่ไม่ใช่ อาคารสี
เขียวทาการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง12 เดือน
กลุ่มอาคารสีเขียว
1.อาคาร a ที่ตั้ง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอย 74,600 ตารางเมตร ลักษณะ อาคารสานักงานบริษัท
มหาชนจานวนชั้น21 ชั้น
2.อาคาร b ที่ตั้ง ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอย 56,000 ตารางเมตร ลักษณะ อาคารสานักงานบริษัท
มหาชน จานวนชั้น 35 ชั้น
3.อาคาร c ที่ตั้ง ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่ใช้สอย 55,741 ตารางเมตร ลักษณะ อาคารสานักงาน
บริษัทมหาชนจานวนชั้น 12 ชั้น
กลุ่มที่ไม่ใช่อาคารสีเขียว
1. อาคาร d ที่ตั้ง อาเภอพระประแดง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอย 60,500 ตารางเมตร ลักษณะ อาคาร
สานักงาน จานวนชั้น 42 ชั้น
2. อาคาร e ที่ตั้ง เขตสีลม กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ใช้สอย 34,600 ตารางเมตรลักษณะ อาคารสานักงาน จานวน
ชั้น 26 ชั้น
จากการศึกษาเกณฑ์การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานได้มีการเปรียบเทียบกลุ่มอาคารสีเขียวและไม่ใช่อาคารสี
เขียวดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบกลุ่มอาคารสีเขียวและไม่ใช่อาคารสีเขียวตามเกณฑ์การออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
ปัจจัยการออกแบบอาคารสีเขียว

อาคารตัวอย่าง

สถาบันอาคารเขียวไทย,(2555)

b

c

d

e

/

/

/

×

×

/

/

/

×

×

/

/

/

×

×

สูงมีนโยบายชัดเจนในด้านอาคารเขียว

/

/

/

/

/

5.การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า

/

/

/

×

×

1.การก่อสร้างที่คานึงความสะอาดสูงสุด

a

2.การออกแบบให้อาคารได้รับแสง
สว่างอย่างเพียงพอ ส่วนที่มีการใช้งาน
ตลอดทั้งวันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
3.การลดพลังงานด้วยระบบปรับอากาศ
และแสงสว่างที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
4.กลุ่มเจ้าของอาคารหรือผู้บริหารระดับ

ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่าอาคารที่ได้มาตรฐานอาคารสีเขียวเช่น อาคาร a,b และ cมีการก่อสร้างที่คานึงความ
สะอาดสูงสุด และการออกแบบให้อาคารได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ ส่วนที่มีการใช้งานตลอดทั้งวันลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
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รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนโดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า ทาให้ทั้ง 3 อาคารเป็นอาคารสีเขียวที่ได้มาตรฐาน ส่วน
อาคาร d และ e พบว่ายังขาดปัจจัยด้านการออกแบบให้อาคารได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ และ การใช้พลังงานทดแทนรวม
ไปถึงการพัฒนาอาคารตามนโยบายผู้บริหารให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติ : ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือนทั้งนี้ไม่รวมถึงพลังงานไอ
น้าหรือพลังงานความร้อนอื่นๆข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากรายงานประจาปีของบริษัทมหาชนในปี 2558 และจากการสอบถามจาก
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการจัดการอาคาร โดยได้มีการสงวนชื่อบริษัทมหาชน และนามาคานวณหา
ค่าดัชนีการใช้พลังงาน จานวน 2กลุ่มอาคาร แสดงดังตารางที่ 2 – 4 ตามลาดับ
ข้อมูลจาก ตารางที่ 2 สรุปดัชนีรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารที่เป็นอาคารสีเขียวข้อมูลการใช้พลังงานรวมต่อปี
ของอาคารสีเขียวกลุ่มตัวอย่าง มีค่าต่าสุดเท่ากับ 5.51 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7.92 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.74 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร และ ดัชนีรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าอาคารที่
ไม่เป็นอาคารสีเขียว ของอาคารสีเขียวกลุ่มตัวอย่าง มีค่าต่าสุดเท่ากับ 8.63 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ
10.19 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.99 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีรวมการใช้ไฟฟ้าบริษัทตัวอย่างรายเดือน ( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
ค่าดัชนีรวมการใช ้ไฟฟ้ าบริษัทตัวอย่างรายเดือน
( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
เดือน
อาคารตัวอย่าง
a
b
c
d
มกราคม
6.88
6.87
6.24
8.72
กุมภาพันธ์
7.05
7.01
6.68
9.04
มีนาคม
7.14
7.37
6.52
9.12
เมษายน
6.86
7.23
6.88
8.63
พฤษภาคม
6.88
7.23
7.24
8.99
มิถน
ุ ายน
6.87
7.31
5.63
8.72
กรกฎาคม
6.91
7.14
7.85
9.12
สิงหาคม
6.87
7.17
7.92
8.83
กันยายน
6.88
7.52
7.85
9.05
ตุลาคม
6.64
7.78
7.92
9.06
พฤศจิกายน
6.68
6.24
6.58
9.12
ธันวาคม
6.51
6.12
6.12
8.77

e
8.99
9.12
8.72
8.82
9.10
9.13
8.95
9.09
10.19
9.06
8.72
8.77

ข้อมูลแสดงในตารางที่ 3 สรุปดัชนีรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศอาคารที่เป็นอาคารสีเขียว ของอาคาร
สีเขียวกลุ่มตัวอย่าง มีค่าต่าสุด เท่ากับ 2.53 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.56 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตาราง
เมตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.13 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร และดัชนีรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบปรับอากาศอาคารที่
ไม่เป็นอาคารสีเขียว ตัวอย่าง มีค่าต่าสุด เท่ากับ 3.45 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.08 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ต่อตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
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ค่าดัชนีการใช ้ไฟฟ้ าบริษัทตัวอย่างรายเดือน
( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
เดือน
อาคารตัวอย่าง
a
b
c
d
มกราคม
3.10
3.09
2.81
3.49
กุมภาพันธ์
3.17
3.15
3.01
3.62
มีนาคม
3.21
3.32
2.94
3.65
เมษายน
3.08
3.25
3.09
3.45
พฤษภาคม
3.10
3.25
3.26
3.60
มิถน
ุ ายน
3.09
3.29
2.53
3.49
กรกฎาคม
3.11
3.21
3.53
3.65
สิงหาคม
3.09
3.23
3.56
3.53
กันยายน
3.10
3.38
3.53
3.62
ตุลาคม
2.99
3.50
3.56
3.62
พฤศจิกายน
3.01
2.81
2.96
3.65
ธันวาคม
2.93
2.76
2.76
3.51

e
3.60
3.65
3.49
3.53
3.64
3.65
3.58
3.64
4.08
3.62
3.49
3.51

ข้อมูลตารางที่ 4 สรุปดัชนีรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบแสงสว่างอาคารที่เป็นอาคารสีเขียว ของอาคารสีเขียวกลุ่ม
ตัวอย่าง มีค่าต่าสุด เท่ากับ 1.41 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.50 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร และ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.09 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ดัชนีรวมการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบแสงสว่างอาคารที่ไม่เป็นอาคารสี
เขียว ของอาคารสีเขียวกลุ่มตัวอย่าง มีค่าต่าสุด เท่ากั บ 3.02กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร มีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.57กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อตารางเมตร และมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร
ตารางที่ 4 ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
ค่าดัชนีการใช ้ไฟฟ้ าบริษัทตัวอย่างรายเดือน
( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
เดือน
อาคารตัวอย่าง
a
b
c
d
มกราคม
2.41
2.06
1.56
3.05
กุมภาพันธ์
2.47
2.10
1.67
3.16
มีนาคม
2.50
2.21
1.63
3.19
เมษายน
2.40
2.17
1.72
3.02
พฤษภาคม
2.41
2.17
1.81
3.15
มิถน
ุ ายน
2.41
2.19
1.41
3.05
กรกฎาคม
2.42
2.14
1.96
3.19
สิงหาคม
2.40
2.15
1.98
3.09
กันยายน
2.41
2.26
1.96
3.17
ตุลาคม
2.32
2.33
1.98
3.17
พฤศจิกายน
2.34
1.87
1.64
3.19
ธันวาคม
2.28
1.84
1.53
3.07

e
3.15
3.19
3.05
3.09
3.19
3.19
3.13
3.18
3.57
3.17
3.05
3.07

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างอาคารสีเขียว a และ b
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Regression Statistics
Multiple R
R Square
Adjusted R Square
Standard Error
Observations

0.999856
0.999713
0.999693
0.018894
48

user:
R square อธิบายได ้
99.97% of the variance
ของการใช ้ไฟ

ANOVA

df
Regression
Residual
Total

SS

MS

F

3 54.70219 18.23406 51078.37
44 0.015707 0.000357
47 54.71789

Coefficients
Standard Error t Stat
Intercept
AIR
LIGHT
GREEN

-

0.592
2.294
0.048
0.924

0.074115 7.99132
0.022422 102.2987
0.022591 2.104425
0.017845 -51.7755

P-value
0.000
0.000
0.041
0.000

ข้อมูลจากตารางที่ 2-5 ได้นาข้อมูลของอาคาร a,b มาทดสอบความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแบบจาลองสมการเพื่อสร้าง
ดัชนีอาคารสีเขียวดังตารางที่ 5 นาค่า Coefficients มาใช้ในสมการที่ 5 ได้สมการทดสอบในสมการที่ 6 พบว่าดัชนีการใช้
พลังงานของอาคารสีเขียวมีค่าเท่ากับ 6.97 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร จึงสามาถนาไปใช้ทดสอบกับอาคารอื่นๆได้
0.59 + 2.29(X) + 0.05(Y) – 0.92(Z)

=

6.97

(6)

ตารางที่ 6 ตารางทดสอบดัชนีอาคารที่อาคารสีเขียวและไม่เป็นอาคารสีเขียว
ตารางทดสอบดัช นีความเป็นอาคารสี
เขียวและไม่เป็นอาคารสีเขียว
เดือน

( กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร )
c
d
e
มกราคม
6.17
8.70
8.95
กุมภาพันธ์ 6.62
9.00
9.07
มีนาคม
6.46
9.07
8.70
เมษายน
6.83
8.62
8.79
พฤษภาคม 7.20
8.95
9.05
มิถุนายน
5.53
8.70
9.08
กรกฎาคม 7.84
9.07
8.91
สิงหาคม
7.91
8.80
9.04
กันยายน
7.84
9.00
10.07
ตุลาคม
7.91
9.02
9.01
พฤศจิกายน 6.51
9.07
8.70
ธันวาคม
6.04
8.74
8.75
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ข้อมูลจากตารางที6่ ตารางทดสอบดัชนีอาคารที่อาคารสีเขียวและไม่เป็นอาคารสีเขียว พบว่าอาคาร Cซึ่งเป็นอาคาร
สีเขียวมีค่าดัชนีอาคารสีเขียวเฉลี่ย 6.90 ค่าดัชนีดังกล่าวมีค่าน้อยกว่าดัชนีอาคารสีเขียวของสมการทดสอบและ อาคาร D,E
ไม่ใช่อาคารสีเขียว มีค่าดัชนีอาคารสีเขียวเฉลี่ย 8.90 , 9.01 ค่าดัชนีดังกล่าวมีค่ามากกว่าดัชนีอาคารสีเขียวของสมการที่ 6
สรุปผลการวิจัย
1. จากการสารวจเบื้องต้นพบว่าปัจจัยสาคัญของการออกแบบที่สาคัญคืออาคารที่ได้มาตรฐานอาคารสีเขียวเช่น มี
การก่อสร้างที่คานึงความสะอาดสูงสุด และการออกแบบให้อาคารได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอ ส่วนที่มีการใช้งานตลอดทั้งวัน
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนโดยการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า และนโยบายของบริษัทที่ชัดเจนใน
การพัฒนาอาคารสานักงาน ทาให้เป็นอาคารสีเขียวที่ได้มาตรฐาน
2. ข้อมูลการใช้พลังงานของอาคารสีเขียวได้มีการพัฒนาแบบจาลองสมการสาหรับคานวณดัชนีการใช้พลังงาน
ดังต่อไปนี้
0.59 + 2.29(X) + 0.05(Y) – 0.92(Z)

=

6.97

3. แบบจาลองสมการการใช้พลังงานได้ทดสอบความถูกต้องกับอาคารอื่นๆที่เป็นอาคารสีเขียวและไม่เป็นอาคารสี
เขียวได้อย่างถูกต้อง
4. แบบจาลองสมการดัชนีการใช้พลังงานนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้กับอาคารอื่นๆเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน
และได้มาตรฐานตามแบบอาคารสีเขียว
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการสร้างแบบจาลองสมการอาคารสีเขียวจากการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีจากข้อมูลดัชนีการใช้ไฟฟ้า
ที่ได้จากอาคารตัวอย่าง ทาให้เกณฑ์การใช้พลังงานไฟฟ้าสอดคล้องกับการใช้งานจริงในประเทศไทยและอาคารตัวอย่างจาก
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แบบจาลองสมการการใช้พลังงานไฟฟ้าควรถูกปรับปรุงและทดสอบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การใช้งานจริงอยู่เสมอ เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีระบบและยั่งยืนในอนาคต
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เ ป็นการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่
สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.) เพื่อศึกษาความต้องการที่มีต่อการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช(xˉ= 4.24, S.D. = 0.75)2.) เพื่อพัฒนา
และหาคุณภาพแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริ
ราช 3.) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ การเรีย นรู้จากผู้ ใช้แ ผนที่ อินโฟกราฟิกแบบมี ปฏิสั มพันธ์บนอินเตอร์ เน็ต เพื่อการประชาสั มพันธ์
สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช 4.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ที่มีต่อแผนที่อินโฟกราฟิก
แบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช ประชากรคือเจ้าหน้าที่ และผู้มา
เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาลศิริราช จานวน 200 คน และกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้า หน้าที่และผู้มารับบริการภายใน
โรงพยาบาลศิริราช โดยการเลือกแบบเจาะจง รวมจานวน 30 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ 1.) ผลสารวจความต้องการพบว่าต้องการ
ให้มีการจัดทาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
อยู่ในระดับมากที่สุด 2.) การพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญ
ในโรงพยาบาลศิริราชมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด(xˉ= 5.00, S.D. = 0.00) และด้านสื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมาก
ที่สุด(xˉ= 4.82, S.D. = 0.29) 3.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการใช้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราชแล้วพบว่ามีคะแนนหลังเรียน(xˉ= 13.20, S.D. = 3.40)สูงกว่าก่อนเรียน
(xˉ= 7.20, S.D. = 3.56)อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติอยู่ที่ระดับ .01(t = -8.53; p < .01)4.) ผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตั วอย่างอยู่ใ นระดั บมาก(xˉ= 4.34, S.D. = 0.60) ซึ่ง เป็นไปตามสมมติ ฐานที่ตั้งไว้ ดัง นั้น แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมี
ปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราชที่สร้างขึ้นสามารถนาไปใช้ได้จริง
คาสาคัญ : แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต, การประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลศิริราช
Abstract
The objectives of this research were to 1) study the need for development of interactive map on
internet for public relation of important places in Siriraj Hospital, (xˉ= 4.24, S.D. = 0.75)2) develop andgain
the quality of interactive map on internet for public relation of important places in Siriraj Hospital, and 3)
study the learning achievement of the people who used an interactive map on internet for public relation
of important places in Siriraj Hospital, and 4) study the satisfaction of people who used an interactive
map on internet for public relation of important places in Siriraj Hospital. The 200 population was officers
and people who came for service in Siriraj Hospital. The samples was 30 officers and people who came
for service in Siriraj Hospital derived from specific random sampling. The research findings were as follow:
1) The need for development of interactive map on internet for public relation of important places in
Siriraj Hospital was at the level of “most”,

100

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

2) the quality on content of interactive map on internet for public relation of important places in Siriraj
Hospital was at the level of “most”(xˉ= 5.00, S.D. = 0.00), and the quality on multimedia of interactive
map on internet for public relation of important places in Siriraj Hospital was at the level of “most”, (xˉ=
4.82, S.D. = 0.29)3) the learning achievement of people who used interactive map on internet for public
relation of important places in Siriraj Hospital found that the posttest score(xˉ= 13.20, S.D. = 3.40) was
significantly higher than pretest score(xˉ= 7.20, S.D. = 3.56) at the level of .01 (t = -8.53; p < .01). 4) the
satisfaction of people who used interactive map on internet for public relation of important places in
Siriraj Hospital was at the level of “much”(xˉ= 4.34, S.D. = 0.60). The can be concluded that the interactive
map on internet for public relation of important places in Siriraj Hospital us able to use.
Keywords: interactive map on internet / public relation /Siriraj Hospital
บทนา
โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 นับเป็น
โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ มีเนื้อที่ 110 ไร่ อาคาร 59 หลัง ปัจจุบันมีจานวนเตียงทั้งสิ้น 2,221
เตียง แพทย์ 851 คน พยาบาล 2,929 คน และผู้ช่วยพยาบาล 2,134 คน รวมบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ อีก 7,547 คน ต่าง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มกาลังความสามารถ (ปี พ.ศ.2553) (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล. (2553). ประวัติโรงพยาบาลศิริราช. จาก http://www.si.mahidol.ac.th/th/)
และด้วยเหตุนี้จึงทาให้ มีผู้มาเข้ารับการบริการจากทางโรงพยาบาล เป็นจานวนมาก ทั้งจากในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ตลอดจนจากต่างจังหวัด นอกจากนี้ภายในบริเวณของโรงพยาบาลศิริราช ยังมีพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชซึ่งเป็น
แหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่สนใจวิทยาการทางการแพทย์ รวมถึงชาวต่างชาติ ที่ให้
ความสาคัญมาเที่ยวชม ทาให้ผู้ที่มาเข้ารับการบริการภายในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชนั้น มีความหลากหลาย และด้วย
ข้อจากัดของพื้นที่บริเวณโรงพยาบาล ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีความแออัด และยากต่อการค้นหาสถานที่ๆ ต้องการใช้บริการจาก
ประเภทของผู้เข้ารับการบริการด้านต่างๆ ทาให้หลายๆครั้ง ผู้เข้ารับการบริการเกิดความสับสนในการค้นหาสถานที่นั้นๆ
เนื่องจากสื่อที่ให้บริการด้านข้อมูลมีไม่เพียงพอกับความต้องการ และไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้เข้ารับบริการเข้าใจได้
อย่างชัดเจน
ดังนั้นทางผู้จัดทาโครงการจึงตระหนักถึงปัญหาของการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแผนที่อินโฟ
กราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราชเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช โดยแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มีความน่าสนใจและมี
ความเหมาะสมในการใช้เป็นสื่อประกอบการประชาสัมพันธ์ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถแทรกข้อมูลได้หลายชนิด
เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ สามารถแทรกการเชื่อมโยงไปยังสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ซึ่ง
คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในอินโฟกราฟิกธรรมดาทั่วไป
การพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราชครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ที่มีต่อการพัฒนาแผนที่อินโฟ
กราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช และเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบใหม่ๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความต้องการที่มีต่อการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
2. เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพของแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากผู้ใช้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลศิริราช ที่มีต่อแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
ระเบียบวิจัย
ขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตารา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยบาลศิริราช รวมไปถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับสื่อประชาสัมพันธ์ แบบชี้นา และเทคโนโลยีสื่อแผนที่แบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต เพื่อมาสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ผู้วิจัยได้นาทฤษฏีการออกแบบและพัฒนาสื่อของ ADDIE Model (Marti F. Julian, Mahle B. Kinzie, Valerie
A. Larsen (2000). V.A. Compelling case experiences: Performance, Practice and Application for Emerging
Instructional Designers, Performance Improvement Quarterly, pp. 38-54.) มีลาดับการพัฒนาเป็น 5 ขั้น ซึ่ง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนาไปใช้
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) มาเป็นหลักการในการสร้างเครื่องมือ
2. นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปหาคุณภาพ การทดสอบความเที่ยงตรง / ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดลองใช้ ก่อนนาไปใช้จริง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามสารวจความต้องการ จากกลุ่มประชากร คือผู้ใช้บริการของ
โรงพยาบาลศิริราช และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช จานวน 200 คน
4. นาผลข้อมูลที่ได้จากการสารวจความต้องการมามาวิเคราะห์และผลิตแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช สาหรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช
5. นาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการพัฒนาให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อเทคโนโลยี
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ เพื่อนามาวิเคราะห์สถิติและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทาการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
6. นาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริ
ราช ที่ได้จากการพัฒนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลศิริราช ได้มาจากวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
7. เก็บรวบรวมข้อมูลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้และประเมินความพึงพอใจโดยการใช้แบบประเมินการรับรู้และ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจากการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ โดยดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทา
การทดลองใช้งานแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริ
ราช เป็นผู้ทาการประเมิน
8. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าร้อยละ
การหาค่าเฉลี่ยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ t-test
ผลการวิจัย
1. ผลการสารวจความต้องการแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่
สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช ผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช ในการใช้แผนที่
อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า ผู้ใช้บริการ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช มีความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์โดยให้คะแนนค่าเฉลี่ยรวม4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องการมากที่สุด
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2. ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
- จากการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราช ทาให้ได้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราช ดังรูป

รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช บนโปรแกรมออกแบบกราฟิก

รูปที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช บนโปรแกรมทาสื่อปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต

รูปที่ 3 ตัวอย่างแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
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รูปที่ 4 กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ต
เพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
- ผลการประเมินคุณภาพ แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญ
ในโรงพยาบาลศิริราช โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ให้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 5.00 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
- ผลการประเมินคุณภาพ แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญ
ในโรงพยาบาลศิริราช โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยี ให้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ในการทดลองใช้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์
โดยให้คะแนนค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ พบว่าอยู่ในเกณฑ์
พึงพอใจมากที่สุด
4. ผลประเมินการรับรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช มีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนทดลองใช้สื่อเท่ ากับ 7.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.56 และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังทดลองใช้สื่อเท่ากับ13.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.40 และผลสัมฤทธิ์
ทางการรับรู้หลังจากได้ทดลองใช้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราช ดังกล่าว กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์หลังการใช้สื่อสูงกว่าก่อนการใช้สื่ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(t = -8.53; p < .01)
จากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่
สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งผลการวิจัยได้เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอการอภิปรายผลในประเด็น
สาคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้
อธิปรายผล
1. ผลการวิจัยด้านคุณภาพของแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่
สาคัญในโรงพยาบาลศิริราชที่สร้างขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้คือ คุณภาพของสื่อผ่านการประเมินด้านเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์จานวน 5 ท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก (xˉ = 5.00, S.D. = 0.00) และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีจานวน 5 ท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (xˉ= 4.82, S.D. = 0.29) ทั้งนี้เพราะตลอดขั้นตอน
การสร้างทั้งในขั้นการวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา นาไปใช้และปรับปรุงได้กระทาภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและให้ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นประเมินผลก็ได้นาชุดกิจกรรมให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลทั้งด้านคุณภาพและด้านสื่อ แล้วจึงนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้และ
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ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่
สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช จนได้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชเพิ่มมากขึ้น และมีความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ที่
ได้พัฒนา
2. ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้ของกลุ่มทดลองหลังการรับรู้ด้วยแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเตอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพั นธ์สถานที่ส าคัญในโรงพยาบาลศิริราชที่สร้างขึ้น พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้ก่อนและหลังโดยการทดสอบค่า t-test พบว่า t เท่ากับ -8.53ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ .01 ซึ่งแสดงว่ากลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้ที่สูงขึ้นมากกว่าก่อนรับรู้สื่อ ทั้งนี้เป็นเพราะ
สื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นเป็นสื่อที่สามารถกระตุ้นให้เกิดความสนใจ เป็นสื่อที่ส่ง เสริมให้เกิดการรับรู้ด้วยตนเองโดยผ่าน
กระบวนการชี้นาโดยการใช้สี,ข้อความ (font) และรูปภ และรูปภาพ ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับ นายสุชาติ เบ็ญจวรรณ และ
นายอาทิตย์ แสงอรุณ ได้พัฒนาแผนผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในรูปแบบสามมิติ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งแผนผังนี้ช่วยอานวยความสะดวกในการค้นหาอาคาร
และสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยได้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าแผนที่ธรรมดาในระดับหนึ่ง (สุชาติ เบ็ญจวรรณ และ อาทิตย์ แสง
อรุ ณ. (2550). แผนผั ง มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี ใ นรูป แบบสามมิ ติ ส าขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.)
3. ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจต่อแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์
สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บน
อินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช ในด้านรูปแบบการแสดงผล ประสิทธิภาพการใช้งาน
และการให้ข้อมูล ที่สร้างขึ้นในระดับคุณภาพมากที่สุด (xˉ= 4.34, S.D. = 0.60) ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้างแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตให้เกิดความน่าสนใจ มีการลาดับข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ชัดเจน พยายามใช้ข้อความสั้นๆ ในการสื่อความหมาย ใช้ภาพประกอบที่มีสีสันเหมาะสมสวยงามเร้าความสนใจ
ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย วรดา นาคเกษม (วรดา นาคเกษม. (2554). การพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม เรื่องกระบวนการงานก่อนผลิตสื่อ , วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.) ได้
ศึกษาเรื่อง การได้ทาการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม เรื่องกระบวนการ
งานก่อนผลิตสื่อ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก
จากผลการวิจัยข้างต้นสรุปว่าแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่
สาคัญในโรงพยาบาลศิริราช ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นสื่อที่มีคุณภาพทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านสื่อเทคโนโลยี เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความน่าสนใจ มีความหลากหลายและเหมาะสมกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทฤษฎีการชี้นา ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงพยาบาลศิริราช และจากผลการหาค่า
คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการรับรู้ของกลุ่มทดลองที่ได้ทดลองใช้สื่อที่สร้างขึ้นแสดงให้เห็นว่าสื่อที่สร้างและพัฒนาขึ้นสามารถ
นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. จากการทดลองใช้แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราชที่ได้พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมทาให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จากการสังเกต
พบว่า ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเลท จึงง่ายต่อการการทดลองและเข้าถึงสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เนื่องจากมีการใช้ภาพ
สัญลักษณ์ที่เรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน ทาให้เกิดการจดจาและการรับรู้ได้ดี นอกจากนั้นยั งมีการบริการตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัสในพื้นที่ให้บริการ ทาให้สามารถใช้บริการในจุดให้บริการนั้นๆได้เลยในกรณี ไม่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตัว
มา หรือในกรณีที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้อีกด้วย
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2. ผู้วิจัยเห็นความสาคัญของการสื่อสารด้วยการแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ เพราะสามารถดึงความสนใจของผู้เรียนรู้
ให้มาสนใจสื่อประชาสัมพันธ์ ทาให้สามารถประยุกต์ไปใช้งานในรูปแบบสื่อใหม่ๆ ได้ด้วยเช่นกัน เช่น พัฒนาเป็นโปสเตอร์
เว็บไซต์ คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ นิทรรศการให้ความรู้ ฯลฯ เนื่องจากสื่อที่พัฒนาขึ้นด้วยรูปแบบของอินโฟกราฟิกนั้นน่าสนใจ
และสามารถใช้เรียนรู้ได้ง่ายดาย
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. การพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราช ที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถนาไปจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆได้ เช่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ บอร์ด
นิทรรศการให้ความรู้ คู่มือการบริการ
2. สามารถพัฒนาแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต กับส่วนงานอื่นๆ ภายในโรงพยาบาลหรือ
หน่วยงานได้ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น
3. ควรมีการสารวจแผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตและสื่อประชาสัมพันธ์แบบเดิม ว่ามีผล
ความพึงพอใจและการรับรู้ต่างกันหรือไม่
4. ควรจะทาให้ แผนที่อินโฟกราฟิกแบบมีปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่สาคัญใน
โรงพยาบาลศิริราช มีเนื้อหาภายในเพิ่มเติม ในเวอร์ชั่นที่เป็นสากลมากขึ้ น เช่น มีการเลือกภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทย
เอกสารอ้างอิง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. (2553). ประวัติโรงพยาบาลศิริราช.
จากhttp://www.si.mahidol.ac.th/th/
วรดา นาคเกษม. (2554). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม เรื่องกระบวนการงานก่อนผลิตสื่อ,
วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญ ญาวิ ทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี การพิ มพ์ คณะครุ ศ าสตร์ อุต สาหกรรมและ
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การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้าจากเครื่องสูบน้าสุญญากาศ
The electricity generation which hydropowerby the syphon
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศหรือที่เรียกว่ากาลักน้้า โดยท้าการประกอบเครื่องสูบน้้า
สุญญากาศขึ้นมาจากถัง 200 ลิตร ส้าหรับสูบน้้าจากแหล่งน้้าขึ้นมาปล่อยผ่านเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 วัตต์ เพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้าเก็บประจุใส่แบตเตอรี่ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท้าการออกเครื่องสูบน้้าสุญญากาศและออกแบบลักษณะของกังหัน
น้้า กังหันน้้าออกแบบโดยใช้ช้อนสแตนเลส จ้านวนใบพัด 9 ใบและทดสอบองศาของท่อทางออกของน้้าที่ไหลออกไปขับกังหัน
น้้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่ระดับ 45 และ 90 องศา ระยะการตั้งเครื่องสูบน้้าสุญญากาศที่ความสูง 1 เมตรโดยท้าการทดสอบ
และบันทึกผลค่ ากระแสและแรงดั นไฟฟ้าที่ผ ลิตได้ เป็น จ้านวน 10 ครั้ง ปรากฏว่ า ที่ ท่อทางออกของน้้ าท้ามุม 45 องศา
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย140.7มิลลิแอมป์ แรงดันไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3.83โวลต์ ขณะที่ท่อทางออกของน้้าท้ามุม 90 องศา
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 131.2มิลลิแอมป์ แรงดันไฟฟ้าได้เฉลี่ย 3.45โวลต์จากผลการทดสอบจึง สรุปได้ว่าเครื่องสูบ
น้้าสุญญากาศสามารถใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ และองศาของท่อทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศมี ผลต่อปริมาณ
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้
ค้าส้าคัญ : การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าเครื่องสูบน้้าสุญญากาศกังหันน้้า
Abstract
This research is the study of electricity generation which hydropower by syphonor Ka Lak Num.
The syphon is made from200 liter tank for pump the water from the resource and flow to 100 watts
generator. Then, the electricity was charged to battery. So, this research has been designed the syphon
and the hydroturbine. The hydroturbine composes of9 pieces of stainless spoon. The angles of outlet
tube which flow the water to hydroturbine were tested at 45 and 90 degree, and adjust the syphon in the
high of 1 meter. Test and record the data for 10 times. The results show this system can generates the
electricityaverages about 140.7mA and the voltage is 3.83V for the angles with 45 degree of outlet tube.
Then, changes the angle of outlet tube to 90 degree, it can generates the electricityaverages about
131.2mA and the voltage is 3.45 V. So, it can be concluded that the syphon can generates the electricity
and the angle of outlet tube have effected to the amount of electricity and voltage.
Keywords: hydropower system, syphon, hydro turbine
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บทน้า
ประเทศไทยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้้ามาเป็นระยะเวลานาน แต่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า
ขนาดใหญ่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนักเนื่องจากความไม่เหมาะสมของภูมิประเทศ ดังนั้นการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้้าจึง
มุ่งเน้นมายังการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าขนาดเล็ก เช่น ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นต้น (กระทรวงพลังงาน, 2554)
ไฟฟ้าพลังงานน้้า คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากพลังน้้า โดยใช้พลังงานจลน์ของน้้าซึ่งเกิดจากการปล่อยน้้าจากที่สูงลงสู่ที่ต่้าหรือการ
ไหลของน้้ า หรื อการขึ้ น -ลงของคลื่น หรื อเก็ บ น้้า ไว้ ใ ห้อยู่ ใ นระดั บ สูง จนมี ปริ มาณน้้าและแรงดั นมากพอเพื่ อไปหมุ นกัง หั นน้้ า
(Turbine) ซึ่งต่อเข้ากับเพลาของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ท้าให้เกิดการเหนี่ยวน้าขึ้นภายในเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้น
(ธวัช ชัย อั ตถวิบู ลย์ กุล , 2547) โดยพลัง งานไฟฟ้ าที่ ไ ด้จากพลั งงานน้้า นี้ขึ้ นอยู่ กับ ปริ มาณน้้ า ความแตกต่างของระดับ น้้า และ
ประสิทธิภาพของกังหันน้้าและเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้าและพลังงานจากพลังน้้า
การผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าได้มีการศึกษาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
(พลังวัชร์แพ่งธีระสุขมัยและคณะ, 2554) การออกแบบระบบการท้างาน (รัชพล สันติวรากร, 2557) และพัฒนาศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้า (รังสรรค์ เพ็งพัด และคณะ, 2555) เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยการไหลเองของน้้าจาก
แหล่งน้้าตามธรรมชาติ
ดัง นั้นงานวิ จัย นี้จึง มุ่ง เน้น ไปที่ การทดสอบผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้า โดยอาศั ย เครื่องสูบ น้้ าสุ ญญากาศเป็ นอุป กรณ์ หลั ก และ
ออกแบบลักษณะกังหันส้าหรับใช้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าดังกล่าว (ประไพ จักษุจินดา, 2552) และทดสอบองศาของท่อ
ทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศที่ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าโดยใช้เครื่องสูบน้้าสุญญากาศ
2. ศึกษาปัจจัยด้านองศาของท่อทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศที่ส่งผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการด้าเนินการวิจัยนี้ไ ด้แบ่ง การท้างานออกเป็น ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่ องสูบ น้้าสุ ญญากาศการออกแบบ
กังหันส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า การเตรียมเครื่องสูบน้้าสุญญากาศส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า และขั้นตอนการท้า
การทดสอบ ซึ่งมีลักษณะการด้าเนินการดังต่อไปนี้
1. การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้้าสุญญากาศ
การสร้างเครื่องสูบน้้าสุญญากาศส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า ดังภาพที่ 1 ได้ท้าการออกแบบและสร้างตามแบบที่
คุณผ่านเมฆ ป้อมศิลา ได้ออกแบบไว้ คือ ใช้ถังเหล็กขนาด200 ลิต ร1 ถัง ต่อท่อพีวีซีเข้ากับตัวถัง ประกอบด้วยทางเข้าของน้้าใช้
ท่อพีวีซีขาด 6/8 นิ้ว ทางออกของลมใช้ท่อพีวีซีขาด 6/8 นิ้ว และทางออกของน้้าใช้ท่อพีวีซีขาด 2 นิ้วแล้วค่อยๆลดขนาดจนเหลือ
6/8 นิ้ว มีวาล์วเปิดปิดน้้าทั้ง 3 ช่องทาง (สมชาย ฐานเจริญ, ไม่ปรากฏปี) จากนั้นน้าถังติดตั้งไว้บนโครงเหล็กที่ความสูง 1 เมตร
จากพื้นระนาบแสดงดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 การออกแบบเครื่องสูบน้้าสุญญากาศโดยใช้โปรแกรม Auto Cad
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ภาพที่ 2 เครื่องสูบน้้าสุญญากาศส้าหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า
2. การออกแบบกังหันส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า
การออกแบบกังหั นน้้าส้าหรับระบบผลิ ตไฟฟ้าพลังงานน้้ า ได้ออกแบบลักษณะของกัง หัน ที่ มีลักษณะฐานเป็นพลาสติ ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้วใบพัดท้าจากช้อนสแตนเลสมีจ้านวนใบพัด 9 ใบ
3. การเตรียมเครื่องสูบน้้าสุญญากาศส้าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า
การเตรียมเครื่องสูบน้้าสุญญากาศให้พร้อมส้าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้ามีวิธีการดังต่อไปนี้
- เติมน้้าใส่ในถัง 200 ลิตร (เครื่องสูบน้้าสุญญากาศ) จนเต็ม
- การเปิดวาล์วถังพักน้้าให้น้าไหลผ่านท่อพีวีซีออกไปขับใบกังหันน้้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์
- เปิดวาล์วที่ท่อทางออกของลมเพื่อไล่อากาศในถังให้เป็นสุญญากาศและปิดวาล์ว
- เมื่ออากาศในถังมีสภาพเป็นสุญญากาศแล้ว แรงดันในถังน้้าจะสูบน้้าจากแหล่งน้้าขึ้นมายังถังเกิดเป็นระบบหมุนเวียนน้้า
สุญญากาศ
- พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าผลิตได้จะถูกประจุเก็บไว้ที่แบตเตอรี่
4. ขั้นตอนการท้าการทดสอบ
การทดสอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศหลังจากเตรียมความพร้อมโดยเติมน้้าใส่ถังพักน้้ากระทั่ง
น้้าเต็มถังจึงท้าการเปิดวาล์วปล่อยน้้าออกจากถังพักน้้า แรงดันในถังน้้าจะสูบน้้าจากแหล่งน้้าขึ้นมายังถังเกิดเป็นระบบหมุนเวียน
น้้าสุญญากาศ น้้าที่ออกถังจะไหลผ่านท่อพีวีซีเข้าไปขับใบกังหันท้าให้เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาและถูกเก็บไว้ใน
แบตเตอรี่ บันทึกผลค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า
ซึ่งปัจจัยที่ต้องการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศ จะทดสอบที่ปัจจัยเรื่ององศาของ
ท่อทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศที่มุม 45 องศาและ 90 องศา โดยท้าการติดตั้งทดสอบที่ระดับความสูง 1 เมตรจาก
พื้นระนาบจากนั้นเปรียบเทียบค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าที่บันทึกได้จากการทดลอบ ทั้งนี้ท้าการทดลองซ้้าเป็นจ้านวน 10 ครั้งเพื่อ
ทดสอบเสถียรภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า

ภาพที่ 3 ชุดอุปกรณ์การทดสอบทิศทางของท่อน้้าด้านทางออก
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ผลการวิจัย
การทดสอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศ หลังจากท้าการออกแบบกังหันน้้าส้าหรับติดตั้งเข้ากับ
เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์แล้วผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า เรื่ององศาของท่อทางออกของน้้าจาก
เครื่องสูบน้้าสุญญากาศโดยท้าการติดตั้งที่ระดับความสูง 1 เมตรจากพื้นระนาบตามล้าดับ เปิดวาล์วถังพักน้้าให้น้าไหลผ่านท่อพีวีซี
โดยท่อด้านทางออกของน้้ าทดสอบที่มุม 45 องศา และ 90 องศา ออกไปขับใบกังหันน้้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้ าบันทึ กข้อมู ล
ค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เพื่อท้าการเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต พลังงานไฟฟ้า โดยท้าการ
ทดสอบซ้้าเป็นจ้านวน 10 ครั้ง ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 1ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศที่ความสูง 1 เมตร องศาของท่อทางออกของน้้า45
องศา และ 90 องศา

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย

องศาของท่อทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศ
45 องศา
90 องศา
ค่ากระแสไฟฟ้า (mA)
ค่าแรงดันไฟฟ้า (V)
ค่ากระแสไฟฟ้า (mA)
ค่าแรงดันไฟฟ้า (V)
147.5
3.80
139.3
3.59
141.5
3.76
139.9
3.46
140.6
3.85
129.4
3.42
140.5
3.87
137.0
3.46
141.1
3.89
131.1
3.45
137.1
3.84
129.6
3.41
139.8
3.81
120.6
3.44
138.6
3.82
130.4
3.39
141.5
3.84
127.2
3.45
138.5
3.83
128.0
3.42
140.7
3.83
131.2
3.45

จากตารางที่ 1 หลังจากติดตั้งเครื่องสูบน้้าสุญญากาศส้าหรับ ผลิตไฟฟ้าพลังงานน้้า เมื่อ เปิดวาล์วถังพักน้้าให้น้าไหลผ่าน
ท่อพีวีซีออกไปขับใบกังหันน้้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่ร ะดับ ความสูง 1 เมตรโดยองศาของท่อทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้า
สุญญากาศท้ามุม 45 องศาบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ท้าการทดสอบซ้้าเป็นจ้านวน 10 ครั้ง ปรากฏว่า การ
ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่าเฉลี่ย 140.7มิลลิแอมป์ แรงดันไฟฟ้าได้ค่าเฉลี่ย3.83โวลต์
ขณะที่การทดสอบองศาของท่อทางออกของน้้าจากเครื่องสูบน้้าสุ ญญากาศท้ามุม 90 องศาบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าและ
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ ท้าการทดสอบซ้้าเป็นจ้านวน 10 ครั้ง ปรากฏว่า การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ค่าเฉลี่ย 131.2มิลลิแอมป์ แรงดันไฟฟ้าได้ค่าเฉลี่ย3.45 โวลต์
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ภาพที่ 4 ค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการทดลองจ้านวน 10 ครั้ง

ภาพที่ 5 ค่าแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการทดลองจ้านวน 10 ครั้ง
สรุปและอภิปลายผล
จากการวิจัยศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศพบว่าเครื่องสูบน้้าสุญญากาศสามารถน้ามาใช้ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการเก็บประจุใส่แบตเตอรี่ และเมื่อท้าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้้า
สุญญากาศ โดยศึกษาทดสอบองศาของท่อทางออกของน้้าที่ไหลออกไปขับกังหันน้้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่ระดับ 45 และ 90
องศา ตามล้าดับ ระยะการตั้งเครื่องสูบน้้าสุญญากาศที่ความสูง 1 เมตร ปรากฏว่า การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศองศา
ของท่อทางออกของน้้าที่ระดับ 45 องศา สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้ดีกว่าองศาของท่อ ทางออกของน้้าที่ระดับ
90 องศา เนื่องจากทิศทางการไหลของน้้าที่ไหลผ่านกังหันน้้าของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบใบพัดจากช้อนสแตนเลสของท่อ
ทางออกของน้้าที่ระดับ 45 องศา สามารถท้าให้กังหันน้้าหมุนท้าความเร็วรอบได้มากกว่ าท่อทางออกของน้้าที่ระดับ 90 องศา จึง
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ดีกว่า
จึง สรุป ได้ว่า ลั กษณะขององศาของท่ อทางออกของน้้าที่ ไหลออกไปขับ กัง หันน้้ าของเครื่ องก้ าเนิดไฟฟ้ ามี ผ ลต่ อปริ มาณ
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเครื่องสูบน้้าสุญญากาศ
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Comparative Study in Taste, Smell, Color and Saltiness between
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บทคัดย่อ
พาสต้าเป็นอาหารที่บ่งบอกวัฒนธรรมการกินของชาวอิตาลี พาสต้าส่วนมากจะแตกต่างกันเพียงลักษณะรูปแบบชอง
เส้นพาสต้า ที่ทาให้มีการเรียกชื่อพาสต้าต่างกัน และยังมีการเสริมคุณค่าทางโภชนาการลงไปในเส้นพาสต้าอีกด้วย เช่นการนา
ผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ของไทย ผสมผสานกับพาสต้าที่เป็นอาหาร วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้โดยการประยุกต์ใช้ชะครามใน
การเป็นส่วนผสมในการทาเส้นพาสต้า เพื่อทดสอบการยอมรับ ของผู้บริโภคด้วยวิธี 5-point hedonic scale จากจานวนผู้
ทดสอบ 30 คน และนาไปวิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยวิธี t-test ต่อไป
การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยทั้ง 5 ผู้ บริโภคมีความเห็นด้วยในระดับมากกับรสชาติของเส้นพาสต้า สีของ
เส้นพาสต้า ความเค็มจากชะครามอบแห้ง และในด้านความชอบโดยรวม อีกทั้งผู้บริโภคมีความเห็นด้วยในระดับมากที่สุดใน
ด้านกลิ่นของเส้นพาสต้า จึงสามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งนั้น สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
น่าสนใจ และเกิดประโยชน์จากการแปรรูปผักพื้นบ้านของไทยอีกด้วย
คาสาคัญ: ชะครามอบแห้ง, เส้นพาสต้า, คุณสมบัติพิเศษ

Abstract
Pasta is a cultural dish of Italian, The main ingredients for making pasta should be wheat flour, egg,
salt, and some water. Only shaping of pasta makes it different in the names. Nowadays, the development
of making pasta is not only for making more shapes, but also adding more nutrients e.g. orange pasta
from carrot and green pasta from spinach. From this topic, the researcher found that the application of
using traditional Thai vegetable of dried Seablite to be ingredients for making pasta can be a good way of
developing pasta as European food which a goal of the experiment. The application of dried Seablite to
be an ingredient for pasta making process by acceptance testing of 30 consumers using 5-point hedonic
scale from the score 1-5 and analyzing the result by using statistical program with t-test. The result
showed that:
With regard to comparing 5 factors, consumers accepted taste of pasta, color of pasta, smell,
saltiness from dries Seablite at the high level based on Scale of Best. In addition, consumer accepted the
smell of pasta at the very high level. So we can conclude that the pasta product from dried Seablite can
be an interesting product and can be developed from traditional Thai vegetable.
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Keywords: dried seablite, pasta, special properties
บทนา
พาสต้า ถือเป็นอาหารอิตาลีที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการกินของชาวอิตาลีได้เป็นอย่างดี และอาหารชนิดนี้ได้เข้ามาใน
ประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน และคนไทยก็ให้การตอบรับในอาหารชนิดนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว เห็นได้จากในร้านอาหาร
ไทยหรือร้านอาหารไทยประยุกต์ส่วนใหญ่ มักจะนาเส้นพาสต้า มาประยุกต์ใช้ในอาหารไทยจานหลักเช่น สปาเก็ตตี้ซอสแกง
เขียวหวาน สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาหรือผัดฉ่า เป็นต้น หรืออาจเป็นการพัฒนารูปแบบการนาเสนอเส้นพาสต้าในรูปแบบใหม่ๆ โดย
อาจมีการเพิ่มคุณประโยชน์ เพิ่มสีสัน เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น อาทิเส้นพาสต้าสีแดงจากบีทรูท เส้นพาสต้าสีดา
จากหมึกของปลาหมึก พาสต้าเส้นโฮลวีท และพาสต้ามีเขียวเสริมไฟเบอร์จากผักโขมเป็นต้น โดยเส้นพาสต้าที่มีการประยุกต์
เป็นรูปแบบในการรับประทานใหม่ๆดังที่กล่าวมานี้ จะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิม คณะผู้วิจัยเห็นว่าจะเป็น
การดีไม่น้อย ถ้าจะมีการพัฒนาเส้นพาสต้าจากรูปแบบของเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิม ให้มีความแปลกใหม่และเพิ่มคุณประโยชน์
โดยใช้ผักพื้นบ้านไทยที่แลดูไร้ค่า มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบใหม่ๆ โดยเป็นการนาทรัพยากรมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดประยุกต์ใช้ชะครามอบแห้งมาใช้เป็นส่วนผสมของ
แป้งสาลีสาหรับทาเส้นพาสต้า ทั้งในเส้นพาสต้าแบบสดและเส้นพาสต้าแบบอบแห้ง โดยชะครามนั้นมีคุณสมบัติในการเป็น
สมุนไพรและมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย (นภาพร, 2556) อีกทั้งโดยทั่วไป
ชะครามมักจะถูกนามาใช้ในการประกอบอาหารเช่น นามาเป็นส่วนประกอบของแกง ยา รับประทานจิ้มกับน้าพริก เป็นเครื่อง
เคียง อีกทั้งยังมีการนาชะครามสดมาทาการอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์
(อัมพรศรีและคณะ, 2556) มาแล้ว
โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทาการต่อยอดจากงานวิจัยที่มีการนาเอาชะครามอบแห้ง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทาขนม
กุยช่ายและขนมข้าวเกรียบปากหม้อ ซึ่งจะใช้ชะครามแทนไส้กุยช่ายและแทนไส้ดั้งเดิมของขนมข้าวเกรียบปากหม้อ (กัญญา
พัชร, 2558) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในการพัฒนาเป็นผลิ ตภัณฑ์
อาหารรูปแบบใหม่ๆ และเป็นการทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อได้เส้นพาสต้า จากแป้งสาลีที่มีส่วนผสมของชะครามอบแห้ง
2. เพื่อศึดษาความพึงพอใจของผู้บริโภคในรสชาติ กลิ่น สี และความเค็มของเส้นพาสต้าทีผ่ สมชะครามอบแห้ง
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติ สี กลิ่น และความเค็มระหว่างเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมกับเส้นพาสต้าที่
ผสมชะครามอบแห้ง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขั้นตอนการเตรียมชะครามอบแห้ง
นาชะครามที่ได้มาจากจังหวัดสมุทรสาคร มาทาการเด็ดเพื่อเลือกเฉพาะส่วนที่รับประทานได้ จากนั้นทาการล้างและ
บีบเพื่อทาการสเด็ดน้าออก เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับขั้นตอนการลวก โดยนาชะครามลงทาการต้มในน้าเดือดจัดที่มีส่วนผสม
ของน้าตาลทรายขาว 0.5% ของปริมาณน้า ซึ่งมีอัตราส่วนของปริมาณชะครามต่อปริมาณน้าคือ 2:1 แล้วทาการลวกเป็นเวลา
5 นาที จากนั้นนาชะครามที่ผ่านการลวกแล้วทาการแช่ลงในน้าเย็น ที่มีอัตราส่วนของปริมาณน้าต่อปริมาณน้าแข็งเป็น 2:1
เช่นเดียวกัน
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2. ขั้นตอนการอบชะคราม
นาชะครามที่ผ่านการลวกในชั้นตอนแรก ทาการบีบน้าออกครั้ งสุดท้าย ก่อนทาการอบในเครื่องอบแห้งเป่าลมร้อน
(abc electro, Kirchheim-Teck, Germany) โดยการกระจายในถาดสาหรับอบให้ถั่วถึง ซึ่งการอบชะครามจะให้ระดับความ
ร้อนที่ 3 อุณหภูมิภายในตู้อบประมาณ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงดังเมื่อชะครามที่อบแห้งสนิทแล้วทาการเก็บใน
ถึงพลาสติกปิดสนิทเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทาขนมกุยช่ายและขนมข้าวเกรียบปากหม้อไส้ชะครามต่อไป
3. ขั้นตอนการทาเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้ง
วัตถุดิบในการทาเส้นพาสต้ามีดังต่อไปนี้
แป้งสาลี (แป้งสาลีทาเค้ก)
200 กรัม
ไข่ไก่ฟองใหญ่
2
ฟอง
เกลือ
1
ช้อนชา
ชะครามอบแห้ง
10
กรัม
วิธีทา
- เทแป้งลงไปในชามผสม ทาหลุมตรงกลาง เติมไข่ไก่ ค่อยๆตะล่อมแป้งกับไข่ให้เข้ากันดี รวมแป้งให้เป็นก้อน
โรยนวลแป้งบนเขียงให้ทั่ว จากนั้นจึงนาแป้งมานวดให้เนียน นาพลาสติกแร็ปมาคลุมแป้ง และพักไว้ประมาณ 30 นาทีก่อนทา
การรีดแป้ง
- โรยนวลแป้งบนเขียง นาแป้งมารีด โรยแป้งนวล เพื่อไม่ให้แป้งติดกัน แล้วพักไว้ประมาณ 10 นาที
- นาแป้งที่รีดเสร็จ ยืดออกอีกให้ได้เส้นบะหมี่ที่มีความหนาเท่ากัน ตัดแป้งตามความกว้างของเส้นที่ต้องการ

ภาพที่ 3.1 วัตถุดิบในการทาเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้ง
ที่มา : ภาพถ่ายโดยกัญญาพัชร เพชราภรณ์เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนในการทาเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้ง
ที่มา : ภาพถ่ายโดย กัญญาพัชร เพชราภรณ์ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
จากส่วนผสมและวัถุดิบในการทาเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้ง จากภาพที่ 3.1 นาแป้งสาลี 200 กรัม เทลงในอ่าง
ผสม จากนั้นใส่ไข่ไก่เบอร์ 1 จานวน 2 ฟอง จากนั้นเติมชะครามอบแห้งพอประมาณ แล้วตะล่อมแป้งให้เข้ากันนวดจนแป้งไม่
ติดมือแล้วพักโดไว้ประมาณ 30 นาที ตามภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการรีดแป้งและตัดเป็นเส้นพาสต้า
ที่มา : ภาพถ่ายโดย กัญญาพัชร เพชราภรณ์ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
หลักจากการพักแป้งไว้แล้วเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นโรยแป้งนวลแล้วทาการรีดแป้งให้บาง จากนั้น โดรยแป้งนวล
ลงบนตัวแป้งอีกครั้งด้านบน แล้วทาการพับเพื่อที่จะทาการตัดเป็นเส้นต่อไปตามลาดับ จากนั้นทาการตัดแป้งที่ทาการพับแล้ว
ให้มีความกว้าง 0.5 เซนติเมตร แล้วทาการแยกเส้นไม่ให้ตดิ กัน ดังภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.4 เส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้งที่ต้มแล้ว
ที่มา : ภาพถ่ายโดย กัญญาพัชร เพชราภรณ์ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
จากนั้นนาเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้งที่ตัดเป็นเส้นเรียบร้อยแล้ว ทาการต้มในน้าเดือดเป็นเวลา 10 นาที
เพื่อที่จะใช้ในการประกอบอาหารต่อไป
4. การทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค
นาเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งที่ตม้ แล้ว นาไปทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส
และการยอมรับของผู้บริโภคด้วยวิธี 5-point hedonic scale โดยมีจานวนผู้ทดสอบ 30 คน จากบุคลากรและนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีการทดสอบทั้ง 5 ด้านคือ รสชาติของเส้นพาสต้า สีของเส้นพาสต้า กลิ่น ความเค็มจาก
ชะครามอบแห้ง และ ความชอบโดยรวม โดยมีคะแนนความพึงพอใจคือ 5= มากที่สุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย, 1=
น้อยที่สุด ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของเบสต์ (Best, 1986: p. 78) ซึ่งมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60
หมายถึง
มีความเห็นด้วยในระดับน้อย
มีความเห็นด้วยในระดับน้อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80
หมายถึง
จากนั้นนาคะแนนความพึงพอใจจากผู้บริโภคทั้งหมดเข้าโปรแกรมการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของรสชาติ กลิ่น สี และความเค็มระหว่างเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิม กับเส้นพาสต้าผสมชะครามอบแห้งด้วย T-test ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ (α) .05 ตอไป
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ผลการวิจัย
การประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคทางสถิติของ เส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้ง
นั้น จะมีการรวบรวมคะแนนการประเมินจากผู บริโภค จากการประเมินผลความพึงพอใจ ของผู บริโภคโดยวิธี 5-point
hedonic scale ทั้งหมด มาวิเคราะหขอมูลและประเมินผลทางสถิติเพื่อหา ความแตกต่างดวยวิธี T-test ดังตารางที่ 1
ตารางที่1 ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผู บริโภคในเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสม
ชะครามอบแห้ง
ตัวอยาง/ปจจัยที่ใชในการประเมิน
รสชาติของเส้นพาสต้า
สีของเส้นพาสต้า
กลิ่น
ความเค็มจากชะครามอบแห้ง
ความชอบโดยรวม

เส้นพาสต้าแบบดั้งเดิม
(x ± SD)
4.00 ± 0.64
4.53 ± 0.63
3.33 ± 0.48
1.00 ± 0.00
3.56 ± 0.73

เส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้ง
(x ± SD)
4.20 ± 0.55
3.90 ± 4.80
4.30 ± 0.53
3.73 ± 0.52
4.10 ± 0.48

จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผู บริโภคทั้ง 5 ปจจัย นั้นพบวา ในดานรสชาติ
ของเส้นพาสต้า กลิ่น ความเค็มจากชะครามอบแห้ง และความชอบโดยรวมของเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้ง ไดคะแนน
การยอมรับจากผูบริโภคมากกวาเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมโดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานรสชาติของเส้นพาสต้า เปน
4.20 ± 0.55 a, คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานกลิ่นเปน 4.30 ± 0.53 a, คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานความเค็มจาก
ชะครามอบแห้งเปน 3.73 ± 0.52 a, และคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยในดานความชอบโดยรวมเป็น4.10 ± 0.48 aตามลาดับ ส
วนเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมนั้นไดคะแนนการยอมรับจากผูบริโภคมากกวาเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งในดานของสีของเส้น
พาสต้า ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเปน 4.53 ± 0.63 a
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ดาน ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตี ่อเส้น
พาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้ง
ตัวอยาง/ปจจัยที่ใชในการประเมิน
รสชาติของเส้นพาสต้า
สีของเส้นพาสต้า
กลิ่นns
ความเค็มจากชะครามอบแห้ง
ความชอบโดยรวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t
-1.293
4.289
-9.522
-28.745
-3.764

t-test for equality of mean
df
29
29
29
29
29

Sig.
0.206
0.000*
0.000*
0.000*
0.001*

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ดานที่ใชในการ ประเมินความพึงพอใจของผู
บริโภคที่มีตอเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้ง พบวาจากปจจัยที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ
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ทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคในดาน สีของเส้นพาสต้ากลิ่น ความเค็มจากชะครามอบแห้ง และ ความชอบโดยรวมระหวาง
เส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งนั้น มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติโดยที่ F≤0.05 ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% สวนปจจัยที่ใชในการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของผู บริโภคในดานรสชาติของเส้น
พาสต้านั้น ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติโดยที่ F=.206หรือF≥0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถกล
าวไดวาปจจัยในดานของรสชาติของเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิมและเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งนั้นไมมีความแตกตางกัน
การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยทั้ง 5 ดาน ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตี อเส้นพาสต้า
ที่ผสมชะครามอบแห้งโดยอิงตามเกณฑ์ของเบสต์สามารถกล่าวได้ว่าผู้บริโภคมีความเห็นด้วยในระดับมากกับรสชาติของเส้น
พาสต้าสีของเส้นพาสต้าความเค็มจากชะครามอบแห้ง และในด้านของความชอบโดยรวมนั้นผู้บริโภคมีความเห็นด้วยในระดับ
มากอีกด้วยตามลาดับอีกทั้งผู้บริโภคมีความเห็นด้วยระดับมากที่สดุ ในด้านกลิ่นของเส้นพาสต้า
สรุปและอภิปรายผล
ผลิตภัณฑเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งจากผลการทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสของ ผูบริโภคทั้ง 5
ปจจัยนั้นพบว่า ผลิตภัณฑไดรับคะแนนความพึงพอใจจากผูบริโภคในระดับมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑเส้นพาสต้าแบบดั้งเดิม
เนื่องดวยผลิตภัณฑเส้นพาสต้าที่ผสมชะครามอบแห้งเปนที่พึงพอใจของผูบริโภค และไดรับการตอบรับจากผูบริโภคในระดับดี
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่น าสนใจและแปลกใหม่ อีกทั้งยังมีการนาเอาผั กพื้นบ้านมาทาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเกิด
ประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
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บทคัดย่อ
การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและสารฟอสฟีนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด,maize weevil ใช้พันธุ์ข้าวในการทดลอง 8
พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1 ปทุมธานี60 สุพรรณบุรี60 สุพรรณบุรี90 กข23 ชัยนาท1 หอมคลองหลวง1 ขาวดอกมะลิ105 และ
ข้าวกล้องหอมมะลิเป็นชุดเปรียบเทียบ ปล่อยด้วงงวงข้าวโพดจานวน 10 คู่ ลงไปในขวดแก้วที่มีพันธุ์ข้าวละ 100 เมล็ด พันธุ์
ข้าวละ 4 ซ้า วางแผนการทดลองแบบ CRD ผลการทดลองพบว่าพันธุ์ข้าวต้านทานจะมีจานวนลูกหลานน้อย ระยะในการ
พัฒนายาวนาน และน้าหนักตัวเฉลี่ยน้อยพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 แสดงลักษณะการต้านทานมากที่สุดคือ 3.75 ตัว 42.25 วัน
และ 1.71 มก. ตามลาดับ ในขณะข้าวกล้องหอมมะลิมีค่า 44.25 ตัว 28.75 วัน และ 2.20 มก. ตามลาดับ เมื่อนาด้วงงวง
ข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี90 มาทดสอบกับสารฟอสฟีนที่ระดับความเข้มข้น 1.94 3.87 5.54 7.79 และ 9.74 µl พบว่า
ค่า LC50 ในชั่วโมงที่ 5 มีค่า 3.80 ในขณะข้าวกล้องหอมมะลิ ค่า LC50 ในชั่วโมงที่ 7 มีค่า 8.87
คาสาคัญ: พันธุ์ข้าวต้านทาน, ฟอสฟีน, ด้วงงวงข้าวโพด
Abstract
The use of resistant rice varieties and phosphine in controlling maize weevil was conducted. Eight
rice was used varieties for experiment, namely, Pathumthani1, Pathumthani60, Suphanburi60,
Suphanburi90, RD23, Chainat1, Homkrongloung1, KhoaDawk Mali105 and Hom Mali (Khoa Kong) was used
as control. 10 pairs of maize weevil were reared on 100seeds of each varieties in grass vial. CRD with four
replications were applied for the experiment. Theexperimental results founded that the resistant rice
varieties were defined as low number of adult emergence, longer developmental periods and the average
low weight of adult. Suphanburi90 showed the resistant rice variety as follows: 3.75 adult 42.25 day และ
1.71mg, respectiviely. Comparing with Hom Mali (Khoa Kong) as 44.25 adult 28.75 dayand2.20mg. Adults
of maize weevil were test with five phosphine concentrations; 1.94 3.87 5.54 7.79 และ 9.74 µl. The LC50 at
five hours phosphine on maize weevil form Suphanburi90 was 3.80 while the Hom Mali (Khoa Kong) at
seven hours was 8.87
Keywords: resistant rice varieties, phosphine, maize weevil
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คานา
ข้าวเป็นธัญพืชอาหารหลักและเป็นแหล่งโภชนาการที่มีความสาคัญต่อประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นแหล่ง
ปลูกข้าวและส่งออกตลาดโลกมากที่สุด หลังจากที่มกี ารเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาเกษตรกรจะนาผลผลิตมาเก็บไว้ ถุงกระสอบ ยุ้งฉาง
โรงสี ไซโล ฯลฯ ก่ อนที่จะนาไปบริโภคหรือส่งออกขาย ผลผลิ ตข้าวส่วนใหญ่มักจะได้รับความเสียหายในระหว่างการเก็บรักษา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่สาคัญ 2 ประการ คือปัจจัยทางกายภาพ (physical factor) ได้แก่ อุณหภูมิและ
ความชื้น และปัจจัยทางชีวภาพ (biological factor) ได้แก่ แมลง ไร เชื้อรา นกและหนู ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าแมลงเป็นศัตรูสาคัญ
และสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวมากที่สุดเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เป็นเวลา 6 เดือน จะได้รับความเสีย หาย22 เปอร์เซ็นต์ (กรม
วิชาการเกษตร, 2548)
ด้วงงวงข้าวโพด (Maize weevil) เป็นแมลงศัตรูเมล็ด พันธุ์ที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวสารสร้างความเสียหายทั้ ง
คุณภาพและปริมาณ โดยที่แมลงจะกัดกินและวางไข่ในเมล็ดข้าว ตัวหนอนจะกัดกินอยู่ภายในเมล็ดข้าว ทาให้เมล็ดข้าวมีลักษณะ
เป็นรูพรุน กลวง ส่วนตัวเต็มวัยแทะเล็มเมล็ดให้เป็นรอยหรือเป็นรู และขับถ่ายของเสียออกมาจนเมื่อนาไปทาให้อาหารจะมีกลิ่น
เหม็น(พรทิพย์และคณะ, 2548)จากการศึกษาของ Babarindeet al, (2013) พบว่าในอุตสาหกรรมการทา Pastas ด้วงงวง
ข้าวโพดเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาลายทาให้เมล็ดพันธุ์เกิดความเสี ยหายทั้งคุณภาพและปริมาณ การสูญเสียน้าหนักของผลผลิต ไม่
สามารถนาเมล็ดพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ได้อีก นอกจากนี้ Murataet al., (2008) รายงานว่าในอุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อสปาเก็ตตี้ใน
ญี่ปุ่นก็ได้รับความเสียหายจากการเข้าทาลายของด้วงงวงข้าวโพดเช่นกันโดยเฉพาะในการส่งข้าวออกขายนั้นถ้าผลผลิตเมล็ดข้าวไม่
สมบูรณ์ หรือมีแมลงปะปนอยู่นั้นจะสร้างความไม่พอใจ ความราคราญใจแก่ผู้ซื้อเป็นอันมาก ยิ่งในการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ
อาจถูกตีกลับ เสียชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอันมาก (พรทิพย์และคณะ, 2548)
การป้องกันกาจัดส่วนใหญ่จะใช้วิธีการรมสาร (fumigation) สารเคมีที่นิยมมาใช้ในการรมมีหลายชนิด เช่น เมธิลโบไมด์
ฟอสฟีน (สารเมธิลโบไมด์ถูกยกเลิกใช้ในแถบประเทศยุโรปและในประเทศที่กาลังพัฒนา (Sutton, 2010) เนื่องจากเป็นวิธีการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซที่แทรกซึมทะลุผ่านเข้าไปข้างในกองผลผลิตข้าว สามารถ
ป้องกันกาจัดแมลงได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต เหมาะกับข้าวที่มีปริมาณมากๆ (Shamilov, 2012)แต่มีข้อเสียคือเมื่อสิ้นสุดการ
รม แมลงสามารถกลับเข้ามาทาลายผลผลิตได้อีก จึงต้องมีการรมซ้าเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ซึ่งอาจจะไปมีผลทาให้แมลงสร้าง
ความต้านทานได้(Ahmadet al., 2013)และการใช้ฟอสฟีนในระดับความเข้มข้นที่สูงอาจจะส่งผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์
(Sittisuang and Makakita, 1985)
ดังนั้นการป้องกันกาจัดด้วงงวงข้าวโพดโดยใช้วิธีการรมสารฟอสฟีนเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่เพียงพอและมีข้อจากัด
คือมี ค วามเป็ นพิษสู ง ต่ อสั ต ว์ เ ลี้ ยงลู กด้ วยนม การใช้ วิธีการอื่ นร่ วมกั บการลดปริ มาณสารรมฟอสฟี นลง แต่ ยัง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหมือนเดิ ม โดยการใช้พันธุ์ข้าวต้านทานจึง เป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีปั จจัย บางอย่างในเมล็ ดพันธุ์ข้าวต้านทานที่ มี ผลต่ อการ
ทาลายของแมลง จากการทดลองของ Chanbanget al., (2008)อธิบายว่าลักษณะพันธุ์ข้าวต้านทานทางกายภาพเช่น การมีเปลือก
ที่แข็งและหนาและลักษณะทางเคมีเช่น องค์ประกอบของสารเคมีในเมล็ดข้าวเช่น สารฟีโนลิก โปรตีนและอะไมโลส มีผลต่อการ
เข้าทาลายของแมลง การมีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งขนาด น้าหนักตัว จานวนตัวและระยะเวลาในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะลดการเข้าทาลายของด้วงงวงข้าวโพดร่วมกับการลดปริมาณการใช้สารรมฟอสฟีนลง เพื่อความปลอดภัยต่อมนุษย์
สัตว์ สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อคัดเลือกหาพันธุ์ข้าวต้านทานที่มีผลต่อการเข้าทาลาย จานวนลูกหลาน ระยะเวลาในการพัฒนาและน้าหนักตัวเต็ม
วัยเฉลี่ยของด้วงงวงข้าวโพด
2. เพื่อเปรียบเทียบค่า median lethal concentration (LC50) ของด้วงงวงข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวต้านทานและพันธุ์ข้าว
อ่อนแอ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
การทดลองหาพันธุ์ข้าวต้านทาน
ใช้พันธุ์ข้าวในการทดลอง 8 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี1 ปทุมธานี60 สุพรรณบุรี60 สุพรรณบุรี90 กข23 ชัยนาท1 หอมคลอง
หลวง1 ขาวดอกมะลิ 105 และใช้ ข้ า วกล้ องหอมมะลิ เ ป็ น ชุ ด เปรี ย บเที ย บวางแผนการทดลองแบบCRD (Completely
Randomized Design)โดยทาการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละพันธุ์ที่มีลักษณะความสมบูรณ์ทั้งขนาด ความกว้างและความยาว
จานวน 100 เมล็ด ใส่ลงในขวดแก้ว (glass vial) นาตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดที่มีอายุ 7วัน 10 คู่ ใส่ลงไปในขวดแก้วแต่ละพันธุ์
ข้าว ปิดปากขวดด้วยผ้าขาวบางและใช้หนั งยางรัด แต่ละพันธุ์ ข้าวทาการทดลอง 4ซ้า ทิ้งไว้ที่อุณหภู มิห้อง 25-27 °Cความชื้ น
สัมพัทธ์ 70% เป็นเวลา 10 วัน หลังจากนั้นนาตัวเต็มวัยออกจากพันธุ์ข้าวทิ้งเอาไว้ สังเกตและบันทึกข้อมูลน้าหนัก จานวนและ
ระยะเวลาในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย เปรียบเทียบกับตัวเต็มวัยที่ได้จากพันธุ์ข้าวกล้องหอมมะลิซึ่งใช้เป็นชุดเปรียบเทียบ นาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้วิธี analysis of variance (ANOVA) และ Duncan’ s New Multiple Range Test
(DMRT) เพื่อหาความแตกต่างของพันธุ์ข้าว
การทดสอบสารฟอสฟีน
นาตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าวโพดที่ได้จากพันธุ์ข้าวต้านทานและข้าวกล้องหอมมะลิเป็นชุดเปรียบเทียบจานวน 20 ตัว มา
ทดสอบสารฟอสฟีน ทาการทดลอง 3 ซ้า วิธีการเตรียมก๊าซฟอสฟีนในห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามวิธีการของบุษรา พรหมสถิตและ
คณะ (2541)ก๊าซฟอสฟีนที่เตรียมจะมีความบริสุทธิ์ประมาณ 86% ซึ่งค่านี้จะนามาใช้ในการคานวณหาปริมาตรของก๊าซฟอสฟีนที่
จะใช้ในการทดลองโดยใช้สูตร FAO (Anonymous, 1989)
ปริมาตรก๊าซฟอสฟีน = 298 × อัตราที่กาหนดสาหรับทดสอบ × ปริมาตร chamber × 22.414 × 1,000 × 1,000 × 100
237 × 1,000 × 33.9977 × 86
โดยอัตราที่ใช้ในการทดสอบด้วงงวงข้าวโพดคือ 0.01,0.02, 0.03, 0.04 และ 0.05มิลลิกรัมต่อลิตรตามลาดับ ปริมาตร chamber
= 6.6 ลิตรปริมาตรของก๊าซฟอสฟีนที่ใช้ในการทดลองที่ได้จากการคานวณคือ 1.94, 3.89, 5.84, 7.79 และ 9.74 µlตามลาดับ
ผลการวิจัย
จากผลการทดลองเมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติของจานวนตัวเต็มวัย ระยะเวลาในการพัฒนาเป็น
ตัวเต็มวัยและน้าหนักตัวเฉลี่ยของด้วงงวงข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
95% พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี90 แสดงลักษณะการต้านทานต่อด้วงงวงข้าวโพดมากที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ข้าวชัยนาท1และสุพรรณบุรี
60โดยจานวนตัวเต็มวัยเฉลี่ย3.75 5.75 8.50 ตัว ระยะเวลาในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย เฉลี่ย 42.25 41.00 39.50 วัน และน้าหนัก
ตัวเฉลี่ย1.71 1.74 1.74 มก./กก. ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวกล้องหอมมะลิมีค่า 44.25 28.75 2.20(ดังตารางที่ 1)
ตารางที่1 จานวน ระยะเวลาในการพัฒนาและน้าหนักตัวเฉลี่ยของด้วงงวงข้าวโพดบนพันธุ์ข้าว
พันธุ์ข้าว
จานวนดัวเต็มวัย ระยะเวลา น้าหนักเฉลี่ย (มก./กก.)
สุพรรณบุรี903.75 a1/ 42.25 a1/
1.71 a1/
ชัยนาท1
5.75 ab
41.00 ab
1.74 a
สุพรรณบุรี60
8.50 bc
39.50 b
1.74 a
ปทุมธานี60
12.50 d 34.50 C
1.76 a
กข23
16.25 e
33.75 cd
1.76 a
หลอมคลองหลวง1
16.75 e
33.50 cd
1.78 a
ปทุมธานี1
20.25 f
32.75 cd 2.00 ab
ขาวดอกมะลิ105
28.00 g
30.50 e
2.00 ab
ข้าวกล้องหอมมะลิ44.25 h28.75 f 2.20 c
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1/ ตั วอักษรที่เ หมือนกั นในแนวตั้ งแสดงว่าไม่ มีค วามแตกต่ างกั นอย่างมีนัยส าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ ความเชื่อมั่น 95% โดยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Range Test
เมื่อนาตัวเต็มวัยของด้ วงงวงข้าวโพดที่ได้จากพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90และข้าวกล้องหอมมะลิพบว่าด้วงงวงข้าวโพดจาก
พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี90 จะมีความอ่อนแอหรือมีปฏิกริยาตอบสนองต่อระดับความเข้มข้นต่อก๊าซฟอสฟีนเร็วกว่า และมีอัตราการตาย
เฉลี่ยสูงที่ระดับความเข้มข้นของก๊าซฟอสฟีนสูง ที่ขึ้นและในระยะเวลาสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับด้วงงวงข้าวโพดที่ได้จากพันธุ์ข้าว
กล้องหอมมะลิ ค่า LC50 ด้วงงวงข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 ในชั่วโมงที่ 5 มีค่า 3.80 ในขณะที่ข้าวโพดที่ได้จากพันธุ์ข้าว
กล้องหอมมะลิ ในชั่วโมงที่ 7 มีค่า 8.87 (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่า LC50และอัตราการตายด้วงงวงข้าวโพดที่ได้จากพันธุ์ข้าวต้านทานและพันธุ์เปรียบเทียบในชั่วโมงต่างๆ
พันธุ์ข้าว
สุพรรณบุรี90
ข้าวกล้องหอมมะลิ
ชั่วโมงที่
1.94
3.89
5.84
7.79
1.94
3.89
5.84
7.79
9.94
9.94
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3
0
0
4.33
8.33
0
0
0
0
0
4
13.00
0
0
0
0
0
5
1.00
4.66
9.66
14.00
0
0
0
0
0
6
17.33
0
0
0.66
1.66
5.66
7
4.66
10.66
15.66
18.00 0
0.33
3.33
5.86
13.33
8
20.00
2.66
5.66
12.00
16.33
9
7.00
15.66
18.00
19.66 19.00
10
20.00
5.00
11.33
18.33
20.00
15.00
18.33
20.00
20.00 20.00
20.00
5.66
11.66
20.00
20.00
17.00
20.00
20.00
20.00 20.00
20.00
19.66
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี90 แสดงลักษณะการต้านทานต่อด้วงงวงข้าวโพดในด้านจานวนตัวเต็มวัยที่เกิดขึ้น
ระยะเวลาในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยและน้าหนักตัวเฉลี่ยของตัวเต็มวัย จากการศึกษาของ Juliano(1981) พบว่าลักษณะความ
ต้านทานของเมล็ดข้าวทางด้านกายภาพและเคมี มีผลต่อพฤติกรรมแมลงในด้านความไม่เหมาะสมที่ใช้เป็นแหล่งอาหารหรือหลบ
ซ่อนป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม และจากการศึกษาของไชยรัตน์และคณะ (2543) พบว่าคุณสมบัติทางเคมีของเปอร์เซ็นต์อะ
ไมโลสในเมล็ดข้าวจะแสดงถึงความแข็งของเมล็ด ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าทาลายและการวางไข่และการพัฒนาการเจริญเติบโตของ
แมลง โดยที่ พั นธุ์ ข้ า วสุ พ รรณบุ รี 90 มี ป ริ ม าณอะไมโลส 25-33%นอกจากนี้ ยั ง มี ส ารประกอบพวก Phenolic, Protein.
Carbohydrate, Fat และความแข็งและหนาของเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอีกด้วย (Astutiet al., 2013) จากรายงานของ Adetunji(1988)
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พบว่าด้วงงวงข้าวที่ได้จากพันธุ์ต้านทานจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่ยาวนาน ลักษณะไม่สมบูรณ์ อ่อนแอ เมื่อนามาทดสอบกับ
สารฟอสฟีนพบว่ามีค่า LC50ต่าและใช้เวลาในการรมสารสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวกล้องหอมมะลิ จะเห็นว่าการใช้พันธุ์ข้าว
ต้านทานและสารฟอสฟีนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการเข้าทาลายของด้วงงวงข้าวโพดและลดการใช้ปริมาณสารฟอสฟีนลง
ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะ
การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและสารฟอสฟีนในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะลดการเข้าทาลายของด้วง
งวงข้าวโพด และที่สาคัญเป็นการลดปริมาณการใช้สารฟอสฟีนลง ชะลอการสร้างความต้านทานของแมลง ปลอดภัยต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ในการศึกษาวิจัยขั้ นต่อไปควรจะมีการวิเคราะห์ลั กษณะทางกายภาพและทางเคมี ของเมล็ดพันธุ์ว่ามีคุณสมบัติและ
องค์ประกอบอะไรบ้างที่มีผลต่อการเข้าทาลายของแมลง เพื่อจะทาให้งานวิจัยมีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการเกษตร.2548.แมลงที่พบในผลผลิตเกษตรและการป้องกันกาจัด. สานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 160 หน้า.
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ความเป็นพิษของสารสกัดจากแคต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์ (TK6) และเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่
(Caco-2) ของมนุษย์
Cytotoxicity of Sesbania grandiflora (L.) Pers. Extracts on Human
Lymphoblastoid (TK6) and Human Colon Carcinoma (Caco-2)
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บทคัดย่อ
แค Sesbania grandiflora (L.) Pers. (Fabaceae) เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่ทุกส่วนของต้นมีรายงานการใช้
เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้ โดยเฉพาะการแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย การทดสอบในครั้งนี้เพื่อตรวจสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay และความเป็นพิษต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์มนุษย์
(TK6) และเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่มนุษย์ (Caco-2) ของสารสกัดจากเปลือกต้นและรากแคด้วยวิธี MTT assay ผลจากการ
ทดสอบพบว่า สารสกัดเปลือกต้นแคด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-BD) มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด รองลงมา
คือ สารสกัดรากแคด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-RD) มีค่า EC50 เท่ากับ 17.48 และ 95.98 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ
ในขณะที่สารสกัดเปลือกต้นแคด้วยเอทานอล (BE) และสารสกัดเปลือกต้นแคด้วยน้า (fr-BA) ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ต้านอนุมูลอิสระ การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์พบว่า fr-BD และ fr-BA มีความเป็นพิษต่อเซลล์ TK6 สูงที่ 48 ชั่วโมง
มีค่า IC50 เท่ากับ 0.74 และ 8.55 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับ fr-RD มีแนวโน้มเพิ่มความเป็นพิษ
ต่อเซลล์ Caco-2 ขึ้นที่ 48 ชั่วโมง แต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มเป็นพิษน้อย มีค่า IC50 = 526.02 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่ไม่
เป็นพิษต่อเซลล์ TK6 จึงอาจพัฒนาสารสกัดแยกส่วนจากรากแคด้วยไดคลอโรมีเทนเป็นสารต้านมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้ใน
อนาคต
คาสาคัญ: สารต้านอนุมูลอิสระ, ความเป็นพิษต่อเซลล์, แค, ลิมโฟไซต์, เซลล์มะเร็ง
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Abstract
Sesbania grandiflora (L.) Pers. (Fabaceae) is a small erect tree that all parts are used as
medicine especially, in South-East Asia and India. The aims of this investigation were to determine the
antioxidant activity and cytotoxicity of each extracts from stem bark and roots on human
lymphoblastoid (TK6) and human colon cancer (Caco-2). Antioxidant activity of extracts determined
by using DPPH radical scavenging assay, which shown that dichloromethane stem bark fraction (fr-BD)
exhibited the highest activity followed by dichloromethane root fraction (fr-RD) with the respective
EC50 values 17.48 and 95.98 µg/ml. Conversely, ethanolic stem bark extract (BE) and aqueous stem
bark fraction (fr-BA) showed no scavenging activity. MTT (3-(4, 5-dimethyl thiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl
tetrazolium bromide) assay was used to investigate the cytotoxicity of stem bark and root fractions
on TK6 and Caco-2 cell lines. The findings revealed that fr-BD and fr-BA were high toxicity on TK6 (48
hr.), which were IC50 values 0.74 and 8.55 µg/ml, respectively. Likewise, fr-RD was likely to increase
the cytotoxic activity on Caco-2 cell line at 48 hr. Even though fr-RD IC50 value (526.02 µg/ml) was a
low cytotoxicity. It was and might be nontoxic to TK6 cell line. These results suggest that
dichloromethane root fraction of S. grandiflora may be developed into an anticancer drug in the
future especially, for colon cancer.
Key Words: Antioxidant, Cytotoxicity, Sesbania grandiflora, Lymphocyte, Cancer cell
บทนา
แค Sesbania grandiflora (L.) Pers. เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่การแพทย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
อินเดียใช้ราก เปลือก น้ายาง ใบ ดอก และผลเป็นยา โดยยอดและใบอ่อนดับร้อนถอนพิษไข้ ดอกใช้แก้ไข้หัวลม น้าเคี่ยว
จากรากสดดื่มแก้อาการอักเสบ ฝักสดเคี่ยวน้าดื่มเพื่อระบายท้อง บรรเทาอาการไข้ ช่วยความจา และป้องกันการเกิดเนื้อ
งอก ใบแคตาพอกบรรเทาอาการบวมช้า เปลือกมีรสขมเชื่อว่าเป็นยาชูกาลังและยาแก้ไข้ (วิทย์, 2538, Wagh et al.,
2009) ซึ่งสารสาคัญที่พบในเปลือกและรากแคที่สกัดด้วยเอทานอล 90 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ฟลาโวนอยล์ (flavonoids)
เทอร์พนี อยล์ (terpenoids) คูมารีน (coumarine) และฟีโนลิก (phenolic compounds) มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม
คน (human breast cancer cell line; MCF-7) และเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิด HL-60 (Jain and Jain, 2011)
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เช่นเดี ยวกับ พืชหลายชนิ ดที่มีคุ ณสมบั ติในการป้องกันและรัก ษา หรื อช่วยลดความเสี่ย งจากโรคมะเร็ง เนื่อ งจากมี
สารสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประกอบกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Ren et al., 2003; Kanadaswami et al., 2005;
Ramos, 2007) สารสกัดหยาบเอทานอลจากเปลือกแคมี ซาโปนิน (saponin) แทนนิน (tannin) และไตรเทอร์ปีน
(triterpene) สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารแบบเฉียบพลันของหนูแรทที่ชักนาให้เกิดภาวะเครียดโดย
การให้สาร phenylbutazone และ piroxicam อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Sertié et al., 2001) มีรายงานการศึกษา
โดยนาสารสกัดใบ ลาต้น เมล็ด ฝัก และรากแคด้วยตัวทาละลาย 3 ชนิด คือ น้า เมทานอล และอะซีโตนความเข้มข้น
80 เปอร์ เ ซ็น ต์ ด้ ว ยวิ ธี Soxhlet extraction apparatus จากนั้ นตรวจสอบกลุ่ม สารด้ วยวิ ธี Thin layer
chromatography ในสารสกัดจากทุกส่วนของพืชพบสารฟลาโวนอยด์ส่วนใหญ่ คือเควอซิติน (quercetin) และแคมเฟ
อรอล (kaempferol) มีรูทิน (rutin) ที่อยู่ในกลุ่มแทนนิน และมีกรดแคฟเฟอิก (caffeic acid) กับกรดแกลลิก (gallic
acid) แต่ส ารเหล่ านี้ พบมากในใบและลาต้น เช่ นเดีย วกั บสารประกอบกลุ่ม ฟีน อลิ ก พบได้ มากในใบและลาต้ น
เช่นเดียวกัน ซึ่งพบมากในสารสกัดด้วยอะซีโตนแต่ก็มีปริมาณใกล้เคียงกันกับสารสกัดด้วยเมทานอล ส่วนในสารสกัดด้วย
น้ามีน้อยกว่า เมื่อพบสารประกอบกลุ่มฟีนอลิกปริมาณมากจึงใช้สารสกัดด้วยเมทานอลในการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ DPPH พบว่าใบและลาต้นมีค่า EC50 เท่ากับ 24 และ 40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
สารละลายมาตรฐานเควอซิติน มีค่า EC50 เท่ากับ 3.6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (Ouattara et al., 2011) นอกจากนี้สาร
สกัดแคจากส่วนอื่นๆ มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Ramesh and Begum, 2008, Wagh et al.,
2009)
วัตถุประสงค์
1. ตรวจสอบคุณสมบัติของสารสกัดแยกส่วนของเปลือกและรากแคต่อการต้านอนุมูลอิสระ
2. ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดแคต่อเซลล์สองชนิดคือ เซลล์ลิมโฟบลาสต์ปกติ (TK6 cell line) และ
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ของมนุษย์ (Caco-2 cell line)
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การสกัดสารจากเปลือกและรากแค
บดเปลือกต้นและรากแคอบแห้งที่ตรวจสอบชื่อและชนิดตามหลักพฤกษอนุกรมวิธานแล้วให้เป็นผงละเอียด
นามาขจัดไขมันด้วย light petroleum ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ด้วยวิธี soxhlet extraction แล้วนามาสกัดต่อ
ด้วยเอทานอล 90 เปอร์เซ็น ต์ ระเหยตัว ทาละลายด้วย rotary evaporator (Buchi Rotavapor®R-215;
Switzerland ) นาสารสกัดเปลือกต้นและรากแคด้วยเอทานอล 90 เปอร์เซ็นต์มาแยกส่วนด้วยไดคลอโรมีเทนและน้า
สารสกัดแยกส่วนที่นามาใช้ทดสอบ ได้แก่ สารสกัดเปลือกต้นด้วยน้า (fr-BA) สารสกัดเปลือกต้นด้วยเอทานอล (BE) สาร
สกัดเปลือกต้นด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-BD) และสารสกัดรากด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-RD) ส่วนสารสกัดรากด้วยเอทานอล
และน้าไม่นามาทดสอบ เนื่องจากสารสกัดรากด้วยเอทานอลไม่ละลายในตัวทาละลาย และจากการทดสอบความเป็นพิษ
เบื้องต้นกับไรทะเล (brine shrimp) (Gupta et al., 2013) สารสกัดรากแคด้วยน้าไม่แสดงความเป็นพิษที่ความเข้มข้น
สูงมากกว่า 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
2. การเตรียมสารสกัด
ละลาย BE, fr-BD และ fr-RD ด้วย dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็นสารละลายตั้งต้น (working solution)
ส่วน fr-BA ละลายด้วยน้ากลั่น เมื่อจะทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนาสารละลายตั้งต้นมาเจือจางด้วยน้ากลั่น ส่วนการ
ตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เจือจางสารละลายตั้งต้นด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้าย คือ 100, 500,
1,000, 1,500 และ 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
DPPH เป็นสารอนุมูลอิสระ (free radical) เมื่อละลายใน absolute ethanol จะมีสีม่วง แต่เมื่อรับ electron
หรือ hydrogen radical จากสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) แล้วสารละลายจะมีสีจางลง ในการทดสอบ
ผสม BE, fr-BD, fr-BA และ fr-RD ความเข้มข้นสุดท้าย 100, 500, 1,000, 1500 และ 2000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ปริมาณ 10 ไมโครลิตรกับสารละลาย 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH; Sigma, USA) ความเข้มข้น 100 ไมโคร
โมลาร์ ในเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 190 ไมโครลิตร ลงในถาดหลุมชนิด 96 หลุม ตามลาดับ หุ้มกันแสง บ่มที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งนาน 30 นาที น ามาวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 515 นาโนเมตร ด้ ว ยเครื่ อ ง Microplate
readers (Biotek PowerWave XS, USA) ทาการทดสอบซ้า 3 ครั้ง (triplicate) นาค่าที่ได้มาคานวณเปอร์เซ็นต์การ
ต้านอนุมูลอิสระ (% Radical Scavenging; %RS) ดังสูตร
%RS = [(absorbance of controls) - (absorbance of antioxidant)/(absorbance of controls)] × 100
คานวณค่า EC50 ซึ่งหมายถึงปริมาณสารต้านออกซิเดชันที่ทาให้ความเข้มข้นของ DPPH ลดลง 50% โดยใช้ค่า
EC50 เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระระหว่างสารทดสอบกับสารมาตรฐาน ascorbic acid ความเข้มข้นสุดท้ายคือ
1, 2, 4, 8 และ 16 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเทียบตามเกณฑ์ของ Brand-Williams et al. (1995) ดังนี้
ค่า EC50 < 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จัดว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
4. การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
4.1 การเพาะเลี้ยงเซลล์
TK6 และ Caco-2 cell line ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1.1 การเพาะเลี้ยงเซลล์ TK6 cell line
TK6 เป็นเซลล์ลิมโฟบลาสต์ที่เจริญเติบโตในอาหาร RPMI 1640 (Gibco BRL; USA) ที่มี fetal
bovine serum (FBS; Biochrom; Germany) 10 เปอร์เซ็นต์ บ่มเซลล์ในตู้บ่มที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีปริมาณเซลล์เพียงพอในการทดสอบ
1.2 การเพาะเลี้ยงเซลล์ Caco-2 cell line
Caco-2 เป็นเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่แบบเกาะติด เจริญเติบโตในอาหาร DMEM (Gibco BRL;
USA) ที่มี FBS 10 เปอร์เซ็นต์ บ่มในตู้บ่มเช่นเดียวกันกับ TK6 เมื่อนาเซลล์มาทดสอบต้องแยกให้เป็นเซลล์เดี่ยวด้วย
trypsin-EDTA (Gibco BRL; USA) ความเข้มข้น 0.25 เปอร์เซ็นต์
5. การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยวิธี MTT assay
เติม TK6 และ Caco-2 ในถาดหลุมชนิด 96 หลุม หลุมละ 1x105 เซลล์ต่อมิลลิลิตร บ่มเซลล์ที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส คาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นเติมสารทดสอบ BE, fr-BD, fr-BA และ fr-RD
ที่ความเข้มข้น 100, 500, 1,000, 1,500 และ 2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยกลุ่มควบคุมไม่เติมสารสกัด บ่มเซลล์ ใน
ตู้บ่ม นาน 24 และ 48 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนดเวลา ปั่นล้างเซลล์ TK6 ด้วย phosphate buffered saline (PBS) pH
7.4 ความเร็ว 1200 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ทาซ้า 3 ครั้ง เติมอาหารเลี้ยงเซลล์ใหม่ 100
ไมโครลิตร ส่วนเซลล์ Caco-2 ดูดอาหารเลี้ยงเซลล์เก่าออก แล้วล้างด้วย PBS ทาซ้า 3 ครั้ง
เติมสารละลาย MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ความเข้มข้น
500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 10 ไมโครลิตร หุ้มถาดเลี้ยงเซลล์เพื่อไม่ให้ถูกแสง บ่มเซลล์ในตู้บ่ม 4 ชั่วโมง MTT จะถูกเร่ง
ปฏิกิริยาโดย mitochondrial reductase ได้เป็นผลึก formazan สีม่วงที่ไม่ละลายน้า หลังจากนั้นดูดอาหารเลี้ยงเซลล์
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และสารละลาย MTT ออกจากหลุม ละลายผลึก formazan ด้วย DMSO 150 ไมโครลิตร นาไปวิเคราะห์ค่าการดูดกลืน
แสงที่ 570 นาโนเมตรด้วยเครื่อง microplate reader คานวณเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษได้จากสมการ
เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษ = [(AC – AS) / AC] x100
เมื่อ AC = ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มควบคุม AS = ค่าการดูดกลืนแสงของกลุ่มทดลอง
นาเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษไปวิเคราะห์ค่า inhibition concentration ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) แล้วจัดระดับ
ความเป็นพิษตามเกณฑ์ของ Gad Shayne กาหนดค่า IC50 ของสารสกัดว่า ช่วง IC50 > 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
จัดว่าไม่เป็นพิษ ช่วง 100 < IC50 < 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จัดว่าเป็นพิษน้อ ย ช่วง 10 < IC50 <100 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร จัดว่าเป็นพิษปานกลาง ช่วง IC50 < 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จัดว่าเป็นพิษสูง (Shirazi et al., 2004)
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ความสามารถต้านอนุมูลอิสระ และเปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษ โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey Range Test จากการทดลองซ้า
3 ครั้ง
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
1. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay
จากการทดสอบพบเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของ BE, fr-BA, fr-BD และ fr-RD ลดลงตามความ
เข้มข้นที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 1) โดยมีค่า EC50 เรียงจากการมีประสิทธิภาพสูงไปต่าดังนี้ frBD, fr-RD เท่ากับ 17.48, 95.98 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ในขณะที่ BE และ fr-BA ไม่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูล
อิสระเนื่องจากมีค่า EC50 มากกว่า 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid มีค่า
EC50 เท่ากับ 6.74 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ดังนั้น fr-BD จึงมีประสิทธิ์ภาพต้านอนุมูลอิสระ DPPH ดีที่สุดแต่ต่ากว่า
ascorbic acid คิดเป็น 2.59 เท่า

ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมลู อิสระ DPPH ของสารสกัดเปลือกแคด้วยเอทานอล (BE) ไดคลอโรมีเทน (fr-BD) และ
น้า (fr-BA) และสารสกัดรากแคด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-RD) ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน
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ผลจากการทดลองแตกต่างจาก Ouattara et al. (2011) ที่พบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ในสารสกัดลาต้น
ด้วยเมทานอล มีค่า EC50 เท่ากับ 24.91 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสารสกัดรากด้วยเมทานอล มีค่า EC50 มากกว่า
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่ในการทดสอบครั้งนี้ fr-RD มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่า แสดงว่า fr-BD มี
สารประกอบฟีโนลิกอยู่มากจึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH จาก
สารสกัดแคส่วนใหญ่พบมากในใบ เช่น น้าคั้นจากใบ (Doddola et al., 2008) สารแขวนลอยของใบ (Ramesh and
Begum, 2008) สารสกัดใบด้วยเอทานอล 50 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับ
สารสกัดใบด้วยอะซีโตน 70 เปอร์เซ็นต์ (Shyamalagowri and Vasantha, 2010) และสารสกัดใบด้วยเมทานอล
(Ouattara et al. 2011) การวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจพบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ใน fr-RD เป็นครั้งแรก
2. การตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยวิธี MTT assay
จากการตรวจสอบการตายของเซลล์ TK6 ที่ 24 ชั่วโมง (ภาพที่ 2A) พบเปอร์เซ็นต์การตายของเซลล์เมื่อได้รับ
สารสกัด fr-BD, fr-BA และ fr-RD เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วน BE มี
เปอร์เซ็นต์การตายของเซลล์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยค่า IC50 ของสารสกัดแคเรียงจากความเป็นพิษต่อเซลล์สูงไปต่า
ดังนี้ fr-BA > fr-BD > BE > fr-RD เท่ากับ 15.61, 493.49, 598.40 และ 668.86 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ จัด
อยู่ในกลุ่มเป็นพิษน้อยต่อเซลล์ ส่วนที่ 48 ชั่วโมง (ภาพที่ 2B) fr-BD และ fr-BA ยังคงมีเปอร์เซ็นต์การตายของเซลล์
TK6 เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.74 และ 8.55
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเป็นพิษต่อเซลล์สูง ในขณะที่ BE และ fr-RD ไม่เป็นพิษต่อเซลล์
เนื่องจากมีค่า IC50 มากกว่า 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

A

A
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ภาพที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ TK6 ของสารสกัดเปลือกแคด้วยเอทานอล (BE) ไดคลอโรมีเทน (fr-BD)
และน้า (fr-BA) และสารสกัดรากแคด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-RD) ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (A) ที่เวลา
24 ชั่วโมง (B) ที่เวลา 48 ชั่วโมง
การตรวจสอบการตายของเซลล์ Caco-2 ที่ 24 ชั่วโมง พบเปอร์เซ็นต์การตายของเซลล์จากสารสกัดทั้ง 4 ชนิด
เพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 3A) โดยมี ค่า IC50 เฉพาะของ fr-RD
(651.62 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เท่านั้นที่เป็นจัดพิษต่อเซลล์น้อย ส่วนสารสกัดอีก 3 ชนิดมีค่า IC50 มากกว่า 1000
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จึงจัดเป็นไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ส่วนที่ 48 ชั่วโมง fr-RD มีแนวโน้มเพิ่มความเป็นพิษต่อเซลล์มากขึ้น
แต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มเป็นพิษน้อย (IC50 = 526.02 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) เช่นเดียวกับ fr-BD ที่มีค่า IC50 เท่ากับ
715.56 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารสกัดอีก 2 ชนิดมีค่า IC50 มากกว่า 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร

A

B
ภาพที่ 3 เปอร์เซ็นต์ความเป็นพิษต่อเซลล์ Caco-2 ของสารสกัดเปลือกแคด้วยเอทานอล (BE) ไดคลอโรมีเทน (fr-BD)
และน้า (fr-BA) และสารสกัดรากแคด้วยไดคลอโรมีเทน (fr-RD) ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน (A) ที่เวลา 24
ชั่วโมง (B) ที่เวลา 48 ชั่วโมง
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จากการทดสอบสารสกัดเปลือกต้นและรากแคด้วยตัวทาละลายต่างๆ ต่อเซลล์ TK6 และ Caco-2 ที่ 24 และ
48 ชั่วโมง พบว่า fr-RD ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ TK6 แต่มีแนวโน้มแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ Caco-2 เพิ่มขึ้น
เมื่อระยะเวลาที่ได้รับสารสกัดนานขึ้น เช่นเดียวกับ fr-BD ซึ่งผลคล้ายกันกับสารสกัดหยาบเปลือกต้นแคด้วยเอทานอลมี
รายงานต้านเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 และเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว HL-60 (Jain and Jain, 2011) สารสกัดเปลือกต้น
แคด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเยื่อบุรังไข่ PA-1 (Gupta et al., 2013) และสารสกัดแยกส่วนจากดอกด้วยบิวทา
นอลไม่เป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดปกติของคน (PBMC) แต่เป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติชนิด NIH3T3 (Roy et al.,
2012) การทดลองที่ผ่านมาส่วนใหญ่ สารสกัดจากส่วนต่างๆ ของแคมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โปรตีน SF2 ที่
สกัดจากดอกต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของหนู ชนิด DLA ทาให้เซลล์ตายแบบ apoptosis มากที่สุด และทาให้
เซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ของคนชนิด SW-480 ตายได้ด้วย โดยไม่มีผลต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติของเอมบริโอหนู ชนิด
MEF (Laladhas et al., 2010; Sreelatha et al., 2011) สารสกัดดอกแคด้วยบิวทานอล และสารสกัดแยกส่วน F2
จากดอกมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด U937 มากที่สุด รองลงมาคือ เซลล์มะเร็งมอโนไซต์ชนิด THP-1 เฉพาะ
F2 มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวคน ชนิด HL-60 และเซลล์มะเร็งลิมโฟไซต์คน (Roy et al., 2012) นอกจากนี้
สารสกัด ใบด้วยเอทานอลและอะซี โตน สามารถต้ านเซลล์ มะเร็งล าไส้ใหญ่ (colon; HT-29 cell line) ได้
(Ponnanikajamideen et al., 2015)
ผลจากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า fr-RD และ fr-BD มีแนวโน้มในการต้านเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ชนิด Caco-2
ได้เมื่อได้รับสารสกัดนานขึ้น แต่ fr-BD มีความเป็นพิษต่อเซลล์ลิมโฟบลาสต์ปกติ TK6 ในขณะที่ fr-RD ไม่เป็นพิษต่อ
เซลล์ TK6 ดังนั้น fr-RD จึงเป็นสารสกัดอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจพัฒนาต่อไปเป็นสารต้านมะเร็งลาไส้ใหญ่ได้
สรุป
fr-BD มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH มากกว่า fr-RD เมื่อเทียบกับสารละลายมาตรฐาน ascorbic acid การ
ตรวจสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี MTT assay พบว่า fr-BD และ fr-BA มีความเป็นพิษต่อเซลล์ TK6 สูงที่ 48
ชั่วโมง มีค่า IC50 เท่ากับ 0.74 และ 8.55 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลาดับ ส่วนที่ 48 ชั่วโมง fr-RD มีแนวโน้มเพิ่ม
ความเป็นพิษต่อเซลล์ Caco-2 ขึ้น แต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มเป็นพิษน้อย มีค่า IC50 = 526.02 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยไม่
เป็นพิษต่อเซลล์ TK6
ข้อเสนอแนะ
fr-BD ที่เวลา 48 ชั่วโมง มีความเป็นพิษสูงต่อเซลล์ TK6 (0.74 µg/ml) แต่มีความเป็นพิษน้อยกับเซลล์ Caco2 (715.56 µg/ml) ดังนั้นสารสกัด fr-BD ไม่ควรนามาใช้ต้านเซลล์มะเร็ง Caco-2 ส่วน fr-RD ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ TK6 ที่
เวลา 48 ชั่วโมง แต่มีความเป็นพิษน้อยกับเซลล์มะเร็ง Caco-2 (526.02 µg/ml) ดังนั้นจึงอาจพัฒนาสารสกัด fr-RD เป็น
สารต้านมะเร็งลาไส้ใหญ่ Caco-2 ได้ในอนาคตในขณะที่ BE และ fr-BA ที่เวลา 24, 48 ชั่วโมง ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง
Caco-2
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และภาควิชา
สัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
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การพัฒนาเค้กชิฟฟ่อนไขมันต่าโดยใช้แก่นตะวันทดแทนไขมัน
Development of Low-Fat Chiffon Cakes by Fat Substitution with
Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.)
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการใช้แก่นตะวันในเค้กชิฟฟ่อนเพื่อทดแทนไขมัน 5 ระดับ (0, 5, 10, 15
และ 20 เปอร์เซ็นต์) พบว่าระดับที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่านั้น คือ การทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่
ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน่าไปทดสอบการยอมรั บทางประสาทสัมผั สโดยผู้ทดสอบชิม จ่านวน 30 คนด้วยวิธี 9 - point
hedonic scale ทดสอบในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ after taste และความชอบโดยรวม ซึ่งผู้
ทดสอบชิมให้การยอมรับ ในทุกด้านไม่แตกต่างกันจากสู ตรควบคุมอย่างมีนัยส่ าคัญทางสถิติ (p > 0.05) และเมื่ อน่าไป
วิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ พบว่าเค้กชิฟฟ่อนที่ทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าสีในระบบ
CIE L*a*b* เท่ากับ 75.05, 5.25, 32.27 ตามล่าดับ มีค่า hardness, springiness, cohesiveness, chewiness,
adhesiveness และปริมาตรจ่าเพาะ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันกับเค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p > 0.05)
แต่มี ความหนื ดของแบทเทอร์ (batter) ที่สู งขึ้น และมีค วามหนาแน่นของเค้ กลดลงเมื่อเปรีย บเที ยบกับชุ ดควบคุม ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีชี้ให้เห็นว่าเค้กชิฟฟ่อนที่ทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณของไขมันที่
ลดลงและมีปริมาณของกากใยอาหารที่สูงขึ้น มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) และปริมาณของยีสต์และราที่วิเคราะห์ได้
<3 โคโลนี/กรัม
ค่าส่าคัญ: แก่นตะวัน, ไขมันต่่า, เค้กชิฟฟ่อน

Abstract
This research aims to study Jerusalem artichoke for replacing fat of chiffon (5 levels ; 0, 5, 10, 15
and 20%). The most suitable level for the production of low-fat chiffon is fat substitution with Jerusalem
artichoke at 5%. The result showed that acception’s testers were not difference when compared with
control (p> 0.05) (n = 30 ; 9 - point hedonic scale : appearance, color, texture, taste, after taste and
overall liking). Physical quality of 5% replacing fat of chiffon were analyzed. The result showed that the
color (CIE L*a*b*) is 75.05, 5.25, 32.27 respectively and the hardness, springiness, cohesiveness, chewiness,
adhesiveness and specific volume were not difference from control (p> 0.05). But higher batter viscosity
and lower cake density when compared with control. Chemical analysis indicated that the 5% replacing
fat of chiffon decrease the amount of fat and higher dietary fiber. Total plate count (TPC) and the amount
of yeast and mold analysis was <3 cfu/g.
Keywords: Jerusalem artichoke, chiffon cake, low fat
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บทน่า
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเบเกอรี่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างสูงและมีการบริโภคกัน
อย่างแพร่หลาย แต่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นั้นก็ไม่สามารถที่จะบริโภคได้ในปริมาณที่มากหรือมีการบริโภคได้บ่อยครั้งนักเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่ เช่น เค้กนั้นอุดมไปด้วยไขมันที่เป็นส่วนประกอบในการผลิต จึงเป็นตัวการหนึ่งที่ส่งผลให้เกิด โรค
อ้วนได้ง่าย ในปัจจุ บันมี ทางเลือกมากขึ้นส่ าหรั บผู้ที่ ชื่นชอบการรับ ประทานเบเกอรี่แ ต่ก็ยัง ที่ใส่ ใจในเรื่ องของสุข ภาพ เช่ น
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ไขมันต่่า เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้่าหนัก
แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus) เป็นพืชที่ก่าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก
เนื่องจากเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมาย ในหัวแก่นตะวันจะมีสารอินนูลิน (Inulin) ซึ่งเป็นน้่าตาลเชิงซ้อน มีโมเลกุ ลของน้่าตาล
ต่อกันเป็นห่วงโซ่มากกว่า 10 โมเลกุล ด้วยลักษณะเช่นนี้อินนนู ลินจึงกลายเป็นอาหารที่ มีเส้นใยสูง ไม่ ถูกย่อยในกระเพาะ
อาหารและล่าไส้ ช่วยท่าให้อยู่ท้องได้นานกินอาหารได้น้อยลง และยังไม่ให้พลังงาน อีกทั้งยังเป็น prebiotic คือเป็นอาหาร
ของแบคทีเรียในกลุ่มที่มีประโยชน์
จากลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นั้นเป็นอุปสรรคทางด้านสุขภาพเนื่องจากมี ปริมาณไขมันและน้่าตาลที่สูง ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน่าแก่นตะวันมาใช้การทดแทนไขมันส่าหรับ ผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน และยังเป็นการเพิ่มปริมาณเส้นใย
อาหาร เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางเลือกส่าหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพและต้องการควบคุมน้่าหนัก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้แก่นตะวันในการทดแทนไขมันของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน
2. ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
3. ศึกษาคุณภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมผงแก่นตะวัน
น่าแก่นตะวันมาท่าความสะอาดโดยล้างน้่าแล้วหั่นเป็นชิ้นบางๆ จากนั้นน่าไปท่าแห้งโดยเข้าเครื่องตู้อบลมร้อนแบบ
ถาด (tray dryer) โดยท่าแห้งที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง แล้วน่ามาบดให้ละเอียด บรรจุในถุงพลาสติค
ปิดผนึกแบบสุญญากาศเพื่อเก็บรักษาไว้ใช้ในขั้นตอนถัดไป ท่าการสุ่มผงแก่นตะวันเพื่อวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี ดังนี้
1.1 ศึกษาคุณภาพทางเคมีกายภาพของผงแก่นตะวัน
- วิเคราะห์คุณภาพทางด้านสีด้วยเครื่องวัดสี Hunterlab รุ่น Color Quest XE ในระบบ CIE L*a* b*
- วิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (aw)
- ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณกากใยอาหาร (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณไขมัน (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณเถ้า (AOAC, 2000)
2. การเตรียมเค้กชิฟฟ่อน (ดัดแปลงจาก Wan et al., 2014)
การเตรียมเค้กชิพฟ่อนมีส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 1 โดยที่
ขั้นตอนที่ 1 การท่าแบทเทอร์ (batter)
น่าแป้งเค้กกับผงแก่นตะวันผสมรวมกัน เติมน้่าตาล 100 กรัม ผงฟู (เบคกิ้งโซดา) และเกลือท่า
การตีผสม จากนั้นเติมไข่แดง น้่ามันและกลิ่นวานิลาบริเวณตรงกลางส่วนผสม ตีผสมที่ความเร็วระดับ 3
โดยใช้เครื่องผสมไฟฟ้า เป็นเวลา 1 นาทีหรือจนกระทั่งมีลักษณะเนื้อของแบทเทอร์ที่เนียน
ขั้นตอนที่ 2 การท่าเมอแรงค์
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แยกไข่ขาวแล้วตีผสมที่ความเร็วสูงสุดระดับ 5 เป็นเวลา 30 วินาที จนเกิดเป็นโฟม จากนั้นเติม
ครีมออฟทาร์ทาร์ (cream of tartar) ตีผสมอย่างต่อเนื่องอีก 2 นาที เพื่อให้ได้โฟมที่มีลักษณะตั้งยอดนิ่ม
แล้วเติมน้่าตาลส่วนที่เหลืออีก 50 กรัม
ขั้นตอนที่ 3 การท่าเค้กชิฟฟ่อน
น่าส่วนของแบทเทอร์และส่วนของเมอแรงค์มาผสมกัน โดยค่อยๆ ผสมกัน จากนั้นเทลงในถาด
ความสูง 11 เซนติเมตร น่าไปอบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียสในตู้อบ เป็นเวลา 30 นาที
ตารางที 1 สูตรการผลิตเค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่า
ส่วนผสม
แป้งเค้ก (g.)
ผงแก่นตะวัน (g.)
น้่ามันพืช (g.)
น้่าตาล (g.)
ไข่ไก่ (g.)
หางนมผง (g.)
น้่า (g.)
เบคกิ้งโซดา, กลิ่นวนิลลา, ครีม
ออฟทาร์ทาร์, เกลือ (g.)

0% (control)
(สูตรที่ 1)
113
0
56
150
155
8
80
4

ระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
5%
10%
15%
(สูตรที่ 2)
(สูตรที่ 3)
(สูตรที่ 4)
113
2.8
53.2
150
155
8
80
4

113
5.6
50.4
150
155
8
80
4

113
8.4
47.6
150
155
8
80
4

20%
(สูตรที่ 5)
113
11.2
44.8
150
155
8
80
4

3. การศึกษาปริมาณการทดแทนไขมันที่เหมาะสมของผงแก่นตะวันในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน
ทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน 5 ระดับ ได้แก่ ปริมาณทดแทนไขมันในระดับ 0, 5, 10, 15
และ 20 เปอร์เซ็นต์ (แสดงดังตารางที่ 1 ) น่าไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการ scoring test ประเมินผล
ในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ สัมผัส รสชาติที่ตกค้าง (after teste) และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้
ทดสอบชิมที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจ่านวน 30 คน ด้วยวิธี 9 – point hedonic scale ( 1 คือ ไม่ชอบมากที่สุด และ 9 คือ
ชอบมากที่สุด )
4. การศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน
คัดเลือกสูตรการผลิตเค้กชิฟฟ่อนที่ทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับดีที่สุดจากในข้อ ที่ 3
เพื่อน่ามาศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
4.1 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ
- วิเคราะห์คุณภาพทางด้านสีด้วยเครื่องวัดสี Hunterlab รุ่น Color Quest XE ในระบบ CIE L*a* b*
- วิเคราะห์ความหนืดของแบทเทอร์โดยใช้เครื่อง brookfield viscometer DVII โดยใช้หัวเบอร์ 6 และ
ความเร็ว 100 รอบต่อนาที
- วิเคราะห์คุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของเค้กชิฟฟ่อนแบบ texture profile analysis (TPA) ด้วยเครื่อง
texture analyzer โดยใช้หัววัดอลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. (P/75) โดยเตรียมตัวอย่างขนาด
2.5 × 2.5 × 2.5 ซม. มีความเร็ว test speed = 1 มม./วินาที กดลงไปในตัวอย่างเป็นระยะทาง strain =
50 เปอร์เซ็นต์
- วิเคราะห์ความถ่วงจ่าเพาะ โดยค่านวณจาก = น้่าหนักของแบทเทอร์ / น้่าหนักของน้่า เมื่อมีปริมาตรที่
ใช้ในการวิเคราะห์เท่ากัน
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- หาปริมาตรจ่าเพาะ โดยค่านวณจาก = (ปริมาตรภาชนะ – ปริมาตรของภาชนะที่เหลือจากการแทนที่ )
/ น้่าหนักของเค้ก
- อัตราการสูญเสียระหว่างการอบ โดยค่านวณจาก = ((น้่าหนักของแบทเทอร์ก่อนอบ - น้่าหนักของเค้ก
หลังอบ) / น้่าหนักของแบทเทอร์ก่อนอบ) × 100
- ผลผลิตของโด โดยค่านวณจาก = (น้่าหนักของเค้ก / น้่าหนักของแบทเทอร์) × 100
4.2 การศึกษาคุณภาพทางเคมี
- วิเคราะห์ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (aw)
- ปริมาณความชื้น (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณกากใยอาหาร (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณไขมัน (AOAC, 2000)
- วิเคราะห์ปริมาณเถ้า (AOAC, 2000)
4.3 การศึกษาคุณภาพทางจุลินทรีย์
- ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (total plate count ; TPC) (AOAC, 2000)
- ปริมาณยีสต์และรา (yeast & mold) (AOAC, 2000)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณภาพของผงแก่นตะวัน
จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผงแก่นตะวันภายหลังจากการเตรียมวัตถุดิบและ
การอบแห้ง โดยพบว่าเมื่อน่าไปท่าการวัดสี จะมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง-น้่า
เงิน (b*) เท่ากับ 70.99, 5.62, 19.10 ตามล่าดับ มีปริมาณความชื้น ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ปริมาณกากใยอาหาร และปริมาณเถ้า เท่ากับ 4.03, 0.09, 0.21, 80.07, 11.79 และ 3.88 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ และมีค่าวอ
เตอร์แอคทิวิตี้ (aw) เท่ากับ 0.30
ตารางที 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีกายภาพของผงแก่นตะวัน
ลักษณะทางเคมีกายภาพ
ค่าความสว่าง (L*)
ค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*)
ค่าความเป็นสีเหลือง-น้่าเงิน (b*)
ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (aw)
ปริมาณความชื้น (%)
ปริมาณไขมัน (%)
ปริมาณโปรตีน (%)
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต (%)
ปริมาณกากใยอาหาร (%)
ปริมาณเถ้า (%)

ปริมาณที่พบ
70.99 ± 0.14
5.62 ± 0.06
19.10 ± 0.21
0.30 ± 0.00
4.03 ± 0.13
0.09 ± 0.00
0.21 ± 0.00
80.07 ± 0.13
11.79 ± 0.09
3.88 ± 0.08

2. ผลการศึกษาปริมาณการทดแทนไขมันที่เหมาะสมของผงแก่นตะวันในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อน
จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบการยอมรับโดยวิธีการให้คะแนนความชอบ 1 - 9 คะแนน (9 - point hedonic
scale) ต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ รสชาติที่ตกค้าง (after
teste) และความชอบโดยรวม
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ตารางที 3 คะแนนความชอบจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก ไขมันต่่า
คุณลักษณะ

0% (control)

ระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
5%
10%
15%

a

ab

b

20%
bc

สี
7.93 ±1.01
7.43 ±1.38
7.23 ±1.16
6.86 ±1.38
a
ab
bc
ลักษณะปรากฏ
7.73 ± 1.08
7.26 ±1.41
7.00 ±1.17
6.80 ±1.37 bc
กลิ่น
7.63 ± 1.12a 7.10 ±1.34 ab 7.10 ±1.42 ab 6.86 ± 1.47bc
เนื้อสัมผัส
7.66 ± 1.12a 7.30 ±1.14 ab 6.90 ±1.29 b 6.76 ±1.52 b
รสชาติ
7.93 ± 0.90a 7.63 ±1.29 ab 7.10 ± 1.15bc 6.96 ± 1.29bc
รสชาติที่ตกค้าง (after teste)
7.60 ±1.10 a 7.53 ±1.16 a 7.06 ± 1.36abc 6.86 ±1.50 abc
ความชอบโดยรวม
8.10 ± 0.99a 7.83 ± 1.01ab 7.33 ±0.95 bc 6.96 ±1.54 bc
a-d
ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05)

6.43 ±1.45 c
6.56 ±1.22 c
6.53 ±1.43 bc
6.56 ± 1.52 b
6.46 ±1.63 c
6.36 ±1.79 c
6.56 ±1.56 cd

จากผลการวิเคราะห์ พบว่า คะแนนการยอมรับในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ รสชาติที่
ตกค้าง (after teste) และความชอบโดยรวม ของตัวอย่างเค้กชิฟฟ่อนที่มีระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน แตกต่างกัน
นั้นค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ และโดยเมื่อพิจารณาลักษณะในทุกๆ ด้านแล้ว ที่ระดับการทดแทน
ไขมันด้วยแก่นตะวัน 5 เปอร์เซ็นต์ นั้นมีคะแนนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบกับเค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม
ดังนั้นสูตรที่ผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับ ผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่าจากการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวันมากที่สุดคือ สูตร
การผลิตที่มีระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน 5 เปอร์เซ็นต์
3. ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่า
3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพ
ตารางที 4 ผลการวิเคราะห์ด้านลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่า
คุณลักษณะ

0% (control)

ระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
5%

10%

L*
77.38±1.94a
75.05±0.49a
70.41±1.04b
a*
3.81±1.04b
5.25±0.14a
5.56±0.58a
b*
30.76±1.28ab
32.27±0.71a
29.24±1.80b
Hardness (N)
2.73 ± 0.59a
1.97 ± 0.41ab
1.37 ± 0.13b
ns
Springiness (mm)
14.52 ± 0.26
13.92 ± 0.40
13.33 ± 0.95
ns
Cohesiveness
0.56 ± 0.05
0.52 ± 0.01
0.51 ± 0.005
a
ab
Chewiness (kgf.mm)
2.12 ± 0.63
1.44 ± 0.28
1.07 ± 0.10b
Adhesivenessns (kgf.mm)
0.03 ± 0.01
0.01 ± 0.01
0.01± 0.01
a-b
ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p>0.05 )
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าสีและลักษณะเนื้อสัมผัส ซึ่งพบว่า เค้กชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วย
ผงแก่นตะวันที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าความสว่าง (L*) ค่าความเป็นสีแดง-เขียว (a*) และความเป็นสีเหลือง-น้่าเงิน (b*)
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เท่ากับ 75.05, 5.25, 32.27 ตามล่าดับ โดยที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับเค้ก
ชิฟฟ่อนชุดควบคุม
ผลการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ เค้กชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวัน ที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์
โดยที่ค่า hardness, springiness, cohesiveness, chewiness และ adhesiveness นั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับเค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม
จากตารางที่ 4 ผลการทดลองแสดงให้เห็ นว่า ผลิต ภัณฑ์เค้ กชิฟฟ่อนไขมันต่่า ที่มีระดับ การทดแทนไขมันด้วยแก่ น
ตะวัน 5 เปอร์เซ็นต์ นั้นมีคุณภาพทางด้านกายภาพที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม (ไม่มีการทดแทนไขมันด้วย
ผงแก่นตะวัน) และจากผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพนี้ ผลการวิเคราะห์ที่ได้แสดงผลที่สอดคล้องและมีแนวโน้ม
ของผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกันกับผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ตารางที 5 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่า
คุณลักษณะ

ระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
5%

0% (control)

ค่าความถ่วงจ่าเพาะ (g/ml)
1.12 ± 0.005a
1.12 ± 0.005 a
ปริมาตรจ่าเพาะns (cm3/g)
4.08 ± 0.84
3.51 ± 0.61
ความหนาแน่นของเค้ก (g/cm3)
0.05 ± 0.00a
0.03 ± 0.01b
อัตราการสูญเสียระหว่างการอบ ns (%)
0.004 ± 0.02
0.005 ± 0.00
ns
ผลผลิตของโด (g/100 g)
61.10 ± 7.85
62.37 ± 1.92
ns
ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (aw)
0.91 ± 0.01
0.91 ± 0.00
c
ความหนืด (cP)
6884 ± 48.39
7073 ±64.29b
a-b
ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ns
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p>0.05 )

10%
1.09 ± 0.000b
3.38 ± 0.34
0.06 ± 0.01 a
0.004 ± 0.00
67.31 ± 4.94
0.91 ± 0.00
8601±34.65a

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของเค้กชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่ระดับ
5 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ค่าความถ่วงจ่าเพาะ ปริมาตรจ่าเพาะ อัตราการสูญเสียระหว่างการอบ ผลผลิตของโด และค่า ค่าวอเตอร์
แอคทิวิตี้ (aw) ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับเค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม แต่มี
ความหนืดของแบทเทอร์ (batter) ที่สูงขึ้นและมีความหนาแน่นของเค้กลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.05)
3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี
ตารางที 6 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่า
คุณลักษณะ

ระดับการทดแทนไขมันด้วยแก่นตะวัน
5%

0% (control)

34.36 ± 0.21a
32.68 ± 0.00b
ปริมาณโปรตีน (%)
9.76 ± 0.06 b
9.81 ±0.01 ab
ปริมาณไขมัน (%)
18.66 ± 0.02a
16.59 ± 0.12b
ปริมาณกากใยอาหาร (%)
0.009 ± 0.00b
0.054 ± 0.01a
ปริมาณเถ้า (%)
0.60 ± 0.01b
0.70 ± 0.06ab
a-b
ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวอักษรแตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05)
ปริมาณความชื้น (%)
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10%
32.94 ± 0.30b
9.83 ±0.01 a
16.27 ± 0.28b
0.077 ± 0.00a
0.74 ± 0.01a
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จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของเค้กชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่ระดับ 5
เปอร์เซ็นต์ พบว่า ค่าปริมาณโปรตีนและปริมาณเถ้าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p>0.05) แต่มีปริมาณ
ความชื้น ปริมาณไขมันที่ลดลง และปริมาณกากใยอาหารที่เพิ่มขึ้น (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม
3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลินทรีย์
ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่าที่มีการทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่
ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณที่พบ
<3
<3

จุลินทรีย์ทั้งหมด (TPC) (cfu/g)
ยีสต์และรา (cfu/g)

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ ทั้งการตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดและจ่านวนยีสต์ ราของเค้ก
ชิฟฟ่อนที่มีการทดแทนไขมันด้วยผงแก่นตะวันที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์โดยใช้วิธีการ pour plate แสดงให้เห็นว่า ปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณยีสต์ รา ที่ตรวจนับได้นั้น มีปริมาณน้อยกว่า 3 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม โดยมีปริมาณที่
ตรวจพบเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ส่านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการผลิตเค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่าโดยการทดแทนไขมันจากผงแก่นตะวัน พบว่า
ระดับที่เหมาะสมที่สุด คือ 5 เปอร์เซ็นต์ (สูตรที่ 2) ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับการประเมินทางประสาทสัมผัสจากผู้
ทดสอบชิมโดยไม่มีคะแนนการยอมรับ แตกต่างกันกับเค้กชุดความควบคุม อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p>0.05) และเมื่อน่าไป
ศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ พบว่าเค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่าโดยการทดแทนไขมันจากผงแก่นตะวันที่ระดับ
5 เปอร์เ ซ็นต์ มีค่ าความสว่าง (L*) ค่ าความเป็นสีแ ดง-เขีย ว (a*) ค่าความเป็นสีเ หลื อง-น้่าเงิน (b*) ค่ า hardness,
springiness, cohesiveness, chewiness, adhesiveness รวมทั้ง ค่าความถ่วงจ่าเพาะ ปริมาตรจ่าเพาะ อัตราการสูญเสีย
ระหว่างการอบ ผลผลิตของโด และค่า ค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (aw) ที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p>0.05)
เมื่อเปรียบเทียบกับเค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม แต่มีความหนืดของแบทเทอร์ (batter) ที่สูงขึ้นและมีความหนาแน่นของเค้กลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (p<0.05) ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนไขมันต่่าที่มีระดับการทดแทน
ไขมันด้วยแก่นตะวัน 5 เปอร์เซ็นต์ นั้นมีคุณภาพที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟ่อนชุดควบคุม (ไม่มีการทดแทนไขมันด้วยผง
แก่นตะวัน) และจากผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีกายภาพสามารถกล่าวได้ว่า สามารถใช้แก่นตะวันในทดแทนไขมัน
เพื่อผลิตเค้กไขมันต่่าได้ อีกทั้งยัง้ช่วยเสริมคุณค่าทางอาหารเช่นกากใยอาหารให้เพิ่มขึ้น โดยผลการวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพ
นี้ยังแสดงผลที่ สอดคล้องและมีแนวโน้มของผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกันกั บผลการทดสอบการยอมรั บทางประสาท
สัมผัส อีกด้วย และจากการวิ เคราะห์คุ ณภาพทางจุ ลินทรี ย์ ทั้ง การตรวจนับ จุลิ นทรีย์ ทั้ง หมด (TPC) และจ่ านวนยีส ต์ รา
(yeast&mold) ยั งแสดงให้ เห็ นว่ า มีป ริมาณที่ ตรวจพบอยู่ใ นเกณฑ์ เป็ นไปตามมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ (ส่ านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547)
ข้อเสนอแนะ
การใช้ประโยชน์จากแก่นตะวัน สามารถน่ามาใช้ในการทดแทนปริมาณไขมันในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่ ม
คุณค่าทางโภชนาการและเพื่อสุขภาพได้ ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณไขมันและเพิ่มกากใยอาหารได้
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สูตรไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่เพือ่ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
The Formula of Broken-milled Riceberry Ice Cream for Value Adding Purpose
อัมพรศรี พรพิทักษ์ดารง
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องสูตรไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อนาปลายข้าวไรซ์เบอรี่ที่ยัง
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มากนักมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งกลุ่มเกษตรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีได้มีการทา
ไอศกรี มจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่มาก่ อน แต่ไม่เ ป็นที่ยอมรับ เนื่องจากเนื้อสัมผั สหยาบและมีรสขม ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนาสูตรไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ให้เป็นที่ยอมรับ โดยประยุกต์ดัดแปลงจากสูตรไอศกรีมมะนาวโห่ให้เป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถจาหน่ายได้มากขึ้น โดยคัดเลือกไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ 3 สูตร ซึ่งมีความแตกต่างใน
วิธกี ารเตรียมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ ดังนี้ วิธที ี่ 1 (สูตรที่ 1) นาปลายข้าวไรซ์เบอรี่ดิบไปป่นให้ละเอียดเป็นผงแป้ง วิธีที่ 2 (สูตรที่
2) นาปลายข้าวไรซ์เ บอรี่ ดิบ ไปคั่ ว แล้ วนาไปบดเป็นผงแป้ง และวิ ธีที่ 3 (สู ตรที่ 3) นาปลายข้ าวไรซ์ เ บอรี่ดิ บ นาไปต้ ม นา
ไอศกรีมทั้ง 3 สูตรไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สูตรที่ 3 ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 75 แต่มีข้อเสนอแนะคือ
ไอศกรี มมี ร สขมเล็ กน้ อยและรสหวานเกินไป ผู้ วิจัย จึ ง ได้ ศึ กษาและพั ฒ นาไอศกรีมปลายข้ าวไรซ์ เ บอรี่ สู ต รที่ 4 ซึ่ ง จาก
การศึกษาพบว่า วิธีการเตรียมปลายข้าวไรซ์เบอรี่มีผลต่อ รสขม รวมทั้งคุณสมบัติบางประการของน้ามันพืชและน้ามะพร้าว
อ่อนสามารถท าให้ รสขมลดลงได้ ดั ง นั้นผู้ วิจัยจึ ง ลดปริมาณน้ าตาล เติ มน้ามันพื ช และน้ ามะพร้ าวอ่ อนลงในส่วนผสมของ
ไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ สูตรที่ 4 และนาไปทดสอบชิม ผลปรากฎว่า ได้รับความพึงพอใจที่ร้อยละ 86 ซึ่งมากกว่าสูตรที่ 3
เนื่องจากสูตรที่ 4 มีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม หอมกลิ่นข้าวและน้ามะพร้าวอ่อน รสชาติหวานพอดี และรสขมลดลงจนแทบไม่มี
ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปว่า การพัฒนาไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ สูตรที่ 4 นั้ นได้ผลดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านเนื้อสัมผัส
กลิ่น สีสัน และรสชาติ
คาสาคัญ : ปลายข้าวไรซ์เบอรี่, ไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวไรซ์เบอรี่
Abstract
The research on finding a formula of broken-milled rice berry ice cream for value adding purpose
aimed at adding value to the broken-milled rice berry which was not much utilized in the past to be
value added. The agricultural union group, Kaset tagorn Ruamjai, in Tambol Cheoung klad, Umphur Bang
Rajan of Singburi Province, once produced this ice cream. However, it was not popular because of its
rough texture and its astringent and bitter taste. The researcher was interested in doing the study on the
development of a better-accepted formula of the rice berry ice cream by modifying the formula which
had been used in making Manao Ho ice cream. Consequently, the rice berry ice cream became better
accepted by the consumers, and can now increases its sales. Selecting and applying all three formulas in
each of which different kinds of broken-milled rice berry were prepared in three methods, 1st method is
mash broken-milled rice berry as if powder, 2nd method is roast and mash broken-milled rice berry as if
powder and 3rd method is boiled broken-milled rice berry with water. All three formulas bring into the
tests by the sample group. The research result showed that the third formula got the highest total score
of preference which was 75%. However, it was commented that the ice cream was still a little bitter and
also a little too sweet. Therefore, the researcher studied and developed the fourth formula of rice berry
ice cream. The study found that all methods occurred the bitter taste as some property of vegetable oil
and young coconut juice were decrease the bitter flavor. The fourth formula of broken-milled rice berry
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ice cream is reducing the quantity of sugar, filling in vegetable oil and young coconut juice into that and
being tasted, the total score of preference at 86% which was higher than the score that the third formula
had got. The reasons were that broken-milled rice berry ice cream of the fourth formula had softer
texture, better scent of rice and coconut juice, and appropriate sweetness and loss as if unincreased the
bitter flavor. The researcher included that the development of broken-milled rice berry ice cream of the
fourth formula had the best result and the best acceptance of all following aspects: texture, scent, color,
and taste.
Keywords : broken-milled rice berry, The formula of broken-milled rice berry ice cream, rice berry
บทนา
ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็นข้าวจ้าวที่ ผสมระหว่างข้าวจ้าวหอมนิล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พันธุ์พ่อ) และข้าวขาวดอก
มะลิ105 สถาบันวิจัย (ข้าวพันธ์แม่) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ข้าวมีคุณสมบัติดีเด่นทางโภชนาเป็นการ ลักษณะเม็ดข้าวเรียวยาว สีม่วง
ดา มีธาตุเหล็กสูง และมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง ในการวิจัย พันธุ์ข้าวพบว่า ข้าวที่มีสีเข้มมากยิ่งทาให้มีสารที่มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระมากตามไปด้วย แม้จะนาไปหุงต้มแล้วประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจะลดลง 50-60% ก็ตาม สืบเนื่องจา
การลงพื้นที่ของผู้วิจัย ณ สานักงานพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวไรซ์เบอ
รี่อินทรีย์ เครือข่ายผู้ผลิตข้าวเพื่อสุขภาพสิงห์บุรี พบว่า มีปลายข้าวไรซ์เบอรี่ยังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์มากนัก ส่วนใหญ่ จะขาย
ให้กับร้านข้าวต้ม และราข้าวที่เหลือจากการสีข้าวมีไม่มากพอที่จะไปสกัดน้ามันราข้าวให้ได้จุดคุ้มทุน เนื่ องจากนิยมสีข้าวแบบ
ข้าวกล้องซึ่งมักไม่ได้ราข้าวมากนัก (เพื่อให้ข้าวสารไรซ์เบอรี่ที่สีได้มีสีสวย และขายได้ราคา)
ด้วยเหตุผลดังข้างต้น ทางคณะผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาปลายข้าวไรซ์เบอรี่มาเพิ่มมูลค่า โดยทาไอศกรีมจาก
ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งกลุ่มเกษตรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีได้มีการทาไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์
เบอรี่มาก่อนแล้ว แต่พบว่า กลิ่นและรสชาติของไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากมีลักษณะเนื้อ
หยาบและมีรสขมมากตามปริมาณของปลายข้าวไรซ์เบอรี่ ทาให้ใส่ปลายข้าวไรซ์เ บอรี่ได้เพียงในปริมาณน้อย ผู้วิจัยเห็นว่ า
ปัญหารสขมที่พบนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทาไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ (อัมพรศรี , 2556) จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เพื่อพัฒนาสูตรไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่โดยประยุกต์ดัดแปลงจากสูตรไอศกรีมมะนาวโห่ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโ ภค
และสามารถจาหน่ายได้มากขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเกษตรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยสุ่มเก็บตัวอย่างของปลายข้าวไรซ์เบอรี่
อินทรีย์ในส่วนราข้าว และปลายข้าว ภายหลังจากเก็บเกี่ยว และผ่านสีข้าวแล้ว จากนั้นนาไปทดสอบกับสูตรไอศกรีมมะม่วง
หาวมะนาวโห่ โดยใช้ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ทดแทนมะม่วงหาวมะนาวโห่ หาสัดส่วนที่เหมาะสมของปลายข้าวไรซ์เบอรี่ในการทา
ไอศกรีม ค้นหาวิธีกาจัดรสขมในไอศกรีมและพัฒนาให้ได้สูตรที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) พัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวไรซ์เบอรี่ที่ทาจากปลายข้าว
2) ทดสอบการยอมรับไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ของผู้บริโภคผลิต
ทฤษฎี สมมติฐานของการวิจัย
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ของกลุ่มเกษตรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีมูลค่าทางการตลาดจากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทาให้ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ ดังนี้
1. ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ จังหวัด สิงห์บุรี จากการสั มภาษณ์ข้อมูลเชิง ลึกจากตัวแทนกลุ่ ม
เกษตรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจัน ทางผู้วิจัยได้ข้อมูลว่า พื้นที่ทานาข้าวไรซ์เบอรี่ประมาณ 1,500 ไร่ ที่เน้นการทา
นาแบบเกษตรอินทรีย์โดยมีการรวมกลุ่มกัน เรียกว่า “เครือข่ายผู้ผลิตข้าวปลอดภัยสิงห์บุรี” โดยเกษตรกรผลิตข้าวไรซ์เบอรี่ได้
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ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้าวเปลือก) สีได้ข้าวสารประมาณ 400-650 กิโลกรัม ปัญหาที่พบข้อหนึ่งที่เป็น
ประเด็นปัญหา คือ ปลายข้าวไรซ์เบอรี่หัก และราข้าวที่เหลือจากการสีข้าวยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มากนัก โดยปลายข้าวหัก
จะนาไปขายต่อให้กับร้านข้าวต้ม หรือฟาร์มเลี้ยงไก่ในราคาถูก ส่วนราข้าวที่ได้จากการสีข้าวนั้นมีน้อยไปที่จะไปทาน้ามันรา
ข้าวและไม่น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนซื้อเครื่องจักรในการสกัดน้ามัน เนื่องจากเป็นการสีข้าวแบบข้าวกล้องเพื่อให้ได้ข้าวสารไรซ์
เบอรี่สีสวย และจะเหลือราข้าวในปริมาณน้อย ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่าปลายข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ น่าจะนามาเพิ่มมูลค่า
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกต่อการนาไปประกอบอาหาร เพื่ อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ จากสูตรของไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยนาสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับของไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ มาทดลองทาไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่
3. การหาปริมาณที่เหมาะสมของปลายข้าวไรซ์เบอรี่ในการทาไอศกรีม โดยการนาปลายข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีวิธีการ
เตรียมต่างกัน 3 วิธี ไปแทนในปริมาณของมะม่วงหาวมะนาวโห่ และทดลองทาไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ นาไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่าง นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปผล
4. ศึกษาวิธีการกาจัดรสขมในไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ รสขมที่อยู่ในไอศกรีมนั้น คือ สารแทนนิน เป็นสารที่อยู่
ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) สามารถตรวจพบในบริเวณเยื่อหุ้มชั้นนอก (pericarp) และเยื่อหุ้มชั้นใน (aleurone layer)
(พรชัย และคณะ, 2557) แทนนินนอกจากจะเป็นสารที่ มีรสขมแล้วยังสามารถจับตัวได้ดีกับโปรตีน และยังละลายได้ดีในน้า
ร้อน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า น้ามันร้อนเป็นตัวทาละลายที่สามารถสกัดแทนนินได้ (ประกร, 2553, หน้า 20) นอกจากนี้
องค์ประกอบทางเคมีของน้ามะพร้าวอ่อน ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิ ตามิน และเกลือแร่
(Santoso et al., 1996) ซึ่งโปรตีนของน้ามะพร้าวอ่อนสามารถจับกับโปรตีนของแทนนินทาให้รสขมลดลง
5. ผลิตไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ จากการศึกษาวิธีการกาจัดความขม ผู้วิจัยจึงนาน้ามันพืชและน้ามะพร้าว
อ่อนมาเติมลงในส่วนผสมของไอศกรีม และนาไปทดสอบชิมกับกลุมตัวอย่าง
6. การยอมรับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ของผู้บริโภค โดยนาสูตรที่ได้คะแนนความพึงพอใจจาก
กลุ่มตัวอย่างไปทดสอบการยอมรับกับผู้บริโภค
7. การพัฒนาการผลิต และการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
ของกลุ่มเกษตรกรรวมใจ คือ ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้จากการสีข้าว นาไปทาไอศกรีมโดยใช้สูตรที่ได้รับการยอมรับเป็นสูตร
ตัวอย่าง ทาให้ชุมชนมีรายได้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าวไรซ์เบอรี่ได้อย่างคุ้มค่า
นิยามคาศัพท์เฉพาะ
ปลายข้าว ส่วนที่ประกอบด้วยเศษข้าวที่หักและส่วนของจมูกข้าว ปลายข้าวทั่วไปมีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ มี
ไขมันและเยื่อใยต่า ปลายข้าวจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบให้พลังงานที่มีความสาคัญยิ่ง มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ศึกษาการทาไอศกรีมจากสูตรที่ได้รับการยอมรับของไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ เนื่องจากในสูตรไม่ใช้สารคงตัว
และอิมัลซิไฟเออร์ที่เป็นสารเคมี และลักษณะไอศกรีมเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีส่วนผสม ดังนี้ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ร้อยละ 19.42
น้าเปล่าร้อยละ 19.42 น้าตาลทรายร้อยละ 19.42 เกลือร้อยละ 0.49 หัวกะทิร้อยละ 5.83 นมถั่วเหลืองร้อยละ 19.42 แป้ง
ข้าวโพดร้อยละ 2.42 นมผงร้อยละ 1.45 น้าสาหรับละลายแป้งและนมร้อยละ 12.13 ของส่วนผสมทั้งหมด และใช้ปลายข้าว
ไรซ์เบอรี่ทดแทนในส่วนของมะม่วงหาวมะนาวโห่
2. ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ที่นามาใช้ในการทาไอศกรีม เป็นปลายข้าวที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จานวน 1 กิโลกรัม นามาเตรียมเพื่อทาไอศกรีม ดังนี้
วิธที ี่ 1 (สูตรที่ 1) นาปลายข้าวไรซ์เบอรี่ดิบไปป่นให้ละเอียดเป็นผงแป้ง
วิธที ี่ 2 (สูตรที่ 2) นาปลายข้าวไรซ์เบอรี่ดิบไปคั่วแล้วนาไปบดเป็นผงแป้ง
วิธที ี่ 3 (สูตรที่ 3) นาปลายข้าวไรซ์เบอรี่ดิบนาไปต้ม
นาแต่ ละสูต รไปท าไอศกรีมโดย นาปลายข้าวที่เตรี ยมไว้ ไปต้มในน้าเปล่าให้ สุก แล้วนาไปปั่นละเอี ยด แล้วใส่
ส่วนผสมที่เหลือซึ่งได้แก่ น้าตาลทราย เกลือ หัวกะทิ นมถั่วเหลือง แป้งข้าวโพดและนมผงที่ละลายด้วยน้าสาหรับละลายแป้ง
และนม ผสมให้เข้ากันแล้วนาไปกวนจนแป้งสุกใช้ไฟกลางค่อนข้างแรง พักให้เย็นแล้ว 4. แช่ ตู้เ ย็นอย่ างน้อย 2 ชั่ วโมง หรื อ
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แช่ค้างคืน แล้วนามาใส่ถังไอศกรีมแล้วปั่นจนเป็นเนื้อไอศกรีม นาไปบ่มในถังแช่ไอศกรีม อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือบ่มค้างคืน
จะได้ไอศกรีมพร้อมรับประทาน
3. ทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
การบริการอาหาร และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 100 คน โดยใช้แบบทดสอบ
Hedonic scoring test 5 points ให้คะแนนตามความชอบจาก 1 ถึง 5 โดยที่ 5 เป็นคะแนนที่ชอบมากตามลาดับไปจนถึง 1
เป็นคะแนนที่ไม่ชอบมาก (ประยุกต์จากเพ็ญขวัญ ชมปรีดา, 2536)
4. วิเคราะห์ผลโดยใช้การรายงานแบบความถี่และร้อยละ
ผลการวิจัย
การทดสอบทางประสาทสัมผัสการทาไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่ทั้ง 3 สูตรกับกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏว่า
สูตรที่ 1 ได้คะแนนความชอบโดยรวมร้อยละ 69.5 ของคะแนนทั้งหมด ลักษณะของเนื้อไอศกรีมยังไม่ละเอียด แป้ง
ไม่สุกเป็นเม็ด รสหวานเกินไป และมีรสขมมาก
สูตรที่ 2 ได้คะแนนความชอบโดยรวมร้อยละ 70.75 ของคะแนนทั้งหมด ลักษณะของเนื้อไอศกรีมไม่ค่อยละเอียด มี
กลิ่นข้าวคั่ว รสหวานเกินไป และมีรสขม
สูตรที่ 3 ได้คะแนนความชอบโดยรวมร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด เป็นสูตรที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากสูตรทั้งหมด
โดยลักษณะของไอศกรีมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียด หอมกลิ่นข้าวแต่รสหวานเกินไป และมีรสขมเล็กน้อยสูตรที่ 3 ได้รับความพึง
พอใจมากที่สุดร้อยละ 75 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ 3 สูตร
จากการทดสอบมีข้อเสนอแนะคือ ไอศกรีมมีรสหวานมากและมีรสขม ผู้วิจัยจึงนาสูตรที่ 3 ซึ่งเป็นสูตรที่ได้รับคะแนน
ความพึงพอใจมากที่สุดไปพัฒนาเป็นไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ สูตรที่ 4 โดยใส่น้ามันพืชร้อยละ 1.61 และน้ามะพร้าวอ่อน
ร้อยละ 10.76 ของส่วนผสมทั้งหมด และลดปริมาณน้าตาลทรายจากร้อยละ 19.42 เหลือร้อยละ 8.07 ของน้าหนักทั้งหมด
แล้วนาไปทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิม ได้ผลดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่สูตร 3 และ 4
จากภาพที่ 2 พบว่า สูตรที่ 4 ได้คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 86 ซึ่งมากกว่าสูตรที่ 3 เนื่องจากสูตรที่ 4 มีเนื้อสัมผัส
ที่เนียนนุ่ม หอมกลิ่นข้าวและน้ามะพร้าวอ่อน รสชาติหวานพอดี และรสขมลดลงจนแทบไม่มี
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองทาไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ทั้ง 3 สูตร พบว่า สูตรที่ 3 เป็นสูตรที่ใช้ปลายข้าวไรซ์เบอรี่ดิบ นาไปต้ม
และได้ คะแนนความพึ งพอใจมากที่สุ ด แต่มีข้อแนะนา คือ มีรสหวานเกิ นไปและมีรสขม ซึ่งจากการวิเคราะห์ผู้วิจัยคาดว่ า
วิธีการเตรียมปลายข้าวไรซ์เบอรี่มีผลทาให้ไอศกรีมมีรสขม ซึ่งวิธีที่ 1 และ 2 ทาให้ไอศกรีมมีรสขมมากกว่าวิธีที่ 3 เนื่องจาก
ปลายข้าวไรซ์เบอรี่มีสารแทนนิน (Tannin) เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) สามารถตรวจพบในบริเวณเยื่อหุ้ม
ชั้นนอก (pericarp) และเยื่อหุ้มชั้นใน (aleurone layer) (พรชัย และคณะ, 2557) เมื่อนาปลายข้าวไปบดให้ละเอียด ทาให้
โครงสร้างของสารดังกล่าวถูกตัดให้เล็กลง และไอศกรีมทุกสูตรมีส่วนผสมของนมถั่วเหลือง และนมผง รวมทั้งสตาร์ชในปลาย
ข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้มีความเป็นกรดจึงย่อย Hydrolysable Tannin ซึ่งเป็นสารในกลุ่มของแทนนินให้รสฝาดและ
ขม เป็นผลทาให้ไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่มีรสขมทุกสูตร ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาโดยพบว่า น้ามันร้อนเป็นตัวทาละลายที่
สามารถสกัดแทนนินได้ (ประกร, 2553, หน้า 20) ผู้วิจัยจึงนาน้ามันพืชมาเติมในส่วนผสมของไอศกรีมจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่
เพื่อสกัดรสฝาดออกมา แทนนินนอกจากจะเป็นสารที่มีรสขมแล้วยังสามารถจับตัวได้ดีกับโปรตีน และยังละลายได้ดีในน้าร้อน
ผู้วิจัยจึงศึกษาองค์ ประกอบทางเคมี ของน้ามะพร้าวอ่ อน พบว่า ประกอบด้วยสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมั น
วิตามิน และเกลือแร่ (Santoso et al., 1996) ดังนั้นผู้วิจัยนาน้ามะพร้าวอ่อนมาเติมลงในส่วนผสมของไอศกรีมจากปลายข้าว
ไรซ์เบอรี่เพื่อให้โปรตีนไปจับแทนนินและตกตะกอน ทาให้รสขมลดลง และปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติของไอศกรีมให้ดียิ่งขึ้น จึง
เติมน้ามันพืชและน้ามะพร้าวอ่อนไปในส่วนผสม เพื่อลดรสขมลง และเมื่อนาไปทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่า สูตรที่ 4 ได้
คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 83 และรสขมของไอศกรีมลดลงจนไม่เหลือ แสดงว่า น้ามันพืชและน้ามันพร้าวอ่อน สามารถ
กาจัดรสขมได้ เป็นไปตามทฤษฎีที่ไ ด้ศึกษา และการพัฒ นาไอศกรีมปลายข้าวไรซ์ เบอรี่ สูตรที่ 4 นั้นได้ผลดี ที่สุดและเป็นที่
ยอมรับ ทั้งในด้านเนื้อสัมผัส กลิ่น สีสัน และรสชาติ ซึ่งกลุ่มเกษตรรวมใจ ตาบลเชิงกลัด อาเภอบางระจั น จังหวั ดสิงห์บุ รี
สามารถนาสูตรที่ได้รับการยอมรับนี้ไปเพิ่มมูลค่าให้กับปลายข้าวไรซ์เบอรี่ ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชนทาให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาลักษณะคุณภาพของไอศกรีมปลายข้าวไรซ์เบอรี่ทั้งเชิงกายภาพ และเคมี โดยเฉพาะในแง่ของ
สุขภาพ
2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของปลายข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในด้านอาหาร
และโภชนาการ
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บทคัดย่อ
จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณลักษณะทางกายภาพของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
พบว่า กากของผลมะม่วงหิมพานต์ 50 กิโลกรัม อบแห้งได้ 1.2 กิโลกรัม ศึกษาชนิดของใยอาหารจากกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
ผง 100 กรัม พบว่า เป็นใยชนิดไม่ละลายในน้้า Insoluble Diettary Fiber 44.89 เปอร์เซ็นต์ และจัดเป็นใยอาหารชนิด
ละลายในน้้า Soluble Diettary Fiber 5.53 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาการใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี 3 ระดับ
คือ 5 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแป้งสาลี และเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม (0 เปอร์เซ็นต์ ) พบว่า การทดแทนที่ระดับ
5 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการยอมรับมากที่สุด การศึกษาปริมาณการเสริมสารช่วยยึดเกาะ CMC เติมที่ระดับ 1 1.5 2 และ 2.5
เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแป้งสาลี พบว่า การใช้สารช่วยยึดเกาะ CMC เสริมที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแป้งสาลี ได้รับ
คะแนนการยอมรับสูงที่สุด ผลการวัดเนื้อสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC มีค่าความแน่นเนื้อ
ลดลงจากสูตรที่ไม่ได้เสริม CMC ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของขนมปังนุ่มมากขึ้น การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ขนมปัง
แซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC มีปริมาณใยอาหารสูงกว่าสูตรควบคุมจากเดิมมีปริมาณใยอาหาร 2.96 กรัม
เพิ่มขึ้นเป็น 3.93 กรัม การถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
ความพึงพอใจของการอบรมการผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 4.16 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ผง ขนมปังแซนด์วิช ใยอาหาร
ABSTRACT
Chemical composition and physical characteristics of cashew pulp powder sandwich bread were
studied in this research. From this experiment, 1.2 kg of dry cashew pulp is transformed by 50 kg of fresh
fruit. Insoluble dietary fiber and soluble dietary fiber were detected in cashew pulp powder around
44.89% and 5.53%, respectively. Moreover, this research studied the sandwich bread which was replaced
the wheat flour by cashew pulp powder. The replacement percentages were 0%, 5%, 10% and 15% via
the weight of wheat flour. From this result, the sandwich bread which added 5% of cashew pulp powder
had the majority overall acceptance score from panelists. The CMC was used in this study as a binder
agent with the portions were 1%, 1.5%, 2% and 2.5%, respectively. It can be found that, the sandwich
bread which added 1% of CMC had the best total score from panelists. The texture of sandwich bread
was analyzed by texture analyzer. Sandwich bread which added CMC had the lower firmness score than
the sandwich bread which did not add the binder agent. The dietary fiber in sandwich bread which mixed
the cashew pulp powder was determined. It can be asserted that the dietary fiber increased from 2.96 g
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to 3.93 g. In the final part of this research, the knowledge was passed on to participated trainees and the
overall score of this training was 4.16 which recognized to the good level.
Keyword : Cashew pulp powder, Sandwich bread, Dietary fiber
บทนา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ้าวันของคนไทยมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีความเร่งรีบ
ขนมปังแซนด์วิชเป็นขนมปังที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่คุ้นเคย
เนื่องจากขนมปังแซนด์วิชมีลักษณะเนื้อละเอียดนุ่ม สามารถ
รับประทานคู่กับเนย แยม แซนด์วิชสแปรดได้อย่างหลากหลาย ท้าให้อุตสาหกรรมการผลิตเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าใน
กลุ่มเบเกอรีมากกว่า 2,000 ล้านบาท [1] ในท้องตลาดขนมปังแซนด์วิชที่มีคุณค่าทางโภชนาการของใยอาหาร ที่มีประโยชน์
ยังมีน้อย ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบหลักเป็นแป้งสาลี แป้งสาลีที่น้ามาท้าขนมปังได้จากการน้าเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศ แม้จะมี
การผลิตข้าวสาลีได้ภายในประเทศ แต่ยังมีผลผลิตต่้าและคุณภาพไม่เหมาะกับการน้ามาผลิตขนมปัง [2]
ดังนัน้ เพื่อเป็นการเสริมให้ขนมปังแซนด์วิชมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน้าเอาวัตถุดิบ
เหลือใช้ภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีอุตสาหกรรมแปรรูปจาก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่งผลให้เกิดการไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหาร พบว่า
ผลมะม่วงหิมพานต์มีคุณค่าทางอาหารคล้ายคลึงกับผลไม้อื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งใยอาหารซึ่งมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ [3] รายงานการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อมะม่วงหิมพานต์ชนิดผง พบว่า เนื้อมะม่วงหิมพานต์
ชนิดผง 100 กรัม มีใยอาหาร 55.60 กรัม ไขมัน 3.91 กรัม โปรตีน 11.56 กรัม วิตามินเอ (เบตาเคโรทีน ) 52.53 ไมโครกรัม
วิตามินบี 1 0.20 มิลลิกรัม วิตามินซี 15.0 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 0.700 กรัม เนื้อมะม่วงหิมพานต์ชนิดผง 1 กิโลกรัม มี
แคลเซียม 464.957 มิลลิกรัม เหล็ก 35.648 มิลลิกรัม แมกนีเซียม 823.872 มิลลิกรัม สังกะสี 16.649 มิลลิกรัม [4]
งานวิจยั นีจ้ งึ น้าเนือ้ มะม่วงหิมพานต์ในรูปแบบผงมาใช้ประโยชน์ โดยการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ขนมปัง
แซนด์วิช เพื่อเป็นการเพิ่มใยอาหาร ซึ่งใยอาหารมีผลต่อสุขภาพคือ ป้องกันโรคท้องผูก โรคมะเร็งล้าไส้ใหญ่ โรคผนังล้าไส้โป่ง
พอง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น [5]
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีมะม่วงหิมพานต์ผง
2. ศึกษาปริมาณมะม่วงหิมพานต์ผงที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังแซนด์วิช
3. ศึกษาปริมาณสารช่วยยึดเกาะที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์
4. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์
5. ถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การผลิตกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
กากของผลมะม่วงหิมพานต์ที่คั้นน้้าออกแล้วที่ได้จากโรงงานสกัดน้้ามะม่วงหิมพานต์เข้มข้น ในจังหวัดภูเก็ต จ้านวน 50
กิโลกรัม น้าไปอบแห้งด้วยเครื่องอบที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง จนแห้งสนิท น้ากากเนื้อมะม่วง
หิมพานต์ที่อบแห้งบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น (Blending) เป็นเวลา 3 นาที และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 เมซ
2. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีมะม่วงหิมพานต์ผง
น้ากากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ได้จากข้อที่ 1 มาศึกษาชนิดของใยอาหาร [6]
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3. ศึกษาปริมาณกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังแซนด์วิช
3.1 ศึกษาสูตรพื้นฐานขนมปังแซนด์วิช จ้านวน 3 สูตร เพื่อใช้เป็นสูตรพื้นฐานในการศึกษาการยอมรับที่แตกต่างกัน
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design, RCBD) ประเมินคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความนุ่ม ) และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร จ้านวน 30 คน ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9 - Point Hedonic Scale)
[7] น้าผลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) วิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Least Significant Difference (LSD) โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ
3.2 ศึกษาปริมาณกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ใช้ทดแทนแป้งสาลี 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 5 10 และ 15 ของน้้าหนัก
แป้งสาลี ท้าการผลิตขนมปังแซนด์วิชตามวิธีการ แสดงดังแผนภูมิที่ 1 ตรวจสอบสมบัติทางประสาทสัมผัส เพื่อหาปริมาณกาก
เนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุด แล้วน้าตัวอย่างขนมปังที่ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ได้รับการยอมรับสูง
ที่สุดมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ
3.2.1 ทดสอบทางประสาทสัมผัส โดยวิธีให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-Point Hedonic Scale) กับผู้
ทดสอบชิม จ้านวน 25 คน คุณลักษณะที่ทดสอบ คือ สี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส (ความนุ่ม ) และความชอบ
โดยรวม วิเคราะห์ผลทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complate Block Design) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT (Dancan’s New Mulitiple Range Test) โปรแกรม
ส้าเร็จรูป SPSS 15.0 วิเคราะห์ความชื้นของขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ผง [7]
3.2.2 วัดเนื้อสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ผงด้วยเครื่องวัดเนื้อสัมผัส Texture Measuring
System, TA.XT. plus ตามวิธีของ [8]
3.2.3 ตรวจวัดสีโดยใช้เครื่องวัดสี Colorimeter ซึ่งแสดงผลในรูปของค่าความสว่าง (L) ค่าสีแดง (a) และ
ค่าสีเหลือง (b)
3.2.4 วิเคราะห์ความชื้นของขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ผง [7]
4. ศึกษาปริมาณสารช่วยยึดเกาะ CMC ที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์
จากปริมาณการทดแทนด้วยมะม่วงหิมพานต์ผงในข้อ 3 ได้ปริมาณมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสมน้ามาศึกษาปริมาณสาร
ช่วยยึดเกาะ CMC ท้าการวิเคราะห์ผลทางสถิติตามแผนการทดลองแบบ CRD (Complete Randomized Design) สารช่วย
ยึดเกาะ CMC ที่ใช้มี 4 ระดับ [9] คือ
CMC เสริมที่ระดับ 1 1.5 2 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักแป้งสาลี
ท้าการผลิตขนมปังแซนด์วิช แสดงดังแผนภูมิที่ 2 ทดสอบทางประสาทสัมผัสตามวิธีข้อ 3.2.1 และท้าการวิเคราะห์ผล
ด้านสมบัติกายภาพตามวิธีข้อ 3.2.2, 3.2.3 และ 3.2.4 พิจารณาเลือกปริมาณ สารช่วยยึดเกาะที่เหมาะสม
5. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC เปรียบเทียบกับขนมปัง
แซนด์วิชสูตรควบคุม
น้าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากข้อ 4 ที่ได้การยอมรับจากผู้ทดสอบมาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ไขมัน เถ้า ใยอาหาร พลังงานจากไขมัน พลังงาน ตามวิธีของ [10] เพื่อเปรียบเทียบกับขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุม สูตรที่
ไม่ได้ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์และเสริม CMC
6. ถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
น้าผลงานการวิจัยการใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในขนมปังแซนด์วิช เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดยขอความร่วมมือกับ
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อส้ารวจกลุ่มชุมชนที่มีความต้องรับบริการวิชาการด้านการท้าขนมปังแซนด์วิช
กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์และด้าเนินการ ดังนี้
แจ้งคุณค่าทางโภชนาการของกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ส่งเสริมสุขภาพ
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ถ่ายทอดการผลิตกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เพื่อผลิตขนมปังแซนด์วิช
ถ่ายทอดการผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ สูตรที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ท้าการสาธิตและ
ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาอาชีพ
- ประเมินผลความพึงพอใจของการถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ให้กับชุมชนใน
จังหวัดภูเก็ต
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการผลิตกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
ผลของการน้ากากของผลมะม่วงหิมพานต์ที่คั้นน้้าออกแล้วที่ได้จากโรงงานสกัดน้้ามะม่วงหิมพานต์เข้มข้นในจังหวัด
ภูเก็ต จ้านวน 50 กิโลกรัม น้ากากของผลมะม่วงหิมพานต์ไปอบแห้งด้วยเครื่องอบที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6
ชั่วโมง จนแห้งสนิท น้ากากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่อบแห้งบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น ( Blending) เป็นเวลา 3 นาที และร่อน
ผ่านตะแกรงขนาด 60 เมซ พบว่า ได้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ 1.2 กิโลกรัม
2. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีมะม่วงหิมพานต์ผง
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีมะม่วงหิมพานต์ผง จ้านวน 100 กรัม พบว่า เป็นใยอาหารชนิดไม่ละลายในน้้า
Insoluble Diettary ร้อยละ 44.89 ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน้้าสามารถช่วยลดระยะเวลาของอาหารตกค้างในล้าไส้ใหญ่
โดยการดูดซับน้้าไว้ (hold water) ท้าให้เพิ่มน้้าหนักอุจจาระ ส่งผลให้ล้าไส้ใหญ่มีการบีบตัวเพื่อดันอุจจาระไปสู่ล้าไส้ใหญ่ส่วน
ปลายเร็วขึ้น [11] และเป็นใยอาหารชนิดละลายในน้้า Soluble Diettary Fiber ร้อยละ 5.53 จากการศึกษาอาหารที่ถูกบด
เคี้ยวแล้วในระบบทางเดินอาหาร เรียกว่า chyme ภายหลังการกลืนอาหารที่มีใยอาหารชนิดละลายน้้าลงสู่กระเพาะอาหาร
chyme มีลักษณะข้นหนืด ( viscous chyme) ท้าให้อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารเป็นเวลานานกว่าปกติ และมีการเคลื่อนที่
ของอาหารเข้าสู่ล้าไส้เล็กช้าลง ส่งผลให้มีการดูดซึมสารอาหารที่บริเวณล้าไส้เล็กเข้าสู่กระแสโลหิตช้า ซึ่งเป็นผลดีต่อ
โรคเบาหวานและโรคไขมันสูงในเลือด [12] [13]
3. ผลการศึกษาปริมาณกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังแซนด์วิช
3.1 ผลการศึกษาสูตรพื้นฐานขนมปังแซนด์วิช 3 สูตร สัดส่วนดังตารางที่ 1 ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ด้านสี กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) และความชอบโดยรวม ใช้ผู้ทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอาหาร จ้านวน 30
คน ผลการยอมรับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 1 ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิช สูตรพื้นฐาน 3 สูตร
ส่วนผสม
แป้งขนมปัง
น้้า
ยีสต์เม็ด
เกลือ
น้้าตาล
นมผงปราศจากไขมัน
เนยขาว
เอ็มเพล็กซ์
ที่มา: รหัส 935 [14]
รหัส 762 [15]
รหัส 294 [2]

รหัส 935
1,000
620
10
20
60
30
50
5

ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิช
รหัส 762
1,000
470
10
10
20
30
-
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รหัส 294
1,000
600
10
17.5
100
40
60
-
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จากการศึกษาการยอมรับสูตรพื้นฐานขนมปังแซนด์วิช 3 สูตร พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 ได้รับคะแนนการ
ยอมรับสูงกว่าชุดการทดลองอื่น แต่เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ (p>0.05) กับขนมปังแซนด์วิช
รหัส 935 และแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ (p>0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 762 ดังเห็นได้จาก (ตารางที่ 2)
1. สีของขนมปังแซนด์วิชจากผลการทดลอง พบว่าสีของขนมปังแซนด์วิชที่ได้ คือ มีสีน้าตาลอ่อนที่เปลือกของ
ขนมปังแซนด์วิชในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื้อขนมปังด้านในมีสีขาวนวลใกล้เคียงกัน ทั้ง 3 ชุดการทดลอง ซึ่งส่งผลต่อความชอบ
ด้านสี พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 762 รหัส 294 และ รหัส 935 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านสี ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีคะแนนเท่ากับ 6.97 6.90 และ 6.83 ตามล้าดับ
2. กลิ่นรส พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 รหัส 935 และ รหัส 762 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านกลิ่นรส
พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 ได้คะแนน ยอมรับ สูง ที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) กับ
ขนมปังแซนด์วิช รหัส 935 แต่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 762 โดยมีคะแนน
เท่ากับ 7.13 6.93 และ 6.53 ตามล้าดับ
3. รสชาติ พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 รหัส 935 และ รหัส 762 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านรสชาติ
พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 ได้คะแนนยอมรับสูงที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) กับขนมปัง
แซนด์วิช รหัส 935 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 762 โดยมีคะแนนเท่ากับ
7.20 6.67 และ 6.20 ตามล้าดับ
4. เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 รหัส 935 และ รหัส 762 ได้รับคะแนนการยอมรับ
ด้านเนื้อสัมผัส พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 ได้คะแนนยอมรับสูงที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 935 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 762
โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.43 7.00 และ 6.63 ตามล้าดับ
5. ความชอบโดยรวม พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 รหัส 935 และ รหัส 762 ได้รับคะแนนการยอมรับด้าน
ความชอบโดยรวม พบว่า ขนมปังแซนด์วิช รหัส 294 ได้คะแนนยอมรับสูงที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 935 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิช รหัส 762
โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.67 7.10 และ 6.67 ตามล้าดับ
จากคะแนนเฉลี่ยทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชสูตรพื้นฐาน เนื่องจาก
ผู้ทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสให้การยอมรับ รหัส 294 สูงสุด ดังนั้น ผู้ทดลองจึงเลือกรหัส 294 มาใช้ในการศึกษาหาปริมาณที่ใช้กากเนื้อ
มะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีในขนมปังแซนด์วิช ในขั้นตอนต่อไป
ตารางที่ 2 ผลการยอมรับของขนมปังแซนด์วิช สูตรพื้นฐาน 3 สูตร
คุณลักษณะ

ขนมปังแซนด์วิช
รหัส 762
6.97±1.19a
6.53±1.11b
6.20±1.58b
6.63±1.47b
6.67±1.37b

รหัส 935
6.83±1.23*a**
6.93±1.34ab
6.67±1.45ab
7.00±1.49ab
7.10±1.32ab

สี
กลิ่นรส
รสชาติ
เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม)
ความชอบโดยรวม
* ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
** ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)

รหัส 294
6.90±1.09a
7.13±1.01a
7.20±1.19a
7.43±1.04a
7.67±1.03a

3.2 ผลการศึกษาการใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี โดยน้าสูตรพื้นฐานของขนมปังแซนด์วิชที่ผ่านการ
คัดเลือก จากรหัส 294 (ผลดังตารางที่ 4) น้ามาศึกษาการใช้กากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี 3 ระดับ คือ ร้อยละ 5
10 และ 15 ของน้้าหนักแป้งสาลี และเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ร้อยละ 0 (สัดส่วนดังตารางที่ 3) ตรวจสอบสมบัติทาง
ประสาทสัมผัส เพื่อหาปริมาณกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ได้รับการยอมรับสูงที่สุด พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้ กากเนื้อ มะม่วง
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หิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 ของน้้าหนักแป้งสาลี ได้รับการยอมรับสูงที่สุด (ผลดังตารางที่ 4) แล้วน้าตัวอย่างขนมปัง
ที่ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ ผลดังนี้
ตารางที่ 3 ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุมและขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี
ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
ส่วนผสม
แป้งขนมปัง
มะม่วงหิมพานต์ผง
น้้า
ยีสต์เม็ด
เกลือ
น้้าตาล
นมผงปราศจากไขมัน
เนยขาว

สูตรควบคุม
ร้อยละ 0
1,000
600
10
17.5
100
40
60

ร้อยละ 5
950
50
600
10
17.5
100
40
60

ร้อยละ 10
900
100
600
10
17.5
100
40
60

ร้อยละ 15
850
150
600
10
17.5
100
40
60

จากการศึกษาการยอมรับขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุม ร้อยละ 0 และขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 10 และ 15 ของน้้าหนักแป้งสาลี พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้ง
สาลี ร้อยละ 5 ได้รับคะแนนการยอมรับ ด้านสี รสชาติ และความชอบโดยรวมสูงกว่าชุดการทดลองอื่น (p<0.05) (ตารางที่ 6)
ดังเห็นได้จากคะแนนความชอบของขนมปังแซนด์วิช ด้านสีอยู่ในระดับ 7.80 รสชาติอยู่ในระดับ 7.76 ความชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับ 8.00 ด้านกลิ่นรส พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 10 ได้รับคะแนนการ
ยอมรับสูงกว่าการทดลองชุดอื่น ในระดับ 7.24 ด้านเนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) ขนมปังแซนด์วิช สูตรควบคุม ร้อยละ 0 ได้รับ
คะแนนการยอมรับสูงกว่าการทดลองชุดอื่น ในระดับ 7.24
1. สีของขนมปังแซนด์วิชจากผลการทดลอง พบว่า สีของขนมปังแซนด์วิชที่ได้ คือ มีสีน้าตาลอ่อนที่เปลือกของขนม
ปังแซนด์วิชในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื้อขนมปังด้านในมีสีขาวนวลใกล้เคียงกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง ซึ่งส่งผลต่อความชอบด้านสี
คือ ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทน แป้งสาลี ร้อยละ 5 10 15 และ 0 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านสี
พบว่า ขนมปังแซนด์วิช สูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 ได้คะแนนยอมรับสูงที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ( p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 10 แต่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 0 โดยมี
คะแนนเท่ากับ 7.80 7.48 7.24 และ 6.80 ตามล้าดับ
2. กลิ่นรส พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 10 0 5 และ 15 ได้รับ
คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นรส พบว่า ขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 10 ได้คะแนนยอมรับสูง
ที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ
0 และ ร้อยละ 5 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วง
หิมพานต์ ร้อยละ 15 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.24 7.21 7.20 และ 6.52 ตามล้าดับ
3. รสชาติ พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 10 0 และ 15 ได้รับ
คะแนนการยอมรับด้านรสชาติ พบว่า ขนมปังแซนด์วิชสูตรทีท่ ดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 ได้คะแนนยอมรับสูง
ที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ
10 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 15
และ ร้อยละ 0 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.76 7.20 6.92 และ 6.64 ตามล้าดับ
4. เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 0 5 10 และ
15 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านเนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) พบว่า ขนมปังแซนด์วิชสูตรทีท่ ดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 0
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ได้คะแนนยอมรับสูงที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อ
มะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 10 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตร
ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 15 โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.24 7.20 6.88 และ 6.68 ตามล้าดับ
5. ความชอบโดยรวม พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 10 0 และ
15 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านความชอบโดยรวม พบว่า ขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 10
ได้คะแนนยอมรับสูงที่สุด โดยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p≥0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตรทดแทนกากเนื้อ
มะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 0 และ ร้อยละ 5 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p<0.05) กับขนมปังแซนด์วิชสูตร
ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 15 โดยมีคะแนนเท่ากับ 8.00 7.68 7.48 และ 6.88 ตามล้าดับ
ตารางที่ 4 ผลการยอมรับของขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุมและขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วง หิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี
ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
คุณลักษณะ

สูตรควบคุม
ร้อยละ 0
6.80±1.15c
7.21±0.93 a
6.92±1.15b
7.24±0.97a
7.48±1.05a

ร้อยละ 5
ร้อยละ 10
สี
7.80±0.91a
7.48±0.65ab
กลิ่นรส
7.20±1.00 a
7.24±1.23a
รสชาติ
7.76±1.05a
7.20±0.87ab
a
เนื้อสัมผัส (ความนุ่ม)
7.20±0.87
6.88±0.83ab
a
ความชอบโดยรวม
8.00±1.15
7.68±0.80a
* ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
** ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05)

ร้อยละ 15
7.24±0.93bc
6.52±0.92b
6.64±0.99b
6.68±0.68b
6.88±0.78b

จากคะแนนเฉลี่ยทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ เนื่องจาก ผู้ทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับการใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 สูงสุด ดังนั้น ผู้ทดลองจึงเลือก
การใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 มาใช้ในการวัดเนื้อสัมผัส ด้านความแน่นเนื้อ และความคืนตัว
การตรวจวัดสี และการวิเคราะห์ความชื้น ผลดังนี้
ผลการวัดเนื้อสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 พบว่า ขนมปัง
แซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 ปริมาณ 30 กรัม มีค่าความแน่นเนื้อ (Firmness) 611.89
กรัม/มิลลิเมตร ค่าความคืนตัว ร้อยละ 51.94 จากการวิเคราะห์ เนื้อสัมผัส ของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 พบว่า การใช้ กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 ได้รับคะแนนการยอมรับต่้ากว่า
ร้อยละ 0 อาจเป็นเพราะการลดการใช้ปริมาณแป้งสาลีและทดแทนด้วยกากใยอาหารท้าให้การเกิดกลูเต็นของก้อนโดลดลง
ส่งผลต่อความยืดหยุ่น และการเก็บก๊าซของก้อนแป้งเมื่อผสม ซึ่งส่งผลต่อโครงร่างที่มีลักษณะเป็นฟองน้้าของขนมปัง เมื่ออบ
สุก ขนมให้ขนมปังที่อบสุกมีความนุ่มลดลง [2] อาจส่งผลต่อการยอมรับที่ลดลง
ผลการตรวจวัดสีของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 พบว่า
ขนมปัง
แซนด์วิชที่กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 ปริมาณ 30 กรัม มีค่า ความสว่าง L* 60.05 ค่าสีแดง a* 1.07
ค่าสีเหลือง b* 7.59 จากการวิเคราะห์สีของขนมปังแซนด์วิช พบว่า ขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้ง
สาลีร้อยละ 5 10 15 และ 0 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านสี จากมากไปหาน้อย ตามล้าดับ อาจเป็นเพราะการใช้ กากเนื้อ
มะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ท้าให้สีของขนมปังมีสีน้าตาลที่เข้มกว่าสูตรที่ไม่ได้ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
สูตรควบคุมร้อยละ 0 และปริมาณการทดแทนที่ปริมาณร้อยละ 5 เป็นปริมาณที่ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสรับได้ ถ้ามีการ
ทดแทนมากกว่านี้อาจท้าให้สีของขนมปังแซนด์วิชเข้มขึ้น อาจส่งผลต่อการยอมรับที่ลดลง
ผลการวิเคราะห์ความชื้นของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 5 พบว่า
ขนมปังแซนด์วิชทีใ่ ช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 5 ปริมาณ 100 กรัม มีค่าความชื้น 33.51 กรัม
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จากคะแนนเฉลี่ยทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลี
เนื่องจากผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับการทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 สูงสุด ดังนั้น ผู้ทดลองจึง
เลือกการทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 มาใช้ในการศึกษาหาปริมาณการเสริมสารช่วยยึดเกาะที่เหมาะสมในการ
ผลิตขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ ในขั้นตอนต่อไป
4. ผลการศึกษาปริมาณการเสริมสารช่วยยึดเกาะที่เหมาะสมในการผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์
จากปริมาณการใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ ร้อยละ 5 ของน้้าหนัก
แป้งสาลี จากนั้นน้ามาศึกษาปริมาณการเสริมสารช่วยยึดเกาะ CMC เสริม ที่ระดับ ร้อยละ 1 1.5 2 และ 2.5 ของน้้าหนัก
แป้งสาลี (สัดส่วนดังตารางที่ 5) พบว่า การใช้สารช่วยยึดเกาะ CMC เสริมที่ระดับ ร้อยละ 1 ของน้้าหนักแป้งสาลี ได้รับ
คะแนนการยอมรับสูงที่สุด (ผลดังตารางที่ 6) น้าตัวอย่างขนมปังที่ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ ร้อยละ 5 และเสริม CMC
ร้อยละ 1 มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ ผลดังนี้
ตารางที่ 5 ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ที่ระดับต่างๆ
ส่วนผสม
แป้งขนมปัง
มะม่วงหิมพานต์ผง
น้้า
ยีสต์เม็ด
เกลือ
น้้าตาล
นมผงปราศจากไขมัน
เนยขาว
CMC

ร้อยละ 1
950
50
600
10
17.5
100
40
60
9.5

ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 2
950
950
50
50
600
600
10
10
17.5
17.5
100
100
40
40
60
60
14.25
19

ร้อยละ 2.5
950
50
600
10
17.5
100
40
60
23.75

จากการศึกษาการยอมรับขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ทั้ง 4 ระดับ คือ ร้อยละ 1 1.5 2
และ 2.5 ของน้้าหนักแป้งสาลี ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p≥0.05) โดย พบว่า ขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วง
หิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 ได้รับคะแนนการยอมรับด้าน กลิ่นรส รสชาติ เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) และความชอบโดยรวมสูง
กว่าชุดการทดลองอื่น (p<0.05) เห็นได้จากคะแนนความชอบของขนมปังแซนด์วิช ด้านกลิ่นรสอยู่ในระดับ 7.76 รสชาติอยู่ใน
ระดับ 7.76 เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) อยู่ในระดับ 7.88 และความชอบโดยรวมอยู่ในระดับ 7.96 ส่วนด้านสี พบว่า ขนมปัง
แซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1.5 ได้รับคะแนนการยอมรับมากที่สุด ในระดับ 7.76
1. สีของขนมปังแซนด์วิช จากผลการทดลอง พบว่าสีของขนมปังแซนด์วิชที่ได้ คือ มีสีน้าตาลอ่อนที่เปลือกของขนม
ปังแซนด์วิชในระดับที่ใกล้เคียงกัน เนื้อขนมปังด้านในมีสีเหลืองนวลใกล้เคียงกัน ทั้ง 4 ชุดทดลองซึ่งส่งผลทั้งความชอบด้านสี
พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1.5 2 1 และ 2.5 ได้รับคะแนนการยอมรับด้านสี ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.76 7.72 7.68 และ 7.52 ตามล้าดับ
2. กลิ่นรส พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 1.5 2 และ 2.5 ได้รับคะแนนการ
ยอมรับด้านกลิ่นรส ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p≥0.05) โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.76 7.56 7.48 และ 7.32
ตามล้าดับ
3. รสชาติ พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 1.5 2.5 และ 2 ได้รับคะแนน
ด้านการยอมรับด้านรสชาติ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( p≥0.05) โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.76 7.72 7.68 และ
7.52 ตามล้าดับ
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4. เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 2.5 1.5 และ 2
ได้รับคะแนนการยอมรับด้านเนื้อสัมผัส(ความนุ่ม) ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีคะแนนเท่ากับ
7.88 7.64 7.60 และ 7.44 ตามล้าดับ
5. ความชอบโดยรวม พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม
CMC ร้อยละ 1 1.5 2.5 และ 2 ได้รับ
คะแนนการยอมรับด้านความชอบโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05) โดยมีคะแนนเท่ากับ 7.96 7.88
7.64 และ 7.52 ตามล้าดับ
ตารางที่ 6 ผลการยอมรับของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ที่ระดับต่างๆ
ส่วนผสมขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 2
7.76±0.93ª
7.72±0.74ª
7.56±0.87ª
7.48±0.77ª
7.72±0.84ª
7.52±0.71ª
7.60±1.00ª
7.44±0.71ª
7.88±0.83ª
7.52±0.59a

คุณลักษณะ

ร้อยละ 1
สี
7.68±0.90ª
กลิ่นรส
7.76±0.72ª
รสชาติ
7.76±0.78ª
เนื้อสัมผัส(ความนุ่ม)
7.88±0.73ª
ความชอบโดยรวม
7.96±0.84ª
* ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
** ตัวอักษรที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละแถวแสดงถึงความไม่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p≥0.05)

CMC 1%

CMC 1.5%

CMC 2%

ร้อยละ 2.5
7.52±0.82ª
7.32±0.90ª
7.68±0.90ª
7.64±0.76ª
7.64±0.91ª

CMC 2.5%

+1++

ภาพที่ 1 ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ที่ระดับต่างๆ
จากคะแนนเฉลี่ยทางคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC เนื่องจาก
ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับการเสริม CMC ร้อยละ 1 สูงสุด ดังนั้น ผู้ทดลองจึงเลือกการเสริม CMC ร้อยละ 1
มาใช้ในการวัดเนื้อสัมผัส ด้านความแน่นเนื้อ และความคืนตัว การตรวจวัดสี และการวิเคราะห์ความชื้น ผลดังนี้
ผลการวัดเนื้อสัมผัสของขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 อบสุก พบว่า ขนมปัง
แซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 ปริมาณ 30 กรัม มีค่าความแน่นเนื้อ( Firmness) 519.593 กรัม/
มิลลิเมตร ค่าความคืนตัว ร้อยละ 51.468
ผลการตรวจวัดสีของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อ
มะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 ปริมาณ 30 กรัม มีค่าความสว่าง L* 59.09 ค่าสีแดง a* 1.93 ค่าสีเหลือง b* 8.56
ผลการวิเคราะห์ความชื้นของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 พบว่า ขนมปังแซนด์วิช
กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ร้อยละ 1 ปริมาณ 100 กรัม มีค่าความชื้น 35.16 กรัม
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จากการศึกษาปริมาณการเสริม CMC ที่ระดับต่างๆ ในขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ สรุปได้ว่า การเสริม
CMC ในขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ไม่มีผลต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≥0.05)
5. ผลการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC เปรียบเทียบกับ
ขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุม
จากการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ขนมปังแซนด์วิช
ปริมาณ 100 กรัม พบว่ามีคุณค่าทางโภชนาการดัง (ตารางที่ 7) เมื่อเปรียบเทียบกับขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุม (สูตรที่ไม่ได้
ทดแทนกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์และเสริม CMC) (ผลดังตารางที่ 7) พบว่า ขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์เสริม
CMC มีใยอาหารเพิ่มขึ้นจาก 2.96 กรัม เป็น 3.93 กรัม จากรายงานการวิจัย พบว่า การบริโภคใยอาหารปริมาณ 13 กรัม
ต่อวัน ช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในคนอเมริกัน ร้อยละ 31 และเมื่อบริโภคใยอาหารติดต่อกันเป็นเวลานาน 3-4
ปี ไม่พบการเกิดซ้้าของถุงเนื้อ ( polyp) ในผู้ป่วยที่มีก้อนเนื้องอกในล้าไส้ใหญ่ [16] ซึ่งกากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์ จัดเป็นใย
อาหารชนิดไม่ละลายในน้้า นอกจากนี้ยังมีผลงาน วิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่า ใยอาหารชนิดไม่ละลายในน้้ามีความสามารถ
ป้องกันการเกิดก้อนเนื้องอก ( tumorigenesis) ของล้าไส้ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใยอาหารชนิดไม่ละลายในน้้าไม่ถูก
fermented ในล้าไส้ใหญ่ [17] จึงดูดซับน้้าไว้มากซึ่งเป็นการเพิ่มน้้าหนักอุจจาระเพื่อให้เกิดการขับถ่ายได้เร็ว จึงเป็นการลด
ระยะเวลาที่สารต่างๆ ที่อยู่ในล้าไส้ใหญ่ ซึ่งสารเหล่านั้นก่อให้เกิดปฏิกิริยากับผนังล้าไส้ใหญ่ และท้าให้เกิดก้อนเนื้องอกจน
กลายเป็นมะเร็ง [5] ดังนั้น การใช้มะม่วงหิมพานต์ผงทดแทนแป้งสาลีบางส่วน สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการขนมปัง
แซนด์วิช และนอกจากนี้จะช่วย ส่งเสริมการใช้มะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตได้ทุกส่วน
เนื่องจากเป็นส่วนที่เหลือใช้จากการสกัดน้้ามะม่วงหิมพานต์เข้มข้นของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 7 คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุมและขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC
รายการทดสอบ

ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วง
หิมพานต์เสริม CMC
9.23 กรัม

วิธีทดสอบอ้างอิง

โปรตีน

สูตรควบคุม
ร้อยละ 0
9.92 กรัม

คาร์โบไฮเดรต

48.74 กรัม

49.25 กรัม

[18]

ไขมัน

4.84 กรัม

4.95 กรัม

[7]

เถ้า

1.44 กรัม

1.41 กรัม

[7]

ใยอาหาร

2.96 กรัม

3.93 กรัม

[7]

พลังงานจากไขมัน

43.56 กิโลแคลอรี

44.55 กิโลแคลอรี

[18]

พลังงาน

278.20 กิโลแคลอรี

278.47 กิโลแคลอรี

[18]

[7]

การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของขนมปังแซนด์วิชสูตรควบคุม เปรียบเทียบกับ ขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วง
หิมพานต์เสริม CMC พบว่า ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มสูงขึ้นหลายด้าน
เช่น คาร์โบไฮเดรต เพิ่มขึ้นจากสูตรควบคุม ปริมาณ 48.74 กรัม ขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ปริมาณ
49.25 กรัม
6. ผลการถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เสริม CMC ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
ผู้วิจัยน้าผลงานการวิจัยการใช้กากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในขนมปังแซนด์วิชเสริม CMC เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของชุมชนจังหวัดภูเก็ต โดย
ขอความร่วมมือกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อส้ารวจกลุ่มชุมชนที่มีความต้องรับบริการวิชาการด้านการ
ท้าขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์และด้าเนินการถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยให้กับชุมชน ด้าเนินการ
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ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบางโรง มัสยิดนูรุ้ลญันนะห์ หมู่ที่ 3 บ้านบางโรง
ต้าบลป่าคลอก อ้าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 30 คน
- แจ้งคุณค่าทางโภชนาการของกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ส่งเสริมสุขภาพ
- ถ่ายทอดการผลิตกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์เพื่อผลิตขนมปังแซนด์วิช
- ถ่ายทอดการผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์สูตรที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ท้าการ
สาธิตและปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาอาชีพ
- ประเมินผลความพึงพอใจของการถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิช กากเนื้อ มะม่วงหิมพานต์ผง
ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประเมินความพึงพอใจมาก
ข้อมูลทั่วไปของการถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
1. ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น ผู้หญิง จ้านวน 30 คน ช่วงอายุ 30-45 ปี ร้อยละ 6 ช่วงอายุ 46-60 ปี ร้อยละ 56 ช่วงอายุ
61-75 ปี ร้อยละ 38 ประกอบอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 72 อาชีพเกษตกร ร้อยละ 22 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 6 การศึกษา
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 39 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 34 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ร้อยละ 26 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา ร้อยละ 1
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ให้กับ
ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (การรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล
การดูแล และการท้างานอย่างมีขั้นตอน) คิดเป็น 4.17 อยู่ในระดับมาก
2. วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในการให้บริการ) คิดเป็น 4.57 อยู่ในระดับ
มาก
3. สิ่งอ้านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม) คิดเป็น 4.17 อยู่ในระดับมาก
4. การน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ้าวัน) คิดเป็น 4.20 อยู่ในระดับมาก
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร คิดเป็น 4.33 อยู่ในระดับมาก
6. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน) คิดเป็น 4.40 อยู่ในระดับมาก
7. ระยะเวลาการอบรม (จ้านวนวัน) คิดเป็น 3.70 อยู่ในระดับปานกลาง
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) คิดเป็น 3.83 อยู่ในระดับปานกลาง
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) คิดเป็นร้อยละ
4.10 อยู่ในระดับมาก
ความการประเมินความพึงพอใจของการถ่ายทอดความรู้การผลิตขนมปังแซนด์วิชกากเนื้อมะม่วงหิมพานต์ให้กับ
ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 4.16 อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการทดลอง
มะม่วงหิมพานต์ผง เป็นใยอาหารชนิดไม่ละลายในน้้า สามารถทดแทนมะม่วงหิมพานต์ผงได้ที่ระดับ ร้อยละ 5 และ
เสริม CMC ได้ที่ระดับ ร้อยละ 1 เนื้อสัมผัสของขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ผงเสริม CMC มีค่าความแน่นเนื้อลดลงจาก
สูตรที่ไม่ได้เสริม CMC ส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของขนมปังนุ่มมากขึ้น และขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ผงเสริม CMC มี
ปริมาณใยอาหารสูงกว่าสูตรควบคุม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตขนมปังแซนด์วิชมะม่วงหิมพานต์ผงให้กับชุมชนในจังหวัด
ภูเก็ตมีความพึงพอใจ ร้อยละ 4.16 ระดับมาก
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Effects of Jerusalem Artichoke(Helianthus tuberosus L.) Powder Addition on
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บทคัดย่อ
เส้นพาสต้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารจ่าพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักมีเส้นใยอาหารต่่า และเป็นที่นิยมรับประทานกัน
ทั่วไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้าการผลิตแก่นตะวันผงโดยการแช่แก่น
ตะวันในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ (KMS) 0.05% เพื่อยับยังเอนไซน์ที่ท่าให้เกิดสีน้่าตาลน่ามาอบแห้งแบบลม
ร้อนและบดเป็นผง แก่นตะวันผงที่ได้มีลักษณะเป็นผงสีขาวนวลจากนั้นศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตเส้นพาสต้าผสมแก่น
ตะวันผง โดยรับอัตราส่วนของแก่นตะวันผงที่ 5, 10, 15 และ20% ของน้่าหนักแป้งสาลีทดสอบทางประสาทสัมผัสด้าน
ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า เส้นพาสต้าผสมแก่นตะวันผง 5% ได้คะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสทุกด้านสูงสุด (p<0.05) และเมื่อน่ามาประกอบอาหารแล้ว ไม่มีความแตกต่างกันกับเส้นสูตร
พื้นฐาน
คาสาคัญ: แก่นตะวันผง, พาสต้า, ลักษณะทางประสาทสัมผัส

Abstract
Pasta is a product that contain high amount of carbohydrate but it has low fiber. The objective of
this research is study the amount of Jerusalem artichoke powders (JAP) adding in Fresh Pasta making
process. The JAP making by soaking Jerusalem artichoke in potassium metabisulfite (KMS) 0.05% (w/v) to
prevent enzymatic browning reaction, and took it to the hot air oven and powdering process. The
characteristics of JAP is white. After that the researcher studied the suitable recipe of JAP adding for pasta
making process by adjusting the ratio of JAP at 5, 10, 15, and 20% of wheat flour and test of sensory
evaluation for 6 factors by appearance, color, smelling, taste, texture and overall liking found that 5% of
JAP adding for pasta gave the best results to every factors (p<0.05) and after cooking pasta found that, it
gave a non significate result lf compared with standard recipe.
Keywords: Jerusalem artichoke powder,Pasta , Sensory Characteristics
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บทนา
พาสต้า เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่นิยมบริโภคเป็นอาหารหลักของหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในแถบ
ยุโรป โดยทั่วไปจะขายในลักษณะผลิตภัณฑ์แบบแห้ง เมื่อต้องการบริโภคก็น่ามาต้มในน้่าเดือดก่อนปรุงร่วมกับส่วนผสมอื่น
พาสต้าและผลิตภัณฑ์มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันตามลักษณะของขนาด และรูปร่าง เช่น สปาเกตตีมีลักษณะเป็นเส้นกลมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2.1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ส่วนมะกะโรนีมีลักษณะเป็นเส้นขนาดใหญ่มีรูกลวง
ตรงกลางเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 2.5-2.7 เซนติเมตร ยาว 2-2.8 เซนติเมตร หนา 0.5-1 มิลลิเมตร เป็นต้น แต่ที่
รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย คือ มะกะโรนี (macaroni) สปาเกตตี (spaghetti) และเวอรมิเซลลี (vermicelli)
(Lorenz and Kulp, 1991)
พาสต้าผลิตจากวัตถุดิบหลัก 2 ชนิด คือ แป้งสาลี และน้่า โดยพาสต้ าที่มีคุณภาพดีผลิตจากซิโมลินา (semolina) ซึ่ง
เป็นแป้งที่ไดจากการบดหยาบข้าวสาลีชนิดดูรัม (Triticumturdidumvar durum) ที่ปราศจากร่าและคัพภะ เนื่องจากแป้ง
ดังกล่าวมีโปรตีน กลูเ ตนสู งส่งผลให้เกิ ดโดที่เหนียวแต่ไ ม่ยื ดง่า ยเหมือนแป้งชนิด อื่น ๆ และนอกจากนี้ ยังมี แคโรทีน อยด์
(carotenoid) สูง พาสต้าที่ได้จึงมีสีเหลืองสวย (Lorenz and Kulp, 1991)
กรรมวิธีการผลิตพ้าสตามี 3 ขั้นตอน คือ การผสมการขึ้นรูป และการท่าแห้ง เริ่มจากการผสมซิโมลินากับน้่าจนกระทั่ง
ส่วนผสมมีความชื้นร้อยละ 31 โดยน้่าหนัก นวดจนเกิดโดที่เนียนเรียบภายใต้สภาวะสุญญากาศที่อุณหภูมิประมาณ 30 องศา
เซลเซียส จากนั้นน่าเข้าเครื่องอัดพองเพื่อขึ้นรูปให้เกิดลักษณะ และรูปร่างตามต้องการ จากนั้นจึงน่าพาสตาที่ผลิตไปท่าแห้ง
เพื่อลดความชื้นจาก 31%ให้เหลือ 10-12% โดยน้่าหนัก โดยทั่วไปหากเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นพาสต้ าจะมีอายุการเก็บ
ประมาณ 2 ปี (ปิยมาศ มหาบุญญานนท์, 2546)
แก่นตะวัน เป็นพืชที่มีดอกสีเหลืองคล้ายดอกบัวตองแต่มีหัว รูปร่างคล้ายขิงอวบ มีสีขาว และกรอบคล้ายแห้ว เมื่อดิบ
มีรสหวานเล็กน้อย เป็นพืชตระกูลเดียวกับทานตะวัน เป็นพืชล้มลุกเพาะปลูกในเขตร้อนได้ดี มีถิ่นก่าเนิดแถบทวีปอเมริกา
เหนือ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) หรือ Sunchoke (สนั่น จอกลอย, พรเทพ
ถนนแก้ว, และ รัชนี พุทธา, 2551) ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เพาะปลูกเป็นจ่านวนมาก ซึ่งหัวแก่นตะวันมีคุณประโยชน์ทาง
โภชนาการมากมาย เช่น มีคุณสมบัติเป็นใยอาหาร เป็นสารพรีไบโอติก ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น อีกทั้งแก่น
ตะวันยังสามารถน่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย หัวแก่นตะวัน มีคาร์โบไฮเดรต ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใ นรูปอินนูลิน
โดยเป็นพอลิเมอร์ของฟรุคโตส จึงมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น่าแก่น ตะวันมาใช้
บริโภคเพื่อเป็นอาหาร ส่วนหัวของแก่นตะวันมีสารอินนูลิน และฟรุคโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์ ท่าให้สุขภาพดีได้
จากงานวิจัยของ Bouhniket al., (2007) และ Roberfroid (2002) อ้างใน วิศาล บุญประกอบ (2555) พบว่า อินนู
ลินในแก่นตะวันเป็นสารอาหารกลุ่มหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน แต่จะสามารถผ่านไปยัง
ล่าไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และยับยังการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค เพราะฉะนั้นจึงสามารถน่าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ดารารัตน์ มงคลการ
และ สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล (2554) ได้กล่าวว่า ส่วนหัวของแก่นตะวัน (tuber) ที่มีใยอาหารสูง โดยเป็นใยอาหารชนิดอินูลิน
(Inulin) 16-20 กรัมต่อหัวสด 100 กรัม และโอลิโกฟรุกโตสปริมาณ 12-15 กรัมต่อหัวสด 100 กรัม มีความหวานแต่ให้
พลังงานต่่า จึงช่วยลดความอ้วนและไม่เป็นปัญหากับผู้ที่เป็นเบาหวาน อีกทั้ง ดุสิต บุหลัน (2557) ได้ผลิตแก่นตะวันผง พบว่า
ในแก่นตะวันผง 100 กรัม มี ปริมาณความชื้น 4.24% โปรตีน 9.66% ไขมัน 0.05%ใยอาหาร 4.58% เถ้า 4.89% และ
คาร์โบไฮเดรต 76.56% เพราะฉะนั้นจึงสามารถน่าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดน่าหัวแก่นตะวันมาใช้ประโยชน์ โดยผสมลงในเส้นพาสต้า เพื่อให้เส้นพาสตามีประโยชน์ใน
แง่คุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มใยอาหารให้กับเส้นพาสต้า อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ชื่นชอบในการรับประทานเส้นพาสต้า
และผู้ที่สนใจในอาหารเพื่อสุขภาพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริมาณการเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้า
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมแก่นตะวันผง
ใช้หัวแก่นตะวันสด พันธุ์แก่นตะวันสายพันธุ์ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครดัดแปลงวิธีการ
เตรียมแก่นตะวันผงของดุสิต บุหลัน (2557) โดยน่าแก่นตะวันมาท่าความสะอาด ปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นบาง ๆ หนา 2-3
มิลลิเมตร แล้วแช่ในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.05% (w/v) นาน 5 นาที ท่าแห้งด้วยเครื่องอบแห้งอาหารแบบ
เป่าลมร้อน(abc electro, Kirchheim-Teck, Germany) โดยเกลี่ยแก่นตะวันให้กระจายในถาดส่าหรับอบเพื่อให้โดนลมร้อน
ให้ทั่วถึงปรับระดับความร้อนที่ 3 อุณหภูมิภายในเครื่องอบประมาณ 80 องศาเซลเซียส ใช้เวลา6-8 ชั่วโมงจากนั้นบดด้วย
เครื่องบด ร่อนผ่านตะแกรงร่อน และบรรจุในถุงพลาสติกพอลิเอทิลีนเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2. ศึกษาปริมาณการเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้า
คัดเลือกสูตรพื้นฐานของการท่าเส้นพาสต้าที่เผยแพร่จ่านวน 3 สูตร โดยสูตรที่ 1 Foodie Taste (2557) สูตรที่ 2
Jill Winger (2015) และสูตรที่ 3 Waverley Root (2555) (ตารางที่ 1) ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
น่าส่วนผสมมาผสมกันในเครือ่ งผสมอาหาร ผสมจนได้โดที่เนียนเรียบ พักโด 30 นาที น่าไปเข้าเครื่องรีดให้เป็นแผ่นบางและตัด
เป็นเส้น จับเป็นก้อน จากนั้นน่าเส้นพาสต้าที่ผลิตได้ไปทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี 9 point hedonic scaling กับผู้
ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกจ่านวน 30 คน
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของพาสต้าสด
ส่วนผสม(กรัม)
แป้งสาลี
ไข่ไก่
ไข่ขาว
น้่ามัน
น้่าเปล่า
เกลือ
หมายเหตุ แต่ละสูตรใช้แป้งต่างชนิดกัน
สูตรที่ 1 แป้งสาลี Tico 00
สูตรที่ 2 แป้งสาลีอเนกประสงค์
สูตรที่ 3 แป้งสาลี Semolina

สูตร
2
200
180
5

1
300
175
5
1
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3
180
110
35
20
30
5

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ภาพที่ 1 การการผลิตเส้นพาสต้า
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ดุสติ บุหลัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559
น่าเส้นพาสต้าสูตรพื้นฐานมาเติมแก่นตะวันผง โดยเปรียบเทียบปริมาณการเติมแก่นตะวันผงเป็น 4ระดับ คือ 5,
10, 15 และ 20% ของน้่าหนักแป้งสาลีในสูตรและน่าเส้นพาสต้าที่เสริมแก่นตะวันผงมาทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ของด้วยวิธี 9 point hedonic scaling กับผู้ทดสอบที่ไม่ผ่านการฝึกจ่านวน 30 คน โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อคสมบูรณ์ (RCBD) ในการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส และวางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูรณ์ (CRD) ในการ
ผลิตพาสต้า
ผลการวิจัย
1. ผลการเตรียมแก่นตะวัน
จากการศึกษาการผลิตแก่นตะวันผง โดยแช่แก่นตะวันในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.05% (w/v)
พบว่า การแช่แก่นตะวันในสารละลาย KMS ท่าให้แก่นตะวันที่ได้เมื่อบดจะมีลักษณะเป็นผงสีขาวนวล

ภาพที่ 2 การอบแห้งแก่นตะวัน
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ดุสติ บุหลัน เมื่อวันที่ 5. พฤษภาคม พ.ศ. 2559
2. ผลของปริมาณการเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้า
จากการคัดเลือกสูตรพื้นฐานในการท่าเส้นพาสต้า พบว่า เส้นพาสต้าสูตรที่ 1 ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัส
มากที่สุด และแตกต่างอย่างมีนัยส่า คัญทางสถิติ (p<0.05) จากสูตรที่ 2 และ 3 ตามล่าดับ เนื่องจากเส้นพาสต้าสูตรที่ 1 มี
ลักษณะของเส้นที่ความเหนียว นุ่ม เส้นไม่เละ และมีสีเหลืองสวยสูตรที่ 2 ลักษณะของเส้นไม่ค่อยเหนียวนุ่ม และขาดง่าย สูตร
ที่ 3 เส้นที่ได้เละ และขาดง่าย
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การเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้า พบว่า การเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้าที่ 5, 10, 15 และ 20% มีแนวโน้ว
ท่าให้ลักษณะของเส้นเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการเสริมผงแก่นตะวัน การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ผู้ทดสอบ
ให้คะแนนคุณลักษณะด้านสี และรสชาติของทุกสูตรไม่มีความแตกต่างกัน (p.>0.05) ได้รับคะแนนการยอมรับที่คะแนน 6.69
-7.75 อยู่ในระดับชอบเล็กน้ อยถึงชอบปานกลาง ส่วนลักษณะปรากฏกลิ่นเนื้อสัมผัส และความชอบรวมแตกต่างอย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการเสริมแก่นตะวันผง 5% ได้รับคะแนนการยอมรับมากทึ่สุด ที่คะแนน 7.10-7.75 อยู่ใน
ระดับชอบปานกลาง (ตารางที่ 2)
การน่าเส้นพาสต้าเสริมแก่นตะวันผงที่ได้ไปประกอบอาหารประเภทพาสต้าแบบผัดในซอสชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ซอส
ชนิดที่ 1 ซอสมะเขือเทศ (tomato sauce) ซอสชนิดที่ 2 ซอสเนื้อ (meat sauce) ซอสชนิดที่ 3 ซอสขาว (carbonara
sauce) และซอสชนิดที่ 4 ซอสโหระพา (pesto sauce) พบว่า ผู้ทดสอบให้การยอมรับพาสต้าเสริมแก่นตะวันผงผัดซอสชนิด
ที่ 1, 2 และ 3 ในคุณลักษณะทุกด้านที่ระดับความชอบปานกลาง มีคะแนนความชอบรวม คือ 7.45±0.99, 7.45±0.94,
7.10±0.96 ตามล่ า ดั บ ส่ ว นซอสชนิ ด ที่ 4 ผู้ ท ดสอบให้ ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ ชอบเล็ ก น้ อ ย มี ค ะแนนความชอบรวม คื อ
6.70±0.97 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของพาสต้าเสริมแก่นตะวันผง
คุณลักษณะ

พาสต้าเสริมแก่นตะวันผง (%)
5

10

15

20

ลักษณะปรากฏ

7.65±0.99a

7.30±1.05ab

7.10±1.00b

6.80±1.08c

สีns

7.75±1.06

7.45±1.14

7.20±1.26

7.15±1.30

กลิ่น

7.05±0.83a

6.95±0.66ab

6.80±0.65b

6.50±1.10c

รสชาติns

7.10±0.93

7.05±1.07

6.88±0.77

6.69±0.99

เนื้อสัมผัส
ความชอบรวม

7.30±0.54a
7.50±0.66a

7.11±0.73b
7.30±0.97ab

6.50±0.55c
6.75±0.68b

6.25±0.47d
6.35±0.45c

หมายเหตุ สัญลักษณ์ a, b หมายถึง ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05) ในแนวนอน
Ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (p>0.05)
ตารางที่ 3 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของพาสต้าเสริมแก่นตะวันผงผัดซอส

คุณลักษณะ
ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
ความชอบรวม

ซอสชนิดที่ 1

พาสต้าเสริมแก่นตะวันผง
ซอสชนิดที่ 2
ซอสชนิดที่ 3

ซอสชนิดที่ 4

7.45±0.94
7.35±0.75
7.66±0.89
7.65±1.42
7.40±1.18
7.45±0.99

7.50±1.00
7.30±1.53
7.45±1.23
7.35±1.52
7.55±1.23
7.45±0.94

6.85±0.89
6.78±1.60
6.90±1.10
6.95±1.03
7.00±1.07
6.70±0.97

168

7.30±1.21
7.04±0.89
7.60±0.78
7.50±1.52
7.10±1.25
7.10±0.96
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สรุปและอภิปรายผล
การเสริมแก่นตะวันผงในเส้นพาสต้า จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสผู้ทดสอบให้การยอมรับที่ระดับการเสริมแก่น
ตะวันผง 5% มากกว่าสูตรอื่นๆ ในด้านความชอบรวมที่คะแนน 7.50 อยู่ในระดับความชอบปานกลาง และมีแนวโน้มการ
ยอมรับที่ลดลงเมื่อระดับการเสริมแก่นตะวันผงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ มาลัย, ชุติมณฑน์ ชัยชวลิต, สุ
พรรษา จันทร์เพ็ญ, และ สุชานุช ไหมละเอียด (2556) ที่ศึกษาการพัฒนาบะหมี่สดโดยการเติมผงแก่นตะวันโดยยิ่งเพิ่มปริมาณ
ผงแก่นตะวันมากขึ้นความคล้ายิ่งมากขึ้นและได้รับความชอบน้อยกว่าบะหมี่สูตรต้นแบบเนื่องจากผงแก่นตะวันมีสมบัติในการ
ดูดซับน้่าได้ไม่ดี เมื่อผสมรวมกับส่วนผสมบะหมี่จะดูดซับน้่าน้อยลง
ข้อเสนอแนะ
การท่าผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริ มแก่นตะวัน ควรศึกษาการใช้หัวแก่นตะวันสด หรือ แก่นตะวันพูเร (puree) มาเป็ น
ส่วนผสมเพื่อลงขั้นตอนในการผลิต ควรศึกษาต้นทุนการผลิตในด้ายการตลาด เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความหลากชนิดนก ความชุ กชุม และสถานภาพของนกบริเวณส านักงาน
โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีการวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสารวจภาคสนามเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2558 -เดือนพฤษภาคม2559 และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปริมาณความชุกชุมของนกผลการศึกษาพบนกจานวน14อันดับ 39
วงศ์ 83ชนิด โดยพบชนิดนกในอันดับPASSERIFORMES มากที่สุด คือจานวน 52ชนิดมีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 2มาก
ที่สุด จานวน 28ชนิด คิดเป็นร้อยละ 33.73 ของนกที่สารวจพบทั้งหมด ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจาถิ่น จานวน 60
ชนิ ด นกประจาถิ่ นและนกอพยพ จานวน 15ชนิ ด และนกอพยพ จานวน 8ชนิ ด ดั ง นั้ น ทุ กคนควรร่ วมมื อ กั น รั ก ษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากชนิดของนกไว้เนื่องจากนกเป็นตัวชี้ วัดความสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศในท้องถิ่น
คาสาคัญ :ความหลากชนิดของนก, ความชุกชุมของนก, อุทยานธรรมชาติวิทยา,อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
Abstract
The main objectives of this research were to study species diversity; abundance and status of
birds around Headquarter of Natural Historical Park, Initiated by Her Royal Highness Princess
MahaChakriSirindhornSuanPhueng District, Ratchaburi Province. The data was carried out by field survey of
species diversity of birds from June 2015 – May 2016. The data were analyzed to find out the abundance
of birds. It found that there were 14 orders 39families and 83 species of birds.52bird speciesin order
PASSERIFORMES were found.According to abundance of birds, 28 bird species were in level 2 of bird
abundance. It was 33.73 % of all bird species. According to bird status, there were 60 resident birds, 15
resident and migratory birds and 8 migratory birds. So everybody should give their hands to conserve
natural resources and biodiversity because the birds are indicators of natural balance of local ecosystem.
Keywords: Species diversity of birds, Natural historical park, Suan Phueng Ratchaburi
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บทนา
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุ รี จั ด ตั้ ง ขึ้ นตามพระราชด าริ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ตั้ ง แต่ ปี พุ ท ธศั กราช 2538โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ1) อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ ให้เป็นสถานที่สาหรับการศึกษาสภาพธรรมชาติ 2) ทาการสารวจ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ รวมถึงนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และ 3)
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการ
ทาลายสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการและประชาชนทั่วไปทราบและตระหนัก อัน
จะนามาซึ่งการเสริมสร้างจิตสานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ (อัจฉลา ชาตะวราหะ, 2549 :น.2 )อีกทั้งพื้นที่โครงการ
นี้อยู่ใกล้รอยต่อระหว่างเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อย Sudaicและ Indochinese พื้นที่นี้จึงเปรียบเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างเขต
การกระจายพันธุ์เหนือสุดของสัตว์ในเขต Sudaic และเป็นบริเวณพื้นที่ใต้สุดของสัตว์ป่าในเขต Indochinese ดังเช่น กัลยาณี
บุญเกิดและคณะ,(2547) ได้ทาการศึกษาเรื่องความหลากหลายของนกในพื้นที่ลุ่มน้าบ่อคลึง โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สารวจพบนกในพื้นที่ลุ่มน้า
บ่ อ คลึ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2545 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2546
จ านวน 97 ชนิ ด โดยมี ส ายพั น ธุ์ ใ ต้ คื อ
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว โดยบริเวณรอบสานักงานอุทยานธรรมชาติวิทยาแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชน
เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ ค วามเข้ าใจและความตระหนั ก ในเรื่ องความส าคั ญ และการอนุ รั กษ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และพบว่าบริเวณรอบสานักงานแห่งนี้ มีพรรณไม้ที่หลากหลายและแหล่งน้าที่มีนกนานาชนิดทั้งนกประจาถิ่นและ
นกอพยพเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อใช้เ ป็นแหล่งหากินอาหาร ทารังวางไข่และเลี้ยงลูก ซึ่งนกเปรี ยบเสมือนดัชนีบ่ งชี้คุณภาพความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหากินอยู่เป็นจานวนมาก ย่อมหมายถึงพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์
(กรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ตว์ ป่าและพันธุ์พื ช,2553)จึง ทาให้ ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึ กษาความหลากชนิด ของนก บริเ วณส านั กงาน
อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และสถานภาพของนก บริเวณสานักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
บริเวณเส้นทางเดินรอบสานักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
2.วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1การสารวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษาและชนิดนกโดยใช้กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา (Binoculars) และ
กล้องถ่ายรูป และจาแนกนกที่พบตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย BoonsongLekgulและ Philip D.
Round และบัญชีรายชื่อนก (Checklist) ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2555)และหนังสือ A Guide
to the Birds of Thailand and Southeast Asia โดย Craig Robson โดยใช้เวลาในการสารวจในช่วงเช้า เวลา07.00 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 -18.00 น.เดือนละ 2วัน
2.2บันทึกชนิดของนกและจานวนนกที่พบเห็นโดยตรงและจากการได้ยินเสียงร้อง ในพื้นที่ที่สารวจ
3. วิเคราะห์ปริมาณความชุกชุมของชนิดนกโดยวิธีของ Pettingill(1969)
ร้อยละความชุกชุม = จานวนครั้งที่พบชนิดนก x 100
------------------------------------จานวนครั้งทั้งหมดที่ทาการสารวจ
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ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (abundant)
ระดับ 4 นกที่พบบ่อย (common)
ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (moderately common)
ระดับ 2 นกที่พบน้อย (uncommon)
ระดับ 1 นกที่พบได้ยาก (rare)

พบในอัตราร้อยละ 90-100
พบในอัตราร้อยละ 65-89
พบในอัตราร้อยละ 31-64
พบในอัตราร้อยละ 10-30
พบในอัตราร้อยละ <10

4.ศึ กษาอุ ป นิ สั ย การหากิ นอาหารและสถานภาพของนก โดยใช้ แ นวทางของโอภาส ขอบเขต์ , (2527) ซึ่ ง จั ด
สถานภาพของนกตามช่วงเวลาการปรากฏตัวในรอบปี ประกอบด้วย นกประจาถิ่น นกอพยพ และ นกประจาถิ่นและนกอพยพ
5. การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาฐานข้อมูลชนิดนกและแนะนาวิธีการดูนกในบริเวณพื้นที่ศึกษา
6. สรุปผลและรายงานผล
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
ในบริเ วณสานักงานอุทยานธรรมชาติ วิทยา ตามพระราชดาริส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภอสวนผึ้ ง จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ค วามหลากชนิ ด ของนก จ านวน14อั น ดั บ 39วงศ์ 83ชนิ ด โดยพบชนิ ด นกในอั น ดั บ
PASSERIFORMES มากที่สุด คือจานวน 52 ชนิด
ในด้านความชุกชุม พบว่าระดับความชุกชุมระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก มีจานวน 2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 2.41 คือ นก
สีชมพูสวนและนกปรอดเหลืองหัวจุก และปริมาณความชุกชุมในระดับ 2 จานวน 28 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 33.73 ของนกที่
สารวจพบทั้งหมด ได้แก่ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดา นกแซงแซวสีเทา นกขุนแผน นกจับแมลงอกฟ้า นกกะรางสร้อยคอใหญ่ เป็นต้น ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1ความหลากชนิดของนกบริเวณสานักงานอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดยแบ่งตามระดับความชุกชุม ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 –พฤษภาคม2559
ระดับความ
ชุกชุม
5
4
3
2
1
รวม

จานวนชนิดนก
2
10
23
28
20
83
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ร้อยละของ
จานวนชนิดนก
2.41
12.05
27.71
33.73
24.10
100
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ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของนกที่พบบริเวณสานักงานอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
แต่ละเดือนโดยแบ่งตามระดับความชุกชุม ระหว่างเดือนมิถุนายน 2558 – พฤษภาคม2559
ระดับความชุกชุม
5
4
3
2
1
รวม

จานวนชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นทีศ่ ึกษาในแต่ละเดือน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
7
5
9
7
5
9
6
9
7
8
8
6
8 10 12 12
9 19
7
4
1
3
8
6
3 16
4 10
3
6
1
1
2
1
1
24 18 16 33 25 23 40 23 41 20

เม.ย.
2
7
11
2
22

พ.ค.
2
9
7
5
3
26

จากตารางที่ 2 พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ จะพบชนิ ดนกมากที่สุด จานวน 41ชนิ ด รองลงมาคือเดือ นธันวาคม พบชนิ ดนก
จานวน 40ชนิดเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่มีนกอพยพ เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อหาอาหาร
ด้านอุปนิสัยการหากิน พบทั้งกลุ่มนกกินลูกปลา กุ้ง เป็นหลัก จานวน 12ชนิด ได้แก่ นกกะเต็นน้อยธรรมดา นกกะเต็นอกขาว
นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา เป็นต้นกลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง เป็นหลัก จานวน 45ชนิดได้แก่ นกจาบคา
หั วสี ส้ มนกแต้ วแล้ วธรรมดานกจั บ แมลงตะโพกเหลื อ งเป็ นต้ น กลุ่ มนกกิ นพื ช และสั ต ว์ เป็ นหลั ก จานวน 2ชนิ ด คื อ นก
กระแตแต้แว้ด และนกกวัก กลุ่มนกกินเมล็ดพืช เป็นหลัก จานวน 5 ชนิด ได้แก่ นกกระทาดงแข้งเขียวไก่ป่านกกระติ๊ดขี้หมู
นกเขาใหญ่ เป็นต้น กลุ่มนกกินผลไม้ เป็นหลัก จานวน 9 ชนิด ได้แก่ นกโพระดกธรรมดานกปรอดคอลายนกเขียวก้านตอง
หน้าผากสีทองเป็นต้น กลุ่มนกกินน้าหวานจากดอกไม้ เป็นหลัก จานวน 7ชนิด คือ นกกินปลีแก้มสีทับทิมนกกินปลีคอแดงนก
ปลีกล้วยเล็ก เป็นต้น และกลุ่มนกกินสัตว์บก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า เป็นหลัก จานวน 3 ชนิด คือนกอีเสือสีน้าตาล เหยี่ยว
นกเขาชิครา และนกกระปูดใหญ่
ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจาถิ่น จานวน 60 ชนิด นกประจาถิ่นและนกอพยพ จานวน 15ชนิด และนกอพยพ
จานวน 8 ชนิดคือ นกกะเต็นน้อยธรรมดานกกะเต็นหัวดานกอีเสือสีน้าตาลนกจับแมลงอกสีน้าตาลอ่อนนกจับแมลงสีคล้านก
จับแมลงตะโพกเหลืองนกจับแมลงคอแดงและนกเด้าลมหลังเทาส่วนสถานภาพถูกคุกคามพบ นกกาน้าปากยาว และนกขุนทอง
อยู่ในสภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened)และนกจับแมลงอกสีน้าตาลอ่อน มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ หรือ (Vulnerable)ดัง
แสดงในรูปที่ 1

(ก)
รูปที่ 1 ชนิดนกที่อยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม
(ก) นกกาน้าปากยาว

(ข)
(ข) นกขุนทอง
(ค) นกจับแมลงอกสีน้าตาลอ่อน
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กิจกรรมด้ านการอนุ รักษ์ แ ละฟื้ นฟู ค วามหลากหลายทางชี วภาพในพื้ นที่ อุทยานธรรมชาติวิท ยาฯ แห่ ง นี้ ที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ให้นกนานาชนิดทั้งนกประจาถิ่นและนกอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ได้แก่ การปลูกป่า การบวชป่า การสร้าง
ฝายเก็บกักน้า การทาแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
ในบริเวณสานักงาน อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความหลากชนิดของนก จานวน14อันดับ 39วงศ์ 83ชนิด
ในด้านระดับความชุกชุม พบว่าระดับความชุกชุม ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (Abundance : A)มีจานวน 2ชนิด คิด
เป็นร้อยละ 2.41 คือ นกสีชมพูสวนและนกปรอดเหลืองหัวจุก
ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจาถิ่น จานวน 60 ชนิด นกประจาถิ่นและนกอพยพ จานวน 15ชนิด และนกอพยพ
จานวน 8 ชนิด
ดังนั้นจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าบริเวณเส้นทางเดินรอบสานักงานที่ปกคลุมพรรณไม้นานาชนิด และแหล่งน้าที่เอื้อ
ต่อการเข้ามาใช้ประโยชน์ของนกนานาชนิด ที่มีอุปนิสัยการหากินที่แตกต่างกันคือทั้งกลุ่มนกกินลูกปลา กุ้งเป็นหลักกลุ่มนกกิน
แมลงและตัวหนอนของแมลงเป็นหลักกลุ่มนกกินพืชและสัตว์เป็นหลัก กลุ่มนกกินเมล็ดพืชเป็นหลัก กลุ่มนกกินผลไม้เป็นหลัก
กลุ่มนกกินน้าหวานจากดอกไม้ เป็นหลักและกลุ่มนกกินสัตว์บก และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าเป็นหลักสอดคล้องกับ ประโยชน์ ก้าน
จันทร์ (2539) ที่กล่าวว่า พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมแก่การอาศัยและหลบภัยของนกอีกทั้งความต้องการ
หรืออุป นิสัย ของนกก็ต้องการใช้พื้นที่ห ลายพื้นที่เ พื่อทากิจกรรมในเวลาต่างกัน อีกทั้ง นกเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหากินอยู่ เป็นจานวนมาก ย่อมหมายถึงพื้นที่นั้นมีความอุดม
สมบูรณ์ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช,2553)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คือ การศึกษาความหลากชนิดและความชุกชุมของนก ในพื้นที่ระดับความสูงที่
แตกต่างกัน บริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง
จังหวัด ราชบุรี เพื่อนามาจั ด ทาฐานข้อมูล ความหลากชนิดของนกในพื้ นที่ อุทยานธรรมชาติ วิทยา ตามพระราชดาริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนามาใช้เป็นแหล่ง เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
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ความหลากชนิดของนกอพยพบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ในพืน้ ที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Species Diversity of Migratory Birds along nature trail of Natural Mangrove
School,Bangkaew Sub-District, Meuang District, SamutSongkhram Province
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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาความหลากชนิดนกอพยพอุปนิสั ยการหากิ น และกลุ่ ม ของนกอพยพใน
ประเทศไทยบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวั ด
สมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสารวจภาคสนามเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกอพยพและ
ศึกษาอุปนิสัยการหากิน และกลุ่มของนกอพยพในประเทศไทยโดยทาการสารวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน2558 – เดือนพฤษภาคม
2559 ผลการศึกษาพบนกจานวน5อันดับ 9วงศ์ 31ชนิด โดยอันดับCHARADRIIFORMESพบชนิดนกมากที่สุด คือจานวน 24
ชนิดด้านอุปนิสัยการหากิน ประกอบด้วย กลุ่มนกกินสัตว์น้าและสัตว์หน้าดิน เป็นหลัก จานวน 20 ชนิด กลุ่มนกกินสัตว์น้า
พวกลูกปลา กุ้งตัวเล็กเป็นหลักจานวน 9 ชนิดกลุ่มนกกินแมลงและหนอน เป็นหลัก จานวน 1 ชนิด และกลุ่มนกสัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้าและสัตว์อื่นๆ เป็นหลักจานวน 1 ชนิด ส่วนกลุ่มนกอพยพ จาแนกออกเป็น 5 กลุ่ ม คือ กลุ่มนกชายเลน จานวน 20
ชนิด กลุ่มนกทะเล จานวน 4 ชนิด กลุ่มนกบก จานวน 4 ชนิด กลุ่มนกล่าเหยื่อ จานวน 2 ชนิด และกลุ่มนกลุยน้า จานวน 1
ชนิด ดังนั้ นนกอพยพจึง เป็ นดัช นีบ่ง ชี้คุณภาพความสมบูร ณ์ของทรั พยากรชีวภาพ พื้นที่ ใดที่ มีนกอพยพอาศัย หากิ นอยู่ เป็ น
จานวนมาก แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของชุมชนที่อาศัยในพื้นที่นั้นด้วย
คาสาคัญ :ความหลากชนิดของนก, เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ, โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน
Abstract
The main objectives of this research were to study species diversity, feeding behavior, and
group of migratorybirds in nature trail.The data was carried out by field survey of species diversity,feeding
behavior, and group of migratorybirds from June 2015 – May 2016. 5 orders9families 31 species were
found.24bird species inorder CHARADRIIFORMESwere found the most. According to feeding behavior,there
were 20 aquatic, benthic invertebrate birds, 9 piscivorous birds, 1 insectivorous bird, 5 granivorous birds, 2
frugivorous birds, 1 carnivorous bird and 2 omnivorous birds. According to group of migratorybirds,there
were20 shore birds, 4 sea birds, 4 terrestrial birds, 2 predator birds and 1 wadering bird.So migratory bird
are indicators of richness of bio-resources.The area where lot of migratory birds foraging is also useful for
the living of the communities in the area.
Keywords:Species diversity of migratorybirds, nature trail, Natural mangrove school
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บทนา
เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ป่ า ชายเลน โรงเรี ย นธรรมชาติ ป่ า ชายเลน ต าบลบางแก้ ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม มีพื้นที่ป่าชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้โกงกาง แสม และอยู่ใกล้พื้นที่ดอนหอยหลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
ความส าคั ญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ภายใต้อนุสัญ ญาว่าด้วยพื้ นที่ ชุ่มน้ าที่ มีค วามส าคั ญในระดับ นานาชาติ ซึ่ง มี
ลักษณะเป็นดอนทรายขี้เป็ด ที่เป็นตะกอนของแม่น้าหลายสายไหลลงมารวมทับถมกัน จึงมีลักษณะเป็นทรายนุ่ม ละเอียด มีสี
ดาโคลน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของปลาและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หน้าดินที่เป็นแหล่งอาหารของนกชายเลน ที่บินอพยพมา
พักหาอาหารในพื้นที่แห่งนี้ทุกปี เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเส้นทางการบินอพยพเอเซียตะวันออก – ออสเตรเลีย (East
Asia – Australasian Flyway: EAAF) ในทุ กฤดูห นาวราวเดือนตุล าคมถึ งพฤษภาคม จึง มีนกหลายแสนตัวอพยพข้าม
มหาสมุทรและแผ่นดินใหญ่เป็นระยะทางไกลหลายพันกิโลเมตร เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ชุ่มน้าที่ และพื้นที่ ป่า
อนุรักษ์ที่ยังมีความปลอดภัยสาหรับนกอพยพโดยมีสาเหตุสาคัญเพื่อหาพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์นกจึงเปรียบเสมือนดัชนี
บ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพ บริเวณใดที่มีนกอพยพอาศัยหากินอยู่เป็นจานวนมาก ย่อมหมายถึงพื้นที่นั้นมี
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งยังประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พื ช,2553) ซึ่งในพื้นที่ แห่งนี้ มีการจัดกิจกรรมให้มีโอกาสได้ สัมผัส กับธรรมชาติโดยศึกษาเรื่องราวด้วยตนเอง จากป้าย
ความรู้สื่อความหมาย และได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน จึงทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประเด็นที่ต้องทาการศึกษาความหลากชนิด
ของนกอพยพ ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนแห่งนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความหลากชนิดนกอพยพ อุปนิสัยการหากิน และกลุ่มของนกอพยพในประเทศไทย บริเวณเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2.วิธีการดาเนินการวิจัย
2.1การสารวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา และชนิดนกโดยใช้กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา (Binocular) และ
กล้องถ่ายรูป และจาแนกนกที่พบตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย BoonsongLekagulและ Philip D.
Round และบัญชีรายชื่ อนก(Checklist) ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (2555)โดยใช้เ วลาในการ
สารวจเดือนละ 1วันตั้งแต่เวลา07.00 - 18.00 น.โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะทาให้พบนกมากที่สุดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถ้า
เป็นพื้นที่หาดเลน ควรเป็นช่วงเวลาน้าลง (สมิทธิ์ สูติบุตร, 2552) เนื่องจากนกชายเลนขนาดเล็กได้เข้าหากินอาหารประเภท
สัตว์หน้าดินบริเวณหาดเลนในช่วงเวลาน้าลง
2.2บันทึกชนิดและจานวนนกอพยพที่พบเห็นโดยตรง และจากการได้ยินเสียงร้อง ในพื้นที่ที่สารวจ
3.ศึกษาอุปนิสัยการหากินอาหารและกลุ่มของนกอพยพที่พบในประเทศไทย โดยแนวทางในการจาแนกของวัลยา ชนิต
ตาวงษ์ และมงคล ไชยภักดี (2548)
4.การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาฐานข้อมูลชนิดนก และจัดทาแผ่นพับแนะนาวิธีการดูนกอพยพบริเวณพื้นที่ศึกษา
5. สรุปผลและรายงานผล
ผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าในบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามพบนกจานวน 5 อันดับ 9 วงศ์ 31 ชนิด โดยอันดับCHARADRIIFORMESพบชนิดนกมาก
ที่สุด คือจานวน 24ชนิดประกอบด้วย วงศ์นกนางนวลได้แก่ นกนางนวลแกลบเคราขาวนกนางนวลธรรมดานกนางนวลแกลบ
หงอนเล็กเป็นต้น วงศ์นกชายเลนและนกปากซ่อมได้แก่ นกอีก๋อยใหญ่นกชายเลนปากโค้งนกสติ๊นท์คอแดงเป็นต้น วงศ์นกหัวโตและนก
กระแตได้แก่ นกหัวโตหลังจุดสีทองนกหัวโตสีเทานกหัวโตเล็กขาเหลืองเป็นต้น
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ด้านอุปนิสัยการหากิน พบทั้ง กลุ่มนกกินสัตว์น้าและสัตว์หน้าดิน เป็นหลัก จานวน 20 ชนิด ได้แก่นกอีก๋อยเล็กนกพลิกหินนก
ตีนเหลืองนกหัวโตทรายใหญ่ เป็นต้น กลุ่มนกกินสัตว์น้าพวกลูกปลา กุ้งตัวเล็กเป็นหลักจานวน 9 ชนิด ได้แก่นกยางกรอกพันธุ์
จีนนกนางนวลแกลบแคสเปียนนกกะเต็นหัวดาเหยี่ยวออสเปร เป็นต้น กลุ่มนกกินแมลงและหนอน เป็นหลัก จานวน 1 ชนิด
คื อ น ก ก ร ะ จิ๊ ด ธ ร ร ม ด า แ ล ะ ก ลุ่ ม น ก สั ต ว์ ค รึ่ ง บ ก ค รึ่ ง น้ า แ ล ะ สั ต ว์ อื่ น ๆ เ ป็ น ห ลั ก จ า น ว น 1 ช นิ ด คื อ
นกอีเสือสีน้าตาล ดังแสดงในภาพที่ 1
จานวนชนิดนก(ชนิด)
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อุปนิสัยการหากิน
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงอุปนิสัยการหากินของนกอพยพในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนกลุ่มนกอพยพที่พบในประเทศไทย จาแนกออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มนกชายเลน จานวน 20 ชนิด ได้แก่ นก
ทะเลขาแดงนกปากแอ่นหางดานกชายเลนปากกว้าง เป็นต้น กลุ่มนกทะเล จานวน 4 ชนิด ได้แก่ นกนางนวลแกลบเคราขาว
นกนางนวลแกลบแคสเปียน เป็นต้น กลุ่มนกบก จานวน 4 ชนิด ได้แก่ นกกะเต็นน้อยธรรมดานกอีเสือสีน้าตาล เป็นต้น กลุ่ม
นกล่าเหยื่อ จานวน 2 ชนิด คือ เหยี่ยวออสเปร และเหยี่ยวหูดาและกลุ่มนกลุยน้า จานวน 1 ชนิดคือ นกยางกรอกพันธุ์จีน
จานวนชนิดนก(ชนิด)
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ภาพที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงกลุ่มนกอพยพในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
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กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน แห่งนี้ ที่เอื้อ
ประโยชน์ให้นกอพยพเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ได้แก่ การปลูกป่า การปล่อยปูแสม การสร้างกาแพงไม้ไผ่ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
ในบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
พบนกจานวน 5 อันดับ 9 วงศ์ 31 ชนิด
ด้านอุปนิสัยการหากิน พบทั้ง กลุ่มนกกินสัตว์น้าและสัตว์หน้าดิน เป็นหลัก กลุ่มนกกินสัตว์น้าพวกลูกปลา กุ้งตัวเล็กเป็นหลัก
กลุ่มนกกินแมลงและหนอน เป็น และกลุ่มนกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าและสัตว์อื่นๆ เป็นหลัก
ส่วนกลุ่มนกอพยพที่พ บในประเทศไทย จาแนกออกเป็ น 5 กลุ่ม คื อ กลุ่ มนกชายเลน กลุ่ มนกทะเล กลุ่มนกบก
กลุ่มนกล่าเหยื่อ และกลุ่มนกลุยน้า
ดัง นั้นจากการศึกษาในครั้ งนี้ พบว่า บริ เวณพื้ นที่ ศึกษามีนกอพยพเข้ามาใช้ ประโยชน์ใ นพื้ นที่ เพื่ อเป็นแหล่ง หากิ น
อาหาร ซึ่ง สอดคล้ องกั บข้ อมู ลที่ ว่า นกเปรี ยบเสมือนดัช นีบ่ งชี้ คุณภาพความสมบู รณ์ ของทรั พยากรชีวภาพ บริเ วณใดที่ มี
นกอพยพอาศัยหากินอยู่เป็นจานวนมาก ย่อมหมายถึงพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
,2553)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คือ การศึกษาเปรียบเทียบความหลากชนิดของนก ในพื้นที่ปลูกป่าชายเลน
และพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนามาจัดทาฐานข้อมูลความหลากชนิดของนก ที่นามาใช้
ประโยชน์ให้กับนักเรียนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางบรายได้มหาวิทยาลัยประจาปี
งบประมาณ 2559
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การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
Waste Management in School by Environmental Education Process
พาวิตา ใจสอาด
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220
email address banana.t09@gmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะในโรงเรียนผ่านธนาคารขยะ (2) เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกการ
อบรมนักเรียนโรงเรียนวัดนวลจันทร์ ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา กลุ่มตัวอย่างนักเรียน 30 คน จากนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากการสุ่มนักเรียนสายชั้นละ 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม
ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรมและเปรียบเทียบผล ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้สถิติ t-test
ผลการศึกษาพบว่าหลังจากการฝึกอบรมนักเรียนในการจัดการขยะ ชนิดขยะที่ได้จากจุดเก็บตัวอย่าง 5 จุด รวมกัน ใน
ระยะเวลา 30 วันทาการ แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล
(กระดาษ/หนังสือ กล่องลัง ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก) ขยะย่อยสลายได้(เศษอาหาร เศษผัก/ผลไม้ เศษกิ่งไม้/ใบไม้) ขยะ
อันตราย(ขวดสารเคมี/ยาฆ่าแมลง) และขยะทั่วไป (ถุงนม กล่องนม และโฟม ) หลังการฝึกอบรมมีปริมาณ 393.10, 960,
2.60 และ 292.22 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.85. 58.26, 0.16, และ17.73
คู่มือการฝึกอบรมสามารถพั ฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ มีความตระหนักและเจตคติในการแยกขยะอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หลังจากฝึกอบรมดังกล่าว มีการจัดการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ถังตามประเภทของขยะผ่าน
ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้มีการจัดการขยะได้อย่างชัดเจนและขยะรีไซเคิลสามารถนาไปขายได้
คาสาคัญ:การจัดการขยะ ขยะในโรงเรียน ธนาคารขยะรีไซเคิล

Abstract
The objectives of this study were to 1) study solid waste management by means of recycle bank
and 2) develop a hand book of practices for using in training the primary school students of Wat-Nualchan
school. The 30 sample students were selected from grade 4, 5 and 6 by choosing 10 students each. The
specific practical based on the environmental education process was used as the experimental tools. The
pre-test and post-test bata from measuring learning achievement of the samples were compared. The
statistics used in this study were mean, standard deviation and t-test.
The solid wastes from all 5 sampling sites collected after the campaign from 30 working days were
separated into 4 categories including recycle waste, garbage, dangerous waste and general waste. The
weight of recycle wastes (paper, book, carton and plastic bottle), garbage (food, vegetable, fruit, branch
and leaf) dangerous waste (chemical and pesticide container) and general waste (plastic bag, milk
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container and foam) was 393.10, 960.40, 2.60 and 292 22 kg (23.84, 58.26, 0.16 and 17.73 percent)
respectively.
The hand book of practices could improve knowledge, understanding, awareness, skill, attitude and
responsibility through the environmental education process at 0.05 level, statistically significant upon ttest. The students who took part in the workshop were able to perform the waste separating for 4 types
of waste containers. The results showed that the recycle waste could be collected and managed for sell
through the recycle bank in school and help to handle the waste appropriately.
Keywords:waste management, waste in school, recycle bank
บทนา
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ ตั้งอยู่ที่ 43/4 ซอยรามอิ นทรา 40 แยก 36 ถนนรามอิ นทราแขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ ม
กรุงเทพมหานคร จานวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจานวน 789 คน มีปริมาณขยะเฉลี่ยวันละ 63.29 กิโลกรัมต่อวัน
หรือเฉลี่ยเดือนละ 1899.64 กิโลกรัม โดยมีรถเก็บขยะของสานักงานเขตบึงกุ่มเข้ามาเก็บขยะทุกวัน ขยะล้นถังเกิดจากที่
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ขยะที่ทิ้งส่วนใหญ่ มีลักษณะการทิ้งรวมกัน โดยไม่มีการคัดแยกขยะหรือนามาทาให้เกิดประโยชน์ ทา
ให้มีเศษขยะอยู่ตามต้นไม้ กระถางต้นไม้ สนามเด็กเล่น ท่อระบายน้า โรงอาหาร สนามหญ้า ทางเดินบริเวณในโรงเรียน ขยะ
ส่วนใหญ่เป็นขยะที่นักเรียนซื้ออาหารมารับประทาน ภาชนะที่ใส่อาหารจะเป็นถ้วยโฟม จานโฟม ซ้อนส้อม พลาสติก ขวดน้า
พลาสติก ถุงขนม ไม้ไอศกรีม ไม้เสียบลูกชิ้น กระดาษ ถุงนม กล่องนม เศษอาหาร และเศษใบไม้
การทิ้งขยะไม่ถูกที่ทาให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเกิดทัศนวิสัยอุจาด ผู้วิจัยได้เห็นความสาคัญของการจัดการขยะ
สาหรับเยาวชนภายในโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ที่เข้าใจง่ายและเพื่อปลูกจิตสานึกที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในโรงเรียน ดังมีตัวอย่างโรงเรียนและหน่วยงานที่ดาเนินการประสบความสาเร็จ และ
เป็นตัวอย่างแนวทางในการจัดการขยะ ได้แก่ สมศักดิ์ เอพระเรา (2546) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมการแยกขยะโดย
ใช้กระบวนการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับขยะ หาประสิทธิภาพของการพัฒนาพฤติกรรมการแยกขยะและสร้างคู่มือฝึกอบรมผ่านกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม
ศึกษา นเรศ ม่วงรุ่ง (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนวัดนาวง ตาบลหลักหก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นิรันด์ พงษ์ธัญญการ (2547) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดย
ใช้กระบวนการทางสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมกรดมะนาว จากัด มีวัตถุประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ด้วยหลั กการสร้างจิตสานึกแก่เจ้าหน้าที่พนักงาน ศึกษาถึงปริมาณ ประเภท/
ชนิดของขยะที่เกิดขึ้นก่อนและหลังดาเนินการฝึกอบรมผลการศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมกรดมะนาว จากัด พบว่าปริมาณขยะ
กระดาษมีปริมาณ 0.0050 ตั น/เดือน พลาสติกและโฟม มีปริมาณ 0.0040 ตัน/เดือน ไม้และใบไม้มีปริมาณ 0.0025 ตัน/
เดือนเศษอาหารมีปริมาณ 0.0025 ตัน/เดือนโลหะและอโลหะมีปริมาณ 0.0100 ตัน/เดือนหลังจากฝึกอบรมพบว่า ขยะ
กระดาษมีปริมาณ 0.0048 ตัน/เดือนพลาสติกและโฟมมีปริมาณ 0.0039 ตัน/เดือนไม้และใบไม้มีปริมาณ 0.0020 ตัน/เดือน
เศษอาหารมีป ริ มาณ 0.0025 ตัน /เดือ นและโลหะและเศษเหล็ก มี ปริ มาณ 0.006 ตั น/เดื อ นแสดงว่ ามี ก ารปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ มีการพัฒนาจิตใจและจิตสานึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และจินตนา จิตจานง (2556)
ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการขยะในหมู่บ้านโพธิ์มี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยแนะนาให้มี การคัดแยกขยะ
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ และขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ขยะเปียกนาไปหมักทาปุ๋ย พบว่า
หมู่บ้านโพธิ์มี ผลิตขยะออกมาเดือนละประมาณ 4,000 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็นขยะประเภท กระดาษ 5% แก้ว 29% พลาสติก
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6% โลหะ 2% และขยะเปียก 58% เมื่อนาขยะเปียกไปทาปุ๋ยหมักแล้ว ปริมาณขยะลดลง ทาให้สุขภาพอนามัยของชาวบ้าน
และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านดีขึ้นรวมทั้งชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ และลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยหมักแทน
ฉะนั้นถ้านาการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยความร่วมมือกับคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน
ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนทุกคน เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้ยั่งยืน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการ
จัดการขยะรีไซเคิลผ่านธนาคารขยะภายในโรงเรียนวัดนวลจันทร์ ซึ่งจะทาให้นักเรียนและบุคลากร ได้ทราบประเภทของขยะ
ครัวเรือน และมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ เจตคติ และแนวทางการจัดการขยะรวมทั้งทาให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การทิ้งขยะ และการมีส่วนร่วมในการแยกขยะ ซึ่งก่อให้เกิดการทิ้งขยะที่เป็นระเบียบมากขึ้น การลดปริมาณขยะของโรงเรียน
และสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ในการทิ้งขยะ นาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียน ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยใช้แนวคิดในการนาหลักการห้าอาร์(5R)มาประยุกต์ใช้ให้ได้ผล
ในการจัดธนาคารขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน ดังนีR้ ที่1Reduce ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ เช่นสินค้าที่มีหีบห่อหลายชั้น
ใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู ใช้แก้วน้ากล่องอาหารประจาตัว ใช้ถุงผ้าเพื่อลดถุงพลาสติก Rที่2 Reuse ใช้ซ้าเช่นใช้
กระดาษ 2 หน้า กล่องกระดาษ ขวด กระป๋องนามาบรรจุสิ่งของอย่างอื่น ถุงพลาสติกนามาใช้ใส่ขยะ Rที่ 3 Recycle นา
กลับมาใช้เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก กล่องนม แยกออกจากขยะอื่น ส่งไปรีไซเคิลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ Rที่4
Repair ซ่อมแซมวัสดุของใช้ให้มีสภาพดีใช้ได้นาน ไม่ต้องทิ้งหรือหาซื้อใหม่ Rที่5 Reject หลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดมลพิษ เช่นไม่ใช้
ถาดโฟมเพราะโฟมไม่ย่อยสลาย เผาก็กลายเป็นพิษ โดยการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติที่ดี และมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการจัดการขยะภายในโรงเรียนวัดนวลจันทร์
2.เพื่อพัฒนาคู่มือฝึกอบรมนักเรียนเรื่องกิจกรรมการจัดการขยะภายในโรงเรียนวัดนวลจันทร์โดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความตระหนัก และเจตคติ
ระเบียบวิธีวิจัย
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมดังขั้นตอนต่อไปนี้
1.การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของขยะในพื้นที่โรงเรียนวัดนวลจันทร์ โดยสุ่มตัวอย่างจากบริเวณในโรงเรียนจานวน 5 จุด
เพื่อการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 30 วันทาการ บันทึกประเภท ชนิด และปริมาณขยะ โดยสารวจประเภท ชนิดขยะ ได้ 4
ประเภทได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนวั ดนวลจันทร์ โดยการรณรงค์การคัดแยกขยะโดยเจ้าหน้า ที่
อาสาสมัครถือป้ายการคัดแยกขยะตามจุดถังขยะการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการขยะด้วยแนวคิดตามหลักการห้าอาร์
(5R) โดยติดป้ายความรู้หน้าห้องธนาคารขยะ ให้ความรู้หน้าเสาธง การจัดการทาโดยนาขยะรีไซเคิลส่งต่อธนาคารขยะเพื่อให้
เรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารขยะ ขยะย่อยสลายได้ที่เป็นเศษผัก/ผลไม้ส่งต่อสวนเกษตรเพื่อทาปุ๋ยน้าชีวภาพ ที่เป็นเศษ
อาหารส่งต่อบ่อปลา ขยะอันตรายและขยะทั่วไปนาใส่ถุงและไปเก็บที่พักขยะของโรงเรียนเพื่อเจ้าหน้าที่จากเขตมาเก็บไปกาจัด
ที่ถูกวิธี ขยะที่เป็นถุงนมให้นักเรียนนามาทาความสะอาด เพื่อนามาประดิษฐ์ชุดการแสดงใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนอย่างไรก็
ตามในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะการจัดการขยะรีไซเคิล
3.นาองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างคู่มือฝึกอบรม เรื่องการจัดการขยะในโรงเรียน
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4. ดาเนินการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน
วิธีดาเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. สร้างคู่มือฝึกอบรมเพื่อวัด ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความตระหนัก เจตคติและการมีส่วนร่วม ของนักเรียนใน
โรงเรียน พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ สานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครซึ่งมีพื้นที่5
ไร่3งาน มีบุคลากรครูและผู้บริหาร 34 คน นักการภารโรง 5 คน คนสวน 1 คน นักเรียน 749 คน รวมจานวนนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 789 คนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 10 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559
2. ศึกษาสารวจสถานที่หรือแหล่งที่จะนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาภาคสนามพร้อมทั้งกาหนดจุดศึกษาในแต่ละ
จุดให้เหมาะสม
3. กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะโดยกาหนดเป็น วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ ทัก ษะ ความ
ตระหนัก เจตคติและการมีส่วนร่วม
4. กาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและลาดับกิจกรรมก่อนหลังให้สัมพันธ์กัน
5. ลงมือสร้างคู่มือฝึกอบรมตรวจสอบคู่มือฝึกอบรม โดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรม
6. ดาเนินการทดลองกับกลุ่มเพื่อนนักศึกษา 5 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคู่มือฝึกอบรมหาข้อบกพร่องและ
นามาปรับปรุงแก้ไข
7. ทดลองคู่มือฝึกอบรมกับกลุ่มนักเรียน 10 คน พร้อมกับทาการบันทึกเวลาในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สร้างโปรแกรมฝึกอบรม ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ ง จากนั้นสร้างโปรแกรมฝึกอบรม โดยนาคู่มือ ฝึกอบรมที่ได้ ปรับปรุงแก้ไข
สมบูรณ์แล้วมาสร้างโปรแกรมฝึกอบรม
8. ดาเนินการฝึกอบรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 การกาหนด
กลุ่มตัวอย่างใช้เทียบอัตราส่วน 10:1 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คนโดยเริ่มต้นด้วยการทาแบบทดสอบ Pre–test การ
ฝึกอบรมดาเนินตามโปรแกรมฝึกอบรมที่กาหนด ในการฝึกอบรม มีคณะครู ครูพี่เลี้ยงสายชั้นอนุบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความ
สะอาดและคณะ จากสานักงานเขตบึงกุ่ม เป็นวิทยากรและดาเนินการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ตั้งแต่เวลา
08.00 – 15.30 น. วันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 หลังการฝึกอบรมจะต้องทาแบบทดสอบ Post – test
9. วิเคราะห์ผลประเมินผล การวัดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความตระหนักเจตคติและการมีส่วนร่วม ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม โดยนาผลที่ได้จากการทา Pre-test และ Post –test มาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปที่มีผลต่อการจัดการขยะใน
โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ใช้ตารางบันทึกเปรียบเทียบการศึกษา
ข้อมูลขยะในโรงเรียนก่อนและหลังการฝึกอบรม การรณรงค์การประชาสัมพันธ์ และเครื่องชั่งน้าหนัก (ตามมาตรฐานชั่ง ตวง
วัด ) มีหน่วยเป็นกิโลกรัม
2. เครื่องมือดาเนินการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลโดยการวัดความรู้ความเข้าใจทักษะ ความตระหนัก
และเจตคติ เกี่ ยวกับ ปัญ หาสิ่งแวดล้ อมจากขยะโรงเรีย นวั ด นวลจั นทร์เ ครื่ องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลครั้งนี้เ ป็ น
แบบทดสอบ (Questionnaire)ที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ ลักษณะคาถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choices) มี 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ โดยข้อคาถามทั้งหมดมีลักษณะการประเมิน 2 ระดับ คือ ตอบ
ถูกให้ 1 คะแนน และ ตอบผิดให้ 0 คะแนน เกณฑ์การจัดกลุ่มประเมินคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะโดยพิจารณา
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ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ แบ่งออกเป็น 3
ระดับ คือ ระดับคะแนน 0-4 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจและทักษะต่า ระดับคะแนน 5-7 คะแนน หมายถึง มี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะปานกลาง ระดับคะแนน 8-10 คะแนน หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสูง
2.2 แบบทดสอบวัดความตระหนักและเจตคติเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะลักษณะคาถามเป็นแบบ
ปลายปิดโดยข้อความมีทั้งลักษณะคาถามเชิงนิมาน (ทางบวก) และเชิงนิเสธ (ทางลบ) มี 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และ
ไม่เห็นด้วย จานวน 10 ข้อ คะแนนจากคาถามที่มีลักษณะเชิงนิมาน (ทางบวกหรือความรู้สึกในทางที่ดี)เห็นด้วยได้ 1คะแนนไม่
แน่ใจได้ 0 คะแนน และไม่เห็นด้วยได้-1 คะแนน คะแนนจากคาถามที่มีลักษณะเชิงนิเสธ (ทางลบหรือความรู้สึกในทางที่ไม่ดี)
เห็นด้วยได้ -1คะแนน ไม่แน่ใจได้ 0 คะแนน และไม่เห็นด้วยได้ 1 คะแนน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครั้งนี้ใช้สถิติค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย มาวิเคราะห์ปริมาณขยะในเวลา 1 เดือน
2. ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจทักษะความตระหนักและเจตคติ ก่อนและหลังการ ฝึกอบรม
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแตกต่างด้วยค่าสถิติt – test และแบบประเมินคู่มือฝึกอบรมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
ผลการวิจัย
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวัดนวลจันทร์ พบว่าก่อนการฝึกอบรมและการรณรงค์การจัดการ
ขยะ จากการนาขยะจากถังรวม 5 จุด แล้วนามาแยกชนิดขยะชั่งแต่ละประเภท ได้น้าหนักขยะรีไซเคิลขยะย่อยสลายได้ขยะ
อันตรายและขยะทั่วไป เท่ากับ 526.31 1038.15 2.80 และ 332.38 กิโลกรัม/30 วันทาการ ตามลาดับ โดยเมื่อวิเคราะห์ดู
ชนิดของขยะ พบว่าขยะที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ เศษอาหาร ขวดพลาสติก และถุงนม เท่ากับ 929.45 482.40 และ
221.55 กิโลกรัม/30 วันทาการ ตามลาดับ ส่วนชนิดขยะที่พบในปริมาณน้อยในโรงเรียน ได้แก่ ขวดสารเคมี ยาฆ่าแมลง และ
กล่องลังจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขยะในโรงเรียนโดยใช้คู่มือฝึกอบรม พบว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการกาจัดขยะ
ที่ถูกวิธีในระดับต่า โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการกาจัดขยะด้วยวิธีการเบื้องต้น เช่น การเผา การฝัง การทาปุ๋ยหมัก การคัด
แยกขยะและนักเรียนขาดความตระหนักในปัญหา และผลกระทบที่เ กิดขึ้นในโรงเรี ยนทั้งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมแ ละ
ผลกระทบต่อสุขภาพ และพบว่านักเรียนขาดการส่งเสริมในการจัดการขยะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับการจัดการขยะดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกวิธี และปรับ
ทัศนคติในการกาจัดขยะ ตลอดจนการส่งเสริ มให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยทดลองใช้กระบวนการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ภายใต้การสนับสนุน ด้านข้อมูลข่าวสารคาแนะนาด้านการปฏิบัติการจัดการขยะใน
โรงเรียน โดยมีผู้บริหารคณะครูเป็นสื่อกลางของการจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ผลการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ผลการสร้างคู่มือฝึกอบรมกิจกรรมการจัดการขยะผ่านธนาคารขยะในโรงเรียน
พบว่าคู่มือฝึกอบรมที่ได้จัดทาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี ที่จะนาไปใช้สาหรับฝึกอบรมนักเรียน หลังจากที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการพัฒนาคู่มือฝึกอบรมสาหรับนักเรียน ทาการทดลองใช้ฝึกอบรมเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยที่กาหนดกิจกรรม การจัดการขยะผ่านธนาคารขยะในโรงเรียน พบว่า คู่มือฝึกอบรมที่จัดทาขึ้น
ทาให้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความตระหนัก เจตคติและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในโรงเรียน
สูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิเคราะห์ ผลเปรียบเทียบจากคะแนนก่อนและหลังดาเนินการฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ภาพการรณรงค์และการจัดกิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนวัดนวลจันทร์
หลังการฝึกอบรมนักเรียนได้ทาการสารวจขยะแต่ละประเภทในระยะเวลา 30 วันทาการ พบว่า โดยมีขยะรีไซเคิลมี
ปริมาณ 393.10 กิโลกรัม ขยะย่อยสลายได้มีปริมาณ 960.40 กิโลกรัม ขยะอันตรายมีปริมาณ 2.60 กิโลกรัม และขยะทั่วไปมี
ปริมาณ 292.22 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 23.85 58.26 0.16 และ 17.73 ตามลาดับ ชนิดของขยะที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ เศษอาหาร ขวดพลาสติก และถุงนม ตามลาดับ ส่วนขยะที่พบน้อยที่สุด ได้แก่ ขวดสารเคมี ยาฆ่าแมลง กล่องลัง และ
ในภาพรวมพบว่าปริมาณขยะแต่ละประเภท/ชนิดมีแนวโน้ม ลดลงเล็กน้อย ก่อนการเข้าฝึกอบรมมีปริมาณขยะ 1899.64
กิโลกรัมหลังการเข้าฝึกอบรมมีปริมาณขยะ 1648.32 กิโลกรัม จะพบว่ามีปริมาณลดลง 251.32 กิโลกรัม คิดเป็นลดลงร้อยละ
13.23
สาหรับการดาเนินงานธนาคารขยะที่ทาการซื้อ–ขายขยะรีไซเคิล(ภาพที่ 2)พบว่าปริมาณขยะจากห้องเรียนเป็นเวลา 3
เดือน ได้ปริมาณขยะชนิดขวดพลาสติกมี น้าหนักรวมมากที่สุด 86.28 กิโลกรัม รองลงมาคือกล่องลัง 73 กิโลกรัม และ
กระดาษ/หนังสือ56 กิโลกรัม รวมขยะทุกชนิดมีปริมาณ 215.28 กิโลกรัม และปริมาณขยะจาก 5 จุดเป็นเวลา 30 วันได้
ปริมาณขยะชนิดขวดพลาสติกมีน้าหนักรวมมากที่สุด 355.90 กิโลกรัม รองลงมาคือกระดาษ/หนังสือ 3.20 กิโลกรัม และ
กล่องลัง 4.00 กิโลกรัม รวมน้าหนักขยะรีไซเคิลทุกชนิด 393.10 กิโลกรัม ผลกาไรจากการดาเนินงานของธนาคารขยะรี
ไซเคิลโรงเรียนวัดนวลจันทร์หลังฝึกอบรม พบว่ามีปริมาณขยะรีไซเคิลทุกชนิดที่ซื้อ-ขายมีปริมาณ 608.38 กิโลกรัม คิดเป็น
จานวนเงินราคาซื้อ 2,445.10 บาท คิดเป็นจานวนเงินราคาขาย 3,581.66 บาท คิดเป็นกาไร 1,136.56 บาท ผลกาไรที่ได้
สามารถนามาบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ดังแสดงในตาราง 1
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ภาพที่ 2 ธนาคารขยะและทีมงานของโรงเรียนวัดนวลจันทร์
ตาราง 1 ข้อมูลขยะรีไซเคิลจากห้องเรียนและจากจุดตัวอย่างและผลกาไรการดาเนินงานซื้อ -ขายของธนาคารขยะรีไซเคิล
โรงเรียนวัดนวลจันทร์
ชนิดขยะ

กล่องลัง
กระดาษ/
หนังสือ
ขวดพลาสติก
รวม

ปริมาณขยะจาก ปริมาณขยะจาก
ห้องเรียนเป็น 5 จุดเป็นเวลา
เวลา 3 เดือน
30 วัน (กก.)
(กก.)
73.00
4.00

รวม(กก.)

77.00

56.00

33.20

89.20

86.28

355.90

442.18

215.28

393.10

608.38

ราคาซื้อ
(บาท)

145.00
(2 บ./กก.)
89.20
(1 บ./กก.)
2,210.90
(5 บ./กก.)
2,445.10

ราคาขาย
(บาท)

กาไร
(บาท)

308.00
(4 บ./กก.)
178.40
(2 บ./กก.)
3,095.26
(7 บ./กก.)
3,581.66

163.00
89.20
884.36
1,136.56

สรุปและอภิปรายผล
ก่อนการฝึกอบรมกิจกรรมโรงเรียนวัดนวลจันทร์ไม่มีการคัดแยกขยะหรือนามาทาให้เกิดประโยชน์ มีปัญหาขยะล้นถัง
นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่ ชนิดของขยะที่พบมากที่สุด คือ เศษอาหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทางโรงเรียนมีการประกอบอาหาร
เลี้ยงนักเรียนทุกวัน และยังขาดการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบเกี่ยวกับการลดขยะในโรงเรียนจึงทาให้มี
ปริมาณขยะเศษอาหารยังมี จานวนมากอยู่ หลังจากการฝึกอบรมกิจกรรม ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะให้กับ
นักเรียน ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง และนักเรียนมีการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน ดังงานวิจัยของ
จินตนา จิตจานง (2556) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการขยะในหมู่บ้านโพธิ์มี ต.นาสีนวน อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดย
แนะนาให้มีก ารคั ดแยกขยะเปียกไปท าปุ๋ย หมัก ทาให้ชุมชนมี ป ริมาณขยะลดลง ทาให้สุ ขภาพอนามัย ของชาวบ้านและ
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สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านดีขึ้นรวมทั้งชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะที่สามารถนาไปรีไซเคิลได้ และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ปุ๋ยเคมีโดยการใช้ปุ๋ยหมักแทน
การสร้างคู่มือฝึกอบรมกิจกรรมการจัดการขยะผ่านธนาคารขยะในโรงเรียนทาให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะและมีทกั ษะการคัดแยกขยะอยู่ในระดับสูง ซึ่งไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารการคัดแยกขยะมาก่อน ทุกคน
ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมดีและเป็นผู้นานักเรียน มีบทบาทในการเป็นผู้นาในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนวัด
นวลจันทร์ได้เป็นอย่างดีหลังการฝึกอบรมนักเรียน ขยะมีปริมาณลดลง 251.32 กิโลกรัม คิดเป็นลดลงร้อยละ13.23 ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่านักเรียนเมื่อเข้ารับการอบรมมีการเปลีย่ นพฤติกรรมในการทิ้งขยะภายในโรงเรียน และมีความรู้ความเข้าใจในการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกษม จันทร์แก้ว (2525 : 16) ได้ให้อีกความหมายหนึ่ง ความหมาย
ของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไว้คือ “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
สิ่งแวดล้ อมในเรื่องของชนิด ปริมาณ และสั ดส่วนการอยู่ร่ วมกันภายในระบบสิ่งแวดล้อ มนั้น ”หากสรุป ความหมายของ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากรากศัพท์ พอที่จะสรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ การศึกษาเรื่องราวของสิ่งต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งที่เป็นรูปธรรมสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ตลอดจน
สิ่งที่ให้คุณ และให้โทษ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนต้องมีความตระหนักเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมปกป้องพั ฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืนตลอดไป อย่างไรก็ตามปริมาณขยะที่ผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลไม่มีการลดลง แต่มีการแยกขยะที่ชัดเจน นักเรียนสามารถ
ทาได้แยกขยะได้ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยแยกขยะตอนนี้นักเรียนแยกขยะส่งขยะรีไซเคิลเข้าธนาคารขยะ ทาให้โรงเรียนสะอาดเป็น
ระเบียบขึ้นและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เอพระเรา (2546) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาพฤติกรรมการแยกขยะโดยใช้
กระบวนการด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นคงคาราม จั งหวั ด เพชรบุ รี ผลการวิ จั ย พบว่ า การศึ ก ษาด้ า น
สิ่งแวดล้อมศึกษา พบว่าคู่มือการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถทาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมี
ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก เจตคติและทักษะเกี่ย วกับปัญหาจากขยะเพิ่มขึ้นเชื่อมั่นได้ร้อยละ 95 การศึกษาด้าน
พฤติกรรมการแยกขยะ พบว่าระยะเวลาการแยกขยะที่เหมาะสมของนักเรียนโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี สามารถแยก
ประเภทขยะสารอินทรีย์และขยะรีไซเคิลได้เกินร้อยละ 90 ตั้งแต่วันที่เริ่มมีการแยกขยะและมีพฤติกรรมการแยกขยะที่
เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันที่ 15 ของการแยกขยะได้ถูกต้องสูงถึงร้อยละ 100
สรุปได้ว่าคู่มือการฝึกอบรมนักเรียนสามารถพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความตระหนักและเจตคติในการแยก
ขยะอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หลังจากฝึกอบรมดังกล่าว มีการจัดการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ถังตามประเภทของขยะ
ผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ขยะย่อยสลายได้ที่เป็นเศษอาหารส่งให้บ่อเลี้ยงปลา เศษผักนาไปทาปุ๋ยน้าชีวภาพ ขยะ
อันตรายและขยะทั่วไปใส่ถุงและนาไปเก็บที่พักขยะของโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขตมาเก็บไปจัดการที่ถูกวิธีและขยะรีไซเคิล
ส่งต่อธนาคารขยะในโรงเรียนและสามารถนาไปขายได้ ผลการศึกษาครั้งนี้ทาให้มีการจัดการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ควรนาคู่มือฝึกอบรม “การจัดการขยะในโรงเรียนผ่านธนาคารขยะ” ไปเผยแพร่ขยายผลสู่
โรงเรียนอื่นๆในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะ สานักงานเขตบึงกุ่มควรให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอ เช่น ถังขยะต้องมีเพียงพอกับจานวนนักเรียน
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ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าผิวดินในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Degradation of Surface Water Quality in Amphawa district,
Samut Songkram Province
ศิวพันธุ์ ชูอินทร์1 และศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1
sivapan.ch@ssru.ac.th, c.sivapan@gmail.com
2
srisuwank1961@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าและความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินในอ้าเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ท้าการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ชุมชน 180
ตัวอย่างและพื้นที่สวน 120 ตัวอย่าง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าสรุปได้ว่า ค่าพีเอช และอุณหภูมิของน้้า ทุกตัวอย่างที่ท้าการ
ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ ค่าออกซิเจนละลายน้้าเฉลี่ยมีค่าไม่ต่้ากว่า
4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยร้อยละ 92.2 ของตัวอย่างทั้งหมดในพื้นที่ชุมชนและร้อยละ 69.2 ในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐาน ค่าบีโอดีพบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด โดยร้อยละ 92.3 ของค่าบีโอดีในพื้นที่ชุมชนและร้อยละ
90.0 ในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน พบว่าปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย โคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และสาร
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย พบว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีคุณ ภาพดีกว่าใน
พื้นที่ชุมชน โดยในพื้นที่สวนมีค่าดัชนีคุณภาพน้้าอยู่ในระดับดีร้อยละ 2.5 และพอใช้ ร้อยละ 7.5 คุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมร้อย
ละ 90.0 และไม่พบระดับที่เสื่อมโทรมมาก ขณะที่ในพื้นที่ชุมชนคุณภาพน้้าอยู่ในระดับพอใช้ร้อยละ 5.6 คุณภาพน้้าที่เสื่อม
โทรมร้อยละ 91.7 คุณภาพอยู่ในระดับเสือ่ มโทรมมากร้อยละ 2.8 และไม่พบคุณภาพน้้าในระดับดี ดังนั้น สรุปได้ว่าคุณภาพน้้า
ผิวดินในพื้นที่สวนมีคุณภาพดีกว่าในพื้นที่ชุมชน
ค้าส้าคัญ : ดัชนีคุณภาพน้้า ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้า อัมพวา
Abstract
The research aims to study surface water quality and degradation of surface water quality in
Amphawa district, Samut Songkhram province. All samples were collected from December 2015 to May
2016 using the grab sampler. Totally 180 samples were collected from community area and 120 samples
were collected from agricultural area. Water quality were measured and analyzed by standard method.
The results showed that pH and temperature of all samples were met the surface water quality standard
type III of Pollution Control Department of Thailand (PCD). The average of Dissolved Oxygen (DO) was less
than 4.0 mg/L. 92.2 % of all samples from community area and 69.17 % of all samples from agricultural
area were met the surface water quality standard type III. Whiles 92.29 % of BOD from community area
and 90.00 % from agricultural area were met the surface water quality standard type III. The average
amount of fecal coliforms bacteria and total coliforms bacteria was higher than surface water quality
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standard type III. The result showed that the surface waer quality at agricultural area were better than
community area. At the agricultural area, 2.5 % of water quality were good, 7.5 % were fair and 90.0 %
were degraded. At the community area, 5.6 % of water quality were fair, 91.7 % were degraded and 2.8 %
were very degraded. This finding indicated that the surface water quality at agricultural area was better
than the community area.
Key word : water quality, water quality index, Amphawa
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้เป็นอ้าเภอน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางการเกษตร การศึกษาดนตรีไทย ประชาชนรู้รักสามัคคี เกษตรปลอดสารพิษ และผลิตอาหารปลอดภัย โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีแนวทางในการสร้าง
จิตส้านึก การจัดค่ายเยาวชน จัดอบรมผู้น้าชุมชนเพื่อให้มีจิตส้านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้าตามธรรมชาติ
การด้าเนินงานของอ้าเภออัมพวาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามในการพัฒนา
จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่อ งเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่น้าล้าคลอง ปลูกจิตส้านึกให้ชาวสมุทรสงครามอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นและมียุทธศาสตร์ในการรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศสามน้้า โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้้า
อย่างมีระบบและการฟื้นฟูรักษาความสมดุลของระบบนิเวศสามน้้า
อ้าเภออัมพวาและมีพื้นที่เป็นที่ ราบลุ่มมีคลอง 61 คลอง เช่น คลองอัมพวา คลองประชาชมชื่นและมีแม่น้าแม่
กลองไหลผ่าน เป็นต้น จากการศึกษาแหล่งน้้าที่น้ามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคุณภาพน้้าคลองพบว่ายังมีคุณภาพที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินบ้างในบางพารามิเตอร์ เช่นสารโลหะหนัก ค่าออกซิเจนละลายน้้า ค่าบีโอดี เป็นต้น
(ชัยศรี และคณะ, 2553) และพบว่าแหล่งน้้าที่น้ามาใช้เป็นน้้าเพื่อการบริโภคมีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักหลายชนิด
(ทัศนี พลกล้า และพัชพร ศรีสงวน, 2555) ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่อ้าเภออัมพวายังขาดข้อมูล สถานการณ์คุณภาพ
น้้าในแหล่งน้้าทั้งในพื้นที่สวนและชุมชน อันจะเป็นข้อมูลที่ส้าคัญในการน้ามาใช้เพื่อวางแผนการจัดการคุณภาพน้้าอย่างยั่งยืน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินใน อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามเพื่อให้มีข้อมูลที่จะน้าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. ศึกษาคุณภาพน้้าผิวดินในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุ ทรสงคราม มีพื้นที่ ติดต่อดังนี้ ทิศตะวันออกจรดอ่าวแม่กลอง (อ่าวไทย) ทิ ศใต้จรดจังหวัดเพชรบุรี ทิ ศ
ตะวันตกจรดจังหวัดราชบุรี ทิศเหนือจรดจังหวัดราชบุรีและสมุทรสาคร ในปี 2557มีประชากร 194,189 คน เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพในการผลิตสินค้าการเกษตร การประมงและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และการประมง อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ส้าคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตน้้าปลา อุตสาหกรรม
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อาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มี โรงงานทั้งสิ้น 270 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็น
อุตสาหกรรมน้้าปลา อาหารทะเลแปรรูป ห้องเย็นเก็บสัตว์น้า โรงงานผลิตน้้ากะทิสด โรงงานผลิตน้้าตาลมะพร้าวเป็นต้น
การใช้ประโยชน์ที่ดินในอ้าเภออัมพวาร้อยละ 80 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่ส้าคัญคือ การท้าสวนมะพร้าว สวนส้มโอ
และสวนลิ้นจี่ ดังตารางที่ 2 โดยมีจ้านวน 1,812 ครัวเรือน ที่ปลูกส้มโอ คิดเป็นร้อยละ 15 ต่อจ้านวนครัวเรือนทั้งหมดของ
อ้าเภออัมพวา และคิดเป็นร้อยละ 30 ของจ้านวนครัวเรือนที่ท้าการเกษตร โดยต้าบลเหมืองใหม่มีการปลูกส้มโอมากที่สุด
จ้านวน 631 คัวเรือน รองลงมาคือ ต้าบลสวนหลวง 320 ครัวเรือน
จังหวัดสมุทรสงครามมีแม่น้าแม่กลองไหลผ่านทั้ง 3 อ้าเภอ เป็นระยะทางประมาณ 30 กม. ออกสู่ปากอ่าวแม่กลอง มี
คลองเล็ก ๆ ประมาณ 324 คลอง (กรมเจ้าท่า, 2553) มีแม่น้าสายหลัก คือ แม่น้าแม่กลองที่เกิดจากแม่น้าแควน้อยและแม่น้า
แควใหญ่ ไหลมาบรรจบกันที่ต้าบลปากแพรก อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี แล้วไหลผ่านทั้ง 3 อ้าเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม
คือ อ้าเภอบางคนที อ้าเภออัมพวา และอ้าเภอเมืองสมุทรสงครามตามล้าดับก่อนออกสู่อ่าวไทย
อ้าเภออัมพวา
พื้นที่อ้าเภออัมพวามีลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตดังนี้ อ้าเภออัมพวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ ของ
จังหวัดสมุทรสงคราม ห่างจากตัวจังหวดประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 170.164 ตารางกิโลเมตรหรือ 106,352.5 ไร่ อาณา
เขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศใต้ ติดต่อกับอ้าเภอเขาย้อยและอ้าเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้าเภอกับอ้าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อ้าเภอเพลงและอ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่โดยทั่วไปของอ้าเภออัมพวาเป็นที่ราบลุ่ม คลอง มี
แม่น้าที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้าแม่กลอง พื้นที่เหมาะสมกับการท้าเกษตรกรรม อ้าเภออัมพวา จัดรูปแบบการปกครองและการ
บริหารราชการออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 13 ต้าบล 96 หมู่บ้าน เนื้อที่ประมาณ
170.164 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ ต้าบลอัมพวา ต้าบลสวนหลวง ต้าบลท่าคา ต้าบลวัดประดู่ ต้าบลเหมืองใหม่ ต้าบลบางช้าง
ต้าบลแควอ้อม ต้าบลปลายโพงพาง ต้าบลบางแค ต้าบลแพรกหนามแดง ต้าบลยี่สาร และต้าบลบางนางลี่
คุณภาพน้้า
เกษม จันทร์แก้ว (2541, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของคุณภาพน้้า (water quality) ไว้ว่า “คุณภาพน้้า หมายถึง
สภาวะของน้้าที่มีองค์ประกอบของสิ่งเจือปนทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยา ในปริมาณที่ควรจะมีในแต่ละประเภทของ
แหล่งน้้า”
1. ลักษณะและผลกระทบของน้้าเสียด้านกายภาพ
(1) ของแข็ง (solids) ของแข็งประเภทต่าง ๆ ทั้งประเภทที่ละลายได้ดีในน้้า แขวนลอยในน้้า หรือประเภทที่ลอยน้้า
ได้ เช่น ดิน เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เม็ดทราย เศษพืช เป็นต้น ก่อให้เกิดความ ไม่สวยงาม ลดทัศนวิสัยของแหล่งน้้า ลดการส่อง
สว่างของแสงอาทิตย์ลงสู่แหล่งน้้า ท้าให้สิ่งมีชีวิตในน้้าทีใ่ ช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงไม่สามารถสร้างอาหารได้
(2) อุณหภูมิ (temperature) ของน้้าที่สูงกว่าอุณหภูมิของน้้าในธรรมชาติจะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้้า ท้าให้
การเจริญเติบโตของสัตว์และพืชน้้าลดลง
(3) สี (color) น้้าทิ้งที่ปล่อยจากชุมชนจะมีสีเทาปนน้้าตาลอ่อนและจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีด้า สีอาจเกิดจาก
สาหร่าย หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้้าท้าให้แหล่งน้้านั้นมีสีเขียว
(4) ความขุ่น (turbidity) ของน้้าเกิดจากมีสารแขวนลอยต่าง ๆ เช่น ดิน ดินตะกอน แพลงค์ตอน สารอินทรีย์
สารอนินทรีย์ สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่มีขนาดเล็กลอยอยู่ในน้้า เป็ นต้น มีผลในการบดบังไม่ให้แสงอาทิตย์ส่องลงสู่ด้านล่าง
ของแหล่งน้้า
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(5) กลิ่น (odor) น้้าทิ้งจากชุมชนมีกลิ่นเหม็นอับ เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อย
สลายที่ไม่ใช้ออกซิเจนท้าให้เกิดกลิ่นคล้ายไข่เน่า (น้้าทิ้งจากห้องน้้า)
2. ลักษณะและผลกระทบของน้้าเสียด้านเคมี
(1) ไขข้น น้้ามัน และไขมัน (fat, oil และ grease) น้้าทิ้งจากชุมชนมีการปนเปื้อนของไขมันหรือน้้ามันจาก
กระบวนการช้าระล้าง อู่ซ่อมรถ สถานีบริการน้้ามัน เป็นต้น ไขมัน น้้ามัน และไขข้นเป็นสารที่มีความคงตัวสูงมาก จุลินทรีย์
ย่อยสลายได้ยาก หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้้าท้าให้ดูไม่สวยงาม และจากลักษณะสมบัติที่ลอยเหนือน้้าท้าให้สามารถกันมิให้
แสงอาทิ ต ย์ และออกซิ เ จนกระจายลงสู่น้า ท้าให้เกิดสภาวะไร้ออกซิเจนขึ้นได้
(2) บีโอดี (biochemical oxygen demand : BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้้า ซึ่งถือว่ามีการย่อยสลายได้หมดในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จาก
การศึกษาหากค่าบีโอดีมีค่าสูงแสดงว่าน้้านั้นเน่าเสียมาก มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่สามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์
อยู่ในปริมาณมาก
(3) ค่าพีเอช (pH) มีความส้าคัญในการควบคุมคุณภาพน้้าให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไป
น้้ามีค่า pH อยู่ในช่วง 5-8
(4) ไนโตรเจน (nitrogen : N) เป็นธาตุที่มีความส้าคัญในการสังเคราะห์โปรตีน อยู่ในรูปสารอินทรีย์ไนโตรเจน
แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรต หรือก๊าซไนโตรเจน ถ้ามีไนโตรเจนในแหล่งน้้ามาก ท้าให้พืชน้้ามีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
(5) ก๊าซออกซิเจน (O2) ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (dissolved oxygen : DO) เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้้า
โดยทั่วไปไม่ควรมีปริ มาณต่้ากว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร หากมีปริมาณน้อยสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้้าได้เพราะไม่มี
ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยง เมื่อไม่มีออกซิเจนจะเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนได้ผลผลิตเป็นก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งมีกลิ่นเหม็น และก๊าซมีเธน
2. ลักษณะและผลกระทบของน้้าเสียด้านชีวภาพ
เป็นน้้าเสียที่ปนเปื้อนด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์น้า และสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อน
และท้าให้น้าเน่าเสีย ประกอบด้วย เป็นแบคทีเรีย (bacteria) เชื้อรา (fungi) โปรโตซัว (protozoa) และไวรัส (virus) ส่วน
สิ่งมีชีวิตในน้้าที่มีประโยชน์ ได้แก่ สาหร่าย (algae) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีทั้งเซลล์เดียวและหลายเซลล์ มีบทบาทส้าคัญในการ
เป็นผู้ผลิต มีคลอโรฟิลล์ สามารถสังเคราะห์แสงเองได้ สาหร่ายประเภทนี้เช่น สาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน และโรติเฟอร์
(rotifer) ถ้าพบโรติเฟอร์ในระบบบ้าบัดน้้าเสียที่ใช้ออกซิเจน แสดงว่าระบบบ้าบัดน้้าเสียนั้นมีประสิทธิภาพดี
มาตรฐานคุณภาพน้้า
กรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก้าหนดประเภทของแหล่งน้้าในแม่ น้าเจ้าพระยา ตีพิมพ์
ใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 111 ตอนที่ 62 ง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2537 โดยก้าหนดให้แม่น้าแม่กลอง
บริเวณปากแม่น้า (คลังน้้ามันเชลล์) จังหวัดสมุทรสงคราม (กิโลเมตรที่ 0) ถึงบริเวณปากแพรก อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
(กิโลเมตรที่ 140) เป็นแหล่งน้้าประเภทที่ 3 เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และเพื่อ
การเกษตรกรมควบคุมมลพิษได้ก้าหนดเกณฑ์คุณภาพน้้าและการน้าไปใช้ประโยชน์โดยพิจารณาจากค่าออกซิเจนละลาย
(DO) ดังตารางที่ 1 (ฝ่ายตรวจและบังคับการ, 2549)
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ตารางที่ 1 เกณฑ์คุณภาพน้า้ ของกรมควบคุมมลพิษ
ระดับปริมาณ DO
6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ขึ้นไป

คุณภาพน้้า
ดี
(ประเภท 2)

ระหว่าง 4.0 – 6.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
ระหว่าง 2.0 – 4.0
มิลลิกรัมต่อลิตร
ต่้ากว่า 2.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร

พอใช้
(ประเภท 3)
เสื่อมโทรม
(ประเภท 4)
เสื่อมโทรมมาก
(ประเภท 5)

การใช้ประโยชน์
การอนุรัก ษ์สัต ว์น้า การประมง การว่า ยน้้า กีฬ าทางน้้า การ
อุป โภคและบริโ ภค โดยต้อ งท้า การฆ่า เชื้อ โรค และปรับ ปรุง
คุณภาพน้้าก่อน
การเกษตร การอุปโภคและบริโภค โดยต้องท้าการฆ่าเชื้อโรค
และปรับปรุงคุณภาพน้้าก่อน
อุต สาหกรรม การอุป โภคและบริโ ภค โดยต้องท้า การฆ่า เชื้อ
โรค และปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน
การคมนาคม

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2553)
ดัชนีคุณภาพน้้า
ดัชนีคุณภาพน้้า (วนิดา ชูอักษร, 2554, หน้า 66) “เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ที่บ่งชี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทาง
น้้า อันมีค่าประมาณโดยไม่แยกตัวแปรหรือพารามิเตอร์ และเป็นการศึกษาในการน้าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการตรวจวัดหรือ
วิเคราะห์มารวมเป็นค่าเดียว โดยใช้ 9 พารามิเตอร์ ซึ่งสามารถน้าไปอธิบายคุณภาพน้้าได้ ดัชนีคุณภาพน้้าใช้เป็นตัวบ่งชี้
สถานการณ์ของคุณภาพน้้าโดยบอกเป็นตัวเลขในการประเมินคุณภาพน้้า
ปี 2555 ส่วนแหล่งน้้าจืด ส้านักจัดการคุณภาพได้กรมควบคุมมลพิษ (2556) ได้ปรับวิธีการประเมินดัชนีคุณภาพน้้า
โดยใช้เพียง 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้้า ค่าบีโอดี แบคทีเรีย กลุ่มโคลีฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรีย กลุ่มฟีคัลโคลี
ฟอร์ม และ แอมโมเนีย ซึ่งสามารถแปลผลคุณภาพน้้าจากดัชนีคุณภาพน้้าเป็นความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้าได้ด้วยตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้้า
คุณภาพน้้า
ดี
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก

คะแนนรวม
71 – 100
61 - 70
31 – 60
0 – 30

เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภท
5
4
3
2

ที่มา : ส้านักจัดการคุณภาพน้้า, 2556
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
งานวิจัยนีท้ ้าให้ทราบคุณภาพน้้า และความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าในพื้นที่อ้าเภออัมพวาซึ่งมีผลต่อการน้าน้้ามาใช้
ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นทีแ่ ละหน่วยงานในพื้นที่สามารถน้าไปใช้ในการวางแผนจัดการคุณภาพน้้าได้
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ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัย
1. วันที่เก็บตัวอย่าง
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส้ารวจ โดยท้าการเก็บตัวอย่างน้้าในคลองต่าง ๆ จ้านวน 6 ครั้งในระหว่างเดือนธั นวาคม
2558 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 โดยท้าการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง โดยวันที่เก็บตัวอย่างแสดงจ้านวนตัวอย่ างแสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วันที่เก็บตัวอย่างและจ้านวนตัวอย่างน้้าในแต่ละพื้นที่
ครั้งที่

วันที่เก็บตัวอย่าง

1
2
3
4
5
6

26 – 27 ธันวาคม 2558
15 – 16 มกราคม 2559
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2559
12 – 13 มีนาคม 2559
19 – 20 เมษายน 2559
28 – 29 พฤษภาคม 2559
รวม

จ้านวนตัวอย่าง (ตัวอย่าง)
พื้นที่สวน
พื้นที่ชุมชน
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
120
180

2. การเก็บตัวอย่าง
การเก็บตัวอย่างน้้าในงานวิจัยนี้ด้าเนินการเก็บตัวอย่างแบบจ้วง (grap sampling) ที่ระดับความลึกกึ่งกลางน้้า โดยท้า
การเก็บตัวอย่างในคลองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนจ้านวนครั้งละ 30 ตัวอย่าง (จุด) จ้านวน 6 ครั้ง รวมเป็น 180 ตัวอย่าง และใน
พื้นที่สวน จ้านวนครั้งละ 20 ตัวอย่าง (จุด) จ้านวน 6 ครั้ง รวมเป็น 120 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 3
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าประกอบด้วย
(1.1) มาตรพี เอช
(1.2) มาตรออกซิเจนละลายน้า้
(1.3) เครื่องเก็บตัวอย่างน้้า
(1.4) เครื่องบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)
(1.5) เทอร์โมมิเตอร์
(1.6) ขวดเก็บตัวอย่างน้้า
(1.7) เครื่องเติมอากาศส้าหรับวิเคราะห์หาค่าบีโอดี
(1.8) ตู้บ่มบีโอดี
(1.9) เครื่องกลั่นแอมโมเนีย
(1.10) หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
(1.11) ขวดเก็บตัวอย่างน้้าขนาด 1 ลิตร
(1.12) สารเคมีและเครื่องแก้วต่างๆ
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(2) เครื่องมือในการหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้า คือ โปรแกรมค้านวณออนไลน์ของส้านักจัดการคุณภาพน้้า
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ 5 พารามิเตอร์ซึ่งสามารถสืบค้นและใช้งานได้ที่ คือ
http://iwis.pcd.go.th/?method=calculate&etc=1465565718486
4. ขัน้ ตอนการด้าเนินงาน
การด้าเนินงานวิจัยนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงส้ารวจในพื้นที่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
(1) ประชุมวางแผนการก้าหนดต้าแหน่งในการเก็บตัวอย่างร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่
(3) เก็บตัวอย่างน้้าในคลองในบริเวณที่มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินเป็นชุมชน และการเกษตร ในพื้นที่อ้าเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามและตรวจวัดคุณภาพน้้าในภาคสนามดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้้า
ที่

พารามิเตอร์

1
2
3

พีเอช
อุณหภูมิ
ออกซิเจนละลาย

4
5

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย
บีโอดี

6
7

ฟีคอลโคลีฟอร์ม
โคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด

วิธีการวิเคราะห์
มาตรพีเอช (pH meter)
เทอร์โมมิเตอร์
วิธีอะไซต์โมดิฟิเคชันหรือใช้เครื่องวัดค่า
ออกซิเจนละลาย
วิธีดิสทิลเลชั่น ไตเตรต
วิธีอะไซต์โมดิฟิเคชันหรือใช้เครื่องวัดค่า
ออกซิเจนละลายที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน
วิธีมัลติเพิล้ ทิ้วป์
เฟอร์เมนเตชั่น เทคนิค

สถานที่วิเคราะห์/ ตรวจวัด
ภาคสนาม ห้องปฏิบัติการ








(4) ท้าการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้้าด้วยวิธีการมาตรฐานดังตารางที่ 4
(5) ค้านวณหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษที่ใช้ 5 พารามิเตอร์
โดยใช้ โปรแกรมค้ านวณออนไลน์ข องส้ านั ก จั ดการคุ ณภาพน้้ า กรมควบคุ มมลพิ ษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมคือ http://iwis.pcd.go.th/?method=calculate&etc=1465565718486 และแปรผลความเสื่อ มโทรมของ
คุณภาพน้้าด้วยตารางที่ 2
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าและความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (คลองและแม่น้า)
ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
คุณภาพน้้า
คุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ของแหล่งน้้าผิวดิน (คลองและแม่น้า) ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 ซึ่งท้าการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้งรวม 6 ครั้ง โดยแยกเป็นแหล่งน้้าในพื้นที่
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ชุมชน จ้านวน 30 ตัวอย่าง (จุดเก็บ) ต่อครั้ง รวม 180 ตัวอย่างและพื้นที่สวนจ้านวน 20 ตัวอย่าง (จุดเก็บ) ต่อครั้ง รวม 120
ตัวอย่าง มีผลคุณภาพน้้าดังนี้
1. ค่าพีเอชของน้้า แสดงดังตารางที่ 5 พบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 6.38 – 8.12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
7.30 ± 0.36 ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 6.44 – 8.61 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21 ± 0.43 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินพบว่า ค่าพีเอชทั้งหมดที่วัดทั้งแหล่งน้้าบริเวณชุมชนและบริเวณพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก้าหนดให้มีค่าพีเอช อยู่ในช่วง 5.0 – 9.0
ตารางที่ 5 ผลการวัดค่าพีเอชของน้้าในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ค่าพีเอช
เดือน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
ภาพรวม

ช่วง
7.41 – 7.62
6.85 – 7.69
6.57 – 7.89
6.61 – 8.12
6.38 – 7.75
6.98 – 7.80
6.38 – 8.12

พื้นที่ชุมชน
เฉลี่ย
7.53
7.24
7.15
7.25
7.14
7.38
7.30

SD
0.05
0.27
0.39
0.47
0.38
0.16
0.36

ช่วง
6.44 – 7.63
6.79 – 7.67
6.57 – 7.89
6.44 – 8.01
6.44 – 7.64
7.02 – 8.61
6.44 – 8.61

พื้นที่สวน
เฉลี่ย
7.19
7.35
7.15
7.00
7.08
7.47
7.21

SD
0.48
0.28
0.39
0.51
0.37
0.40
0.43

2. อุณหภูมิ ค่าอุณหภูมิของน้้าที่เก็บตัวอย่างในพื้นที่ชุมชนและสวน ในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามและค่าอุณหภูมิของอากาศในขณะเก็บตัวอย่างน้้า ณ ต้าแหน่งที่เก็บตัวอย่างน้้า แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวัดค่าอุณหภูมิของน้้าและอากาศในจุดเก็บตัวอย่างในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส
เดือน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559

ต้าแหน่งที่วัด
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ

พื้นที่ชุมชน
ช่วง
เฉลี่ย
28.7 – 30.1 29.7
29.0 – 37.0 32.4
28.9 – 31.7 30.2
30.0 – 35.0 32.6
28.6 – 32.6 30.6
30.0 – 36.0 32.4
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SD
0.28
1.84
0.6
1.17
1.38
1.55

พื้นที่สวน
ช่วง
เฉลี่ย
27.3 – 29.9
29.5
29.1 – 35.1
32.5
29.1 – 31.2
30.1
31.0 – 34.0
32.6
27.6 – 31.9
30.2
31.0 – 35.0
32.7

SD
0.29
1.87
0.67
0.94
1.23
1.03
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ตารางที่ 6 ผลการวัดค่าอุณหภูมิของน้้าและอากาศในจุดเก็บตัวอย่างในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส
เดือน
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
ภาพรวม

ต้าแหน่งที่วัด
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมินา้
อุณหภูมิอากาศ

พื้นที่ชุมชน
ช่วง
เฉลี่ย
29.1 – 32.4 30.7
30.0 – 35.0 32.3
28.5 – 32.5 30.3
30.0 – 35.0 32.3
29.6 – 33.2 31.2
29.9 – 34.0 32.0
28.5 – 33.2 30.4
29.0 – 37.0 32.3

SD
0.73
1.48
1.11
1.40
1.00
1.21
1.02
1.45

พื้นที่สวน
ช่วง
เฉลี่ย
29.1 – 31.7
30.1
31.0 – 35.0
32.7
28.6 – 31.6
30.1
31.0 – 35.0
32.7
27.4 – 33.8
30.7
30.0 – 34.0
32.0
27.4 – 33.8
30.1
27.3 – 35.5
32.5

SD
0.76
1.03
1.11
1.03
1.54
1.15
1.06
1.22

จากตารางที่ 6 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้้าและอากาศในต้าแหน่งเก็บตัวอย่างพบว่าในในพื้นที่ชุมชนอุณหภูมิ
ของน้้ามีค่าอยู่ในช่วง 28.5 – 33.2 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.4 ± 1.02 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอากาศมีอยู่
ในช่วง 29.0 – 37.0 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.3 ± 1.45 องศาเซลเซียส ส่วนในพื้นที่สวนอุณหภูมิของน้้ามีอยู่
ในช่วง 27.4 – 33.8 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.1 ± 1.06 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอากาศมีอยู่ในช่วง 27.3 –
35.5 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.5 ± 1.22 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3
ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินทุก
ตัวอย่างที่ตรวจวัด ซึ่งก้าหนดให้มีอุณหภูมิของน้้าและอากาศแตกต่างกันได้ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
3. ค่าออกซิเจนละลายน้้าหรือค่าดีโอ ของน้้า แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวัดค่าออกซิเจนละลายน้้าในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เดือน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
เฉลี่ย

ช่วง
3.62 – 5.39
3.54 – 6.89
3.65 – 5.96
3.54 – 6.45
2.54 – 5.58
1.89 – 5.90
1.89 – 6.89

ค่า ออกซิเจนละลายน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่สวน
เฉลี่ย
SD
ช่วง
เฉลี่ย
4.20
0.38
1.33 – 5.38
4.02
4.66
0.63
2.25 – 5.37
4.27
4.76
0.61
1.96 – 6.20
4.21
4.86
0.69
1.33 – 5.38
4.02
4.34
0.62
1.33 – 5.47
4.00
4.27
0.92
0.64 – 5.67
3.94
4.52
0.70
0.64 – 6.20
4.08

SD
1.03
1.03
1.18
1.03
1.03
1.14
1.04

จากตารางที่ 7 ผลการตรวจวัดค่าค่าออกซิเจนละลายน้้าพบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 1.89 – 6.89
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ± 0.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 0.64 – 6.20
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ± 1.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินพบว่าค่าเฉลี่ย

197

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่ง
ก้าหนดให้มีค่าออกซิเจนละลายน้้ามีค่าไม่ต่้ากว่า 4.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยร้อยละ 92.22 ของตัวอย่างทั้งหมดของค่า
ออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ และร้อยละ
69.17 ของตัวอย่างทั้งหมดของค่าออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
4. ค่าความสกปรกของน้้าในรูปบีโอดี แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการวัดค่าความสกปรกของน้้าบีโอดีของน้้าในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)
เดือน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
ภาพรวม

ช่วง
0.20 – 2.74
0.66 – 9.86
0.76 – 8.21
0.65 -7.02
0.69 – 6.02
0.65 – 2.98
0.20 – 9.86

พื้นที่ชุมชน
เฉลี่ย
0.78
1.82
1.63
1.47
1.52
1.42
1.44

SD
0.43
1.82
1.29
1.11
0.92
0.54
1.15

ช่วง
0.43 – 2.97
0.87 – 2.99
0.96 -2.96
0.43 – 2.97
0.83 – 2.97
0.89 – 2.97
0.43 – 2.99

พื้นที่สวน
เฉลี่ย
1.09
1.51
1.52
1.09
1.55
1.48
1.37

SD
0.61
0.48
0.47
0.61
0.48
0.49
0.55

ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีในตารางที่ 8 พบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 9.86 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.44 ± 1.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 1.37 – 2.99 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.37 ± 0.55 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินพบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชน
และในพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ก้าหนดให้มีค่าออกซิเจนละลาย
น้้ามีค่าไม่มากกว่า 2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยร้อยละ 92.29 ของค่าออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและร้อยละ 90.00 ของค่าออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
5. ฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย ปริมาณแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรียที่ตรวจพบในแหล่งน้้าในน้้าผิวดิน
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ปริมาณแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรียที่ตรวจพบในแหล่งน้้าในน้้าผิวดินในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย (เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร)
เดือน
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่สวน
ช่วง
เฉลี่ย
SD
ช่วง
เฉลี่ย
SD
2
5
4
4
2
5
3
ธันวาคม 2558 7.3x10 - 1.5 x 10 3.6 x 10 5.5 x 10 7.2x10 - 4.3 x 10
9.1 x 10
1.3 x 104
มกราคม 2559 3.6x102- 1.5 x 106 5.9 x 104 2.8 x 105 7.3x102- 1.4 x 104 3.2 x 103 3.2 x 103
กุมภาพันธ์ 2559 5.6x102- 1.5 x 106 6.0 x 104 2.8 x 105 3.6x102- 1.4 x 104 3.3 x 103 3.2 x 103
มีนาคม 2559 3.6x102- 1.5 x 106 6.0 x 104 2.8 x 105 7.2x102- 4.4 x 104 9.1 x 103 1.3 x 104
เมษายน 2559 3.6x102- 1.6 x 106 6.0 x 104 2.8 x 105 3.6x102- 1.2 x 104 3.4 x 103 3.2 x 103
พฤษภาคม 2559 3.6x102- 1.5 x 106 6.0 x 104 2.8 x 108 3.6x102- 4.4 x 104 5.2 x 103 5.8 x 103
เฉลี่ย
3.6x102- 1.5 x 106 5.6 x 104 2.6 x 105 3.6x102- 4.4 x 104 5.3 x 103 8.5 x 103
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ผลการตรวจวัดค่าปริมาณแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรียที่ตรวจพบในแหล่งน้้าในน้้าผิวดินในพื้นที่ชุม ชนมี
ค่าอยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 1.5 x 106 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 x 104 ± 2.6 x 105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 4.4 x 104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.3 x
103 ± 8.5 x 105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้ปริมาณฟี
คัลโคลีฟอร์มมีค่าไม่มากกกว่า 4.00 x 103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยร้อยละ 50.60 ของปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มที่วัดใน
พื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและร้อยละ 70.83 ของปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มที่วัดในพื้นที่สวนมีค่า
เป็นไปตามมาตรฐาน
1.6 โคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทีต่ รวจพบในแหล่งน้้าในน้้าผิว
ดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ปริ มาณแบคทีเ รีย ชนิด โคลี ฟ อร์ ม แบคทีเ รี ยทั้ งหมดที่ ต รวจพบในแหล่งน้้ าในน้้ า ผิว ดิ นในแหล่ งน้้ า ผิว ดิ น
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร)
เดือน
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่สวน
ช่วง
เฉลี่ย
SD
ช่วง
เฉลี่ย
2
5
4
4
2
4
ธันวาคม 2558 7.2x10 - 1.5 x 10 3.6 x 10 5.5 x 10 7.2x10 - 4.3 x 10
9.6 x 103
มกราคม 2559 7.2x102- 1.5 x 106 1.1 x 105 3.9 x 105 9.5x102- 1.4 x 104 4.3 x 103
กุมภาพันธ์ 2559 3.6x102- 1.5 x 106 1.1 x 105 3.9 x 105 3.6x102- 1.4 x 104 4.1 x 103
มีนาคม 2559 3.6x102- 1.5 x 106 6.0 x 104 2.8 x 105 7.2x102- 4.4 x 104 9.6 x 103
เมษายน 2559 7.2x102- 1.6 x 106 1.1 x 105 3.9 x 105 9.6x102- 1.3 x 104 4.9 x 103
พฤษภาคม 2559 3.6x102- 1.5 x 106 1.1 x 105 2.8 x 108 3.6x102- 1.4 x 104 4.1 x 103
ภาพรวม
3.6x102- 1.5 x 106 1.0 x 105 3.6 x 105 3.6x102- 4.4 x 104 6.1 x 103

SD
1.3 x 104
4.1 x 103
3.9 x 103
1.3 x 104
4.3 x 103
4.0 x 103
8.7 x 103

จากตารางที่ 10 ซึ่งแสดงผลการตรวจวัดค่าปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่ตรวจพบในน้้าผิวดินในพื้นที่ชุมชน
จ้านวน 180 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 1.5 x 106 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 x 105 ± 3.6 x
105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนจ้านวน 120 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 4.4 x 104 เอ็มพี
เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.1 x 103 ± 8.7 x 103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ยของแหล่งน้้าในชุมชนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ใน
พื้นที่สวนมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้ปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดมีค่าไม่มากกกว่า 2.00
x 104 เอ็มพีเอนต่อ 100 มิลลิลิตร โดยร้อยละ 50.60 ของปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่วัด ในพื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและร้อยละ 95.00 ของปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่วัดในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน
1.7 ค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย แสดงดังตารางที่ 11 ซึ่งผลการตรวจวัดสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียพบว่าใน
แหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ± 1.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน
แหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 1.04 – 6.71 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ± 1.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อ
เทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและใน
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พื้นที่สวน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้มีค่าสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมีค่าไม่มากกกว่า 0.50
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยร้อยละ 98.89 ของปริมาณสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียที่วัดในพื้นที่ชุมชนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้้าผิวดิน และร้อยละ 100.00 ของปริมาณสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียที่วัดในพื้นที่สวนค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้้าผิวดิน
ตารางที่ 11 ปริมาณสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เดือน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
ภาพรวม

ช่วง
0.20 – 5.80
1.20 – 5.90
0.60 – 6.20
0.80 – 5.90
1.20 – 5.80
1.40 – 6.10
0.20 – 6.20

ค่าสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (มิลลิกรัมต่อลิตร)
พื้นที่ชุมชน
พื้นที่สวน
เฉลี่ย
SD
ช่วง
เฉลี่ย
2.90
1.19
1.62 – 5.71
3.02
3.01
1.65
1.24 – 5.61
3.03
3.07
1.76
1.04 – 6.71
3.12
3.06
1.73
1.62 – 5.92
3.03
3.07
1.70
1.21 – 5.61
3.07
3.10
1.56
1.33 – 5.70
3.33
3.03
1.59
1.04 – 6.71
3.10

SD
1.36
1.50
1.65
1.39
1.52
1.43
1.45

2. ผลการศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าผิวดิน
งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าผิวดินในพื้นที่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าแปรผลจากค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI: Water Quality Index) ที่เสนอโดยกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ตัวแปร 5 ตัวแปร ประกอบด้วย ค่าออกซิเจนละลายน้้า ค่าบีโอดี สาร
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย แบคทีเรียนในรูปฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย และโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และค้านวนดัชนี
คุณภาพน้้าโดยโปรแกรมค้านวนออนไลน์ของส้านักจัด การคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ มคื อ http://iwis.pcd.go.th/?method=calculate&etc=1465565718486 และแปรผลด้ ว ยตารางที่ 3 ผล
การศึกษาดัชนีแสดงดังตารางที่ 12 – 13
ตารางที่ 12 สรุปผลดัชนีคณ
ุ ภาพน้้าของน้้าผิวดินในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI)
เดือน
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
ภาพรวม

ช่วง
36 - 64
25- 62
24 - 69
26 - 70
27 - 69
22 - 60
22 - 70

พื้นที่ชุมชน
เฉลี่ย
50
50
51
52
51
50
50

SD
7
8
9
9
9
9
8
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ช่วง
40 -71
39 - 61
39 - 71
40 - 70
39 - 60
37 - 61
37- 71

พื้นที่สวน
เฉลี่ย
52
51
51
52
49
50
51

SD
9
6
8
8
6
7
7
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จากตารางที่ 12 ผลการค้านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนพบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้้าอยู่ในช่วง
22 – 70 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 ± 8 ซึง่ จัดคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ตามเกณฑ์คุณภาพน้้าของกรมควบคุม
มลพิษ ดังแสดงในตารางที่ 3) ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 37 – 71 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51 ± 7 ซึ่งจัดคุณภาพน้้า
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ตามเกณฑ์คุณภาพน้้าของกรมควบคุมมลพิษ)
เมื่อพิจารณาข้อมูลดัชนีคุณภาพน้้าในการศึกษาทั้งหมดทั้ง 6 เดือน โดยผลการศึกษาในพื้นที่ชุมชน 180
ตัวอย่าง และในพื้นที่สวนจ้านวน 120 ตัวอย่างพบว่าความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าแสดงดังตารางที่ 13 ซึ่งพบว่ามากกว่า
ร้อยละ 90 ของตัวอย่างน้้ามีความเสื่อมโทรม และเทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ที่เหมาะต่อการเกษตร
การอุปโภคและบริโภคแต่ต้องท้าการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าก่อน
ตารางที่ 13 สรุปผลความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าผิวดินในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้า
ดี
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรมมาก

พื้นที่สวน
จ้านวนตัวอย่าง
3
9
108
0

ร้อยละ
2.5
7.5
90.0
0.0

พื้นที่ชุมชน
จ้านวนตัวอย่าง
ร้อยละ
0
0.0
10
5.6
165
91.7
5
2.8

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าและความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน (คลองและแม่น้า)
ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
คุณภาพน้้ารายพารามิเตอร์ของแหล่งน้้าผิวดิน (คลองและแม่น้า) ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 ถึงเดือน พฤษภาคม 2559 ซึ่งท้าการเก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้งรวม 6 ครั้ง โดยแยกเป็นแหล่งน้้าในพื้นที่
ชุมชน จ้านวน 30 ตัวอย่าง (จุดเก็บ) ต่อครั้ง รวม 180 ตัวอย่างและพื้นที่สวนจ้านวน 20 ตัวอย่าง (จุดเก็บ) ต่อครั้งรวม 120
ตัวอย่าง มีผลคุณภาพน้้าดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ของน้้าในแหล่งน้้าผิวดินอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พารามิเตอร์

หน่วย

ค่ามาตรฐาน

พื้นที่ชุมชน
ช่วง
เฉลี่ย
6.38 – 8.12 7.30
28.5 – 33.2 30.4
29.0 – 37.0 32.3

พีเอช
5.0 – 9.0
อุณหภูมินา้
องศา
ธรรมชาติ
อุณหภูมิอากาศ เซลเซียส
ออกซิเจนละลาย
มากกว่า 4
1.89 – 6.89 4.52
น้้า
(มิลลิกรัม
บีโอดี
ต่อลิตร) ไม่น้อยกว่า 2 0.20 – 9.86 1.44
แอมโมเนีย
ไม่เกิน 0.5
0.20 – 6.20 3.03
ฟีคัลโคลีฟอร์ม
ไม่เกิน 4.00 3.6x102- 1.5 x 5.6 x
(เอ็มพีเอ็น
แบคทีเรีย
x 103
106
104
ต่อ 100
โคลีฟอร์ม
ไม่เกิน 2.00 3.6x102- 1.5 x 1.0 x
มิลลิลิตร)
แบคทีเรียทั้งหมด
x 104
106
105
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SD
0.36
1.02
1.45

พื้นที่สวน
ช่วง
เฉลี่ย
6.44 – 8.61 7.21
27.4 – 33.8 30.1
27.3 – 35.5 32.5

SD
0.43
1.06
1.22

0.70

0.64 – 6.20

4.08

1.04

1.15
1.59
2.6 x
105
3.6 x
105

0.43 – 2.99
1.04 – 6.71
3.6x102- 4.4
x 104
3.6x102- 4.4
x 104

1.37
3.10
5.3 x
103
6.1 x
103

0.55
1.45
8.5 x
103
8.7 x
103
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ผลการตรวจวัดค่าพีเอชพบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 6.38 – 8.12 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.30 ± 0.36
ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 6.44 – 8.61 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.21 ± 0.43 ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้า
ผิวดินพบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุม
มลพิษ ซึ่งก้าหนดให้มีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 5.0 – 9.0
ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของน้้าและอากาศในต้าแหน่งเก็บตัวอย่างพบว่าในในพื้นที่ชุมชนอุณหภูมิของน้้ามีอยู่ในช่วง
28.5 – 33.2 องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.4 ± 1.02 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอากาศมีอยู่ในช่วง 29.0 – 37.0
องศาเซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.3 ± 1.45 องศาเซลเซียส ส่วนในพื้นที่สวนอุณหภูมิของน้้ามีอยู่ในช่วง 27.4 – 33.8 องศา
เซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.1 ± 1.06 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของอากาศมีอยู่ในช่วง 27.3 – 35.5 องศาเซลเซียส มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.5 ± 1.22 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ
พบว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้มีอุณหภูมิ
ของน้้าและอากาศแตกต่างกันได้ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส
ผลการตรวจวัดค่าค่าออกซิเจนละลายน้้าพบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 1.89 – 6.89 มิลลิกรัมต่อลิตร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ± 0.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 0.64 – 6.20 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ± 1.04 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินพบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชน
และในพื้นที่สวน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิ วดิน ประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก้าหนดให้มีค่าออกซิเจน
ละลายน้้ามีค่าไม่ต่้ากว่า 4.00 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยร้อยละ 92.22 ของตัวอย่างทั้งหมดของค่าออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่
ชุมชนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ และร้อยละ 69.17 ของตัวอย่างทั้งหมด
ของค่าออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีพบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 9.86 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.44 ± 1.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่า อยู่ในช่วง 1.37 – 2.99 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.37
± 0.55 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินพบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวน อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ก้าหนดให้มีค่าบีโอดีมีค่าไม่มากกว่า 2.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยร้อยละ 92.29 ของค่าบีโอดีที่วัดในพื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและร้อยละ 90.00 ของ
ค่าออกซิเจนละลายที่วัดในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรียที่ตรวจพบในแหล่งน้้าในน้้าผิวดินในพื้นที่ชุมชนมีค่า
อยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 1.5 x 106 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 x 104 ± 2.6 x 105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 4.4 x 104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.3 x
103 ± 8.5 x 105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้ปริมาณฟี
คัลโคลีฟอร์มมีค่าไม่มากกกว่า 4.00 x 103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยร้อยละ 50.60 ของปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มที่วัดใน
พื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและร้อยละ 70.83 ของปริมาณฟีคัลโคลีฟอร์มที่วัดในพื้นที่สวนมีค่า
เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการตรวจวัดค่าปริมาณแบคทีเรียชนิดฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรียที่ตรวจพบในแหล่งน้้าในน้้าผิวดินในพื้นที่ชุมชนมีค่า
อยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 1.5 x 106 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.0 x 105 ± 3.6 x 105 เอ็มพีเอ็นต่อ 100
มิลลิลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 3.6 x 102 – 4.4 x 104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.1 x
103 ± 8.7 x 103 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ยของแหล่งน้้าในชุมชนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ในพื้นที่สวนมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้า
ผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้ปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดมีค่าไม่มากกกว่า 2.00 x 104 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร โดยร้อยละ
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50.60 ของปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่วัดในพื้นที่ชุมชนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและร้อยละ 95.00
ของปริมาณโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดที่วัดในพื้นที่สวนมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน
ผลการตรวจวัดสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียพบว่าในแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 6.20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ± 1.15 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนแหล่งน้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 1.04 – 6.71 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ± 1.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรม
ควบคุมมลพิษ พบว่าค่าเฉลี่ยทั้งแหล่งน้้าในชุมชนและในพื้นที่สวน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งก้าหนดให้มี
ค่าสารไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียมีค่าไม่มากกกว่า 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยร้อยละ 98.89 ของปริมาณสารไนโตรเจนในรูป
แอมโมเนียที่วัดในพื้นที่ชุมชนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน และร้อยละ 100.00 ของปริมาณสารไนโตรเจนใน
รูปแอมโมเนียที่วัดในพื้นที่สวนค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน
งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าผิวดินในพื้นที่อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยความ
เสื่อมโทรมของคุณภาพน้้าแปลผลจากค่าดัชนีคุณภาพน้้า (WQI: Water Quality Index) ที่เสนอโดยกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ตัวแปร 5 ตัวแปร ประกอบด้วย ค่าออกซิเจนละลายน้้า ค่าบีโอดี สาร
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย แบคทีเรียนในรูปฟีคัลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย และโคลีฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด และค้านวนดัชนี
คุณภาพน้้าโดยโปรแกรมค้านวนออนไลน์ของส้านักจัดการคุณภาพน้้า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ผลการค้านวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้้าของแหล่งน้้าในพื้นที่ชุมชนมีค่าดัชนีคุณภาพน้้าอยู่ในช่วง 22 – 70 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 50 ± 8 ซึ่งจัดคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เสื่ อมโทรม (ตามเกณฑ์คุณภาพน้้าของกรมควบคุมมลพิษ) ส่วนแหล่ง
น้้าในพื้นที่สวนมีค่าอยู่ในช่วง 37 – 71 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51 ± 7 ซึ่งจัดคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม (ตามเกณฑ์
คุณภาพน้้าของกรมควบคุมมลพิษ)
เมื่อพิจารณาข้อมูลดัชนีคุณภาพน้้าในการศึกษาทั้งหมดทั้ง 6 เดือน โดยผลการศึกษาในพื้นที่ชุมชน 180 ตัวอย่าง และ
ในพื้นที่สวนจ้านวน 120 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่าแหล่งน้้าในพื้นที่อ้าเภออัมพวาอยู่ในระดับที่เสื่อมโทรมทั้งในพื้นที่สวน
และชุมชน ในพื้นที่สวนมีคุณภาพดีกว่าในพื้นที่ชุมชน โดยพบว่าในพื้นที่สวนคุณภาพน้้าอยู่ในระดับดีร้อยละ 2.5 และพอใช้
ร้อยละ 7.5 และพบคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมร้อยละ 90.0 ในพื้นที่ชุมชนคุณภาพน้้าอยู่ในระดับดีร้อยละ 0.0 พอใช้ร้อยละ 5.6
พบคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมร้อยละ 91.7 และคุณภาพอยู่ในระดับเสื้อมโทรมมากร้อยละ 2.8 พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ของ
ตัวอย่างน้้ามีความเสื่อมโทรม และเทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ที่เหมาะต่อการเกษตร การอุปโภคและ
บริโภคแต่ต้องท้าการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าก่อน การที่คุณภาพน้้าในพื้นที่ชุมชนมีคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมกว่า
ในพื้นที่สวนเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนมีการตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองซึ่งมีการปล่อยน้้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ลงสู่แหล่งน้้าส่งผลให้
คุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง
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การสกัดอินนูลนิ จากกล้วยน้าว้าเพือ่ ใช้ผลิตแยมผลไม้เพือ่ สุขภาพ
Developing of extracted inulin from banana (Musa sapientum)
for the fruit jam for health
จิดาภา สหัสโพธิ์1 จรรยพัฒน์ แสงสุวรรณ2 สุวิมล คุปติวุฒิ3
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บทคัดย่อ
กล้วยน้้าว้า ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Musa ABB cv. Kluai Namwa Linn.อยู่ในวงศ์ Musaceae ในประเทศไทยปลูก
ได้ดีทุกพื้นที่ เมื่อกินเป็นผลสดมี สรรพคุณ แก้โรคท้องผูก ความดันโลหิตสูง คอเจ็บ บ้ารุงผิว รักษาอาการไม่ย่อย ท้องอืดมี
กรดมาก สมานแผล แก้บิดมูกเลือดรักษาโรคกระเพาะ แก้ท้องเสีย ยาอายุวัฒนะ แก้โรคบิด ผลกล้วยดิบ แก้โรคท้องเสีย
รักษาโรคกระเพาะอาหาร ดังนั้นในงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์น้ากล้วยดิบที่มีให้ผลิตผลกล้วยจ้านวนมากในช่วงฤดูร้อนแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีก ผลกล้วยมีปริมาณของอินนูลินเป็น 10 % ของน้้าหนักสด จึงมีการน้าเอาผลกล้วยดิบ อบแห้ง ท้าเป็น
ผง ผสมกับผลไม้ในฤดูการนั้นๆ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการศึกษาครั้งนี้น้าผงกล้วยดิบ สกัดอินนูลิน ด้วยตัวท้าละลาย 4
ชนิด คือ 2%น้้าขี้เถ้า 2%กรดซิติก 2%กรดแอซิติก และ น้้ากลั่น ต้มที่อุณหภูมิ 90Cและทดสอบหาปริมาณของน้้าตาลรวม
โดยวิธี total sugar ได้ปริมาณน้้าตาลตามล้าดับ ดังนี้ 2%น้้าขี้เถ้า > 2%กรดซิติก > 2%กรดแอซิติก > น้้ากลั่น ได้ผลเป็น
เป็น 285.33 127.71 118.29 และ 108.85 µg/ml ตามล้าดับ ส่วนวิธีการDNS agents หารีดิวส์ซิ่งซูการ์ ได้ผลดังนี้ 2%น้้า
ขี้เถ้า > 2%กรดซิติก > 2%กรดแอซิติก > น้้ากลั่น เป็น 189.02 127.73 116.76 และ 102.57 µg/ml.
จากนั้นน้ากล้วยน้้าว้าดิบเพื่อเป็นส่วนผสมในแยม สูตรที่ดีที่สุด คือ สตรอร์เบอรี่ 60 กรัม น้้าตาล
5 กรัม เพกติน 1.2 กรัม กรดซิตริก 0.6 กรัม และน้้ากล้วยดิบสกัดจากน้้า 60 มล. มีกลิ่นของ สตรอร์เบอรี่สด และสามารถ
เก็บไว้ได้นานกว่า 35 วันและความคงตัวของเนื้อแยมดี
ผลส้ารวจความพึงพอใจของแยมในสูตรที่ 4 สรุปได้ผลเป็นเฉยๆเป็น 64.2% ชอบมาก เป็น
20.8 % และชอบปานกลาง 15% ผลข้างต้นแสดงถึงแยมสตรอร์เบอรรี่ มีคุณภาพใกล้เคียงกับแยมสูตรไม่ลดน้้าตาล และ
สามารถเก็บแยมสตรอร์เบอรี่ในสูตรดังกล่าวได้นาน 35 วัน
ค้าส้าคัญ: อินนูลิน โอลิโกฟรุกโตส โพรไบโอติค พรีไบโอติก แยมผลไม้

Abstract
Caltivated banana is Thai name Kluai Namwa in the family of Musaceae. All parts of the
banana plant have medicinal applications: the flowers in bronchitis and dysentery and on ulcers; cooked
flowers are given to diabetics; the astringent plant sap in cases of hysteria, epilepsy, leprosy, fevers,
hemorrhages, acute dysentery, diarrhea, blood pressure; serotonin inhibits gastric secretion and stimulates
the smooth muscle of the intestines in digestive disorders. Green fruits are active against a fungus and
bacterial. The studied used the green banana for ingredient in fruit jam. In January to April have many
green bananas and sold them in the low costs. Reported, bananas were extracted 10% of inulin and 12%
of oligosaccharides. Green bananas were tested by extracted with the solution of 2% wood ashes, 2%
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citric acid, 2% acetic acid, distillation water and heat at 90C for 3 hr. Quantity of total sugar used
phenolic sulfuric acid methods. the extracted bananas of 2% wood ashes, 2% citric acid, 2% acetic acid
and distillation water were showed 285.33, 127.71, 118.29 and 108.85 µg/ml, respectively. The DNS
methods showed the quantity of reducing sugar in the extracted of 2% wood ashes, 2% citric acid, 2%
acetic acid and distillation were 189.02 127.73 116.76 และ 102.57 µg/ml, respectively.
Strawberry jam used the ratios of strawberry 60 g, sucrose 5g, pectin 1.2 g, citric acid 0.6
g and 60 ml of inulin the extracted from green banana which were the mixing jam. The best ingredient of
jam was not fungicidal and stable when kept in 35 days.
The results of questionnaires for 50 samples showed the data of satisfies were excellent,
good and satisfactory in 20.8%, 64.2% and 15%, respectively.
Keywords: inulin, oligofructose, probiotic, prebiotic, fruit jam
บทน้า
ปัจจุบันการด้าเนินชีวิตของคนท้างานนอกบ้าน ต้องเร่งรีบจึงต้องอาศัยอาหารประเภทขนมปัง แยม เพื่อส้ารองไว้
เป็นอาหารเช้า แยมผลไม้ที่วางจ้าหน่ายส่วนมากมีปริมาณของน้้าตาลถึง 50% ซึ่งบวกกับปริมาณขนมปังที่เป็นคาร์โบไฮเดรต
เพิ่มขึ้นไปอีก จึงได้รับจ้านวนพลังงานเกินความต้องการ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งปรับสูตรของแยมใช้จ้านวนของน้้าตาลลง
และยังเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ ซึ่งสารทดแทนน้้าตาลที่น้ามาใช้ คือ อินนูลิน เป็นเส้นใยธรรมชาติที่เกิดการก่อพันธะของ
น้้าตาลฟรุกโตส ตั้งแต่ 2-30 โมเลกุลละลายน้้าได้ดี (1-3) อินนูลินมีลักษณะเฉพาะคือ มีรสชาติที่หวาน คล้ายน้้าตาล จึงมัก
น้ามาเป็น ส่วนประกอบในอาหารประเภทอาหารและไม่ถูกย่อยในทางเดินอาหาร จึงไม่ให้พลังงานและไม่เพิ่มระดับน้้าตาล มี
การน้ามาเป็นส่วนประกอบในผลิตอาหารเสริมลดน้้าหนัก
อินนูลินที่เป็นส่วนประกอบนั้นช่วยให้อิ่ม
ช่วยในระบบ
ขับถ่าย ช่วยดูดซับและขับสารพิษ ท้าให้ผิวกระจ่างใส และป้องกันโรคมะเร็งล้าไส้ (4-5) และอินนูลินก็จัดเป็นใยอาหารชนิด
หนึ่งและเป็นโพรไบโอติกและพรีไบโอติก (6-7) จากอินนูลินที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ จึงมีการค้นพบอินนูลิน ใน พืช หลาย
ประเภท เช่น แก่นตะวัน หัวหอม มันแกว กล้วย พืชที่เป็นหัว หรือ รากใช้รับประทาน ซึ่งยังมีอีกจ้านวนมากที่ยังไม่ได้น้ามา
ศึกษาหาปริมาณของอินนูลิน จากการที่มีผู้น้าอินนูลินมาแทนไขมันในไอสครีม เพิ่มความหวานในนม และอาหารที่มีไขมันสูง
อาหารในกลุ่มนี้เป็นที่นิยมต่อผู้บริโภค ในส่วนของแยมผลไม้ก็เช่นเดียวกัน นิยมทาขนมปังและขนมต่างๆ จ้านวนมากที่มีการ
สอดไส้ และเป็นที่นิยมต่อวัยรุ่น เด็ก ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มพลังงานสะสมท้าให้เกิดโรคอ้วนในวัยรุ่นและเด็กในโครงการนี้มุ่ง
ทดแทนน้้าตาลในแยมผลไม้ โดยใช้อินนูลิน จากกล้วย (8-9) เนื่องจากมีราคาถูกกว่า แก่นตะวัน อีกทั้ใงกล้วยยังให้สารอาหาร
และวิตามินที่ไม่ให้พลังงาน จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพของแยมผลไม้ และขยายความรู้สู่ชุมชนเพื่อผลิตแยมผลไม้ที่มีคุณค่าทาง
อาหารต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การสกัดอินนูลินจากกล้วยน้้าว้าดิบ
2. เพื่อทดสอบปริมาณอินนูลินโดยใช้วิธีใช้ การตรวจน้้าตาลรวม (Total sugar) และตรวจหาน้้าตาลรีดิวส์ซิ่งเอเจนต์
โดยวิธี DNS reagent
3. น้าอินนูลินจากกล้วยน้้าว้า มาเป็นส่วนประกอบในแยมผลไม้
4. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. พฤกษศาสตร์เคมี (Phytochemistry)
น้ากล้วยน้้าว้าดิบจ้านวน 3 กิโลกรัม ปอกเปลือก หันเป็นแว่นๆอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซนเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
บดด้วยเครื่องบดจนละเอียด
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2.การวิเคราะห์ความชืนด้วยวิธี AOAC 990.19
น้ากล้วยดิบปอกเปลือก ชั่งน้้าหนักเฉพาะเนื้อ จ้าได้น้าหนักทั้งหมดเป็น 2 กิโลกรัม แบ่งมาจ้านวน 1 กรัม คลุกกับ
ทราย และอบในเตาอบอุณหภูมิ 100±5C จนน้้าหนักของสารตัวอย่างคงที่ ค้านวณหาปริมาณความชื้นและแสดงในหน่วย
กรัมต่อ 100 กรัม ผลที่ได้ของความชื้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
3.การตรวจหาปริมาณโอลิโกฟรุกโตสที่ได้จากกล้วยดิบ
1) ชั่งน้้าหนักผงกล้วยดิบตากแห้งที่บดละเอียดที่ได้ 5 กรัมลงในบักเกอร์ขนาด 100 มล. ท้าซ้้า 4 ชุด ก้าหนดเป็นชุด
ที่ 1-4 โดยชุดที่ 1 เติมน้้ากลั่น 100 มล. บีกเกอร์ที่ 2 เติม2% กรดซิตริก100 มล. บีกเกอร์ที่ 3 เติม2% ของกรดอาซิติก 100
มล. และบีกเกอร์ที่ 4 เติม 2% ของน้้าขี้เถ้า น้าบีกเกอร์ทั้ง 4ต้มที่อุณหภูมิ 90 C เป็นเวลา 3 ชม.
3.1 การวิเคราะห์หาปริมาณน้้าตาลทั้งหมด (total sugar) โดยวิธี phenolic sulfuric acid
1) เตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคส เข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200, 300, 400และ 500 µg/มล. (โดยชั่งกลูโคส
0.05 กรัมละลายน้้า 100 มล.)
2)น้าสารอินนูลินที่สกัดได้จากกล้วยดิบปริมาตร 1 มล. ผสมกับ 1 มล.ของ 5% phenol ผสมให้เข้ากัน จากนั้นจึง
เติม H2SO4 เข้มข้น จ้านวน2 มล. วางไว้ 10 นาที จะเห็นสารละลายเป็นสีส้มเหลือง น้าไปวัดค่าการดูด กลืนแสงที่ 480 นาโน
เมตร ค้านวณหาปริมาณของน้้าตาลทั้งหมดเทียบกับสารมาตรฐานกลูโคส
3.2 วิธีดีเอ็นเอส (DNS methodม, Miller 1959)
วิธีดีเอ็นเอสเป็นวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณน้้าตาลรีดิวซิ่ง ซึ่งท้าได้โดยเติมสารต่างๆ
3.2.1.เตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคส เข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200, 300, 400และ 500 µg/มล. (โดยชั่ง
อินนูลิน 0.05 กรัมละลายน้้า 100 มล.)
3.2.2. เติม DNS reagentปริมาตร 3.0 มิลลิลิตร
3.2.3 น้าไปต้มที่อุณหภูมิ 90C เป็นเวลา 10 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 540 นาโนเมตร
แล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้้าตาลรีดิวซิ่งจากกราฟมาตรฐานของปริมาณกลูโคส
3.2.4เติมสารละลายตัวอย่าง ปริมาตร 1.0 มิลลิลิตร แทนสารมาตรฐานกลูโคส
4.การท้าแยมผลไม้โดยใช้อินนูลนิ แทนน้าตาล
วัตถุดิบในการท้าแยมผลไม้ น้้าตาล เพกติน กรดซิตริก (food grade) และผลสดสตรอร์เบอรี่
4.1 ผลสตรอร์เบอรี่ 300 กรัม ล้างและบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด ถ้าต้องการเป็นผลๆก็ไม่จ้าเป็นต้องบด
4.2 ชั่งน้้าตาลเท่ากับผลไม้ที่ใช้ คือ 300 กรัม เติมเพกติน 3 กรัม เติมกรดซิติก 3 กรัม
4.3 เทส่วนผสมข้อ 4.2 ลงในผลไม้ที่ปั่นแล้วเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวข้น เทใส่ขวดแก้วบรรจุขณะยังร้อนอยู่
ส่วนผสมข้างต้นเป็นสูตรพื้นฐานโดยทั่วไป ดังนั้นจะมีการปรับสูตร ตามตารางที่1 โดยการเติมอินนูลินแทนน้้าตาล
และบันทีกผล และส้ารวจความพึงพอใจ
ตารางที่ 1ปริมาณอินนูลินที่ใช้แทนน้้าตาลในแต่ละส่วนผสมสูตร
สูตร สเตอเบอรี่
น้้าตาล
เพกติน
Citric acid ผงกล้วย อินนูลิน จากน้้า อินนูลิน
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
ต้มกล้วย(มล.)
(กรัม)
1
60
30
0.6
0.6
30
2
60
30
1.2
0.6
30
3
60
15
1.2
0.6
60
4
60
5
1.2
0.6
60
5
60
5
1.2
0.6
10
6
60
60
0.6
0.6
-
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5.ระยะเวลาในการถนอมอาหาร
น้าสูตรแยมสัปรดทั้ง 6 สูตร ปิดฝา จานัน้ให้สังเกตุ ในช่วงเวลา 3,7,14, 21, 28 35และ60 วันสังตุการเกิด
เชื้อราในเวลาที่ก้าหนด และสีของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป
6.ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แยมผสมอินนูลนิ
แบบสอบถามส้ารวจความพึ่งพอใจ จ้านวน 50 คน เมื่อได้ชิมแยมชนิดที่เลือกสูตรแล้ว ในเรื่อง สี กลิ่น
รสชาด เนื้อสัมผัส ความคงตัว และความชอบโดยรวม โดยให้เกณฑ์ ดังนี้ 1.ไม่ชอบ2. ชอบเล็กน้อย 3.ชอบปานกลาง
4. เฉยๆ 5. ชอบมาก
ผลการวิจัย
1.การวิเคราะห์ความชืน
น้ากล้วยดิบปอกเปลือก ชั่งน้้าหนักเฉพาะเนื้อ จ้าได้น้าหนักทั้งหมดเป็น 2 กิโลกรัม แบ่งมาจ้านวน 1 กรัม คลุก
กับทราย และอบในเตาอบอุณหภูมิ 100±5C จนน้้าหนักของสารตัวอย่างคงที่ ค้านวณหาปริมาณความชื้นและแสดงในหน่วย
กรัมต่อ 100 กรัม ผลที่ได้ของความชื้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้ เนื้อกล้วยเรื่มต้น 1 กรัม หลังจากที่อบจนน้้าหนักคงที่ พบว่า
ได้น้าหนักกล้วยที่เหลือเป็น 0.45 กรัม ดังนั้นกล้วยจึงมีความชื้นเป็น55เปอร์เซ็นต์ ภาพที่ 1 ผลของความชื้นและปริมาณผง
กล้วยดิบแห้ง

ภาพที่ 1 กล้วยน้้าว้าดิบอบที่ 60C เป็นเวลา 72 ชม. ได้ เนื้อผงกล้วยเป็น 45%
2. การวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลทังหมด (total sugar) โดยวิธี phenolic sulfuric acid
สารละลายมาตรฐานกลูโคส เข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200, 300, 400 และ 500 µg/มล. ผสมกับ 1 มล.ของ
5% phenol ผสมให้เข้ากัน จากนั้นจึงเติม H2SO4 เข้มข้น จ้านวน2 มล. วางไว้ 10 นาที จะเห็นสารละลายเป็นสีส้มเหลือง
น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 480 นาโนเมตร ได้กราฟมาตรฐานของสารละลายก,โคส ดังภาพที่ 2 และปริมาณน้้าตาลในภาวะ
ต่าง ดังตารางที่ 2

ภาพที่ 2 กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสในการหาค่าน้้าตาลแบบ Total sugar
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ตารางที่ 2 ปริมาณ Total sugarของสารมาตรฐานกลูโคสและสารตัวอย่าง
ความเข้มข้นของ
ตัวอย่าง
ค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย
y=0.0051x
สารมาตรฐานกลูโคส
1
25
0.825
161.7647
2
50
1.074
210.5882
3
100
1.257
243.1373
4
200
1.416
277.6471
5
300
1.634
320.3922
6
400
1.749
342.9412
7
500
2.263
443.7255
8
ผงกล้วยสกัดด้วยน้้ากลั่น
0.555
108.8497
9
ผงกล้วยสกัดด้วย2%กรดซิตริก
0.651
127.7059
10 ผงกล้วยสกัดด้วย2%กรดแอซิติก
0.603
118.2941
11 ผงกล้วยสกัดด้วย 2%น้้าขี้เถ้า
1.455
285.3268
จากข้อมูล ตารางที่ 2 ในสภาะของสารสกัดได้ผลของ Total sugar จากมากไปน้อยเป็นดังนี้ 2%น้้าขี้เถ้า
> 2%กรดซิติก > 2%กรดแอซิติก > น้้ากลั่น เป็น 285.33 127.71 118.29 และ 108.85 µg/ml ตามล้าดับ.
3.ปริมาณน้าตาลรีดิวส์ซิ่ง วิธี DNS agent

ภาพที่ 3 กราฟมาตรฐานของสารละลายกลูโคสในการหาค่าน้้าตาลแบบ DNS agents
จากค่าการดูดกลืนสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใช้สารละลาย DNS
โดยหาปริมาณน้้าตาลรีดิวส์ ได้ผลตามตารางที่ 3

209

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3 ค่าการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้นต่างๆของสารมาตรฐานกลูโคสและสารตัวอย่าง
ความเข้มข้นของ
ตัวอย่าง
ค่าการดูดกลืนแสงเฉลี่ย
y = 0.0031x + 0.9825
สารมาตรฐานกลูโคส
1
25
0.15
47.40
2
50
0.23
73.21
3
100
0.34
108.69
4
200
0.74
237.73
5
300
1.27
408.69
6
400
1.44
463.53
7
500
1.63
524.82
8
ผงกล้วยสกัดด้วยน้้ากลั่น
0.321
102.57
9
ผงกล้วยสกัดด้วย2%กรดซิตริก
0.399
127.73
10 ผงกล้วยสกัดด้วย2%กรดแอซิติก
0.365
116.76
11 ผงกล้วยสกัดด้วย 2%น้้าขี้เถ้า
0.589
189.02
จากข้อมูล ตารางที่ 3 ในสภาะของสารสกัดได้ผลของ น้้าตาลรีดิวส์ซิ่ง จากมากไปน้อยเป็นดังนี้ 2%น้้าขี้เถ้า > 2%
กรดซิติก > 2%กรดแอซิติก > น้้ากลั่น เป็น 189.02 127.73 116.76 และ 102.57 µg/ml ตามล้าดับ.
4.การเลือกสูตรแยมที่เหมาะสม

ตารางที่ 4 คุณลักษณะของแยมในการการคัดเลือกสูตรทีห่ มาะสม
สูตร
1
2
3
4*
5
6
สูตรปกติ

สี
สีแดงอ่อน

กลิ่น
มีกลิ่นกล้วย

รสชาด
เนื้อสัมผัส
เปรี้ยวน้าหวาน รู้สกึ มีเนื้อ
กล้วย
สีแดงอ่อน มีกลิ่นกล้วย
เปรี้ยวน้าหวาน รู้สึกมีเนื้อ
กล้วย
สีแดงของ
มีกลิ่น
รสเปรี้ยวมาก เนื้อเนียน
สตรอร์เบอรี่ สตรอร์เบอรี่สด ขึ้น
สีแดงของ
มีกลิ่น
รสเปรี้ยวมาก เนื้อเนียน
สตรอร์เบอรี่ สตรอร์เบอรี่สด ขึ้น
สีแดงของ
กลิ่น
รสเปรี้ยวมาก เนื้อเนียน
สตรอร์เบอรี่ สตรอร์เบอรี่
ขึ้น
ปานกลาง
สีแดงเข้ม
กลิ่น
หวานน้าเปรี้ยว เนื้อเนียน
ของสตรอร์ สตรอร์เบอรี่
เบอรี่
ปานกลาง

ความคงตัว
คงตัวไม่แยกชั้น แต่
เหลว
คงตัวไม่แยกชั้น แต่
เหลว
คงตัวไม่แยกชั้น แต่
ค่อนข้างอ่อนนุ่ม
คงตัวไม่แยกชั้น

เลือกตัดสินใจ
ยังไม่ใช่ที่สูตรที่
ต้องการ
ยังไม่ใช่ที่สูตรที่
ต้องการ
ยังไม่ใช่ที่สูตรที่
ต้องการ
เป็นที่สูตรที่ต้องการ

คงตัวไม่แยกชั้น แต่
ค่อนข้างอ่อนนุ่ม

เป็นที่สูตรที่ต้องการ
ล้าดับที่ 2

คงตัวไม่แยกชั้น แต่
ค่อนข้างอ่อนนุ่ม

ยังไม่ใช่ที่สูตรที่
ต้องการ

สรุปผลของแยมสูตร 1-5 สูตรที่ 4 มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจาก มีกลิ่นสดของสตรอเบอรี่ รสชาด เปรี้ยวน้า และ
ความคงตัวของเนื้อแยมดี ซึ่งมีอัตราส่วน ดังนี้ สตรอเบอรี่ 60 กรัม น้้าตาล 5 กรัม เพกติน 1.2 กรัม กรดซิตริก 0.6 กรัม และ
น้้ากล้วยดิบสกัดจากน้้า 60 มล.เป็นสูตรเพื่อส้ารวจความพึงพอใจต่อไป
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5.ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์และการเกิดเชือรา
ตารางที่ 5 ระยะเวลาในการถนอมอาหารและการเกิดเชื้อรา
สูตร
ระยะเวลาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์และการเกิดเชื้อรา (วัน)
7
14
21
28
35
60
1 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เริ่มมีราสีขาวขึ้นเต็ม เริ่มมีราชนิดต่างๆขึ้นเต็มผิวหน้าแยม
ผิวหน้าแยม
แต่ภายในเนื้อด้านล่างอยู่ในสภาพเดิม
2 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เริ่มมีราสีขาวขึ้น
มีราสีขาวขึ้นเต็มผิวหน้าแยม แต่
เต็มผิวหน้าแยม
ภายในเนื้อด้านล่างอยู่ในสภาพเดิม
3 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เริ่มมีราสีขาวขึ้น
เริ่มมีราสีขาวขึ้นปะปราย
เต็มผิวหน้าบางส่วน
4 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม
เริ่มมีราสีขาวขึ้นเต็มผิวหน้าบางส่วน
5 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม
คงเดิม แต่ค่อนข้างเป็นน้้าเหลว
6 คงเดิม คงเดิม คงเดิม คงเดิม เรื่มมีราสีขาวขึ้น
เริ่มมีราสีขาว สีเหลืองขึ้นเต็มผิวหน้า
เต็มผิวหน้าบางส่วน

แยมสตรอร์เบอรี่ในสูตรที่ 5 ไม่ขึ่นราแม้เวลาผ่านไป 2 เดือน แต่ค่อนข้างป็นน้้าเหลว ส่วน
แยมในสูตรที่ 4 มีราขึ้นเล็กน้อย แต่ความคงตัวยังคงสภาพเดิม ในสมบัติของการถนอมอาหารจึงเลือกสูตรที่ 4
6. ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แยมผสมอินนูลิน
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แยมผสมอินนูลินจ้านวน 50 คน เป็นชายจ้านวน 11 คน หญิงจ้านวน
39 ในช่วงอายุ 16-50 ปีความพึงพอใจจากมากไปน้อยมี 5 ระดับ 5-1 ในเรื่องของ สี กลิ่น รสชด เนื้อสัมผัส ความคงตัว และ
ความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4 เปอร์เซ็นต์ระดับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ในแยมสตรอเบอรี่ผสมอินนูลิน
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ตารางที่ 6 สรุปผลของแบบส้ารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
ลักษณะความพึงพอใจ
5
4
3
สี
5
85
10
กลิ่น
10
60
30
รสชาด
20
70
10
เนื้อสัมผัส
40
40
20
ความคงตัว
30
60
10
ความชอบโดยรวม
20
70
10
เฉลี่ย
20.8
64.2
15

2
-

1
-

ระดับความพึงพอใจ คือ 1.ไม่ชอบ 2. ชอบเล็กน้อย 3.ชอบปานกลาง 4. เฉยๆ 5. ชอบมาก
ผลของการน้าแยมในสูตรที่ 4 ส้ารวจความพึงพอใจ สรุปได้ผลเป็นเฉยๆเป็น 64.2% ชอบมาก เป็น 20.8 % และ
ชอบปานกลาง 15%
ผลของแบบสอบถามอยู่ ในระดับ 4 คือ เฉยๆ อาจมีความหมาย คื อ เหมือนแยมโดยทั่วไปที่ใช้ทาขนมปัง ดังนั้ น
แสดงถึงรสชาดแยมสตรอเบอรี่ที่ผสมอินนูลินที่ไม่แตกต่างจากแยมที่ไม่ใส่อินนูลิน สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 เดือน โดยปกติ
โดยทั่วไป แยมจะมีอายุเพื่อการบริโภค 1 ปี
สรุปและอภิปรายผล
กล้วยน้้าว้าชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Musa ABB cv. Kluai 'Namwa'Linn.อยู่ในวงศ์ Musaceae ปลูกได้ดีทุก
พื้นที่ ในประเทศ ปัจจุบันมีการเพาะพันธุ์กล้วยน้้าว้าให้มีรสชาดดี เมื่อกินเป็นผลสดมี สรรพคุณ แก้โรคท้องผูก ความดันโลหิต
สูง คอเจ็บ บ้ารุงผิว รักษาอาการไม่ย่อย ท้องอืดมีกรดมาก สมานแผล แก้บิดมูกเลือดรักษาโรคกระเพาะ แก้ท้องเสีย ยาอายุ
วัฒนะ แก้โรคบิด รักษาแผลไฟไหม้ น้้าร้อนลวก แก้ริดสีดวง ผลกล้วยดิบ แก้โรคท้องเสีย รักษาโรคกระเพาะอาหาร
นอกจากนี้ผลกล้วย ยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นกล้วยตาก กล้วยกวน กล้วยเชื่อม กล้วยปิง เป็นที่นิยม กล้วยน้้าว้าจะ
ออกผลได้ในช่วง พฤศจิกายน-มกราคม และเข้าช่วงหน้าร้อนกล้วยจะสุกเร็วกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์กล้วยในช่วงฤดู
ร้อนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีก จึงมีการน้าเอาผลกล้วยดิบ อบแห้ง ท้าเป็นผง ผสมกับผลไม้ในฤดูการนั้นๆ เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการศึกษาครั้งนี้น้าผงกล้วยดิบ สกัดอินนูลิน เพื่อเป็นส่วนผสมในแยมสตรอร์เบอรรี่ เพื่อลดปริมาณน้้าตาล
และทดแทนด้วยอินนูลิน เป็นแยมเพื่อสุขภาพ จากการทดลองการสกัดด้วยตัวท้าละลาย 2%น้้าขี้เถ้า 2%กรดซิติก 2%กรด
แอซิติก และ น้้ากลั่น พบว่ามีปริมาณของน้้าตาลรวมเป็น285.33 127.71 118.29 และ 108.85 µg/ml ตามล้าดับ ส่วน
วิธีการ DNS agents หารีดิวส์ซิ่งซูการ์ ได้ผลของ จากมากไปน้อยเป็นดังนี้ 2%น้้าขี้เถ้า > 2%กรดซิติก > 2%กรดแอซิติก >
น้้ากลั่น เป็น 189.02 127.73 116.76 และ 102.57 µg/ml.
จากการน้ากล้วยน้้าว้าดิบเพื่อเป็นส่วนผสมในแยมนั้น พบว่า สูตรที่ดีที่สุด คือ สตรอเบอรี่ 60 กรัม น้้าตาล
5 กรัม เพกติน 1.2 กรัม กรดซิตริก 0.6 กรัม และน้้ากล้วยดิบสกัดจากน้้า 60 มล. มีกลิ่นของสตรอร์เบอร์รี่ส ด และสามารถ
เก็บไว้ได้นานกว่า 35 วันและความคงตัวของเนื้อแยมดี
ผลส้ารวจความพึงพอใจของแยมในสูตรที่ 4 สรุปได้ผลเป็นเฉยๆเป็น 64.2% ชอบมาก เป็น 20.8 % และ
ชอบปานกลาง 15%
ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ผลการทดลอง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 คือ เฉยๆ อาจมีความหมาย คือ เหมือนแยมโดยทั่วไปที่ใช้ทาขนมปัง ดังนั้น
แสดงถึงรสชาดแยมสตรอร์เบอรี่ที่ผสมอินนูลินที่ไม่แตกต่างจากแยมทั่วไป แต่มีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพหรือ
ต้องการลดน้้าตาลลง เหมาะส้าหรับลดน้้าหนัก แยมโดยทั่วไปจะมีอายุ 1ปี แต่แยมในสูตรที่ 4 มีอายุเพียง 35 วัน อาจต้ อง
ปรับปรุงสูตร เพื่อให้สามารถถนอมอาหารได้นานยิ่งขึ้น

212

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง
1. Niness KR. (2015). Inulin and Oligofructose: What Are They?. International Journal of

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biological Macromolecules, 80:392–399.
Kathy R. Niness R. (1999). Inulin and Oligofructose: What Are They?. American Society
for Nutritional Sciences, 1402-1406.
Delzenne NM.(2007). Modulation of Glucagon-like Peptide 1 and Energy Metabolism by
Inulin and Oligofructose: Experimental Data, J Nutr.137: 2547–2551.
Abrams SA., Hawthorne, K.M., Aliu, O., Hicks, P.D., Chen,Z. & Griffin, IJ.(2007)..An inulintype fructan enhances calcium absorption primarily via an effect on
colonic absorption in humans., Journal of Nutrition 137, 2208–2212.
Caball-Franco C., De Simone K. and Chadee K. (2007). The VSL#3 probiotic formular
induces mucin gene expression and secretion in colonic epithelail cells. Journal Physiol
Gastrointest Liver Physiol.292:315-322.
Magwazaa SL, Oparab UL. (2015). Analytical methods for determination of sugars and sweetness of
horticultural products A review. Scientia Horticulturae 184:179–192.
Asahara T., Namoto K., Shimizu K, Watanuki M. Tanaka R.,(2001). Increased resistance of mice
toSalmonella enterica Typhimurium infection by symbiotic administration of bifidobacteria and
trangalactosylated oligosaccharides. Journal of Applied Microbiology.91:985-996.
Sampath Kumar KP., Bhowmik D., Duraivel S., Umadevi M.(2012). Traditional and Medicinal Uses of
Banana.Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. Vol. 1 No. 3 www.phytojournal.com,p51
เต็ม สมิตินันทน์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย ส้านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , พ.ศ.
2549

213

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การศึกษารูปแบบเชิงพืน้ ที่ของคุณภาพน้้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
The Study of Spatial Pattern for Water Quality index in Amphoe Amphawa
District Samut Songkham
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บทคัดย่อ
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม ปัจจุบันพบว่าแหล่ งน้าใน
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน จึงคาถามการวิจัยคือ คุณภาพน้าผิวดินที่ใช้
อุปโภคบริโภค ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะอย่างไร และรูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีรูปแบบอย่างไร มีระเบียบการวิจัยคือตรวจวัดคุณภาพน้า และข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ ตาแหน่ง
จุดเก็บน้าตัวอย่างทั้งหมด 50 จุด ดาเนินการเก็บค่าทั้งหมด 5 ค่า ค่าออกซิเจนละลายน้า ค่าบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์ม
ทั้งหมด แบคทีเรียนกลุ่มฟีคัลโคลีฟอร์ม แอมโมเนีย จากนั้นใช้การประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นที่ เป็นการพยากรณ์แนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เกิดขึ้น ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรส งคราม
พบว่ารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตาลที่มีแหล่งน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภค
ที่มีคุณภาพระดับ 10 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลท่าคา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีการกระจายตัวของ
พื้นที่ชุมชนหรือเขตที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นและตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 1 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลบางช้าง
ถึงแม้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจะพื้นที่เกษตรกรรม แต่เนื่องจากเป็นตาบลที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้าแม่กลอง และมีแหล่งท่องเที่ยวอาทิ
เช่น ตลาดน้าอัมพวา และบ้านพักและรีสอร์ต รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าว มีการกระจุกตัวของพื้นที่ชุมชนหรือเขตที่อยู่อาศัย ทาให้
คุณภาพน้า ตาบลบางช้าง เสื่อมโทรมกว่าและมีระดับคะแนนที่ต่ากว่า พื้นที่อื่นๆในอาเภออัมพวา
ค้าส้าคัญ: รูปแบบเชิงพื้นที่ คุณภาพน้าผิวดิน อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Abstract
Amphoe Amphawa District, Samut Songkham have agriculture land cover. Nowadays water inland
of amphawa district have pollution. That why researcher must study this topic. This research has two
objectives the first one what is water quality index of amphawa district and the second one what is a
spatial pattern of water quality index of amphawa district. The methodology of this research is water
measurement index and get the location from GPS. A sampling of this survey has 50 points, and this
research gets five values from water quality index. That consist of 5 value Oxygen, BOD, Coliform, Fecal
Coliform Bacteria, Ammonia then interpolates spatial pattern. The result of this research is the best water
quality index locates near Dhaka district because this area is agriculture area and has no household not
much in contrast Bang Chang district have low-water quality index because this field has a lot of tourism
landmarks and has household too much.
Keywords: Spatial pattern, Water quality index, Amphawa, Samut Songkham
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บทน้า
อาเภออัมพวา จั ง หวั ดสมุ ทรสงคราม มี เนื้ อที่ 170 ตารางกิโ ลเมตร คิด เป็ นร้อยละ 40.84 ของพื้ นที่ ทั้ง จั งหวั ด
ประกอบด้วย 12 ตาบล 96 หมู่ บ้าน การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เ ป็นการเกษตร อาเภออัมพวา มีการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แม่น้าล า
คลอง ปลูกจิต สานึ กให้ช าวจั งหวัด สมุท รสงครามอนุรักษ์สิ่ง แวดล้ อม และวั ฒนธรรมอั นดีง าม โดยมี กลยุท ธ์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและมียุทธศาสตร์ในการรักษาความเป็นเมืองที่มี
ระบบนิเวศสามน้า โดยมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบและการฟื้นฟูรักษาความสมดุลของระบบนิเวศสามน้า
ปัจจุบันพบว่าแหล่งน้าในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่นามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค มีค่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน (ชัยศรี และคณะ, 2555) และพบว่าแหล่งน้าที่นามาใช้เป็นน้าเพื่อการบริโภคมีการปนเปื้อน
ของสารโลหะหนักหลายชนิด (ทัศนี พลกล้า และพัชพร ศรีสงวน, 2555) โดยสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทาความสะอาดคลอง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นมี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และปรั บ ปรุ งคุ ณภาพสิ่ง แวดล้อมบริเ วณล าคลอง อย่ างต่ อเนื่องเพื่ อ
แก้ปั ญหาคุณภาพน้ าและปลูกจิตส านึ กคนในชุมชน และจากประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 8 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ได้จากัดความว่า “แหล่งน้าผิวดิน” หมายถึง แม่น้า ลาคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า
และแหล่ งน้านั้นอยู่ติ ดกับ ทะเลให้หมายถึ งแหล่ง น้าที่ อยู่ภ ายในปากแม่น้าหรื อปากทะเลสาบ ทาให้บ ทความวิจัย นี้ จะเน้ น
การศึกษาระบบภูมิสารสนเทศในการสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าผิวดิน โดยเป็นการผสมผสานระหว่างระบบภูมิสารสนเทศ กับ
ดัชนีคุณภาพน้า เพื่อศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน
ดัชนีคุณภาพน้ าเป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ บ่งชี้ส ถานการณ์สิ่ง แวดล้อมทางน้า และเป็นการศึกษาในการนา
ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการตรวจวัดหรือวิเคราะห์มารวมเป็นค่าเดียว (วนิดา ชูอักษร, 2554) โดยค่าคะแนนจากเป็นนาผลของ
การตรวจวัดคุณภาพน้า 9 ดัชนี ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) , ออกซิเจนละลายน้า (DO) , ของแข็งทั้งหมด ( Total
Solid, TS) , แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB) , ไนเตรท (NO3) , ฟอสเฟต (PO3-4) , ความ
ขุ่น (Turbidity) , อุณหภูมิ (Temperature) , และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD)
เข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม แล้วทาการแปลงและกาหนดค่า คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 100 โดยจัดเกณฑ์คุณภาพน้าเป็น ดีมาก
(91 - 100) ดี (71 - 90) พอใช้ (61 - 70) เสื่อมโทรม (31 - 60) และเสื่อมโทรมมาก (0 - 30)
ระบบภู มิส ารสนเทศเป็น ศาสตร์ ที่เ กี่ ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ (GIS) การรั บ รู้ร ะยะไกล (Remote
Sensing) และการกาหนดตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก (GPS) เพื่อสร้าง จัดการ จัดเก็บ และวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สาหรับ
หาคาตอบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในพื้นที่ศึกษา ดังนั้น การศึกษาระบบภูมิสารสนเทศในการสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าผิวดิน
จะเป็นการนาองค์ ความรู้ด้านดั ชนีคุ ณภาพน้ามาสร้าง และศึกษารู ปแบบเชิงพื้ นที่ ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
จากข้อค้นพบข้างต้นดังกล่าวพบความน่าสนใจของคุณภาพน้าในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2 ประการ
กล่ าวคื อ คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ นที่ ใ ช้ อุป โภคบริ โ ภค และรู ป แบบเชิ ง พื้ น ที่ ข องคุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น ในอาเภออั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม ดังนั้นจึงกาหนดคาถามวิจัย 2 คาถามดังนี้ คาถามแรกคือ คุณภาพน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภค ในอาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะอย่างไร คาถามที่สองคือ รูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม มีรูปแบบอย่างไร ประเด็นสาคัญยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ตาบลท่าคา เป็นตาบลที่มีแหล่งน้าผิวดินที่ใช้
อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีที่สุด และมีพื้นที่ แหล่งน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีที่สุด มากที่สุดในอาเภออัมพวา
และในทางตรงกันข้าม ตาบลบางช้าง เป็นตาบลที่มีแหล่งน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพแย่ที่สุด และมีพื้นที่แหล่งน้า
ผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพแย่ที่สุด มากที่สุดในอาเภออัมพวา โดยรายละเอียดในลาดับต่อไปขออธิบายวัตถุประสงค์
วิธีการดาเนินงานวิจัย ไปจนถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดตามลาดับ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากประเด็นในคาถามวิจัยที่ 1 และ 2 ทาให้เกิดวัตถุประสงค์ของบทความวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เพื่อสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภค ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2.เพื่อศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้มุ่งเน้นเพื่อสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภค และค้นหารูปแบบทางพื้นที่ของคุณภาพ
น้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จั งหวัด สมุท รสงคราม ข้อมูลที่ใ ช้ในการวิ เคราะห์ คือ ข้อมู ลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลการตรวจวั ด
คุณภาพน้า และข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ ตาแหน่งจุดเก็บน้าตัวอย่างทั้งหมด 50 จุด ได้แก่ คลองผีหลอก คลองวัดนางวัง แม่น้า
แม่กลองบริเวณตลาดน้าอัมพวา คลองอัมพวา(ตลาดน้า) คลองถนนสายธนบุรี -ปากท่อ คลองบางช้าง คลองโรงเลื่อยจักรเก่า
คลองสวนฉาง คลองสวนหลวง คลองเขตอาเภอบางคนที คลองสายบ้ านบางนางจี น -ปากน้า แม่น้าแม่กลอง บริ เวณวั ด
ภุมรินทร์ คลองประชาชมชื่น คลองบางนางลี่ คลองบางลี่ คลองวัดบางนางลี่ใหญ่ คลองทองคุ้ง คลองบางแค คลองย่อยบางแค
คลองบางแคน้ อย คลองข้างโรงพยาบาลอั มพวา คลองแควอ้อมวัดปากน้า คลองแควอ้อม คลอง (กรมโยธาธิ การ)2 คลอง
เหมืองใหม่ คลองกระทิง คลองชะนาง คลองบางแควอ้อม แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย) คลองยายชี คลองข้างบ้านอารย
อสนี คลองตาสังฆ์ คลองวัว ลาประโดงตาอยู่ ลาประโดงตาปุ่น ลาประโดงป้าเสน่ห์ ลาประโดงยายตุ๋ ง ลาประโดงลุงเล้ง คลอง
ใกล้วัดสวนหลวง คลองโพงพาง คลองโพงพาง2 คลองเป้ง คลองกะพง ลาประโดงยายราม คลองดอนบุก ลาประโดงวัดสาธุ
ชนาราม ลาประโดงปู่ชู ลาประโดงตายัง คลองตาพาน ลาประโดงบุญนาค คุณภาพแหล่ง น้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคที่ จัดเก็บ
และตรวจวัด คุณภาพตั้ง แต่ ธันวาคม 2558 ถึ ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยมี ขอบเขตพื้ นที่ ศึกษา คื อ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม และมีการดาเนินงานดังนี้
การสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การดาเนินงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสารวจในพื้นที่อาเภออั มพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีขั้นตอนการวิจัย
ดังนี้
1. ประชุมวางแผนการเก็บตัวอย่าง
2. ดาเนินการเก็บตัวอย่างตามพารามิเตอร์ 5 พารามิเตอร์
3. สร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลคุณภาพน้าผิวดินใช้อุปโภคบริโภคในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ดัชนีคุณภาพน้า (วนิดา ชู อักษร, 2554) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ที่บ่งชี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้า
อันมีค่าประมาณโดยไม่แยกตัวแปรหรือพารามิเตอร์ และเป็นการศึกษาในการนาค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการตรวจวัดหรื อ
วิเคราะห์มารวมเป็นค่าเดียว ซึ่งสามารถนาไปอธิบายคุณภาพน้าได้ดังตารางที่ 1
ดัชนีคุณภาพน้าใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ของคุณภาพน้าโดยบอกเป็นตัวเลขในการประเมินคุณภาพน้า
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้า
ดัชนี (คะแนน)
คุณภาพน้า
มาตรฐานแหล่งน้าผิวดิน
0 – 30
เสื่อมโทรมมาก
5
31 – 60
เสื่อมโทรม
4
61 - 70
พอใช้
3
71 – 90
ดี
2
91 - 100
ดีมาก
1
ที่มา : วนิดา ชูอักษร, 2554
ปี 2555 ส่ วนแหล่ งน้ าจื ด ส านั กจั ด การคุ ณภาพได้กรมควบคุมมลพิ ษ (2556) ได้ป รับ วิ ธีการประเมิ นดั ช นี
คุณภาพน้าโดยใช้เพียง 5 พารามิเตอร์ ได้แก่
(1) ค่าออกซิเจนละลายน้า
(2) ค่าบีโอดี
(3) แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มทั้งหมด
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(4) แบคทีเรียนกลุ่มฟีคัลโคลีฟอร์ม
(5) แอมโมเนีย
การคิดความเสื่อมโทรมคิดจากคะแนนรวมดังสมการที่ 1 และตารางที่ 2
คะแนนรวม = ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 5 พารามิเตอร์ – คะแนนพิเศษ ….. (1)
แปรผลคุณภาพน้า โดยใช้ตารางที่ 3
ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพน้า
คุณภาพน้า
คะแนนรวม
เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภท
ดี
71 – 100
2
พอใช้
61 - 70
3
เสื่อมโทรม
31 – 60
4
เสื่อมโทรมมาก
0 – 30
5
ที่มา : สานักจัดการคุณภาพน้า, 2556
การศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation) เป็นการพยากรณ์แนวโน้มความเปลี่ ยนแปลงที่ยังไม่
เกิ ดขึ้ นในที่ นี้ร วมไปถึง การประมาณค่าข้อมูล ที่ข าดหายไป (มีข้ อมู ลไม่เ พีย งพอ) การประมาณค่ าดั งกล่าวนอกจากใช้เ พื่ อ
วิเคราะห์หาค่าที่สูญหายไปแล้ว ยังใช้เพื่อจาลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจึงพบว่ามีการใช้วิธีประมาณค่ากับข้ อมูลหลาย
ประเภท ข้อมูลที่นิยมใช้ในการประมาณค่าเชิงพื้นที่ได้แก่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ภูมิประเทศ การสะสมของหิมะ ระดับน้า และ
ความหนาแน่นของประชากร (ณรงค์ฤทธิ์, 2016) สาหรับประเภทของการประมาณค่าเชิงพื้นที่ ได้แก่ Global Method
เป็นการประมาณค่าโดยการใช้ค่าควบคุมเพื่อสร้างสมการหรือแบบจาลอง การประมาณค่าดังกล่าวมี 2 วิธีการได้แก่ Trend
Surface Analysis และ Regression Models ส่วน Local Method เป็นการใช้ค่าตัวอย่างของจุดควบคุมคานวณค่าของ
จุดที่ ต้องการทราบ ดังนั้ นจานวนการสุ่มตัวอย่างจึ งมีค วามส าคัญ การประมาณค่ าดัง กล่ าว มี 5 วิธีการ ได้แ ก่ Thiessen
Polygon, Density Estimation Inverse Distance Weight, Thin-plate และ Kriging โดยในการประมาณค่ า
ฐานข้ อมูล คุณภาพน้าผิวดินที่ใช้ อุปโภคบริ โภค ในอาเภออัมพวา จั งหวั ดสมุท รสงคราม จะเป็นวิ ธี Kriging เนื่ องจากเป็ น
ขั้นตอนสถิ ติ เ ชิ ง พื้ นที่ ขั้ นสูง ที่ พ ยากรณ์ ค่ าข้ อมู ล ที่ ขาดหายไป โดยอาศั ย ค่าการเปลี่ ย นแปลงจากค่ าความแปรปรวนของ
ปรากฎการณ์ที่กาลังสนใจ แล้วจึงพยากรณ์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลง และสร้างค่าข้อมูลที่ขาดหายไป

Z(si)
= การวัดค่าที่ตาแหน่ง i
λi
= ค่าน้าหนักที่ไม่ทราบค่า
s0
= ตาแหน่งที่จะทานายค่า
N
= จานวนค่าของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มา : Oliver M. A. (1990).
สาหรับความถูกต้องของการประมาณค่าเชิงพื้ นที่ Data Set ชุด เดียวกันเมื่อใช้วิธีการประมาณค่าแบบท้องถิ่ น
ต่างกัน จะให้ผลการประมาณค่าแตกต่างกัน แตกต่างด้านค่าคานวณ แตกต่างด้านรูปแบบ วิธีการประมาณค่ าแบบท้องถิ่น
ต่างกัน ไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีกาใดให้ผลถูกต้องมากกว่ากัน วิธีการการตรวจสอบผลของการประมาณค่าโดยวิธีแบบท้องถิ่น
ต่างวิ ธีกัน ได้แก่ Cross-Validation Analysis และวิธีแ บ่งจุด ที่ทราบค่าออกเป็น 2 กลุ่ มตัวอย่าง (กลุ่ มตวอย่างส าหรั บ
ประมาณค่า และกลุ่มตัวอย่างที่สองสาหรับทดสอบความถูกต้อง)
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ผลการวิจัย
ลาดับต่อไปนี้จะอธิบายถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าผิว
ดินที่ใช้อุปโภคบริโภค ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการดาเนินการเก็บตัวอย่างตามพารามิเตอร์ 5 พารามิเ ตอร์
คือ ค่าออกซิเจนละลายน้า ค่าบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลีฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียนกลุ่มฟีคัลโคลีฟอร์ม และแอมโมเนีย โดยได้
เก็บและตรวจวัดในช่วงธันวาคม 2558 ถึง พฤษภาคม 2559 ตามจุดเก็บน้าตัวอย่างทั้ง 50 ตาแหน่ง ซึ่งเป็นลาคลองสาขาของ
แม่น้าแม่กลอง พร้อมทั้งเก็บค่าพิกัดภูมิศาสตร์เพื่อนามาจัดทาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ แล้วคานวณหาค่าดัชนีคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้
อุปโภคบริโภคในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ผลการวิเคราะห์ตามรายละเอียดตารางที่ 3 พบว่าคุณภาพน้าผิวดินที่
ใช้อุปโภคบริโภคในอาเภออัมพวา จังหวั ดสมุทรสงครามมีคุณภาพน้า 3 ระดับ คื อ พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก
เทียบได้กับมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 และประเภทที่ 5 ตามเกณฑ์ของสานักจัดการคุณภาพได้กรม
ควบคุมมลพิษ โดยลาคลองสาขาที่มีคุณภาพน้าระดับพอใช้ 3 แห่ง ได้แก่ คลองสวนหลวง คลองตาสังฆ์ คลองใกล้วัดสวน
หลวง ลาคลองสาขาที่มีคุณภาพน้าระดับเสื่อมโทรม 46 แห่ง ได้แก่ คลองผีหลอก (ร้านอาหาร) แม่น้าแม่กลองบริเวณตลาดน้า
อัมพวา คลองอัมพวา(ตลาดน้า) คลองถนนสายธนบุรี-ปากท่อ คลองบางช้าง คลองโรงเลื่อยจักรเก่า คลองสวนฉาง คลองเขต
อาเภอบางคนที คลองสายบ้านบางนางจีน-ปากน้า แม่น้าแม่กลอง บริเวณวัดภุมรินทร์ คลองประชาชมชื่น คลองบางนางลี่
คลองบางลี่ คลองวัดบางนางลี่ใหญ่ คลองทองคุ้ง คลองบางแค คลองย่อยบางแค คลองบางแคน้อย คลองข้างโรงพยาบาลอัมพ
วา คลองแควอ้อมวัดปากน้า คลองแควอ้อม คลอง (กรมโยธาธิการ) 2 คลองเหมืองใหม่ คลองกระทิง คลองชะนาง คลองบาง
แควอ้อม แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย) คลองยายชี คลองข้างบ้านอารยอสนี คลองวัว ลาประโดงตาอยู่ ลาประโดงตาปุ่น
ลาประโดงป้าเสน่ห์ ลาประโดงยายตุ๋ง ลาประโดงลุงเล้ง คลองโพงพาง คลองโพงพาง 2 คลองเป้ง คลองกะพง ลาประโดงยาย
ราม คลองดอนบุก ลาประโดงวัดสาธุชนาราม ลาประโดงปู่ชู ลาประโดงตายัง คลองตาพาน ลาประโดงบุญนาค ลาคลองสาขา
ที่มีคุณภาพน้าระดับเสื่อมโทรมมาก 1 แห่ง ได้แก่ คลองวัดนางวัง
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จุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

พิกัด x
606518
604277
603824
603388
603057
603107
603074
603012
602720
602584
603471
602888
603022
602411
601840
603425
602453
602387
602298
602277
602253
602057
601256
600996

พิกัด y ธ.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ต่้าสุด สูงสุด
1484050
47
52
55
58
55
57
47
58
1483798
50
25
24
26
27
22
22
50
1484255
60
61
47
50
49
49
47
61
1484336
46
60
60
58
57
59
46
60
1484710
46
38
56
55
56
41
38
56
1485165
57
56
55
55
61
54
54
61
1485485
48
55
53
51
53
52
48
55
1485635
58
59
60
70
57
54
54
70
1485923
71
59
71
58
56
59
56
71
1486330
61
52
52
56
46
51
46
61
1483568
47
49
49
49
47
47
47
49
1483832
61
47
45
44
44
48
44
61
1483768
64
56
56
56
57
54
54
64
1483265
48
52
52
53
60
51
48
60
1482865
46
48
48
49
50
49
46
50
1484038
50
43
43
43
41
43
41
50
1483957
49
57
57
57
57
60
49
60
1484773
49
38
39
39
37
39
37
49
1484941
36
43
41
42
41
34
34
43
1485180
50
48
49
50
48
43
43
50
1485361
45
58
58
59
61
57
45
61
1486020
47
55
53
58
53
46
46
58
1485494
47
49
50
50
48
49
47
50
1485898
51
49
49
50
49
49
49
51

ตารางที่ 3 ฐานข้อมูลดัชนีคุณภาพน้้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อคลอง
คลองผีหลอก (ร้านอาหาร)
คลองวัดนางวัง
แม่น้าแม่กลองบริเวณตลาดน้าอัมพวา
คลองอัมพวา(ตลาดน้า)
คลองถนนสายธนบุรี-ปากท่อ
คลองบางช้าง
คลองโรงเลื่อยจักรเก่า
คลองสวนฉาง
คลองสวนหลวง
คลองเขตอาเภอบางคนที
คลองสายบ้านบางนางจีน-ปากน้า
แม่น้าแม่กลอง บริเวณวัดภุมรินทร์
คลองประชาชมชื่น
คลองบางนางลี่
คลองบางลี่
คลองวัดบางนางลี่ใหญ่
คลองทองคุ้ง
คลองบางแค
คลองย่อยบางแค
คลองบางแคน้อย
คลองข้างโรงพยาบาลอัมพวา
คลองแควอ้อมวัดปากน้า
คลองแควอ้อม
คลอง (กรมโยธาธิการ) 2

เฉลี่ย
คุณภาพน้้า
54.0 เสือ่ มโทรม
29.0 เสื่อมโทรมมาก
52.7 เสื่อมโทรม
56.7 เสื่อมโทรม
48.7 เสื่อมโทรม
56.3 เสื่อมโทรม
52.0 เสื่อมโทรม
59.7 เสื่อมโทรม
62.3
พอใช้
53.0 เสื่อมโทรม
48.0 เสื่อมโทรม
48.2 เสื่อมโทรม
57.2 เสื่อมโทรม
52.7 เสื่อมโทรม
48.3 เสื่อมโทรม
43.8 เสื่อมโทรม
56.2 เสื่อมโทรม
40.2 เสื่อมโทรม
39.5 เสื่อมโทรม
48.0 เสื่อมโทรม
56.3 เสื่อมโทรม
52.0 เสื่อมโทรม
48.8 เสื่อมโทรม
49.5 เสื่อมโทรม
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จุดที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อคลอง
คลองเหมืองใหม่
คลองกระทิง
คลองชะนาง
คลองบางแควอ้อม
แม่น้าแม่กลอง (วัดบางแคน้อย)
คลองยายชี
คลองข้างบ้านอารยอสนี
คลองตาสังฆ์
คลองวัว
ลาประโดงตาอยู่
ลาประโดงตาปุ่น
ลาประโดงป้าเสน่ห์
ลาประโดงยายตุ๋ง
ลาประโดงลุงเล้ง
คลองใกล้วัดสวนหลวง
คลองโพงพาง
คลองโพงพาง 2
คลองเป้ง
คลองกะพง
ลาประโดงยายราม
คลองดอนบุก
ลาประโดงวัดสาธุชนาราม
ลาประโดงปู่ชู
ลาประโดงตายัง
คลองตาพาน
ลาประโดงบุญนาค

พิกัด x
600482
599780
599465
599248
602640
602281
602154
601137
600469
599701
599806
599848
600209
600334
603496
603539
603700
601990
598756
597433
597579
597831
599092
599217
599300
599392

พิกัด y ธ.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 ต่้าสุด สูงสุด
1486080
71
54
51
52
51
51
51
71
1485907
54
52
52
52
52
46
46
54
1486136
49
54
54
55
54
55
49
55
1486525
51
42
42
42
43
42
42
51
1485276
46
50
50
50
50
50
46
50
1484786
46
43
44
44
45
40
40
46
1484551
55
40
40
41
40
40
40
55
1484123
61
59
59
70
57
58
57
70
1483883
52
60
56
51
60
57
51
60
1483243
57
51
50
51
50
50
50
57
1483365
38
43
53
54
51
55
38
55
1483512
49
59
59
59
56
58
49
59
1483714
48
50
49
50
49
61
48
61
1483789
51
61
61
61
46
49
46
61
1483371
58
58
69
69
69
59
58
69
1483046
47
58
58
59
57
53
47
59
1482377
46
52
53
54
51
52
46
54
1483947
36
46
47
47
46
60
36
60
1482247
50
44
39
42
40
41
39
50
1480925
53
44
41
40
40
37
37
53
1481213
46
54
51
51
51
45
45
54
1481442
61
39
40
40
39
46
39
61
1482657
59
47
47
47
43
60
43
60
1482180
70
46
46
46
46
47
46
70
1482884
56
59
60
61
60
49
49
61
1482978
60
48
50
60
46
61
46
61

เฉลี่ย
55.0
51.3
53.5
43.7
49.3
43.7
42.7
60.7
56.0
51.5
49.0
56.7
51.2
54.8
63.7
55.3
51.3
47.0
42.7
42.5
49.7
44.2
50.5
50.2
57.5
54.2

คุณภาพน้้า
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสือ่ มโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
พอใช้
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
เสื่อมโทรม
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4.795947
15.2072
3.112459
5.127244
5.259984
13.50251
29.74971
53.78264
16.05456
5.224875
11.35438
1.698443
164.86995

ขนาดพื้นทีแ่ หล่งน้้าตามระดับคะแนนคุณภาพน้้าอ้าเภออัมพวา (ตร.กม.)
พื้นดิน (ตร.กม.)
1
2
3
4
5
6
7
8
0.009604 0.02161 0.036383 0.023849 0.057206 0.004901 0.000308
0.097033 0.053845
0.006528 0.00503 0.0086 0.002633 0.004297 0.001912 0.017158
0.013677 0.057365 0.062044 0.051063 0.035027 0.135913 0.051841 0.004316
0.006264 0.0176
0.010567 0.009665 0.012038
0.010694 0.171737 0.012993 0.013493 0.038196 0.032382
0.277619
0.20167 1.178884
0.114936 0.012156
0.010154 0.054612 0.057941 0.001389 0.025897 0.204134 0.019462 0.097001
0.000909 0.025012 0.05431 0.067442
0.001912 0.018041 0.195441
0.023831 0.128109 0.369979 1.89436 0.133143 0.751074 0.251717 0.254505

ตารางที่ 4 รูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้้าผิวดิน ในอ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ต้าบล
แควอ้อม
ท่าคา
บางแค
บางช้าง
บางนางลี่
ปลายโพงพาง
แพรกหนามแดง
ยี่สาร
วัดประดู่
สวนหลวง
เหมืองใหม่
อัมพวา
อ้าเภออัมพวา

รวม
9
10
0.002193 0.001288 4.953291
0.004824 0.013407 15.37631
0.013817 0.003266 3.175699
5.53849
0.00901
5.325128
0.00164 0.007724 13.79137
30.02733
55.1632
16.18165
0.006834 0.005117 5.707416
0.000592 11.50264
1.913837
0.038318 0.031395 168.656356
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สาหรับการศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จะนาเอาฐานข้อมูล
ดัชนี คุณภาพน้าผิวดินที่ใช้ อุป โภคบริ โภคในอาเภออั มพวา จัง หวัด สมุ ทรสงคราม มาประมาณค่าในช่วงเชิ งพื้ นที่ ( Spatial
interpolation) ด้วยวิธี Kriging interpolation แล้วกาหนดค่าคะแนนของดัชนีคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคในอาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น 10 ระดับคะแนน เรียงลาดับจากค่าคะแนนดัชนีคุณภาพน้าผิวดินจากค่าสูงที่สุดในอาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปจนถึง ค่าต่าที่สุด ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วแบ่งเป็นช่วงด้วยวิธีการกาหนด
ช่วงเท่ากัน (Equal interval)
คุณภาพน้าต่า 1 คะแนน

คุณภาพน้าสูง 10 คะแนน

ผลการประมาณค่าด้วยวิธี Kriging interpolation และกาหนดค่าคะแนนของดัช นีคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้ อุปโภค
บริโภคในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 10 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลท่าคา
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 9 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลบางแค
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 8 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลสวนหลวง
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 7 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลเหมืองใหม่
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 6 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลสวนหลวง
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 5 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลบางช้าง
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 4 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลบางช้าง
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 3 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลยี่สาร
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 2 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลยี่สาร
ตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 1 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลบางช้าง
สรุปและอภิปรายผล
การอภิปรายผลบทวิเคราะห์นี้จะพรรณาถึงประเด็นที่สาคัญอาทิ การศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ใน
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะเริ่มต้นจากการกล่าวถึงการสร้างฐานข้อมูลคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภค
ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าคุณภาพน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคในอาเภออัมพวา จั งหวัดสมุทรสงครามมี
คุณภาพน้า 3 ระดับ คือ พอใช้ เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมากเทียบได้กับ มาตรฐานแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4
และประเภทที่ 5 ตามเกณฑ์ของสานักจัดการคุณภาพได้กรมควบคุมมลพิษ โดยส่วนใหญ่คุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุท รสงคราม จะเป็นมาตรฐานน้าผิวดินประเภทที่ 4 ได้ แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
เป็นพิเศษก่อน
สาหรับการศึกษารูปแบบเชิงพื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า รูปแบบเชิง
พื้นที่ของคุณภาพน้าผิวดิน ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตาลที่มีแหล่งน้าผิวดินที่ใช้อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพระดับ
10 คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลท่าคา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และมีการกระจายตั วของพื้นที่ชุมชนหรือ
เขตที่อยู่อาศัย ไม่หนาแน่น (ทัศนาวลัย อุฑารสกุล , ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ , 2553). และตาบลที่มีพื้นที่คุณภาพแหล่งน้าระดับ 1
คะแนนมากที่สุด คือ ตาบลบางช้าง ถึงแม้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจะพื้นที่เกษตรกรรม แต่เนื่องจากเป็นตาบลที่ มีพื้นที่ติดกับแม่น้า
แม่กลอง และมีแหล่งท่องเที่ยวอาทิ เช่น ตลาดน้าอัมพวา และบ้านพักและรีสอร์ต รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าว มีการกระจุกตัวของ
พื้นที่ชุมชนหรือเขตที่อยู่อาศัย ทาให้คุณภาพน้า ตาบลบางช้าง เสื่อมโทรมกว่าและมีระดับคะแนนที่ต่ากว่า พื้นที่อื่นๆในอาเภอ
อัมพวา (ภรณี จันตะมา และพัชราภรณ์ แต้อวง, (2553);กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์ และคณะ, 2557)
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ข้อเสนอแนะ
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ อีกทั้งยังมีจุดการท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่ รวมถึงที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หากจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีการ
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ดี พ อจะส่ ง ผลให้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ อั นเป็ นต้ น ทุ นการผลิ ต ที่ ส าคั ญ ของคนในพื้ นที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มความถี่ในการตรวจคุณภาพแหล่งน้าในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้าในพื้ นที่ให้มี ความอุ ดมสมบู รณ์อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ นอกจากนี้ควรเพิ่มปัจจัยในการตรวจวัดให้ เพิ่มมากขึ้น ตลอดจน
คานึงถึงปัจจัยเรื่องหยาดน้าฟ้าอันจะส่งผลต่อการดูดซึมสารพิษลงดินการสู่แหล่งน้าในธรรมชาติของพื้นที่ โดยเขตที่ควรให้
ความสาคัญในการเฝ้าระวังสูงสุดคืออาเภออัมพวา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส โดยการใช้ สารสกัดที่แตกต่างกันคือการสกัดด้วยเมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซน จากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ ( Carissa carandas L.) ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เก็บรวบรวมมาจากอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สาหรับวิธีการวิเคราะห์ทาการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด(Total
Phenolic Compound) โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteuเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดแกลลิก และทาการทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT ผลของการวิจัยพบว่า สารสกัดที่
ได้จากตัวทาละลายเมทานอล มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมากที่สุด คือมีปริมาณ83.170.03 มิลลิกรัมสมมูลย์ของ
กรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัดแห้ง ( mgGAE/g dry extract, gallic acid equivalent/g dryextract) รองลงมาเป็นสาร
สกัดที่ได้จากการสกัดด้วยเอทิลอะซิเทตโดยมีปริมาณ 57.400.02 mgGAE/g dry extractและสารสกัดเฮกเซน ซึ่งมีปริมาณ
21.940.06 mgGAE/g dry extract ตามลาดับเมื่อทาการทดสอบฤทธิต์ ้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging
assay เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน BHT (Butylated hydroxytoluene) พบว่าสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัด
ด้วยเมทานอลมีประสิทธิภาพในการกาจัดอนุมูลDPPH สูงที่สุดรองลงมาคือสารสกัดจากเอทิลอะซิเทตและสารสกัดเฮกเซนโดย
มีค่า SC50 เท่ากับ 0.0702±0.0 214, 0.1430±0.0024และ 0.3901±0.003 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลาดับผลของการวิจัย
ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการกาจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดด้วยเมทานอลและเอทิลอะซิเทตจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
สูงกว่าตัวควบคุมบวกคือ BHT ซึ่งมีค่า SC50 เท่ากับ 0.2813±0.0008มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สาหรับการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดโดยใช้ 3, 4-dihydroxy-L-phenylalanine (L-DOPA) เป็นสับสเตรท ผลของการวิจัยพบว่า
ประสิทธิภาพของสารสกัดด้วยเมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซนจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตรมีค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (% Inhibition) เป็น 50.57 ±0.01, 37.79±6.12 และ 40.33 ±2.53
ตามลาดับ เมื่อ เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานกรดโคจิก(Kojic acid) ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรให้ค่าร้อยละการ
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส เป็น 98.47±1.94
คาสาคัญ: มะม่วงหาวมะนาวโห่, สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด, การต้านอนุมูลอิสระ, ไทโรซิเนส
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Abstract
The purposes of this research were to examine the quantity of phenolic compound, totest free
radical scavenging capacity (antioxidant activity), and toinvestigatetyrosinase inhibition activity of Carissa
carandas L. fruit by using different extracted solvent: methanol, ethyl acetate, and hexane. The samples
used to analyze were gathered fromUmpawar District, Samootsongkram Province, Thailand in November,
2014. For the methodology, the total phenolic compound (TPC) was tested by using the Folin-Ciocalteu
colorimetric method compared with gallic acid as astandard.The free radical scavenging capacity was also
tested by using DPPH radical scavenging assay compared with the standard of butylated hydroxyl toluene
(BHT). The results were found that the total phenolic compound from methanol extractof C.carandas L.
fruithad the highest value of 83.170.03 mg gallic acid equivalent/g dryextractfollowed by ethyl acetate
(57.400.02 mgGAE/g dry extract) and hexane extracts (21.94  0.06mgGAE/g dry extract), respectively. In
consideration of testing the antioxidant activityby using DPPH radical scavenging assay compared withthe
standard ofbutylated hydroxyl toluene (BHT), it was found that the methanol extract was the most active
antioxidant followed by the ethyl acetate extract and the hexane extract, respectively. The values of
SC50were 0.0702±0.0214, 0.1430±0.0024and 0.3901±0.003 mg/ml, respectively. The results indicated that
the free radical scavenging capacity of DPPH of the methanol extract and the ethyl acetate extract from
C.carandas L.fruit was greater than BHT (SC50 =0.2813±0.0008mg/ml). For testing the tyrosinase inhibitory
activity by using 3, 4-dihydroxy-L-phenylalanine (l-DOPA) as a substrate., it was found thatthe
activityofmethanol extract, ethyl acetate extract, and hexane extract from C.carandas L. fruit at the
concentration of 1 mg/mL had the percentage of inhibition of the enzyme tyrosinasewith the values of
50.57±0.01, 37.79±6.1 and 40.33±2.53, respectivelycompared with a standard tyrosinase inhibitor,kojic acid
98.47±1.94%.
Keywords: Carissa Carandas L. fruit,total phenoliccompound, antioxidant activity, tyrosinase
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บทนา
มะม่วงหาวมะนาวโห่หรือ หนามแดง เป็นพืชสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป อยู่ในวงศ์
Apocynaceaeมีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Carissa carandasL. มีสรรพคุณทางยา ใช้รักษาหิด (scabies) รักษาขี้กลาก แก้คัน บรรเทาอาการปวด ( analgesic) ใช้
ลดการอักเสบ (anti-inflammatory) ลดไข้ ( antipyretic) ถ่ายพยาธิ ยาบารุงหัวใจ ( cardiotonic) รักษาโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ ( antirheumatic) ยากันชัก ( anticonvulsant) ฤทธิ์ป้องกันโรคตับ (hepatoprotective) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
(free radical scavenging) ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย (antibacterial) และต้านเชื้อไวรัส (antiviral) (Singh and Uppal, 2015)
นอกจากนี้ ยังใช้แก้โรคบิด แก้ท้องเสีย แก้ปวดฟัน และรักษาแผลในปากเป็นต้นจากคุณสมบัติและศักยภาพดังกล่าวโดยเฉพาะ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงทาให้มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความสนใจในการนามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการพัฒนา
เป็นยารักษาโรค การนามาแปรรูปเป็นอาหารบารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เป็นต้น
อนุมูลอิสระ (free radicals) หมายถึงสารที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยว (unpaired electrons) ในอะตอมหรือโมเลกุล
เป็นสารที่ไม่เสถียร สามารถดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นมาแทนที่อิเล็กตรอนที่ขาดหายไปได้อย่างว่องไว เพื่อให้ตัวเองเกิด
ความสมดุลหรือเสถียรอนุมูลอิสระพบได้ทุกแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายและจากกระบวนการเมแทบอลิซึมภายใน
ร่างกาย สามารถทาลายชีวโมเลกุลต่างๆในร่างกายทั้งในเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิตในสภาวะที่มีความผิดปกติ
จะส่งผลให้ร่างกายเกิดการสะสมของอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้นจนทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ที่อยู่
ภายในร่างกาย และเป็นสาเหตุให้เซลล์ตายได้อีกทั้งยังก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในเซลล์ อาจทาให้เกิดโรคในระบบ
ต่างๆได้แก่ ในระบบผิวหนังทาให้เกิดภาวะ Aging เช่น การเกิดรอยเหี่ยวย่น (wrinkle) การเกิดจุดด่างดาจากวัยที่เพิ่มขึ้น
(lipofuscin spot) หรือเป็นมะเร็งผิวหนังบางชนิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคความจาเสื่อม (Alzheimer’s disease) โรคข้อ
อักเสบ (arthritis) โรคภูมิแพ้ (allergies)เป็นต้น นอกจากนี้อนุมูลอิสระยังอาจเกิดจากการได้รับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค การได้รับ
รังสีเช่นรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอ็กซ์รังสีแกมมาการได้รับมลภาวะจากสภาพแวดล้อมเช่นควันบุหรี่ เขม่าควันจากท่อไอเสีย
รถยนต์ สารที่เกิดจากการประกอบอาหารการรับประทานยารักษาโรคบางชนิดอาจก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาในกลุ่มต้านจุลชีพและต้านมะเร็งเนื่องจากมีฤทธิ์เสริมปฎิกิริยาออกซิเดชั่น (Gressieret al., 1994)อนุมูลอิสระเหล่านี้
สามารถถูกกาจัดหรือลดความรุนแรงด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งมาจากการสังเคราะห์และสารต้านอนุมูล
อิสระที่ได้จากธรรมชาติ (Natural antioxidants) จากแนวโน้มของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความสนใจและนิยมเลือกใช้สารสกัด
จากธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัวมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความสามารถในการบารุงและปกป้อง
ผิวพรรณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและความสามารถในการช่วยชะลอความชราได้เทียบเคียงกับสารสังเคราะห์ที่ได้
จากห้องปฏิบัติการและมีความเชื่อมั่นว่าสารจากธรรมชาติมีความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ
สังเคราะห์ สารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากธรรมชาติมักเป็นอนุพันธ์ของสารประกอบฟีนอลิก (phenolic compound) พบมาก
ในพืชสารเหล่านี้ ได้แก่ แทนนิน ( tannin) และสารแคทิชิน (catechin) จากใบชาสารเคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoids)จาก
ขมิ้นชันสารไลโคปีน (lycopene) จากผลมะเขือเทศและสารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) จากพืชผักสีม่วงเป็นต้น
ปัจจุบันการผลิตเครื่องสาอาง มัก มีการเติมส่วนผสมของสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ซึ่งเป็นเอนไซม์ประเภท copper-containing polyphenolxidaseและมีความสาคัญในการสร้างเม็ด
สีเมลานิน (melanogenesis)ในผิวหนังโดยปกติเมลานินทาหน้าที่ป้องกันผิว ผม และตา จากแสงแดด แต่หากมีเมลานินมาก
เกินไปจะทาให้ผิวหนังมีสีคล้าหรือเกิดฝ้าได้ นอกจากนี้ ยังอาจทาให้เกิด neurodegenerative disorders เช่น การเกิดโรค
Parkinson’s กระบวนการสร้างเมลานินเกิดจากการมีเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาระหว่างไทโรซีน ( tyrosine) กับ
oxygen ได้เป็น DOPA และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน DOPA ได้เป็นdopaquinoneซึ่งจะทาปฏิกิริยาต่อจนได้เป็นเมลานิน
(Zenginet al, 2015)ดังนั้นการเติมสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจึงช่วยในการยับยั้งการสร้างเมลานินทาให้
สามารถนาไปใช้ในการรักษาโรคผิวหนังบางชนิดเช่นฝ้าหรือกระได้นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นสารที่ช่วยทาให้ผิวขาว
กระจ่างใส (whitening agent) ที่ใช้ในเครื่องสาอางอีกด้วยส่วนสารต้านอนุมูลอิสระมีสรรพคุณทาให้ผิวหน้าขาวสดใส ไม่มีฝ้า
หรือรอยเหี่ยวย่น ปัจจุบัน มีการนาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งไทโรซิเนส มาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสาอางที่ต้องการทาให้ผิวขาว
กระจ่างใส ผลิตออกมาวางจาหน่ายและเป็นที่นิยมกันมาก นอกจากนี้ พบว่า อนุมูลอิสระยังมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเม
ลานินสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจึงสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ด้วยเช่นกัน
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Wetwitayaklungและคณะ (2012) นาสารสกัดเมทานอลจากส่วนเนื้อและเปลือกผลไม้ 21 ชนิดจากในประเทศ
และต่างประเทศมาวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธFี olin-Ciocalteu
reagent และTrolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) พบว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สุกจะให้ร้อยละผลผลิต (%
yield) ของสารสกัดมากกว่าผลดิบ ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ กิตติมากออารีพิทักษ์ (2552) ที่ได้ทาการสกัดผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ดิบและสุกด้วย 95 เปอร์เซ็นต์เอทานอลพบว่าผลดิบให้เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบสูงกว่าผลสุกเมื่อนาสารสกัดมา
ทดสอบการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH scavenging assay พบว่าสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สุกสามารถต้าน
อนุมูลอิสระดีกว่าสารสกัดจากผลดิบโดยเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลดิบมีค่า IC50 เป็น 400 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (ppm)ส่วนสารสกัดจากผลสุกมีค่า IC50 เป็น 225 ppm
Verma และคณะ (2014)ศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมทานอลจากใบมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดย
วิธี DPPH radical scavenging activity พบว่าให้ค่า IC50 = 73.12 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (μg/ml) ค่า H2O2 scavenging
activity ให้ค่า IC50 เป็น 84.03 μg/mlการศึกษาของ วชิราภรณ์ผิวล่องและคณะ (2013) พบว่า สารสกัดจากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่สุก ที่สกัดด้วย 40% เอทานอล ให้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging activity
ปริมาณฟิโนลิกทั้งหมด และปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดสูงที่สุดโดยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลดิบผลกึ่งสุกและผลสุกมีค่า
เป็น 0.85±0.03, 1.96±0.24 และ 2.42±0.41 mg AAE/g ปริมาณฟิโนลิกทั้งหมดคือ 1.25±0.16, 3.60±0.72 และ
4.67±0.41 mgGAE/g และปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด เท่ากับ 0.33±0.04, 2.55±0.15 และ 54.80±6.07 mg/l จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นได้ว่า ปริมาณสารฟิโนลิกทั้งหมดและปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมด มีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระในทุกระยะการสุก
จากเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจและมี
แนวโน้มในการเลือกซื้อจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมะม่วงหาวมะนาวโห่จึงเป็นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
นามาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ยารักษาโรค หรืออาหารเพื่อสุขภาพ เป็นอย่างมาก ในงานวิจัยนีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสาร
สกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเทต และเมทานอล เพื่อให้ได้ข้อมูลในการนามะม่วง
หาวมะนาวโห่มาใช้เป็นวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้สูงสุด เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะม่วง
หาวมะนาวโห่อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วย
ตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเทต และเมทานอล
2. เพื่อ
ทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
3.เพื่อทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
ระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บตัวอย่าง
ตัวอย่างผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เก็บจากอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน
2557
การสกัดสารสาคัญ
นาผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มสี ีชมพูจนเป็นสีแดงเข้มเกือบดามาล้างให้สะอาด วางจนสะเด็ดน้า นามาผ่าซีกแกะเมล็ด
ออก นาส่วนเนื้อไป อบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง นาผลแห้งไปแช่ในตัวทาละลายเฮกเซน
เอทิลอะซิเทตและเมทานอล โดยใช้ปริมาณตัวอย่างต่อตัวทาละลายอัตราส่วน 1:10 โดยน้าหนักต่อปริมาตรปิดภาชนะให้สนิท
ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 7-10 วัน ในการแช่ให้เขย่าขวดบ่อยๆ นาสารสกัดมากรอง ผ่านกระดาษกรองWhatman No.1 จากนั้นนาไป
ระเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator) จนแห้งสนิท จะได้สารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเทตและ
เมทานอล ชั่งน้าหนักสารสกัดที่ได้เก็บไว้ใช้ทาการทดลองต่อไป
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การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดใช้วิธFี olin-Ciocalteuสร้างกราฟมาตรฐานของสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก โดยละลายกรดแกลลิกในเมทานอล ให้มีความเข้มข้นเป็น 0,0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25 และ 0.5
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การทดสอบทาโดยการนาสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นต่างๆกัน หรือ สารสกัดที่ละลาย
ในเมทานอลปริมาตร 125 ไมโครลิตรมาผสมกับน้ากลั่น 500 ไมโครลิตร แล้ว เติมFolin-Ciocalteu reagent จานวน 125
ไมโครลิตรเขย่าผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ประมาณ 6 นาทีจากนั้นเติมสารละลาย7% (w/w)โซเดียมคาร์บอเนต ปริมาตร 1.25
มิลลิลิตร เติมน้ากลั่น 1 มิลลิลิตรเพื่อปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 3 มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันนาไปตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องในที่มืดเป็น
เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีและนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตรด้วยเครื่อง UV-VIS
Spectrophotometer ทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง (triplicate) นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน
ระหว่างความเข้มข้นของกรดแกลลิกที่ความเข้มข้น0.3125–10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรและค่าการดูดกลืนแสง จากนั้นคานวณหา
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในรูปมิลลิกรัมสมมูลย์ของกรดแกลลิกต่อกรัมของสารสกัดแห้ง (mgGAE/g dry extract)
โดยเทียบจากกราฟมาตรฐานแกลลิก
การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีDPPH radical scavenging assay
เตรียมสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ เและสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน BHT โดยละลายในเมทานอลให้มี
ความเข้มข้นต่างๆกัน นาสารสกัดหรือสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน BHT ปริมาตร 500 ไมโครลิตรผสมกับสารละลาย DPPH
(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) ความเข้มข้น0. 3 มิลลิโมลาร์ (mM) ปริมาตร 500 ไมโครลิตรบ่มที่อุณหภูมิห้องในที่มืด
เป็นเวลา 30 นาทีนามาวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตรทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ้า
(triplicate) จากนั้นคานวณเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระดังสูตร
% DPPH radical scavenging activity = (A–B)/A x 100
โดยที่ A เป็นค่าการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาควบคุม (ซึ่งประกอบด้วยสารทั้งหมดยกเว้นตัวอย่างทดสอบ) และ
B เป็นค่าการดูดกลืนแสงจากตัวอย่างทดสอบ
คานวณหาค่าความเข้มข้นของตัวอย่างที่ทาให้เกิดการยับยั้งอนุมูลอิสระ 50% (SC50) จากกราฟระหว่าง
เปอร์เซนต์การยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่
การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยดัดแปลงจากวิธีของSuganyaและคณะ ( 2015) โดยละลายสาร
สกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ในตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเทตและเมทานอลใน 50% DMSO ให้มีความเข้มข้นต่างๆ
กันจากนั้นนามาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส เปรียบเทียบกับสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมาตรฐาน
Kojic acidในช่วงความเข้มข้น 0.015625-1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรโดยเติมสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่ความ
เข้มข้นต่างๆปริมาตร 40 ไมโครลิตรลงใน 80 ไมโครลิตร ของสารละลาย0.1 M phosphate buffer (pH 6.8)เติมสารละลาย
L-dopa ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรปริมาตร 40 ไมโครลิตร และเอนไซม์ไทโรซิเนส 200 ยูนิตต่อมิลลิลิตรปริมาตร
40 ไมโครลิตรผสมตัวอย่างให้เข้ากันในหลุมของ 96-well microplates บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 30 นาที จากนั้น
วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 490 นาโนเมตรด้วย 96-well Microplate Readers ทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ้า (triplicate)
คานวณหาค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (% Inhibition) ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ และสารมาตรฐาน
กรดโคจิก ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จากสูตรคานวณดังนี้
% Inhibition = (Acontrol−Asample) / Acontrol x 100
โดยAcontrolเป็นค่าการดูดกลืนแสงของปฏิกิริยาควบคุมซึ่งประกอบด้วยสารทั้งหมดโดยเติม 50% DMSO แทนสาร
ตัวอย่าง
Asampleเป็นค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง - ค่าการดูดกลืนแสงของ Blank sample
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลอดทดสอบ 0.1 M phosphate buffer pH 6.8 50% DMSO Test sample Tyrosinase solution L-Dopa
(l)
(l)
(l)
200 units/ml
(l)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A (control)
80
40
40
40
A (sample)
80
40
40
40
Blank sample
120
40
40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
จากการวิเคราะห์สารสกัดที่ได้จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่ามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดอยู่ในช่วง
21.94  0.06 ถึง 83.17  0.03 mgGAE/g dry extractโดยพบมากที่สุดในสารสกัดเมทานอล รองลงมาคือ สารสกัด
เอทิลอะซิเทต และสารสกัดเฮกเซน มีปริมาณเป็น 83.170.03, 57.400.02 และ 21.94  0.06mgGAE/g dry extract
ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Radical Scavenging Assay
ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการกาจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จากสารสกัด ทั้ง 3
ชนิด แสดงในตารางที่ 1 พบว่า ให้ค่า SC50 ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)โดยสารสกัดเฮกเซนมี
ประสิทธิภาพในการกาจัดอนุมูล DPPH สูงที่สุดรองลงมาคือสารสกัดจากเมทานอล และสารสกัดเอทิลอะซิเทตมีค่า SC50 เป็น
0.0702±0.0214, 0.1430±0.0024และ 0.3901±0.003 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) ตามลาดับและสารสกัดมีฤทธิ์ในการ
กาจัดอนุมูล DPPH เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารสกัดที่เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการกาจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัด
เฮกเซนและเมทานอลของผลมะม่วงหาวมะนาวโห่สูงกว่าตัวควบคุมบวกคือBHT ซึ่งมีค่า SC50 เท่ากับ 0.2813±0.0008
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเทตมีประสิทธิภาพในการกาจัดอนุมูล DPPH ต่ากว่า BHT
ตารางที่ 1 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วย 1 ,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)ของสารสกัดจากผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สกัดด้วยตัวทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเทต และเมทานอล
ตัวทาละลาย

DPPH assay
SC50 (mg/ml)

เฮกเซน
เอทิลอะซิเทต
เมทานอล

0.3901±0.0033c
0.1430±0.0024b
0.0702±0.0214a

Total
PhenolicsmgGAE/g
dry extract
21.940.06a
57.400.02b
83.170.03c

หมายเหตุ :ตัวอักษรต่างกันอยู่ในคอลัมน์เดียวกัน แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 (p < 0.05) จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple range test
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จากตารางที่ 1การวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผล
มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยทาละลาย เฮกเซน เอทิลอะซิเทตและเมทานอล พบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่
วิเคราะห์ได้จะมีค่าแปรผันตามค่า % DPPH radical scavenging activity ที่ได้จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี
DPPH โดยค่า % DPPH radical scavenging activity ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มีค่าสูง จะให้ค่า SC50 ต่า
การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
เมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบกับสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมาตรฐานกรดโคจิก
(Kojic acid) ด้วยวิธีโดปาโครมพบว่า ค่า ร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (% Inhibition) ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่สกัดด้วยเมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซน ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเป็น 50.57±0.01%,
37.79±6.12% และ 40.33±2.53% ตามลาดับ แต่มีค่าน้อยกว่าสารมาตรฐานกรดโคจิกที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ซึ่งให้ค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส สูงถึง 98.47±1.94
สรุปและอภิปรายผล
จากการนาสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวทาละลายชนิดต่างๆมาวิเคราะห์หาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด พบว่า ในสารสกัดเมทานอลมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดเอทิลอะซิเทตและสารสกัด
เฮกเซน ตามลาดับ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการแยกสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด จากราก ลาต้น และใบของต้น
Thymus numidicusPoir. ซึ่งพบว่าเมทานอลเป็นสารสกัดทุกส่วนของพืชที่ดีที่สุด รองลงมาเป็น เอทิลอะซิเทต และ
ปิโตรเลียมอีเทอร์ ( petroleum ether) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีขั้วของตัวทาละลายจะทาให้การละลายของสารฟีนอลิก
เพิ่มขึ้น ดังนั้นการสกัดด้วยตัวทาละลายที่มีขั้วจะได้สารฟีนอลิกมากกว่าตัวทาละลายที่ไม่มีขั้ว (Ben El Hadj Aliet al., 2014)
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของตัวทาละลายแต่ละชนิดที่ใช้ในการทดลอง คือเมทานอล เอทิลอะซิเทตและเฮ
กเซน มีผลต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกัดแต่ละชนิดและเมื่อมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงจะ
พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นด้วย และยิ่งสารสกัดมีองค์ประกอบของสารพอลิฟีนอลิกสูงจะแสดงสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระได้ดี (Shuklaet al., 2016) ดังนั้นปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจึงเป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ มีรายงานวิจัยวิจัยอื่นๆได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างสมบัติการต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณสาร
สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่ การสกัดสารสกัดจากเห็ด พบว่ามีสารประกอบฟีนอลิกปริมาณมากโดยสารนี้จะมีวงแหวนเบนซี
นซึ่งมีหมู่ไฮดรอกซิลตั้งแต่ 1 หมู่ขึ้นไป ทาให้มีฤทธิ์กาจัดอนุมูลอิสระได้ดี (Alamet al., 2012)
การวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการทาลายอนุมูลอิสระ DPPH เป็นการทดสอบโดยวิธีทางเคมี มี DPPH•
เป็นอนุมูลอิสระซึ่งสารนี้เป็นสารสังเคราะห์ที่คงตัว มีสีม่วงเมื่อทาปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระจะทาให้สีม่วงจางลงจนเป็น
สีเหลืองข้อเสียของวิธีนี้ คือ DPPH•ค่อนข้างเสถียรไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเหมือนอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายจริง จึงทาให้
เกิดปฏิกิริยาได้ช้าทาให้ค่าการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่วัดได้น้อยกว่าความเป็นจริงนอกจากนี้ การวิเคราะห์ต้องทาใน
ปฏิกิริยาที่เป็นแอลกอฮอล์จึงทาให้โปรตีนเกิดการตกตะกอน ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่เป็นเลือดหรือตัวอย่าง
ที่มีโปรตีนได้อีกทั้งหากมีสารปนเปื้อนบางชนิดและพวกโลหะจะรบกวนการวิเคราะห์ได้เนื่องจากสารเหล่านี้สามารถทาหน้าที่
เป็นตัวรีดิวซ์ทาให้สีของอนุมูลอิสระจางลงได้แต่ข้อดีของวิธีนี้คือเป็นวิธีที่สะดวกจึงเป็นที่นิยมนาไปใช้ในการวิเคราะห์สารสกัด
จากธรรมชาติและได้ผลดีจากการทดสอบฤทธิ์การกาจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดจากผลของมะม่วงหาวมะนาวโห่ ที่สกัดด้วย
ทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเทตและเมทานอล โดยทาการทดสอบที่ความเข้มข้นของสารสกัด 0.015625, 0.03125, 0.0625,
0.125, 0.25 , 0.5, 1.0และ 2.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรพบว่า ฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่มีความสอดคล้องไปทางเดียวกัน คือฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูล DPPH เพิ่มขึ้นเมื่อมีความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มขึ้น
โดยที่ความเข้มข้นเดียวกัน สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูล DPPH สูงที่สุดมีเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระสูงสุด
ให้ค่า SC50 เป็น 0.0702±0.0 214 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรรองลงมาคือสารสกัดเอทิลอะซิเทตและเฮกเซน ตามลาดับโดยมีค่า
SC50 เป็น 0.1430±0.0024และ 0.3901±0.0033มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลาดับ เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน BHT (positive
control) ซึ่งให้ค่า SC50 เป็น 0.2813±0.0008มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ผลของการวิจัยนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า ความสามารถในการเป็น
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สารยับยั้งอนุมูลอิสระหรือการกาจัดอนุมูล DPPH ของสารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเทตจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าสารมาตรฐาน BHT
จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่สกัดด้วยทาละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเทตและเมทานอล พบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่วิเคราะห์ได้
สอดคล้องกับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ทดสอบด้วยวิธี DPPH โดยปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์หรือมีค่าแปรผันตามกับค่าร้อยละ ( %) DPPH radical scavenging activity ที่ได้จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
อนุมูลอิสระ
ดังนั้นปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่มากขึ้นอาจมีผลต่อการทาให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นด้วย
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
Lin และคณะ ( 2006) ที่ทาการวิเคราะห์พบปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกใน soybean Koji extract จากการวิเคราะห์ พบว่ามีระดับสูงและมี ความสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระที่เพิ่มมากขึ้น (Shukla et al., 2016) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารประกอบฟีนอลิกและสารฟลาวานอยด์
ในพืชบางชนิดซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารนี้สามารถออกฤทธิย์ ับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
(anticholinesterase)ได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีการ ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระกับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในพืชบาง
ชนิดแต่กลับพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่า 0.1อาจเนื่องมาจากสารฟีนอลิกทีแตกต่างกันนั้น
ทาให้ความแรงต่อการต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน สารฟีนอลิกบางชนิดอาจมีการเสริมฤทธิ์กันในการทางาน อีกทั้ง ฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระอาจไม่ได้เกิดจากสารต้านอนุมูลอิสระแต่เพียงอย่างเดียวทั้งนี้อาจเกิดจากกลไกในระบบอื่นด้วย ( Abdillahiet
al., 2011)
เมื่อทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนสเทียบกับกรดโคจิกซึ่งเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
มาตรฐานด้วยวิธีโดปาโครมพบว่าค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (% Inhibition) ของสารสกัดจากผลมะม่วงหาว
มะนาวโห่ที่สกัดด้วยเมทานอล เอทิลอะซิเทต และเฮกเซน ที่ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าเป็น 50.57±0.01%,
37.79±6.12% และ 40.33±2.53% ตามลาดับ จากการทดลองที่ความเข้มข้นเท่ากันพบว่าสารสกัดเมทานอลมีค่า ร้อยละการ
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส สูงสุด ส่วนสารสกัด เอทิลอะซิเทตและเฮกเซนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสใกล้เคียงกัน แต่สารสกัด
ทั้ง 3 ชนิด มี ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสน้อยกว่าสารมาตรฐานกรดโคจิก จากการทดลองได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
กรดโคจิก (positive control) ที่ความเข้มข้น 0.125–1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรพบว่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของ
กรดโคจิก มีค่าสูงถึง 98.47±1.94 เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองของ Alamและคณะ (2012) ซึ่งได้ทาการทดลองหาค่าร้ อย
ละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของวิตามินซี และกรดโคจิก ซึ่งเป็นสารที่มี ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ดี โดยทาที่ความ
เข้มข้น 0.125–1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ได้ค่าร้อย ละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส เป็น 75.12–92.74 และ 91.23–99.00
ตามลาดับ โดยการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส อาจเกิดจากหมู่ไฮดรอกซิล ( OH) ของสารประกอบฟีนอลิกซึ่งสามารถเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนที่บริเวณเร่ง ( active site) ของเอนไซม์ แล้วเกิดการยับยั้งการทางานของเอนไซม์ รวมทั้งสารชนืดอื่นๆ ที่สามารถ
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ได้โดยการเข้าไปจับที่บริเวณเร่งของเอนไซม์ แล้วทาให้เกิดหมู่ที่เกะกะ ( steric hindrance)หรือการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเอนไซม์ นอกจากนี้ กรดแกลลิก ยังเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ได้ด้วยดังนั้นสารที่มีสมบัติต้าน
ออกซิเดชันอาจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สาคัญต่อการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ( Fatiha et al., 2015)การศึกษาของ Chen
และคณะ (2010) ได้ทาการทดสอบฤทธิก์ ารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส การต้านอนุมูลอิสระ การต้านเชื้อจุลินทรีย์ และการต้าน
มะเร็งของสารสกัดจากประคาดีควาย ( Sapindusmukorossi) พบว่าสารสกัดเมทานอลซึ่งเป็นสารสกัดที่มีขั้วจะมีฤทธิ์ ยับยั้ง
เอนไซม์ไทโรซิเนส ได้ดีกว่าตัวทาละลายชนิดอื่น โดยสารที่ถูกสกัดออกมาอาจเป็นสารที่มีขั้วประเภทพอลิฟีนอลและฟลาวา
นอยด์ จากการศึกษาจลนศาสตร์ของการยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิเนส พบว่าสารที่นามาทดสอบต้องมีความบริสุทธิ์จึงจะสามารถ
ทาให้เกิดปฏิกิริยาการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ได้ดี อย่างไรก็ตาม กลไกการยับยั้งปฏิกิริยา ของเอนไซม์ไทโรซิเนส ยังไม่ทราบ
แน่ชัด
ผลจากการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่พบว่า ในสาร
สกัดเมทานอลให้ผลดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดเอทิลอะซิเทตและสารสกัดเฮกเซน โดยมีค่าเป็น 83.170.03, 57.400.02
และ 21.94  0.06mgGAE/g dry extract ตามลาดับ
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2.
การหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPHของสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่า สารสกัด ที่ได้จากการ
สกัดด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ในการกาจัดอนุมูล DPPH สูงที่สุด ให้ค่า SC50 เป็น 0.0702±0.0 214 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรรองลงมา
คือสารสกัดเอทิลอะซิเทตและเฮกเซน ตามลาดับโดยมีค่า SC50 เป็น 0.1430±0.0024และ 0.3901±0.0033มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตรตามลาดับ และพบว่า สารสกัดเมทานอลและสกัดเอทิลอะซิเทตประสิทธิภาพ ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารมาตรฐาน
BHT ซึ่งให้ค่า SC50 เป็น 0.2813±0.0008มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรที่ความเข้มข้นเดียวกัน
3. สารสกัด
จากเมทานอลมีค่าร้อยละการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส สูงสุดเป็น 50.57±0.01 ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิ
เทตและเฮกเซนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสน้อยกว่า
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาการแยกสารสกัดจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่โดยการใช้ตัวทาละลายอินทรีย์ชนิดอื่น
2. ควรมีการศึกษาฤทธิ์การกาจัดอนุมูลอิสระจากส่วนอื่นของมะม่วงหาวมะนาวโห่
3. ควรมีการทดสอบความสามารถในการกาจัดอนุมูลอิสระโดยวิธีอื่นๆเพิ่มด้วย
4. ควรแยกสารสกัดแล้วนามาทาให้บริสุทธิ์ก่อนนาไปทาการวิเคราะห์
5. ควรนาสารสกัดเมทานอลและเอทิลอะซิเทตจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยขน์ต่างๆ
ได้แก่ การนามาแปรรูปเป็นอาหารเสริมสุขภาพ การนาไปใช้ทาเป็นส่วนผสมของเครื่อสาอางและประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายได้
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บทคัดย่อ
ชามะเลียงLepisanthesfruticosa อยู่ในวงศ์ Sapindaseaeเป็นพืชในวงศ์เดียวกับลาไย หรือ ลิ้นจี่ ชามะเลียงมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา เช่น รากใช้แก้ไข้แก้เลือดกาเดา ผลใช้ต้มกินแก้ท้องเสีย มีการพบสารกลุ่ม ไฮยาลูรอนิค ( hyaluronicacid ) มีฤทธิ์ทาให้ผิว
เต่งตึง และ มีสารในกลุ่มของฟีนอลลิก ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ข้อมูลการวิจัยของชามะเลียงยังมีอยู่น้อย งานวิจัยนี้จึงศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เริ่มจากการหมักผงของใบและกิ่งชามะเลียงในตัวทาละลายเมทานอล(C1)
เมทานอล : น้า ในอัตราส่วน(4:1)(C2) และ 1:4(C3) เมื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี TLC screening โดยจุดสาร
สกัด C1-C3 ที่ถูกชะด้วยระบบตัวทาละลายMeOH : CHCl3 :H2O (10:90:1) จากนั้นฉีดพ่น DPPH บนแผ่น TLC พบว่าสาร
สกัดทั้ง 3 ส่วนมีจุดสีเหลืองขึ้น จึงหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยนาสาร C1-C3 วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 516 nm ได้ค่า
inhibitory concentration (IC50)ได้ผล C1-C3 เป็น 149.51 224.76 และ 160.92 µg/ml ตามลาดับ C1 มีผลต้านอนุมูล
อิสระสูงสุด เมื่อแยกแฟรกชันต่อไปโดยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟี ในระบบตัวทาละลายเฮกเซน-เอทิลอะซิเตด-เมทานอล
ตามลาดับ ได้กลุ่มสารเป็น F1 - F5 และพบสารสาคัญ คือgylcosphingolipids and phytosterylglycoside จากนั้นจึง F1
– F5 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อDPPH แสดงค่า IC50เป็น 44.4 32.8 35.2 43.1 และ 55.3 µg/ml ตามลาดับ เมื่อนา
gylcosphingolipids มาบรรจุในรูปแบบของเม็ดบีด ใช้นวัตกรรมไมโครเอนแคปซูเลชัน (microencapsulation) สร้างเม็ดบีด
ใช้คาร์ราจีแนนและโซเดียมอัลจิเนต เป็น ผนัง (wall) ส่วน น้ามันส้มโอ เป็น core และพบว่าสูตรการสร้างเม็ดบีดที่ดีสุด คือ
สูตร4 ซึ่งมีอัตราส่วนดังนี้ แคปป้า-คาร์ราจีแนน:โซเดียม-อัลจิเนต:cetyl alcohol:gylcosphingolipids (0.5: 0.2: 0.5: 2.0) มี
ความคงตัวต่อ propylene glycol มีลักษณะกลม ไม่แข็งตัวง่าย และ มีเสถียรภาพดีใน 0.3 % CaCl2มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
โดยเฉลี่ยเป็น 2.3-.25 มิลลิเมตร. นอกจากนี้ได้หาปริมาณgylcosphingolipids ที่ดูดซับในเม็ดบีด โดยนาเม็ดบีดสกัดด้วยเม
ทานอล วัดด้วยเครื่อง UV ที่ความยาวคลื่น250 นาโนเมตร เทียบกับสารละลายมาตรฐานความเข้มข้นสูงสุด 1000 พีพีเอ็ม ได้
gylcosphingolipids ที่ถูกดูดซับเป็น 62.7% เม็ดบีดถูกนามาทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษโดยวิธี Human forecast
fibroblast(HFF) พบว่าจานวนเซลล์ยังคงมีชีวิตอยู่ในช่วง 75-82% ซึ่งแสดงถึงไม่เป็นพิษต่อเซลล์
คาสาคัญ: ชามะเลียง เม็ดบีดเจล ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ความเป็นพิษ

Abstract
Lepisanthesfruticosa is a Sapindaseae family which has been used as medicinal plants,
antipyretic, antidiarrheal. The cosmetic tests indicated hyaluronic acid compound for anti-ageing and
phenolic compounds for anti-tryrosinase.The phytochemical and pharmacological of this plant are
scarcely found. The study, leaves and twigs of Lepisanthesfruticosamacerated with 3 solvent system.
MeOH, MeOH: H2O (4:1) and MeOH:H2O (1:4) were C1, C2 and C3, respectively. The solvents were
removed under reduced pressure by rotary evaporator and freeze dryer. C1-C3 showed % radical
scavenging and IC50 were 149.51 224.76 และ 160.92 µg/ml, respectively. C1 were separated by column
chromatography by hexane-ethylacetate-MeOH in the gradient system, and gave F1-F5 fractionsand
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compounds of gylcosphingolipids and phytosterylglycoside.F1-F5 showed % radical scavenging and IC 50
were 44.4 32.8 35.2 43.1 และ 55.3 µg/ml respectively.
The microencapsulation was developed for beads loaded with gylcosphingolipids for enhancement
of stability and compatibility. Carragenan and sodium alginate was mixed for wall of gylcosphingolipids.
The studied preparation factor performed by dropping emulsion of gylcosphingolipids containing of kappa
carrageenan: sodium alginate :cetyl alcohol : gylcosphingolipids ( 0.5 : 0.2 : 0.5 : 2 ) and form the beads in
0.3 % calcium chloride. Gylcosphingolipids beads sizes were determined by microscope are diameter 2.3 2.5 mm. The stabilities of loads beads were storage for 1 month in propylene gylcol. Quantification of
gylcosphingolipidsin loaded beads by extracted with methanol and determined by UV spectrometerat
max 250 nm and compared with standard curve of 1000 ppm of gylcosphingolipids. The absorbed in
beads were 62.7%. The toxicity tests by Human forecast fibroblast (HFF) showed 75-82% cells viable.
Keywords: Lepisanthes fruticose,micro-beads, antioxidant, toxicity
บทนา
ชามะเลียง พบได้ในภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศไทย และพบในเอเซียตะวันออกฉัยงใต้ เช่น อินโดนีเซีย ใน
ภาคกลางพบบริเวณริมตลิ่งน้าท่วมถึง ทนสภาพน้าท่วมขังได้เนื่องจากเป็นพืชเพาะพันธ์ด้วยเมล็ด มีการใช้ต้นชามะเลียงเป็น
สุนไพร เช่น รากใช้แก้ไข้ แก้เลือดกาเดา ใบใช้ประกอบอาหาร ผลใช้ต้มกินแก้ท้องเสีย (1) นอกจากนี้ยังพบว่าชามะเลียงมี
สารอนุพั นธ์ของไฮยาลูโรนิค มีฤทธิ์ทาให้ ผิวเต่งตึ ง และ มีสารในกลุ่มของฟีนอลลิ ก ซึ่งมีฤ ทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (2) งานวิจัย
เกี่ยวกับชามะเลียงนั้น ยังมีน้อยมาก ทั้งที่เป็นพืชที่มีอยู่โดยทั่วไป ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งจะสารสาคัญในกลุ่มของไฮยาลู
โรนิก แอซิด เพื่อประโยชน์ทางยา เครื่องสาอางค์ และเป็นข้อมูลของสมุนไพรไทย
ช ามะเลี ย งมี ส ารส าคั ญ ในกลุ่ ม ของไฮยาลู โ รนิ ก แอซิ ค (hyaluronic acid)และกลุ่ ม ของไกลโคสปริ ง ลิ พิ ด
(glycospringolipid) (3-4) พบว่ามีสมบัติของการอุ้มน้าได้ดี ในโครงสร้างนั้นมี3ส่วนสาคัญ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสาย
ยาว ที่ติดผิ วหนั ง กลุ่ มของเอไมด์เพื่ มความมีขั้ ว กลุ่ มของน้าตาลที่ช่ วยในการละลายน้า ในโครงสร้างดังกล่ าว ทาให้ มีการ
นามาใช้ประโยชน์ในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผิวเต่งตึง จึงมีการใช้สารกลุ่มนี้ เพื่อผลิตเป็นเวชสาอาง เพื่อชะลอวัย นอกจากนี้ยังมี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณ์มีความคงตัวมกขึ้นจึงมีการนาเอาเทคนิคของการทาเม็ดบีด ใช้วิธีการของไมโคเอน
แคปโซลูชัน(Microencapsolution)(5-6)โดยเทคนิค coacervation หลักการ คือ อนุภาคขนาดเล็กที่ เป็นของแข็งที่สามารถ
เก็บกักสารที่เป็นของเหลวมีโพลิเมอร์เคลือบรอบอนุภาคในงานวิจัยนี้ศึกษาอัตราส่วนของ คาราจีแนน มีสมบัติอุ้มน้าได้ดี ใช้
propylene glycol เพื่อให้เกิ ดการแขวนลอยของน้ามันในชั้นน้ า (emulsion) เคลือบบนเม็ดบีด คาราจีแ นน ท าการหมุ น
เหวี่ยงด้วยความเร็ว 2000 รอบ/นาที ช่วยให้หยดน้ามันเกิดการกระจายตัวได้ดีขึ้น และ ใช้สารละลาย คัลเซียมคลอไรด์ เพื่อ
เกิดเป็น coacervationจะเกิดการดึงน้า (salting out) ออกจากคาราจีแนน ทาให้เกิดความคงตัวของคาราจีแนนได้ดีขึ้นหยด
น้ามั น จึ งไปเคลื อบรอบๆอนุ ภ าคคาราจี แ นน เกิ ด เป็นแคปซู ลขนาดเล็กที่ เ รี ย กว่ าไมโครแคปซู ล (7-8) ในงานวิ จัย นี้ มุ่ง หา
อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการเกิดการดูดซับไฮยาลูโรนิค และสารเซราไมด์อยู่เป็นส่วนประกอบของเม็ดบีดคาราจีแนน ประโยชน์
ของเม็ดบีด คือ ป้องกันการออกซิไดซ์ ให้ใช้ได้นานและคงสภาพอยู่ได้ สร้างความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ถนอมคุณภาพของไฮ
ยาลูโรนิค และไกลโคสปริงลิพิด (9)ผลิตภัณฑ์ได้ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษโดยวิธี Human forecast fibroblast(HFF) ใน
ระดับเซลล์หนังกาพร้าชั้นนอกสุด(10)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการแยก สกัด อนุพันธ์ของสารไฮยาลูรอนิกแอซิค
2.ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ความเป็นพิษในระดับเซลล์ ในสารสกัดชั้นตัวทาลายอินทรีย์ที่สกัดได้
3. ตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีขั้นต้น โดยใช้ TLC screening พ่นด้วยรีเอเจนต์ 10% H2SO4/EtOHในการทดสอบ
อนุพันธ์ของกรดไฮยาลูรอนิค
4. เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดบีดเจลลดการหยาบกร้านของผิวที่มีคุณภาพ

235

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ระเบียบวิธีวิจัย
1.เคมีพฤกษศาสตร์
ชามะเลียง (Lepisanthesfruticosa) เก็บจากจังหวัด นครปฐม โดยนาส่วนของใบจานวน 2 กิโลกรัม อบ
และบดแห้งเหลือ 840 กรัม จากนั้นนามาสกัดด้วยตัวทาละลาย ในระบบ เมทานอล เมทานอล:น้าในอัตราส่วน 1:4 และ 4:1
ระเหยเอาตัวทาละลายออก ด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงระเหยสาร แบบลดความดัน(Rotary evaporator) และทาให้แห้งโดยเครื่อง
Freeze dryer นาส่วนของสารสกัดในชั้น เมทานอล(C1) เมทานอล: น้าอัตรส่วน 4:1(C2)และ 1: 4(C3) ทา TLC
chromatography ในระบบของตัวทาละลาย H2O:MeOH:CHCl3 (1:10 : 90)
1.1 การหาสารสาคัญโดยวิธี column chromatography
นาสารสกัดในชั้น เมทานอล(C1) ที่ได้ทาการสกัด ทาคอลัมน์โครมาโทรกราฟฟี เพื่อแยกหาสารสาคัญ โดย
ใช้คอลัมน์ แก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 ซม. บรรจุซิลิกาเจล (No. 7734) หนัก 460 กรัม เติมเฮกเซนลงไปให้ท่วมซิลิกาเจล
นาสารสกัดส่วนเมทานอล(C1) แยกสารในคลอลัมน์ที่เตรียมไว้ ใช้ระบบตัวEtOAc : Hexane (0-100%) และ MeOH: EtOAc
(1-20%) สารที่ชะจากคอลัมน์ทาให้แห้งด้วย rotary evaporate รวมแฟรกชันที่ได้จากระบบตัวทาละลายโดย TLC
chromatography
1.2 การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีเบื้องต้น (Phytochemical screening)
การวิเคราะห์หาสารในกลุ่ม Flavonoids coumarinsphytosteryl glycoside และ terpenes โดยการเตรียม
สารฉีดพ่นลงบนแผ่น TLC ที่จุดสารที่แยกได้จากคอลลัมน์โดยใช้ระบบวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเป็นMeOH : CHCl3:H2O
(10:90:1) ตรวจสอบโดยสารฉีดพ่นต่อไปนี้ 10% H2SO4/ EtOH( heat 110 C in 10 mins) เป็น universal test NPPEG ออกฤทธิ์ต่อกลุ่มสาร Coumarins, Flavonoids โดยเรื่องแสงภายใต้UV 366
2. การวิเคราะห์ปริมาณของอนุมูลอิสระด้วยวิธี Spectrophotometric assay
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้ DPPH method และพิจารณาแฟรกชันที่มีฤทธิ์เพื่อทาการแยกสารบริสุทธิ์ ต่อไป
เตรียมสารละลายของสารที่แยกได้จากสารสกัดและสารมาตรฐานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ คือ ascorbic acid ให้ได้ 6
สารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันดังนี้ 1,000, 500, 250, 125, 62.5 31.25และ 15.265 ppm โดยให้สารละลายแต่ละความ
เข้มข้นมีปริมาตรสุดท้ายอย่างน้อย 2 มิลลิลิตร จากนั้นเตรียมสารละลาย methanolic DPPH radical ให้มีความเข้มข้น 0.2
mMจากนั้นวัดค่า absorbance ของสารละลาย DPPH ในตัวทาละลายที่ใช้ ความยาวคลื่นที่ 
ด้วยเครื่อง UV
spectrophoto- meter จากนั้นเติมสารละลาย methanolic DPPH radical 2 มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายแต่ละความ
เข้มข้นที่ได้เตรียมไว้ (โดยใช้สารละลายแต่ละความเข้มข้นเป็นปริมาตร 1 มิลลิลิตร) จากนั้นเขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ในที่มืด
ประมาณ 30 นาที จากนั้นนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ความยาวคลื่นที่ 
ด้วยเครื่อง UV
spectrophotometer ทาการวัด 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย จากนั้นคานวณ % radical scavenging จากสมการ
%radical scavenging = [
เมื่อ

]

Asample คือ ค่า absorbance ที่วัดได้ของสารละลายที่ผสมกับ DPPH แล้ว
Acontrol คือ ค่า absorbance ที่วัดได้ของ DPPH และตัวทาละลายที่ใช้
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3.การทาMicroencapsulation beads
เตรียมสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของเม็ดบีด 5 สูตร
ส่วนผสม
สูตร 1 (%w/v) สูตร 2
(%w/v)***
Kappa caragenan**
0.5
0.5
Sodium alginate**
0.5
0.4
Cetyl alcohol*
0.6
0.5
Isopropyl mylistrate*
1
1
spingolipid
2
2
Hyaluronic acid
0.001
0.001
propylene glycol**
2
2
แป้งดินสอพอง
เติมน้าจนครบ 100
100
100

*คือ oil phase

สูตร 3
(%w/v)
0.5
0.3
0.5
1
2
0.001
2
100

สูตร 4 (%w/v) สูตร 5
(%w/v)
0.5
0.5
0.2
0.2
0.5
0.5
1
1
2
2
0.001
0.001
2
2
0.2
100
100

** คือ water phase

2) เตรียมสารละลาย 0.3% KClและ 0.3 %CaCl2 จานวน 300 มิลลิลิตร
3) ละลายส่วนผสมต่างๆ ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มล. ให้ความร้อนที่ 70-80 C ละลาย
Kapparcaragenanและ sodium alginate
4) ส่องดูลักษณะของเม็ดบีดที่ดูดซับ spingolipidด้วยกล้องจุลทรรศน์
4. หาปริมาณgylcosphingolipidที่ถูกดูดซับในเม็ดบีด
นาเม็ดบีดที่เตรียมไว้จานวน 10 กรัมแช่ ในเมทานอล กรองเอาแต่ส่วนใสออกมา เตรียมสารละลายมาตรฐาน
gylcosphingolipidที่ความเข้มข้น 1000 500 250 125 62.5 31.25 15.625 7.8125 ppm วัดค่าการดูดกลืนแสง เทียบ
กับสารมาตรฐานที่เตรียมไว้ สารสกัดจากเม็ดบีด ด้วยเครื่อง Ultraviolet-visible ความยาวคลื่น 250 nm หาเปอร์เซ็น์ของ
การดูดซับสารของเม็ดบีด
5. การทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์หน้าผากมนุษย์ (human forehead fibroblast, HFF)
เตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง HFF ในอาหารเลี้ยง DMEM (10% FBS, 1%penicillin-streptomycin) อยู่ในตู้บ่ม CO2incubator
ที่อุณหภูมิ 37 C การศึกษาครั้งนี้ใช้ความเข้มข้นของ เตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง HFF ใน 5x103เซลล์ต่อหลุมใน96 well plate
การศึกษาครั้งนี้ใช้ความเข้มข้นของspingolipidเป็น 1, 10, 100 และ500 µg/มล.ทาการบ่มเป็นใช้ MTT
(Methyltetrazolium 3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]-2, 5diphenyltetrazoliumbromide).เป็นการตรวจสอบสีของเซลล์
ที่มีชีวิต โดยวัดที่ความยาวคลื่น 575 นาโมเมตรเวลา 42 ชั่วโมงหาเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ HFF ตามสูตร
เซลล์ที่มีชีวิต (%) =

การดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างx100
การดูดกลืนแสงของเซลล์ที่ไม่มีการเติมสาร
gylcosphingolipid
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ผลการวิจัย
1.การสกัดและตรวจสอบเอกลักษณ์ของกลุ่มสารสาคัญ
ชามะเลียงอบแห้ง ในส่วนของใบ จานวน 900 กรัม นามาหมักสกัดด้วยตัวทาละลายอินทรีย์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
เมทานอล เมทานอล:น้าในอัตรส่วน 4:1 และ 1:4

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสกัดชามะเลียง

การสกัดสารในตัวทาละลายได้ C1 C2 และ C3 เมื่อนามาตรวจสอบเอกลักษณ์ของกลุ่ม
สารสาคัญสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 กลุ่มสารที่พบในสารสกัดชามะเลียง
Extracted
(Weight)(g) % yield of fraction(g)
เมทานอล(C1)
92
32.86
เมทานอล:น้า
(4:1) (C2)-

84

22.86

Major components
Essential oils, terpenoids, chlorophyll,
coumarinoids flavonoids
Terpenoids, flavonoidsglucoside
phenolic compounds, glycosides

เมทานอล:น้า
70
25
Phenolic compounds, glycosides
(1:4) (C3)
กลุ่มน้าตาลจะอยู่ในชั้นที่มีน้าเป็นสารสกัด ส่วนสารอินทรีย์จะอยู่ในชั้นที่สาคัญจะอยู่ในชั้นเมทานอล
2.การแยกสารโดยคอลัมน์โครมาโทรกราฟฟี
ปริมาณสารสกัดในชั้นตัวทาละลายเมทานอลจานวน 92 แยกสารโดยวิธี คอลัมน์โครมาโตรกราฟฟี ใช้ซิลิกาเจล No. 7734 จานวน 460 กรัม และ ใช้
ระบบตัวทาละลาย EtOAc - Hexane ( 0 - 50%) และเพิ่มความมีขั้วด้วยEtOAc: - MeOH (1-30%) ได้สารเป็นลาดับของความมีขั้ว เป็น F1-F5 ภาพที่
2

MeOH
extract
92 g

SiO2 column 460 g
ss: ethylacetate : Hexane
(0%50%, 1.5L)
(
2L
2L
2L
2Lmethanol: ethylacetate
2L
1%30%, 2.0L)
F3
F2
F5
F1 ml
F4
15.50
7.50g
35.80
0.52
20.96
g
g
g
gg
g
ภาพที่ 2 แผนภาพการแยก F1-F5 ของสารสกัดชั้นเมทานอล โดยวิธีคอลัมน์โครมาโตกราฟี
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นาสารใน F4 จานวน 20.96กรัม แยกสารโดยใช้ RP-18 column chromatography ในระบบตัวทาละลายของ 10% H2O-CH3-OH แยก
สารได้ 3 แฟรกชัน เป็น FF1 FF2 และ FF3 ใน FF2 ( 7.55.3 และ 9กรัมตามลาดับ) เมื่อนา FF2 มาตกผลึกด้วยเมทานอลจะได้สาร 1 และ 2 น้าหนัก
5.3 และ 10.3 มิลลิกรัมตามลาดับ
สาร 1 (glycogylcosphingolipid): เป็นผงสีขาว ใช้ระบบตัวทาละลาย CHCl3:MeOH, 3:97 ในการตกผลึก มีจุดเดือด252-254C(MeOH),
UV (EtOH) max: 236nm,IR(KBr)max: at 3230-3450 (OH), 3384(NH),2998, 2935, 2851(CH), 1642(C=O), 1540,1537, (N-H) and (CH2)n at 721. วัด
มวลโมเลกุลได้สูงสุด ด้วยเครื่อง APCI-MS m/z เป็น 931.5689 [M]+(calc.for C50H93NO14 = 931.28). 1H NMR (pyr-d5, 300 MHz)  4.24 (1H,dd,J
10.5,5.5 H-1a), 4.66 (1H, J 10.5,5.5 , H-1b), 4.75 (2H, dd, J 10.0 , 5.0 Hz, H-2, H-3), 5.51(1H, d, J 6.6 Hz, H-4),5.34(1H, m, H-5), 0.85 (2H, t, J 7.2Hz,
H-18, H-20), 4.05-4.58 (12H, m,H-1′′,H-2′′,H-3′′,H-4′′ H-5′′, H-6′′, H-1′′, H-2′′, H-3′′, H-4′′, H-5′′, H-6′′). 13C NMR (pyr-d5, 75 MHz) : 175.7 (C1), 130.9(C4),
130.7 (C6), 123.8 (C5), 122 (C7), 105.6 (C1), 102.7 (C3), 78.6 (C3), 78.5 (C3), 78.4 (C5), 78.2 (C5), 75.4 (C2) 75.2 (C2), 72.5(C3), 71.8
(C2, C4), 71.5 (C4) 70.5 (C1) 63.0 (tC6), 62.7 (C6) 57.7 (C2), 34.3 (C6), 33.3 (C8), 33.0 (C5), 32,3 (C4), 32.1 (C16), 30.3 (C3), 29.6 (C7-C15),
29.6 (C9-C17), 22.9(C17), 21.4(C19), 14.3(C18), 14.1(C20). การตรวจสอบโดยใช้ TLC ในระบบตัวทาละลายmethanol: chloroform:
water (15:85:2) มีค่า Rf 0.25และให้สารสีม่วงเมื่อฉีดพ่นด้วย 10% H2SO4-ethanol.
สาร2 (stigmasterol-3-O-β-D-glucopyranoside) :เป็นผงสีขาว โดยใช้ ethylacetate เป็นตัวทาละลายในการตก
ผลึกจุดเดือด258-260C. UV (MeOH)max 220 nm. IR (CHCl3) max 3200-3450 (OH), 1685 (C=O), 2980, 2927,
2870(CH), 1560 (C=C) cm-1. APCI-MS 576.11 [M]+(calc. C35H60O6576), แสดงอะตอมที่เกิดการแตกหักสูงสุด [M-180]+
at 397.4002. 1H NMR (CDCl3, 300 MHz) 0.59 (s, H-18),  0.91(s, H-19),  1.12 (d, J = 7 Hz, H-21),  0.92 (d, J = 7.3
Hz, H-26),  0.85 (d, J = 7.3 Hz, H-27),  0.90 (t, J = 6.5 Hz, H-29). The signals of methylene protons appeared
at  1.74 (m, H-2a), at  2.18 (m, H2b) and methine protons at  5.31 (d, J = 4.6 Hz, H-6) and.  3.32-3.28
(m,H-1′, H-2′, H-3′, H-4′, H-5′, H-6′). 13C NMR ( CDCl3, 75 MHz ) 13C NMR (CDCl3+CD3OD, 75 MHz) : 140.1 ( C5),138.3
(C22), 129.3(C23), 121.9 (C6) , 100.9 (C1), 79.0 (C3, C3), 76.2 ( C5), 75.7 (C2) 73.4 (C4), 61.8 (C6), 56.6 (C20), 55.9 (C17, C24),
50.0(C9), 45.6(C8), 42.1(C13), 40.0(C12), 39.9 (C4), 37.5 (C1) 36.5 (C10), 33.8 (C7, C22), 31.7 (C14), 29.8 (C2), 29.4 (C16), 29 (C25), 28
(C23), 24.1 (C15), 23 (C28) , 22.9 (C11), 22.9 (C21), 20.9 (C26), 19.5(C27), 19(C19), 11.7(C29), 11.6(C18). การตรวจสอบโดยใช้ TLC ใน
ระบบตัวทาละลายmethanol: chloroform: water (15:85:2) มีค่า Rf 0.30 และให้สารสีม่วงเมื่อฉีดพ่นด้วย 10% H2SO4-ethanol.
โครงสร้างตามภาพที่ 3

ภาพที่ 3 โครงสร้างของสาร 1 และ 2
3.การตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant)โดยวิธี Spectrophotometric assay
การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วย 1,1-diphenyl-2-picrylhy-drazyl (DPPH) เป็นการศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดในการทาปฏิกิริยากับ DPPH อยู่ในรูปอนุมูลอิสระที่เสถียรที่อยู่ในสารละลายโดย DPPH คืออนุภาค
อิสระที่เสถียรและสามารถรับอิเล็กตรอนได้เมื่อได้รับอะตอมไฮโดรเจนจากโมเลกุลอื่นจะทาให้เปลี่ยนเป็นโมเลกุลที่ไม่เป็น
อนุมูลอิสระโดยการเตรียม DPPH 0.2 mM250 มิลลิลิตร เตรียมสารละลายของสารที่แยกได้จากสิ่งสกัดเป็น1,000, 500,
250, 125, 62.5 31.25 และ 15.265ppm เตรียมสารละลาย vitamin C 1,000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25 และ
15.625 ppm เป็นสารมาตรฐานวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารละลาย DPPH และ ที่ช่วงความยาวคลื่น 516

239

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

nm ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer วัดค่าการดูดกลืนสารสกัดทั้ง 8 ตัวอย่าง และ สารมาตรฐาน vitamin C ที่ ความ
เข้มข้น 1,000, 500, 250, 125, 62.5 31.25 และ15.265 ppm ที่ 516 nm
ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์ของการต้านอนุมูลอิสระต่อ DPPH ของ C1-C3 และ F1-F5 และสารมาตรฐานวิตามินซี
Conc. C1
C2
C3
F1
F2
F3
F4
F5
Vit-C
1000
80.05
82.65
89.5
85.44
84.76
73.35
83.18
82.71
96.05
500
68.02
70.02
80.02
78.75
84.76
69.85
83.62
74.01
96.02
250
58.94
65.94
53.94
78.15
82.53
66.54
83.25
68.32
95.94
125
53.88
63.88
50.88
76.32
84.75
86.80
80.01
60.00
95.88
62.25
48.87
56.87
43.87
67.16
54.76
86.67
69.28
45.16
95.87
31.125
36.06
50.06
40.06
40.86
54.68
58.36
64.24
16.95
87.06
15.625
20
28
25
3.95
44.63
42.68
35.76
3.07
39.45
]
หาค่าเฉลี่ยและคานวณจากสูตร%radical scavenging = [
ได้ผลดังตารางที่ 3 จากนั้นนาไปพล็อต
กราฟเพื่อหาค่า Inhibitory concentration 50 (IC50) และได้ผลฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 IC50สรุปฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่อ DPPH ของ C1-C3 และ F1-F5

สาร
IC50

Vit-c
5.20

สรุปฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของDPPH กับสารตัวอย่าง(g/ml)
C1
C2
C3
F1
F2
F3
149.51 224.76 160.92 44.4
32.8
35.2

F4
43.1

F5
55.3

4.ลัษณะที่เกิดของเม็ดบีดตามสูตรต่าง
การผสมแคปป้า คาร์ราจีแนน โซเดียมอัลจิเนต ใน 5 สูตรตามอัตราส่วนตามตาราง 5
ตารางที่5 ลักษณะเม็ดบีดตามทั้ง 5 สูตร
สูตร

ลักษณะของเม็ดบีดที่ได้
ในสารละลาย 0.3 %CaCl2
ในสารละลาย 0.3 %KCl
1
กลม แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่น แบน แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่นจัด เนื่องจาก
จัด เนื่องจากแข็งตัวเร็วคงตัวใน
แข็งตัวเร็ว คงตัวใน propylene gylcol
propylene gylcol
2
กลม แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่น กลม แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่นจัด เนื่องจาก
จัด เนื่องจากแข็งตัวเร็ว
แข็งตัวเร็ว ไม่คงตัวใน propylene gylcol
3
กลม แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่น แบน แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่นเล็กน้อยแข็งตัว
ปานกลาง ไม่คงตัวใน propylene gylcol ไม่คงตัวใน propylene gylcol
4*
กลม แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่น แบน แต่แข็ง ต้องหยดสารในขณะที่สารอุ่นเล็กน้อยแข็งตัว
เล็กน้อย คงตัวใน propylene glycol
ไม่คงตัวใน propylene gylcol
ขนาดเม็ดบีด 0.2 มิลลิเมตร
5
เป็นรูปทองหยอด เม็ดแข็ง
ไม่ได้ทาการทดสอบ
* สูตรที่หมาะสาหรับการทาเม็ดบีด คือ สูตรที่ 4 ในสารละลายของ 0.3% ของ CaCl2 ให้ความอ่อนนุ่มและคงตัวใน
propylene gylcalมีขนาดเม็ดบีดที่เล็ก จึงเลลือกสูตร 4 เพื่อใช้ทาผลิตภัณฑ์ต่อไป
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5.ปริมาณสารglygylcosphingolipidในเม็ดบีด
เตรียมสารละลายมาตรฐานglygylcosphingolipidที่ความเข้มข้น 1000 500 250 125 62.5 31.25 15.625 7.8125
ppm ที่ความเข้มข้นสูงสุด 250 nmสร้างกราฟมาตรฐานจากนั้น หาความเข้มข้นของglygylcosphingolipidที่สกัดออกมา
ด้วยเมทานอล
ตารางที่ 6 ค่าการดูดกลืนglycogylcosphingolipid ที่ความยาวคลื่นสูงสุด 250 nm
ความเข้มข้น(ppm)
1000 500
250
125
62.5
31.25 15.625 7.8125
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 250 nm
1.625 1.012 0.965 0.886
0.786 0.556 0.432 0.253
ค่าการดูดกลืนสาร glycogylcosphingolipid เป็น 0.673 แทนค่าในสมการเส้นตรง y=0.0011x+0.536 จะได้ ความเข้มข้นเป็น
125.4ppm/10 กรัม เม็ดบีดglycogylcosphingolipid เตรียมได้ 100 กรัม ดังนั้นglycogylcosphingolipid ที่ดูดซับคือ 1.254 มิลลิกรัม
ต่อการก่อเม็ด 100 กรัม ดังนั้นเม็ดบีดดูดซับสารเป็น 62.7 % จากน้าหนักเริ่มต้นจานวน 2 มิลลิกรัม
6.การทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์หน้าผากมนุษย์(human forehead fibroblast, HFF)
เซลล์ไฟโบรบลาสต์จากหน้าผากมนุษย์ (HFF)ซึ่งผิวหนังในชั้นหนังกาพร้าเป็นชั้นผิวหนังที่อยู่นอกสุดซึ่งเป็นด่านแรกในรับสัมผัส
กับสารเคมีโดยตรงวิธี MTT assay นาสารglycogylcosphingolipidที่แยกได้เตรียมที่ความเข้มข้นตามตารางที่ 7วัดค่าการ
ดูดกลืนกลืนแสง 575 nmผลเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามตารางที่ 7
ตารางที่7 เปอร์เซ็นต์ของเซลล์ HFF ที่ยังมีชีวิต
ความเข้มข้น
1
10
100
500

จานวนครั้งของการทดสอบ
1
73.17
76.46
76.38
84.93

2
73.48
72.25
74.84
86.91

3
77.89
76.38
73.77
74.86

เฉลี่ย
74.85
75.03
75.00
82.24

จากจานวนเซลล์ที่มีชีวิตของ HFF ที่ความเข้มข้น 1-500 ไมโครกรัม/มล. เซลล์มีชีวิตอยู่ 74.85 75.03 75.00 และ 82.24 %
ตามลาดับ เม็ดบีด glycogylcosphingolipid ไม่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์
สรุปและอภิปรายผล
ชามะเลียงLepisanthesfruticosa เป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีน้าท่วมถึง มีการใช้ต้นชามะเลียง
เป็นสมุนไพร เช่น รากใช้แก้ไข้ แก้เลือดกาเดา ใบใช้ประกอบอาหาร ผลใช้ต้มกินแก้ท้องเสีย ชามะเลียงมีสารอนุพันธ์ของไฮ
ยาลูรอนิค มีฤทธิ์ทาให้ผิวเต่งตึง และ มีสารในกลุ่มของฟีนอลลิก ที่มีฤทธิ์ต้า นอนุมูลอิสระ ข้อมูลของชามะเลียงยังมีอยู่น้อย
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้ DPPH เป็นสารอนุมูลอิสระ และ
ฤทธิ์ต้านเอ็นไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส เริ่มจากการสกัดผงของใบและกิ่งชามะเลียง แล้วหมักด้วยตัวทาละลาย เมทานอล
(C1)เมทานอลน้า ในอัตราส่วน 4:1(C2)และ1: 4(C3) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตรวจสอบโดย วิธี spectrophotometric assay
โดยใช้ DPPH เป็นสารอนุมูลอิสระ หาความเข้มข้นที่ดูดกลืนแสงสูงสุดของDPPH ที่ 516 nm%radical scavenging = [1Aสารตัวอย่าง/AของDPPH x 100] พบว่า สารสกัด C1-C3 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ IC50เป็น 149.51 224.76 และ 160.92
µg/ml ตามลาดับ สารสกัดC1มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด จึงหาสารสาคัญต่อโดยใช้คอลัมน์โครมาโทรกราฟี ระบบตัวทา
ละลาย เป็น เฮกเซน-เอทิลอะซิเตดและเมทานอล แยกสารได้เป็น 5 แฟรกชัน คือ F1 – F5 นามาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระDPPH หา %radical scavenging และค่า IC50เป็น 44.4 32.8 35.2 43.1 และ 55.3 µg/ml ตามลาดับ เมื่อนาสารใน
F4 ทาการแยกต่อด้วย RP18 คอลัมน์โครมาโทกราฟี ระบบตัวทาละลายเป็น 10% น้า-เมทานอล แยกสาร 1 และสาร 2 ได้
เป็นglycogylcosphingolipid และ stigmasterol-3-O-β-D-glucopyranoside ตามลาดับ
สูตรการสร้างเม็ดบีดที่ดีสุด คือ สูตร 4 ซึ่งมีอัตราส่วนดังนี้ แคปป้า -คาร์ราจีแนน : โซเดียม-อัลจิเนต:cetyl alcohol
:น้ามันส้มโอ เป็น 0.5: 0.2: 0.5: 2 มีความคงตัวต่อ propylene glycol ลักษณะกลม และ ไม่แข็งตัวง่าย เม็ดบีดมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 2.3-2.3 มิลลิเมตร และมีเสถียรภาพดีใน 0.3 % CaCl2 เมื่อหาปริมาณglycogylcosphingolipid ที่ดูดซับใน
เม็ดบีดโดยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันได้เป็น 62.7 %
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ในการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษ โดยใช้ เซลล์ไฟโบรบลาสต์จากหน้าผากมนุษย์(HFF) ในระดับเซลล์ผิวหนังในชั้น
หนังกาพร้าเป็นชั้นผิวหนังที่อยู่นอกสุด โดยวิธี MTT assay จะวัดการอยู่รอดของเซลล์ที่จุดสิ้นที่ 48 ชั่วโมง ที่ระดับความ
เข้มข้นของglycogylcosphingolipid 1-500 ไมโครกรัม/มล. พบว่าเซลล์มีชีวิตอยู่ 74.8 75.03 75.0 และ 82.2 % ตามลาดับ เม็ด
บีด glycogylcosphingolipid ไม่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์
ข้อเสนอแนะและวิจารณ์ผลการทดลอง
การวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการศึกษาต้นชามะเลียงในส่วนอื่นๆต่อไป และมีสารสาคัญอื่นๆ ในกลุ่มของ
glycogylcosphingolipid ในการทดสอบความเป็นพิษนั้นใช้เวลาเพียง 48 ชั่วโมง และเป็นจุดสิ้นสุดของการทดสอบ ซึ่งอาจต้องทดสอบต่อแบบ real
time ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัย นี้มีจุดประสงค์เ พื่อนาเอาดอกดาวเรื องซึ่งเป็นวั สดุเ หลือทิ้ง จากชุมชน มาพัฒ นาใช้เ ป็นวั ตถุดิ บในการผลิ ต
กระดาษ โดยใช้ผสมกับต้นกกในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีอัตราส่วนโดยน้าหนักของเยื่อกระดาษจากดอกดาวเรืองต่อ
เยื่อกระดาษจากต้นกก 4 แบบ คือ 100 : 0, 70 : 30, 50 : 50 และ 30 : 70 เริ่มต้นกระบวนการโดยการต้มเยื่อกระดาษทั้ง
สองชนิ ดด้ วยสารละลายโซเดี ย มไฮดรอกไซด์ เ ข้มข้ น 1 โมลาร์ เพื่ อสกัด ลิ กนิ นออกมา หลั ง จากนั้ นให้ฟ อกขาวเยื่ อด้ วย
สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 6% ต่อมาในขั้นตอนของการตีเยื่อให้เติมเพคตินลงไปเพื่อช่วยในการกระจายตัว
ของเยื่อกระดาษก่อนนาไปร่อนผ่านตะแกรงเพื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษ ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษที่
ผลิตได้พบว่ากระดาษที่เตรียมได้จากอัตราส่วน 70 : 30 มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทาผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากให้ค่าความขาว
สว่าง (L*) 90.36 ความเรียบ 2.20 วินาที-เบคค์ (s-BEKK) ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด 9.18นิวตัน–ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม (Nm2 /Kg)
คาสาคัญ:การผลิตกระดาษ ดอกดาวเรือง ต้นกก

Abstract
The aim of this work is to use of community-based waste of marigold (Tageteserecta L.)as the
starting material is developed for the paper production. The pulp was prepared by boiling marigold and
papyrus (CypyrucratusRoxb.) with 1M sodium hydroxide (NaOH) to extract lignin and bleaching the fiber
with 6% hydrogen peroxide (H2O2). In order to modify the raw material proportion, four weight ratios of
marigold and umbrella plant pulp, 100 : 0, 70 : 30, 50 : 50 and 30 : 70, were determined.An additional
step to improve the sheet formation was the dispersion fiber in pectin solution before paper formation.
The preferable ratio for paper process was 70:30 in accordance with the physical properties of paper, the
color of paper is yellowish white with the brightness (L*) 90.36. The study of smooth and tearing
resistance index are 2.20 s-BEKK and 9.18 N-m2/Kg, respectively.
Keywords: Production of Paper,Marigold, Papyrus
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บทนา
ในปัจจุบันมีงานวิจัยทางด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ าและยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นผลเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของประชากรและสังคมโลกอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมและกิจกรรมของมนุษย์หลายด้านทาให้เกิดการนาทรัพยากรมาใช้
อย่างสิ้นเปลือง จึงมีนักวิจัยหลายคนเริ่มตระหนักถึ งคุณค่าของทรัพยากรมากขึ้น และมีแนวคิดในการสรรค์สร้างกรรมวิธีใน
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่หลายแห่งในประเทศไทยทาเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
ในพื้นที่นั้นจะมีวัสดุที่เหลือทิ้งจากกระบวนการเก็บเกี่ยว การแปรรูป หรือแม้กระทั่งหลังการใช้ประโยชน์แล้วเกิดขึ้นมากมาย
และไม่ได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการวิจัยและทดลองเพื่อให้สามารถนาเอาวัสดุเหลือทิ้งมาประยุกต์ใช้ใหม่ให้ เกิด
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การผลิตพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ของพืชไร่ (พงษ์ศักดิ์ 2556) การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
(Lim, S. and Muta, S.U. 2015)การทากระดาษปลอดสาร(กมลกานต์ 2558)การสกัดแอลกอฮอล์(Sindra L. S. and Jena
S. 2015) เป็นต้น ผลิตผลทางการเกษตรของ อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ข้าว อ้อย พืชผัก และดอกดาวเรือง
โดยเฉพาะดอกดาวเรืองมีการปลูกเป็นจานวนมาก มีปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ ยวได้เฉลี่ยเดือนละ 40,000-60,000 กิโลกรั ม
(สานักงานเกษตรอาเภอบ้านดุง, มิถุนายน 2557)ซึ่งผลผลิตส่วนหนึ่งได้ถูกนามาจาหน่ายเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใช้
สักการบูชาพญานาคในป่าคาชะโนดทาให้ในแต่ละวันมีดอกดาวเรืองเหลือทิ้งในชุมชนเป็นจานวนมากกระบวนการนาดาวเรือง
ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ยุ่งยากและคนในชุมชนสามารถทาได้ดัวยตัวเองน่าจะเป็นการผลิตกระดาษโดยปกติพืชทุกชนิดจะมีเส้น
ใย (fibres) ที่ แตกต่างกัน ซึ่ งสามารถนาไปใช้ ใ นการผลิตกระดาษได้ เช่น กระดาษจากใยมะพร้าว (สุภาและคณะ 2552)
กระดาษจากกาบกล้ายน้าว้า (สุจยาและคณะ 2554) เป็นต้น แต่เนื่องจากดอกดาวเรืองมีจานวนของเส้นใยไม่มากนัก ในการ
ผลิตกระดาษจากดอกดาวเรืองจึงต้องนาไปผสมกับเส้นใยชนิดอื่นด้วย นอกจากนี้ในชุมชนยังมีต้นกกขึ้นอยู่เป็นจานวนมากต้น
กกเป็นพืชที่มีเส้นใยเหนียวแน่น ชาวบ้านจะนามาสอยให้เป็นเส้นและตากให้แห้งเพื่อนามาเป็นวัตถุดิบในการทอเสื่อ ด้วยเหตุนี้
ต้นกกจึงเหมาะที่จะนามาพัฒนาเป็นเส้นใยร่วมกับดอกดาวเรืองเพื่อใช้ในการผลิตกระดาษ
ดัง นั้ น งานวิ จัยนี้ จึง ได้ นาดอกดาวเรื องซึ่ง เป็ นวั ส ดุ เ หลื อทิ้ งจากชุ มชนและต้ นกกมาพั ฒนาเป็ นเส้ นใยเพื่ อผลิ ต เป็ น
กระดาษในวิธีการที่ ง่ายและเป็ นพิ ษต่ อสิ่ง แวดล้ อมน้อยที่ สุด นอกจากนี้ยั งนากระดาษที่ผ ลิต ได้ มาทดสอบคุ ณสมบั ติท าง
กายภาพเพื่อให้สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยพัฒนาดอกดาวเรืองซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากชุมชนเป็นกระดาษ
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและสมบัติทางกายภาพของกระดาษจากดอกดาวเรืองและต้นกก
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตกระดาษทามือจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดย
ดาเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยกับชาวบ้านในชุมชนอาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 2. ศึกษาข้อมูลของวัตถุดิบเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตกระดาษที่เหมาะสม 3. การทดสอบสมบัติ
ทางกายภาพของกระดาษที่ผลิตได้ ดังนี้
1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่มย่อยกับชาวบ้านที่อาศัย และทาอาชีพอยู่ในชุมชนอาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีผ่านศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น ชุมชนคาชะโนด อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 15 คน เกี่ยวกับปัญหาของวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน ซึ่งผลที่ได้จะ
นาไปสู่การศึกษาข้อมูลของวัสดุนั้นเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ต่อไป
2. ศึกษาข้อมูลของวัตถุดิบเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตกระดาษ
จากข้อมูลการสนทนากับกลุ่มชาวบ้านพบว่าในพื้นที่มีวัสดุเหลือทิ้งจากดอกดาวเรืองเป็นจานวนมาก ประกอบกับ
ชุมชนมีการทาหั ตถกรรมเสื่อจากต้นกกเพราะมีต้นกกขึ้นในพื้ นที่หลายแห่ง ซึ่งพืช ทั้ งสองชนิดมีองค์ประกอบของเส้นใยที่
สามารถนามาพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ตามกระบวนการต่อไปนี้
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2.1 การเตรียมเยื่อกระดาษ
เยื่อกระดาษเตรียมได้จากดอกดาวเรืองและต้นกก โดยนาดอกดาวเรืองมาฉีกเพื่อเอากลีบดอกออกจากดอก
เป็นชิ้นเล็กแล้วนาไปอบให้แห้ง ส่วนต้นกกให้ทาความสะอาดแล้วนาไปตากแดดให้แห้งตัดเป็นชิ้นเล็กให้มีความยาวประมาณ
1 – 2 เซนติเมตร ชั่งส่วนผสมของเยื่อกระดาษในอัตราส่วนโดยน้าหนักของต้นกก : ดอกดาวเรือง 4 อัตราส่วน คือ 100 : 0
70 : 30 50 : 50 และ 30 : 70 (กรัม) นาไปผลิตเป็นกระดาษด้วยขั้นตอนการทากระดาษด้วยมือแบบพื้นบ้าน (ธัญญธรและ
คณะ 2554)โดยนาส่วนผสมที่ชั่งได้ไปต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์( NaOH) ที่มีความเข้มข้น 1 โมลาร์ (M)ที่อุณหภูมิ
80-100 ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อสกัดเอาลิกนินออกจากเส้นใยแล้วยัง ทาให้เส้นใยนุ่มและเปื่อยด้วยเมื่อครบกาหนด กรอง
แยกน้ากับเยื่อออกจากกัน เก็บส่วนที่เป็นน้าไว้ใช้ในการตกตะกอนลิกนินในข้อ 2.3
2.2 กระบวนการผลิตกระดาษดาวเรืองผสมต้นกก

นาเยื่อผสมที่เตรียมได้จากข้อ 2.1 ไปฟอกสีด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่มี
ความเข้มข้นร้อยละ 6 โดยปริมาตร (6 %) ซึ่งจะต้มที่อุณหภูมิ 80-100 ºC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จนสังเกตเห็นสี
ของเยื่อกระดาษมีสีค่อนข้างขาวแล้วจึงล้างด้วยน้าจนกระทั่งน้าล้างเยื่อมีสภาวะที่เป็นกลาง (pH = 7)หลังจาก
นั้นให้เติมเพคตินลงไปในอัตราส่วนของเพคติน 5 กรัมต่อน้า 10,000 มิลลิลิตร เพื่อใช้เป็นสารที่ช่วยในการ
กระจายตั วของเยื่อ กระดาษ นาส่วนผสมของเยื่ อกระดาษที่ ได้ เ ทลงอ่างเพื่อ เข้าสู่ ก ระบวนการท าเป็ น
แผ่นกระดาษโดยการร่อนและช้อนเยื่อกระดาษผ่านตะแกรงไนลอน แล้วนาไปตากแดดให้แห้งเพื่อให้กระดาษ
ร่อนออกจากตะแกรงและลอกออกได้โดยง่าย
2.3 การตกตะกอนลิกนิน
นาสารละลายที่เหลือจากการเตรียมเยื่อกระดาษในข้อที่ 2.1 มาปรับสภาพให้เป็นกรดที่ pH = 3 ด้วยสารละลาย
กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 2 โดยมวลต่อปริมาตร (2% w/v) หลังจากนั้นนาสารละลายไปปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่องเซนติฟิว (centrifuge) ที่มคี วามเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที แล้วแยกสารละลายส่วนใสด้านบนออกไป
ชะตะกอนที่ แ ยกออกมาด้ วยเอทานอล ซึ่ ง จะต้ องท าให้ ต ะกอนแห้ ง โดยนาไประเหยเอทานอลออก ด้ ว ยเครื่ องระเหย
สุญญากาศ (rotary evaporator)แล้วอบต่อด้วยเครื่องอบลมร้อน
3. การทดสอบสมบัติทางกายภาพของกระดาษที่ผลิตได้
กระดาษที่ผลิตได้จะถูกนามาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพดังนี้ การตรวจสอบสีและความสว่างของกระดาษด้วย
เครื่อง ColorQuest XE Spectrophotometer ซึ่งเครื่องมือนี้จะมีโปรแกรมที่สามารถวัดค่าสีของกระดาษได้โดยเทียบกับค่า
สีและมาตรฐานของการส่องสว่าง CIE (COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE)การตรวจวัดการต้านแรงฉีก
ขาดของกระดาษด้ วยเครื่ อง Elmendorfซึ่ง เป็นการวัด พลัง งานที่ ใช้ ในการฉี กกระดาษออกจากกัน การวั ดความเรี ย บของ
กระดาษใช้วิธีมาตรฐานที่เรียกว่า Bekk method (ISO 2011)โดยใช้เครื่องPTA-Line BEKK Smoothness Testerซึ่งการ
ทดสอบการต้านแรงฉีกแลความเรียบจะส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ผลการวิจัย
จากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยกับชาวบ้านที่อาศัยและประกอบอาชีพในอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ทาให้ทราบว่า ในชุมชนมีดอกดาวเรืองที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และที่เหลือจากการบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์เป็น
จานวนมาก ชาวบ้านจึงอยากให้มีการนาเอาดอกดาวเรืองที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งนี้ไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์อย่าง
อื่นได้ จึงเกิดกระบวนการพัฒนาให้ดอกดาวเรืองใช้เป็นวัตถุ ดิบในการผลิตกระดาษ แต่เนื่องจากดอกดาวเรืองเป็นพืชที่ มี
ส่วนประกอบเป็นเส้นใยน้อยจึงต้องมีการผสมผสานกับต้นกกซึ่งเป็นพืชที่มีเส้นใยสูงจึงสามารถพัฒนาไปผลิตเป็นกระดาษได้ใน
ขั้ นตอนของการผลิ ต กระดาษมี ค วามจาเป็ น จะต้ องกาจั ด ลิ กนิ นที่ เ ป็ นส่ วนประกอบหนึ่ ง ของเส้ น ใย ที่ มาจากต้ น กกออก
เนื่องจากถ้ามีปริมาณลิกนินอยู่ในกระดาษมากเมื่อทิ้งไว้ในระยะเวลาหนึ่งก็จะทาให้กระดาษเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ยิ่งไปกว่านั้น
ลิกนินที่มีอยู่ จะเคลือบเส้นใยทาให้ย ากต่อการย้ อมติ ดสีของกระดาษด้วยผลผลิ ตร้อยละของลิกนินที่ สกัดได้จากต้นกกมีค่ า
เท่ากับ 6.26 และสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อยืนยันโครงสร้างของลิกนินได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์สารด้วยอินฟราเรด (FTIR)
ได้ผลสเปกตรัมออกมาดังภาพที่ 1 พบว่า สเปกตรัมของลิกนินจะมีพีคการดูดกลืนเฉพาะที่ 1510 cm-1นอกจากนี้ยังเกิดพีคที่
3500-3100 cm-1ซึ่งเป็นการสั่นสะเทือนของพันธะ O-H (O-H Stretching)เกิดพีคที่ 1300 และ 1200 cm-1เกิดจากการ
สั่นสะเทือนของพันธะC-O (C-O Stretching)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของMinua K. et al.(K. Minu.et al. 2012)
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กระดาษที่ผลิตได้ผ่านกระบวนการขั้นต้นมีลักษณะทางกายภาพที่สังเกตได้ดังตารางที่ 1 และสามารถนาไปวิเคราะห์ค่า
สีและความสว่างโดยเครื่อง HunterLab data color ได้ผลดังตารางที่ 2จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของ
กระดาษที่ผลิตได้ โดยสังเกตได้ว่า เนื้อกระดาษที่ผลิตได้ในทุกอัตราส่วนมีความเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อนาไปส่องกับแสง
สว่างจะไม่ปรากฏภาพของเส้นใยในลักษณะที่เป็นฝ้า หรือเป็นดวง ๆ แสดงว่าเส้นใยมีการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอเป็นผล
เนื่องมาจากการใช้เ พคตินช่ วยในขั้นตอนของการขึ้นรูป กระดาษ กระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อกก 100 เปอร์เ ซ็นต์จะมีสีขาว
ส่วนสีของกระดาษที่มีส่วนผสมของดอกดาวเรืองอยู่ด้วยจะมีสีขาวอมเหลือง และเมื่อนามาวัดค่าสีมาตรฐาน CIE (ตารางที่ 2)
พบว่ากระดาษที่มีอัตราส่วนของต้นกก 100 เปอร์เซ็นมีค่าความสว่างมากที่สุดคือ 90.78 รองลงมาคือกระดาษที่มีอัตราส่วน
ของต้นกกต่อดาวเรืองเท่ากับ 70 : 30 มีค่าความสว่างเท่ากับ 90.36 แสดงให้เห็นว่าหากกระดาษมีอัตราส่วนของดอก
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ภาพที่ 1 FTIR สเปกตรัมของลิกนินที่สกัดได้จากต้นกก
ดาวเรื องมากขึ้ นก็จะส่ง ผลให้ มีค่าของความสว่ างลดลง และมีสี ออกเป็นสี เหลื องมากขึ้ นด้ วย นอกจากนี้ ยัง สั งเกตได้ ว่า
ลักษณะพื้นผิวของกระดาษที่ผลิตได้ในอัตราส่วนของต้นกกต่อดาวเรืองเท่ากับ 70 : 30 และ 50 : 50 มีความขรุขระอย่าง
ชัดเจนจนสังเกตเห็นความแตกต่างของผิวกระดาษทั้งสองด้านได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของกระดาษที่ผลิตได้
อัตราส่วนผสมของเส้นใย

ลักษณะทางกายภาพของกระดาษ

ต้นกก 100 g : ดาวเรือง 0 g

สีขาวและมีความเรียบมาก

ต้นกก 70 g : ดาวเรือง 30 g

สีขาวอมเหลืองและมีรอยย่นเล็กน้อย

ต้นกก 50 g : ดาวเรือง 50 g

สีขาวออกเทาและมีพื้นผิวมีความขรุขระ
ชัดเจน
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อัตราส่วนผสมของเส้นใย
ต้นกก 30 g : ดาวเรือง 70 g

ลักษณะทางกายภาพของกระดาษ

รูปแสดงตัวอย่างกระดาษ

สีค่อนข้างเหลือง เนื้อกระดาษบาง
และเปราะ

ผิวกระดาษด้านบนจะเป็นส่วนที่มีเยื่อละเอียดอยู่พื้นผิวของกระดาษจึงเรียบกว่าด้านล่างซึ่งเป็นด้านที่มีเส้นใยอยู่มาก
และติดกับตะแกรง ในขณะที่กระดาษที่มีอัตราส่วนของต้นกกต่อดาวเรืองเท่ากับ 100 : 0 และ 30 : 70 จะมีความเรียบ
มากกว่า หากพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมสาหรับการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษเพื่อเป็นสิ่งพิมพ์หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์
ก็ควรเลือกกระดาษที่มีสีค่อนข้างขาว มีความเรียบและไม่เปราะหรือฉีกขาดได้ง่าย ทีมวิจัยจึงเลือกระดาษที่ผลิตมาจากอัตรา
ส่วนผสมของต้นกกต่อดาวเรืองเท่ากับ 70 : 30 มาทดสอบค่าความต้านทานต่อแรงฉีกขาดและความเรียบของกระดาษตาม
มาตรฐานของ ISO 1974 และ ISO 5627 ตามลาดับ ซึ่งจะทาการทดสอบโดยเทียบกับกระดาษที่มีส่วนผสมจากต้นกกเพียง
อย่างเดียว ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ค่าการวัดสีของกระดาษด้วยเครื่องHunterLab data colorตามมาตรฐาน CIE (L*, a*, b* )
อัตราส่วนผสมของเส้นใย
ต้นกก 100 g : ดาวเรือง 0 g
ต้นกก 70 g : ดาวเรือง 30 g
ต้นกก 50 g : ดาวเรือง 50 g
ต้นกก 30 g : ดาวเรือง 70 g

L*
90.78
90.36
90.3
90.14

a*
-1.67
-0.49
-0.6
-0.86

b*
11.18
10.28
10.1
9.96

โดยที่ L* (Lightness) คือ ค่าความสว่าง
a* (Red-Green) คือ ค่า (+) จะสีแดง ค่า (-) ค่าสีเขียว
b*(Yellow-Blue) คือ ค่า (+) จะสีเหลือง ค่า (-) ค่าสีน้าเงิน

ตารางที่ 3 คุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษในด้านความต้านทานต่อแรงฉีกขาดและความเรียบของกระดาษที่วัดจาก
เครื่องมือมาตรฐาน
อัตราส่วนผสมของเส้นใย
ต้นกก 100 g : ดาวเรือง 0 g
ต้นกก 70 g : ดาวเรือง 30 g

ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด
(N-m2/kg)
4.14
9.18

ความเรียบ
(s-BEKK)
2.20
2.20

จากตารางที่ 3 พบว่ากระดาษที่ผลิตมาจากทั้งสองอัตราส่วน (100 : 0 และ 70 : 30) มีความเรียบเท่ากันที่ 2.20
วินาที-เบคค์ (s-BEKK) แต่กระดาษที่มีอัตราส่วนต้นกกต่อดาวเรืองเท่ากับ 70 ต่อ 30 มีค่าดัชนีของความต้านทานต่อแรงฉีก
ขาดมากกว่าซึ่งหมายความว่ากระดาษชนิดนี้จะมีความเหนียวและฉีกให้ขาดได้ยากกว่ากระดาษที่มีต้นกกเป็นส่วนผสมเพียง
อย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากการผสมกันของเยื่อกระดาษที่มีเส้นใยสั้นของต้นกกกับเส้นใยที่ละเอียดของดอกดาวเรืองทาให้เส้นใย
มีการกระจายตัวและยึดเกาะกันได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากบดเยื่อในระยะเวลานานเกินไปจนทาให้เส้นใยมีขนาดสั้นลงมาก ๆ
ความสามารถในยึดเกาะกันของเส้นใยก็จะลดน้อยลง ส่งผลให้ความต้านทานต่อแรงฉีกของกระดาษลดน้อยลงตามไปด้วย
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ กษาการนาเอาดอกดาวเรื องซึ่ง เป็นวัส ดุเ หลือทิ้ง ของชุมชนเพื่อ ผลิ ต เป็ นกระดาษสรุ ป ได้ ว่า การพัฒ นา
กระบวนการผลิตกระดาษทามือแบบพื้นบ้าน (ธัญ ญธรและคณะ 2554) โดยการใช้ เพคตินช่วยในการกระจายตัวของเยื่ อ
กระดาษนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานในการตีเยื่อแล้วยัง ทาให้เนื้อของกระดาษมีความสม่าเสมอมากขึ้นด้วย นอกจากนี้
กระบวนการในการตกตะกอนลิกนินจากต้นกกเป็นยังการฃ่วยลดปริมาณสารตกค้างจากน้าทิ้งในกระบวนการผลิตกระดาษได้อี
ทั้งนี้พบว่าลิกนินที่ได้มีความบริสุทธิ์และยังสามารถนาไปเป็นสารตัวเติมในอุตสาหกรรมยางเพื่อให้มีความเหนียวและขึ้นรูปง่าย
ด้วย (พรทิพย์ 2010)
กระดาษดาวเรืองที่ มีคุณสมบัติ ต้านทานทานต่อแรงฉี กมาที่ สุด คือกระดาษที่ มีอัตราส่ วนโดยน้าหนั กของต้นกกต่ อ
ดาวเรืองเท่ากับ 70 ต่อ 30 โดยกระดาษจะมีสีขาวอมเหลืองเล็กน้อย มีค่าของการส่องสว่างอยู่ที่ 90.36 และมีความเรียบ
ของกระดาษเท่ ากั บ 2.20 วิ นาที -เบคค์ จากคุ ณสมบั ติดั ง กล่ าวพบว่า กระดาษที่ ผ ลิต ได้ เหมาะส าหรั บการประยุกต์ ใช้ เ ป็ น
กระดาษห่อของขวัญ หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่นเพราะมีเอกลักษณ์ในตัวเอง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาไปใช้สาหรับ
งานพิมพ์และงานเขียนได้ เนื่องจากกระดาษที่ผลิตได้มีความเรียบของกระดาษน้อยกว่ามาตรฐานตามข้อกาหนดฉลากเขียว
และผลิตภัณฑ์กระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน ของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม(สานักงานเลขานุการโครงการ
ฉลากเขียว 2558)กระดาษที่ขรุขระจะทาให้การซึมของสีไม่ดีเท่าที่ควร และทาให้ภาพหรือตัวหนังสือที่ออกมาหลังการเขียน
หรือการพิมพ์ไม่มีความคมชัดด้วย
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพในด้านอื่น ๆ ของกระดาษที่ผลิตได้เพิ่มเติม เช่นน้าหนักมาตรฐาน ความหนา การ
ตรวจสอบความโค้งงอและการคงรูป เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระดาษที่ผลิตได้ไปเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษชนิด
อื่น ๆ ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคและต้นทุนของการผลิตให้ชัดเจนเพื่อ ที่จะสามารถ
นาไปเผยแพร่ให้ชุมชนนาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของชุมชนเองได้
เอกสารอ้างอิง
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Tannin Extraction from Coconut Coir: Value-added in Economic Community
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาวิธีการในการสกัดสารแทนนินและการตรวจสอบคุณลักษณะของสารสกัดแทนนินจากกาบ
มะพร้าวน้าหอมทั้งกาบมะพร้าวแห้งและกาบมะพร้าวสด โดยได้ทาการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสกัด เช่น ตัวทาละลาย
อุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการสกัด จากการศึกษาพบว่าตัวทาละลายที่เหมาะสมต่อการสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวทั้งกาบ
มะพร้าวแห้งและสดคือ เมทานอล ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และเวลาเหมาะสมสาหรับการสกัดแทนนิน คือ 2 ชั่วโมง
ในการทดลองใช้กาบมะพร้าวแห้งจานวน 5 กรัม ต่อตัวท าละลายที่ใช้ใ นการสกัด 150 มิลลิ ลิตร ขณะที่ ใช้ กาบมะพร้าวสด
จานวน 10 กรัม จะได้ปริมาณแทนนินใกล้เคียงกัน การทดสอบคุณสมบัติของแทนนินสามารถทาได้ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทราน
ฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี เทียบกับสารมาตรฐานคือกรดแทนนิก ก่อนที่จะนาแทนนิ นที่สกัดได้จากกาบมะพร้าวไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
คาสาคัญ: แทนนิน สารสกัด กาบมะพร้าว เศรษฐกิจชุมชน เพิ่มมูลค่า

Abstract
In this study, the extract tannin from fresh and dry coconut coir was investigated and characterized.
The extraction condition such as extraction solvent, extraction temperature and extraction time were
studied. The results indicated that methanol was best solvent for extracting tannin from fresh and dry
coconut coir. The optimum condition for extracting tannin from 10 g of fresh and 5 g of dry coconut coir
is 60 C in 150 mL methanol for 2 hours. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) was used for
tannin characterization.
Keywords: Tannin, Extract, Coconut coir, Economic community, Value-added

250

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

บทนา
มะพร้าว (coconut) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera Linn. เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย
โดยเฉพาะจังหวัดแถบชายทะเลทั้ง ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก จึงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจทารายได้ให้กับประเทศไทย
อีกชนิด สาหรับภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผลผลิตสูง จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พบว่ามีเนื้อที่ยืนต้นจานวน 48,017 ไร่ ให้ผลผลิต 31, 497 ตัน ในปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ด้วยระยะทางเพียง 72 กิโลเมตร
จากกรุงเทพมหานครทาให้สะดวกในการเดินทาง เมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามพบว่าส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือ มะพร้าวน้าหอม ที่นิยมบริโภคผลอ่อน อายุผลอ่อนช่วง 6 เดือนครึ่ง การบริโภคมะพร้าวน้าหอมอ่อนทาให้เกิดของ
เสียที่กลายเป็นขยะคือ เปลือกของผลอ่อนที่ไม่เหมาะในการนาไปใช้ในอุตสาหกรรมเส้นใย ไม่เหมาะในการนาไปทาเป็น
เชื้อเพลิง ดังนั้นจึงกลายเป็นขยะ ของเสียที่เปล่าประโยชน์
เปลือกมะพร้าวที่เป็นของเสียที่เกิดขึ้นจานวนมากนั้นมีสารเคมีที่สาคัญอยู่หลายชนิด เช่น สารสกัด บูทานอล
(butanol), สารโพลิฟีนอลลิก เช่น คาเทชิน (catechin), อีพีคาเทชิน (epicatechin), และคอนเดนส์แทนนิน (condensed
tannins) เป็นต้น
แทนนิน (บุษกร ทองใบ, พิชาภรณ์ แผ้วพลสง และ สาวิตรี ทวีพร. (2559))เป็นเป็นสารประกอบเชิงซ้อนพวกฟีนอ
ลิก โมเลกุลใหญ่และสูตรโครงสร้างซับซ้อน มีสมบัติเป็นกรดอ่อน พบในส่วนต่างๆ ของพืช เช่น เปลือก (พรสวรรค์ ดิษยบุตร,
สุเมธ ชวเดช และสุวรงค์ วงษ์ศิริ. (2534)) ผล ใบแก่น หรือส่วนที่ปูดออกมาจากต้นไม้ มีรสฝาด แทนนินสามารถแบ่งได้เป็น ๒
ประเภทใหญ่ๆ คือ ไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannin) ซึ่งเป็นกลูโคสิดิก-ไกลโคไซด์ของโพลิแกลลอย์ไกลโคไซด์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ น้าตาลและกรดฟีนอลิก แทนนินชนิดนี้สามารถละลายได้ในกรดหรือในน้าย่อยและได้สารที่มีโมเลกุล
เล็กลง ได้แก่ กรดแกลลิก กรดเอลลาจิก และกลูโคส แทนนินชนิดนี้ พบมากในส่วนใบ ฝัก เป็นต้น แทนนินอีกประเภทหนึ่งคือ
คอนเดนส์แทนนิน (condensed tannins) เป็นแทนนินที่มีโมเลกุลและซับซ้อนมากกว่าไฮโดรไลซ์เซเบิลแทนนิน ไม่สามารถ
ไฮโดรไลซ์ได้ด้วยกรดหรือด่าง แต่ละลายได้ดีในน้าร้อน อะซิโตนและแอลกอฮอล์ (กมณชนก วงศ์สุขสิน และปนัดดา ผ่าน
สาแดง. (2559)) พบมากในส่วนของเปลือก และแก่นไม้ แทนนินมีคุณสมบัติในการตกตะกอนโปรตีน ทาให้หนังสัตว์ไม่เน่า
เปื่อย ดังนั้นจึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ในทางเภสัชกรรม (Viji, N., Satheesh, S. and Vincen, S.G.P. t. (2013))
แทนนินสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสีย ต้านไวรัส รักษาแผลพุพอง ใช้เป็นสีย้อม ใช้เป็นกาว อุตสาหกรรมพลาสติก
(Barbosa Jr., V., Cristina Ramires, E., Tanaka Razera, I. A. and Frollini, E. (2010)) ใช้ในกระบวนการบาบัดน้าเสีย
การทาน้าหมึก ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติ เช่น ในกระบวนการผลิตเบียร์ ไวน์ สาเก ชา กาแฟ และน้าผลไม้
หรือ ใช้ป้องกันการเกิดออกซิเดชันของน้ามัน เป็นต้น
จากประโยชน์ ของแทนนิ นดัง กล่าวผู้ วิจัย เล็ง เห็ นว่าหากสามารถผลิ ตแทนนิ น จากกาบมะพร้ าวได้จานวนมากก็ จะ
สามารถลดการนาเข้าแทนนินจากต่างประเทศ และได้แทนนิน ราคาถูกจากเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น เปลือกมะพร้าวที่ถูกทิ้งเป็น
ขยะมากมายในสวนมะพร้าว โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง ต้องการนาของเสีย
คือ เปลือกมะพร้าวน้าหอมมาสกัดแทนนินเพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแทนนินจากเปลือก/กาบมะพร้าว
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมเปลือก/กาบมะพร้าว
เปลือกหรือกาบมะพร้าวที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเปลือกมะพร้าวน้าหอมทั้งเปลือกสดและเปลือกแห้ง โดยนามาจากสวน
มะพร้าวในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม นากาบมะพร้าวมาล้างด้วยน้าให้สะอาดในกรณีที่เป็นเปลือกสด จากนั้น ผึงลมให้น้าที่ล้าง
ทาความสะอาดแห้งที่อุณหภูมิห้อง ถ้าเป็นเปลือกแห้งให้นามาทาความสะอาดดินออกก่อน จากนั้นนาเปลือกมะพร้าวทั้งสอง
ประเภทมาสับให้ละเอียด แล้วนาไปชั่งน้าหนักใส่ในขวดรูปชมพู่ โดยเปลือกแห้งใช้น้าหนัก 5 กรัม เปลือกสดใช้น้าหนัก 10
กรัม จากนั้นใส่ตัวทาละลายที่จะใช้ในการสกัดลงไปขวดละ 150 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ในตัวทาละลาย 2 ชนิด ที่ทาการศึกษาคือ
เอทานอลและเมทานอล (Kaewdang, O. and Benjakul, S. (2015)) โดยทาการทดลองที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส)
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เพื่อหาตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัด จากนั้นเลือกใช้ตัวทาละลายที่เหมาะสม มาทาการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการ
สกัดแทนนินจากเปลือก/กาบมะพร้าวที่อุณหภูมิ 20, 25, 40 และ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากได้อุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการสกัด ให้ใช้อุณหภูมินั้นคงที่ในตัวทาละลายที่เหมาะสมเพื่อศึกษาเวลาที่ใช้ในการสกัดที่ 2, 4 ,6 และ 8 ชั่วโมง
ตามล าดั บ ในแต่ ล ะสภาวะที่ ท าการศึ กษา หลั ง จากท าการสกั ด ให้ กรองสารละลายเพื่ อ แยกกาบมะพร้ าวออก แล้ วน า
สารละลายที่ได้ไประเหยให้แห้งด้วยเครื่อง Rotary Evaporator จากนั้นเก็บในตัวทาละลายที่เหมาะสมก่อนนาไปทดสอบ
คุณลักษณะในขั้นต่อไป
การศึกษาคุณลักษณะทางเคมีของสารสกัดแทนนินจากเปลือก/กาบมะพร้าว
การทดสอบคุณสมบัติของสารสกัดแทนนินที่สกัดได้สามารถทาได้โดยการละลายสารสกัดแทนนินในตัวทาละลายที่
เหมาะสมโดยการนาของแข็งแทนนินไปทดสอบหาหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์ม (Israel, A. U., Ogali, R. E.,
Akaranta, O., and Obot, I.B. (2016))
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการสกัดแทนนินจากเปลือก/กาบมะพร้าวในตัวทาละลายสองชนิดคือ เอทานอลและเมทานอล พบว่าเม
ทานอลให้ ผลการสกั ด สูง กว่าการใช้ เ อทานอล ดัง นั้ นในทดลองต่ อไปจึ งเลื อกใช้ เมทานอลในการสกั ด แททนิ นจากเปลื อก
มะพร้าว จากนั้นได้ทาการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวตั้งแต่อุณหภูมิ 20, 30, 40 และ 60
องศาเซลเซียส พบว่าที่เหมาะสมสาหรับการสกัดคือ 60 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการสกัดศึกษาตั้งแต่ 2, 4, 6
และ 8 ชั่วโมงตามลาดับ ซึ่งเวลาที่สกัดได้ดีที่สุดคือ 8 ชั่วโมงแต่เนื่องจากระยะเวลานาน และน้าหนักสารที่ได้ไม่แตกต่างจาก
การใช้ระยะเวลาในการสกัด 2 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเลือกเวลาในการสกัดที่ 2 ชัว่ โมง รายละเอียดสภาวะที่ใช้ในการทดลองแสดงดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลของอุณหภูมิต่อการสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวแห้งด้วยเมทานอลเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิต่างๆ
ตัวทาละลาย
นาหนักกาบมะพร้าวแห้ง (g)
นาหนักสารที่ได้ (g)
อุณหภูมิ (°C)
เมทานอล
20
5.04
0.64
30
5.04
0.51
40
5.04
0.49
60
5.04
0.77
หลังจากทาการศึกษาการสกัดที่อุณหภูมิต่างๆ แล้วจึงได้ทาการศึกษาตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัดที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส โดยเลือกศึกษาตัวทาละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล และเมทานอล ซึ่งผลการทดลองพบว่าเมทานอลให้ผล
การสกัดดีกว่า จากนั้นได้ทาการศึกษาเวลาในการสกัด ซึ่งพบว่าเวลาที่ 2 ชั่วโมงให้ผลการสกัดดีที่สุด
ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมกับการทดลองสกัดแทนนินจากเปลือก/กาบมะพร้าว
สภาวะที่ศึกษา
สภาวะที่เหมาะสมต่อการสกัด
ตัวทาละลาย
เมทานอล
อุณหภูมิ
60 °C
เวลาในการสกัด
2 ชั่วโมง
จากตารางที่ 2 เป็นตารางสรุปสภาวะที่ใช้ในการสกัดแทนนินจากกาบ/เปลือกมะพร้าว นอกจากนี้ยังทาการศึกษา
เปรีย บเที ยบระหว่ างเปลือก/กาบมะพร้าวแห้ง กับกาบ/เปลื อกมะพร้าวสดด้วย จากผลการทดลองพบว่ าถ้าใช้น้าหนั กของ
เปลือกมะพร้าวสดเป็นสองเท่าของเปลือกมะพร้าวแห้งจะให้แทนนินที่ได้จากการสกัดเท่ากับการใช้เปลือกมะพร้าวแห้ง ดังนั้ น
ในการทดลองจึงแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ได้ทั้งเปลือก/กาบมะพร้าวแห้งและเปลือก/กาบมะพร้าวสดในการสกัดแทนนิน
จากนั้นได้นาสารที่สกัดได้ไปตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมีของสารสกัดจากกาบมะพร้าวแห้งและกาบมะพร้าวสด
เทียบกับสารมาตรฐานกรดแทนนิก ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟาเรดสเปกโทรสโกปี ผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สเปกตรัมอินฟาเรดของสารสกัดจากเปลือกมะพร้าวน้าหอสด แห้ง และสารมารตรฐานกรดแทนนิก
จากภาพที่ 1 พบว่าสเปกตรัมที่ได้จากสารสกัดเปลือกมะพร้าวน้าหอมสด เปลือกมะพร้าวแห้ง และสารมาตรฐาน
กรดแทนนิกสอดคล้องผลการทดลองของ M. A. Pantoja และคณะ (M. A. Pantoja & H.G. Rodriguez, 2012)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองในงานวิ จัย นี้ พ บว่ า กาบ/เปลื อกมะพร้ าวทั้ ง สดและแห้ง สามารถนามาสกั ด หาสารแทนนิ นได้
เหมือนกัน แต่ต้องใช้เปลือกมะพร้าวสดมากกว่าเปลือกมะพร้าวแห้งสองเท่าเพื่อให้ได้ปริมาณสารสกัดเท่ากัน ในความเห็นของ
ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรใช้เปลือกมะพร้าวแห้งในการสกัดแทนนินดีกว่าเนื่องจากมีน้าปนอยู่น้อยกว่าเปลือก/กาบสด ทาให้สกัด
และแยกได้ง่ายกว่าการใช้เปลือก/กาบมะพร้าวสด ซึ่งสารสกัดแทนนินที่ได้จากการทดลองนี้จะได้นาไปศึกษาคุณลักษณะทาง
เคมี ต่อไป เช่น การทดสอบคุ ณสมบัติ ข องแทนนิ น ด้ วยเทคนิ ค ฟูเ รี ยร์ ท รานฟอร์ มอิ นฟาเรดสเปกโทรสโกปี เทีย บกับ สาร
มาตรฐานกรดแทนนิก ก่อนที่จะนาแทนนินที่สกัดได้จากกาบมะพร้าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ภาพที่ 2 การเตรียมกาบ/เปลือกมะพร้าวทั้งสดและแห้ง
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ภาพที่ 3 การสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าว
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาการสกัดสารแทนนินจากเปลือก/กาบมะพร้าวเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแทนนิน เพื่อให้ไ ด้
ปริมาณแทนนินมากที่สุด และมุ่งที่จะนาแทนนินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น นาไปเป็นสารป้องกันการเหม็นหืนหรือป้องกัน
การเกิดปฎิกิริยาออกซิเดชันของน้ามัน ต่อไป แต่ในงานวิจัยนี้ยังพบว่ามีการใช้ตัวทาละลายอินทรีย์ปริมาณมากเมื่อเทียบกับ
น้าหนักของเปลือก/กาบมะพร้าว ถ้าหากสามารถเปลี่ยนเป็นการสกัดด้วยน้าได้ก็จะช่วยลดปริมาณของเสียและลดต้นทุนใน
การสกัด แต่ที่สาคัญคือเหมาะในการนาไปใช้ในกระบวนการทางอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใดๆอีกต่อไป ซึ่งขณะนี้
กาลังอยู่ในขั้นของการศึกษาทดลอง
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การผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวโดยใช้สารกระจายเยื่อจากเปลือกส้มโอ
Production of Coconut Husk Paper by Using Fiber Dispersion
Agent from Pomelo Peel
จิตรลดา ชูมี1, พลอยทราย โอฮาม่า2 และณัฐกมล พึ่งสาราญ3
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าว ใช้กระบวนการต้ม ด้วยสารละลายโซเดียม
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 1 และ 3 โมลาร์ (M) เป็นเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง ตามลาดับ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส (ºC)
และฟอกขาวด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) เข้มข้น 12% จากนั้นนาเยื่อที่ได้มาเข้ากระบวนการตีเยื่อ โดยใช้
เพคตินที่สกัดจากเปลือกส้มโอในการกระจายเยื่อและเปรียบเทียบคุณลักษณะกระดาษที่ได้ ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้น
ของ NaOH และระยะเวลาที่เหมาะสมคือ 1 M นาน 2 ชั่วโมง เมื่อทาการฟอกสี จะได้ผลิตภัณฑ์กระดาษสีเหลือง ให้ค่า ความ
ขาวสว่าง (L*) 80.11 ความเรียบ 2.00 วินาที-เบคค์ (s-BEKK) ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด 7.35 นิวตัน-ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม
(N-m2 /Kg) นอกจากนี้การใช้เพคตินในการกระจายเยื่อกระดาษพบว่า เยื่อของกระดาษกระจายตัวดี เกาะเป็นแผ่น ได้ดี
สอดคล้องกับผลการทดสอบความทนทานต่อการแช่น้า กระดาษเปลือกมะพร้าวที่ใช้เพคตินในกระจายตัว มีความทนทานต่อ
การแช่น้าได้นานกว่ากระดาษเปลือกมะพร้าวถึง 4 เท่า แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กระดาษเปลือก
มะพร้าวไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
คาสาคัญ: กระดาษ, เปลือกมะพร้าว, เพคติน, เปลือกส้มโอ
Abstract
The aim of this work is to study coconut husk paper production by boiling process with 1 M and 3
M for 1hour (hr.) and 2 hr. of sodium hydroxide (NaOH) at 100 degree Celsius (ºC) and bleaching with the
fiber using 12% hydrogen peroxide (H2O2). Then, teak to dispersion process in pectin solution, which
extracted from pomelo peel and compared the characteristic of produced paper. The result shows the
optimum condition is boiling with 1 M NaOH for 2 hr. After bleaching process, the color of coconut husk
paper is yellow with the brightness (L*) of 80.11. The study of smooth and tearing resistance index are
2.00 s-BEKK and 7.35 N-m2/Kg, respectively. In addition, pectin solution was used as fiber dispersion agent
to enhance the sheet formation that corresponding with can increasing 4 times of water resistance. As the
result presents the applications of coconut husk paper can be developed to produce various packages.
Keywords: paper, coconut husk, pectin, pomelo peel
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บทนา
มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญและสร้างรายได้ของจังหวัดสมุทรสงคราม นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายและมีกาลัง
การผลิตสูง มีพื้นที่เพาะปลูก 71,945 ไร่ เพื่อตอบสนองการผลิตอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ภายในจังหวัด เช่น การ
ผลิตน้าตาลมะพร้าว มะพร้าวอ่อน น้ากะทิ น้ามันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวอ่อนอบแห้ง เป็นต้น เมื่อมีความต้องการในการบริโภค
สูงส่งผลก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจากเปลือกมะพร้าวในปริมาณสูง (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) จึงมี
การนาเปลือกมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การนามาผสมกับปุ๋ยในการปลูกต้นไม้ ที่นอนใยมะพร้าว
พรมเช็ดเท้า ใช้เป็นวัสดุแทนดินในการปลูกต้นไม้ เป็นต้น เนื่องจากในเปลือกมะพร้าวส่วนที่เป็นใยมีส่วนประกอบของ
เซลลูโลสหรือเส้นใยเป็นหลัก เช่นเดียวกับวัสดุเหลือทิ้งของพืชชนิดต่างๆ ที่มีปริมาณเส้นใยสูง จึงเหมาะกับการนามาทา
กระดาษเช่นเดียวกับปอสา หรือชานอ้อย ได้มีการวิจยั เกี่ยวกับกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ที่มีปริมาณเส้นใยสูง ยกตัวอย่างเช่น
ภาณุมาศและคณะ (2552) ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนากระดาษจากใบสับปะรดผสมกับต้นกล้วยและใบสับปะรดผสมกับใบธูปฤาษี
เพื่อใช้เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีอัตราการดูดซึมน้าเท่ากับ 2.6269 กรัมต่อ 100 ตาราง
เซนติเมตร สามารถป้องกันการเปือ่ ยยุ่ยและมีการต้านแรงดึงสูงเพื่อป้องกันการฉีกขาด 561.65 นิวตันต่อเมตร สุภาและคณะ
(2552) ได้มีการศึกษาพัฒนาการผลิตกระดาษจากใยมะพร้าวเชิงหัตถกรรม ด้วยกระบวนการต้มเยือ่ ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น 15% ระยะเวลาในการต้ม 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 95-100 C และฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น 12% จะ
ให้ค่าความสว่าง 94.92 มีความหนาเฉลี่ย 1.52 มิลลิเมตร มีค่าดัชนีต้านตานแรงทะลุ 3.866 Kg/cm2 แต่อย่างไรก็ดีเส้นใย
มะพร้าวไม่มีแรงยึดเกาะกันต้องมีการเติมสารช่วยติดหรือการตีเยื่อร่วมกับเยื่อชนิดอื่น เช่น กระดาษเหลือทิ้ง ลังไข่ และ
กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นต้น
จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษที่เหมาะสมคือการต้มเยื่อด้วยสารเคมี เนื่องจากเป็นสารที่
ราคาถูก ได้เยื่อกระดาษที่มีความคงทนต่อการทะลุ หรือมีเส้นใยสูงเมื่อเทียบกับวิธีทางชีวภาพ และหลังจากการฟอกสีจะทาให้
สีติดง่ายกว่าเยื่อกระดาษที่ไม่ผ่านกระบวนการต้มเยื่อ อย่างไรก็ตามการผลิตกระดาษจากเปลือกมะพร้าว อาจพบปัญหาการไม่
เกาะกันของเส้นใหญ่ ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้สนใจนาเพคติน ซึ่งเป็ นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีปริมาณสูง 30- 40% ในเปลือกผลไม้
ตระกูลส้ม ปัจจุบันมีเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม ที่เป็นของเสียเหลือทิ้งจากครัวเรือนและแหล่งค้าขาย ผลไม้เหล่านี้สามารถสกัด
ออกมาได้ด้วยน้าเดือด จะได้สารละลายที่มีลกั ษณะข้นหนืดที่สามารถนาไปประยุกต์ไปเป็นสารช่วยกระจายเยื่อกระดาษได้ (ธา
นุวัฒน์ และคณะ 2556; ธนาวรรณ 2556)
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงนาเปลือกมะพร้าวมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษโดยกระบวนการต้มเยื่อทางเคมี ฟอกสีด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และใช้เพคตินช่วยในการกระจายเยื่อ เพื่อเป็นการลดมลภาวะและกระดาษที่ผลิตนี้สามารถต่อยอดใน
งานหัตถกรรมและบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าในท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนผลิตกระดาษมะพร้าวโดยใช้สารกระจายเยื่อจากเปลือกส้มโอ
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ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการวิจัยนีแ้ บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
1. การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัยนี้มี 2 ชนิด คือ เปลือกมะพร้าว และเปลือกส้มโอ โดยแต่ละชนิ ดจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้ เปลือกส้มโอนาไปล้างทาความสะอาดแล้วตากแดดให้แห้งก่อนนาไปปั่นให้ละเอียด จะได้ผงเปลือกส้มโอ แล้วเก็บใน
ที่อุณหภูมิ 4 ºC ส่วนเปลือกมะพร้าวใช้เปลือกมะพร้าวแห้งนามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เก็บไว้ในถุงพลาสติกที่อุณหภูมิห้อง
2. การสกัดเพคติน
วิธีการสกัดเพคตินได้ปรับปรุงมาจากวิธีของ Suchada และคณะ (2554) โดยทาการชั่งเปลือกส้มโอที่บดละเอียดแล้ว
10 กรัม ต้มในน้ากลั่น 200 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 100ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จะได้สารละลายที่มีลักษณะข้นหนืด เพื่อนาไปใช้
เป็นสารช่วยกระจายเยื่อกระดาษต่อไป เพื่อให้ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนของเพคติน จึงทาการตกตะกอนเพคตินด้วยเอทา
นอล แล้วนาปั่นเวี่ยงที่ความเร็ว 5000 รอบ/นาที ล้างตะกอนด้วยอะซิโตน อบที่อุณหภูมิ 60ºC บดให้เป็นผง ชั่งน้าหนักเพื่อ
คานวณหาร้อยผลผลิต
3. การผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าว
ชั่งเปลือกมะพร้าวที่เตรียมไว้ 100 กรัม นาไปต้มกับ NaOH เข้มข้น 1 และ 3 โมลาร์ (M) ที่อุณหภูมิ 100 ºC เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง ล้างเยื่อด้วยน้า 3 ครั้ง ฟอกสีด้วย 12% H2O2 ที่อุณหภูมิ 100 ºCเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ล้างเยื่อด้วยน้าจนมีค่า
เป็นกลาง (pH = 7) นาไปตีเยื่อเพื่อให้เส้นใยกระจายตัวดี เติมสารละลายเพคตินที่ได้จากข้อ 2 ลงไป จากนั้นเทลงบน
ตะแกรงชอนเยื่อขนาด A4 แตะเยื่อใหกระจายทั่วตะแกรง นาตะแกรงไปตากแดดเป็นเวลา 2 วัน จนกระดาษแห้ง
4. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของกระดาษเปลือกมะพร้าว
จากผลผลิตกระดาษที่ได้จะนามาวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 วัดสีของกระดาษด้วยเครื่อง ColorQuest XE Spectrophotometer และรายงานค่าสีในระบบ CIEL*a*b* โดย
L* (Lightness) คือ ค่าความสว่าง
a* (Red-Green) คือค่าสีแดง โดยค่า (+) ตัวอย่างจะมีสีแดง ค่า (-) จะมีสีเขียว
b*(Yellow-Blue) คือค่าสีเหลือง โดยค่า (+) ตัวอย่างจะมีสีเหลือง ค่า (-) จะมีสีน้าเงิน
4.2 วิเคราะห์ความทนทานต่อการแช่น้า โดยตัดกระดาษเปลือกมะพร้าวขนาด 3 x 3 เซนติเมตร นาไปชั่งน้าหนัก จากนั้น
นาไปแช่น้าปริมาตร 10 mL ในบีกเกอร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกระดาษด้วยตาเปล่า เป็นเวลา 27 วัน
4.3 วัดการต้านแรงฉีกขาดของกระดาษด้วย Elmendorf Tear Tester fully automated/manual (กรมวิทยาศาสตร์
บริการ) การทดสอบวัดดัชนีความต้านแรงฉีกขาดจากแรงกระทากับกระดาษทีท่ าให้กระดาษขาดออกจากรอยฉีกนาเดิม หน่วย
ที่วัดได้เป็นนิวตัน-ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม (N-m2 /Kg)
4.4 วัดความเรียบของกระดาษด้วย PTA-Line BEKK Smoothness Tester (กรมวิทยาศาสตร์บริการ) โดยทาการทดสอบ
ความเรียบผิวของกระดาษภายใต้ความดันต่าง ๆที่กาหนดไว้และจะต้องมีปริมาณที่แน่นอนของอากาศที่ความดันบรรยากาศ
ระหว่างพื้นผิวของกระดาษและพื้นผิวของรูปทรงวงแหวนระนาบ ภายใต้สภาวะที่กาหนดไว้ต่อการสัมผัส ในหน่วยวินาที-เบคค์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ปริมาณของเพคตินจากกระบวนการสกัด
การสกั ด เพคติ น จากเปลื อ กส้ ม โอ พบว่ า การย่ อ ยเปลื อ กส้ ม โอให้ มี ข นาดเล็ ก ก่ อ นการน าไปต้ ม จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสกัด โดยสังเกตสารละลายที่สกัดได้มีความหนืด เพิ่มขึ้น สีของสารละลายเป็นสีเหลืองอ่อน หลังจากทาการ
ตกตะกอนด้วยเอทานอล จะตะกอนสีน้าตาลเหลือง เพคตินเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ละลายน้าได้ มีสายโซ่ต่อกันเป็นเส้นยาว
เมื่อเติมเอทานอลลงไปจะทาให้ความสามารถในการละลายลดลงและตกตะกอนแยกออกมาได้ หลังจากได้ตะกอนออกแล้วได้
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นามาคานวณร้อยละผลผลิต แสดงในตารางที่ 1 ให้ค่าเฉลี่ยนอกจากนี้ได้นาเพคตินที่ได้มาละลายน้า ขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม จะได้
แผ่นฟิล์มสีน้าตาลอ่อน ที่มีความเหนียว ดังภาพที.่ 1 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าถ้านาสารละลายเพคตินที่มีความหนืดไปช่วยในการ
กระจายเยื่อเปลือกมะพร้าวให้มีการกระจายตัวและเกี่ยวพันกันเป็นแผ่นกระดาษ ที่มีความเหนียวได้ดีเมื่อแห้ง

ภาพที่ 1 เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอ
ตารางที่ 1 ร้อยละผลผลิตของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกส้มโอ
ครั้งที่
1
2
เฉลี่ย

น้าหนักเปลือกส้มโอ (กรัม)
10.0097
10.0201

น้าหนักเพคติน (กรัม)
0.9607
1.2259

ร้อยละผลผลิต
9.60
12.26
10.93±1.88

2. กระดาษเปลือกมะพร้าว
ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของกระดาษเปลือกมะพร้า
สภาวะ
1. NaOH 1 M : 1 ชั่วโมง

2. NaOH 1 M : 1 ชั่วโมง : ฟอกสี

3. NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง : ฟอกสี :
เพคติน
4. NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง

-

ลักษณะทางกายภาพ
เส้นใยมะพร้าวยังคงอยู่อย่างชัดเจน
กระดาษไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
สีน้าตาลเข้ม
เส้นใยมะพร้าวยังคงอยู่อย่างชัดเจน
กระดาษไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
สีเหลือง
เส้นใยมะพร้าวกระจายตัวดี
กระดาษเป็นเนื้อเดียวกัน
สีเหลืองอ่อน
เส้นใยมะพร้าวยังคงอยู่อย่างชัดเจน
กระดาษไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
สีน้าตาลเข้ม
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5. NaOH 3 M : 2 ชั่วโมง

6. NaOH 3 M : 2 ชั่วโมง: ฟอกสี

7. NaOH 3 M : 2 ชั่วโมง : ฟอกสี
60 min : เพคติน

-

เส้นใยมะพร้าวกระจายตัวดี
กระดาษเป็นเนื้อเดียวกัน
สีน้าตาลเข้ม
เส้นใยมะพร้าวกระจายตัวดี
กระดาษเป็นเนื้อเดียวกัน
สีเหลืองอ่อน
เส้นใยมะพร้าวกระจายตัวดี
กระดาษเป็นเนื้อเดียวกัน
สีเหลืองอ่อน

จากตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางกายภาพของกระดาษใยมะพร้าว กระดาษที่ผลิตได้จากสภาวะที่ 3, 6และ 7 คือ
กระดาษที่ต้มด้วย NaOH เข้มข้น 1 M เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ฟอกสี พร้อมทั้งใช้เพคติน และกระดาษที่ต้มด้วย NaOH เข้มข้น 3
M เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่มีการฟอกสี พร้อมด้วยมีการเติมเพคติน ตามลาดับ พบว่ากระดาษมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะ
เส้นใยมะพร้าวมีการกระจายตัวดี เนื่องจากความเข้มข้นของ NaOH มีผลต่อลักษณะเส้นใยของกระดาษ ถ้าความเข้มข้นสูง มี
ความเป็นเบสมาก จะทาให้สามารถย่อยลิกนิน เฮมิเซลลูโลส ซิลิกา เซลลูโลสที่จะมีความบริสุทธิ์สูงมากขึ้น เส้นใยมีขนาดเล็ก
มีความอ่อนนุ่มกว่า เยื่อกระดาษที่ผ่านการต้มด้วย NaOH เข้นข้นต่ากว่า อย่างไรก็ตามการใช้สารละลายเพคตินที่มีความหนืด
ทาให้เส้นใยกระจายตัวได้ดี ทาให้เกิดสานเป็นแผ่นได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกัน เช่นเดียวกับการต้มเยื่อด้วย NaOH เข้มข้น 3 M
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สภาวะที่เหมาะสมในการต้มเยื่อกระดาษคือ ต้มด้วย NaOH เข้มข้น 1 M เพื่อลดปริมาณ
สารเคมีตกค้างในกระบวนการล้างเยื่อ และมีการใช้เพคตินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นแผ่นกระดาษ
ตารางที่ 3 การวัดสี
สภาวะ

L*
46.45
75.65
80.11
37.35
42.42
69.1
75.21

1. NaOH 1 M : 1 ชั่วโมง
2. NaOH 1 M : 1 ชั่วโมง: ฟอกสี
3. NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง : ฟอกสี : เพคติน
4. NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง
5. NaOH 3 M : 2 ชั่วโมง
6. NaOH 3 M : 2 ชั่วโมง
7. NaOH 3 M : 2 ชั่วโมง : เพคติน

a*
8.16
3.34
2.44
7.55
6.91
3.23
0.45

b*
24.09
40.20
29.52
13.57
16.90
24.59
29.07

จากตารางที่ 3 แสดงการวัดสีกระดาษเปลือกมะพร้าว พบว่ากระดาษเปลือกมะพร้าวที่ต้มด้วย NaOH เข้มข้น 1 M
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ฟอกสีด้วย H2O2 และเติมเพคติน มีสีเหลืองและให้ค่าความสว่างเท่ากับ 80.11 การที่สีจางลงเนื่องมาจาก
เกิดการเกิดปฏิกริยาระหว่าง H2O2 กับ NaOH ได้ผลิตภัณฑ์ เปอร์ไฮดรอกซิลอิออน (HOO-) แล้วเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ
หมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิก (-COOH) ในโครงสร้างหลักของเส้นใยที่ทาให้สีของลิกนินจางลง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้อาจจะเกิดการ
สลายตัวของเส้นใย จากผลการทดลองที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้เลือกตัวอย่างที่ได้จากการต้มด้วย NaOH เข้มข้น 1 M ใน
การศึกษาความทนทานต่อการแช่น้าต่อไป ดังแสดงผลในตารางที่ 4 ผลการทดลองแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงประสิทธิภาพใน
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การกระจายตัวของเส้นใยในกระบวนการขึ้นแผ่น ส่งผลต่อการสานกันทาให้กระดาษมีความเหนียวและทนน้ายิ่งขึ้น การเติม
เพคตินได้กระดาษที่ความทนต่อการแช่น้า นานกว่าเป็น 4 เท่าของกระดาษที่ไม่ได้มีการเติมสารช่วยกระจายเยื่อ
ตารางที่ 4 ความทนทานต่อการแช่น้า
สภาวะ/ระยะเวลา (วัน)
1. NaOH 1 M : 1 ชั่วโมง

0

2

6

14

27

2. NaOH 1 M : 1 ชั่วโมง : ฟอกสี

3. NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง : ฟอกสี :
เพคติน

4. NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง

นากระดาษที่ผลิตด้วยกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด ไปทาการวิเคราะห์หาค่าดัชนีการหักเหและค่าความเรียบ ดัง
แสดงในตารางที่ 5 พบว่ามีค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด 7.35 นิวตัน–ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม (N-m2 /Kg) ค่าความเรียบ 2.00
วินาที-เบคค์ (s-BEKK) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกระดาษธูปฤาษีจากงานวิจัยของ สิทธิศานติ์ วชิรานุภาพ (2542) มีค่าดัชนี
ความต้านแรงฉีกขาด 5.99 นิวตัน.ตารางเมตรต่อ กิโลกรัม มีค่าความสว่างของกระดาษสูงกว่า 75 มีค่าน้อยกว่ากระดาษ
เปลือกมะพร้าวที่ผลิตขึ้นจากงานวิจัยนี้ อาจเป็นมะพร้าวมีเส้นใยที่แข็ง แต่อย่างไรก็ตามก็ตามความเรียบของกระดาษยังมีค่า
น้อยซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการพิมพ์ หรือเขียนข้อความลงไปบนกระดาษเปลือกมะพร้าว (สานักงานเลขานุการโครงการฉลาก
เขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) ดังนั้นกระดาษที่ผลิตขึ้น น่าจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็น กระดาษห่อผลิตภัณฑ์ กระดาษห่อ
ของขวัญ เป็นต้น
ตารางที่ 5 ดัชนีต้านทานแรงฉีกขาดและความเรียบ
วิเคราะห์

กระดาษเปลือกมะพร้าว
(NaOH 1 M : 2 ชั่วโมง : ฟอกสี : เพคติน)
7.35
2.00

ดัชนีต้านทานแรงฉีกขาด (N-m2/Kg)
ความเรียบ (s-BEKK)
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สรุป
จากการศึกษาการผลิตกระดาษด้วยกระเปลือกมะพร้าวและเพคตินจากเปลือกส้มโอ พบว่า
1. การศึกษาการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอด้วยน้า มีร้อยละผลผลิตเท่ากับ 10.93±1.88 เพคตินเป็นพอลิเมอร์ธรรม
ชาติที่ละลายน้าได้ การสกัดด้วยน้าจึงเป็นวิธีที่ง่ายและลดการใช้สารเคมีตัวอื่น
2. สารละลายเพคตินทีส่ กัดได้มีความหนืดทาให้เยื่อกระดาษกระจายตัวได้ดี เพิ่มประสิทธิภาพต่อกระบวนการขึ้นรูป
เป็นแผ่น
3. สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวคือ ต้มด้วย NaOH เข้มข้น 1 M เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ฟอกสี
ด้วย H2O2 และเติมเพคติน
4. กระดาษมะพร้าวที่ฟอกสีด้วย H2O2 12% กระดาษที่ได้จะมีสีเหลือง เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนหมู่
ฟังชันก์-COOH ของลิกนิน และโครงสร้างหลักของเส้นใย และกระดาษที่ไม่ผ่านการฟอกสี กระดาษที่ได้จะมีสีน้าตาลเข้ม
เนื่องจากการสลายตัวของไฮโดรคาร์บอน
5. เส้นใยของมะพร้าวเป็นเส้นใย ที่แข็งและเหนียว ส่งผลกระดาษเปลือกมะพร้าวที่ผลิตได้ มีค่าความเรียบ 2.00
วินาที-เบคค์ (s-BEKK) ค่าดัชนีต้านแรงฉีกขาด 7.35 นิวตัน–ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม (N-m2 /Kg) ตามลาดับ
6. สามารถนากระดาษเปลือกมะพร้าวไปประยุกต์ใช้เป็น กระดาษห่อผลิตภัณฑ์ กระดาษห่อของขวัญ ส่วนประกอบ
ของอุปกรณ์ตกแต่ง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสมวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆ ลงไปกับกระดาษเปลือกมะพร้าวเพื่อเพิ่มความ
เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ควรมีการสารวจความพึงพอใจ ของผู้บริโภค เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระดาษให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ธานุวัฒน์ ลาภตันศุภผล ปฏิมา ทองขวัญ ศิริลักษณ์ สรงพรมทิพย์ การสกัดเพคตินจากเปลือกผักและผลไม้ วารสาร
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เทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบราคาน้้ามันในประเทศไทย
Forecasting Technique for Fuel Prices in Thailand
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Somruay.ap@ssru.ac.th, somruayy@yahoo.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาตัวแบบ การพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย และพยากรณ์ราคาน้้ามันใน
ประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2559 โดยงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกข้อมูลราคาน้้ามันในประเทศไทยจ้านวน 6 ประเภทได้แก่ น้้ามันเบนซิน
95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ตั้งแต่เดือนมกราคม พ .ศ.2554 – ธันวาคม พ.ศ . 2558 เพื่อสร้างตัวแบบ การพยากรณ์ โดย วิธีอนุกรมเวลาแบบแยกส่วน
วิธีการปรับให้เรียบของโฮลต์ วิธีการถดถอย และวิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ เกณฑ์ในการ เลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด พิจารณา
ด้วยค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ที่น้อยที่สุด ผลการวิจัยพบว่า
เทคนิคการพยากรณ์ด้วยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์เป็นวิธสี ร้างตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด ส้าหรับข้อมูลราคาน้้ามันเบนซิน 95 น้้ามัน
แก๊สโซฮอล์ E20 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว เทคนิคการพยากรณ์ด้วยวิธีการถดถอยเป็นวิธสี ร้างตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด ส้าหรับ
ข้อมูลราคาน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
ค้าส้าคัญ: ราคาน้้ามัน, ตัวแบบพยากรณ์, วิธีอนุกรมเวลาแบบแยกส่วน, วิธีการปรับให้เรียบของโฮลต์, วิธีการถดถอย,
วิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์
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Abstract
The purpose of this study was to determine the forecasting technique for fuel price in Thailand
and predict the fuel price in 2016. The researcher collected the data on 6 categories of Gasoline 95,
Gasohol 91, Gasohol 95, Gasohol (E20), Gasohol (E85), and Diesel fuel in Thailand from January 2011 to
December 2015. The forecasting model was created by using decomposition method, exponential
smoothing method by Holt model, regression analysis and Box & Jenkins method. The root mean square
error (RMSE) was used as the criteria for choosing the best fit model. The findings of this study found that
the Box & Jenkins method was the ultimate technique to investigate the best fit model for the prices of
Gasoline 95, Gasohol (E20), and Diesel fuel. In addition, the regression analysis was the best fit for Gasohol
91, Gasohol 95, and Gasohol (E85).
Keywords: Fuel Price, Forecasting Technique, Decomposition method, Exponential smoothing method by
Holt model, Regression Analysis, Box & Jenkins method
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บทน้า
เศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจมีมากขึ้น ไม่ได้จ้ากัดขอบเขตอยู่แต่เฉพาะภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศตนเท่านั้น หากแต่พยายามศึกษาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอื่นที่ประสบความส้าเร็จในการพัฒนา เศรษฐกิจมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของ
ตน นอกจากนี้ในโลกยุคปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการค้ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่าง
มาก ประกอบกับการคมนาคมติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วท้าให้ประเทศต่างๆ มีโอกาสติดต่อท้าการค้าระหว่างประเทศที่มี
ระบบเศรษฐกิจแตกต่างกัน การด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อประเทศอื่นๆ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งท้าให้โลกแคบลง ผลกระทบของการด้าเนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้ายิ่งรุนแรงมากขึ้น การแข่งขันในโลกปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนจากการแข่งขันทางอาวุธและ
สงครามมาเป็นการแข่งขันทางการค้า ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจจึงมีความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างมาก (ไพสิฐ ศิริ
บวร, 2551)
น้้ามันได้กลายเป็นสิ่งจ้าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับคนในสังคมและประเทศชาติ กล่าวคือ น้้ามัน
เป็นปัจจัยหลักในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก้าเนิดพลังงานให้เครื่องจักรสามารถขับเคลื่อนเพื่อเดินสายการผลิต
สินค้า เมื่อสินค้าถูกผลิตออกมาจะมีการกระจายสินค้าไปสู่ตลาด การขนส่งสินค้าต้องพึ่งพาน้้ามันเช่นเดียวกัน นอกจากนี้
การเดินทางติดต่อสื่อสาร การเดินทางโดยมียานพาหนะมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน การใช้รถยนต์มีมากขึ้นซึ่งน้้ามันเป็น
เชื้อเพลิงที่ส้าคัญส้าหรับการท้ากิจกรรมดังกล่าว (ราชพล สุนทรศรี, 2548) ประเด็นที่น่าสนใจคือราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกมี
ความผันผวนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้ามันจากแหล่งน้้ามันดิบในภูมิภาคต่างๆ มีจ้านวนจ้ากัด และน้้ามันดิบแต่ละ
แหล่งจะมีความแตกต่างกัน โดยพิจารณาคุณสมบัติจากค่าความหนาแน่นและค่าก้ามะถัน ซึ่งเป็นตัวก้าหนดคุณภาพและราคา
ในการซื้อขายน้้ามันดิบจึงมีหลายราคาโดยการซื้อขายจะท้าการอ้างอิงราคาตลาดจากราคาน้้ามันดิบชนิดหลัก เรียกว่า
Benchmark Crude โดยตลาดซื้อขายน้้ามันหลัดในแต่ละภูมิภาคจะใช้ Benchmark Crude ที่แตกต่างกันดังนี้
1. Brent ใช้อ้างอิงส้าหรับน้้ามันดิบจากแหล่งทะเลเหนือและแอฟริกา
2. West Texas Intermediate (WTI) ใช้อ้างอิงส้าหรับน้้ามันดิบที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกา
3. Dubai ใช้อ้างอิงส้าหรับน้้ามันดิบที่ซื้อขายจากแหล่งตะวันออกกลาง
4. Tapis ใช้อ้างอิงส้าหรับน้้ามันดิบจากแหล่งตะวันออกไกล
ประเทศไทยจ้าเป็นต้องน้าเข้าน้้ามันดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ในประเทศ โดยน้าเข้า
จากประเทศแถบตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ส่วนที่เหลือเป็นการน้าเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออก
ไกลและที่อื่นๆ (อุทิศ นุ่นแก้ว , 2550) นอกจากนี้ในการซื้อขายน้้ามันดิบเป็นการซื้อขายล่วงหน้าจากราคาอ้างอิงในแต่ละ
ภูมิภาค ซึ่งเมื่อมีการปรับราคาน้้ามันจะส่งผลกกระทบต่อต้นทุนต่อการผลิตและบริการในทุกภาคหน่วยเศรษฐกิจ โดยประเทศ
ไทยมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรน้้ามันเป็นจ้านวนมหาศาล ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถประหยัดได้ หากมีเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคาน้้ามันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดมาตรการเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ผันผวนของราคาน้้ามันในอนาคต (อภิมุข เกียรติศิริกุล, 2554)
การพยากรณ์ เป็นการคาดคะเนหรือประมาณการเหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบันตลอดจน
วิจารณญาณ ความรู้ ประสบการณ์ของบุคคล เพื่อให้การตัดสินใจมีความถูกต้อง การพยากรณ์มีความส้าคัญในหลายๆ ด้าน
เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน การบริหารความเสี่ยง ช่วยในการประเมิน การคาดการณ์ล่วงหน้า ท้าให้รู้แนวโน้มของ
เหตุการณ์ในอนาคต ส่งผลถึงการตัดสินใจและการวางแผนส้าหรับอนาคต ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ใช้การพยากรณ์เพื่อ
วางแผนกลยุทธ์ส้าหรับองค์กรในระยะยาว ผู้ลงทุนใช้การพยากรณ์เพื่อดูแนวโน้มความเสี่ยงที่ไม่แน่นอน หน่วยงานของรัฐใช้
การพยากรณ์เพื่อวางนโยบายระดับชาติ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มปริมาณประชากร มูลค่าการส่งออก
การวางแผนอัตราก้าลัง การหาค่าแนวโน้ม เป็นต้น นอกจากนี้การพยากรณ์ท้าให้สามารถผลิต ตระเตรียมสินค้าหรือวัตถุดิบได้
เพียงพอ
หรือสอดคล้องกับความต้องการในอนาคตเพื่อการวางแผนในโซ่อุปทานต่อไปได้อย่างแม่นย้า ท้าให้สามารถ
จัดสรรทรัพยากรการผลิต ได้แก่ ก้าลังคน วัตถุดิบและการเงิน ได้อย่างเหมาะสม
การพยากรณ์มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการด้าเนินงานของบุคคลทุกสาขา
อาชีพ และของทุกองค์กรที่มีกิจกรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การเมืองการปกครอง การสาธารณสุข
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เป็นต้น ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ องค์กรของรัฐหรือของเอกชน หากนักวางแผนหรือผู้ตัดสินใจ
ในองค์กรสามารถพยากรณ์เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง จะท้าให้การ
วางแผนหรือการตัดสินใจในการด้าเนินงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการพยากรณ์ที่ให้ความถูกต้องสูงจึงมีความจ้าเป็น
อย่างยิ่ง
เทคนิคการพยากรณ์จะด้าเนินการโดยศึกษาแนวโน้มและรูปแบบการเกิดเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์จากข้อมูลใน
อดีตและ/หรือใช้ความรู้ ประสบการณ์ และวิจารณญาณของผู้พยากรณ์ ซึ่งมีเทคนิคการพยากรณ์ทางสถิติหลากหลายทั้ง
รูปแบบและวิธีการพยากรณ์ เช่น ตัวแบบการปรับให้เรียบโดยวิธีเอกซ์โพแนนเชียล (Exponential smoothing Model) ตัว
แบบการปรับให้เรียบโดยวิธีโฮลท์ - วินเทอร์ (Holt-Winters Model) ตัวแบบคงที่ (Stationary Models) และตัวแบบไม่คงที่
(Non-stationary Models) ตัวแบบการถดถอย เป็นต้น ทั้งนี้ในน้าเทคนิคการพยากรณ์ต้องใช้ความรู้ทางสถิติขั้นสูง และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและหาตัว
แบบในการพยากรณ์
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาเทคนิคการพยากรณ์ของเทคนิคการพยากรณ์
ของตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยขึ้น เพื่อหาเทคนิคและวิธีการของการพยากรณ์ รวมทั้งตัวแบบการ
พยากรณ์ เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีความจ้าเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรน้้ามันอย่างมากซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สามารถประหยัดได้ถ้า
หากมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคาน้้ามัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกองค์กร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบและพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2554 – ธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งนี้ เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย โดยจ้าแนกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ตัวแบบราคาน้้ามันในประเทศไทย
ผู้วิจัยได้ใช้ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัยดังนี้
1. ศึกษาตัวแบบการพยากรณ์
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการ ศึกษาจากต้ารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง นิยาม ตัวแบบ และวิธีการด้าเนินการ
พยากรณ์ ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ ดังนี้
1.1 การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีแยกส่วน
การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีแยกส่วน
เป็นวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาพื้นฐานที่มีการแยกส่วนประกอบของ
อนุกรมเวลาเป็นส่วนๆ ได้แก่ แนวโน้ม อิทธิพลของฤดูกาล และวัฏจักร ซึ่งแต่ละส่วนประกอบจะวัดออกมาได้เป็นสมการ
หรือแผนแบบอนุกรมเวลาที่เก็บรวบรวมอาจจะเป็นอนุกรมเวลารายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือ
ละเอียดจนถึงรายชั่วโมง อนุกรมเวลาที่มีลักษณะที่ต่างกันจะมีวิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกัน ส้าหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดย
การแยกส่วนประกอบ จะท้าตามตัวแบบของอนุกรมเวลาที่สร้างขึ้นดังนี้
ตัวแบบการบวก Y  T  S  C  I
ตัวแบบการคูณ Y  T  S  C  I
เมื่อ Y แทน อนุกรมเวลา
T แทน แนวโน้ม
S แทน การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
C แทน ความผันแปรตามวัฏจักร
I แทน ความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
1.2 การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีการปรับให้เรียบของโฮลต์
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การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีการปรับให้เรียบ เป็นการใช้ข้อมูลในอดีตส่วนหนึ่งมาสร้างสมการพยากรณ์
โดยน้้าหนักที่ให้กับค่าสังเกตแต่ละค่าแตกต่างกัน วิธีการให้น้าหนักแก่ค่าสังเกตหรือข้อมูลในอดีตขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูลว่ามี
ส่วนประกอบของแนวโน้มหรือฤดูกาลหรือไม่การใช้เทคนิคการท้าให้เรียบเนื่องจากข้อมูลอนุกรมเวลามักมีความผันแปร
เนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติรวมอยู่ด้วยซึ่งความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติจะท้าให้เราไม่สามารถเห็นส่วนประกอบ
อื่นๆของอนุกรมเวลาได้ การก้าจัดอิทธิพลของความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผิดปกติจะท้าให้เราสามารถเห็นส่วนประกอบ
อื่นๆและสามารถจะหาค่าพยากรณ์ค่าอนุกรมเวลาในอนาคตได้ โดยมีตัวแบบการปรับให้เรียบของโฮลต์ดังนี้
ตัวแบบส้าหรับการคูณ Yt  ( 0  1t )S t  t
ตัวแบบส้าหรับการบวก Yt  0  1t  S t   t
เมื่อ Yt แทนข้อมูลหรือค่าสังเกต ณ เวลา
t
 0 , 1
แทนค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบ
S t แทนค่าความผันแปรตามฤดูกาล ณ เวลา
t
 t แทนค่าความคลาดเคลื่อน ณ เวลา
t
1.3 การพยากรณ์โดยวิธีถดถอย
การวิเคราะห์ การถดถอย เป็นวิธีการทางสถิติอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะของความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป โดยแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ ( Independent variable) และตัวแปรตาม (Dependent
variable) ผลของการศึกษาจะแสดง 1) ขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ที่มีต่อตัวแปรตาม และ 2) แบบจ้าลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม การวิเคราะห์การถดถอย มีหลายแบบขึ้นกับลักษณะของตัวแปรตาม
รูปแบบความสัมพันธ์ และการก้าหนดตัวแปรอิสระ ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งการวิเคราะห์การถดถอยได้เป็น 2 ประเภท คือ
1) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear regression analysis) เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่ตัวแปร
อิสระส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ส่วนตัวแปรตามจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณเท่านั้น รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถแทนได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเชิงเส้น (Linear model)
2) การวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non linear regression) เป็นการวิเคราะห์การถดถอย ที่
รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถแทนได้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น
(non – Linear model) ในทีนี้ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงพหุ
การสร้างสมการถดถอยแบบพหุในรูปสมการเส้นตรง มีรูปแบบสมการถดถอย ดังนี้
Yi  β0  β1x1i  β2x 2 i  β3x3  .....  βk x ki  εi

โดยที่

Yi

x1 , x 2 , x 3 ..... x k
α

βj

i

k
i

= ตัวแปรตาม
= ตัวแปรอิสระมีค่าตั้งแต่ 1, 2, …., k ตัว
= ค่าคงที่หรือค่า Intercept ของสมการถดถอย
= ค่าพารามิเตอร์หรือค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient)
= ค่าความคลาดเคลื่อน
= ชนิดของตัวแปรอิสระ
= ค่าสังเกตที่ i

1.4 การพยากรณ์โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์
วิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์เป็นวิธีที่จะให้ค่าพยากรณ์ที่มีค่าความถูกต้องสูงกว่าวิธีอื่นในการพยากรณ์ระยะสั้น
แต่จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะยุ่งยากในการวิเคราะห์เพราะจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ARMA (Autoregressive and
moving average) และใช้เวลาในการค้านวณมาก รูปแบบที่จะก้าหนดให้กับอนุกรมเวลาจะเป็นรูปแบบในกลุ่มของรูปแบบ
ARMA (p,q) (Autoregressive and moving average order p and q model) ซึ่งเป็นการรวมส่วนของรูปแบบ AR(p)
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และรูปแบบ MA(q) เข้าด้วยกัน รูปแบบ AR(p) หมายถึง รูปแบบที่แสดงว่าค่าสังเกต Yt จะขึ้นอยู่กับค่าของ
หรือค่าสังเกตที่เกิดขึ้นก่อนหน้า P ค่า ส่วนรูปแบบ MA(q) หมายถึง รูปแบบที่แสดงว่าสังเกต Yt จะขึ้นอยู่
Y
Y
t  1,..., t  p
กับค่าของความคลาดเคลื่อน
รูปแบบ

 t 1 ,....,  t q

หรือความคลาดเคลื่อนที่อยู่ก่อนหน้าq ค่า เช่น

p
q
d
2
3
2
(1  B) (1   B   B   B  ...   B ) y    (1   B   B  ...   B )
1
2
3
p
t
0
1
2
q
t
p
q
B y t  y t p
B  t   t q
B

เมื่อ

แทน Backshift โดยที่

และ

 t แทน ค่าของความคลาดเคลื่อน
i

แทนค่าพารามิเตอร์ของ AR ตัวที่ i= 1, 2, 3 … p

0

แทนค่าพารามิเตอร์ของ MA ตัวที่ i=1, 2, 3 … q
1.5 การตรวจสอบความแม่นย้าของการพยากรณ์
การตรวจสอบความแม่นย้าของการพยากรณ์ คือการพิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบการพยากรณ์ที่
วิเคราะห์จากเทคนิคพยากรณ์แบบต่างๆ วิธีตรวจสอบความแม่นย้าของการพยากรณ์มี 4 วิธี ดังนี้
1) ตรวจสอบจากค่าความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย ( Mean Square Error: MSE) เป็นการวัดความ
แม่นย้าจากค่าเฉลี่ยผลรวมก้าลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
n

MSE 

e
i 1

2
i

n

2) ตรวจสอบจาก ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย ( Root Mean Square Error:
RMSE) เป็นการวัดความแม่นย้าจากรากที่สองของค่าเฉลี่ยผลรวมก้าลังสองของค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
n

 ei2

RMSE 

i 1

n

3) ตรวจสอบจาก เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ( Mean Percent Error: MPE) เป็นการวัดความ
แม่นย้าจากค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริง ค่า MPE เป็นค่าวัดความแม่นย้าที่ไม่มีหน่วย
 e 

n

MPE 



  Yi   100
i 1 


n

i



4) ตรวจสอบจากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย ( Mean Absolute Percent Error: MAPE)
เป็นการวัดความแม่นย้าจากค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าจริงโดยไม่คิดเครื่องหมายค่า MAPE เป็นค่าวัด
ความแม่นย้าที่ไม่มีหน่วย จึงเหมาะที่จะใช้กับการเปรียบเทียบอนุกรมเวลาหลายชุดเมื่อใช้วิธีการพยากรณ์เดียวกันหรือ
เปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์หลายวิธีเมื่อใช้อนุกรมเวลาชุดเดียวกัน
n

MAPE 

ei

Y
i 1

 100

i

n

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลโดยมีขั้นตอนด้าเนินการดังนี้
2.1 รวบรวมข้อมูล ราคาน้้ามันในประเทศไทยจ้านวน 6 ประเภทได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ E20 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ E85 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2554 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จากส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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2.2 บันทึกข้อมูล ราคาน้้ามันในประเทศไทย ลงในโปรแกรม Microsoft Excel และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 สร้างตัวแบบการพยากรณ์ โดยจ้าแนกเป็น 4 วิธี คือ การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบแยกส่วน การพยากรณ์
อนุกรมเวลาด้วยวิธีการปรับให้เรียบ การพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบถดถอย และการพยากรณ์อนุกรมเวลาด้วยวิธีบ๊อกและเจน
กินส์
3.2 ตรวจสอบความแม่นย้าของการพยากรณ์โดยการตรวจสอบจากค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก้าลังสอง
3.3 เลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก้าลังสองที่น้อยที่สุด
3.4 น้าตัวแบบที่ได้ไปใช้พยากรณ์
ผลการวิจัย
ผลการการวิจัยครั้งนี้ จ้าแนกเป็น 5 ส่วนดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีแยกส่วน
ลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาแบบแยกส่วนของราคาน้้ามันในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.
2554 – เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 พบว่า ข้อมูลราคาน้้ามันในประเทศไทยประเภท น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ E20 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ E85 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว มีแนวโน้ม แต่ ไม่มี
ส่วนประกอบของฤดูกาล จากการวิเคราะห์ตัวแบบการพยากรณ์ ข้อมูลราคาน้้ามันในประเทศไทย ได้ สมการเส้นแนวโน้ม /
สมการพยากรณ์ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 สมการพยากรณ์และค่า RMSE ของราคาน้้ามันในประเทศไทย โดยวิธีแยกส่วน
ชนิดน้้ามัน
ในประเทศไทย
น้้ามันเบนซิน 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว

สมการแนวโน้ม/สมการพยากรณ์
ŷ t  41.498676 + 0.556546 x t - 0.011949 x 2t
ŷ t  31.110268  0.508047 x t - 0.010293 x 2t

ŷ t  33.142528 + 0.558488 x t - 0.011542 x 2
t
ŷ t  30.831263 + 0 .388798 x t - 0 .008568 x 2
t
2

3

ŷ t  22.548593 - 0.200770 x t  0 .012216 x t - 0.000159xt

ŷ t  30.330233 - 0.154374 x t  0.010289 x 2t - 0.000170 x t 3

2.

ผลการวิเคราะห์โดยวิธีการปรับให้เรียบของโฮลต์
จากการวิเคราะห์เพื่อสร้างตัวแบบการพยากรณ์โดยวิธีการปรับให้เรียบของโฮลต์
สัมประสิทธิ์การปรับให้เรียบและค่าประมาณพารามิเตอร์
และค่า RMSE ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การปรับให้เรียบและค่าประมาณพารามิเตอร์
ชนิดน้้ามัน
ในประเทศไทย
น้้ามันเบนซิน 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว

ค่าสัมประสิทธิ์การปรับให้เรียบและค่าประมาณพารามิเตอร์




a0

b0

0.81
0.90
0.81
0.81
0.81
0.85

0.61
0.01
0.41
0.01
0.21
0.01

44.15
32.35
34.88
31.44
20.55
30.08

-0.21
-0.14
-0.18
-0.16
-0.03
-0.15

SSE
173.74
92.23
109.88
106.48
32.53
29.33

จากตาราง 2 น้าข้อมูลมาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยได้ดังนี้ ตัวแบบการพยากรณ์ของ
ราคาน้้ามันในประเทศไทย คือ Yˆt m  at  bt (m) เมื่อ at  yt  (1   )(a0  b0 ) และ b t   (a1  a0 )  (1   )b0
3. ผลการวิเคราะห์โดยวิธีถดถอย
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้้ามันในประเทศไทย กับปัจจัยทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้แก่
ราคาน้้ามันดูไบ (Dubai Fateh: DF) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (Exchange rate baht per US dollar:
EXC) ดัชนีลงทุนภาคเอกชน (The Private Investment Index: PII) ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI)
และอัตราเงินกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง (Rate of fuel fund: FUND) โดยวิธี Stepwise Regression ได้ผลการวิเคราะห์สมการ
การพยากรณ์ดังตาราง 3
ตาราง 3 สมการพยากรณ์และค่า RMSE ของราคาน้้ามันในประเทศไทยโดยวิธีถดถอย
ชนิดน้้ามัน
ในประเทศไทย
น้้ามันเบนซิน 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว

สมการพยากรณ์
Ŷt  18.62  0.212(DF)  0.73(FUND)
Ŷt  36.63  0.19(DF)  0.51(CPI)

Ŷt  17.74  0.21(DF)  1.21(FUND)  0.82(EXC)  0.04(PII)
Ŷt  11.55  0.20(DF)  1.68(FUND)  0.85(EXC)
Ŷt  18.82  0.47(CPI)  0.034(DF)  0.09(PII)
Ŷt  1.01(DF)  0.28(FUND)  0.15(CPI)

4.

ผลการวิเคราะห์โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์
จากการพิจารณาการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาโดยวิธีบ๊อกและเจนกินส์ ตัวแบบการพยากรณ์ ราคาน้้ามันใน
ประเทศไทย (ได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 น้้ามันแก๊สโซฮอล์
E85 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว) ที่เหมาะสม คือ ARIMA(1,1,0) ARIMA(2,1,0) ARIMA(0,1,2) ARIMA(0,1,2) ARIMA(1,1,0)
และ ARIMA(1,1,0) ตามล้าดับ ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ตัวแบบ สมการพยากรณ์และค่า
ชนิดน้้ามัน
ในประเทศไทย
น้้ามันเบนซิน 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว

RMSE ของราคาน้้ามันในประเทศไทย โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์

ตัวแบบ
พยากรณ์
ARIMA(0,1,1)
ARIMA(0,1,1)
ARIMA(0,1,1)
ARIMA(0,1,1)
ARIMA(0,1,1)
ARIMA(0,1,1)

สมการพยากรณ์
yˆt  yt 1   t  0.47 t 1
ŷ t  y t 1   t  0.61 t 1

ŷ t  y t 1  ε t  0.67 t 1
ŷ t  y t 1   t  0.56 t 1
ŷ t  y t 1  ε t  0.37 t 1
ŷ t  y t 1  ε t  0.45 t 1

4. การตรวจสอบความแม่นย้าของการพยากรณ์
จากการเปรียบเทียบ ค่าการพยากรณ์ 4 วิธี คือ วิธีอนุกรมเวลาแบบแยกส่วน วิธีการท้าให้เรียบของโฮลต์ วิธีการ
ถดถอยและวิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบโดยพิจารณาจาก ค่ารากที่สองของค่าความ
คลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) แสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 การตรวจสอบความแม่นย้าด้วยค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ยของตัวแบบ
การพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย
ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย
ชนิดน้้ามันในประเทศไทย

น้้ามันเบนซิน 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20
น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว

เทคนิคการ
พยากรณ์ตัวแบบฯ
แบบแยกส่วน

เทคนิคการ
พยากรณ์ตัวแบบฯ
วิธีการปรับให้เรียบ

เทคนิคการ
พยากรณ์ตัวแบบฯ
วิธีการถดถอย

เทคนิคการ
พยากรณ์ตัวแบบฯ
วิธีบ๊อกและเจนกินส์

3.15
3.57
2.33
2.1
0.83
0.79

1.7
1.24
1.35
1.33
0.74
0.7

3.64
0.83
0.41
0.38
0.63
6.6

1.47
1.02
1.05
0.13
0.64
0.21

จากตาราง 5 พบว่า ค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ยน้อยที่สุดของตัวแบบการพยากรณ์ราคา
น้้ามันในประเทศไทย โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ ได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว โดย
ที่น้ามันแก๊สโซฮอล์91 น้้ามันแก๊สโซฮอล์95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่ารากที่สองของค่าความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย
น้อยที่สุด โดยวิธีการถดถอย
5. การพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย
ตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยประเภท น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้้ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว วิธีที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ ตัวแบบการพยากรณ์ด้วยวิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ ส้าหรับน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 น้้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ ตัวแบบด้วยวิธีการถดถอย โดย ค่าพยากรณ์ ราคา
น้้ามันในประเทศไทยแสดงดังตาราง 6 และตาราง 7
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ตาราง 6 ค่าพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินส์
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ราคาน้้ามันในประเทศไทย
น้้ามันเบนซิน
น้้ามันแก๊ส
น้้ามันดีเซล
95
โซฮอล์ E20
หมุนเร็ว
31.04
21.36
20.83
30.85
21.51
20.66
30.78
21.75
20.61
30.76
21.83
20.59
30.75
21.81
20.59
30.74
21.77
20.58
30.74
21.75
20.58
30.74
21.76
20.58
30.74
21.76
20.58
30.74
21.77
20.58
30.74
21.76
20.58
30.74
21.76
20.58

จากตาราง 6 พบว่า ค่าพยากรณ์วิธีบ๊อกและเจนคินส์ของราคาน้้ามันในประเทศไทยตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของน้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง
ตาราง 7 ค่าพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย โดยวิธีถดถอย

ล้าดับ

เดือน

ปี

เบนซิน
95

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

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2555
2555
2555

45.30
47.52
46.12
44.62
41.11
44.29
44.51
47.08
47.97
48.23
46.95
48.01
48.50
48.37
36.05

แก๊ส
โซฮอล์
91
32.01
35.04
34.63
34.53
36.67
35.50
35.98
36.36
36.78
35.66
36.85
37.17
37.15
37.98
37.05
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แก๊ส
แก๊ส
โซฮอล์ โซฮอล์
95
E20
35.88
32.47
37.89
34.34
36.79
32.60
35.24
31.55
38.63
35.74
38.38
35.35
37.99
34.85
38.06
32.73
38.78
33.57
37.75
33.45
39.44
34.74
39.74
34.34
40.04
35.18
40.22
35.67
39.80
35.07

แก๊ส
โซฮอล์
E85
20.82
22.08
21.76
22.64
22.71
21.91
22.04
22.10
22.41
22.84
23.30
23.66
23.98
24.52
24.38

ดีเซล
หมุนเร็ว
29.79
30.57
29.69
28.93
30.30
30.33
29.82
29.94
29.69
30.10
30.78
30.11
29.73
30.01
28.51
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16
17
18
19
20

ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

2555
2555
2555
2555
2555

47.65
41.44
36.29
33.66
31.82

31.72
27.11
28.96
26.74
24.97

34.91
28.89
28.38
27.17
25.61

30.15
26.28
26.41
25.29
23.22

22.98
21.86
22.42
21.93
21.23

29.95
25.84
25.27
23.92
23.02

จากตาราง 7 พบว่า ราคาน้้ามันในประเทศไทย ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2554 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2558 ของราคา
น้้ามันในประเทศไทย ทั้ง 6 ประเภท มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
สรุปและอภิปรายผล
จากการตรวจสอบความแม่นย้าการของพยากรณ์ ซึ่งพิจารณาจากค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย
(RMSE) ที่ต่้าที่สุด ของตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์ 4 วิธี คือ วิธีอนุกรมเวลา
แบบแยกส่วน วิธีการท้าให้เรียบของโฮลต์ วิธีการถดถอย และวิธีบ๊อกซ์-เจนคินส์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยประเภทน้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้้ามันดีเซล
หมุนเร็ว โดยใช้วิธีวิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ย
เท่ากับ 1.47 0.13 และ0.21 ตามล้าดับ ตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยประเภทน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 น้้ามัน
แก๊สโซฮอล์ 95 และน้้ามันแก๊สโซฮอล์ E85 โดยใช้วิธีการถดถอย มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่ารากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนก้าลังสองเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 0.41 และ 0.38 ตามล้าดับ
จากการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยประเภทจากการสร้างตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามัน
ในประเทศไทย จ้านวน 6 ประเภท ได้แก่ น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 91 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 95 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์
E20 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ E85 และ น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว โดยใช้วิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วน วิธีการท้าให้เรียบของโฮลต์ การ
พยากรณ์วิธีถดถอย และวิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ พบว่า วิธีบ๊อกซ์และเจนคินส์ มีความเหมาะสมมากที่สุด ส้าหรับข้อมูลราคา
น้้ามันเบนซิน 95 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 และน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิมุข เกียรติศิริกุล (2554) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความแม่นย้าในการพยากรณ์ราคาน้้ามันดิบดูไบ ระหว่างตัวแบบบ็อกซ์และเจนคินส์ ตัวแบบ การ์ช
และตัวแบบโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์ กมลวรรณ สารพานิช (2555) ศึกษาเรื่องการพยากรณ์ราคาน้้ามันดิบล่วงหน้าใน
ตลาดฟิวเจอร์ไนแม็กซ์ โดยวิธีอารีมาและอารีแมกซ์ นอกจากนี้ยังมีผลศึกษาในทางเดียวกันกับณันทิวร เทียนแป้น (2555)
และณิชา สุภาพิมพ์ (2555)
ตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย ได้แก่ น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 91 น้้ามันแก๊สโซฮอลล์ 95 และน้้ามัน
แก๊สโซฮอลล์ E85 เทคนิคการพยากรณ์โดยวิธีการถดถอยเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสัณฐิติ ทองช่วงและศรีสุดา ถุงสุวรรณ (2552) ณัฐพินท์ เดชขุนและสุดา ปิตะวรรณ (2553)
จากการพยากรณ์ข้อมูลราคาน้้ามันในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการพยากรณ์วิธีแยกส่วน ปรับให้เรียบ การถดถอย
หรือ บ๊อกซ์และเจนกินส์ สมการพยากรณ์ของข้อมูลราคาน้้ามันในประเทศไทยที่น้ามาศึกษา สมการพยากรณ์ที่ได้มีความ
หลากหลายจากเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละชนิดของข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาครั้งต่อไปอาจจะเป็นการศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทย ในระดับเขตพื้นที่ในราย
จังหวัด ภูมิภาค และเขตเศรษฐกิจต่างๆ
2. วิธีการศึกษาตัวแบบการพยากรณ์ราคาน้้ามันในประเทศไทยในครั้งต่อไป ควรพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์โดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์ที่หลากหลายมาด้าเนินการวิเคราะห์ เช่น วิธีเศรษฐมิติ ARCH model (Autoregressive conditional
heteroscedasticity) และ GARCH (Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity) รวมถึงการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้้ามันในด้านอื่นๆ มาท้าการศึกษาร่วมด้วยเพื่อพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้
สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวภายใต้การฉายแสง
Conductivity change in Dye-sensitized Solar Cells by Using
LeumPhua Purple Rice Extract upon Irradiation
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
sanit.suw@gmail.com

บทคัดย่อ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ( DSSCs) ที่สกัดได้จากสีย้อมไวแสงของข้าวเหนียวลืมผัว ซึ่งทาได้ในราคาที่ถูก
มีประสิทธิภาพและเหมาะในการทาเป็น DSSCs ในงานวิจัยนี้ เราได้สนใจสารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัวที่ได้จากตัวทาละลาย
ได้แก่ เมทานอล เอทานอล และน้ากลั่น (DI water) ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟ้าของ DSSCs โดยการฉาย
แสงอาทิตย์ และแสงจากหลอด LED ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้าเงิน และอัตราไวโอเลต จากการศึกษา พบว่า สีย้อม ของ
ข้าวเหนียวลืมผัว ที่ได้จากเอทานอลมีการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างตั้งแต่ช่วงที่ตามองเห็นได้ไปถึงช่วงของรังสี
อัตราไวโอเลต ซึ่งมีค่าการดูดกลืนแสงของช่วงความยาวคลี่นที่กว้างกว่าเมทานอลและน้ากลั่น ตามลาดับ จากการศึกษา
เพิ่มเติมพบว่าการฉายแสงอาทิตย์ใน DSSCs ของสารสกัดจากเอทานอลให้ค่า ความนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุด รองลงมา
คือ เมทานอล และน้ากลั่น ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเฉพาะ DSSCs ที่ใช้สีย้อมสกัดจากเอทานอล โดยฉายแสงจากหลอด
LED พบว่า แสงจากหลอดอัลตราไวโอเลต ให้ค่าการเปลี่ยนแปลงความนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับช่วงของ
ความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงของสารสกัดข้าวเหนียวลืมผัวในเอทานอล รองลงมา คือ สีน้าเงิน สีเขียว และสีแดง
ตามลาดับ ดังนั้นชนิดของแสงจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
สีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว
คาสาคัญ: ข้าวเหนียวลืมผัว, เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, การนาไฟฟ้า, การฉายแสง
Abstract
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) of leumphua purple rice extract are used to produce with low
cost, efficiency and suitable for DSSCs. In this work, we are interested in the leumphua purple rice extract
in solvent, namely, methanol, ethanol and DI water which affects the conductivity change in DSSCs upon
irradiation by using sunlight and LED lights, namely, red, green, blue and ultraviolet. The results of the
study showed that the wavelength range of leumphua purple rice in ethanol between visible light to the
range of ultraviolet with the higher wavelength range comparing with that of methanol and DI water,
respectively. We also found from additional studies that the maximum conductance changes and electric
power in DSSCs of ethanol upon sunlight comparing with that of methanol and DI water, respectively.
Focusing on DSSCs of ethanol by using LED light, we found that the maximum conductance changes and
electric power in DSSCs upon ultraviolet LED light comparing with that of blue, green and red LED,
respectively. This is consistent with a range of wavelength of leumphua purple rice in ethanol. Thus, the
types of light influence on the maximum conductivity change and electric power in dye-sensitized solar
cells by using LeumPhua Purple Rice extract.
Keywords: Leumphua purple rice, Dye-sensitized solar cell, Conductivity, Irradiation
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บทนา
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง ซึ่งเป็นพลังงานที่สามารถใช้ แทนพลังงานฟอสซิล
ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม แต่เซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ที่วางขายทั่วไปนั้นทาจากซิลิกอนที่มีต้นทุนในการผลิตสูง
และต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง จึงทาให้มีราคาแพง ในปี ค.ศ. 1991 O'Regan และ Grätzel ค้นพบเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-sensitized solar cells หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DSSCs) สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้ง่าย ให้ประสิทธิภาพ
ทางไฟฟ้าที่สูงกับต้นทุนในการผลิตที่ต่า และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้สูงยิ่งขึ้นได้ ปัจจุบันในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์นี้ โดยใช้สีย้อมที่มหี ลายชนิด ตัวอย่างเช่น Eosin Y, N3 (Mali et al., 2011), N719 (Siriroj
et al., 2012) รวมทั้งมีการใช้สีย้อมธรรมชาติจากดอกและผลของพันธุ์พืช (Hao et al., 2006) เป็นต้น สีย้อมสามารถละลาย
ได้ในตัวทาละลายหลายชนิด เช่น เอทานอล เมทานอล และน้ากลั่น (DI water) โดยสีย้อมไวแสงที่ดีจะต้องมีเม็ดสีที่ยืดเกาะ
ขั้วลบ (working electrode) ได้เป็นอย่างดี และมีช่วงของการดูดกลืนแสงในฃ่วงความยาวคลื่นที่กว้าง (Wang et al., 2005)
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ประดิษฐ์แล้วจะมีส่วนประกอบและหลักการ ดังรูปภาพที่ 1 ก ดังนี้ (1) กระจกที่
เคลือบด้วยวัสดุนาไฟฟ้า (Fluorine doped tin oxide coated glass slide เรียกว่า กระจกนาไฟฟ้า FTO) 1 ด้าน จานวน 2
แผ่น (2) นากระจกนาไฟฟ้า FTO 1 แผ่น ใช้เป็นขั้วลบ (Working electrode) ที่เคลือบเป็นชั้นฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์
(TiO2) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนาที่เป็นโลหะออกไซด์ที่มีแถบพลังงานของช่องว่างที่กว้าง (wide band-gap) และสร้าง
พันธะที่ยึดเหนี่ยวกับโมเลกุลของสีย้อมไวแสงได้ดี (3) สีย้อม (Dye) จะยึดเกาะกับโมเลกุลของสารกึ่งตัวนาที่เป็นโลหะออกไซด์
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีทาหน้าที่ดูดซับพลังงานจากแสง ทาให้อิเล็กตรอนของสีย้อมที่สถานะพื้นถูกกระตุ้นให้ไปยังสถานะ
กระตุ้น จึงทาให้อิเล็กตรอนถูกปลดปล่อยออกมายังขั้วลบได้ (4) สารละลายอิเล็กโตรไลท์ (Electrolyte) มีหน้าที่ทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนของอิเล็กตรอนจากวงนอกสุดให้กลับคืนเข้ามาสู่ตัวโมเลกุลของสีย้อมของข้าวเหนียวลืมผัว (5) กระจกนาไฟฟ้า
FTO อีกแผ่นที่ใช้เป็นขั้วบวก (counter electrode) เคลือบด้วยแพลตทินัม (Pt), คาร์บอน (C) หรือสารจาพวกนาโนคาร์บอน
(Siriroj et al., 2012) ทาหน้าที่ให้อิเล็กตรอนกับสารละลายอิเล็กโตรไลท์และทาให้เกิดกระบวนการรีดอกซ์ จึงทาให้โมเลกุล
ของสีย้อมนั้นกลับคืนสู่สถานะกระตุ้น (วินิช พรมอารักษ์ และคณะ , 2550) สุดท้ายจะได้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ดังรูปภาพ 1 ข. อิเล็กตรอนในตอนสุดท้ายทาให้เกิดการนาไฟฟ้าขึ้น และมีงานวิจัยที่ได้ใช้แสงหลากหลายชนิดฉายลงบนผิว
ของสารกึ่งตัวนาหรือฉนวน ซึ่งทาให้เกิดการสะสมของอิเล็กตรอน จึงมีการนาไฟฟ้าเกิดขึ้น เช่น SrTiO3 (Meevasana et al.,
2011), KTaO3 (Suwanwong et al., 2012), Ba0.7Ca0.3TiO3 (Jaiban et al., 2015) และ CaCu3Ti4O12 (Masingboon et
al., 2013) ยังมีการใช้แสงจากแหล่งกาเนิดแสงโดยใช้สีต่าง ๆ ฉายบนวัส ดุ (Suwanwong et al., 2015) เช่น แสงสีแดง สี
เขียว สีน้าเงิน และแสงอัลตราไวโอเลต (Saekow et al., 2012) เป็นต้น ดังนั้นพลังงานแสงจึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ และคณะ, 2559)
ก.

ข.

ภาพที่ 1 หลักการเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว
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ในงานวิจัยนี้ เราสนใจสีย้อมไวแสงธรรมชาติจากข้าวเหนียวลืมผัว ซึ่งปลูกมากในจังหวัดเพชรบูรณ์ ข้าวเหนียวลืมผัว มี
เมล็ด ที่ให้สีม่วงแดง และมีช่วงของการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างในตัวทาละลายทั้งสามชนิด ได้แก่ เมทานอล
เอทานอล และน้ากลั่น (DI water) ในการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัว เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลต่อการนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัวในตัวทาละลายทั้งสาม
ชนิดที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อฉายแสงอาทิตย์และแสงจากหลอด LED ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้าเงิน และอัลตราไวโอเลต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสารตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีย้อมไวแสงจากข้าวเหนียวลืมผัว เพื่อใช้ทาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
สีย้อมไวแสง
2. ศึกษาอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้
สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว เมื่อฉายแสงชนิดต่าง ๆ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เตรียมสีย้อมไวแสงจากข้าวเหนียวลืมผัว
ชัง่ ข้าวเหนียวลืมผัวทีบ่ ดไว้แล้ว 5 กรัม มา 3 ตัวอย่าง แล้วผสมในตัวทาละลาย แต่ละชนิด ได้แก่ เมทานอล ,
เอทานอล และน้ากลั่น (DI water) 50 ml คนให้เข้ากัน จากนั้นแช่ไว้ 16 ชั่วโมง แล้วกรองข้าวออก จะได้สีย้อมไวแสงจาก
ข้าวเหนียวลืมผัวในตัวทาละลายทั้งสามชนิด
2. เตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
1) เตรียมครีมเพื่อใช้เคลือบกระจกนาไฟฟ้า ด้วยผงไททาเนียมไดออกไซด์ ( TiO2 powder) 5 กรัม ผสมกับ
น้ากลั่น 12 ml และโพลีเอทิลีนไกลคอล 400 ( Polyethylene Glycol 400) จานวน 2 กรัม คนให้เข้ากัน จะได้ครีม TiO2
ที่ใช้ในการเคลือบบนกระจกนาไฟฟ้า FTO
2) เตรียมขั้ว ลบ (Working electrode) โดยตัดกระจกนาไฟฟ้า FTO ให้มีขนาด 1.5 x 2 cm2 จากนั้นนาเทป
กาวปิดทับขอบของแผ่นกระจกนาไฟฟ้าตรงกลางให้มีขนาด 0.25 x 1 cm2 แล้วหยดครีมของ TiO2 แล้วปาดให้เรียบบน
กระจกนาไฟฟ้าและเป่าให้แห้ง จากนั้นเผาในเตาที่อุณหภูมิ 550 C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นลงก่อนแล้วนาไปแช่ในสี
ย้อมไวแสงจากสารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวจากตัวทาละลายทั้งสามชนิด เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้แห้ง
3) เตรียมขั้ว บวก (Counter electrode) โดยตัดกระจกนาไฟฟ้า FTO ให้มีขนาด 1.5 x 2 cm2 แล้วเคลือบ
แพลตทินัม (Pt) ด้วยวิธีสปัทเตอริง (Sputtering technique)
4) เตรียมสารละลายอิเล็กโตรไลท์ โดยผสมผงโพแทสเซียมไอโอไดด์ ( KI) 0.5 M, ไอโอดีน ( I2) 0.05 M และ
เอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol) 50 ml จากนั้นคนให้เข้ากันด้วยเครื่องอัลตราโซนิคเป็นเวลา 30 นาที จะได้สารละลาย
อิเล็กโตรไลท์
5) เตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยตัดแผ่นพาราฟิล์มให้มีช่องว่างขนาด 0.25 x 1 cm2 แล้ววางทับ
บนกระจกที่เคลือบด้วย TiO2 ที่ติดสีย้อมจากสารสกัดข้าวเหนียวลืมผัว แล้วประกบด้วยแผ่นกระจกที่เคลือบด้วยแพลตทินัม
แล้วใช้คลิปหนีบที่ด้านข้างของเซลล์แสงอาทิตย์และหยดสารละลายอิเล็กโตรไลท์ที่ระหว่างขอบของกระจกทั้งสองที่ประกบกัน
จากนั้นเป่าให้ความร้อนเพื่อให้พาราฟิล์มหลอมติดกับกระจก แล้ววางไว้ให้เย็น ก็จะได้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจาก
สารสกัดข้าวเหนียวลืมผัว
3. การวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัว
วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสียอ้ มไวแสงจากข้าวเหนียวลืมผัวทีส่ กัดจากเมทานอล, เอทานอล และน้ากลั่น
ด้วยเครื่อง UV-VISIBLE Spectrophotometer (รุ่น UV-1700 PharmaSpec ของ Shimadzu Co.,Ltd.) เพื่อหา
ตัวทาละลายที่เหมาะสมต่อการดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงจากข้าวเหนียวลืมผัวในการทาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
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4. การวัดการนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
วัดค่าความนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัว
โดยวัดค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imax) และศักย์ไฟฟ้าสูงสุด (Vmax) ด้วยเครื่อง MULTIMETER ยี่ห้อ hp HEWLETT PACKARD
รุ่น 971 A ต่อเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ดังภาพที่ 3 ก. (รูปเล็ก) เมื่อฉายแสงอาทิตย์และแสงจากหลอด LED
ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้าเงิน และอัลตราไวโอเลต ที่ตกกระทบบนเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เพื่อวัดค่าความนาไฟฟ้า
สูงสุด (Gmax = Imax / Vmax) และกาลังไฟฟ้าสูงสุด (Pmax = Imax x Vmax) ต่อพื้นที่รับแสงของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ผลการวิจัย
1.
การดูดกลืนแสงของสารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัว
สีย้อมไวแสงที่สกัดได้จากข้าวเหนียวลืมผัวทาหน้าที่ในการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นต่าง ๆ โดยมี
ช่วงของการดูดกลืนแสงที่กว้างในช่วงที่ตามองเห็น (Visible light) จนไปถึงช่วงอัลตราไวโอเลต Ultraviolet range) เพื่อให้มี
ช่วงการดูดกลืนพลังงานมีค่าสูงขึ้น จากภาพที่ 2 การดูดกลืนแสงของสีย้อมไวแสงจากข้าวเหนียวลืมผัวในเมทานอล เอทานอล
และน้ากลั่น ด้วยเครื่อง UV-VISIBLE Spectrophotometer พบว่าสีย้อมจากเอทานอล (เส้นสีเขียว) มีช่วงความยาวคลื่นใน
การดูดกลืนแสงระหว่าง 371 – 600 nm มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่ 372 nm (ช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต) ซึ่งมีช่วงของ
ความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงที่มากที่สุด รองลงมา คือ เมทานอล (เส้นสีน้าเงิน) อยู่ระหว่าง 396 – 600 nm มีค่าสูงสุดอยู่
ที่ 397 nm และน้ากลั่นมีช่วงแคบที่สุด คือ 411 – 600 nm มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่ 412 nm ตามลาดับ ดังนั้น
เอทานอลจึงเหมาะในการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เนื่องจากเอทานอลให้ช่วงความยาวคลื่นในการดูดกลืน
แสงในช่วงที่กว้างที่สุด (ส่วนใหญอยู่ในช่วงที่ตามองเห็นไปถึงช่วงของรังสีอัลตราไวโอเลต) ซึ่งทาให้จานวนของอิเล็กตรอนที่
สถานะพื้นรับพลังงานแสงให้ไปสู่สถานะกระตุ้นได้มากยิ่งขึ้น จึงเห็นได้ว่าสีย้อมไวแสงสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์และ
นาไฟฟ้าได้ดี

ภาพที่ 2 ค่าการดูดกลืนแสงของข้าวเหนียวลืมผัวในตัวทาละลายทั้งสาม
2. อิทธิพลต่อการนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียวลืมผัวเมื่อฉาย
แสงสีต่าง ๆ
อิทธิพลของแสงอาทิตย์ที่มีผลต่อค่าความนาไฟฟ้าสูงสุดและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว
แสงจากข้าวเหนียวลืมผัว ดังตารางที่ 1 พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่สกัดจากเอทานอลให้ค่าความนาไฟฟ้าสูงสุด
ได้สูงที่สุดเป็น 425.65 µS/cm2 มีค่ากาลังไฟฟ้าสูงสุดได้สูงที่สุดเช่นกันเป็น 75.44 µW /cm2 รองลงมา คือ เมทานอล
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ให้ความนาไฟฟ้าสูงสุด 131.90 µS/cm2 มีกาลังไฟฟ้าสูงสุด 28.40 µW /cm2 และน้ากลั่นให้ค่าน้อยที่สุด คือ มีความนาไฟฟ้า
สูงสุด 101.24 µS/cm2 มีกาลังไฟฟ้าสูงสุด 10.63 µW /cm2 ตามลาดับดังภาพที่ 3 ซึ่งเอทานอลให้ผลสอดคล้องกับช่วงของ
ความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงที่กว้างที่สุด จึงทาให้มีการนาไฟฟ้าสูงที่สุด
ตารางที่ 1 การนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัวในเมทานอล, เอทานอล
และน้ากลั่น เมื่อได้รบั การฉายแสงอาทิตย์
DSSCs
ในตัวทาละลาย

Vmax (mV)

Imax (µA/cm2)

Pmax (µW/cm2)

Gmax (µS/cm2)

เมทานอล
เอทานอล
นากลั่น

464.0
421.0
324.0

61.2
179.2
32.8

28.40
75.44
10.63

131.90
425.65
101.24

ก.

ข.

ภาพที่ 3 ค่าความไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจาก
ข้าวเหนียวลืมผัวด้วยตัวทาละลายเมทานอล เอทานอล และน้ากลั่น เมื่อฉายแสงอาทิตย์
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จากการศึกษาเพิ่มเติมโดยการฉายแสงจากหลอด
LED ขนาด 5 mm ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้าเงิน และ
อัลตราไวโอเลต ดังตารางที่ 2 โดยเลือกใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่สกัดจากข้าวเหนียวลืมผัวในเอทานอล เนื่องจาก
ให้ค่าการนาไฟฟ้าสูงที่สุด พบว่า แสงจากหลอด อัลตราไวโอเลต จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความนาไฟฟ้าสูงสุดและ
กาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัวมากกว่าหลอด LED ชนิดอื่น ๆ
ดังภาพที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของข้าวเหนียวลืมผัวในเอทานอลทีม่ ีตั้งแต่ในช่วงที่ตามองเห็นจนถึง ช่วง
ของอัลตราไวโอเลต ไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนจากสีย้อมให้เกิดกระแสอิเล็กตรอนในปริมาณที่มากกว่าสีน้าเงิน สีเขียว และ
สีแดง ตามลาดับ จึงทาให้หลอดอัลตราไวโอเลตให้การนาไฟฟ้าที่สูงสุด ดังนั้น จากงานวิจัยนี้จึงพบว่าตัวทาละลายในสีย้อม
และแหล่งกาเนิดแสงต่างชนิด จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
สีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัว ซึ่งสามารถนามาใช้ในการประจุไฟมายังแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้
ตารางที่ 2 การนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจากข้าวเหนียวลืมผัวใน เอทานอล
เมื่อได้รบั การฉายแสงสีตา่ ง ๆ
ชนิดของแสง
Red LED
Green LED
Blue LED
UV LED
Sunlight

Vmax (mV)
265.2
274.9
277.1
345.6
421.0

Imax (µA/cm2)
19.2
20.0
22.4
28.8
179.2

Pmax (µW/cm2)
5.092
5.498
6.207
9.953
75.443

Gmax (µS/cm2)
72.398
72.754
80.837
83.333
425.653

ก.

ข.

ภาพที่ 4 ความนาไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดจาก
ข้าวเหนียวลืมผัวด้วยตัวทาละลายเอทานอลเมื่อได้รับการฉายแสงชนิดต่าง ๆ
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสง ที่สกัด สีย้อมจากตัวทาละลาย
และอิทธิพลของแหล่งกาเนิดแสงที่ผลต่อการนาไฟฟ้าสูงสุด ดังต่อไปนี้
1. สีย้อมไวแสงจากข้าวเหนียวลืมผัวในเอทานอล มีช่วงความยาวคลื่นในการดูดกลืนแสงระหว่าง 371 – 600 nm
มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดอยู่ที่ 372 nm ซึ่งสอดคล้องกับสเปคตรัมของแสงที่ตามองเห็น ได้ ไปจนถึง ช่วงของรังสี
อัลตราไวโอเลต ซึ่งมีช่วงการดูดกลืนแสงในช่วงของความยาวคลื่นที่กว้างที่สุด จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการนาไฟฟ้าสูงสุด
และกาลังไฟฟ้าสูงสุด รองลงมา คือ เมทานอล และน้ากลั่น ตามลาดับ
2. ค่าความนาไฟฟ้าสูงสุดและกาลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของข้าวเหนียว
ลืมผัวให้ค่าสูงสุดขึ้นอยู่กับช่วงการดูดกลืนแสงที่กว้างของสีย้อมไวแสง โดยที่เอทานอลให้ค่าการนาไฟฟ้าสูงที่สุด เอทานอล
จึงเหมาะสมในการเป็นตัวทาละลายในการทาสีย้อมและนามาประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงของข้าวเหนียวลืมผัว
3. แหล่งกาเนิดแสงที่มีอิทธิพลต่อการนาไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้สารสกัดของ
ข้าวเหนียวลืมผัว คือ แสงอาทิตย์ อัลตราไวโอเลต สีน้าเงิน สีเขียว และสีแดง ตามลาดับ จึงควรเลือกสีย้อมที่มี ช่วงของความ
ยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงที่กว้างและแหล่งกาเนิดแสง ที่เหมาะสม จึงทาให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการนาไฟฟ้า
สูงสุดได้
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยพบว่าเอทานอลเป็นตัวทาละลายที่เหมาะสมในการทาสีย้อมไวแสงเพื่อประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสงของข้าวเหนียวลืมผัวและสามารถให้กาลังไฟฟ้าสูงสุดได้ แต่ยังไม่มากพอที่จะใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้าใน
ปริมาณที่สูง ซึ่งผู้วิจัยจะทาการพัฒนาต่อไปในส่วนของขั้วลบและขั้วบวก เพื่อให้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงของข้าว
เหนียวลืมผัวมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยคาแนะนาต่าง
ๆ จากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ
ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย ที่สละเวลาให้คาแนะนาคาปรึกษา รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วจิ ยั ขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความกรุณา ให้คาปรึกษาแนะนา ให้แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วย
เอกสารอ้างอิง
วินิช พรมอารักษ์ และคณะ. (2550). เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง, วารสารวิชาการ ม.อบ., ปีที่ 9, ฉบับ 2.
ศานิตย์ สุวรรณวงศ์, สุพจน์ เกิดมี, อาทิตย์ หู้เต็ม, ไพฑูรย์ บานเย็นงาม และพงษ์ศักดิ์ คาศร. (2559). การเปลี่ยนแปลงการนา
ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงภายใต้การฉายแสง. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8, 31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2559.
Hao, S., Wu, I., Huang, Y., and Lin, I. (2006). Natural dye as photosensitized for dye-sensitized solar
cell. Solar Energy, 80, 209-214.
Jaiban, P., Suwanwong, S., Namsar, O., Watcharapasorn, A., and Meevasana, W. (2015). Simultaneous
tuning of the dielectric property and photo-induced conductivity in ferroelectric
Ba0.7Ca0.3TiO3 via La doping, Materials Letters, 147, 29–33.
Mali, S. S., Betty, C. A., Bhosale, P. N., and Patil, P. S. (2012). Eosin-Y and N3-Dye sensitized solar cells
(DSSCs) based on novel nanocoral TiO2: A comparative study. Electrochimica Acta, 59,
113-120.
282

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

Masingboon, C., Eknapakul, T., Suwanwong, S., Buaphet, P., Nakajima, H., Mo, S. K., Thongbai, P.,
King, P. D. C., Maensiri, S., and Meevasana, W. (2013). Anomalous change in dielectric constant
of CaCu3Ti4O12 under violet-to-ultraviolet irradiation, Applied Physics Letters, 102, 202903.
Meevasana, W., King, P. D. C., He, R. H., Mo, S.-K., Hashimoto, M., Tamai, A., Songsiriritthigul, P.,
Baumberger, F. and Shen, Z.-X. (2011). Creation and control of a two-dimentional electron liquid
at the bare SrTiO3 surface. Nature Materials, 10, 114-118.
O'Regan, B., and Grätzel, M. (1991). A Low-cost, high-efficiency solar cell based on dye-sensitized
colloidal TiO2 films. Nature, 353, 737.
Saekow, S., Maiakgree, W., Jarernboon, W., Pimanpang, S., and Amornkitbamrung, V. (2012). High intensity
UV radiation ozone treatment of nanocrystalline TiO2 layers for high efficiency of dyesensitized solar cells efficiency of dye-sensitized solar cells. Journal of Non-Crystalline Solids,
358, 2496–2500.
Siriroj, S., Pimanpang, S., Towannang, M., Maiaugree, W., Phumying, S., Jarernboon, W., and
Amornkitbamrung, V. (2012). High performance dye-sensitized solar cell based on
hydrothermally deposited multiwall carbon nanotube counter electrode. Applied Physics
Letters, 100, 243303.
Suwanwong, S., Eknapakul, T., Rattanachai, Y., Masingboon, C., Rattanasuporn, S., Phatthanakun, R.,
Nakajima, H., King, P.D.C., Hodak, S.K. and Meevasana, W. (2015). The dynamics of ultravioletinduced oxygen vacancy at the surface of insulating SrTiO3 (001). Applied Surface Science,
355, 210-212.
Suwanwong, S., Kullapapinyokul, J., Eknapakul, T., Buaphet, P., Phatthanakun, R., and Meevasana, W.
(2015). Resistivity change in SrTiO3 upon irradiation and its application in light sensing.
Suranaree Journal Science Technology, 22 (1), 93-98.
Wang, Z.-S., Sayama, K., and Sugihara, H. (2005). Efficient Eosin Y Dye-Sensitized Solar Cell Containing
Br-/Br3- Electrolyte. Journal of Physical Chemistry B, 109, 22449-22455.

283

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
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A Guided Gauss-Markov Mobility Model for Disaster Escape
Simulation in Mobile Ad Hoc Networks
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บทคัดย่อ
แบบจาลองการเคลื่อนที่ เป็นสิ่งสาคัญในการใช้เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโพรโทคอลการค้นหาเส้นทาง (Routing
Protocol) ในเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (Mobile Ad Hoc Network) ซึ่งแบบจาลองการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ ยังไม่ได้มี
การคานึงถึงในด้านของความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากนัก ในงานวิจัยนี้นาเสนอแบบจาลองการเคลื่อนที่ ที่มีการกาหนด
สภาพแวดล้อมจริง ซึ่งเรียกว่า แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟที่แบบชี้นา (A Guided Gauss-Markov Mobility
Model)
ในแบบจาลองการเคลื่อนที่นี้ ได้มีการนาทางการเคลื่อนที่หรือเส้นทางการหนีภัยจากพื้นที่ประสบภัยพิบัติ โดยอยู่
บนพื้นฐานของแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทัน
และในการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่อยู่บนพื้นฐานการเคลื่อนที่
ของแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเกาส์มาร์คอฟ จากการทดลองพบว่าการเคลื่อนที่ของโหนดนั้นมีความใกล้เคียงกับความเป็น
จริงมากขึ้น
คำสำคัญ: แบบจาลองการเคลื่อนที่, การหนีภัยพิบัติ

Abstract
A representative mobility model is a crucial part for the performance modeling of routing protocols
in mobile ad hoc networks. However, most mobility models are still not the solution in terms of reality. In
this research, we propose a realistic mobility model by simulating a scenario during earthquake called A
Guided Gauss-Markov Mobility Model. The proposed model guides the escape route from the disaster site
based on Manhattan mobility model and the movement of mobile nodes based on Gauss-Markov
mobility model. The ns-2 simulation results illustrate that other types of models get better performance
than reality when the node density is low. The proposed mobility model can be used in any simulation
study of MANET since the movement of mobile nodes is most likely to be real compared to Manhattan
mobility model.
Keywords: Mobility Model, Disaster Escape
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บทนำ
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้มีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจาวันของมนุษย์ และเป็นปัจจัยสาคัญอีก
อย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารไร้สาย
ด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless LAN Network)
เป็นต้น รวมทั้งเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (Mobile Ad Hoc Networks: MANETs) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการติดต่อสื่อสาร
ผ่านสัญญาณวิทยุ ที่ประกอบด้วยโหนดเคลื่อนที่ (Mobile Node: MN) ที่แต่ละโหนดสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ
เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) เป็นต้น ในอนาคตการสื่อสารประเภทนี้จะได้รับความนิยม
อย่างมาก ด้วยลั กษณะทางกายภาพที่เป็ นเครื อข่ายที่ไม่มี โครงสร้าง (Infrastructure-less Networking) ไม่ต้องมี
ศูนย์กลางในการควบคุม (No Centralized) ไม่จาเป็นต้องมีสถานีฐาน (Base Station) และไม่ต้องมีจุดเข้าถึงเครือข่าย
(Access Point) (T. Camp, J. Boleng & V. Davies, 2002, pp.483-502)
เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่นี้ ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้งานทั้งทางด้านการทหาร การกู้ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การ
ประชุมสัมมนา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งในลักษณะการทางานแบบนี้จะใช้ความสามารถในการเคลื่อนที่
โดยที่โหนดการเคลื่อ นที่จ ะต้อ งมีก ารเรียนรู้เส้ นทางในการเชื่ อมต่ อ เพื่อส่ งข้อ มูลไปยังโหนดปลายทางได้ด้ว ยตัว เอง
ดังนั้นในเครือข่าย เฉพาะกิจเคลื่อนที่นี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลงโทโปโลยีของเครือข่าย (Network Topology) ตลอดเวลาและ
มีความรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์เส้นทางการเคลื่อนที่ได้ล่วงหน้า (Cholatip & Sathapath, 2011, pp.155-159)
นักวิจัยด้านเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ ได้มีการสร้างแบบจาลองการเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อใช้เป็นแบบจาลองในการ
จาลองการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ (Mobility Model) ซึ่งในแบบจาลองการเคลื่อนที่มีรายละเอียดของการเคลื่อนที่ที่
ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็ว ดังนั้นรูปแบบการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่จึงมีความสาคัญในการ
จาลองการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ โดยในแบบจาลองการเคลื่อนที่ภายในเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ นั้น มีอยู่ 2
ลักษณะได้แก่ รูปแบบจริง (Trace Model) และรูปแบบสังเคราะห์ (Synthetic Model)
การเคลื่อนที่ในรูปแบบจริงจะกระทาได้ยาก เนื่องจากคุณสมบัติของเครือข่ายประเภทนี้ที่ไม่มีโครงสร้างและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงไม่เป็นที่นิยมนามาใช้ในงานวิจัย ซึ่งทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง โดยรูปแบบที่นิยมใช้กันมากคือ
รูปแบบสังเคราะห์ เนื่องจากเป็นการจาลองการเคลื่อนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ จึงทาให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าการเคลื่อนที่
ของโหนดเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่า (D. Brogan & N. Johnson, 2003, pp.94-101) ดังนั้นรูปแบบการเคลื่อนที่มีความสาคัญมาก
ต่อการพัฒนาแบบจาลองการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของแบบจาลองการเคลื่อนที่ในรูปแบบสังเคราะห์บนเครือข่าย
เฉพาะกิจได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเดี่ยว (Entity Mobility Model) และแบบจาลองการ
เคลื่อนที่แบบกลุ่ม (Group Mobility Model) โดยแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเดี่ยวเป็นแบบจาลองการเคลื่อนที่ ที่ในแต่
ละโหนดจะมีการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ไม่จาเป็นต้องมีการประสานงานกันระหว่างโหนดเคลื่อนที่ ส่วนอีกประเภทคือ
แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบกลุ่ม เป็นการเคลื่อนที่ของกลุ่มโหนดเคลื่อนที่ มีการกาหนดหัวหน้ากลุ่ม (Group Leader)
เพื่อทาหน้าที่ประสานงานและกาหนดการเคลื่อนที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม
ในบทความวิจัยนี้ ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการเคลื่อนที่โดยธรรมชาติของมนุษย์ในระหว่างการเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยได้
จาลองรูปแบบการเคลื่อนที่ของมนุษย์ในระหว่างการหนีภัยจากภัยพิบัติ เนื่องจากในการภัยพิบัตินั้นไม่สามารถคาดการณ์และ
ทานายได้ล่ ว งหน้ า โดยพบว่ า การเคลื่ อ นที่ ของมนุ ษ ย์นั้ น อาจจะมี ก ารเคลื่ อ นที่ ทั้ งแบบกลุ่ ม และเดี่ ยวไปพร้ อมกั น จึ ง
จาเป็นต้องออกแบบการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะการเคลื่ อนที่ในลักษณะดังกล่าว
ซึ่งเรียกแบบจาลองการเคลื่อนที่นี้ว่า
แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา (A Guided Gauss-Markov Mobility Model) โดยจะมีการเคลื่อนที่ที่
ผสมผสานการทางานระหว่างการเคลื่อนที่ แบบเดี่ยวและแบบเกาะกลุ่ม และยังได้ทาศึกษาสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเกาส์มาร์คอฟที่มีการจากัดการเคลื่อนที่ และแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทั น
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(Manhattan Mobility Model) ที่ใช้เป็นพื้นฐานแบบจาลองการเคลื่อนที่นี้ และใช้โพรโทคอลการค้นหาเส้นทางแบบ
เอโอดีวีด้วยโปรแกรมจาลองเครือข่ายเอ็นเอส 2
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาจากแบบจาลองการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบกลุ่ม
2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทีไ่ ด้ ระหว่างแบบจาลองการเคลื่อนทีแ่ บบแมนฮัตทันและแบบจาลองการเคลื่อนที่
เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา โดยใช้โพรโทคอลการค้นหาเส้นทางเอโอดีวี
ระเบียบวิธีวิจัย
ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เครือข่ำยเฉพำะกิจเคลื่อนที่
เครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ (MANET) เป็นเครือข่ายไร้สายที่ประกอบด้วยโหนดเคลื่อนที่ (Mobile Node) เช่น
โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) เป็นต้น ซึ่งโหนดการเคลื่อนที่นี้สามารถ
เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ต้องผ่านการเชื่อมโยงหรือควบคุมด้วยสถานีฐาน (Base Station)
หรือจุดเข้าถึง
เครือข่าย (Access Point) โดยแต่ละโหนดสามารถทาหน้าที่ได้เป็นทั้งเครื่องลูกข่าย (Host) และอุปกรณ์การค้นหาเส้นทาง
(Router) โดยจะอาศัยสัญญาณวิทยุเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างโหนด โดยแต่ละโหนดจะทาการส่งสัญ ญาณ
ออกไปได้รอบตัวเอง ซึ่งมีขอบเขตการส่งสัญญาณค่าหนึ่ง (Transmission Range) ซึ่งทาให้สามารถเชื่อมต่อกันได้
เครือข่ายชนิดนี้ไม่ต้องมีการควบคุมและจัดการโดยศูนย์กลาง (Non-Centralized) จึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิด
สภาวะเครือข่ายล้มเหลว เนื่องจากการเคลื่อนที่ของโหนดใดโหนดหนึ่ง ออกจากเขตการสื่อสารผ่านทางสัญญาณวิทยุของ
โหนดอื่น ๆ เครือข่ายนี้ไม่จาเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-less) โหนดเคลื่อนที่ใด ๆ สามารถเคลื่อนที่เข้า
หรือออกจากเครือข่ายเมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการ ดังนั้นการส่งข้อมูลไปยังปลายทาง จาเป็นต้องมีเส้นทางที่มีจานวนหลาย ๆ
ฮอป (Multi-hop) นั่นคือโหนดทุกโหนดที่อยู่ในเครือข่ายชนิดนี้ ต้องสามารถส่งต่อข้อมูล (Forward Packet) ให้กับโหนดอื่น
ๆ ได้ ซึ่งแต่ละโหนดทาหน้าที่เป็นทั้งลูกข่ายและอุปกรณ์การค้นหาเส้นทาง ซึ่งเรียกว่า การจัดการตนเอง (Self-organizing)
2. แบบจำลองกำรเคลื่อนที่ (Mobility Model)
แบบจาลองการเคลื่อนที่ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการจาลองการเคลื่อนที่ ของโหนดการเคลื่อนที่ ในเครือข่ายเฉพาะ
กิจเคลื่อนที่ โดยรายละเอียดของการเคลื่อนที่ จะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความเร็ว ดังนั้นรูปแบบการ
เคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ จึงมีความสาคัญในการเป็นตัวแทนของการจาลองการเคลื่อนที่ ซึ่งในเครือข่ายไร้สายชนิดนี้ จะมี
การเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ ซึ่งในการจาลองการเคลื่อนที่ภายในเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
จริง (Trace Model) และรูปแบบสังเคราะห์ (Synthetic Model)
รูปแบบจริง เป็นการจาลองการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ที่มีการใช้ข้อมูลจริง ข้อมูลที่ได้จะมีความแม่นยาสูงและ
ได้ผลการทดลองที่ถูกต้อง การเก็บข้อมูลในระบบจริงจะทาได้ยากและเสียเวลามาก แต่ค่าที่ได้จากการทดลองจะมีความ
แม่นยากว่าในรูปแบบที่มีการจาลองสถานการณ์ขึ้นมา
ส่วนรูปแบบสังเคราะห์ เป็นการจาลองสถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับการสุ่มการเคลื่ อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ หรือในการ
ออกแบบจาลองของโหนดเคลื่อนที่ในเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ ดังนั้นในการจาลองแบบการทางานที่ใช้ข้อมูลจริงนี้จะเป็น
เรื่องยากในเรื่องของข้อมูลที่ไม่สามารถกาหนดค่าใด ๆ ได้ แต่ในแบบจาลองที่สังเคราะห์ขึ้น จะสามารถกาหนดรูปแบบให้มี
การเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
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การเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเดี่ยว (Entity
Mobility Model) โดยที่โหนดเคลื่อนที่จะมีอิสระจากกันภายในกลุ่มนั้นเอง และแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบกลุ่ม (Group
Mobility Model) จะเป็นการเคลื่อนที่ของโหนดที่เป็นแบบกลุ่ม โดยมีผู้นากลุ่ม (Group Leader) และสมาชิกกลุ่ม เกาะ
กลุ่มเคลื่อนที่ โดยแต่ละกลุ่มมีการเคลื่อนที่ที่เป็นอิสระต่อกัน เช่น การเคลื่อนที่ของทีมกู้ภัยพิบัติ หรือการเคลื่อนที่ของรถถัง ที่
ใช้ในการรบของทหาร เป็นต้น (Jim M. & Yan Z, 2006)
3. แบบจำลองกำรเคลื่อนที่เกำส์มำร์คอฟแบบชี้นำ
3.1 แนวคิดพื้นฐาน
ในการเคลื่อนที่เพื่อหนีภัยของผู้ประภัยพิบัตินั้นจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอนตายตัว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการที่จะ
นามาใช้ในแบบจาลองการเคลื่อนที่นี้ โดยได้แบ่งย่อยการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1.1 ส่วนของพื้นที่หรือเพื่อชี้นาการเคลื่อนที่
ในด้านของพื้นที่ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่นั้นใช้คุณสมบัติพื้นฐานของเครือข่ายยานยนต์เฉพาะกิจ โดย
ได้ศึกษาแบบจาลองการเคลื่อนที่แมนฮัตทั น แล้วพบว่าแบบจาลองการเคลื่ อนที่นี้จะมีการแบ่งพื้นที่ หรือกริดโรดโทโปโลยี
(Grid Road Topology) เพื่อกาหนดเป็นเส้นทางการเดินของรถ จึงนาคุณสมบัติพื้นฐานดังกล่าวของแบบจาลองการ
เคลื่อนที่แบบแมนฮัตทันมาใช้เป็นพื้นฐานการสร้างพื้นที่ในการเคลื่อนที่
3.1.2 ส่วนของการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่
ด้านการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ ได้ใช้การเคลื่อนที่ของแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเกาส์มาร์คอฟเป็นพื้ นฐาน
ซึ่งได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่า แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเกาส์มาร์คอฟ เป็นแบบจาลองการเคลื่อนที่ที่ใกล้เคียงความเป็น
จริงมากที่สุด เราจึงได้ทาการทดลองหาค่าอัลฟ่าซึ่งต้องมีค่าอยู่ในระหว่าง 0-1 ด้วยโปรแกรมเอ็นเอส 2 (J. Ariyakhajorn, P.
Wannawilai & C. Sathitwiriyawong, 2006, pp.894-899)
ซึ่งจากการบันทึกเส้นทางการเคลื่อนที่ของโหนดที่มีค่าอัลฟ่าที่ 0.85 สามารถนามาวาดเป็นกราฟแสดงถึงเส้นทางการ
เคลื่อนที่ได้ดังภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของโหนดนั้นจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ จะไม่วกกลับจุดเดิม

ภาพที่ 1 การเคลื่อนที่ของโหนดในแบบจาลองการเคลื่อนทีเ่ กาส์มาร์คอฟที่คล้ายคลึงกลุ่ม
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3.2 ขั้นตอนวิธีและผังงาน
เนื่องจากแบบจาลองการเคลื่อนที่นี้ จะมีการผสมผสานกันระหว่างแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทันและ
แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบเกาส์มาร์คอฟ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการปรับคุณสมบัติในการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่
เพื่อให้โหนดเคลื่อนที่นั้นสามารถเคลื่อนที่ภายในขอบเขตที่ได้กาหนดไว้ให้ (เส้นทางการเคลื่อนที่) โดยมีขั้นตอนวิธีดังแสดงได้
ในภาพที่ 2
จากภาพที่ 2 สามารถนามาเขียนเป็นผังงานเพื่อใช้อธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ได้ดัง ภาพที่ 3 โดยสามารถอธิบาย
ขั้นตอนของผังงานได้ คือ เริ่มจากเมื่อเริ่มต้นทาการจาลอง จะกาหนดให้โหนดเคลื่อนที่อยู่ที่ตาแหน่ง [0, 0] แล้วตรวจสอบว่า
โหนดเคลื่อนที่นั้นอยู่ที่ตาแหน่งนั้นหรือไม่ หากใช่ก็จะทาการคานวณตาแหน่งการเคลื่อนที่ของโหนด (สุ่มตาแหน่ง) ต่อไป แล้ว
ตรวจสอบว่าตาแหน่งที่จะสุ่มการเคลื่อนที่ไปนั้นอยู่นอกขอบเขตที่กาหนดหรือไม่ หากใช่ก็จะทาการคานวณ (สุ่ม) ค่าตาแหน่ง
ใหม่ไปเรื่อย ๆ แล้วก็เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งนั้น จนครบเวลาทาการจาลองแล้วหยุดการทางาน
จากวิธีการออกแบบการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ในแบบจาลองนี้ เมื่อนาไปจาลองด้วยโปรแกรมจาลองเครือข่าย
เอ็นเอส 2 จะสามารถแสดงผลใน Network Animator ได้ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 2 ขั้นตอนวิธีของแบบจาลองการเคลื่อนทีเ่ กาส์มาร์คอฟแบบชี้นา
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ภาพที่ 3 ผังงานของแบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา

ภาพที่ 4 การจาลองด้วยโปรแกรมจาลองเครือข่ายเอ็นเอส 2
กำรกำหนดสภำพแวดล้อม
ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมในการทดลอง ได้มีการสร้างการจาลองโดยการปรับค่าความเร็วและการปรับจานวนโหนด
โดยการใช้แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้ นาและแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทั น เนื่องจากในขั้นตอน
การสร้างสถานการณ์เป็นการยากที่จะทาให้ได้ค่าการเคลื่อนที่ของโหนดตามที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงทาการวิเคราะห์ค่าการ
เคลื่ อ นที่ ข องสถานการณ์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น แทน จากการเพิ่ ม ค่ า ความเร็ ว สู ง สุ ด ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ ค่ า การเคลื่ อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
ค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ในการจาลองกาหนดค่าตามตารางที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่าความเร็วเริ่มจะเริ่มจากความเร็วของคนเดิน
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เท่ากับ 1 เมตรต่อวินาที ความเร็วของคนเดินเร็วเท่ากับ 2 เมตรต่อวินาที และความเร็วของคนวิ่งเท่ากับ 5 เมตรต่อวินาที ซึ่ง
อัตราความเร็วจะไปอัตราเฉลี่ย ซึ่งมีกระการกระจายตัวแบบสม่าเสมอ (Uniform Distribution) อยู่ในช่วง [1, 8]
ตำรำงที่ 1 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์
พารามิเตอร์
Transmitting Range (m)
Simulation Time (s)
Bandwidth (Mbps)
Number of Nodes
Traffic Type
Packet size (bytes)
Packet Rate (packets/s)
Number of Connection
Area Size (m x m)
Routing Protocol

ค่า
250
1,500
2
10, 20, 30, 40, 50
Constant Bit Rate (CBR)
512
4
4
1,000 x 1,000
AODV

จากตารางที่ 1 ในการทดลองจะมีการกาหนดพื้นที่ในการทาการจาลองไว้ที่ 1,000 x 1,000 เมตร โดยจะมี
ค่าพารามิเตอร์ของสิ่งแวดล้อมในการทดลอง ซึ่งกาหนดค่าการเชื่อมต่อไว้เท่ากับ 4 สายการเชื่อมต่อ
1. กำรกำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ของแบบจำลองกำรเคลื่อนที่เกำส์มำร์คอฟแบบชี้นำ
จากตารางที่ 2 มีการกาหนดค่าพารามิเตอร์ โดยมีจานวนโหนดเท่ากับ 10 20 30 40 และ 50 กาหนดความเร็ว
ของคนเดินอยู่ที่ 1 เมตรต่อวินาที ความเร็วของคนเดินเร็ว 3 เมตรต่อวินาที และความเร็วของคนวิ่ง 5 เมตรต่อวินาที ระดับ
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรืออัลฟ่า คือ 0.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1 เวลาในการจาลอง 1,500 วินาที และขนาด
ของพื้นที่ทดลองคือ 1,000 x 1,000 เมตร
ตำรำงที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองของแบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา
พารามิเตอร์
Number of Nodes
Max Speed (m/s)
Degree of Random (α)
Standard Deviation
Duration Time (s)
Area Size (m x m)

ค่า
10, 20, 30, 40, 50
1, 3, 5
0.85
1
1,500
1,000 x 1,000

2. กำรกำหนดค่ำพำรำมิเตอร์ของแบบจำลองกำรเคลื่อนที่แมนฮัตทัน
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จากตารางที่ 3 มีการกาหนดค่าพารามิเตอร์ โดยมีจานวนโหนดเท่ากับ 10 20 30 40 และ 50 กาหนดความเร็ว
ของคนเดินอยู่ที่ 1 เมตรต่อวินาที ความเร็วของคนเดินเร็ว 3 เมตรต่อวินาที และความเร็วของคนวิ่ง 5 เมตรต่อวินาที ขนาด
ของกริด คือ 2 x 2 ช่อง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1 เวลาในการจาลอง 1,500 วินาที และขนาดของพื้นที่ทดลองคือ
1,000 x 1,000 เมตร
ตำรำงที่ 3 ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลองของแบบจาลองการเคลื่อนที่แมนฮัตทัน
พารามิเตอร์
Number of Nodes
Max Speed (m/s)
Grid Size
Standard Deviation
Duration Time (s)
Area Size (m x m)

ค่า
10, 20, 30, 40, 50
1, 3, 5
2x2
1
1,500
1,000 x 1,000

กำรดำเนินกำรทดลอง
ในการดาเนินการทดลอง จะต้องมี การกาหนดพื้นฐานของการจาลอง โดยขั้นตอนการสร้างการจาลองจะเป็นไป
ตามภาพที่ 5
จากภาพที่ 5 เริ่มต้นจากการสร้างสถานการณ์ในการจาลองโดยใช้เครื่องมือโปรแกรมบอนน์โมชั่น ซึ่งจะได้ไฟล์ที่ใช้
ในโปรแกรมจาลองเครือข่ายเอ็นเอส 2 และทาการสร้างทราฟฟิกหรือเส้นทางการเชื่อมต่อของโหนด ผ่านทางส่วนขยายของ
โปรแกรมจาลองเครือข่ายเอ็นเอส 2 ซึ่งจะได้ไฟล์สาหรับใช้เป็นเส้นทางในการส่งข้อมูลบนเครือข่าย เมื่อสร้างไฟล์ทั้ง 2
ประเภทดังกล่าวข้างต้นเสร็จ ต่อมาก็นาโพรโทคอลการค้นหาเส้นทางซึ่งในงานวิจัยนี้ใช้โพรโทคอลเอโอดีวี (AODV) โดยนา
ทั้งสามส่วนมาเขียนเป็นชุดคาสั่ง เสร็จแล้วเริ่มนาไปจาลองบนโปรแกรมจาลองเครือข่ายเอ็นเอส 2 เมื่อโปรแกรม
จาลองเสร็จสิ้นก็จะได้ไฟล์ผลลัพธ์หรือเทรคไฟล์ (Trace File) จากโปรแกรม ซึ่งจะนามาวิเคราะห์ผลการทดลองต่อไป
ในการทดลองเพื่ อ ประเมิ น ค่ า สมรรถนะของเครื อ ข่ า ย จะมี ขั้ น ตอนการท างานโดยเริ่ ม จากการออกแบบ
สถานการณ์ของเครือข่าย
โดยทาการกาหนดตาแหน่งการเคลือ่ นที่และการส่งข้อมูลของโหนดแล้วนาไปสร้างสถานการณ์
เพื่อกาหนดหน้าที่หรือการกระทาของโหนดในเครือข่ายตามช่วงเวลา เพื่อให้เครือข่ายมีการเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่กาหนด
เมื่อทดลองในแต่ละครั้งสิ้นสุด ก็จะทาการส่งข้อมูลเครือข่ายของแต่ละโหนดไปยังโหนดศูนย์กลางเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมา
รวมกัน แล้วทาการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะต่าง ๆ ตามลาดับ
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการทดลองด้วยการใช้โปรแกรมจาลองเครือข่ายเอ็นเอส 2
ผลกำรวิจัย
ในงานวิจัยนี้มีการประเมินสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากการจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบได้ง่ายกว่าจากการประเมินสมรรถนะจริง ในการประเมินสมรรถนะเครือข่ายจะประเมินโดยใช้ตัววัด
สมรรถนะที่กาหนด ดังนี้
- ค่ำทรูพุต (Throughput) คือ ปริมาณงานที่ทาสาเร็จ ใช้หน่วยวัดเป็นแพ็กเก็ตต่อวินาที การคานวณค่าทรูพุต
เป็นการคิดจากข้อมูลทั้งหมดที่ส่งสาเร็จ ในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นทางเริ่มทาการสื่อสารจนจบการสื่อสาร
- ค่ำหน่วงเวลำ (End-to-end Delay) คือ เวลาในการส่งแพ็กเก็ตระหว่างโหนดต้นทางไปยังโหนดปลายทาง
- แฟร็คชันกำรส่งแพ็กเก็ต (Packet Delivery Fraction) คือ ค่าในการวัดประสิทธิภาพการส่งแพ็กเก็ตทั้งหมด
ของโหนดเคลื่อนที่
1. ค่ำทรูพุต

ภาพที่ 6 เปรียบเทียบค่าทรูพุต
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ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าทรูพุตที่ได้ของแบบจาลองการเคลื่อนที่ เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นาและแบบจาลอง
การเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทัน เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ค่าทรูพุตของแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทันจะสามารถรับแพ็ก
เก็ตได้มากกว่าไม่ว่าจะปริมาณโหนดน้อยหรือมาก ด้วยการเคลื่อนที่ในแบบจาลองนี้จะเป็นเส้นตรง การค้นหาเส้นทางเพื่อส่ง
แพ็กเก็ตก็จะทาได้มากกว่า
ในแบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา การเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่จะเป็นในลักษณะหมุนวนคล้าย
กลุ่ ม ทาให้ก ารค้ นหาเส้น ทางทาได้น้ อย และการส่ งต่ อแพ็ กเก็ ต ก็ท าได้ น้อ ยเช่ นกั น ท าให้เ กิ ดการสูญ หายของแพ็ กเก็ ต
เนื่องจากการชนกันหรือคิวในบัฟเฟอร์เต็ม และเมื่อมีการเพิ่มปริมาณโหนด ค่าทรูพุตจะเพิ่มขึ้นและคงที่ และจะเห็นได้ว่า
ความเร็วมีผลจากทั้งสองแบบจาลองการเคลื่อนที่ เนื่องจากเมื่อความเร็วในการเคลื่อนที่สูงทาให้ การค้นหาเส้นทางนานหรือ
เกิดการหลุดของสัญญาณก่อน จึงทาให้ค่าทรูพุตที่ได้จะน้อยลง
2. ค่ำหน่วงเวลำ
ภาพที่ 7 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า หน่ ว งเวลาที่ ไ ด้ ข องแบบจ าลองการเคลื่ อ นที่ เ กาส์ ม าร์ ค อฟแบบชี้ น าและ
แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทัน จะเห็นได้ว่าแบบจาลองการเคลื่อนที่แ บบแมนฮัตทันจะใช้เวลาการส่งแพ็กเก็ตจาก
โหนดต้นทางไปยังโหนดปลายทางน้อยกว่า รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ก็ไม่ค่อยมีผลต่อค่าหน่วงเวลาที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบค่าหน่วงเวลา
ส่วนแบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา จะเห็นได้ว่าเมื่อจานวนโหนดน้อย ค่าหน่วงเวลาจะมากและ
ลดลงเมื่อจานวนโหนดเพิ่มขึ้น เนื่องจากการค้นหาเส้นทางทาได้มากขึ้น และความเร็วระดับคนเดินเร็วกับคนวิ่ง จะไม่ค่อยมี
ผลต่อค่าหน่วงเวลา
3. แฟร็คชันกำรส่งแพ็กเก็ต
ภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบแฟร็คชันการส่งแพ็กเก็ตที่ได้ของแบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นาและ
แบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทัน จะเห็นได้ว่าแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทันจะได้การส่งแพ็กเก็ตจากโหนด
ต้นทางไปยังโหนดปลายทางมากกว่า รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ก็ไม่ค่อยมีผลต่อค่าหน่วงเวลาที่เกิดขึ้น ส่วน
แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา เมื่อจานวนโหนดน้อยหรือความหนาแน่นต่า การค้นหาเส้นทางทาได้น้อย
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ทาให้ค่าแฟร็คชันการส่งแพ็กเก็ตทาได้น้อย และเมื่อเพิ่มจานวนโหนดหรือมีปริมาณโหนดที่หนาแน่นขึ้น ทาให้ค่าแฟร็คชันที่ได้
มีค่ามากขึ้น และเมื่อจานวนโหนดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้ของทั้งสองแบบจาลองจะไม่แตกต่างกัน ส่วนความเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นคนเดิน คนเดินเร็ว หรือคนวิ่ง จะไม่ค่อยแตกต่างกันของทั้งสองแบบจาลองการเคลื่อนที่

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบแฟร็คชันการส่งแพ็กเก็ต
สรุปและอภิปรำยผล
บทความวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาแบบจาลองการเคลื่อนที่ประเภทต่าง ๆ และได้ทาการศึกษาไปยังแบบจาลองการ
เคลื่อนที่ที่ใช้ในการจาลองสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยพบว่าธรรมชาติการเคลื่อนที่ของมนุษย์นั้น มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ไม่
แน่นอน อาจจะมีการวิ่ง เดิน กันเป็นกลุ่ม หรือคนเดียวก็ได้ ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนที่นี้ เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่ในสถานการณ์
จริง แต่ในงานวิจัยส่วนใหญ่ ได้มีการนาเสนอรูปแบบการเคลื่อนที่ ที่มีการแบ่งประเภทการเคลื่อนที่ไว้แน่นอน คือ การ
เคลื่อนที่ในรูปแบบกลุ่มและในรูปแบบเดี่ยว โดยที่ยังไม่มีงานวิจัยใดเสนอแบบจาลองการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะผสมผสานกัน
จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจาลองสถานการณ์ขึ้นเพื่อใช้ในการวิจัย โดยเน้นไปที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของมนุษย์ในการหนี
ภัยพิบัติ เนื่องจากการเกิดภัยพิบัติในแต่ละครั้งนั้น ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้และสร้างความเสียหายอย่างมาก
ทั้ งใน
ด้านทรัพย์สิน สถานที่และชีวิต จึงเป็นหัวข้อหลักที่สาคัญในการวิจัยนี้
แบบจาลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบชี้นา จะใช้ลักษณะการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ที่ใช้ในแบบจาลองการ
เคลื่อนที่แบบเกาส์มาร์คอฟ ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุ ด ส่วนในการบอกตาแหน่งการเคลื่อนที่
หรือชี้นาการเคลื่อนที่ ได้ใช้พื้นฐานการแบ่งพื้นที่การเคลื่อนที่ในแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัทตัน
ที่ใช้ในการ
ชี้นาเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการวิเคราะห์แบบจาลองการเคลื่อนที่ ระหว่างแบบจาลองการ
เคลื่อนทีเ่ กาส์มาร์คอฟแบบชี้นาและแบบจาลองการเคลื่อนที่แบบแมนฮัตทัน ซึ่งพบว่าทั้งสองแบบจาลองนี้แตกต่างกัน ซึ่งเป็น
ขั้นแรกในการวิเคราะห์แบบจาลองเพื่อแสดงให้เห็นว่า แบบจาลองที่พัฒนาขึ้นมีความแตกต่างกัน จึงจะสามารถทาการทดลอง
อื่น ๆ ต่อไปได้
ในการประเมินสมรรถนะของเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่ โดยใช้แบบจาลองการเคลื่อนที่ทั้งสองแบบนี้ จะพบว่า
ความเร็วมีผลทั้งในสองแบบจาลองการเคลื่อนที่ ความเร็วที่น้อยจะให้ค่าทรูพุต แฟร็คชันการส่งแพ็กเก็ตที่มาก ค่าหน่วง
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เวลาที่น้อยกว่าความเร็วสูง เนื่องมาจากในการเคลื่อนที่ของโหนดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนั้น จะทาให้เกิดการค้นหาเส้นทาง
ไม่ทัน เกิดการชนกันของสัญญาณ หรือเกิดจากสัญญาณหลุดก่อนการสื่อสารจะเสร็จสิ้น ทาให้ไม่สามารถส่งแพ็กเก็ตได้
ในส่วนของความหนาแน่นของโหนด จะเห็นได้ว่าทั้งสามมาตรวัดที่ใช้นั้น สามารถชี้ชัดได้เลยว่ าจานวนโหนดนั้น
เมื่อเพิ่มจานวนไปเรื่อย ๆ จนเต็มพื้นที่การเคลื่อนที่ จะไม่มีผลในทุกแบบจาลองการเคลื่อนที่ กล่าวคือ ทุกแบบจาลองการ
เคลื่อนที่จะให้ค่าที่ไม่แตกต่างกัน เมื่อจานวนโหนดมีมากพอถึงจุดใดจุดหนึ่งแล้ว ในงานวิจัยนี้พื้นที่มีขนาด 1,000 x 1,000
เมตร ทุกมาตรวัดจะเริ่มคงที่ เมื่อโหนดความหนาแน่นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ แล้วจะไม่แตกต่างกัน แต่ถ้าจานวน
โหนดน้อย จะเห็นผลที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน
จากผลการวิจัยนี้ จะเห็นว่าการกาหนดขนาดพื้นที่ ความเร็ว ความหนาแน่นของจานวนโหนด และโพรโทคอลที่
เลือกใช้ จะมีผลต่อการทดลอง ดังนั้นควรเลือกสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะทาการ
จาลองหรือใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อที่จะสามารถประเมินสมรรถนะของเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง แม่นยายิ่งขึ้น
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เมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับ
A Comparison of Markov Chain Monte Carlo Methods for
Bayesian Inference with Rank Constraints
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอวิธีการสุ่มตัวอย่างของลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โล (
Markov chain Monte Carlo: MCMC) แบบใหม่
ที่เรียกว่า โพลาร์เมโทรโปลิสฮิตแอนด์รันแบบแกมมา (Gamma type Polar Metropolis Hit-and-Run: PMHR-G) ซึ่งพัฒนามา
จากวิธีโพลาร์เมโทรโปลิสฮิตแอนด์รันแบบปกติ (Normal type Polar Metropolis Hit-and-Run: PMHR-N) เพื่อประมาณ
ค่าพารามิเตอร์บนเงื่อนไขที่ตัวแปรมีการจัดเรียงอันดับอย่างสมบูรณ์ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-G ที่นาเสนอกับวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N และวิธี MCMC อื่นที่รู้จักกันดีอีก 2 วิธี ได้แก่ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกิบส์
(Gibbs) และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบฮิตแอนด์รัน (Hit-and-Run: HR) ในการวัดประสิทธิภาพอาศัยค่าขอบเขตบนของความเชื่อมั่น
แบบข้างเดียวของตัวประกอบอัตราส่วนที่ปรับลดแล้ว (corrected potential scale reduction factor: PSRF) ข้อมูลที่ใช้เป็น
ข้อมูลจาลอง โดยมีจานวนมิติ 3 ระดับคือ 10, 50 และ 100 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 2 ระดับคือ 0 และ 0.5 ผลการวิจัยพบว่า
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G ที่นาเสนอมีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-N มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Gibbs และวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ HR ในทุกกรณีที่ทาการทดลอง
คาสาคัญ: ลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โล, โพลาร์เมโทรโปลิสฮิตแอนด์รันแบบแกมมา, โพลาร์เมโทรโปลิสฮิตแอนด์รันแบบปกติ,
กิบส์, ฮิตแอนด์รัน
Abstract
This research proposes a new Markov chain Monte Carlo (MCMC) sampler called Gamma-type Polar
Metropolis Hit-and-Run (PMHR-G). The new sampler is developed from Normal-type Polar Metropolis Hit-andRun (PMHR-N) for parameter estimation conditional on a complete ranking of the variables. A study is
performed to compare the efficiency among PMHR-G, PMHR-N and another two well-known MCMCsampler,
namely Gibbs sampler and Hit-and-run sampler. The upper confidence bound of the corrected potential
scale reduction factor (PSRF) is employed as the performance measure. The study is done on simulated data
sets at three different dimensions (10, 50, 100) and two different correlation coefficients (0, 0.5). The results
show that PMHR-G significantly outperforms PMHR-N, and PMHR-N outperforms Gibbs sample and Hit-and-run
sampler in all experimental cases.
Keywords: Markov Chain Monte Carlo, Polar Metropolis Hit-and-Run type Gamma,
Polar Metropolis Hit-and-Run type Normal, Gibbs, Hit-and-Run
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บทนา
การอนุมานสถิติแบบเบส์พิจารณาจากฟังก์ชันการแจกแจงภายหลัง ( Posterior Density Function) ซึ่งแปรผันตรงกับ
ผลคูณของฟังก์ชันภาวะความน่าจะเป็น ( Likelihood Function) และฟังก์ชันการแจกแจงก่อน ( Prior Density Function)
พารามิเตอร์ของตัวแบบสามารถประมาณด้วยค่าคาดหวังภายใต้การแจกแจงภายหลัง ในกรณีที่การแจกแจงภายหลังไม่ได้อยู่ในรูป
มาตรฐาน การประมาณพารามิเตอร์แบบเบส์จะมีความซับซ้อน นักสถิติจึงได้พัฒนาวิธีของลูกโซ่มาร์คอฟมอนติคาร์โล ( Markov
Chain Monte Carlo: MCMC) เพื่อใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์จากฟังก์ชันการแจกแจงภายหลัง ที่ซับซ้อนโดย MCMC เป็น
การจาลองตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นลูกโซ่มาร์คอฟ (Markov chain) ที่มีการแจกแจงลู่เข้าสู่การแจกแจงภายหลัง และเมื่อมีการลู่เข้า
การแจกแจงภายหลัง แล้วพารามิเตอร์ สามารถประมาณด้วยค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่สร้างจาก MCMC ซึ่งวิธีในกลุ่มของ MCMCมี
หลายวิธี เช่น วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกิบส์ (Gibbs) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบฮิตแอนด์รัน (Hit-and-Run: HR) และวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเมโทรโปลิส-เฮสติง (Metropolis-Hasting: MH)เป็นต้น
การอนุมานสถิติแบบเบส์ที่มีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับถูกศึกษาโดย
Chiarawongse, Kiatsupaibul,Tirpat,and
Roy(2012)ซึ่งมีตัวแบบเป็นดังนี้ให้ 𝑿เป็นเวกเตอร์ของพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณโดยมีการแจกแจงก่อนเป็นการแจกแจงแบบ
ปกติ𝑘ตัวแปร(Multivariate Normal Distribution)ที่มีเวกเตอร์ค่าเฉลี่ย (Mean vector :𝝁)และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม

(Covariance matrix :𝚺)

𝑿~𝑁𝑘 (𝝁, 𝚺)

และมีข้อมูลประกอบเชิงอันดับแสดงในรูปอสมการเชิงเส้น𝑘 − 1อสมการ
𝑋𝑖 ≤ 𝑋𝑖+1

เมื่อ𝑖 = 1,2, … , 𝑘 − 1

การแจกแจงภายหลังของ 𝑿 จึงเป็นแบบปกติที่ถูกจากัดขอบเขตด้วยการจัดเรียงอันดับของตัวแปร ( Truncated Normal
Posterior
Distribution:
𝜋) ให้ 𝑅 = 𝒙 ∈ ℜ𝑘 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖+1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑘 − 1 และ 𝐼𝑅 เป็นตัวแปรบ่งชี้
(IndicatorVariable)บน 𝑅ฟังก์ชันความหนาแน่นภายหลัง(Posterior Density Function: 𝜋 ′ ) ของ𝑿เป็นดังนี้
𝜋 ′ 𝒙 𝑿 ∈ 𝑅 ∝ 𝐼𝑅 exp[−

1
𝒙 − 𝝁 𝑇 𝚺 −1 (𝒙 − 𝝁)] 
2

การประมาณค่าคาดหวังภายใต้การแจกแจงภายหลัง(Posterior Expectation) เป็นดังนี้
𝐸 ℎ(𝑿) 𝑿 ∈ 𝑅 =

𝒚∈𝑅

ℎ(𝒚) exp

𝒚∈𝑅

exp

1
2

1
2

𝒚 − 𝝁 𝑇 𝚺 −1 𝒚 − 𝝁 𝑑𝒚

𝒚 − 𝝁 𝑇 𝚺 −1 𝒚 − 𝝁 𝑑𝒚

โดย ℎเป็นฟังก์ชันจานวนจริงใด ๆ การประมาณค่าคาดหวัง ดังกล่าวซึ่งเป็นค่าคาดหวัง ภายใต้การแจกแจง ภายหลัง สามารถใช้วิธี
ของ MCMC มาตรฐานเช่น Gibbs และ HRในการประมาณ ได้โดย MCMC เป็นการจาลองตัวอย่าง {𝑿(𝑛) , 𝑛 = 1,2, … }ที่มี
ลักษณะเป็นลูกโซ่มาร์คอฟ ที่มีการแจกแจงลู่เข้าการแจกแจงภายหลัง (Posterior distribution)และค่าเฉลี่ยของตัวอย่างจะ ลู่เข้า
ค่าคาดหวังของตัวแปรภายใต้การแจกแจงภายหลังนั่นคือเมื่อ𝑁 → ∞
1
𝑁

𝑁

ℎ(𝑿

𝑛

) → 𝐸 ℎ(𝑿) 𝑿 ∈ 𝑅

𝑛=1
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โดยที𝑁
่ เป็นจานวนรอบของการจาลองตัวอย่าง และการลู่เข้าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกโซ่มาร์คอฟอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ในที่นี้คือ
เงื่อนไขลีอาปูนอฟ (Lyapunov Condition) (Tierney, 1994)นอกจากนี้การประมาณค่าดังกล่าวยังสามารถใช้เทคนิคปริพันธ์เวียน
เกิด (Recursive Integration) ในการประมาณได้แต่มีข้อจากัดคือ สามารถใช้ได้เฉพาะกรณีที่ตัวแปรสุ่มสร้างมาจากตัวแบบปัจจัย
เดี่ยว (One-Factor Model) (Kiatsupaibul, Hayter, & Liu ,2016)
Chiarawongseet al. (2012)พบว่าการประมาณค่าเมื่อมีเงื่อนไขบังคับเชิงอันดับ MCMC มาตรฐาน ได้แก่ Gibbs และ
HR ลู่เข้าช้า จึงได้เสนอวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโพลาร์เมโทรโปลิสฮิตแอนด์รัน (Polar Metropolis Hit-and-Run) ในที่นี้จะเรียกว่า
วิธีโพลาร์เมโทรโปลิสฮิตแอนด์รันแบบปกติ ( Normal type Polar Metropolis Hit-and-Run: PMHR-N) ซึ่งเป็นการนาเอา
ขั้นตอนวิธี HR และวิธี MH มารวมกันโดยทาบนคู่อันดับเชิงขั้ว (Polar coordinates) และพบว่าวิธีนี้ทาให้การลู่เข้าของ PMHR-N
เร็วกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบGibbs และ HR
อย่างไรก็ตามความเร็วในการลู่เข้าจากการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธี PMHR-N ก็ยังไม่เร็วมากพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตัวแปร
สุ่มมีจานวนเพิ่มมากขึ้นและในกรณีที่ตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กันในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-Nให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโพลาร์เมโทรโป
ลิสฮิตแอนด์รันแบบแกมมา (Gamma type Polar Metropolis Hit-and-Run: PMHR-G)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบ PMHR-G
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลู่เข้าของ MCMC จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G, PMHR-N, Gibbs และ
HR
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้นาเสนอวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-G ซึ่งพัฒนามาจากวิธี PMHR-N เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลู่เข้าของ MCMC จากวิธีการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 วิธี ได้แก่วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHRG, PMHR-N, Gibbs และ HRโดยการเขียนโปรแกรมและประมวลผลใน R
สาหรับขอบเขตการวิจัยและขั้นตอนการดาเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ข้อมูลที่ใช้ศึกษา เป็นข้อมูลจาลอง โดยจาลองข้อมูล 𝑿 ภายใต้ข้อกาหนดดังนี้
𝑇
1.1. กาหนดให้ 𝑿 = 𝑋1 , 𝑋2 , . . , 𝑋𝑘 1×𝑘
เป็นเวกเตอร์สุ่ม𝑘มิติโดยที่ 𝑘 = 10, 50, 100
1.2. กาหนดให้เวกเตอร์สุ่ม 𝑿มีการเรียงอันดับอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ𝑋𝑖 ≤ 𝑋𝑖+1 ทุก𝑖 = 1,2, … , 𝑘 − 1
1.3. กาหนดให้การแจกแจงก่อนของ 𝑿 มีการแจกแจงแบบปกติ 𝑘ตัวแปร 𝑁𝑘 (𝝁, 𝚺)โดยที่เวกเตอร์ค่าเฉลี่ย (Mean
vector :𝝁)และเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วม(Covariance matrix :𝚺)
1
𝜌
𝚺=
⋮
𝜌
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𝑇
กาหนดให้เวกเตอร์ค่าเฉลี่ย(Meanvector:𝝁)คือ 0,0, … ,0 1×𝑘
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: 𝜌)มีค่า 2ระดับคือ𝜌 = 0, 0.5
2. คานวณค่าเฉลี่ยของ 𝑿เฉพาะตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, 50 และ 75 กรณีที่ตาแหน่งไม่เป็นจานวนเต็มจะใช้จานวนเต็มที่มี
ค่ามากสุดที่น้อยกว่าแทน เช่นตาแหน่งที่ 2.5 จะใช้ตาแหน่งที่ 2 แทน
3. จานวนรอบในการจาลองตัวอย่าง (𝑁) พิจารณาจากกราฟค่าเฉลี่ยสะสม (Cumulative mean)ของ 𝑿ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
ตาม𝑘 และ 𝜌
4. เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลู่เข้า
4.1. เชิงปริมาณ: ค่า 𝑅1−𝛼 โดยที่ 𝛼 = 0.025ซึ่งเป็นค่าขอบเขตบนของความเชื่อมั่นแบบข้างเดียวของตัวประกอบอัตราส่วน
ที่ปรับลดแล้ว (corrected potential scale reduction factor: PSRF or𝑅)ที่ 100 1 − 𝛼 %ความเชื่อมั่น จากเทคนิค
การวินิจฉัยแบบเกลแมนและรูบิน ( Gelman-Rubin Diagnostic: GRD) ซึ่ง MCMC จะลู่เข้าเมื่อ 𝑅1−𝛼 มีค่าเข้าใกล้ 1 และ
น้อยกว่า 1.1 ที9่ 7.5%ความเชื่อมั่น(Gelman, Carlin, Stern, & Rubin, 2004)
4.2. เชิงคุณภาพ: กราฟค่าเฉลี่ยสะสมของ 𝑿

ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Gibbs, HRและ PMHR-N ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้
1.1. การสุ่มตัวอย่างแบบ Gibbs
กาหนด: 1. 𝑿 = 𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑘 𝑇
2. 𝑿−𝒊 = 𝑋1 , … , 𝑋𝑖−1 , 𝑋𝑖+1 , … , 𝑋𝑘 𝑇
ขั้นตอน: 1. กาหนดค่าเริ่มต้น𝑛 = 0และจุดเริ่มต้น𝑿(𝑛) = 𝒙(𝑛) = 𝑥1(𝑛) , 𝑥2(𝑛) , … , 𝑥𝑘(𝑛)
2. สุ่ม 𝑖จาก 1,2, … , 𝑘 ด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน
3. จาลอง 𝑋𝑖(𝑛+1)จากการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข𝜋 ′ 𝑥𝑖 𝒙(𝑛)
−𝑖
4. ตั้งค่า 𝑿(𝑛+1) = 𝑥1(𝑛) , … , 𝑥𝑖(𝑛+1), … , 𝑥𝑘(𝑛)
5.เพิ่ม 𝑛 ให้เป็น 𝑛 + 1 และกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2

𝑇

𝑇

1.2. การสุ่มตัวอย่างแบบ HR
กาหนด: 1. 𝑅 ⊂ ℜ𝑘
ขั้นตอน: 1. กาหนดค่าเริ่มต้น𝑛 = 0และจุดเริ่มต้น𝑿(𝑛)
2. ที่จุดปัจจุบัน𝑿(𝑛) = 𝒙(𝑛)จาลองทิศทาง 𝒅บนพื้นผิวทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ 1หน่วยสร้างเส้นตรง 𝐿
ผ่านจุด 𝒙(𝑛)ในทิศทาง 𝒅 และอยู่ภายใน 𝑅
𝐿(𝑛) = 𝒍 ∶ 𝒍 = 𝒙(𝑛) + 𝜆𝒅, 𝜆 ∈ ℜ ⋂ 𝑅
3. สุ่มจุดใหม่ 𝑿(𝑛+1) = 𝒙(𝑛+1)บนเส้นตรง 𝐿(𝑛) ด้วยการแจกแบบมีเงื่อนไข 𝜋 𝑥 𝑿 ∈ 𝐿(𝑛)
4. เพิ่ม 𝑛 ให้เป็น𝑛 + 1และกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2

1.3. การสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-N
กาหนด: 1. ให้ 𝒙 แทนขนาดของ 𝒙
2. ให้ 𝑆 เป็นพื้นที่ผิวของส่วนที่ทับซ้อนระหว่างทรงกลมใน 𝑘 มิติ(hypersphere)ที่มีรัศมีเท่ากับ 𝒙
และรูปหลายเหลี่ยมใน 𝑘 มิติ(Polytope: 𝑅)และให้เส้นตรง 𝐿 = {𝒍 ∶ 𝒍 = 𝒙 + 𝜆𝒅, 𝜆 ∈ ℜ} ∩ 𝑅
3. p.d.f.𝜋 ′ ของการแจกแจง𝜋
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4. p.d.f.𝑞𝐿 ของการแจกแจงแบบมีเงื่อนไข 𝜋 𝑥 𝑿 ∈ 𝐿
5.p.d.f.𝑞𝑆 ของการแจกแจงสม่าเสมอ (Uniform distribution)บนพื้นผิว 𝑆
ขั้นตอน: 1. กาหนดค่าเริ่มต้น 𝑛 = 0และจุดเริ่มต้น𝑿(𝑛)
(𝑛 )
2. ที่จุดปัจจุบัน 𝑿(𝑛) = 𝒙(𝑛) จาลองทิศทางปัจจุบัน𝒅 = 𝒙𝒙(𝑛 ) สร้างเส้นตรง 𝐿ผ่านจุด 𝒙(𝑛)
ในทิศทาง 𝒅
𝐿(𝑛) = {𝒍 ∶ 𝒍 = 𝒙(𝑛) + 𝜆𝒅, 𝜆 ∈ ℜ} ∩ 𝑅
3.สุ่มจุดใหม่ 𝑿(𝑛+1)บนเส้นตรง 𝐿 หรือบนพื้นผิว 𝑆ด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน
และสุ่ม 𝑦~𝑈(0,1)
บนเส้นตรง 𝐿: สุ่ม 𝒙∗ จากการแจกแจง𝑞𝐿

และคานวณ𝛼

𝒙(𝑛) , 𝒙∗ = min

𝒙∗
𝒙(𝑛 )

𝑘−1

,1

ถ้า 𝑦 < 𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ กาหนดให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙∗
มิฉะนั้นให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙(𝑛)
บนพื้นผิว 𝑆:
สุ่ม 𝒙∗ จากการแจกแจง𝑞𝑆
′ ∗
และคานวณ𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ = min 𝜋𝜋′ 𝒙𝒙(𝑛 ) , 1
ถ้า 𝑦 < 𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ กาหนดให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙∗
มิฉะนั้นให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙(𝑛)
หมายเหตุ: 𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ คือความน่าจะเป็นในการยอมรับตัวเลือก𝒙∗ เมื่อจุดปัจจุบันเป็น𝒙(𝑛)
ตามรูปแบบของวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเมโทรโปลิส-เฮสติง(Chib& Greenberg, 1995)
4.เพิ่ม 𝑛 ให้เป็น 𝑛 + 1 และกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2
2. หาสาเหตุที่ทาให้เกิดข้อบกพร่องในการลู่เข้าของวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-N
3. พัฒนาขั้นตอนวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G จากขั้นตอนวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-N
3.1. การสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-G มีขั้นตอนวิธดี ังนี้
กาหนด: 1. ให้ 𝒙 แทนขนาดของ 𝒙
2. ให้ 𝑆 เป็นพื้นที่ผิวของส่วนที่ทับซ้อนระหว่างทรงกลมใน 𝑘 มิติ(hypersphere)ที่มีรัศมีเท่ากับ 𝒙
และรูปหลายเหลี่ยมใน 𝑘 มิติ(Polytope: 𝑅)และให้เส้นตรง 𝐿 = {𝒍 ∶ 𝒍 = 𝒙 + 𝜆𝒅, 𝜆 ∈ ℜ} ∩ 𝑅
3. p.d.f.𝜋 ′ ของการแจกแจง𝜋
4. p.d.f.𝑞𝐿 ของการแจกแจงแบบGamma 𝑘2 , 2𝜍1 2 โดยที𝜍่ 𝒅2 = 𝒅𝑇 𝚺1−1 𝒅
𝒅
5.p.d.f.𝑞𝑆 ของการแจกแจงสม่าเสมอ (Uniform distribution)บนพื้นผิว 𝑆
ขั้นตอน: 1. กาหนดค่าเริ่มต้น 𝑛 = 0และจุดเริ่มต้น𝑿(𝑛)
(𝑛 )
2. ที่จุดปัจจุบัน 𝑿(𝑛) = 𝒙(𝑛) จาลองทิศทางปัจจุบัน𝒅 = 𝒙𝒙(𝑛 ) สร้างเส้นตรง 𝐿ผ่านจุด 𝒙(𝑛)
ในทิศทาง 𝒅
𝐿(𝑛) = {𝒍 ∶ 𝒍 = 𝒙(𝑛) + 𝜆𝒅, 𝜆 ∈ ℜ} ∩ 𝑅
3.สุ่มจุดใหม่ 𝑿(𝑛+1)บนเส้นตรง 𝐿 หรือพื้นผิว 𝑆ด้วยความน่าจะเป็นที่เท่ากัน
และสุ่ม 𝑦~𝑈(0,1)
บนเส้นตรง 𝐿: สุ่ม 𝒙∗ จากการแจกแจง𝑞𝐿
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4.

5.
6.
7.
8.

9.

และคานวณ𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ = min exp 𝜇𝜍 𝒅2 𝑥 ∗ − 𝒙(𝑛) , 1
𝒅
โดยที่ 𝜇𝒅 = 𝒅𝑇 𝚺−1 𝝁 − 𝒙(𝑛) 𝒅𝑇 𝚺−1 𝒅
ถ้า 𝑦 < 𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ กาหนดให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙∗
มิฉะนั้นให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙(𝑛)
บนพื้นผิว 𝑆:
สุ่ม 𝒙∗ จากการแจกแจง𝑞𝑆
′ ∗
และคานวณ𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ = min 𝜋𝜋′ 𝒙𝒙(𝑛 ) , 1
ถ้า 𝑦 < 𝛼 𝒙(𝑛) , 𝒙∗ กาหนดให้ 𝑿(𝑛+1) = 𝒙∗
มิฉะนั้นให้𝑿(𝑛+1) = 𝒙(𝑛)
4.เพิ่ม 𝑛 ให้เป็น 𝑛 + 1 และกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2
กาหนดจานวนรอบในการจาลองตัวอย่าง (𝑁) พิจารณาจากกราฟค่าเฉลี่ยสะสม (Cumulative mean) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
4.1. จาลองข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G จานวน 𝑛รอบ โดยมี𝑘 และ𝜌เป็นไปตามขอบเขตทีก่ าหนด
4.2. คานวณค่าเฉลี่ยของ𝑿เฉพาะตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่กาหนด
4.3. นาค่าที่คานวณได้จากข้อ 4.2. มาพล็อตกราฟค่าเฉลี่ยสะสม
4.4. เพิ่ม 𝑛 ไปเรื่อยๆ จนกว่ากราฟในข้อ 4.3. จะลู่เข้าและเมื่อเกิดการลู่เข้าแล้วจะกาหนดให้ 𝑛 = 𝑁
หมายเหตุ: 1. 𝑁 จะเปลี่ยนแปลงไปตามจานวน𝑘และ𝜌
2. 𝑁 สาหรับแต่ละ 𝑘เมื่อ 𝜌 = 0.5 จะมีค่าไม่เกิน 10 เท่าของ 𝑁 เมื่อ 𝜌 = 0 เช่นที่ 𝑘 = 10 และ
𝜌 = 0มี𝑁 = 100ดังนั้นที𝑘
่ = 10 และ 𝜌 = 0.5 จะมี𝑁 ไม่เกิน 1,000
จาลองข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Gibbs,HR,PMHR-NและPMHR-G จานวน 𝑁 รอบ โดย มี𝑘, 𝜇 และ 𝜌เป็นไปตาม
ขอบเขตที่กาหนด
คานวณค่าเฉลี่ยของ𝑿ตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, 50 และ 75 ตามลาดับ
นาค่าที่คานวณได้จากข้อ 6. มาพล็อตกราฟค่าเฉลี่ยสะสม
คานวณค่า 𝑅1−𝛼 โดยที่ α = 0.025มีขั้นตอนดังนี้
8.1. จาลองลูกโซ่มาร์คอฟที่เป็นอิสระกัน 5ลูกโซ่แต่ละลูกโซ่มีความยาว 𝑁ดังนั้นจึงต้องจาลองทั้งหมด5𝑁
8.2. สาหรับลูกโซ่ที่ 𝑗โดยที่ 𝑗 = 1,2, … ,5 ให้ตัดการจาลอง 𝑁2 ค่าแรกทิ้งไป และทาการวิเคราะห์บนการจาลอง 𝑁2 ค่าสุดท้าย
ดังนั้นเมื่อตัดการจาลอง𝑁2 ค่าแรกของทุกลูกโซ่ทิ้งไปจะเหลือ5𝑁
ค่าที่จะใช้วิเคราะห์ต่อไป
2
8.3. คานวณค่า 𝑅1−𝛼 โดยใช้ฟังก์ชัน gelman.diag ใน package coda
วิเคราะห์และสรุปการวิจัย
วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการลู่เข้าของ MCMC จากการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G, PMHR-N,
Gibbs และ HRโดยนาค่า 𝑅1−𝛼 จากการสุ่มตัวอย่างทั้ง 4 วิธี มาเปรียบเทียบกัน โดยกาหนดให้มีจานวนมิติค่า สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ และจานวนรอบในการจาลองเท่ากันวิธีที่มีค่า 𝑅1−𝛼 เข้าใกล้ 1 มากกว่าจะมีประสิทธิภาพ ในการลู่เข้าสูงก ว่า เช่น
วิธี PMHR-G มีค่า 𝑅1−𝛼 = 1.05และ วิธี PMHR-N มีค่า 𝑅1−𝛼 = 1.07จะได้ว่า วิธี PMHR-Gมีประสิทธิภาพ สูง กว่าวิธี
PMHR-N
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ผลการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการลู่เข้าของ MCMC จากการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G, PMHR-N,
Gibbs และ HR เมื่อ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 𝜌 = 0, 0.5 จานวนมิติ 𝑘 = 10, 50, 100 และกาหนด จานวนรอบในการ
จาลองข้อมูลในแต่ละมิติสูงสุดไม่เกิน 100,000 500,000 และ 800,000 รอบ ตามลาดับแสดงผล ของตัวแปร 𝑋เฉพาะตาแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, 50 และ 75สาหรับแต่ละมิติ โดยใช้เกณฑ์วัดในเชิงปริมาณคือ ค่า 𝑅1−𝛼 และเกณฑ์วัดในเชิงคุณภาพคือ กราฟ
ค่าเฉลี่ยสะสมของ 𝑿
ตารางที่ 1แสดงค่า 𝑅1−𝛼 โดยที่ α = 0.025จากการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G, PMHR-N, Gibbs และ HR เมื่อ 𝜌 = 0
𝒌

𝑵

10

10,000

50

50,000

100

80,000

เปอร์เซ็นไทล์ที่
25
50
75
25
50
75
25
50
75

PMHR-G
1.0019
1.0024
1.0013
1.0002
1.0003
1.0004
1.0003
1.0004
1.0008

PMHR-N
1.2548
1.0147
1.0360
1.8634
1.0132
1.6533
1.7853
1.0081
1.6741

𝑹𝟏−𝜶

Gibbs
1.2712
1.5587
1.3636
1.7634
3.5165
1.8941
2.9742
5.3423
7.9629

HR
1.2974
1.2322
1.3094
7.5126
7.9737
5.6815
6.4004
19.1632
14.3480

จากตารางที่ 1 ในกรณี 𝑘 = 10เมื่อทาการจาลองข้อมูล 10,000 รอบ พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gพบว่าลู่เข้าทุกตาแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 ณ เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25, 50 และ 75 เท่ากับ 1.0019, 1.0024 และ 1.0013ตามลาดับในขณะที่ การสุ่ม
ตัวอย่างแบบ PMHR-Nลู่เข้าเฉพาะตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 50 และ 75 ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 เท่ากับ 1.0147 และ 1.0360 ตามลาดับ
ส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบGibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้าทุกตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และจะสังเกตได้ว่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่มีการลู่เข้า
คือตาแหน่งที่ 50 และ 75จากวิธี PMHR-Gและวิธี PMHR-N ซึ่งค่า 𝑅1−𝛼 ของวิธี PMHR-Gมีค่าน้อยกว่าวิธี PMHR-N ดังนั้นใน
กรณีนี้สามารถสรุปได้ว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gมีประสิทธิภาพในการลู่เข้าสูงกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N
ในกรณี 𝑘 = 50เมื่อทาการจาลองข้อมูล 50,000 รอบ พบว่าการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gพบว่าลู่เข้าทุกตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์
ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 ณ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, 50 และ 75 เท่ากับ 1.0002, 1.0003 และ 1.0004 ตามลาดับ ในขณะที่ การสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-Nลู่เข้าเฉพาะตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 เท่ากับ 1.0132ส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบ Gibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้า
ทุกตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และจะสังเกตได้ว่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่มีการลู่เข้าคือตาแหน่งที่ 50 จากวิธี PMHR-Gและวิธี PMHRN ซึ่งค่า 𝑅1−𝛼 ของวิธี PMHR-Gมีค่าน้อยกว่าวิธี PMHR-Nดังนั้นในกรณีนี้สามารถสรุปได้ว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gมี
ประสิทธิภาพในการลู่เข้าสูงกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N
ในกรณี 𝑘 = 100เมื่อทาการจาลองข้อมูล 80,000 รอบ พบว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gพบว่าลู่เข้าทุกตาแหน่ง เปอร์เซ็น
ไทล์ ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 ณ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, 50 และ 75 เท่ากับ 1.0003, 1.0004 และ 1.0008 ตามลาดับ ในขณะที่ การสุ่มตัวอย่าง
แบบPMHR-Nพบว่าลู่เข้าเฉพาะตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 เท่ากับ 1.0081 ส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบGibbs และ HR
ยังไม่ลู่เข้าทุกตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และจะสังเกตได้ว่าตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ ที่มีการลู่เข้าคือตาแหน่งที่ 50 จากวิธี PMHR-Gและ
วิธี PMHR-N ซึ่งค่า 𝑅1−𝛼 ของวิธี PMHR-Gมีค่าน้อยกว่าวิธี PMHR-Nดังนั้นในกรณีนี้สามารถสรุปได้ว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-Gมีประสิทธิภาพในการลู่เข้าสูงกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N
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ภาพที่ 1แสดงค่าเฉลี่ยสะสมของตัวแปรตัวที่ 50 เมื่อทาการจาลองข้อมูล 80,000 รอบ ในกรณี 𝑘 = 100 และ 𝜌 = 0จากการ
สุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G, PMHR-N, Gibbs และ HR
เมื่อพิจารณาภาพที่ 1 พบว่า ในกรณี 𝑘 = 100 และ 𝜌 = 0การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-GและPMHR-N ลู่เข้าค่า
คาดหวังเป้าหมาย (Target) ที่ได้จากวิธี ปริพันธ์เวียนเกิด ( Recursive Integration)โดยวิธี PMHR-G ลู่เข้าได้ใกล้เคียงกว่าวิธี
PMHR-N ในขณะที่การสุ่มตัวอย่างแบบGibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้า ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลในตารางด้านบน
ตารางที่ 2 แสดงค่า 𝑅1−𝛼 โดยที่ α = 0.025จากการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G, PMHR-N, Gibbs และ HR เมื่อ 𝜌 = 0.5
𝒌

𝑵

10

50,000

50

100,000

100

500,000

เปอร์เซ็นไทล์ที่
25
50
75
25
50
75
25
50
75

PMHR-G
1.0422
1.0700
1.0680
1.0542
1.0822
1.0890
1.0335
1.0344
1.0515

303

PMHR-N
1.1085
1.0845
1.1104
1.9848
2.4576
3.2466
3.5315
4.1128
4.2286

𝑹𝟏−𝜶

Gibbs
1.5618
1.5906
1.5806
3.5595
5.0502
5.0616
7.9546
11.4780
10.0306

HR
2.2626
2.4022
2.4724
4.0356
3.8420
4.4820
10.2852
12.1759
9.4286
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จากตารางที่ 2 ในกรณี 𝑘 = 10เมื่อทาการจาลองข้อมูล 50,000 รอบ พบว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gพบว่าลู่เข้า
ทุกตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 ณ เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25, 50 และ 75 เท่ากับ 1.0422, 1.0700 และ 1.0680 ตามลาดับ
ในขณะที่ การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Nพบว่าลู่เข้าเฉพาะตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 50 ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 เท่ากับ 1.0845ส่วนการสุ่ม
ตัวอย่างแบบGibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้าทุกตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ และจะสังเกตได้ว่าตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่มีการลู่เข้าคือตาแหน่ง
ที่ 50 จากวิธี PMHR-Gและวิธี PMHR-Nซึ่งค่า 𝑅1−𝛼 ของวิธี PMHR-Gมีค่าน้อยกว่าวิธี PMHR-Nดังนั้นในกรณีนี้สามารถสรุปได้ว่า
การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gมีประสิทธิภาพในการลู่เข้าสูงกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N
ในกรณี
𝑘 = 50เมื่อทาการจาลองข้อมูล 100,000 รอบ พบว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gพบว่าลู่เข้าทุกตาแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 ณ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25, 50 และ 75 เท่ากับ 1.0542, 1.0822 และ 1.0890 ตามลาดับ ในขณะที่ การ
สุ่มตัวอย่างแบบPMHR-N,Gibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้าทุกตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์
ในกรณี 𝑘 = 100เมื่อทาการจาลองข้อมูล 500,000 รอบ พบว่า การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gพบว่าลู่เข้าทุกตาแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์ ซึ่งมีค่า 𝑅1−𝛼 ณ เปอร์เซ็นไทล์ ที่ 25, 50 และ 75 เท่ากับ 1.0335, 1.0344 และ 1.0515 ตามลาดับ ในขณะที่ การ
สุ่มตัวอย่างแบบPMHR-N,Gibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้าทุกตาแหน่งเปอร์เซ็นไทล์

ภาพที่ 2แสดงค่าเฉลี่ยสะสมของตัวแปรตัวที่ 50 เมื่อทาการจาลองข้อมูล 500,000 รอบ ในกรณี 𝑘 = 100 และ 𝜌 = 0.5จาก
การสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-G, PMHR-N, Gibbs และ HR
เมื่อพิจารณาภาพที่ 2 พบว่าในกรณี 𝑘 = 100 และ 𝜌 = 0.5การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G ลู่เข้าค่าคาดหวังเป้าหมาย
(Target) ที่ได้จากวิธีปริพันธ์เวียนเกิด (Recursive Integration)ในขณะทีก่ ารสุ่มตัวอย่างแบบPMHR-N,Gibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้า
ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลในตารางด้านบน
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-G, PMHR-NGibbsและ HRโดยใช้เกณฑ์ ในการ
เปรียบเทียบคือ วัดจากค่า 𝑅1−𝛼 ที่ α = 0.025พบว่า เมื่อค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(𝜌) มีค่าเท่ากับ 0 และ 0.5 การสุ่มตัวอย่าง
แบบ PMHR-Gมีการลู่เข้าทุกมิติ (𝑘) และทุกตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ ในขณะที่ การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N มีการลู่เข้าเพียงบาง
มิติและบางตาแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ ส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบ Gibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้า และ ในกรณีที่มีการลู่เข้า ค่า 𝑅1−𝛼 ที่ได้
สามารถสรุปได้ว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gมีประสิทธิภาพในการลู่เข้าสูงกว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Nนอกจากนี้ใน
การจาลองข้อมูลจะมีจานวนรอบในการจาลองเพิ่มขึ้นตาม𝑘และ𝜌 นั่นแสดงได้ว่าเมื่อ 𝑘ต่า การลู่เข้าจะเร็วกว่ากรณีที่ 𝑘สูง และที่ 𝜌
ต่า การลู่เข้าจะเร็วกว่ากรณีที่𝜌สูง
จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-N,Gibbs และ HR ในกรณีที่ การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Nลู่เข้าพบว่า การสุ่มตัวอย่าง
แบบ Gibbs และ HR ยังไม่ลู่เข้า นั่นแสดงว่า วิธี PMHR-N ลู่เข้าได้เร็วกว่าวิธี Gibbs และ HR ซึ่งผลสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
Chiarawongse et al. (2012) ซึ่งได้ทาการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของจานวนรอบที่ลู่เข้าจากการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N,Gibbs
และ HR
ในกรณีที่การสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gลู่เข้าทุก 𝑘 ส่วนการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N ลู่เข้าบาง 𝑘 โดยลู่เข้าเฉพาะกรณี
ที่ 𝑘ต่าๆ ซึ่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ความน่าจะเป็นในการยอมรับตัวเลือก 𝒙∗ เมื่อจุดปัจจุบันเป็น 𝒙(𝑛)หรือ 𝛼(𝒙(𝑛) , 𝒙∗ )
บนเส้นตรง 𝐿จากขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-Gคือmin exp 𝜇𝜍 𝒅2 𝒙∗ − 𝒙(𝑛) , 1 ซึ่งจะสังเกตได้ว่าไม่มีพจน์ที่
𝒅
(𝑛) ∗
ขึ้นอยู่กับ 𝑘 จึงทาให้ค่าของ 𝛼(𝒙 , 𝒙 )ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม 𝑘ในขณะที่ 𝛼(𝒙(𝑛) , 𝒙∗ )ของขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบ
PMHR-Nคือ min

𝒙∗
𝒙(𝑛 )

𝑘−1

,1

จะเห็นได้ว่ามีพจน์ที่ยกกาลัง 𝑘ถ้า𝑘มีค่าสูงขึ้น และ

𝒙∗
𝒙(𝑛 )

< 1ค่าของ 𝛼(𝒙(𝑛) , 𝒙∗ )ก็จะ

ลดลงมาก จึงทาให้มีโอกาสที่จะปฎิเสธ𝒙∗ มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งนี้ได้กาหนดจานวนรอบสูงสุดในจาลองข้อมูลแล้วจึงทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการสุ่ม
ตัวอย่าง โดยเปรียบเทียบที่จานวนมิติ ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และจานวนรอบในการจาลองข้อมูลเท่ากัน ซึ่งในบางกรณีการ
จาลองข้อมูลอาจจะยังไม่ลู่เข้าจึงทาให้ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจทาได้โดยเพิ่มจานวนรอบใน
การจาลองข้อมูลในกรณีนั้น
2. ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-N เฉพาะบนเส้นตรง 𝐿ดังนั้นผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาให้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ PMHR-G ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ควรพัฒนาขั้นตอนบนพื้นผิว 𝑆ด้วย
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การพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลนครไทย
Budgeting system development for hospital Case study: Nakhonthai Hospital
รุ่งนภา เรืองธนันต์รักษ์1 และศิริพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว2
1

สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
email: ae_rungnapa19@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาลนครไทยข้อมูลที่ได้จาก
ระบบสามารถช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการศึกษาครั้งนี้มีสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดทางบประมาณกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มี การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้บริหารถึงความต้องการ
ในตัวระบบ ผู้ศึกษายังศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบ และนโยบายต่างๆของโรงพยาบาลเพื่อทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีมากขึ้น
เกี่ยวกับปัญหาและ ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC)
ถูกนามาใช้ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ โดยมีใช้แผนผังก้างปลา (Cause and Effect Diagram) เพื่อกาหนดปัญหาและสาเหตุ
ใช้การสร้างแผนผังบริบท(Context Diagram) แบบจาลองการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)และแบบจาลอง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity-RelationshipDiagram: ER Diagram)เพื่อใช้ในการออกแบบระบบและใช้ Microsoft
Accessเพื่อออกแบบจาลองของระบบ ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าจอสาหรับนาข้อมูลเข้าระบบ แบบฟอร์ม และรายงาน โดย
ระบบที่พัฒนาจะถูกใช้ภายใน เพื่อจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กร และเพื่อนามาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศ, การจัดทางบประมาณ, การพัฒนาระบบ
Abstract
The purpose of the study is to analyze and design system for budgeting system administration for
Nakhonthai Hospital. The information generated by the system could help management in the decision
making process. The survey was conducted among the related staffs to find the factors affecting the
budgeting process. The in-depth interview was used to acquire richer details on the system requirements
from the management. Rules and policy was reviewed to gain a better understanding of the problems
and requirements. System Development Life Cycle (SDLC) was used in this study. Cause and effect
diagram was used to define the problem. Context diagram, data flow diagram, and entity relationship
diagram were used to design the system. Microsoft Access was used to create the prototype including
input forms and reports. The developed system would be used internally to organized dataand to
support management’s decision making.
Keywords: Information System, Budgeting, System Development
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บทนา
การดาเนินธุรกิจจะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จาเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่ดี และ นอกจากการ
ปฏิบัติงานที่ดีแล้วนั้น การวางแผนจะช่วยให้การดาเนินงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการวางแผนจะรวมถึงการ
วางแผนงานทั้งในปัจจุบันจนถึงในอนาคต ดังนั้นการวางแผนจึงถือว่าเป็นหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหาร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการตัดสินใจกาหนดแนวทาง หรือขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน ผู้บริหารและผู้ลงทุนตลอดจนผู้ปฏิบตั ิงานได้ให้ความสาคัญต่อการ
วางแผนทางธุรกิจให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนนี้คือ การจัดทางบประมาณ ปัจจุบันธุรกิจด้านการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนมีการพัฒนาและขยายตัวมากขึ้น การวางแผน การบริหารการจัดการที่ดี จึงเป็นสิ่งที่
จาเป็นต่อธุรกิจในปัจจุบัน โรงพยาบาลนครไทย ก็เป็นองค์กรทีต่ ระหนักถึงความสาคัญในการจัดทางบประมาณเช่นกัน
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศในงานงบประมาณเพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาระบบงานงบประมาณเพือ่ ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
ระเบียบวิธวี ิจัย
การศึกษาพัฒนาระบบในครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งคือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
1.1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทางบประมาณ โดยเก็บ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่จัดทางบประมาณของหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลนครไทย จานวน 71 คน
1.2 การสัมภาษณ์กลุม่ ผู้บริหาร โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร จานวน 5 คน ในการสัมภาษณ์จะสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการรายงานที่สามารถนาไปใช้ในการประกอบและ
สนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
1.3 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงบประมาณของโรงพยาบาล โดยการสัมภาษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานในปัจจุบัน
1.4 สังเกตุการปฎิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงบประมาณของโรงพยาบาลพร้อมทั้งศึกษาระบบการ
ปฎิบัติงานในปัจจุบัน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากบทความงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง เอกสาร
วิชาการ เอกสารต่างๆของโรงพยาบาล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องนามาวิเคราะห์และนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งทาการวิเคราะห์โดยโช้โปรแกรม SPSS
(Statistical Package for the Social Science) for Windows ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด และอายุการ
ทางาน ซึ่งใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างเกีย่ วกับ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทา
งบประมาณ ของโรงพยาบาลนครไทย ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถ
สรุปผลว่า ผู้จัดทางบประมาณส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดทางบประมาณที่สาคัญอันดับ
ต้นๆคือ ปัจจัยด้านการจัดเก็บข้อมูล รองลงมา คือ ปัจจัยด้านเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทางบประมาณและติดตามประเมินผล
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทางบประมาณ ปัจจัยด้านนโยบายแนวทางการปฏิบตั ิและการสนับสนุน และปัจจัยด้าน
การประสานงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตามลาดับ
หลังจากนาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุตยิ ภูมิ(Secondary Data) มาวิเคราะห์และกาหนดปัญหา (Problem
Definition) สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาที่เกิดขึ้น โดยนาเสนอในรูปแผนผังกางปลา ดังภาพประกอบที่ 1 สามารถสรุปปัญหาได้
คือ
2.1ข้อมูลด้านงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย ไม่ได้จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล (Database system) ทาให้การ
สืบค้นข้อมูลต่างๆเป็นไปได้ยาก และใช้เวลานาน
2.2 ระบบที่ใช้อยู่ไม่รองรับการทางานในปัจจุบัน เนื่องจากใช้เพียงโปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Excel เป็นต้น
2.3 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณ

ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาของระบบงานงบประมาณ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis& Design) เป็นการนาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาทาการ
ออกแบบขั้นตอนของระบบ ดังนั้นหลังจากการเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้วจึงทาการออกแบบระบบตั้งแต่
Context Diagram, DFD และ ER-Diagram
4. การออกแบบและพัฒนาระบบ (System Design) ผู้ศึกษาดาเนินการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการออกแบบ
ตารางการจัดเก็บข้อมูลว่าแต่ละตารางมีการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง หลังจากนั้นผู้ศึกษาจะออกแบบหน้าจอสาหรับนาข้อมูลเข้า
ระบบ ออกแบบฟอร์ม และออกแบบรายงาน โดยผู้ศึกษาใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการออกแบบระบบโดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 การออกแบบการนาข้อมูลเข้า (Input Design) แบ่งออกเป็น 4 หน้าจอหลักๆ คือ
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4.1.1 หน้าจอการเข้าระบบงานงบประมาณสาหรับหน้าจอการเข้าระบบต้องกรอกข้อมูล คือ
รหัสเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยระบบจะทาการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของรหัสเข้าใช้งาน
ของเจ้าหน้าที่แต่ละคนดังภาพที่ 5

ภาพที่ 2 หน้าจอการเข้าระบบ
4.1.2 หน้าจอการจัดทางบประมาณสาหรับหน้าจอนีเ้ ป็นขั้นตอนในการบันทึกการกาหนด
งบประมาณของแผนกต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ของแผนกต่างๆที่ได้รับมอบหมายและมีสิทธิ์ในการเข้าระบบจะทาการคีย์ข้อมูล
งบประมาณของแผนกเข้าในระบบ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอการการจัดทางบประมาณ
4.1.3 หน้าจอการอนุมตั ิงบประมาณสาหรับหน้าจอนีเ้ ป็นขั้นตอนสาหรับการอนุมตั ิงบประมาณ
โดยเจ้าหน้าที่ดูแลงบประมาณจะเป็นผู้ที่ดูแลในขั้นตอนนีด้ ังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 หน้าจอการการอนุมัติงบประมาณ
4.1.4 หน้าจอการแสดงรายงานสาหรับหน้าจอนี้เป็นการแสดงรายงานต่างๆ สาหรับผู้บริหาร
ระดับกลางและระดับสูง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอการแสดงรายงาน
4.2 การออกแบบการนาเสนอรายงาน (Output Design)
ผู้ศึกษาได้ทาการออกแบบรายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลสาหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง โดยในส่วน
ของผู้บริหารระดับกลางจะนาข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์บริหารจัดการภายในโรงพยาบาล ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะใช้ข้อมูลเพื่อ
นาไปวิเคราะห์ วางแผนนโยบาย และสนับสนุนการตัดสินใจดังภาพที่ 6 - 7
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ภาพที่ 6 รายงานรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณ
กับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงรายเดือน

ภาพที่ 7 รายงานสรุปเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณกับ
ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงรายเดือน
5. การติดตั้งระบบ และการทดสอบ (System Implementation & Testing) เมื่อพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้
ศึกษาต้องทาการวางแผนการทดสอบระบบเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบงานงบประมาณของ
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โรงพยาบาล โดยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการทดสอบ กระบวนการและขั้นตอน ของการทดสอบ กระบวนการ
ความเสีย่ ง (Risks) และตัวอย่าง Test Case ของระบบ
6. การบารุงรักษา (Maintenance) หลังจากเริม่ ใช้ระบบจะต้องมีการประเมินผลการทางานของระบบว่าสามารถใช้
งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สนองความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้ใช้ประสบปัญหา อุปสรรคอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจมีการ
ปรับเปลีย่ น แก้ไขระบบงานบางส่วนให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
การกาหนดความปลอดภัยของระบบ
1. การวางแผนรักษาความปลอดภัยในเชิงตรรกะ (Logical Planning Security) ผู้ศึกษาได้กาหนดการเข้าใช้ระบบ
โดยแบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ใช้งานระบบของหน่วยงานต่าง เจ้าหน้าที่ที่ดแู ลงบประมาณ และ
ผู้บริหาร ซึ่งจะกาหนดรหัสการเข้าระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยในเชิงกายภาพ (Physical Planning Security) ผู้ศึกษาได้มีการวางแผนจัดการ
ความปลอดภัยของห้องควบคุมอุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ โดยมีการกาหนดความปลอดภัยในการเข้าถึงห้องควบคุมอุปกรณ์ โดยมี
การติดเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่หน้าห้องควบคุม และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้หน้าห้องและภายในห้องควบคุมอุปกรณ์
ทุกๆเดือนจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบห้องควบคุมอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์
3. การวางแผนป้องกันความเสียหาย (Disaster Planning Security) ผู้ศึกษาได้คานึงถึงความปลอดภัยสาหรับ
สถานการณ์ต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้โดยได้วางแผนการเก็บสารองข้อมูล (Backup) และกู้คืนข้อมูล (Data Recovery)
สรุปและอภิปรายผล
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ที่จัดทางบประมาณของหน่วยงานต่างๆ การ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัญหาในการจัดทางบประมาณของโรงพยาบาลนครไทย มี
สาเหตุหลักๆมาจาก โรงพยาบาลนครไทยไม่มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณ จึงส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลล่าช้า ไม่ทันต่อ
ความต้องการ มีความผิดพลาดบ่อยครั้งทาให้ขาดความน่าเชื่อถือในรายงานที่นาส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆภายใน
องค์กร ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล โดยหลังจากนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาลที่
พัฒนาขึ้นมาใช้นั้น ผู้ใช้ระบบของโรงพยาบาลนครไทย ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร มีความคาดหวังว่าระบบดังกล่าวจะ
สามารถช่วยในการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสามารถนาข้อมูล
มาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาครั้งต่อไปอาจต้องทา
การขยายการพ้ฒนาระบบให้กว้างขึ้นดังนี้
1. ทาการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบของผู้ใช้งานเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้มากที่สดุ
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2. ทาการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมคี วามก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว การได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือใช้ในการตัดสินใจต้องมีความรวดเร็ว ทันต่อเวลาจึงเป็นสิ่งสาคัญ
3. ทาการพัฒนาระบบงานงบประมาณให้เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการ
บริหารการเงินด้านการเบิกจ่าย เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนการป้อนข้อมูลซ้าซ้อน และเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้
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บี.ซี. แลนด์ลีส จากัด โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการเพื่อการเช่าที่ดินขึ้น และให้มีการ
ตาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงระบบสาหรับการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร ระบบแจ้งเตือนการชาระหนี้ ระบบคานวณราคาเพื่อให้เช่า เป็นต้น 2. เพื่อจัดทาเอกสารและรายงานต่างๆจากระบบ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกิจการเช่น เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่า และ
รายงานที่จัดทาจากระบบ เช่น รายงานที่ดินให้เช่า รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานรายได้ค่าเช่า การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิโดยข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ
ซึ่ง คาถามคือ
ประเด็นปัญหาและการดาเนินงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมถึงสิ่งที่ต้องการในอนาคต และข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษา
เอกสารงานวิจัย บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆของกิจการเพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบโดยดาเนินตาม ทฤษฎี วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่ง
หลังจากที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาและออกแบบระบบ ผู้ศึกษาพบว่าระบบสามารถทางานได้อย่างถูกต้อง และทาให้การดาเนินงาน
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ข้อมูลต่างๆที่นาเข้าและบันทึกในระบบถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบทาให้ง่ายต่อการเรียกข้อมูล
เอกสาร และรายงานต่างๆ ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ระบบเช่าที่ดิน,ระบบฐานข้อมูลเช่าที่ดิน, ระบบบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน
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Abstract
Independent study is a database system development and management for business leasing land
a case study of company A.B.C. land lease Limited by the objective is to 1. To create a system to store
and manage to land up.And a Tmenin affairs efficiently.The system for managing such a monitoring
system for the completeness of the documentation. Notification settlements The system calculates a
price for rental.2. the documents and reports from the system to be decided, and analyze the
performance of the company, such as a document, invoice, receipt, lease agreement, and the report from
the system, such as the report land rent balance report. Report the rental income This study aims to
collect data on both primary data and secondary data primary data, derived from interviews the owner
of. The question is: which issues and operations that occur in the present as well in the future, and
secondary data obtained from studies of research documents. The article information from the
Internet.Including documents related to the business of the development system is operated by the
theory. Information systems development lifecycle (System Development Life Cycle: SDLC), after which
the study was designed and developed system. The study found that the system can work properly. And
makes operation even more convenient. Various imported and stored in an orderly manner, making it
easier to retrieve documents and reports. As a result, the organization's operations more efficient and
more effective.
Keywords: Land systems, database systems, land leasing, the business management system of land rent.
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บทนา
ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุจากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
(Property Today, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community :
AEC) มีส่วนช่วยกระตุ้นกิจกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ( MGR Online, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า
เนื่องจากไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ( CambodiaLaos-Myanmar-Vietnam : CLMV) ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามยังไม่มีความพร้อม ทาให้นักลงทุนข้ามชาติเข้ามา
ใช้ไทยเป็นฐานในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาค ซึ่งจะทาให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากขึ้น ทั้งที่อยู่อาศัย สานักงาน
นิคมอุตสาหกรรมและอื่นๆ และเนื่องจากภาครัฐมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งจะมีส่วนช่วยเปิดพื้นที่
ศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในหลายจังหวัด การพัฒนาที่อยู่อาศัยนอกจากจะรองรับความต้องการซื้อ หรือ เช่าที่อยู่
อาศัยของคนในประเทศแล้ว ยังเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังชาวต่างชาติที่ต้องการซื้อ หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งรองรับความต้องการในการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งคนใน
ประเทศและคนต่างประเทศ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความสนใจในการดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าที่ดินขึ้น
ระบบที่ผู้ศึกษาจะพัฒนา คือ ระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดินเพื่อใช้สาหรับจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกิจการ เช่น ข้อมูลโฉนดที่ดิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสัญญาเช่า ข้อมูลการรับชาระเงิน
ข้อมูลการจ่ายชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และระบบสามารถจัดพิมพ์เอกสารหรือรายงานต่างๆ ได้แก่ สัญญาเช่า เอกสารใบ
แจ้งหนี้ เอกสารใบเสร็จรับเงิน รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานรายได้ค่าเช่า รายงานการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน รวมถึง
ระบบสามารถ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารของลูกค้าได้ โดยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาระบบจะต้องจัดเก็บสาเนาบัตร
ประชาชนกรณีที่เป็นคนไทยหรือหนังสือเดินทางกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และสาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคลกรณีที่เป็นบริษัทซึ่งเป็นเอกสารอย่างต่าที่กิจการต้องจัดเก็บ ระบบแจ้งเตือนการชาระเงินของลูกหนี้ค่าเช่า เพื่อใช้ในการ
ติดตามทวงหนี้ ระบบคานวณราคาเพื่อให้เช่า โดยระบบจะคานวณจากราคาของที่ดินโดยรอบ และจะแสดงเป็นราคาตั้งต้น
พื้นฐานให้พิจารณาแต่ราคาตามจริงจะมาจากผู้บริหาร โดยทฤษฎีที่ใช้ได้แก่ ทฤษฎี เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาระบบ
สารสนเทศใช้วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ( System Development Life Cycle: SDLC)การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบใช้ แผนภาพกระแสข้อมูลที่มีการวิเคราะห์แบบในเชิงโครงสร้างแผนภาพบริบท ( Context Diagram) และ แผนภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity หรือกลุ่มข้อมูล (E-R Diagram) E-R Diagram หรือ Entity Relationship Diagram
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการเพื่อการเช่าที่ดินขึ้น และให้มีการตาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงระบบสาหรับการบริหารจัดการต่างๆ เช่น ระบบ
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ระบบแจ้งเตือนการชาระหนี้ ระบบคานวณราคาเพื่อให้เช่า เป็นต้น
2 เพื่อออกเอกสารรายงานต่างๆจากระบบ และเพื่อประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกิจการ
เช่น ออกใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน เป็นการศึกษาการดาเนินงานปัจจุบันของกิจการ
โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดินได้มีการ
รวบรวมข้อมูลดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการทั้ง 2 คน เป็นแบบมีโครงสร้างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งในการ
สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์พร้อมกันทั้ง 2 คน โดยผู้วิจัยได้ตั้งคาถามซึ่งเป็นประเด็นหลักในการดาเนินงานของธุรกิจ การปฏิบัติงาน
ในแต่ละขั้นตอน และมีการสัมภาษณ์ถึงเอกสารหรือรายงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนั้นๆเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งในระหว่าง
การสัมภาษณ์หากผู้วิจัยสงสัยก็ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดที่สาคัญกับการพัฒนาระบบ
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ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆของ
กิจการ เช่น เอกสารที่ใช้ในการดาเนินงาน สัญญาเช่า ตัวอย่างโฉนดที่ดิน เอกสารบันทึกการับชาระหนี้ เป็นต้น เพื่อนามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาสร้างระบบ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนหลังจากที่ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้นาผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานในปัจจุบัน เพื่อทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน กรณีศึกษา บริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลีส จากัด โดยผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น
2 ส่วนคือ
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ทั้งหมด 2 คน ซึ่ง
ประกอบได้ด้วย เพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน ซึ่งเพศชายมีอายุ 58 ปี เพศหญิงมีอายุ 56 ปี ทั้งสองคนมีประสบการณ์ใน
การดาเนินงานธุรกิจนี้มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากัน
2.2. วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชากรต่อปัญหา โดยผู้ศึกษาได้จัดทาแผนภาพก้างปลา

ภาพที่ 1 แผนภาพก้างปลา
จากแผนภาพก้างปลา แสดงสาเหตุของปัญหาต่างๆโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่
ด้านการทางาน ปัจจุบันกิจการมีการทางานอย่างไม่เป็นระบบ ทาให้ยากในการสืบค้น และมีการเก็บเอกสารในปริมาณ
มาก จากการบันทึกข้อมูลหรือจัดทาเอกสารรายงานต่างๆ เช่น การรับเงิน การทาสัญญา ใบโฉนดที่ดิน และไม่รองรับการ
ขยายตัวในอนาคต เช่นถ้าหากมีลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเช่าที่ดินเป็นชาวต่างชาติจะต้องทาอย่างไร
ด้านผู้บริหารเจ้าของกิจการทั้งสองคน ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้
มีการพัฒนาอย่างมากทาให้การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เอื้ออานวยความสะดวก เช่น เมื่อลูกค้าต้องการเป็นใบโฉนด ถ้า
ผู้บริหารมีความรู้และอุปกรณ์ก็สามารถถ่ายรูปส่งไปให้ลูกค้าดูได้ทันเวลา
ด้านข้อมูล ข้อมูลที่มีอยู่นั้นค้นหายาก ไม่มีความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นเอกสารเป็น
แผ่นกระดาษดังนั้นเมื่ออยากทราบข้อมูลอะไรก็ต้องไปหาในแต่ละเอกสารนั้นๆ และกรณีที่ข้อมูลไม่อัพเดต ลูกค้าได้ทาการ
จ่ายเงินมาแล้ว รับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึก เป็นต้น
ด้านสารสนเทศ กิจการขาดอุปกรณ์ในการดาเนินงาน ทาให้เสียระยะเวลาซึ่งอุปกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถ
เอื้ออานวยความสะดวกเราได้ ขาดเอกสารและรายงานในการแสดงข้อมูลต่างๆ เมื่อผู้บริหารอยากทราบผลการดาเนินงานที่
เป็นปัจจุบันจะไม่สามารถจัดทาได้อย่างทันเวลา
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หลังจาก ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้นามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการดาเนินงานและความ
ต้องการในระบบแล้ว ผู้ศึกษาได้จาแนกแนวทางในการศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่า
ที่ดิน ซึ่งได้มีกระบวนการพัฒนาระบบ ดังนี้
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การออกแบบข้อมูลนาเข้า (Form)
การออกแบบข้อมูลนาเสนอ (Report)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในระบบปัจจุบัน ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดมาวางแผน
ออกแบบระบบ โดยใช้เครื่องมือในการออกแบบดังต่อไปนี้
แผนภาพบริบท(Context Diagram)
แผนภาพบริบท ( Context Diagram) คือแผนภาพแสดงกระแสข้อมูล แสดงภาพรวมความสัมพันธ์การทางานของ
ระบบทั้งหมด ซึ่งสาหรับระบบที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบมานี้จะมีแผนภาพบริบทที่ประกอบด้วย กระบวนการเพียงกระบวนการ
เดียว คือ ระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และ
หน่วยงานรัฐบาล

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน
กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลิส จากัด
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จากแผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มคน 4กลุ่ม ได้แก่
ผู้บริหาร มีหน้าที่ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลได้แก่ ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลสัญญาเช่า ราคาค่าเช่า และเรียกรายงานต่างๆ
จากระบบเช่น รายงานข้อมูลที่ดิน รายงานข้อมูลที่ดินให้เช่า รายงานลูกหนี้ รายงานรายได้ค่าเช่า สัญญาเช่า หรือรายงานอื่นๆ
เป็นต้น
พนักงานมีหน้าที่ สร้าง แก้ไข ข้อมูลพนักงาน ค้นหาข้อมูลที่ดินและสัญญาเช่า
ลูกค้า รับเอกสารรายงานต่างๆจากระบบได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และสัญญาเช่า และให้ข้อมูลกับระบบ
ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการชาระเงิน และหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
หน่วยงานรัฐบาล ให้ข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดินที่บริษัทต้องชาระและรับเอกสารการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จากระบบ
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD)
สาหรับระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดินนี้ ผู้ศึกษาได้จัดทาทั้งแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0
และ ระดับ 1
แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 ( Data Flow Diagram Level 0) คือ แผนภาพแสดงกระแสข้อมูลที่มีการวิเคราะห์
แบบในเชิงโครงสร้าง ซึ่งเป็นแผนภาพที่บอกถึงรายละเอียดของระบบโดยเฉพาะข้อมูลและผังการไหลของข้อมูล

ภาพที่ 3แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
ระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน กรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลีส จากัด
จาก แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 แสดงกระบวนการต่างๆในระบบซึ่งประกอบไปด้วย 4 กระบวนการดังนี้
กระบวนการที่ 1 กระบวนการเพิ่มที่ดิน ( Update Land) เป็นการเพิ่ม สร้าง แก้ไข หรืออัพเดต ข้อมูลทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินโดยผู้บริหาร มีการเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดินสาหรับที่ดินแต่ละแปลงโดย
พนักงาน และเก็บข้อมูลเพื่อสาหรับออกเอกสารรายงานต่างๆต่อไป
กระบวนการที่ 2 กระบวนการเพิ่มลูกค้า ( Update Customer) เป็นการเพิ่ม สร้าง แก้ไข หรืออัพเดตข้อมูลหรือ
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชน รวมทั้งข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลสาหรับ
นิติบุคคล เพื่อใช้ในการทาสัญญาหรือดาเนินงานการเช่าที่ดิน(กระบวนการที่ 3) และเพื่อเป็นข้อมูลในการรับชาระหนี้รวมถึง
ข้อมูลการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กระบวนการที่ 4) และเพื่อเรียกเอกสารหรือรายงานต่างๆ โดยในกระบวนนี้ระบบสามารถทา
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารได้
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จากกระบวนการที่ 2 กระบวนการเพิ่มลูกค้า (
Update Customer) ระบบสามารถตรวจสอบความครบถ้วนของ
เอกสาร โดยมีการแจ้งสถานะของเอกสาร ได้แก่ ครบ หรือ ไม่ครบโดยเริ่มจาก 2.1 ระบบทาการรวบรวมเอกสารต่างๆ โดย
ผู้ใช้งานนาเข้าระบบได้แก่ สาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สาเนาทะเบียนบ้าน กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ
หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัท หลังจากนั้นระบบจะทาการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารใน
กระบวนการ 2.2 โดยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีจานวนเอกสารขั้นต่า 2 รายการคือสาเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง และสาเนาทะเบียน หรือถ้าหากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นอย่างน้อย ซึ่งระบบสามารถแจ้ง
เตือนหรือบ่งบอกความครบถ้วนของเอกสารได้โดยแสดงในหน้าจอการทางานของระบบ หลังจากนั้นในกระบวนการที่ 2.3
ระบบจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารต่างๆเพื่อเป็นฐานข้อมูลลูกค้าได้ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1)
กระบวนการเพิ่มลูกค้า
กระบวนการที่ 3 กระบวนการสร้าง หรือ แก้ไขสัญญา (
Create/Edit Contract) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงแก้ไข
สัญญาสาหรับการเช่าที่ดิน โดยผู้บริหารจะเป็นคนดาเนินการรวมถึงการกาหนดราคาให้เช่าที่ดินเป็นต้น และในกระบวนการนี้
ระบบจะมีกระบวนการย่อยโดยที่ระบบสามารถคานวณราคาเพื่อให้เช่าได้ดังนี้
กระบวนการที่ 3.1 ผู้ใช้งานทาการสร้าง แก้ไขสัญญาเช่าที่ดิน หลังจากนั้นกระบวนการที่ 3.2 ระบบจะทาการ
คานวณราคาเพื่อให้เช่าสาหรับที่ดินแปลงนั้นๆ โดยคานวณจากราคาของที่ดินโดยรอบ และจะแสดงเป็นราคาตั้งต้นพื้นฐานให้
ซึ่งเป็นราคาเบื้องต้น แต่ราคาตามจริงแล้วจะมาจากผู้บริหาร โดยในกระบวนการที่ 3.3 ระบบจะจัดเก็บข้อมูลสัญญารวมถึง
ราคาค่าเช่า ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level1)
กระบวนการสร้างหรือแก้ไขสัญญา
กระบวนการที่ 4 กระบวนการรับชาระเงิน (
Receipt) เป็นกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลการชาระเงินของลูกหนี้หรือ
ลูกค้าที่ได้มีการตกลงทาสัญญา โดยเก็บข้อมูลการชาระเงินแต่ละครั้งรวมถึงข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเพื่อเป็นเอกสาร
หลักฐานสาหรับหน่วยงานราชการต่อไป รวมถึงมีการออกใบเสร็จรับเงินและเพื่อสาหรับการออกเอกสารรายงานอื่นๆ เช่น
รายงานลูกหนี้คงเหลือ หรือรายงานรายได้ค่าเช่า เป็นต้น และในกระบวนการนี้ระบบจะสามารถแจ้งเตือนการชาระหนี้ค่าเช่า
ได้ดังนี้
ระบบแจ้งเตือนการชาระเงินของลูกหนี้ค่าเช่า เพื่อใช้ในการติดตามทวงหนี้ เมื่อถึงกาหนดแล้วลูกหนี้ยังไม่มีการชาระ
โดยในกระบวนการที่ 4.1 หลังจากที่ลูกหนี้ได้มีการชาระหนี้มาแล้ว ในกระบวนการที่ 4.2 ระบบจะคานวณยอดลูกหนี้คงเหลือ
และจะแจ้งต่อพนักงานในหน้าจอการทางาน ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
กระบวนการการรับชาระเงิน
กระบวนการที่ 5 กระบวนการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (
Pay Property Tax) เป็นการเก็บข้อมูลการชาระภาษี
โรงเรือนและที่ดินของแต่ละแปลง โดยคานวณจากโฉนดหรือพื้นที่ทั้งหมดตามอัตราของรัฐบาลเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น หลังจาก
นั้นจะได้รับจากแจ้งหนี้จากภาครัฐ พนักงานหรือผู้บริหารจะทาการจ่ายชาระภาษี และผู้ใช้งานจะบันทึกลงในระบบ เพื่อเก็บ
ข้อมูลการชาระและเพื่อให้สามารถเรียกดูเอกสารหรือรายงานยอดค้างชาระหรือ ดูการชาระของครั้งที่ผ่านมาเป็นต้น
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กระบวนการที่ 6 กระบวนการออกรายงาน (
Report) เป็นกระบวนการสาหรับการเรียกรายงานที่ได้จากข้อมูลใน
ระบบ ได้แก่ข้อมูลที่ดิน ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการให้เช่า หรือข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น หรือเป็นการเรียก
เอกสารรายงานต่างๆจากระบบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน เช่น สัญญาเช่า รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินให้เช่า รายงาน
รายได้ค่าเช่า เป็นต้น
โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กันทุกส่วนงาน เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการการ
ดาเนินงาน โดยในส่วนของการพัฒนาโปรแกรม จะมีการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมและระบบในส่วนต่างๆ ในการ
ดาเนินงาน หากมีข้อผิดพลาดจะทาการแก้ข้อผิดพลาดที่พบ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
รวมถึงการออกรายงานเอกสารต่างๆที่ออกจากระบบ
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship: E-R Diagram)
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูล (Entity Relationship:E-R Diagram) คือแผนภาพแสดง
ชนิดของความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งระบบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบใด

ภาพที่ 7 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูล (Entity Relationship : E-R Diagram) ของระบบ
ฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดินกรณีศึกษาบริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลีส จากัด
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การออกแบบข้อมูลนาเข้า (Form)
การออกแบบข้อมูลนาเข้า (Form) ของระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์
ออกแบบฐานข้อมูลและความต้องการในระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน โดยมีแผนผังการทางานดัง
ภาพที่ 8และภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอดังนี้
MENU
LAND for Lease
- Land ID
- Deed No.

สร้ าง/แก้ ไข
ข้ อมูลที่ดิน
รายงานที่ดินให้
เช่า

CUSTOMER

สร้ าง/แก้ ไข
ข้ อมูลลูกค้ า
ใบแจ้ งหนี ้
รายงาน
ลูกหนี ้
คงเหลือ

CONTRACT

RECEIPT

สร้ าง/แก้ ไข
ข้ อมูล
สัญญาให้
เช่า

เพิ่มข้ อมูล
การรับการ
ชาระเงิน

สัญญาเช่า

ใบเสร็จ
รับเงิน

Expense
Property Tax

รายงาน
รายได้ คา่
เช่า

เพิ่มข้ อมูล
การชาระภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน
รายงานการ
เสียภาษี
โรงเรือน
และที่ดนิ

REPORT

เอกสาร
ใบแจ้ งหนี ้
ใบเสร็จรับเงิน
สัญญาเช่า

รายงาน
รายงาน
ลูกหนี ้
คงเหลือ

รายงาน
รายได้ คา่
เช่า
รายงาน
ที่ดินให้ เช่า
รายงานการ
เสียภาษี
โรงเรือน
และที่ดนิ

ภาพที่ 8 แผนผังระบบ
แผนผังระบบ ประกอบไปด้วยส่วนการทางานหลัก 5 ส่วนได้แก่
1. ที่ดินให้เช่า (Land for Lease) เป็นส่วนที่แสดงและเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ดินทั้งหมดซึ่งประกอบด้วย
รหัสที่ดิน (Land ID) เป็นหน้าจอสาหรับประกอบโฉนดต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากรหัสที่ดิน 1 รหัสจะ
ประกอบด้วยโฉนดหลายเลขหรือหลายใบ
เลขที่โฉนดที่ดิน (Deed No.) เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลที่ดิน โดยที่หน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดของโฉนด
ในแต่ละใบ
2. ลูกค้า (CUSTOMER) เป็นส่วนที่แสดงและเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
3. สัญญาเช่า (CONTRACT) เป็นส่วนที่แสดงและเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าทั้งหมด
4. การรับชาระหนี้ (RECEIPT) เป็นส่วนที่แสดงและเกี่ยวข้องกับข้อมูลการรับชาระหนี้จากลูกหนี้
5. การชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Expense Property Tax) เป็นส่วนที่แสดงและเกี่ยวข้องกับข้อมูลการชาระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6. รายงาน (REPORT) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และรายงานต่างๆที่จัดทาและพิมพ์จากระบบ
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ภาพที่ 9 หน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 9 แสดงหน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจอที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของพนักงาน ดังนั้นเมื่อจะทา
การเข้าระบบ ผู้ใช้งานหรือพนักงานจะต้องระบุ ผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) เพื่อทาการเข้าสู่ระบบ และ
เมื่อต้องการให้ระบบจาข้อมูลสามารถกด Remember me ได้ และจากนั้นกดปุ่ม LOGIN เพื่อเข้าสู่ระบบ

ภาพที่ 10 หน้าจอเลขที่โฉนดที่ดิน (Deed No.)
จากภาพที่
10 แสดงหน้าจอเลขที่โฉนดที่ดิน (Deed No.)เป็นหน้าจอที่แสดงรายละเอียดข้อมูลที่ดินทั้งหมดในแต่ละ
โฉนด โดยจะมีการแสดงรูปภาพโฉนดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตาแหน่งพิกัดที่แสดงใน Google Map และแสดงตาแหน่งที่ดิน
ตามโซนสี ผู้ใช้งานสามารถเลือกเลขที่โฉนดเพื่อดู เพิ่ม ลบหรือแก้ไขข้อมูลในฟิลด์ต่างๆได้ โดยเมื่อมีการแก้ไขจะต้องกดปุ่ม
SAVE ทุกครั้งเพื่อเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลง และในหน้าจอนี้มีการแนะนาราคาสาหรับให้เช่า ซึ่งได้มาจากการคานวณ
ราคาข้างเคียงและหารตามจานวน และระบบยังมีการแสดงหมายเหตุ( Note) ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับส่วนอื่น
ได้แก่ ลูกค้า และ สัญญา
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ภาพที่ 11 หน้าจอ CUSTOMER_ข้อมูลลูกค้า_เอกสาร
หน้าจอ CUSTOMER_ข้อมูลลูกค้า_เอกสาร หน้าจอนี้จะแสดงขึ้นเมื่อทาการกดที่เอกสารครบถ้วนในกรณีที่ต้องการ
ดูไฟล์เอกสาร แต่ถ้าต้องการนาเข้าสามารถดูได้จากภาพหน้าจอถัดไป

ภาพที่ 12 หน้าจอ CUSTOMER_เอกสาร
หน้าจอ CUSTOMER_เอกสาร เป็นหน้าจอเพื่อนาเข้าไฟล์เอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารสาเนาบัตรประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา) หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีที่เป็นบริษัท) โดยกดที่ปุ่ม Open ในส่วน
ของหนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นจะนาเข้าได้ ผู้ใช้งานจะต้องเลือกที่กลุ่มลูกค้าเป็นนิติบุคคลก่อน หลังจากนั้นกด SAVE เพื่อ
บันทึกข้อมูล
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การออกแบบข้อมูลนาเสนอ (Report)
หลังจากที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และความต้องการต่างๆจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ศึกษาได้ออกแบบรายงาน ซึ่ง
รายงานแต่ละตัวสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยจากหน้าจอนั้นๆ ส่วนรายงานที่เป็นเงื่อนไขสามารถสั่งพิมพ์ได้จากหน้า REPORT และ
ตัวอย่างรายงานมีดังนี้

ภาพที่ 13 รายงานที่ดินให้เช่า

ภาพที่ 14 รายงานรายได้ค่าเช่า
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ภาพที่ 15รายงานลูกหนี้คงเหลือ
สรุปผลการศึกษา
ผู้ศึกษาใช้วงจรการพัฒนาระบบ( System Development Life Cycle) ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบริหาร
จัดการเพื่อธุรกิจการเช่าที่ดิน โดย ผู้ศึกษาได้ทาความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานปัจจุบัน ศึกษาความเป็นไปได้
ของระบบและการดาเนินงาน ผู้ศึกษาวิเคราะห์ระบบการทางานปัจจุบันจากการทาการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมทั้งนาข้อมูล
ต่างๆที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลและเอกสารการดาเนินงาน ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้ในปัจจุบัน และสิ่งที่ผู้บริหารมีความ
ต้องการในอนาคต มาจัดทาแผนภาพก้างปลา ทาให้ทราบว่าปัญหาหลักๆเกิดจาก 4 ส่วน คือ ผู้บริหารขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ด้านการทางาน ยังไม่เป็นระบบที่แน่นอน ไม่มีการรองรับการขยายตัวในอนาคต และเอกสารที่จัดเก็บมีปริมาณมาก
และซับซ้อน ด้านข้อมูล ข้อมูลไม่มีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลมีปริมาณมากทาให้ยากต่อการค้นหา ด้านสารสนเทศ ขาด
อุปกรณ์ในการดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความลาบาก ขาดรูปแบบเอกสารและรายงานและการจัดทาใน
การแสดงข้อมูลต่างๆ หลังจากนั้นผู้ศึกษาจึงเริ่มออกแบบโดยเริ่มจากแผนภาพบริบท (Context Diagram) เพื่อดูภาพรวมของ
การดาเนินงาน ซึ่งจะสามารถเห็นหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการไหลเวียนของข้อมูลและเอกสาร หลังจากนั้น
ผู้ศึกษาได้จัดทาแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 และระดับที่ 1 ( Data Flow Diagram Level 0 and Level1) เพื่อดู
รายละเอียดของกระบวนการทางานให้มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจัดทาแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูล
(Entity Relationship : E-R Diagram) ซึ่งทาให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างข้อมูลหรือกลุ่มข้อมูลต่างๆ รหัสข้อมูล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลที่ในปัจจุบันโดยพิจารณาตามความสาคัญและข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคตด้วย หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้จัดทาโครงสร้างพจนานุกรมข้อมูล ( Data Dictionary) เพื่อกาหนดรูปแบบลักษณะ ชนิด
ประเภทและจานวนตัวอักษรที่ใช้ในการจัดเก็บรวมถึงความหมายต่างๆของข้อมูล และหลังจากนั้นผู้ศึกษาได้ทาการออกแบบ
หน้าจอและเอกสารรายงานต่างๆที่จะต้องใช้ตามการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆในระบบ หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้สร้างระบบ และ
ได้เสนอการทดลองใช้ระบบ เพื่อดูประสิทธิภาพการทางานว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ และเสนอขั้นตอนใน
การทาการปรับปรุงหรือบารุงระบบ เพื่อให้ต้องกับความต้องการและรองรับความต้องการในอนาคต
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ปัญหาและข้อจากัด
1. เนื่องจากระบบขณะนี้ยังไม่ได้มีการต่อเชื่อมทางอินเตอร์เน็ตซึ่งอาจจะส่งผลต่อไปในอนาคตได้ถ้าหากบริษัทมี
ปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผู้บริหารต้องการดูรายงานจากนอกบริษัท
2. ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบเฉพาะเจาะจงสาหรับบริษัท เอ.บี.ซี. แลนด์ลีส จากัด เพื่อธุรกิจเช่าที่ดินเท่านั้น ซึ่ง
การดาเนินงานหรือเอกสาร รายงานต่างๆที่ได้จากระบบ อาจจะไม่เหมาะสมกับการนาไปประยุกต์ใช้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทอื่น
ข้ อเสนอแนะ
1. ทาการศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบในองค์กรและผู้ที่ใช้เอกสารรายงานที่จัดทาขึ้นจากระบบเพิ่มเติม เพื่อ
นาไปพัฒนาให้ระบบให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
2. ควรพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความ
เจริญเติบโต มีความก้าวหน้า และจะเป็นปัจจัยหลักในอนาคตดังนั้นควรจะพัฒนา เพื่อประโยชน์แก่บริษัทและผู้ใช้งาน เช่น มี
การเรียกดูรายงานโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ มีการส่งใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับระดับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเขตบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลบ้านผือ ปี 2556 ถึง2558 จาแนกตามความรุนแรง 5 กลุ่ม คือ 1) เสียชีวิต(Fatality (F))2)บาดเจ็บสาหัส
(sever (A))3) บาดเจ็บปานกลาง(moderate (B))4) บาดเจ็บเล็กน้อย(minor (C))5) ทรัพย์สินเสียหาย(property damage
only (PDO)) ทาการทดสอบโดย แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิทรี(Gas Chromatography -Gas ChromatographyMass Spectrometry) พบว่า ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษา ร้อยละ 97.84 แอลกอฮอล์ในเลือดในปริมาณ
ที่สูงกว่ากฎหมายกาหนด (> 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ซึ่งเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเฉลี่ย
179.72 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ช่วงเวลา ที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นเวลา 19.00 –22.59 น.ส่งผลทาให้มีการเกิดอุบัติเหตุใน
ระดับความรุนแรง Fatality (F)ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเฉลี่ย 179.72 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รองลงมาระดับฺB ปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเฉลี่ย 169.73 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และระดับAปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบเฉลี่ย 169 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ พบว่าผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ตั้งแต่ 179.72 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุหรือเสียชีวิต ภายใน 30 วันหลังการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 47.95 ดังนั้นปริมาณ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่แตกต่างกัน มี ความสัมพันธ์ต่อระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01(p-value ≤ 0.01) การป้องกันได้ โดย การรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ผู้ที่ขับขี่มีความปลอดภัย เมาไม่
ขับ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
คาสาคัญ แอลกอฮอล์ในกระแสเลือด,ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ,อุบัติเหตุจราจร.

330

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Abstract
The aim of this research is to study the relationship of the alcohol level in the bloodstream and
the severity of traffic accidents in the Banphu Distric, Udon Thani Province. The target groups are the
patients of Banphue hospital in 2013 to 2015 Patients classified in 5 groups according to the severity of
the injury, which are Fatality (F), Severe (A), Moderate (B), Minor (C), Property Damage only (PDO). This
research is quantitative measurement of alcohol level by Gas Chromatography-Mass Spectrometry. That
suffered from traffic accidents Most patients (97.84%) was found blood alcohol level higher than the legal
limit (> 50. mg %) and male more than female. The average blood alcohol level was 179.72 mg%. Mostly
of the accident occurred during 7:00 pm. to 10:59 pm. At the Fatality (F) level, killed at the scene or died
in 30 days after the accident 47.16% The researchers found that injuries from traffic accidents have
alcohol in the bloodstream of 179.72 mg per cent. To have died at the scene or died within 30 days after
the accident 47.95 percent. So the amount of alcohol in the bloodstream significance affected the
severity of traffic accidents 0.01(p-value ≤ 0.01)
However, even though the accident rate is declining is still at high level, so it can be prevented
by a campaign to create awareness on safe driving, drunk driving and strict law enforcement.
Keywords: blood alcohol, severity of the injury, Traffic accident.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถิติประเทศที่คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุ ดในโลกคือ นามิเบีย ส่วนอันดับ 2 คือ ประเทศไทย
ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการจัดอันดับดังกล่าวได้มาจากการเก็บสถิติของสถาบันวิจัย
ด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก(2014) ระบุว่า สถิติการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี สถิติ 10 ประเทศที่มีการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกได้แก่1)นามิเบีย (45คน/แสน) 2)ไทย (44คน/แสน) 3)อิหร่าน (38คน/แสน) 4)ซูดาน
(36คน/แสน) 5)สวาซิแลนด์ (36คน/แสน) 6)เวเนซุเอลา (35คน/แสน) 7)คองโก (34คน/แสน) 8)มาลาวี (32คน/แสน) 9)
สาธารณรัฐโดมินิกัน (32คน/แสน) 10) อิรัก (32คน/แสน) ตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีมากกว่าโรคร้ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เอดส์ มะเร็ง หวัดนก คนไทยส่วนหนึ่งไม่ตระหนักเพราะคิดว่าอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของเวรกรรม อุบัติเหตุ สามารถป้องกันได้
โดยเฉพาะผู้ขับรถ หากไม่ประมาท และเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุขของประเทศ
ไทย ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ความ สูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละปีพบว่ามีว่ามีความรุนแรง
ขึ้นอย่างมาก และก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และสังคม กฎหมายกาหนดให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ห้ามมีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร(50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์) โดยมีแนวโน้มความ
รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่เป็น สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ 1)ขับรถเร็วกว่า
กฎหมายกาหนด 2)เมาแล้วขับ 3)การฝ่าฝืนสัญญานไฟจราจร 4)แซงในเขตห้ามแซง แต่จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบ
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ว่ามีการศึกษาระดับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพราะความรู้ที่ได้ศึกษาในครั้งนี้
จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปเพื่อประเมินเบื้องต้นในผู้ป่วยทางคดีในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและพัฒนาให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริงในทางนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
อาเภอบ้านผือ อีกหนึ่งอาเภอในจังหวัดอุดรธานีที่มีจานวนผู้บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มมากขึ้นทุกปี
อัตราป่วยจากอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2556-2558 ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ระดับความรุนแรง
ของคดีและการรับแจ้งอุบัติเหตุมีเพิ่มขึ้นเมื่อดูจากการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ในผู้ป่วย
โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเป็นข้อมูลที่เก็บจากโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวั ดอุดรธานีในช่วงปีพ.ศ. 25562558
คาจากัดความ
อุบัติเหตุจราจร (Traffic accidents) หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนน ซึ่งอาจมีคนตาย คนบาดเจ็บหรือเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์บนถนนหรือ ยานพาหนะ
ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ (Pereira et al.2011)
ระดับความรุนแรง Fatality (F) คือ การเกิดอุบัตเิ หตุที่มผี ู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ หรือเสียชีวิต ภายใน 30 วันหลังการ
เกิดอุบัติเหตุ
ระดับความรุนแรง Severe (A) คือ การเกิดอุบัตเิ หตุที่มผี ู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เช่น การเสียเลือดมาก หรือกระดูกหัก
มากกว่าหนึ่งแห่ง หรือสมองได้รับการกระทบกระเทือน หรือได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ หรืออวัยวะของร่างกายฉีกขาดถึง
ขั้นพิการ
ระดับความรุนแรง Moderate (B) คือ การเกิดอุบัติเหตุที่มีบุคคลได้รับบาดเจ็บปานกลาง เช่น กระดูกหักหนึ่งแห่ง และ
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลแต่ไม่รุนแรงมากนัก รักษาตัวไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้ เป็นต้น
ระดับความรุนแรง Minor (C) คือ การเกิดอุบัตเิ หตุที่มีบคุ คลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ศีรษะแตกแต่สมองไม่ได้รับการ
กระทบกระเทือนหรือได้รับบาดเจ็บเป็นแผลเพียงเล็กน้อยเมื่อได้รับการรักษาก็สามารถกลับบ้านได้ หรือมีการร้องขอความ
ช่วยเหลือด้วยความตกใจหรือการเสียสติไปชั่วขณะ
ระดับความรุนแรง Property Damage Only (PDO) คือ การเกิดอุบัติเหตุที่มีแต่ทรัพย์สินเสียหายเพียงอย่างเดียว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฐ า น ข้ อ มู ล ข อ ง ห น่ ว ย นิ ติ เ ว ช ศ า ส ต ร์ แ ล ะ พิ ษ วิ ท ย า ภ า ค วิ ช า พ ย า ธิ วิ ท ย า ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2548ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและ
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ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.05) สาหรับอายุ
ของผู้ประสบอุบัติเหตุพบว่ามีอายุเ ฉลี่ย 30.8 ปีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 13.1 ปี ช่วงอายุที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือช่วง
อายุ 15-20 ปี จ านวน 274 ราย (ร้ อ ยละ22.6) รองลงมาคื อ ช่ ว งอายุ 21-25 ปี จ านวน 244 ราย(ร้ อ ยละ 20.1) Varga,
Jeszenszky and Simonka (1999) ได้ศึกษาอิทธิพลของแอลกอฮอล์ของการเกิดอุ บัติเหตุจราจรใน 114โรงพยาบาลใน
ฮังการีช่วงวันที่ 1 มกราคม 1996- 31 ธันวาคม 1997 พบว่า ความเข้มข้นของเลือดแอลกอฮอล์และชีวเคมี โรคพิษสุราเรื้อรัง
เรื้อรังที่ได้รับการตรวจสอบในบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษา 619 ราย ความถี่ของความมึนเมาแอลกอฮอล์เป็นร้อย
ละ 46.8 ของผู้ขับ ขี่ ร้ อยละ 29 ของผู้ โดยสารและร้ อยละ 43.6 ของคนเดินเท้ าและขี่จั กรยานตามลาดับ จากการที่ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคพิษสุราเรือ้ รังได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 22.9 ผู้โดยสารร้อยละ 27 คนเดินเท้า
ร้อยละ 21 คนขี่จักรยานร้อยละ 20 Pereira et al. (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะสัมพันธ์กับ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรในภูมิภาคของ รัฐเซาเปาโลในปีค.ศ. 2005ถึงปีค.ศ. 2007 ได้ทาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้
ขับขี่จานวน 2134 ราย พบว่าอายุ 25-45 ปี การศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงสูงในการดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่รถทาให้
เกิดอุบัติเหตุจราจรจากการ เมาแล้วขับ (Relation between alcohol consumption and traffic violations
and accidents in the region of Ribeirão Preto, São Paulo, 2011)
Rao et al.(2013) ได้ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศจีน ในช่ว งปี ค.ศ. 2009-2011 จ านวน 803 รายและพบว่ าผู้ เสี ยชี วิต มีป ริม าณแอลกอฮอล์ ในเลื อดสูงเกิ นกว่ า
กฎหมายกาหนด คือมากกว่า 0.20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 28.9 ส่วนใหญ่ผู้ขับขี่ เป็นเพศ
ชาย และอายุกลุ่ม 40 และ 49 ปี ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ในเลือดร้อยละ 26.8 รถจักรยานยนต์ตรวจพบมีแอลกอฮอล์ร้อยละ
26.2 ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ร้อยละ 34.4 และคนเดินเท้าตรวจพบแอลกอฮอล์ร้อยละ 51.6 และพบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยที่สุดในช่วงเวลาที่ 17.00-18.59 น. และ 19.00-20.59 น. (Prevalence of blood alcohol in fatal traffic crashes
in Shanghai,2013) Arora and Tejpal (2013) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดใน
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จากการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ บ นท้ อ งถนน พบว่ า การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ก็ เ ป็ น เช่ น กั บ โรคอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด จากตั ว บุ ค คล และ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยมนุษย์รวมถึงอายุ (การเกิดอุบัติเหตุที่พบมากที่สุดระหว่าง 10 ถึง 24 ปี)
วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างคือ ผู้ทเี่ กิดอุบัติเหตุจราจร ที่มาทาการรักษาที่ โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ในปีพ.ศ.
2556-2558 ทุกราย จานวน 265 ราย
ประชากรที่ทาการศึกษา แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ตามแบบของ พิณรัตน์ นุชโพธิ์(ม.ป.ป.)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1.แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ ตามแบบของสานักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.ใบเซ็นยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
3.เข็มเบอร์21 สั้นสาหรับใช้เจาะเลือด
4.กระบอกฉีดยา(syringe)ขนาด 3 ซีซี
5.สาลีแห้งและน้าปลอดเชื้อ(sterile water)
6.หลอดสุญญากาศสาหรับใส่เลือด(sodium fluoride tube)
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7.การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ(Lab Out)
การเก็บตัวอย่างเลือด
การวิจัยครั้งนี้ ได้ผา่ นการขอจริยธรรมในมนุษย์ HE582036
วิธีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในกลุ่มตัวอย่างหรือในรายที่ตารวจร้องขอ
ตาแหน่ง
ที่ใช้เจาะเลือดส่วนใหญ่คือ บริเวณแขนข้อพับ (Brachial Artery) ขวาหรือซ้ายด้านใดด้านหนึ่งและบริเวณขาหนีบ (Femoral
Artery) ขวาหรือซ้ายด้านใดด้านหนึ่ง นาเลือดที่เจาะได้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 3-4 องศาเซลเซียสเพื่อรอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจหาแอลกอฮอล์ในเลือด ตรวจโดยใช้เครื่อง แก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิทรี(Gas Chromatography -Gas
Chromatography-Mass Spectrometry)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารั บการรักษา ในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปี
พ.ศ. 2556-2558 จานวน 265 ราย พบว่า เป็น ชาย 250 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.33 เป็น หญิง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ
5.66 โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 14 – 69 ปี การเกิดอุบัติเหตุที่ระดับความรุนแรง F(อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต)พบในกลุ่มอายุ 28-32
ปี จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ16.60 ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานสามารถมีรายได้เป็นของตัวเอง รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 23-27 ปี
จานวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.16 และกลุ่มอายุ 18-22 ปี ในจานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.28 ตามลาดับ และยังพบว่า
ยานพาหนะทีใ่ ช้ ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.90 เนื่องจากมีความสะดวก สบาย ประหยัดค่า
น้ามัน รองลงมาคือ รถยนต์ จานวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.09 และช่วง เวลาการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับความรุนแรง F(
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต) พบว่า เป็นช่วงเวลากลางคืน จานวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.84(ช่วงเวลาที่พบบ่อย 20.00–22.59
น.) เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเสร็จสิ้นจากภาระงาน การสังสรรหลังเลิกงาน ประกอบกับผิวถนนขรุขระและไม่มีไฟส่องสว่างจึง
เป็นสาเหตุให้มีการเกิดอุบัติเหตุจราจร และในช่วงเวลากลางวัน พบ ว่า มีการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับความรุนแรง F(อุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิต) จานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.32
เมื่อแยกประเภทตามระดับความรุนแรง พบว่า ระดับความรุนแรงF (อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต) จานวน 125 ราย คิด
เป็นร้อยละ 47.16 ระดับความรุนแรงA (เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส) จานวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.98ระดับ
ความรุนแรงB (อุบัติเหตุที่มีบุคคลได้รับบาดเจ็บปานกลาง) จานวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.05ระดับความรุนแรงC (เกิด
อุบัติเหตุที่มีบุคคลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย) จานวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.30ระดับความรุนแรงD (เกิดอุบัติเหตุที่มีแต่
ทรัพย์สินเสียหายเพียงอย่างเดียว) จานวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.49
จากการศึ กษาพบผู้บ าดเจ็ บส่ว นใหญ่ มี ปริม าณแอลกอฮอล์ใ นเลือ ดสู งเกิ นกว่า กฎหมายก าหนด คื อ
มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และในผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ตั้งแต่ 179.72
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุหรือเสียชีวิต ภายใน 30 วันหลังการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 47.95
ดังนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01(p-value ≤ 0.01)
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ภาพที่ 1 ร้อยละของช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุปีพ.ศ. 2556-2558

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกับระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัตเิ หตุ
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ. 2556-2558
พบว่าการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในระดับรุนแรงที่อาการสาหัสหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 94.33 ซึ่ง
ใกล้เคียงกับการศึกษาของ นายนัพวุฒิ ชื่นบาลและคณะ ที่ศึกษาในเขตพื้นที่บางเขน กรุงเทพมหานคร ในปี 2556 พบว่า ร้อย
ละ 94 ของผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นเพศชาย มีสาเหตุหลักเกี่ยวกับการการดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์
ในกระแสเลือด สูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่ากฎหมายกาหนด ตามกฎหมายถือว่ าอยู่ในภาวะเมาสุราช่วงอายุ 2327 ปี และ 28-32 ปี ซึ่ง เป็นช่วงอายุของวัยแรงงาน ที่สามารถมีรายได้เป็นของตัวเองและมีสาเหตุหลักจากการดื่มแอลกอฮอล์
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ทาให้เกิดอุบัติเหตุจราจรในระดับความรุนแรงที่มีอาการสาหัสและเสียชีวิต ซึ่ง มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Arorac et
al. (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวความสัมพันธ์ของปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในภาคเหนือของ
ชาวอินเดีย พบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่ พบมากในช่วงกลุ่มอายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบ อยู่ระหว่าง 100 และ 149 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ที่ก่อให้เกิดบาดเจ็บที่ศีรษะและลาคอเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
บ้านผือ ตรวจพบว่า มีค่าเฉลี่ย ที่ 179.72 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dreisback et al.(2011)
ที่ศึ ก ษาเกี่ย วกับ ความสัม พั นธ์ ร ะหว่ า งปริ มาณแอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ดกั บ อาการของผู้ ดื่ม แอลกอฮอล์ พบว่า ผู้ที่ มี ปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในกระเลือด ระหว่าง 150-200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีผลทาให้ประสาทรับความรู้สึกเสียไป กล้ามเนื้อทางานไม่
สัมพันธ์กัน เดินเซ พูดอ้อแอ้ มองเห็นภาพไม่ชัดและระยะการตัดสินใจช้าลง มีโอกาสการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า คนปกติที่ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ 40 เท่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Hind Beydoun et al.(2003) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด ที่มีผลต่อลักษณะการบาดเจ็บ พบว่า ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด ที่มากกว่า 80
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทาให้การบาดเจ็บที่ศีรษะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดสูงและผู้บาดเจ็บที่
มีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่สูงสามรถคาดการณ์ได้ว่ามีการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงและในปริมาณแอลกอฮอล์ใน
กระแสเลือดที่ต่า น้อยกว่า 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุจราจร เป็นเวลา 20.00
– 20.59 น. รองลงมาคือ 22.00-22.59 น.และเวลา 19.00-19.59 น. ซึ่งมีความสอดคล้องกับการงานวิจัย ของ ยอดพล ธนาบ
ริบูรณ์(2548) ศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน พบว่า
การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนและกลางวันมีจานวนใกล้เคียงกัน แต่จานวนผู้เสียชีวิตในเวลากลางคืนมากกว่า (56.2
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ในเวลากลางวัน (43.8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) แนวทางแก้ไข การรณรงค์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยใน
การขับขี่แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจน คนเดินเท้า คนขับรถยนต์ คนโดยสาร เป็นต้น เช่น การใช้อุปกรณ์นิรภัยต่าง ๆ เช่น การ
สวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงต่าง ๆ บนท้องถนน รณรงค์ในพฤติกรรมเสี่ยงต่าง
ๆ เช่น โครงการเมาไม่ขับ การใช้ความเร็วสูงเกินระดับความปลอดภัย และ สร้างจิตสานึกที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ และลด
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึก และความร่วมมือในการลดการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟ ซึ่งทาการวิเคราะห์หาแบบจาลองที่
เหมาะสมจาก 2 แบบจาลอง คือ แบบจาลองการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป และแบบจาลองการ
พยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 2 เทคนิค ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้น และการ
ถดถอยเวกเตอร์ โดยรวบรวมข้อมูลจานวนลูกกอล์ฟเป็นระยะเวลา 2 ปี ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การเคลื่อนของข้อมูลใน
รอบ 7 วัน สามารถสร้างแบบจาลองในการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป ได้มีประสิทธิภาพที่สุดด้วย
เทคนิค การถดถอยเชิงเส้น มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ประมาณ 34.32027 และการพยากรณ์ต่อประเภทการใช้ลูก
กอล์ฟค่าความคาดเคลื่อนอาจส่งผลต่อปริมาณลูกกอล์ฟที่จะมีค่ามากกว่าการพยากรณ์โดยไม่แยกประเภท ดังนั้นแบบจาลอง
ในการพยากรณ์ที่เหมาะสมคือการการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไปโดยใช้ปริมาณลูกกอล์ฟรายวัน
ด้วยเทคนิคปการถดถอยเชิงเส้น

คาสาคัญ: การพยากรณ์, การถดถอยเชิงเส้น, การถดถอยเวกเตอร์, อนุกรมเวลา

Abstract
The purpose of this research was to develop the model of forecasting golf ball consumption.
Analysis that the suitable model for forecasting 2 model as following the model of forecasting golf ball
consumption on the following day and the model of forecasting golf ball consumption on the package
that used data mining techniques by two methods as Linear Regression and Sequential Minimal
Optimization Regression. Data collection of golf balls for a period of two years. It was found that data
around 7 days on model of forecasting golf ball consumption on the following day. The Linear Regression
forecasting was the most suitable at 34.32027 of Mean Absolute Error and forecasting by not packet type
using golf ball error effect to amount of golf ball less than forecasting by packet type. Consequently that
suitable model for forecasting golf ball consumption for on the following day using amount of golf ball
daily with Linear Regression technique and Time Series analysis.
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บทนา
สนามไดร์กอล์ฟก่อนเปิดบริการ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม เช่น เตรียมความพร้อมสนาม จัดเครื่องตั้งลูก และมี
การเตรียมลูกกอล์ฟไว้ให้บริการลูกค้า แต่เดิมการจัดเตรียมลูกกอล์ฟพบปัญหาในการจัดเตรียมไม่เพียงพอกับจานวนลูกค้า มี
การเก็บลูกกอล์ฟในสนามมาใช้บริการต่อไม่ทัน จึงได้จัดทาพยากรณ์ลูกกอล์ฟขึ้นมาและเล็งเห็นความสาคัญถึงในด้านการ
ให้บริการบริหารจัดการลูกกอล์ฟ ซึ่งลูกกอล์ฟมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลเป็นระยะเวลา 2 ปีซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสนามไดร์กอล์ฟ Palm Spring Driving Range ซึ่งมีการให้บริการเพื่อ
ฝึกซ้อม แนวทางในการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป และแนวทางในการพยากรณ์การจัดเตรียม
จานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริการ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Time Series
Data Mining Techniques) 2 เทคนิค ได้แก่ การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) และการถดถอยเวกเตอร์ (SMOreg:
Sequential Minimal Optimization Regression)

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และเทคนิควิธีที่เหมาะสมในการวิเคราะห์อนุกรมเวลาของปริมาณจานวนลูกกอล์ฟ
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณจานวนลูกกอล์ฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) หมายถึง เป็นการพยากรณ์ที่อาศัยข้อมูลในอดีตมาพิจารณา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เมื่อเวลาเปลี่ยนไป มีลักษณะเป็นอย่างไร มีการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดโดยมีข้อสมมติ
ว่าการเคลื่อนไหวของข้อมูลในอนาคตจะไม่แตกต่างกับในอดีต
อนุกรมเวลา (Time series) หมายถึง ข้อมูลหรือค่าสังเกตที่เปลี่ยนแปลงไปตามลาดับเวลาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวบรวม ณ ช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
2. การวิเคราะห์สมการถดถอย
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) หมายถึง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะหรือปัจจัยที่
แทนด้วยตัวแปรตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไป เพื่อทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ ทิศทางความสัมพันธ์ และลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร สาหรับการพยากรณ์ด้วยการหาความสัมพันธ์นั้น สามารถพยากรณ์ได้ทุกช่วงเวลา
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3.วิจัยที่เกี่ยวข้อง
นางสาวจารุมน หนูคงทาการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิควิธีการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาราคายางพาราด้วยวิธี
โครงข่ายประสาทเทียม สมการถดถอยแบบโพลิโนเมียล และซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชัน ผลการวิจัยพบว่าเทคนิคของ
โครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่ากับ 0.01 ในขณะที่วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันให้ค่าความผิดพลาด
เท่ากับ 0.0487 และวิธีสมการ ถดถอยแบบโพลิโนเมี ยลให้ค่าความผิดพลาดเท่ากับ 0.3133 ตามลาดับ ซึ่งโมเดลของเทคนิค
โครงข่ายประสาทเทียมเป็นโมเดลที่เหมาะสมที่สุด
นางสาวเพ็ญนภา ค้าธัญญะ ทาการศึกษาวิธีการพยากรณ์ด้วยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา และการ
วิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยจากข้อมูลจริงและข้อมูลจาลอง พบว่าการพยากรณ์ปริมาณน้าฝนรายเดือน วิธีการวิเคราะห์
การถดถอย เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาทุกขนาดและทุกช่วงเวลาการพยากรณ์ สาหรับการพยากรณ์
ปริมาณน้าฝนรายไตรมาส วิธีการแยกส่วนประกอบ เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาทุกขนาดและทุกช่วงเวลา
การพยากรณ์ สาหรับการพยากรณ์ปริมาณปลาเป็นรายเดือน วิธีการวิเคราะห์การถดถอย เป็นวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับ
อนุกรมเวลาทุกขนาด และทุกช่วงเวลาการพยากรณ์ การพยากรณ์ปริมาณปลาเป็นรายไตรมาส วิธีการแยกส่วนประกอบ เป็น
วิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาทุกขนาดและทุกช่วงเวลาการพยากรณ์
นาย ภูริทัต นาคประเสริฐ ได้พยากรณ์แนวโน้มราคาและปริมาณการนาเข้าน้ามันดิบของประเทศไทย โดยใช้การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือน มกราคม ปี 2002 -พฤศจิกายน ปี 2011 โดยทาการพยากรณ์แนวโน้ม
ราคาและปริมาณการนาเข้าน้ามันดิบของไทยในอนาคตอีก 3 เดือนข้างหน้า คือในเดือน มกราคม ปี 2012 – ธันวาคม ปี
2014ผลการวิจัย แนวโน้มราคาน้ามัน จะมีราคาสูงที่สุด คือในเดือน สิงหาคม โดยปี 2012 เท่ากับ 139.3446 ดอลล่าร์ต่อ
บาเรล , ปี 2013 เท่ากับ161.7515 ดอลล่าร์ต่อบาเรล และปี 2014 เท่ากับ 187.7615 ดอลล่าร์ต่อบาเรล แนวโน้มปริมาณ
การนาเข้าน้ามันดิบจะมีปริมาณสูงที่สุดคือในเดือน สิงหาคม
ปาริชาติ วงศ์สุนพรัตน์ และ รวิพิมพ์ ฉวีสุข การพยากรณ์ยอดขายยาแผนโบราณด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรม
เวลา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการพยากรณ์ยอดขายยาแผนโบราณ ผลการศึกษาพบว่าใน การ
พยากรณ์ยอดขายผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 1 แบบจาลองเครือข่ายประสาทเทียมแบบส่งถ่ายข้อมูลย้อนกลับ มีความถูก ต้องในการ
พยากรณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่วนการพยากรณ์ยอดขายผลิตภั ณฑ์ชนิดที่ 2 พบว่าแบบจาลองการปรับเรียบแบบเอ็กซ์
โปเนนเชียลมีความถูกต้องในการพยากรณ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาเรื่องการจัดเตรียมลูกกอล์ฟไม่เพียงพอกับจานวนลูกค้าที่มาใช้บริการ ถึงแม้จะมีการเก็บลูกกอล์ฟในสนามเพื่อ
นามาใช้บริการต่อ แต่ก็เกิดปัญหาในการเก็บลูกกอล์ฟไม่ทัน ผู้วิจัยจึงพัฒนางานชิ้นนี้โดยใช้ข้อมูล ตั้งแต่ ปี 2557-2559
สาหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไปและ
ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจ ด้วยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา ผู้วิจัย
ได้แบ่งรอบวันย้อนหลังในการพยากรณ์ ดังนี้ 1) 3 วัน, 2) 5 วัน, 3) 7 วัน, 4) 11 วัน, 5) 15 วัน, 6) 21 วัน และ7) 31 วัน ซึ่ง
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ชุดข้อมูลจานวนการใช้ลูกกอล์ฟในแต่ละวันมีจานวน 496 วัน และจานวนการใช้บริการของแต่ละแพ็กเกจ มี คูปองชุด จานวน
499 วัน, คูปองเล่ม จานวน 418 วัน, ลูกชุด จานวน 499 วัน และลูกถาด จานวน 498 วัน
2. การเตรียมข้อมูล
งานวิจัยนี้แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ชุดข้อมูล ฝึกฝน (Training Data Set) โดยใช้ค่าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Error :MAE) เพื่อแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลอง และ 2) ชุด
ข้อมูลทดสอบ (Testing Data Set) โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Error :MAE)
สาหรับทดสอบประสิทธิภาพของแบบจาลองของชุดข้อมูลทดสอบชุดข้อมูลประกอบไปด้วยจานวนการใช้ลูกกอล์ฟในแต่ละวัน
เป็นจานวน 496 วันและจานวนการใช้บริการของแต่ละแพ็กเกจบริการ ได้แก่ คูปองชุด 499 จานวน วัน, คูปองเล่ม จานวน
418 วัน, ลูกชุด จานวน 499 วัน และลูกถาด จานวน 498 วัน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม WEKA version 3.6 เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจาลองการพยากรณ์การ
จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป และการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ ใช้ต่อแพ็กเกจบริการ โดยใช้
วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ นุ ก รมเวลา วิ ธี ก ารทั้ ง หมดจะให้ ผ ลลั พ ธ์ ใ นรู ป แบบของโมเดลซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของการแทนความรู้
(Knowledge Representation) แบบหนึ่ง ผู้วิจัยนาชุดข้อมูลในปี 2557 – 2559 เป็นชุดข้อมูลฝึกฝนแบ่งเป็นชุดข้อมูล
ย้อนหลัง 1) 3 วัน 2) 5 วัน 3) 7 วัน 4) 11 วัน 5) 15 วัน 6) 21 วัน และ 7) 31 วัน จากนั้นทาการแยกตัวแปรอนุกรมเวลา
แล้วนาไปวิเคราะห์ในโปรแกรม WEKA โดยวิเคราะห์ข้อมูลจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป และวิเคราะห์ข้อมูลจานวนลูก
กอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริการ โดยใช้เทคนิค 2 เทคนิค คือ Linear Regression และ SMOreg เมื่อทาการวิเคราะห์เสร็จจะได้
วัดค่าความคาดเคลื่อนได้แก่ค่า MAE (Mean Absolute Error) จากนั้นทาการทดสอบชุดข้อมูลที่ได้จากชุดข้อมูลฝึกฝนโดยใช้
ค่า MAE (Mean Absolute Error) เพื่อเลือกแบบจาลองที่เหมาะสมในการนาไปใช้งาน

ผลการวิจัย
จากผลการทดลองได้ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่
ใช้ในวันถัดไป และการพยากรณ์จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล ตามวิธีการดาเนินงานวิจัยด้วยเทคนิควิธี 2 เทคนิค คือ Linear Regression และ SMOreg กับชุดข้อมูล
ฝึกฝน และชุดข้อมูลทดสอบ ตามขั้นตอนวิธีวิจัยผลการทดสอบมีดังนี้
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลองการพยากรณ์กับชุดข้อมูลการจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ใน
วันถัดไป
จากชุ ด ข้อ มู ลที่ ผู้วิ จั ยเลื อกใช้ จ านวน 496 วั น ซึ่ งเป็ นชุ ด ข้อ มูล ส าหรั บการสร้า งแบบจ าลองการพยากรณ์ก าร
จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป ผู้วิจัยนาข้อมูลในปี 2557 – 2559 เป็นชุดข้อมูลทดสอบแบ่งเป็น ชุดข้อมูลย้อนหลัง
1) 3 วัน 2) 5 วัน 3) 7 วัน 4) 11 วัน 5) 15 วัน 6) 21 วัน และ 7) 31 วัน นามาสร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในการทานายการ
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จัดเตรียมลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ได้จากเทคนิคเหมืองข้อมูลทั้ง 2 แบบ โดยการเปรียบเทียบ
ความคลาดเคลื่อนด้วยวิธีการ MAE จากผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองชุดข้อมูลฝึกฝนและแบบจาลองชุดข้อมูลทดสอบการสร้างแบบจาลอง
การพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป
ชุดข้อมูล
3 day
5 day
7 day
11 day
15 day
21 day
31 day

Training Data Set
Linear Regression SMOreg
MAE
37.8161
37.9043
35.1994
37.4847
36.8173
36.3145
37.2389

MAE
37.524
37.6138
34.8408
37.4908
37.0418
36.3356
37.3048

Testing Data Set
Linear Regression SMOreg
MAE
MAE
36.98537
126.4165313
36.86039
103.4273519
34.32027
60.02918924
36.16508
107.3901025
35.61196
85.17116901
35.2746
90.58494129
35.96823
148.1619121

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทานายของแต่ละเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล เมื่อใช้ค่า MAE เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ
จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าในรอบของ 7 วัน ของเทคนิค SMOreg มีประสิทธิภาพมากกว่า รอบ 7 วัน ของเทคนิค Linear
Regression จากผลการเปรียบเทียบทั้ง 2 เทคนิค ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบชุดข้อมูลทดสอบ เพื่อทดสอบว่า ผลจากเทคนิค
SMOreg นั้นมีความถูกต้องมากที่สุดจริงหรือไม่ พบว่า ในรอบ 7 วัน ของเทคนิค Linear Regression มีค่า MAE เท่ากับ
34.32027 ซึ่งมีค่า MAE น้อยกว่าเทคนิคของ SMOreg ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค Linear Regression ไปใช้ในการสร้าง
แบบจาลองเพื่อพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป
2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจาลองการพยากรณ์กับชุดข้อมูลการจัดเตรีย มจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้
ต่อแพ็กเกจบริการ
จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1) คูปองชุด 499 จานวน วัน 2) คูปองเล่ม จานวน 418 วัน 3) ลูกชุด
จานวน 499 วัน และ 4) ลูกถาด จานวน 498 วัน ซึ่งเป็นชุดข้อมูลสาหรับการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์จัดเตรียมจานวน
ลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจ ผู้วิจัยนาข้อมูลในปี 2557 – 2559 เป็นชุดข้อมูลทดสอบแบ่งเป็น ชุดข้อมูลย้อนหลัง 1) 3 วัน 2) 5
วัน 3) 7 วัน 4) 11 วัน 5) 15 วัน 6) 21 วัน และ 7) 31 วัน นามาสร้างแบบจาลอง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ได้จากเทคนิค
เหมืองข้อมูลทั้ง 2 แบบ โดยการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนด้วยวิธีการ MAE จากผลการทดลองสามารถแสดงได้ดังตาราง
ที่ 2 - 5
- แพ็กเกจบริการประเภทคูปองชุด จานวน 30 ถาด 1,200 ลูก
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองชุดข้อมูลฝึกฝนและแบบจาลองชุดข้อมูลทดสอบการสร้างแบบจาลอง
การพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริการประเภทคูปองชุด
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ชุดข้อมูล

Linear Regression
MAE
8.7153
8.7422
8.3214
8.8089
8.6504
8.5582
8.7048

3 day
5 day
7 day
11 day
15 day
21 day
31 day

Training Data SetTesting Data Set
SMOreg
Linear Regression
MAE
MAE
8.7121
8.524402642
8.5613
8.578639919
8.3791
8.134866689
8.8931
8.570331547
8.7338
8.380092356
8.6724
8.30878536
8.828
8.472063166

SMOreg
MAE
21.20537192
19.94657127
9.4527852
19.64528113
15.44364171
13.98918495
21.82977017

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทานายของแต่ละเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล พบว่าในรอบของ 7 วัน ของเทคนิค Linear
Regression มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากกว่ า รอบ 7 วั น ของเทคนิ ค SMOreg โดยมี ค่ า MAE เท่ า กั บ 8.3214 จากผลการ
เปรียบเทียบทั้ง 2 เทคนิค ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบชุดข้อมูลทดสอบพบว่า ในรอบ 7 วัน ของเทคนิค Linear Regressionมีค่า
MAE เท่ากับ 8.134866689 ซึ่งมีค่า MAE น้อยกว่าเทคนิคของ SMOreg ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค Linear Regression
ในรอบ 7 วัน ไปใช้ในการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจประเภทคูปองชุด
-

แพ็กเกจประเภทคูปองเล่ม3 ถาด 120 ลูก

ตารางที่ 3การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองชุดข้อมูลฝึกฝนและแบบจาลองชุดข้อมูลทดสอบการสร้างแบบจาลองการ
พยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริการประเภทคูปองเล่ม
ชุดข้อมูล
3 day
5 day
7 day
11 day
15 day
21 day
31 day

Training Data
Linear Regression
MAE
1.5818
1.5836
1.5985
1.578
1.5622
1.563
1.5761

SMOreg
MAE
1.5849
1.8607
1.6113
1.5701
1.555
1.5428
1.557

SetTesting Data Set
Linear Regression
SMOreg
MAE
MAE
1.530249003
3.062596
1.530619538
3.109384
1.532283572
3.074755
1.522547949
2.832057
1.511809573
2.769562
1.507164914
3.176448
1.528961575
3.068946

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทานายของแต่ละเทคนิควิธีเหมือง พบว่าในรอบของ 21 วัน ของเทคนิค SMOreg มีค่า
MAE เท่ากับ 1.5428 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า รอบ 21 วัน ของเทคนิค Linear Regression จากผลการเปรียบเทียบทั้ง 2
เทคนิค ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบชุดข้อมูลทดสอบ พบว่า ในรอบ 21 วัน ของเทคนิค Linear Regression มีค่า MAE เท่ากับ
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1.507164914 ซึ่งมีค่า MAE น้อยกว่าเทคนิคของ SMOreg ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค Linear Regressionในรอบ 21 วัน
ไปใช้ในการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจประเภทคูปองเล่ม
-

แพ็กเกจประเภทลูกชุด3 ถาด 120 ลูก

ตารางที่ 4การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองชุดข้อมูลฝึกฝนและแบบจาลองชุดข้อมูลทดสอบการสร้างแบบจาลองการ
พยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริการประเภทลูกชุด
ชุดข้อมูล
3 day
5 day
7 day
11 day
15 day
21 day
31 day

Training Data Set
Linear Regression
SMOreg
MAE
MAE
5.7255
5.7759
5.6606
5.7285
5.6225
5.6827
5.616
5.6283
5.6675
5.6579
5.6392
5.6521
5.7151
5.7458

Testing Data Set
Linear Regression
SMOreg
MAE
MAE
5.615642381
16.62764
5.509812121
15.82019
5.456545905
16.76732
5.443083665
14.87265
5.454067289
15.81267
5.416515077
15.38611
5.493011721
15.96681

จากตารางที่ 4 แสดงผลการท านายของแต่ ละเทคนิ ควิ ธีเ หมื อง พบว่ าในรอบของ 11 วัน ของเทคนิ ค Linear
Regression มีค่า MAE เท่ากับ 5.616 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า รอบ 7 วัน ของเทคนิค SMOreg จากผลการเปรียบเทียบ
ทั้ง 2 เทคนิค ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบชุดข้อมูลทดสอบ พบว่า ในรอบ 21 วัน ของเทคนิค Linear Regressionมีค่า MAE
เท่ากับ 5.416515077 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า Linear Regression ในรอบ 11 วัน และมีค่า MAE น้อยกว่าเทคนิคของ SMOreg
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค Linear Regressionในรอบ 21 วัน ไปใช้ในการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์จัดการเตรียม
จานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจประเภทแพ็กเกจประเภทลูกชุด
- แพ็กเกจประเภทลูกถาด40 ลูก
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจาลองชุดข้อมูลฝึกฝนและแบบจาลองชุดข้อมูลทดสอบการสร้างแบบจาลอง
การพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจประเภทลูกถาด
ชุดข้อมูล
3 day
5 day
7 day
11 day
15 day

Training Data Set
Linear Regression
SMOreg
MAE
MAE
6.3606
6.2952
6.3504
6.2752
6.2424
6.2275
6.3027
6.243
6.2408
6.2264
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Testing Data Set
Linear Regression
MAE
6.250697037
6.204290171
6.026183058
6.11080713
6.088903596

SMOreg
MAE
11.3979
12.67808
10.94184
12.35261
11.34658
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Training Data Set
Linear Regression
SMOreg
MAE
MAE
6.2422
6.2753
6.2926
6.2889

ชุดข้อมูล
21 day
31 day

Testing Data Set
Linear Regression
SMOreg
MAE
MAE
6.066882666
11.48351
6.079738233
12.24423

จากตารางที่ 5 แสดงผลการทานายของแต่ละเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล พบว่าในรอบของ 15 วัน ของเทคนิค SMOreg
มีค่า MAE เท่ากับ 6.2264 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า รอบ 15 วัน ของเทคนิค Linear Regression จากผลการเปรียบเทียบ
ทั้ง 2 เทคนิค ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบชุดข้อมูลทดสอบพบว่า ในรอบ 7 วัน ของเทคนิค Linear Regressionมีค่า MAE เท่ากับ
6.026183058 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า Linear Regression ในรอบ 15 วัน และมีค่า MAE น้อยกว่าเทคนิคของ SMOreg ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิค Linear Regressionในรอบ 7 วัน ไปใช้ในการสร้างแบบจาลองเพื่อพยากรณ์ จัดเตรียมจานวนลูก
กอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจประเภทแพ็กเกจลูกถาด

การพยากรณ์การจัดเตรี ยมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ ในวันถัดไป

จานวนลูก
400
300
200
100

วัน
1
9
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
105
113
121
129
137
145
153
161
169
177
185
193
201
209
217
225
233

0

ค่าจริ ง

ค่าพยากรณ์

ภาพที่ 1 ภาพกราฟเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าจริงของปริมาณการใช้ลูกกอล์ฟในวันถัดไป
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป และการพยากรณ์
จัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมือง
ข้อมูล 2 เทคนิค ได้แก่ Linear Regression และ SMOreg โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 1)
ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยได้นาชุดข้อมูล จานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในแต่ละวันและ
จานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจ ซึ่งชุดข้อมูลจานวนการใช้บริการลูกกอล์ฟที่ใช้ในแต่ละวัน มีจานวน 496 วัน และจานวนการ
ใช้บริการของแต่ละแพ็กเกจ มีจานวนของคูปองชุด จานวน 499 วัน, คูปองเล่ม จานวน 418 วัน, ลูกชุด จานวน 499 วัน และ
ลูกถาด จานวน 498 วัน ตั้งแต่ปี 2557- 2559 2) การเตรียมข้อมูล ผู้วิจัยทาการเลือกชุดข้อมูลจานวนการใช้บริการลูกกอล์ฟ
ที่ใช้ในแต่ละวัน เป็นจานวน 496 วันและจานวนการใช้บริการของแต่ละแพ็กเกจบริการ ได้แก่ คูปองชุด 499 จานวน วัน,
คูปองเล่ม จานวน 418 วัน, ลูกชุด จานวน 499 วัน และลูกถาด จานวน 498 วัน โดยในแต่ละชุดข้อมูลจะทาการแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ชุดข้อมูลฝึกฝน 2) ชุดข้อมูลทดสอบ เพื่อทดสอบแบบจาลองการพยากรณ์ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม WEKA version 3.6 เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ การจัดเตรียม
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จานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป และการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจบริ การ โดยใช้ค่า MAE เพื่อ
เปรียบเทียบแบบจาลอง และเลือกแบบจาลองที่เหมาะสมในการนาไปใช้งาน
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ในรอบ 7 วัน สามารถสร้างแบบจาลองในการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟ
ที่ใช้ในวันถัดไป ได้มีประสิทธิภาพที่สุดด้วยเทคนิค Linear Regression มีค่า MAE เท่ากับ 34.32027 และพบว่าเทคนิคที่
สามารถสร้างแบบจาลองการพยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ต่อแพ็กเกจได้มีประสิทธิภาพที่สุด คือ เทคนิค
Linear Regression ที่มีค่า MAE เท่ากับ8.134866689, 1.507164914, 5.416515077และ 6.026183058 ของคูปองชุด ใน
รอบ 7 วัน, คูปองเล่มในรอบ 21 วัน, ลูกชุดในรอบ 21 วันและลูกถาดในรอบ 7 วัน ตามลาดับ การจะพยากรณ์การจัดเตรียม
จานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไปจากผลการวิจัยการแยกพยากรณ์ต่อประเภทการใช้ลูกกอล์ฟ ค่าความคาดเคลื่อนอาจส่งผลต่อ
ปริมาณลูกกอล์ฟที่จะมีค่ามากกว่าการพยากรณ์โดยไม่แยกประเภท ดังนั้นแบบจาลองในการพยากรณ์ที่เหมาะสมคือ การ
พยากรณ์การจัดเตรียมจานวนลูกกอล์ฟที่ใช้ในวันถัดไป โดยใช้ปริมาณลูกกอล์ฟรายวันด้วยเทคนิค Linear Regression จาก
ข้อมูลตัวแปลอนุกรมเวลาเคลื่อนข้อมูลรอบ 7 วัน เนื่องจากสนามกอล์ฟไม่มีข้อมูลเชิงรายละเอียดในการเพิ่มปั จจัยในการ
วิเคราะห์จึงเป็นข้อจากัดให้สามารถพยากรณ์ได้จากตัวแปรอนุกรมเวลาโดยการปรับช่วงเวลาเพื่อลดการคาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ดังนั้นถ้ามีการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอาจมีปัจจัยอื่นๆและสามารถใช้เทคนิคอื่นๆนามาวิเคราะห์ให้แม่นยายิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การแสดงอารมณ์ผ่านใบหน้าของตัวละครเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการสร้างตัวละครสามมิติสาหรับงานเอนิเม
ชัน และ ภาพยนต์ งานวิจัยส่วนมากในปัจจุบนั มักให้ความสาคัญกับการควบคุมเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง และ อ้างอิงจากการ เคลื่อนไหวของใบหน้ามนุษย์จริง หากแต่สาหรับการสร้างงานเอนิเมชันนั้น การทาให้เหมือนจริงนั้นยังไม่ใช่คาตอบทั้งหมด
ยังมีการสื่อสารด้วยความงาม หรือ ศิลปะ ซึ่งถูกใช้เป็นเสมือนภาษาหนึง่ สาหรับการสื่อสาร และ ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละคร
โดยการสร้างการควบคุมใบหน้าของตัวละครด้วยวิธกี าร “เบลนเชป” เป็นที่นิยมในกลุ่มศิลปินเอนิเมชัน เพราะไม่เพียงสร้าง
การควบคุมเลียนแบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อจริง แต่ยังใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการแปลง (Morph) ใบหน้ าเสมือน
เป็นคีย์เฟรม (Keyframe ) เพื่อคงไว้ซึ่งการแสดงออกของตัวละครที่เกินจริงและเป็นเอกลักษณ์ของงานเอนิเมชัน
งานวิจัยฉบับนี้แสดงภาพรวมของกระบวนการวิเคราะห์รูปแบบการทางานที่ซ้าซ้อนของการสร้างงานเอนิเมชันโดย
เฉพาะส่วนของการสร้างตัวละคร และ การพัฒนากรอบแนวควา มคิดเพื่อใช้ข้อมูลจากการออกแบบใบหน้า และ การแสดง อารมณ์ที่เป็นสองมิติสู่โมเดลสามมิติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรอบแนวคิดที่นาเสนอในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย (1) การเตรียม
โมเดลใบหน้าต้นแบบ คือ กระบวนการสร้างโมเดลใบหน้าสามมิติต้นแบบ รวมถึงเส้นควบคุม และ กระดูก โดยฐ านความรู้ระบบการเข้ารหัสบนใบหน้า (Facial Action Coding System) (2) การสร้างโมเดลเบลนเชปต้นแบบ คือ กระบวนการ
สร้างโมเดลใบหน้าสามมิติสาหรับงานเอนิเมชันโดยอาศัย ความรู้กายวิภาคศาสตร์และหลักการเรียงตัวของโพลิกอน
(3)
การประเมินผล เป็นกระบวนการของการทดสอบกรอบความคิด และ นาเสนอผลของการสร้างต้นแบบสาหรับ สร้างฐานข้อมูล
เบลนเชป
คาสาคัญ: เอนิเมชันสามมิต,ิ เบลนเชป, การแสดงอารมณ์บนใบหน้า, การแปลงรูปทรงตาม, การเซ็ตอัพโมเดล
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Abstract
Constructing a facial model parameterization or rigging process is an essential component for
creating characters in animation and feature film. Previous researches on rigging process have tended to
achieve realistic rendering and digitally record movement of human facial animation. Moreover in 3D
animation, artistic approaches have been also used as a communication language to convey character’s
temperament and beauty. Blendshape based rigging models are popular among artists for not only
creating realistic and believable looking facial animations but also taking advantage of morph targets as an
animation keyframe for shape exaggeration to maintain the characteristic. This paper gives an overview of
analyzing a duplicate process of creating characters’ facial expressions in the animation production
pipeline and develops a novel framework to retrieve qualitative information from artistic character design
to 3D model. The conceptual framework is composed of three modules. (1) Base Model Preparation
Module is a process of creating facial based model with curves controller and bones rigging based on
Facial Action Coding System (FACS) (2) Building Blendshape based Mesh is a process of the modeling the
base model with anatomy and poly flow. (3) Evaluation is a process of testing the framework and
presenting the result of facial blendshape source models.
Keywords: 3D animation, blendshape, facial expression, morph targets, rigging
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บทนา
ภาพยนตร์เอนิเมชัน (Animation Feature Films / Animation Movies / Animation motion pictures)
ในปัจจุบนั ได้นาเทคโนโลยีสามมิตเิ ข้ามาใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยม ดังในรายงานของ FilmL.A. Research ในปี 2013
ภาพยนตร์แอนิเมชนที่สร้าง และ จัดจาหน่ายในสหรัฐอ เมริกาจานวน 10 เรื่อง ล้วนเป็นงาน เอนิเมชันสามมิติทั้งสิ้น
แม้แต่ในงานเอนิเมชันฝั่งตะวันออกอย่างในประเทศญี่ปุ่น จีน หรือ เกาหลี ต่างก็มีการสร้างภาพยนตร์
เอนิเมชันสามมิติ
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงนาคุณสมบัติของความเป็นสามมิติมาใช้ เพื่อเสริมคุณภาพในการผลิต เอนิเมชัน 2 มิติอย่างแพร่หลาย
ทั้งในส่วนของการสร้างทิวทัศน์พื้นหลัง และ ในบางครั้งกระทั่งตัวละครก็ถูกสร้างเป็นโมเดล สามมิติ เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
กระบวนการสร้างสรรค์ (Animation Production Workflow) และ เพิ่มคุณภาพของงานในซีน (Scene) ที่มีความซับซ้อน
กระบวนการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนั้นมีกระบวนการที่สามารถแบ่งแยกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ ช่วงก่อนการ ถ่ายทา (Pre-Production), ช่วงการถ่ายทา (Production) และ ช่วงหลังการถ่ายทา (Post-Production) ในการสร้าง
ภาพยนตร์เอนิเมชันไม่วา่ จะเป็นลักษณะสองมิติ หรือ สามมิติ ล้วนใช้กระบวนการเช่นเดียวกับหลักการสร้างภาพยนตร์ทั่วไป
โดยขั้นตอนการสร้างตัวละครเป็นการทางานต่อเนื่องระหว่างกระบวนการก่อนการถ่ายทา และ ระหว่างการถ่ายทา ทั้งยังเป็น
การทางานร่วมกันระหว่างบุคคลากร หลักสองกลุ่มลักษณะ กล่าวคือ ศิลปินนักออกแบบตัวละคร (Character Designer)
ซึ่งเป็นผู้ใช้ความสามารถทางศิลปะ สร้างสรรค์ ลงรายละเอียดของตัวละครในทุกแง่มุม รวมไปถึงการออกแบบการแสดงออก
ทางอารมณ์ แล้วส่งต่อการออกแบบนั้นให้กับผู้สร้างโมเดลตัวละคร สามมิติ (3D Character Modeler) ซึ่งมีความถนัด
ใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ ชานาญโปรแกรมสามมิตมิ ากกว่า
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
กระบวนการสร้างตัวละครสาหรับงานเอนิเมชัน ถูกพัฒนามาคู่กับวิธกี ารสร้างภาพยนตร์เอนิเมชัน นับแต่การวาดบน
แผ่นเซล (Cel) ที่เป็นลักษณะสองมิตจิ นถึงปัจจุบนั ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามมิิการคงไว้
ติ
ซึ่งความเป็นศิลปะ โดยผ่าน
การออกแบบจากศิลปินนักออกแบบตัวละคร ป่านกระบวนการลดทอนความเหมือนจริง และ เสริมแต่งจุดเด่น เพื่อ ทาให้
ตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความงามเชิงศิลป์ สร้างความแตกต่าง เป็นที่จดจา รวมถึงเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์ แต่ในขณะเดียวกันนั้นความเป็น “ศิลป์” จากการออกแบบตัวละคร ในบัจจุบนั ไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่โมเดลสามมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ บางครั้งสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวละครไประหว่างกระบวนการนี้ เนื่องด้วยขั้นตอนนี้เป็น
การทางานระหว่าง
บุคลากรที่มีความถนัดที่แตกต่างกันสองกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มของศิลปินนักออกแบบ ผู้มีความถนัดทางศิลปะ (Artistic
aptitudes) และ ผู้สร้างโมเดลตัวละคร ที่มีความสามารถในเชิงความเข้าใจในเชิงเหตุผล และ โครงสร้างแบบผู้มีความถนัด
ทางการเรียน (Scolastic Aptitude) โดยอ้างอิงจาก The Aptitude Handbook A Guide to the AIMS Program. (2014)
โดยการได้มาซึ่งตัวละครสามมิิตั
ติ วหนึ่งนั้น นับจากได้รับการออกแบบโดยศิลปินต้องทาการแปลงข้อมูล การออก แบบมาเป็นโมเดลสามมิิติ รวมถึงแปลงข้อมูลการออกแบบอารมณ์ของตัวละครจากแบบฟอร์มเอ็กเพรสชันชีต (Expression
Sheet) มาสู่การเซ็ตอัพโมเดล (Rigging) โดยเฉพาะส่วนการสร้างใบหน้าแบบ เบลนเชป (Facial Expression Blendshapes)
ในโปรแกรมมายา (Maya) ซึ่งในกระบวนการนี้ ผู้สร้างโมเดลสามมิิติ (3D Modeler) ต้องทางานใกล้ชิดกับผู้ออกแบบตัวละคร
เพื่อให้ตัวละครนั้นสามารถแสดงอารมณ์ ได้ตามที่ศิลปินได้ออกแบบไว้ โดยกระบวนการดังกล่าวต้องอ
าศัยความเข้าใจถึง
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการเรียงตัวของโพลิกอนโฟลว (Polygon Flow)
ด้วยระบบการทางานระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความถนัดต่างกัน และ ความ ิาซ้
ซ้ อนนี้เอง ผู้วจิ ัยได้เล็งเห็นปัญหาซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางาน จึงได้จัดทางานวิ จัยฉบับนี้โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ปญ
ั หาการทางาน การจัดการ และ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการทางานทีิาซ้
่ซ้ อน ออกแบบโครงสร้างสาหรับสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยแก้ปญ
ั หา และ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานเอนิเมชันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ วิเคราะห์กระบวนการทํางานที่ําซ้
ซ้ อนในขั้นตอนก่อนการถ่ายทําที่เกี่ยวกับการแสดงออก
ทางใบหน้าของตัวละคร
2. เพือ่ พัฒนากระบวนการสร้างตัวช่วยสร้างเบลนเชปบนโปรแกรมมายา
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ความเหมือน และ ความแตกต่างของการออกแบบตัวละคร โดยเฉพาะส่วนการแสดงอารมณ์บนใบหน้าจากการลดทอน และ เสริมเน้นในรูปแบบการ์ตูน จนถึงแบบสมจริงตามหลักกายวิภาคศาสตร์
2. การสร้างการแสดงออกบนใบหน้าของตัวละครสามมิตแิ บบอ้างอิงนักแสดง และ อาศัยแอนิเมเตอร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
ขั้นตอนการทํางาน (Workflow) กระบวนการการทางานงานแอนิเมชันนับแต่การออกแบบจนถึงสาเร็จเป็น
ภาพยนตร์
แอนิเมเตอร์ (Animator) ศิลปินผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการวาดหรือใช้โปรแกรมสามมิติ
ช่วงก่อนการถ่ายทํา (Pre-Production) ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทาเอนิเมชัน ได้แก่ ส่วนของเนื้อเรื่อง และ
การออกแบบ
ช่วงการถ่ายทํา (Production) ชั้นตอนการทางาน สร้างโมเดลสามมิติ การอนิเมท และเร็นเดอร์
ช่วงหลังการถ่ายทํา (Post-Production) ชั้นตอนสุดท้ายก่อนสาเร็จเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันประกอบด้วย
การตัดต่อ พากย์เสียง การใส่เทคนิคพิเศษ และการปรับสี
การแสดงออกทางใบหน้า (Facial Expression) การแสดงสีหน้า สีหน้า การแสดงออกท างใบหน้า การแสดง
ความรู้สึกด้วยใบหน้า การแสดงหน้าตา การแสดงถึงอารมณ์
นักออกแบบตัวละคร (Character Designer) ศิลปินผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ
ตัวละคร
เอ็กเพรสชันชีต (Expression Sheet) แบบฟอร์ม หรือ เอกสารที่รวบรวมการออกแบบ ใบหน้าของตัวละครใน อารมณ์ต่างๆ
การเรียงตัวของโพลิกอน (Polygon Flow / Poly Flow) ลักษณะการเรียงตัวของพื้นผิว
โมเดลที่ทาให้เส้น(Edge) และ จุด (Vertex) มีการเรียงตัวในแนวทางเดียวกับลักษณะกล้ามเนื้อจริง
เซ็ตอัพโมเดล (Rigging) การใส่คาสั่ง/ข้อมูลที่ทาให้โมเดล 3 มิติมีแกน/แนวทางในการเคลื่อนไหว
เซ็ตอพใบหน้า (Face Rig) การใส่คาสั่ง/ข้อมูลที่ทาให้ส่วนของใบหน้าของโมเดลสามมิติสามารถเคลื่อนไหว
แสดงอารมณ์ของตัวละครออกมาได้
แนวคิด ทฤษฎีและ/หรือผลการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้ผู้ศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ศึกษา พัฒนา สร้างกร ะบวนการ เพื่อสนับสนุนการสร้าง และ
ควบคุมโมเดลสามมิติ โดยเฉพาะส่วนใบหน้าของตัวละคร “มนุษย์” และ นาข้อมูลการออกแบบที่มีลักษณะเป็น สองมิติ
แปลงเป็นโมเดลสามมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องศึกษาดังต่อไปนี้
การศึกษาผลงานที่ผ่านมา บริษทั ผลิตภาพยนตร์เอนิเมชันในร ะดับมืออาชีพ เช่น ดีสนีย์เอนิเมชัน สตูดิโอ
พิกซาร์ส และ ดรีมเวิร์ค ที่ผลิตผลงานเอนิเมชัสามมิตนิ สู่ตลาดสากลนั้นต่างนาเสนอเอนิเมชันที่พฒ
ั นามาจากการทางาน
แบบเอนิเมชันสองมิติแบบดั้งเดิม กล่าวคือ การสร้างสรรค์ในรูปแบบ สามมิตนิ ั้น เป็นการต่อยอด และ การใช้เครื่องมื อ
คอมพิวเตอร์เพื่อนาเสนอเอนิเมชันให้มีความสมจริงตามแนวทาง พัฒนาการของศิลปะแบบตะวันตกที่ต้องการ “สร้างภาพ
ลวงตาของมิติความลึกในระนาบสองมิต”ิ (Bob Nicoll, 2012)
การทางานในแต่ละขั้นตอน และ การออกแบบเอนิเมชันใด ๆ ล้วนอ้างอิงอยู่บนหลักการพื้นฐาน
12
ประการในการทาเอนิเมชัน (Williams, 2002) ได้แก่ จังหวะเวลา (Timing) ความเฉื่อย และ อัตราเร่ง (Slow In and
Out) การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง (Arcs) การเคลื่อนที่ตรงข้ามเพื่อเสริมแรง (Anticipation) การแสดงเกินจริง (Exaggeration)
การยืด และ หดของวัตถุ (Squash and Stretch) การกระทารอง หรือ การเคลื่อนไหวต่อ การเคลื่อนไหวหลัก (Secondary
Action) การเคลื่อนไหวตาม และ การเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
(Follow Through and Overlapping Action)
การสร้างการเคลื่อนไหวแบบอิสระ และ การเคลื่อนไหวจากท่าทางหนึ่งสู่อีกท่าทางหนึ่ง (Straight Ahead Action and
Pose‐ To‐ Pose Action) ความเด่นชัดของตัวละครในฉาก (Staging) เสน่ห์ และ ความน่าสนใจ ของตัวละคร (Appeal)
โครงสร้างที่มีมิติ หรือ มีมวล ของตัวละคร (Solid Drawing)
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การเล่าเรื่องเอนิเมชันเรื่องหนึ่งไม่ใช่เพียงการใช้หลักการพื้นฐานในการสร้างเอนิเมชัน แต่คือก ารสื่อสารของผู้สร้าง
เอนิเมชันผ่านตัวละครซึ่งใช้ทั้งภาษาพูด (บท และ แกนเรื่อง ) รวมถึงการใช้สัญญะทางศิลปะด้วยการออกแบบรูปร่าง
รวมถึงการเคลื่อนไหวของตัวละครด้วยองค์ประกอบของการออกแบบ (Element of Design) พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ (2010)
โครงสร้างการทํางานของงานเอนิเมชัน (Animation Production Pipeline)
การทางานเอนิเมชันนั้นมีกระบวนการทางานที่อาศัยคนที่มีความรู้เฉพาะทางในหลายแขนง การจัดระบบการทางาน
เป็นทีม และขั้นตอนการส่งงานเป็นลาดับขั้นที่ชัดเจนเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งการสร้างเอนิเมชันหรือภาพยนตร์ใด ๆ จะประกอบ
ไปด้วยกระบวนการหลักๆสามส่วนคือ ช่วงก่อนการถ่ายทา ช่วงการถ่ายทา และ ช่วงหลังการถ่ายทา (Beane, 2012)

ภาพที่ 1 ภาพกระบวนการการทางานภายในโปรเจคเอนิเมชันหนึ่งโปรเจคดัดแปลงจากบริษทั ดรีมเวิร์ค
ที่มา : https://ahistoryofanimation.wordpress.com/2014/02/06/43/
การออกแบบตัวละครเพือ่ สร้างโมเดลสามมิติ
การออกแบบตัวละครโดยศิลปินนักออกตัวละคร ผู้ออกแบบนั้นเองควรต้องมีความรู้ความเข้าใจการทางานของโปรแกรมสามมิตดิ ้วยในระดับเบื้องต้น เพราะการออกแบบตัวละครสาหรั บงานเอนิเมชันสามมิติไม่ใช่เพียงออกแบบตามจินตนาการ ไม่เพียงต้องออกแบบสอดคล้องกับเรื่องราว และ ต้องมีความสวยงามในเชิงศิลปะเท่านั้น แต่ศิลปินยังมีหน้าที่ในการออกแบบต้นแบบตัวละคร (Character Sheet ) ซึ่งประกอบด้วยการแสดงส่วนของตัวละครในด้านหน้าตรง (Font) และ
ด้านข้าง (Side) และออกแบบต้นแบบการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละคร (Expression Sheet ) ซึ่งผู้ออกแบบ และ
ผู้กากับฝ่ายศิลป์ จาเป็นต้องทางานร่วมกับผู้สร้างโมเดล สามมิตเิ พื่อตรวจสอบให้โมเดลที่ถูกสร้างขึ้นมาสวยงาม และ ถูกต้อง
ตรงตามที่ออกแบบไว้ ทั้งยังต้องคานึงถึง ลักษณะการเรียงตัวของโพลิกอนหรือโพลีกอนโฟลว (Polygon Flow) บนโมเดลเพื่อ
ที่จะสามารถนาไปเซ็ตอับโมเดลต่อไปได้
การออกแบบลักษณะสีหน้าของตัวละครด้วยการวาดลายเส้น แสดงอารมณ์ที่ ชัดเจนเพื่อให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว
บนใบหน้าที่ถูกเน้น ขยาย ยืดให้มากกว่าความเป็นจริง (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็นการใช้กฎข้อที่ 5 ของหลักการพื้นฐาน 12 ประการ
สาหรับเอนิเมชัน หรือในภาษาญี่ปุ่นถูกเรียกว่า การเอนิเมทแบบคานาดะสไตล์ (Kanada Style) (Hayashida, 2014) ในทาง
เอนิเมชันการออกแบบเช่นนี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เห็นถึงขีดจากัดของตัวละคร ว่ากล้ามเนื้อบนห
น้าของตัวละครนั้น
สามารถขยับในรูปแบบใดได้บา้ ง (Faciel Expression Extreme Pose ) และ จากการออกแบบนี้เองสามารถนาไปใช้
เพื่อกาหนดเฟรมหลัก (Keyframe) รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับการสร้างเซ็ตอัพการแสดงออกทางใบหน้ารวมถึงขั้นตอน
การสร้างการเคลื่อน-ไหวได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างหลักการยืด (Stretch) และ หด (Squash) (charlesthompson2, 2012)
ที่มา : https://charlesthompson2.wordpress.com/2012/02/03/squash-and-stretch-presentation/
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) และ การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า (Facial Expression)
ในมุมมองทางศิลปะเองสาหรับการออกแบบตัวละครนักออกแบบก็มักให้ความสนใจกับส่วนใบหน้า เพราะใบหน้า
เป็นส่วนที่มนุษย์คุ้นเคย และ ยังเป็นช่องทางการสื่อสารโดยไม่ใช้คาพูด (Non-verbal Communication) (Faigin, 1990)
ซึ่งนักออก-แบบต้องคานึงถึงเท่าเทียมกับการสื่อสารด้วยสัญญะรูปลักษณ์ (Sybolism) และ ท่าทาง (Body Language)
ซึ่งใบหน้าเป็นส่วนประกอบนึงที่ทาให้ตัวละครเป็นที่ดึงดูด และ น่าสนใจ
ส่วนในมุมมองของผู้พฒ
ั นาเครื่องมือคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และเอนิเมเตอร์ก็มีความสนใจ ศึกษาเรื่องของการแสดงออกทางใบหน้าเช่นกัน โดยการศึกษาและ อ้างอิงการเคลื่อนไหวจริงของกล้ามเนื้อ ยิ่งทาให้สามารถสื่อสารความรู้สึกของตัวละคร ได้สมจริง สวยงาม และน่าเชื่อถือ (Cao, Weng, Lin, & Zhou, 2013)
การศึกษาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อบนใบหน้า มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบที่เรียกว่า ระบบ การเข้ารหัส
การเคลื่อนไหวของใบหน้า (Facial Action Coding System ย่อว่า FACS) โดย ศาสตราจารย์ Ekman และ Friesen [30]
ด้วยการบันทึกการเคลื่อนไหวบนใบหน้าที่สงั เกตเห็นได้ด้วยตา และเรียกแต่ละการเคลื่อนไหวนี้วา่ หน่วยเคลื่อนไหว (Action
Unit ย่อว่า AU) ดังภาพที่ 2.14 เช่น ยกคิ้ว ยก เปลือกตา ยกริมฝีปากบน เป็นต้น แต่ละหน่วยเคลื่อนไหว
อาจเป็นการทางานร่วมกันมากกว่า 2 กล้ามเนื้อ เช่น การขมวดคิ้ว เกิดจากการ ทางานร่วมกันของกล้ามเนื้อ 3 ส่วน คือ
ขมวดคิ้ว ห่อคิ้ว และ รอยย่นบนหน้าผาก
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ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างการเข้ารหัสการเคลื่อนไหวของใบหน้า และ หน่วยเคลื่อนไหว (Ekman & Rosenberg, 2005)
ที่มา : Ekman, P., & Rosenberg, E. L. (2005). What the Face Reveals: Basic and Applied Studies of
Spontaneous Expression Using the Facial Action Coding System (FACS) (Second Edition). OXFORD
UNIVERSITY PRESS.
หลักการเซ็ตอับโมเดลสามมิตติ ัวละคร
การสร้างโมเดลสามมิติสาหรับตัวละครนั้นเป็นซึ่งเป็นการสร้างแบบรูปทรงอิสระ (Organic Modeling ) โดยทั่วไป
แล้ว ในโปรแกรมมายามักนิยมใช้โมเดลแบบโพลิกอน (Polygon) เนือ่ งจากมีความยืดหยุ่นสูง ปรับแก้ ได้ง่าย สามารถควบคุม
รายละเอียดได้ตามความต้องการ รวมถึงง่ายต่อการจัดการพื้นผิว (UVs) และการลงสีพื้นผิว (Texture)
การสร้างโมเดลแบบรูปทรงอิสระต้องคานึงถึงการจัดเรียงโพลิกอน ให้สอดคล้องกับลักษณะกล้ามเนื้อจริง โดยใน
งานเอนิเมชัน และ ภาพยนตร์ นิยมใช้เป็นลักษณะ โพลิกอนสี่เหลี่ยม (Quadrangles หรือ Four-Sided Polygons)
เพื่อให้ง่ายต่อการเร็นเดอร์ (Render) และ ลดการเกิดมุมสันแปลกปลอมที่ไม่ต้องการ (Artifact) แตกต่างจากโมเดลสาหรับ
เกมส์ที่มักใช้โพลิกอนรูปทรงสามเหลี่ยมมากกว่า เพราะเพื่อให้งา่ ยต่อการจัดการคาณวน และ การจัด การปริมาณข้อมูล
เพื่อให้สามารถตอบโต้กบั ผู้เล่นในทันที (Real-Time) และไม่เน้นความนุ่มนวล หรือ สมจริง หากแต่อาศัยการลงสีพื้นผิว
(Texture) ช่วยสร้างความสวยงาม
การเซ็ตอัพใบหน้า (Facial Rigging)
การเซ็ตอัพใบหน้าโมเดลสามมิตคิ ือการกาหนดตัวบังคับ (Controller) บนโมเดลเพื่อให้สามารถขยับได้ตามต้องการ
โดยการเซ็ตอัพใบหน้ามีวธิ กี ารที่นิยมอยู่สามวิธี กล่าวคือ การเซ็ตอัพด้วยกระดูก การเซ็ตอัพ ด้วยกาหนดจุด และ การเซ็ตอัพ
ด้วยเบลนเชป[34]
1. การเซ็ตอัพด้วยกระดูก คือ การใช้ข้อต่อ (Articulated Joint ) ในการควบคุมบริเวณโพลิกอน โดยสามารถ
กำหนดค่าอิธพิ ลของข้อต่อได้โดยการใส่ค่าน้าหนัก (Paint Weight ) ต่อจุดเวกเตอร์ (Vector) ตรงมุมทั้งสี่ด้านของ
โพลิกอนแต่ละช่อง
2. การเซ็ตอัพด้วยกําหนดจุดบนใบหน้า คือ กลุ่มจุดบนโมเดลที่ถูกควมคุมด้วยค่าทรานส์ฟอร์ม(Transformation)
กล่าวคือ กลุ่มจุดเหล่านั้นจะสามารถถูกย่อ ขยาย หมุนได้อย่างอิสระ
3. การเซ็ตอัพด้วยเบลนเชป การเซ็ตอัพด้วยเบลนเชปนี้เป็นที่นิยมสาหรับ กระบวนการทา เอนิเมชัน เพราะ
หลักการในการทางานของเบลนเชปนั้น คือ การแปลงรูปทรง (Morph) ของโมเดลที่ต้องการไปตามโมเดลอีกชิ้นที่มีจานวน
โพลิกอนเท่ากัน (Morph Target ) โดยหลักการนีต้ อบสนองต่อโจทย์การทางานที่มีการออกแบบการแสดงออกใบหน้า
ของตัวละครไว้ก่อนแล้วด้วยเอ็กเพรสชั่นชีต โดยบังคับการทางานด้วยการควบคุมด้วยการสร้างตัวขับ (Driven Key) ที่ทางาน
ร่วมกับการตั้งค่าพารามิตเตอร์ของเบลนเชป และ สามารถสร้างแผงควบคุม (Blend Shape GUI
) ใบหน้า
ของตัวละครได้อย่างอิสระ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับเอนิเมเตอร์ต่อไป
การเซ็ตอัพด้วยเบลนเชปนั้นมีข้อจากัดที่กระบวนการทางานนั้นเป็นแบบการแปลงรูปทรงไปตามฐานข้อมูลโมเดลใบ
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หน้า ทาให้การเซ็ตอัพแบบเบลนเชปนั้นจาเป็นต้องสร้าง หรือ ดัดแปลงโมเดลส่วนหน้าของตัวละครเป็นจานวนหลาย ๆ หน้า
เพื่อสร้างเป็นต้นแบบ (Pre-set) ซึ่งในขั้นตอนนี้เองที่เกิดความซ้าซ้อนกับการออกแบบไว้แล้วด้วยเอ็กเพรสชันชีต

ภาพที่ 4 ภาพต้นแบบการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละคร Hiro จาก “Big Hero 6”
โดยดีสนีย์สตูดิโอ Jin Kim (Julius, Lasseter, Hall, & Williams, 2014)
ที่มา : Conceptualizing Disney’s “Big Hero 6.” (n.d.). Retrieved February 24, 2015, from
http://www.awn.com/animationworld/conceptualizing-disneys-big-hero-6

ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างต้นแบบสาหรับการเซ็ตอัพด้วยเบลนเชป
ที่มา : RevoRobotica-Liam. (n.d.). Avatar 01 Facial Belndshapes. Retrieved from http://revoroboticaliam.deviantart.com/art/Avatar-01-Facial-Belndshapes-361683441

ภาพที่ 6 ภาพตัวอย่างการสร้างตัวขับทางานคู่กับการกาหนดค่าพารามิตเตอร์ของเบลนเชป
ที่มา : Love, J. (2014, February 28). SET DRIVEN KEYS, in simple english. Retrieved from
http://growingpainsanimation.blogspot.com/2014/02/set-driven-keys-in-simple-english.html

354

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การเอนิเมทใบหน้าของตัวละคร
ในการถ่ายทาภาพยนตร์หรืเอนิเมชันมีกระบวนการในการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของใบหน้าตัวละครแบ่งเป็น 2
แบบใหญ่คือ
1. ข้อมูลการแสดงจากใบหน้านักแสดง (Performance Capture หรือ Facial Motion Capture)
กระบวนการนี้ใช้กับตัวละครที่ปรากฎในภาพยนตร์ ที่จาเป็นต้ องมีความสมจริงอย่างมาก หรือ มีข้อกาหนดว่าจาเป็นต้องใช้
นักแสดงในการสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น ๆ การเก็บข้อมูลส่วนใบหน้านักแสดงนั้นเป็นกระบวนการที่พฒ
ั นามาจากการเก็บ
ข้อมูลการเคลื่อนไหวของนักแสดง (Motion Capture ) แต่เก็บข้อมูลแต่เพียงเฉพาะส่วนใบหน้าทีม่ ีการจุดตาแหน่งสาคัญ
(Landmark) (Le, Zhu, & Deng, 2013) แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการกาจัดข้อมูลส่วนเกินหรือการแต่งเติมการแสดงด้วย
การเอนิเมทอีกครั้งเพื่อให้ได้การแสดงทางสีหน้าที่ตรงกับทีผ่ ู้กากับต้องการที่สุด
2. การเอนิเมทโมเดลโดยศิลปินเอนิเมเตอร์ เป็นการสร้างการเคลือ่ นไหวโดยอาศัยความสามารถทางศิลปะของ
ศิลปิน เป็นกระบวนการที่พฒ
ั นามาจากการทาเอนิเมชันสองมิติ ที่เป็นการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการวาดภาพต่อภาพ
(Frame by frame ) จนเมื่อเครื่องมือ และ เทคโนโลยีพฒ
ั นามาถึงยุคสมัยที่สามารสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ในคอมพิวเตอร์
เอนิเมเตอร์ก็จาเป็นต้อง พัฒนาความสามารถของตนเองตามเท คโนโลยี แต่โดยหลักการของการสร้างเอนิเมชัน ก็ไม่ได้
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะหลักพื้นฐานของการสร้างเอนิเมชั่นทั้ง 12 ข้อ ซึ่งจาเป็นต้อง ผ่านการวิเคราะห์ และ ประสบการณ์
ดังนั้นกระบวนการนีเ้ ป็นความสามารถทางศิลปะเฉพาะตัว ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมเข้ามาสร้างสรรค์แทนได้

ภาพที่ 7 ภาพศิลปินเอนิเมเตอรใช้ภาพเคลื่อนไหวการแสดงออกของนักแสดงเป็นตัวอ้างอิง (Reference) ในการเอนิเมท
ที่มา : Walt Disney Animation Studios. (n.d.). Retrieved June 28, 2016, from
https://www.facebook.com/DisneyAnimation/

ระเบียบวิธีวิจัย
เมื่อศึกษาข้อมูลขั้นตอน และ ปัจจัยต่าง ๆ ในการสร้างเอนิเมชัน รวมถึงการออกแบบตัวละครมนุษย์ และ โครงสร้าง
ของตัวละครแล้ว การศึกษาขั้นต่อไปคือขั้นตอนการวางแผนโดยแบ่งเป็นขั้นต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดการออกแบบโครงสร้างการเซ็ตอัพต้นแบบสาหรับช่วยสร้างเบลนเชป
2. การสร้างตัวควบคุมส่วนต่าง ๆ ของเซ็ตอัพต้นแบบ
3. วิเคราะห์การทางานของโครงสร้างการเซ็ตอับต้นแบบสาหรับช่วยสร้างเบลนเชปถึงความสอดคล้องกับหลักการ
การออกแบบตัวละคร และ จัดทาโมเดลใบหน้า
แนวคิดการออกแบบโครงสร้างการเซ็ตอัพต้นแบบสําหรับช่วยสร้างเบลนเชป
การออกแบบโครงสร้างการเซ็ตอัพเน้นความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย เน้นการใช้งานจริง
ที่มาของโปรแกรมส่วนเสริมคือการประยุกต์จากกระบวนการการเซ็ตอัพใบหน้าแบบเดิม เป็นส่วนเสริมที่จัดทาขึ้น
เพื่อเพิ่มความสะดวก และ ลดทอนเวลาที่ใช้ไปกับกระบวนการแบบปัจจุบนั
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์กระบวนการทํางานภายใต้ความรับผิดชอบผู้กํากับศิลป์ และ ความซ้ําซ้อนของงานในกระบวนการ

ภาพที่ 8 ภาพโครงสร้างการพัฒนางานเอนิเมชันผ่านกระบวนการทางานในแต่ละขั้น
ภาพที่ 8 เป็นขั้นตอนการทางานทั้งหมดโดยมองเป็นภาพรวมไม่แบ่งตามกระบวนการแต่ละช่วง โดยกระบวนการ
ทางานทั้งหมดที่วเิ คราะห์มานี้เป็นส่วนการทางานทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแลของผู้กากับศิลป์ และ ผู้กากับภาพยนตร์
เมื่อลงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบ และ เซ็ตอัพตัวละครซึ่งเป็นการทางานระหว่างแผนก คือ แผนก
ออกแบบ และ แผนกขึ้นโมเดลสามมิตดิ ังภาพที่ 9
ภาพที่ 9 การส่งต่องานระหว่างนักออกแบบตัวละครและแผนกสร้างโมเดลสามมิติและการตรวจงานโดยผู้กากับศิลป์

และนักออกแบบตัวละคร โดยใช้คอนเซปดีไซน์ของ Hiro
จาก “Big Hero 6” โดยดีสนีย์สตูดิโอ (“Conceptualizing Disney’s ‘Big Hero 6,’” n.d.) และ
ตัวอย่างต้นแบบสาหรับการเซ็ตอัพด้วยเบลนเชป (RevoRobotica-Liam, n.d.) เป็นตัวอย่างประกอบ
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ไม่เพียงแต่มีกระบวนการทางานที่ต้องมีการตรวจทานโดยผู้กากับศิลป์โดยตลอดแล้ว ยังมีการทางานซ้าซ้อนกันใน
ส่วนของการออกแบบอารมณ์ของตัวละคร และการทาเบลนเชป
โดยการทางานจริงในโครงการเอนิเมชันมีการใช้การเซ็ตอัพใบหน้าทั้งสามแบบร่วมกัน บ้างใช้เพียง แบบเบลนเชป
หรือ กระดูกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่บางแห่งใช้ิแบบผสมผสานรูปแบบคลัสเตอร์ด้วยซึ่ง โดยส่วนมากเป็นไ
ปตามความรู้
ความสามารถของผู้เซ็ตอัพใบหน้า (Facial Expression Rigger) [15]
จากความเห็นของผู้กากับภาพยนตร์เอนิเมชันเรื่องมูน (Mune) Alexandre Heboyan อดีตเอนิเมเตอร์
แห่งบริษทั ดรีมเวิร์คได้ให้ความเห็นไว้วา่ การเซ็ตอัพ ทั้งสามแบบนั้นต่างมีประโยชน์ทตี่ ่างกัน โดยแบบเซ็ตอัพด้วยกระดูก
หรือคลัสเตอร์นั้นจะให้อิสระกับเอนิเมเตอร์ ซึ่งอาจจะให้อิสระเอนิเมเตอร์มากไป จนต้องมีการควบคุม หรือแก้ไขโดยผู้กากับ ศิลป์อีกครั้ง เพื่อให้ตัวละครมีการแสดงออกในทางเดียว กัน ต่างกับแบบเบลนเชปซึ่งมีใบหน้าต้นแบบทาหน้าที่เสมือนคีย์เฟรม
กาหนดของเขตการแสดงออก
การพัฒนาโครงสร้างแบบแผนการสร้างต้นแบบสําหรับใช้ข้อมูลลายเส้น

ภาพที่ 10 ภาพโมเดลโครงสร้างแบบแผนการใช้ข้อมูลลายเส้น โดยใช้คอนเซปดีไซน์ของ Hiro จาก “Big Hero 6”
โดยดีสนีย์สตูดิโอ (“Conceptualizing Disney’s ‘Big Hero 6,’” n.d.) และ
ตัวอย่างต้นแบบสาหรับการเซ็ตอัพด้วยเบลนเชป (RevoRobotica-Liam, n.d.) เป็นตัวอย่างประกอบ
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จากภาพที่ 10 สามารถแบ่งรายละเอียดในแต่ละส่วนได้ดังนี้
ส่วนการออกแบบสองมิติ
คือ ส่วนงานออกแบบอารมณ์ของตัวละครตามหลักพื้นฐานการสร้างเอนิเมชัน
ส่วนการสร้างโมเดลสามมิตแิ ละแผนผังการทํางานของส่วนเสริม
ขั้นตอนแรก การสร้างใบหน้าปกติ (Default Face) โอยอ้างอิงจากการออกแบบ ตัวละครเป็นหน้าแบบไร้อารมณ์
ขั้นตอนที่สอง เข้าสู่ส่วนแรกของส่วนเสริมแปลงใบหน้าโมเดลสามมิติแบบเบลนเชป โดยใช้โมเดลสาหรับการเซ็ตอัพเบลนเชปมาครอบใบหน้าปกติ เพือ่ ช่วยเซ็ตอัพ และปรับโมเดลให้ใกล้เคียงกับ โมเดลใบหน้าปกติของตัวละครมากที่สุด
ขั้นตอนที่สาม ผู้ใช้ส่วนเสริมสร้างเส้น (Curve) เพื่อกาหนดส่วนที่ต้องการทาการขยับเพื่อปรับโมเดลสาหรับการ
เซ็ตอัพเบลนเชปให้เคลื่อนไหวจัดรูปทรงได้ตามต้องการ
ขั้นตอนที่สี่ นาภาพการออกแบบการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวละครมาใช้ และปรับเส้น พื่อสร้างโมเดลใหม่ที่
เป็นต้นแบบเบลนเชป
ขั้นตอนที่หา้ นาใบหน้าเบลนเชปออกไปสู่ส่วนการตั้งค่าพารามิเตอร์ในมายาตามปกติพร้อมตั้งชื่อโมเดล เป็นจุดสิ้นสุดของส่วนเสริม
ขั้นตอนที่หก เป็นส่วนของการสร้างตัวควบคุมและตั้งค่าเบลนเชปตามปกติ
การวิเคราะห์หลักกายวิภาคศาสตร์เพือ่ สร้างเส้นควบคุม
โดยการออกแบบโครงสร้างนี้ถูกแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ คือส่วน ครึ่งบน และครึ่งล่าง โดยการแบ่ง ส่วนนี้ตามการเคลื่อนไหวตามหลักกายวิภาค และ การสื่อสารของตัวละคร กล่าวคือการสื่อสารอารมณ์ ด้ว ยดวงตา (Inner Emotion )
และการแสดงออก (Expression) ผ่านริมฝีปากที่มีขากรรไกรเป็นจุดหมุนให้ริมฝีปากอ้าหรือหุบ

ภาพที่ 11 การศึกษาการเคลื่อนไหวของกระโหลกและลักษณะของกล้ามเนื้อ รวมถึงวางแผนการสร้างเส้นควบคุม
ผลการวิจัย
1. กระบวนการทางานที่ซ้าซ้อนระหว่างขั้นตอนการออกแบบเอ็กเพรสชันชีต และ การสร้างฐานข้อมูลเบลนเชป มีอยู่
จริง และ สามารถนามาต่อยอดสร้างเป็นโครงสร้างโมเดลสาหรับช่วยในการสร้างฐานข้อมูลเบลนเชปได้
2. โครงสร้างโมเดลสาหรับช่วยในการสร้างฐานข้อมูลเบลนเชป
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ภาพที่ 12 ภาพโครงสร้างโมเดลสาหรับช่วยในการสร้างฐานข้อมูลเบลนเชปและการตั้งชื่อเส้นควบคุม
จากข้อมูลที่ได้ศึกษามา ได้นามาพัฒนาเป็นโครงสร้างโมเดล และ เส้นควบคุม โดยแบ่งการพัฒนาเป็นสามส่วน ได้แก่
ส่วนโมเดลโพลิกอน ส่วนโครงสร้างกระดูก และ เส้นควบคุม
ส่วนโมเดลโพลิกอนต้นแบบใบหน้า

ภาพที่ 13 ภาพโมเดลโพลิกอนต้นแบบใบหน้า
วัตถุประสงค์ของการสร้างโมเดลนี้มีไว้เพื่อทดสอบจุดควบคุม และ สร้างเบลนเชปต้นแบบที่สามารถนาไปใช้งาน
ได้ต่อไป โดยลักษณะของโพลิกอนถูกจัดเรียงเป็นวงรอบดวงตา และ ริมฝีปากตามหลักการจัดการโพลิโฟลว ซึ่งในบริเวณ
ดังกล่าวมีความหนาแน่นของโพลิกอนมากกว่าส่วนอืน่ ของใบหน้าเพื่อเก็บรายละเอียดค่าการควบคุมจากกระดูก และ เส้น
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ส่วนโครงสร้างกระดูก

ภาพที่ 14 ภาพกระดูกภายใต้โมเดลโพลิกอนต้นแบบใบหน้า
วัตถุประสงค์ของการสร้างกระดูกมีไว้เพื่อกาหนดค่าน้าหรักให้กับพื้นผิวใกล้เคียง แล้วยังสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นแกน
กระดูกให้กับโมเดลใบหน้าอื่นๆในอนาคตได้อีกด้วย
ส่วนสาคัญของตัวกระดูกแบ่งเป็น ส่วนขยับได้ และ ส่วนที่ขยับไม่ได้ ส่วนที่ขยับไม่ได้จะไม่มีการสร้างเส้นควบคุมไว้
ได้แก่ส่วนของกระโหลกส่วนบนตั้งแต่ริมฝีปากบนขึ้นไป ในส่วนกระดูกที่ที่ขยับได้ไก้แก่ส่วนของคางที่มีจุดหมุนที่บริเว ณกราม
เลียนแบบกระดูกจริง โดยมีเส้นควบคุมอยู่ที่ปลายคาง
ส่วนเส้นควบคุม

ภาพที่ 15 ภาพเส้นควบคุม
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การสร้างตัวควบคุมส่วนต่าง ๆ ของเซ็ตอัพต้นแบบ
เส้นควบคุมบนใบหน้าถูกออกแบบให้เลียนแบบแนวการวางตัวของกล้ามเนื้อจริง เพื่อให้ศิลปินผู้ใช้เข้าใจการทางาน
ได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานโดยไม่จาเป็นต้องมีคาอธิบายเพิ่มเติม

ภาพที่ 16 ภาพเส้นควบคุมเปรียบเทียบกับรูปแบบกล้ามเนื้อใบหน้าจริง
ที่มา : หนังสือ The Artist’s Complete Guide to Facial Expression. Watson-Guptill, 1990.
โดยเส้นควบคุมนี้เป็นส่วนควบคุมโครงสร้างภายใน 2 ชนิด ได้แก่กระดูก และ วัตถุอิธพิ ล (Influence Object)
และยังทาหน้าที่เป็นวัตถุอิธพิ ลด้วยตัวเส้นเอง ทั้งหมดทางานประกอบกันเพื่อสร้างค่าน้าหนัก (weight) โดยไม่จาเป็นต้อง
ทาการเปลี่ยนแปลงค่าน้าหนักเพิ่มในภายหลังอีก (การใช้ Paint Skin Weight Tools)

ภาพที่ 17 กระดูกสีแดงคือส่วนที่ถูกควบคุมโดยเส้นควบคุมหลัก (DH_mover_MAINCTRL) และ เส้นควบคุมปลายคาง
(DH_ChinCTRL) เพื่อเลียนแบบการอ้าและหุบของขากรรไกร วัตถุทรงกลงภายในแก้ม ทาหน้าที่เป็นวัตถอิธพิ ล
ถูกควบคุมโดยเส้นคุบคุมบริเวณแก้ม (DH_CheekL และ DH_CheekR) และ
เส้นควบคุมอื่นๆโดยเฉพาะบริเวณปากและรอบดวงตา ตัวเส้นควบคุมจะทาหน้าที่เป็นวัตถุอิธพิ ลดัวยตัวเอง
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วิเคราะห์การทํางานของโครงสร้างการเซ็ตอับต้นแบบสําหรับช่วยสร้างเบลนเชปถึงความสอดคล้องกับหลักการการออกแ
บบตัวละคร และ จัดทําโมเดลใบหน้า
การสร้างโมเดลโดยเฉพาะส่วนของใบหน้าของตัวละครใด ๆ ไม่วา่ จะเป็นตัวละครที่สมจริงหรือเป็นรูปแบบที่ถูก
ลดทอนรายละเอียดจนเป็นแบบการ์ตูนหรือภาพล้อแล้ว หลักการสาคัญคือการเรียงตัวของโพลิกอนบนใบหน้าของตัวละคร
ล้วนต้องอ้างอิงจากการเรียงตัวของกล้ามเนื้อจริงเช่ยเดียวกับหลักการที่นามาใช้สร้างเส้นควบคุม

ภาพที่ 18 การวิเคราะห์ลักษณะของตัวลครที่สัมพันธ์กับเรื่องหรือโลกของตัวละครนั้น ๆ

ภาพที่ 19 ตัวอย่างโมเดลใบหน้าแบบสมจริง และ การเรียงตัวของโพลิกอน
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างโมเดลใบหน้าแบบการ์ตูน และ การเรียงตัวของโพลิกอน
การเซ็ตอับโมเดลใบหน้าด้วยเครื่องมือทีส่ ร้างขึ้นนั้น จากการอ้างอิงการทางานของกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยเส้นควบคุม
ทาให้สามารถตัดแปลงโมเดลต้นแบบให้เข้ากับรูปแบบโมเดลใดๆได้ ทั้งแบบสมจริงหรือแบบการ์ตูน

ภาพที่ 20 ตัวอย่างการดัดโครงสร้างต้นแบบให้เข้ากับโมเดลใบหน้าแบบการ์ตูน
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ในส่วนวิจัยพัฒนากระบวนการสร้างตัวช่วยสร้างเบลนเชปบนโปรแกรมมายานั้น ได้นาความสามารถของโปรแกรม
มาประยุกต์ให้เข้ากับโครงสร้างกายวิภาคและรักษณะของโมเดลสามมิติ รวมถึงหลักการสร้างตัวละคร โดยการทางานของ
กระบวนการนี้ แบ่งได้เป็นสองช่วง คือ

ภาพที่ 21 ช่วงที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างโมเดลต้นแบบ และ ระบบเส้นควบคุมโดยอาศัยกระดูกร่วมกับวัตถุอิธพิ ล
จากภาพที่ 21 ช่วงที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างโมเดลต้นแบบ และ ระบบเส้นควบคุมโดยอาศัยกระดูกร่วมกับ
วัตถุอิธพิ ล โดยแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 1 สร้างโมเดลใบหน้าต้นแบบโดยเรียงโพลิกอนตามลักษณะกล้ามเนื้อจริง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างกระดูกเป็นโครงสร้างหลัก สร้างเส้นควบคุมตามลักษณะกล้ามเนื้อ และ
ประยุกต์แนวความคิดของ FACS มาใช้ รวมทั้งตั้งชื่อเพื่อง่ายต่อการจัดการในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงกระดูก วัตถุอิธพิ ล และ เส้นควบคุม และ ทดสอบการทางานของการเชื่อมโยง

ภาพที่ 22 ช่วงที่ 2 การทดสอบโครงสร้างโมเดลต้นแบบ และ ระบบเส้นควบคุม
จากภาพที่ 22 ช่วงที่ 2 การทดสอบโครงสร้างโมเดลต้นแบบ โดยแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอนย่อย คือ
ขั้นตอนที่ 1 นาโมเดลใบหน้าที่สร้างไว้เพื่อทดสอบมาทดลองกับโครงสร้างโมเดลต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบปรับแต่งโครงสร้างโมเดลต้นแบบให้เข้ากับตัวโมเดลใบหน้าที่นาเข้ามา
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบเชื่อมโยงโครงกระดูกจากโครงสร้างโมเดลต้นแบบ และ วัตถุอิธพิ ล โดยกาหนดค่าให้โครงสร้าง
โมเดลต้นแบบเป็นวัตถุอิธพิ ลต่อโมเดลที่นาเข้า

ภาพที่ 23 ภาพขยายการตั้งค่าของช่วงการทดสอบโครงสร้างโมเดลต้นแบบขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4 ทาการทดสอบปรับแต่งโมเดลที่นาเข้าโดยอาศัยเพียงเส้นควบคุมในส่วนต่างๆ
ขั้นตอนที่ 5 สร้างฐานข้อมูลใบหน้าเพื่อทาเบลนเชปจากขั้นตอนที่ 4
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จากการสร้างและทดสอบโครงสร้างโมเดลต้นแบบ และ ระบบเส้นควบคุม พบว่าสามารถปรับแต่งให้เข้ากับ
โมเดลที่นาเข้ามาได้ ทั้งการย่อ และ ขยายส่วนอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงขนาดของโครงสร้าง (Scale) ด้วยเช่นกัน
การปรับแต่งเส้นควบคุมทาได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมเพื่อปรับลดขนาดหรือหมุน (Rotate)
ได้และควบคุมได้ดีโดยเฉพาะเส้นควบคุมรอบดวงตา และ สามารถคืนค่าเดิมได้เพื่อลดอิธพิ ลต่อโมเดล

ภาพที่ 24 เส้นควบคุมรอบดวงตา ด้านซ้ายปรับแต่งโดยผู้วจิ ัย ด้านขวาปรับแต่งด้วยการส่งค่ากลับด้านจากฝั่งซ้าย

ภาพที่ 25 สร้างฐานข้อมูลใบหน้าเพื่อทาเบลนเชปจากการทดสอบเส้นควบคุมรอบดวงตา
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ภาพที่ 26 เส้นควบคุมรอบริมฝีปาก และ ผลการใช้เส้นควบคุม
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากระบวนการทางานที่ซ้าซ้อนในกระบวนการสร้างเอนิเมชันโดยเฉพาะส่วนการแสดงอารมณ์
ของตัวละครสามมิติ ซึ่งทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ มักนิยมใช้โปรแกรมมายาในการทางานเอนิเมชันเป็นส่วนใหญ่
เพราะด้วยลักษณะขั้นตอนการทางานที่เป็นสากล ประกอบกับเครื่องมือที่ใช้ นั้นสะดวก ตัวโปรแกรมเองนั้นเครื่องมือที่ถูก
สร้างโดยผ่านมุมมองของ นักวิทยาศาสตร์ และ นักคณิตศาสตร์ ซึ่งทาให้รูปแบบโปรแกรมนั้นไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
และ การใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ที่มีทกั ษะทางศิลป ะ ปัญหาที่พบได้มีอยู่จริง และ มีผลต่อกระบวนการทางานทาให้ต้อง
มีการตรวจทานซ้าหลายครั้ง และ การแก้งานที่ซ้าซ้อน การสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการใบหน้าของตัวละครนับเป็น
ส่วนสาคัญหนึ่งที่ช่วยลดความซ้าซ้อน และ สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดรวมทั้งช่วยสื่อสารระ หว่างสองแผนกการทางานให้
สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นด้วย
ในส่วนขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบโครงสร้างโมเดลต้นแบบ และ ระบบเส้นควบคุม ได้ผลว่าสามารถทาได้ โดยใช้
เครื่องมือพื้นฐานจากตัวโปรแกรมมายา และ สร้างตัวควบคุมที่ไม่ ซับซ้อนโดยอาศัยคุณสมบัติของวัตถุอิธพิ ลแทนการจัดก าร
ค่าน้าหนัก แต่ยังต้องพัฒนา และ ปรับปรุงต่อไปในส่วนของริมฝีปาก และ จัดทาเป็นส่วนเสริมด้วยภาษาไพธอนเพื่อขยายผล
การทดลองต่อไป
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้สามารถต่อยอดไปเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโปรแกรมส่วนเสริมสาหรับโปรแกรมมายาโดยใช้เมลสคริปต์
(Mel Script) หรือ พัฒนาด้วยภาษาไพธอนต่อไปเพื่อสามารถต่อยอดเป็นส่วนเสริมสาหรับโปรแกรมโอเพนซอร์ส เช่น
เบลนเดอร์ได้ต่อไปในอนาคต
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
The Development of Computer Assisted Instruction by SDLC Theory,
Case Study: Basketball
ธนัชพร โสพรม1, กฤติกา สังขวดี2 และปัญญา สังขวดี3
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1 )พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การวิจัยคือ นิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจานวน 59คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บาสเกตบอล จานวน 11
หน่วย3)แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4)แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5)แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนิสิตทีม่ ีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย(x) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
ดาเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน1) กาหนดปัญหา (Problem Definition) 2)
วิเคราะห์( Analysis) 3) ออกแบบ (Design) 4) พัฒนาบทเรียน (Lesson Development) 5) ทดสอบโปรแกรม (Program
Testing) 6) ติดตั้ง(Implementation) และจากการประเมินคุณภาพ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นการระบุปัญหา 2)ขั้นการวัด 3)
การวิเคราะห์ 4) ขั้นการปรับปรุง 5) ขั้นการควบคุม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 82.80/85.17 ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)
ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอลอยู่
ในระดับดี(x = 4.18 S.D=0.53)
คาสาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, SDLC, บาสเกตบอล
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Abstract
The purposes of this study were 1) to develop Computer Assisted Instruction by SDLC theory,
case study: basketball and find the efficiency according to the criteria of 80/80,2) to compare the
achievement of pre-study and post-study of Computer Assisted Instruction by SDLC theory, case study:
basketball, 3) to study the satisfaction of the development of Computer Assisted Instruction by SDLC
theory, case study: basketball. The sampling group using in this study were the students in Physical
Education and Exercise Science Program, Faculty of Education, Naresuan University 59people. The tools
using in this study were 1) the structured interview, 2) Computer Assisted Instruction by SDLC theory, case
study: basketball 11 units,3) the quality assessment of Computer Assisted Instruction lesson, 4) the
learning achievement test, and 5) the satisfaction questionnaires of the students toward Computer
Assisted Instruction. The statistics using in this study were mean(x), standard deviation (S.D) and t-test.
The results of the study have revealed that 1) the results of the development of Computer
Assisted Instruction by SDLC theory, case study: basketball were processed by the steps of SDLC
developing cycle which composed of 6 steps: 1) Problem Definition, 2) Analysis, 3) Design, 4) Lesson
Development, 5) Program Testing, and 6) Implementation, and the evaluation which composed of 5
steps:1)Problem Defining, 2) Measuring, 3) Analyzing,4) Improving, and 5) Controlling that had the
efficiency effectively meet the criteria at 82.80/85.17 which the setting criteria was 80/80. 2) The
comparison’s result of the achievement between pre-study and post-study of the students who had
studied Computer Assisted Instruction by SDLC theory, case study: basketball found that post-study was
higher than pre-study with statistical significance at the level of .05 3) The result of the satisfaction
assessment of Computer Assisted Instruction by SDLC theory, case study: basketball was in a high level (x
= 4.18, S.D =0.53)
Keywords: Computer Assisted Instruction, SDLC, Basketball
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บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ( Information Technology : IT) ทั้งคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเจริญก้าวหน้าไป
อย่างรวดเร็ว และมีความสาคัญสาหรับการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้สามารถทาได้
หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่สะดวกใช้ต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอนอย่างโปรแกรม เครือข่ายสังคมโปรแกรม PHP,โปรแกรม
My SQL เป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทางราชการเริ่มนามาขยายผลสู่โรงเรียนเมื่อปี ค.ศ. 2012มีลักษณะการใช้
งานคล้ายกับเว็บแบบLMS (learning management system) จะมีuser interfaceคล้ายกับ facebook เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์สาหรับ ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถ
ติดต่อสื่อสารทางานร่วมกันแบ่งปันเนื้อหาสามารถเข้าถึงการบ้านสมุดเกรดและประกาศจากทางโรงเรียนได้สะดวกมากขึ้น
นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้ ซึ่งเว็บไซต์นี้สามารถสร้างแบบฝึกหัดแบบทดสอบโพล
สามารถเก็บคะแนนและรวมคะแนนจากแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้ (วรวิทย์ วงศ์ไชยวงคต,2555)
การเรียนการสอนในรายวิชาวิชากีฬาและการออกกาลังกาย เรื่องบาสเกตบอล เป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ก็มีทฤษฏีเข้ามาสอดแทรกในชั่วโมงเรียน ทาให้การเรียนการสอนในห้องเรียนไม่น่าสนใจ และมีความน่าเบื่อ และได้
ความรู้น้อยลงทาให้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ลดลงด้วย และจากความสาคัญและบทบาทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการ
จัดการเรียน การสอน ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องบาสเกตบอล เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาในการเรียนรู้และทาให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนซึ่งนักศึกษา สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้และเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นต่อไป
บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่นิยมและรู้จักกันทั่วโลก ซึ่งการแข่งขันบาสเกตบอลต้องอาศัย การตัดสินใจที่รวดเร็ว ความ
แม่นยาและความคล่องแคล่วการเล่นบาสเกตบอลที่ดีนั้นต้องอาศัยสมรรถภาพทางกายที่แสดงถึงทักษะทางการกีฬาหลายด้าน
ดังนี้ ด้านการทรงท่าในระดับดี ด้านการประสานสัมพันธ์ในระดับดีมาก ด้านปฏิกิริยาการตอบสนองในประดับดีมาก ความ
คล่องแคล่วในระดับดีมาก กาลังในระดับดีมาก ความเร็วหรือความไวในระดับดี 21 การฝึกนักกีฬาบาสเกตบอลมีทั้งการฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความเร็วและความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ โดยการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใน
นักกีฬาบาสเกตบอลมักเป็นโปรแกรมการฝึกแบบมีแรงต้าน ( Resistance-training program) ท่าในการฝึกมักเน้นกล้ามเนื้อ
แขนและกล้ามเนื้อขา เช่น power clean, push press (Jeffreys,2002)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง การพัฒนาบทเรียน ในรูปแบบ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมาก
ที่สุด โดยมีเป้าหมายที่สาคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเทคโนโลยีที่เป็นตัวกลางในการใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษาทบทวน
สื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ
(FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะ
ประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
(Kendall Tyler,2005) ได้อธิบายไว้ว่า วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) หรือ
วงจรการพัฒนาระบบเรียกย่อๆว่า SDLC เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการคือการ
นาไปใช้งาน การพัฒนาระบบด้วยเครื่องมือ SDLC จะช่วยให้ระบบที่ได้มีประสิทธิภาพที่ดี ขั้นตอนการพัฒนาระบบมีอยู่
ด้วยกัน 7 ขั้นตอนของ SDLC Methodology ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดปัญหา ( Problem Definition) ขั้นตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์ระบบ (Analysis) ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ (Design ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ (Development) ขั้นตอน
ที่ 5 การทดสอบระบบ ( Testing) ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ ( Implementation) ขั้นตอนที่ 7 การบารุงรักษา
(Maintenance)
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมองเห็นความสาคัญของการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี
SDLC
กรณีศึกษาบาสเกตบอล เป็นการบูรณาการเรียนการสอนเลือกสื่อสารสอนที่เหมาะสมกับการเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมี
คุณภาพ ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล และหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี
SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
สมมุติฐาน
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี
บาสเกตบอลอยู่ในระดับดี

SDLC กรณีศึกษา

นิยามคาศัพท์
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC
กรณีศึกษาบาสเกตบอล 11บทเรียนได้แก่หน่วยที1่ ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 2 การบาดเจ็บจากการ
เล่นกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬาบาสเกตบอลหน่วยที่ 3 ทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล หน่วยที่ 4
การถือลูกบาสเกตบอล หน่วยที่5 การส่ง-รับลูกบาสเกตบอลหน่วยที่ 6 การป้องกันหน่วยที่ 7 การยิงประตูหน่วยที่ 8ทักษะการ
เล่นทีมหน่วยที่ 9 การแข่งขัน หน่วยที่10 เทคนิคการฝึก หน่วย 11 กฎกติกา การเล่นทีมและการแข่งขัน
2. ทฤษฎี SDLC หมายถึง องค์ประกอบในการวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการ 6 ขั้นตอน1)
กาหนดปัญหา ( Problem Definition) 2) วิเคราะห์( Analysis) 3) ออกแบบ ( Design) 4) พัฒนาบทเรียน (Lesson
Development) 5) ทดสอบโปรแกรม (Program Testing) 6) ติดตั้ง(Implementation)
3.การประเมินคุณภาพหมายถึง ขั้นตอนวิธีการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อนาไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยวิธีการหาคุณภาพจากข้อคาถาม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นการระบุปัญหา2)ขั้นการวัด 3) การวิเคราะห์ 4)
ขั้นการปรับปรุง 5) ขั้นการควบคุม
4. บาสเกตบอล หมายถึง กีฬาที่เรียกว่าบาสเกตบอล ซึ่งแบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เล่น 5 คน
พยายามทาคะแนนโดยการโยนลูกเข้าห่วงหรือตะกร้า ภายใต้กติกาการเล่นมาตรฐาน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 69คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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นเรศวรจานวน59 คน (ปกรณ์ ประจันบาน ,2559)กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่
(Yamane,1967)ที่ระดับความเชื่อมั่น( confidence internal)ไว้ที่95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5 % สูตร
การคานวณ ดังนี้
N
𝑛=
2
1+N e

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N =ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
e =ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างกาหนดให้เท่ากับ 5 %
แทนค่า
𝑛=

69
1+69 0.05

2

𝑛 = 59
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล ประกอบด้วย 11 หน่วย
การเรียนรู้ ได้แก่
4.1 ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล
4.2 การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬาบาสเกตบอล
4.3 ทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล
4.4 การถือลูกบาสเกตบอล
4.5 การส่ง-รับลูกบาสเกตบอล
4.6 การป้องกัน
4.7 การยิงประตู
4.8 ทักษะการเล่นทีม
4.9 การแข่งขัน
4.10 เทคนิคการฝึก
4.11 กฎกติกา การเล่นทีมและการแข่งขัน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน
หน้าจอ ด้านแสดงผล ด้านเทคโนโลยีและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้ผ่านการตรวจสอบค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 นาไปใช้ได้
2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอลผู้วิจัยได้นาการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์บทเรียนดาเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 1) กาหนด
ปัญหา (Problem Definition) 2) วิเคราะห์( Analysis) 3) ออกแบบ (Design) 4) พัฒนาบทเรียน (Lesson Development)
5) ทดสอบโปรแกรม (Program Testing) 6) ติดตั้ง(Implementation) และจากการประเมินคุณภาพ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้น
การระบุปัญหา 2)ขั้นการวัด 3) การวิเคราะห์ 4) ขั้นการปรับปรุง 5) ขั้นการควบคุม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบ
คุณภาพ มีคุณภาพในระดับดี(𝑥 = 4.31,S.D = 0.58)ผ่านเกณฑ์และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างได้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บาสเกตบอล เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ผ่านการ
ตรวจสอบค่า IOC พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.39 – 0.67 ค่าอานาจจาแนก ระหว่าง
0.39 –0.71 และค่าความเชื่อมมั่น เท่ากับ 0.89
4. แบบทดสอบความพึงพอใจการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอลผ่านการตรวจสอบค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 -1.00
5. แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอลซึ่งกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอน 1 พัฒนาบทเรียน 11 หน่วย
วิเคราะห์ออกแบบตามแนวทฤษฎี SDLC โดยการออกแบบ 1) กาหนดปัญหา (Problem Definition) 2) วิเคราะห์(Analysis)
3) ออกแบบ (Design) 4) พัฒนาบทเรียน (Lesson Development) 5) ทดสอบโปรแกรม (Program Testing) 6) ติดตั้ง
(Implementation) ขั้นตอน 2 รูปแบบการสอน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นการระบุปัญหา 2) ขั้นการวัด 3) การวิเคราะห์ 4)
ขั้นการปรับปรุง 5) ขั้นการควบคุม ขั้นตอน3 ขั้นการทดลองหาความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาบทเรียนและการเก็บข้อมูล
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฏี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บาสเกตบอล เนื้อหาบทเรียนทั้งสิ้น 11หน่วย
ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายในกีฬาบาสเกตบอลทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลการถือลูกบาสเกตบอลการส่ง-รับลูกบาสเกตบอล
การป้องกันการยิงประตูทักษะการเล่นทีมการแข่งขันเทคนิคการฝึกกฎกติกา การเล่นทีมและการแข่งขัน
2) วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหา ออกแบบบทเรียน ออกแบบหน้าจอ
3) ออกแบบสตอรี่บอร์ดเอกสารงานบทเรียน กาหนดสี กาหนดผังภาพ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง
4) พัฒนาโปรแกรม สร้างแบบทดสอบผ่าน Google from และแบบประเมิน
5) ทดสอบโปรแกรมด้านความถูกต้องในการวางผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ดูแลระบบ
6) การติดตั้งและการนาไปใช้ผ่านเว็บออนไลน์
7) ผู้วิจัยดาเนินการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง
8) ผู้วิจัยแนะนาวิธีการเข้าถึงโปรแกรมโดยใช้ภาพคิวอาร์โค้ดเพื่อเรียกใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
9) ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน(Posttest)กับกลุ่มตัวอย่าง
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10) ให้นิสิตทาแบบทดสอบความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล
11) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล
2. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
3. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC
กรณีศึกษาบาสเกตบอลใช้ค่าเฉลี่ย ( Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( StandardDeviation)จากนั้นแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยเป็นระดับความพึงพอใจ (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชยม,2555)

ภาพที1่ วิเคราะห์ขั้นตอน SDLC การพัฒนาบทเรียนบาสเกตบอล
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยเลือก ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นการระบุปัญหา 2)ขั้นการวัด 3) การวิเคราะห์ 4) ขั้นการปรับปรุง 5)ขั้นการควบคุมโดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
ขั้นตอน
1)ขั้นการระบุปัญหา

กิจกรรม
การติดต่อผู้สอน
บทเรียนเว็บออนไลน์

2)ขั้นการวัด

เครื่องมือ
e-mail
line
facebook
บทเรียนบาสเกตบอล

บทเรียน 11 เนื้อหา บาสเกตบอล
- เอกสาร
- วีดีโอ
3) การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์การประเมิน
แบบทดสอบ
4) ขั้นการปรับปรุง
ประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียน
เว็บ ,คิวอาร์โค้ด
5) ขั้นการควบคุม
แบบประเมินการเรียน
รายงานผู้เข้าเรียน ,รายงานผลการเรียน
จากตารางที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอลมีการวิเคราะห์คุณภาพ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วยการระบุปัญหา การวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง การควบคุม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตด้วยเครื่องมือบทเรียนผ่านเว็บ
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอลโดยออกแบบข้อคาถาม 4ด้าน ด้านเนื้อหา ด้านการใช้งาน ด้านหน้าจอ ด้านแสดงผลและใช้แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scal) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท(Likert) (เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย,2555)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล ในการดาเนินการทดลอง ผู้วิจัย ใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง ( One-group pretest - posttest design) ดาเนินการทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้ขั้นก่อนการทดลองเป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการทดลองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองขั้นทดลองเป็นขั้นที่ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เตรียมไว้มีการดาเนินการโดยการจัดเตรียมกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้ารับการทดลอง และเรียนบทเรียน
ประเมินผลการเรียนด้วยแบบทดสอบและประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัย

ภาพที่ 1 ภาพหน้าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องบาสเกตบอล
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ภาพที่ 2 หน้าเข้าสู่บทเรียน

ภาพที3่ หน้าเมนูหลัก ซึ่งจะเป็นหน้าที่เชื่อมโยงไปสู่ส่วนต่างๆของบทเรียน

ภาพที่ 4หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน
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ภาพที่ 5 หน้าเนื้อหาของบทเรียนบาสเกตบอล

ภาพที่ 6 แสดงแบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตาม
แนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล
การประเมิน
ก่อนเรียน
หลังเรียน
*.05

𝑥
21.80
35.00

S.D
1.56
0.00

Mean

S.D

t

Sig.(1-tailed)

13.20

1.56

64.92*

0.0000

จากตาราง พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนิสิต มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ
21.80 คะแนน และ 35.00
คะแนน ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนิสิตสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว
ทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา บาสเกตบอลของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต โดยผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
S.D.
0.83
0.54
0.44
0.54

𝒙

รายการประเมิน

แปลผล

1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
4.20
ดี
2. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ
4.40
ดี
3. ความเหมาะสมของตาแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ
4.20
ดี
4. ความเหมาะสมของการใช้สีตัวอักษร การใช้สีพื้นหลังและการใช้
4.40
ดี
รูปภาพประกอบ
รวมค่าเฉลี่ย
4.30
0.16
ดี
จากตารางที่ 3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x = 4.20 S.D. =0.83)
ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละหน้าจอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x = 4.40 S.D. =0.54) ความ
เหมาะสมของตาแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x = 4.20 S.D. =0.44) และความ
เหมาะสมของการใช้สีตัวอักษร การใช้สีพื้นหลังและการใช้รูปภาพประกอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( x = 4.40 S.D.
=0.54) โดยในภาพรวมมีคะแนนรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x = 4.30 S.D. =0.16)
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล
รายการ

𝐱

S.D.

1. การชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลาดับขั้นตอนเข้าใจง่าย
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี
SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอลสามารถทบทวนบทเรียนและกิจกรรมได้สะดวก
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี
SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอลสามารถเรียกเชื่อมโยงจากข้อมูลเนื้อหาเว็บอื่นๆ ได้ตรงความ
ต้องการ
5. การจัดกิจกรรมเรียนรู้มีระยะเวลาที่เหมาะสม
6. การสร้างบรรยากาศส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. รูปแบบตัวอักษรชัดเจนและอ่านง่าย
8. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
9. เครื่องมือ/สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสมทันสมัย
10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นทางานร่วมกัน
หรือเรียนรู้ด้วยตัวเอง

4.77
4.01
4.10

0.41
0.22
0.35

ระดับความ
พึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ดี

4.05

0.53

ดี

4.10
4.05
4.15
4.15
4.22
4.27

0.48
0.53
0.66
0.73
0.67
0.77

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

รวมค่าเฉลี่ย

4.18

0.53

ดี

379

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนว
ทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล ของนิสิต มีความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x = 4.18 S.D =0.53)
คะแนนความพึงพอใจสามอันดับแรก คือการชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดี (x = 4.77 S.D =0.41) และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นทางานร่วมกันหรือเรียนรู้ด้วย
ตัวเองโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(x =4.27 S.D =0.77) และเครื่องมือ/สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความเหมาะสม
ทันสมัยด้วยโดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(x =4.22 S.D =0.67)
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล พบว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 82.80/85.17 ทั้งนี้จาการวิเคราะห์สังเคราะห์ดาเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ
SDLC ประกอบด้วย 6 กาหนดปัญหา (Problem Definition) 2) วิเคราะห์(Analysis) 3) ออกแบบ (Design) 4) พัฒนา
บทเรียน (Lesson Development) 5) ทดสอบโปรแกรม (Program Testing) 6) ติดตั้ง(Implementation) เนื้อหาบทเรียน
ทั้งสิ้น 11 หน่วย หน่วยที1่ ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล หน่วยที2่ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในกีฬาบาสเกตบอล หน่วยที3่ ทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล หน่วยที4่ การถือลูก
บาสเกตบอล หน่วยที5่ การส่ง-รับลูกบาสเกตบอล หน่วยที6่ การป้องกัน หน่วยที่7 การยิงประตู หน่วยที่8ทักษะการเล่นทีม
หน่วยที9่ การแข่งขัน หน่วยที่10 เทคนิคการฝึก หน่วย 11 กฎกติกา การเล่นทีมและการแข่งขัน การติดตั้งและการนาไปใช้
ผ่านเว็บออนไลน์สื่อการเรียนและให้นิสิตอ่านผ่านรหัสข้อมูลคิวอาร์โค้ดเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สอดคล้องกับนารีรัตน์ ศรีสนิท(2557:1-7) ผลการวิจัยที่สาคัญพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างคาสมาส สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีการวิเคราะห์คุณภาพตามวิธีการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1)ขั้นการ
ระบุปัญหา 2) ขั้นการวัด 3) การวิเคราะห์ 4) ขั้นการปรับปรุง 5) ขั้นการควบคุม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ 1. ความสามารถในการเข้าใช้งานตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 2. ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นาเสนอในแต่ละ
หน้าจอ 3. ความเหมาะสมของตาแหน่งการจัดวางส่วนต่างๆ บนจอภาพ 4. ความเหมาะสมของการใช้สีตัวอักษร การใช้สีพื้น
หลังและการใช้รูปภาพประกอบ โดยในภาพรวมมีคะแนนรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (x = 4.30 S.D. =0.16)สอดคล้องกับเอ
กรินทร์ วิจิตต์พันธ์ (2556:1-9) ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 90.10/86.23 ซึ่งสูงเกณฑ์ 85/85 ที่ตั้ง
สมมติฐานไว้สรุปได้ว่าบทเรียนออนไลน์ วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอลผู้วิจัยทาการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบโดยหาค่า
ความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพบทเรียน
จากผู้เชี่ยวชาญจนมีความเหมาะสมก่อนนาไปใช้จริง ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับพรชลัต สุขแก้ว และ ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2557 :684 -692)เพื่อศึกษาผลของการ
จัดกิจกรรมโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็กวัยอนุบาลใน 4 ด้านได้แก่ ความว่องไว ความสมดุล ความสัมพันธ์ของ
ประสาทและกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัว กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันและเนิร์สเซอรี่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน จานวน 12 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถภาพทาง
กลไกของเด็กวัยอนุบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
หลังการทดลอง เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมโยคะมีสมรรถภาพทางกลไกสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอล ผลแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษา
บาสเกตบอลโดยผู้ใช้โปรแกรมโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี(x = 4.18 S.D =0.53)สอดคล้องกับอารีรัตน์ ฉวีธรรมวัฒน์
380

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

(2555) ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับดีถึงดีมากทุกด้าน ก่อนและหลังการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t =
.62,p<.001) โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ความรู้เรื่อง
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด ทาให้เด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดมีความรู้หลังเรียนเพิ่มขึ้นจึงควรส่งเสริมการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
โดยสรุป ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC
กรณีศึกษาบาสเกตบอล เนื่องจาก ผู้วิจัยได้เสริมบทเรียนวีดีโอ ภาพ และความเหมาะสมของแบบฝึก ทาให้การเรียนเนื้อหา
ทฤษฎีมีความเหมาะสมและมีความน่าสนใจในรูปแบบการเรียนที่มีทั้งภาพ และความสวยงามจึงเหมาะสมกับการนาเสนอ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอลกับกิจกรรมทาง
พลศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีกิจกรรมความสนใจ ความรู้ ทบทวนบทเรียนทางพลศึกษาได้ตลอดเวลา และเป็นการ
ทบทวนความรู้ได้ทุกที่ ทุกสถานที่ก่อนการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวทฤษฎี SDLC กรณีศึกษาบาสเกตบอล จะมีการทบทวน
หลักการทางทฤษฎี กติกา ได้ด้วยตนเอง ทาให้นิสิตที่เรียนพัฒนาตนเองอย่างดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการฝึกสมรรถภาพ นักกีฬาบาสเกตบอลและควรส่งเสริมให้
พัฒนาสื่อการเรียนวิชาทางพลศึกษาที่หลากหลาย
2. ควรมีการทดลองใช้บทเรียนแบบฝึกหัด ปฏิบัติโดยให้นิสิตกลับไปเรียนรู้ก่อนเพื่อ มีจัดกลุ่มสัมพันธ์ได้ตรง
เป้าหมายกิจกรรม
3. ควรมีการส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการสืบค้นเพื่อการเสริมทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยี
กับนิสิตที่ฝึกกิจกรรมทางพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นและพัฒนาระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้ า
หลวง ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดการโดยใช้ระบบเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป มีการติดตั้งโปรแกรมและทางานบนฮาร์ดดิสต์
เมื่อมีการใช้งานจานวนมาก จะเกิดปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ สุดท้ายไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
ในการเรียนการสอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยระบบดังกล่าวจะทางาน
อยู่ในรูปแบบ Diskless ไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพื่อง่ายต่อการดูแล ทั้งยังไม่มี
ความเสี่ยงในการติดไวรัสและมีความยืดหยุ่นในด้านการอัพเดทซอฟท์แวร์ จากการประยุกต์ระบบการจัดการเครื่องลูก ข่าย ผล
ออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับของการใช้งานและเป็นไปได้ด้วยดีจากทฤษฎีสมมติฐานที่ได้ออกแบบ ซึ่งกระบวนการการทางาน
หลังจากการติดตั้ง มีกระบวนการการทางานลดลง โดยในการทางานผู้ลงโปรแกรมไม่จาเป็นต้องลงทุกเครื่อง จะลงที่เ ครื่องแม่
ข่ายเท่านั้น การใช้งานและการนาไปใช้ในการสอนจะมีกระบวนการที่เร็วขึ้น มีความเสถียรมากขึ้น เเมื่อเกิดปัญหาในการใช้
งานสามารถทาการรีเซ็ตเครื่อง เพื่อเรียกตัวซอฟแวร์หลักจากตัวแม่ใหม่เพื่อทาการรีเซ็ตปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ และถ้าอาจารย์
แต่ล่ะท่านต้องการที่จะลงโปรแกรมก็สามารถติดตั้งที่ตัวแม่ของระบบได้เลย จากนั้นทาการแจ้งนักศึกษาทุกคนในห้องเพื่อทา
การรีเซ็ตเครื่อง และเครื่องก็จะทาการดึงโปรแกรม โดยอัตโนมัติ ซึ่งประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
มากขึ้น
คาสาคัญ: ระบบจัดการเครื่องลูกข่าย, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, ความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
Abstract
The purpuse of this research was study and improve computer laboratory system in Mae Fah
Luang University. The system before start this project was the same as standard computer system, all
program are install in harddisk, it will face the computer problem such as computer virus, unresponsive
program, program error and cannot use for lab lesson in the end. The researcher applied diskless
management system for laboratory in Mae Fah Luang University in order to make it easy for maintenance,
no virus interfere, easy update software due to the core program in the server. For example the lecturer
need only one time setup in the server instead of every computers in laboratory, after finish setup the
client will automatic update like the system in the server. This new system make computer laboratory
use less maintenance and improve classroom teaching efficiency.
Keywords: Diskless, SAN Technology, IT Knowledge, Laboratory management
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บทนา
ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน มีการจัดการโดยใช้ระบบเดียวกับ
คอมพิวเตอร์ทั่วไป คือมีการติดตั้งโปรแกรมการใช้งานและทางานบนฮาร์ดดิสต์ เมื่อมีการใช้งานจากนักศึกษาจานวนมาก ทา
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีปัญหาตามมาคือ การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้และสุดท้าย
คือไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนได้
ทีมผู้พัฒนาจึงได้ศึกษาเรื่องระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างระบบจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบบดังกล่าวจะทางานอยู่ในรูปแบบ Diskless คือ ไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ จะมีอยู่เพียงที่เดียวคือเครื่องแม่ข่ายในแต่ละห้องเท่านั้น ซึ่งจะทาให้ง่ายต่อ
การดูแลในส่วนของการดูแลรักษาระบบการทางาน ทั้งยังไม่มีความเสี่ยงในการติดไวรัสและมีความยืดหยุ่นในด้านการอัพเดท
ซอฟท์แวร์ต่างๆ
อีกทั้งยังมีการระบุตัวตนของนักศึกษาในการที่ทาการเข้าระบบเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัย ทาให้นักศึกษาไม่พลาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยและยังเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาอีกด้วย โดยทางผู้พัฒนาจะทาการออกแบบระบบดังกล่าวทั้งหมดให้อยู่ในรูป
ของระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์ โดยในการออกแบบระบบปฏิบัติการในลักษณะนี้ ข้อมูล และเนื้อหาในการเรียนการสอนจะถูกเก็บและบริหาร
จัดการที่เครื่องแม่ข่ายเป็นศูนย์กลางของข้อมูล รวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่บนเครื่องแม่
ข่าย เมื่อเริ่มทาการเรียนการสอน เครื่องลูกข่าย (เครื่องนักศึกษา) จาทาการดึงโปรแกรม ตัวอย่าง และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนทั้งหมดจากเครื่องแม่ข่ายมาไว้ที่หน่วยความจาของเครื่องตัวเอง ทาให้สามารถทาการเรียนการสอนได้ และเมื่อ
ทาการเรียนเสร็จ ปิดเครื่องข้อมูลทั้งหมดก็จะกลับสู่จุดเริ่มต้นทาให้ลดปัญหาการติดไวรัส ลดปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้
เกิดปัญหาอันเป็นที่มาจากผู้ใช้งานตรงนี้หายไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบระบบ ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบ Diskless ในการทางานกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ฟ้าหลวงแบบใหม่ เปรียบเทียบกับ
ระบบจัดการในปัจจุบัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การเก็บรวบรวมในส่วนแรกจะทาการเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม และสัมภาษณ์จากผู้ดูแลระบบ ได้แก่เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจานวน 2 คน จากเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 2 คนที่ทาการดูแลคอมพิวเตอร์
จานวน 800 เครื่อง เพื่อศึกษาโครงสร้างและการทางานของระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ดาเนินการอยู่ใ น
ปัจจุบัน
ข้อมูลในส่ วนที่สองได้จากการบันทึก การสังเกตุ การใช้ งานผ่านระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งสรุปเป็นขั้นตอนการทางานคือ ขั้นตอนทาการสารวจความต้องการในการใช้ซอฟท์แวร์สาหรับการ
เรียนการสอนของอาจารย์ ในช่วงก่อนเปิดการศึ กษา ผ่านทางช่องทางผู้ช่วยสอนของทางสานักวิชาต่างๆ ขั้นตอนการติดตั้ง
ซอฟท์แวร์ลงในระบบปฏิบัติการวินโดวน์ โดยจะใช้รูปแบบเดียวกันทุกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัย
จากการศึกษารูปแบบ และการออกแบบระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการทางานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลซอฟท์แวร์จากอาจารย์และทาการติดตั้ง
ซอฟท์แวร์ขั้นตอนในการซ่อมและบารุง
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตั้งซอฟท์แวร์และซ่อมบารุง
ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จากข้อมูลการทางานองค์รวมของการติดตั้งซอฟท์แวร์และซ่อมบารุงของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวงในแบบปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่ามีช่องว่างของการทางาน และมีการทางานที่ต้ องรอการทางานถึง 3 ฝ่ายได้แก่ รอการ
แจ้งความประสงค์จากอาจารย์ หรือนักศึกษา ,รอการติดตั้งซอฟท์แวร์จากทีมผู้ช่วยสอน โดยจะทางาน 2 รอบได้แก่ รอบการ
ติดตั้งครั้งแรก และรอบเสริมเพิ่มเติม และ รอการซ่อม และการแจ้งซ่อมจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาแก้ไขทางด้าน
เทคนิค และทางด้านอุปกรณ์ ดั้งนั้นในการเปิดภาคเรียนนั้น เมื่อมีวิชา หรือการลงทะเบียนเรียน และใช้งานห้องแลปใหม่ ก็ทา
ให้เกิดความยุ่งยาก และเกิดขั้นตอนในการทางานไปมาระหว่างหน่วยงานมากมาย ทาให้เกิดความไม่คล่องตัว
อีกทั้งยังมีความยุ่งยากในการจัดการเรียนการสอนด้วย โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเรื่องในห้องจะต้องลงโปรแกรมใน
เครื่องของตนเองทุกเครื่อง และเครื่องของอาจารย์ทาให้ เกิดปัญหาการลงโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ หรือเกิดปัญหาเมื่อนักศึกษา
แต่ ล่ะ วิ ชาใช้ ง านที่ต่ างกั นท าให้ โปรแกรมเกิด ความซ้ าซ้อน ติ ดไวรั ส และเกิด ข้ อผิ ดพลาดในการสอน ท าให้ ผู้ส อนจะต้ อง
เสียเวลาในการปรับ รวมไปถึงการส่งงานที่เป็นไปได้อย่างอยากลาบาก เพราะไม่มีจุดศูนย์รวมในการส่งงาน ต่างคนต่างส่งไปยัง
เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทาให้เครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย เกิดปัญหาหน่วยความจา
เต็ม และไม่มีผู้ดูและคอยบริหารจัดการลบทุกเทอมให้ ทาให้เกิดปัญหาดั้งกล่าว ที่กล่าวมา โดยโครงสร้างการเชื่อมโยงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดั้งรูปภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทีมผู้พัฒนาจึงได้ทาการวิจัยเรื่องระบบการจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างระบบจัดการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์สาหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยระบบดังกล่าวจะทางานอยู่ในรูปแบบ Diskless คือไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ จะมีอยู่ในเครื่องแม่ข่ายแต่ละห้องเท่านั้น โดยในการออกแบบระบบปฏิบัติการใน
ลักษณะดังกล่าว ข้อมูล และเนื้อหาในการเรียนการสอนจะถูกเก็บและบริหารจัดการที่เครื่องแม่ข่ายเป็นศูนย์กลางของข้อมูล
รวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่บนเครื่องแม่ข่าย เมื่อเริ่ม ทาการเรียนการสอน เครื่องลูกข่าย
(เครื่องนักศึกษา) จะทาการดึงโปรแกรม ตัวอย่าง และเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งหมดจากเครื่องแม่ข่ายมาไว้ที่
หน่วยความจาของเครื่องตัวเอง ทาให้สามารถทาการเรียนการสอนได้ และเมื่อทาการเรียนเสร็จ ปิดเครื่องข้อมูลทั้งหมดก็จะ
กลับสู่จุดเริ่มต้นทาให้ลดปัญหาการติดไวรัส
ลดปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดปัญหาอันเป็นที่มาจากผู้ใช้งานตรงนี้
หายไป

ภาพที่ 3 โครงสร้างของระบบการจัดการเครื่องลูกข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการติดตั้งซอฟท์แวร์ซ่อมบารุงของระบบการจัดการเครื่องลูกข่าย
ห้องคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาและประยุกต์ระบบการจัดการเครื่องลูกข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
ได้ทาการทดสอบภาพ โครงสร้างและการใช้งาน และความเป็นไปได้ ทาให้ทราบผลออกมาเป็นที่น่าพอใจในระดับของการใช้
งาน และการเชื่อมต่อ โดยที่การทดสอบการลงโปรแกรม และการใช้งานทดสอบภาพรวมในการดึงข้อมูล ในการเปิดโปรแกรม
และการเชื่อมต่อ และส่งงานของนักศึกษา ได้ผลที่น่าพอใจ และเป็นไปได้ด้วยดีจากทฤษฎีสมมติฐาน และกรอบแนวความคิด
ของโครงการวิจัย ที่ได้ออกแบบ
ซึ่งกระบวนการการทางานหลังจากการติดตั้ง ระบบการจัดการเครื่องลูกข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้ าหลวง โดยเทคนิค การจั ดการเก็บ ข้อมูลบนเครื่ องเซิร์ ฟเวอร์ นั้ นตามทฤษฎี สมมติฐ านที่ไ ด้ตั้ งไว้ ผู้วิจัย ได้ค าดการว่ า
กระบวนการการทางานจะต้องลดลง โดยในการทางานผู้ลงโปรแกรมไม่จาเป็นต้องลงทุกเครื่อง แต่จะลงที่เครื่องแม่ข่ายเท่านั้น
การใช้งาน และการนาไปใช้ในการสอนจะมีกระบวนการที่เร็วขึ้น และมีความเสถียรมากขึ้น เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาในการใช้
งานสามารถทาการรีเซ็ตเครื่อง เพื่อเรียกตัวซอฟแวร์หลักจากตัวแม่ใหม่เพื่อทาการรีเซ็ตปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ และถ้าอาจารย์
แต่ล่ะท่านต้องการที่จะลงโปรแกรมก็สามารถติดตั้ง ที่ตัวแม่ของระบบได้เลย และแจ้งนักศึกษาทุกคนในห้องเพื่อทาการรีเซ็ต
เครื่อง และเครื่องก็จะทาการดึงโปรแกรม และสิ่งที่อาจารย์ติดตั้งในระบบหลักทุกอย่างนักศึกษาจะได้รับไปใช้ในการเรียนได้
โดยอัตโนมัติ ซึ่งประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ระบบการจัดการเครื่องลูกข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูล
บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นมีประสิทธิภาพสูงและยังง่ายต่อการบารุงรักษา อย่างไรก็ตามการที่จะติดตั้งระบบใหม่แทนระบบเดิมที่
ใช้อยู่นั้น ต้องทาการเปลี่ยนแปลงระบบของห้องปฏิบัติการทั้งหมด เช่น หากฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลประสิทธิภาพไม่
เพียงพอก็ต้องทาการปรับปรุงทั้งระบบ และการที่ห้องปฏิบัติเดิมที่มีฮาร์ดดิสต่อเครื่องทุกเครื่อง ต้องทาการถอดส่วนนั้น
ออกไปจะเป็นการเสียทรัพยากรเปล่า แต่ถ้าเป็นการติดตั้งระบบใหม่ทั้งระบบ จะเป็นการลดต้นทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์ลงมาก
เนื่องจากระบบดังกล่าวเครื่องลูกข่ายไม่จาเป็นต้องใช้ฮาร์ดดิส
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ในส่วนของการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาระบบเพื่อใช้ในระบบการเรียนการสอนนั้นสามารถทาได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบการจัดการข้ อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทาการเก็บข้อมูลการเรียน สถิติ การทางานลงสู่
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งสะดวกในการนาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ต่อไป

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดเพื่อใช้ในระบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการเครื่องลูกข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเทคนิคการจัดการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการไหลบ่าของน้้าผิวดิน (surface runoff) และการสูญเสียดิน(soil loss) ใน
แปลงศึกษาการชะล้างพังทลายดิน (soil erosion plot) โดยใช้แบบจ้าลอง Water Erosion Prediction Project (WEPP) ใน
การประเมินการเกิดการไหลบ่าของน้้าผิวดินและการสูญเสียดินกับข้อมูลที่วัดได้จริงในแปลงศึกษาที่มมี าตรการอนุรักษ์ดินและ
น้้าต่างกัน และเปรียบเทียบผลของการใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า ความเหมาะสมและผลของการขยายระยะห่างระหว่าง
คูรับน้้ารอบเขาและแถบพืชในการอนุรักษ์ดินและน้า้ บนพื้นที่สูง ที่มตี ่อปริมาณการสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิต
ของพืช รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีตอ่ การสูญเสียดินและน้้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ้าลองในเขตพื้นที่สูง และเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมในการลดการสูญเสียดินและน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นทีส่ ูงให้ยั่งยืนในอนาคต โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design มี
จ้านวน 7 วิธีการ 3 ซ้้า ประกอบด้วย 1) ปลูกข้าวไร่ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า 2) ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขาที่มี
ระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง(VI) 4 เมตร 3) ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขาที่มรี ะยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขา
ในแนวดิ่ง 8 เมตร 4) ปลูกข้าวไร่ มีแถบหญ้าแฝกที่มีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 4 เมตร 5) ปลูกข้าวไร่ มี
แถบหญ้าแฝกที่มรี ะยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 8 เมตร 6) ปลูกข้าวไร่ร่วมกับแถบพืชอนุรักษ์(ชาอัสสัม) ที่มี
ระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 4 เมตร และ7) ปลูกข้าวไร่ร่วมกับแถบพืชอนุรักษ์ (ชาอัสสัม) ที่มีระยะห่างระหว่าง
คูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 8 เมตร
ผลการทดลองพบว่า ระยะห่างคูรบั น้้าขอบเขาที่ระดับต่างๆ ไม่มผี ลต่อสมบัติทางกายภาพของดิน โดยความหนาแน่น
รวมของดินลดลงทุกวิธีการจาก 1.50 เป็น 1.18 กรัม/ซม.3 ในด้านสมบัติทางเคมีของดินพีเอชของดินในทุกวิธีการเพิ่มสูงขึ้น
จาก 4.36-4.50 เป็น 5.64-6.23 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทุกวิธีการลดลงจาก 2.53-2.73 เป็น 2.24-2.54 % ในส่วนของ
ปริมาณ การสูญเสียดินในวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4
เมตร) และวิธีการที่ 5 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้า้ ขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร) มีปริมาณ
การสูญเสียดินต่า้ สุด 377 และ 382 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ
ค้าส้าคัญ: พื้นที่สูง, การอนุรักษ์ดนิ และน้้า, น้้าไหลบ่าและการสูญเสียดิน, แบบจ้าลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดิน
โดยน้้า ,ข้าวไร่
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Abstract
The objectives of this research were to study on 1) the surface runoff and soil loss in soil erosion
plot using Water Erosion Prediction Project Model (WEPP) by evaluating surface runoff and soil loss on
actual measured data with different soil and water conservation measures, and 2) comparing the results
of using soil and water conservation measures on amount of soil loss, growth and upland rice production
,including factors that affect with the loss of soil and water to used as guideline the model development
in highland and useful in planning appropriate management to reduce soil loss and water efficiency and
increase efficiency of land use for sustainable on highland.
The experiment was designed by employing Randomized Complete Block Design (RCBD) with
7 treatment 3 replications as Upland rice without soil conservation measures (WOSC), Upland rice with
soil conservation measures; hillside ditch vertical interval 4 meters (WH4M), Upland rice with soil
conservation measures; hillside ditch vertical interval 8 meters(WH8M), Upland rice with soil conservation
measures; hillside ditch with Vetiver grass vertical interval 4 meters (WHV4M), Upland rice with soil
conservation measures; hillside ditch with Vetiver grass vertical interval 8 meters (WHV8M), Upland rice
with soil conservation measures; hillside ditch with Tea vertical interval 4 meters (WHT4M) and Upland
rice with soil conservation measures; hillside ditch with Tea vertical interval 8 meters (WHT8M). The
studied results showed that the spacing of hill side ditch at different vertical interval no effect physical
properties of soils. The bulk density of soil reduction from 1.129 be 0.96 g/cm3, The chemical properties
of the soil ; the pH of the soil. All treatment higher from 4.26-4.40 be 4.58 - 4.82, The organic matter in
soil increase from 2.53-2.73 be 2.24-2.54 percent.
It was found that the lowest values of surface runoff and soil loss (138.98 m3.ha-1 and 0.647
m3.ha-1) were under WHV4M, and the highest values (295.33 m3 ha- 3and 2,201.14 kgha-1) were under
WHT8M. The study on model simulation of Water Erosion Prediction Project (WEPP) showed that the
relationships between Meas.Ro and Cal.Ro gave the equation as : Meas.Ro = 1.3526 Cal.Ro – 72.156 with
R2 = 0.735 and Root Mean Square Error (RMSE) = 24.75 %. Calculated soil loss (Cal.Sl) related to measured
soil loss was written as : Meas.Sl = 0.6593 Cal.Sl + 1.2429 with R2 = 0.4714 and RMSE = 40.28 %
Keywords: highland, soil and water conservation, run off and soil loss, WEPP model, upland rice
บทน้า
ในปัจจุบันทรัพยากรดินในประเทศไทยได้เสื่อมโทรมลงไปอย่างมาก เนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและมีการ
จัดการดินที่ไม่เหมาะสม ท้าให้ต้องสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินที่จ้าเป็นต่อการท้าเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันและเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดิน การท้าการเกษตรบนพื้นที่ลาด
ชันสูงของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา มักใช้ระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม คือ ฟัน ถางและเผา (Slash and Burn)
เป็นปัญหาส้าคัญที่ท้าให้พื้ นที่ป่าลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิ น โดยขาดการวางแผนการใช้ที่ดิน และเมื่ อ
เปลี่ยนเป็นพื้นที่ท้าไร่ ซึ่งมีลักษณะผิวดินที่โล่งเตียนไม่มีสิ่งปกคลุม จึงมักเกิดการไหลบ่าของน้้าผิวดิน การสูญเสียดินจาก
การชะกร่อนของหน้าดินรุนแรง และการเสื่อมโทรมของดินทั้งด้านเคมีและกายภาพ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดการชะล้าง
พังทลายแบบอื่นที่มีความเสียหายมากกว่าการสูญเสียดินตามหลักของสมการการสูญเสียดินสากล เช่น การชะล้างพังทลาย
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แบบร่องลึก (Gully) และการเกิดดินถล่ม (Landslide) เป็นต้น ปัญหาการชะล้างและการสูญเสียดินในประเทศไทยนั้น
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีการสูญเสียดินระหว่าง 0 - 50 ตันต่อไร่ต่อปี โดยภาคใต้มีการสูญเสียดินสูงกว่าภาคอื่ นๆ ขณะที่
ภาคเหนือนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่มีการสูญเสียดินอยู่ระหว่าง 0 - 38 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งการสูญเสียดินสูงสุดเกิดขึ้นในพื้นที่ลาดชันสูง
ที่มีการปลูกพืชไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2545)
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า ทั้งวิธีกลและวิธีทางพืช ที่นับว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดปัญหาดังกล่าว
ได้แก่คูรับน้้าขอบเขา และแถบหญ้าแฝก โดยระยะหลังส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วิธีการทางพืชมากขึ้น แต่วิธีการทางพืชนั้นมี
ปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือแถบหญ้าแฝกมีปัญหาเสียหายจากการที่เกษตรกรใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืช รวมถึงการบังร่มเงาของ
วัชพืชและไม้โตเร็วที่เกิดจากการทิ้งพื้นที่ (fallow) จากการด้าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า
บนพื้นที่ลาดชัน ที่นับว่ามีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันตะกอนดิน ไม่ให้ลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ ระบบหนึ่งคือคูรับน้้ารอบ
ขอบเขา (hill side ditch) เป็นการท้าคูรับน้้าตามแนวระดับขวางความลาดเท เว้นช่วงเป็นระยะๆ ประมาณ 10-12 เมตร
และมีความกว้างคูน้า แบบผนังด้านนอกเอียงเข้า 2 เมตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2534) โดยมีระยะห่างคูรับน้้าขอบเขา ผันแปรไป
ตามความลาดชันของพื้นที่ หรือระยะห่างในแนวดิ่ง (vertical interval) การใช้คูรับน้้าขอบเขากับระบบการปลูกข้าวไร่ เมื่อ
น้าไปใช้บนพื้นที่สูง จะท้าให้เกษตรกรเสียพื้นที่ปลูกมากถึง 25 % ของพื้นที่เพาะปลูก จึงท้าให้เกษตรกรไม่นิยมน้าไปปฏิบัติใน
พื้นที่
การเปลี่ยนแปลงระยะห่างในแนวดิ่งของคูรับน้้าขอบเขา 3 เมตร 3.5, 4.0 และ 4.5 เมตร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัติ ท างกายภาพ คื อ ความหนาแน่น รวมของดิน อัต ราการแทรกซึม น้้ าของดิ น และสมบั ติ ทางเคมี คื อ อิ นทรี ยวั ต ถุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่สกัดได้ น้อยกว่าการจัดการพื้นที่ ในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าวไร่
คูรับน้้าขอบเขาที่มีระยะห่างในแนวดิ่ง 4.5 เมตร มีแนวโน้มให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตข้าวไร่ สูงกว่าการปลูกข้าวไร่ที่มี
ระยะห่างในแนวดิ่งของคูรับน้้าขอบเขา 3 เมตร 3.5 เมตร (ทนงศักดิ์, 2557)
การประเมินการไหลบ่าของน้้าและการสูญเสียดินในภาคสนามต้องใช้ระยะเวลานานและมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะ
ต้นทุนเรื่องแรงงานและเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณดินและน้้าที่สูญเสียจากการชะกร่อนของผิวดิน การสร้างแปลงศึกษาปริมาณ
น้้าไหลบ่าผิวดิน (Runoff Plot) และการท้าบ่อดักตะกอนดินและน้้าไหลบ่าผิวดิน (Runoff Tank) ดังนั้น เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนดังกล่าว จึงมีแนวคิ ดที่น้าแบบจ้าลองมาประยุกต์ใช้ในการประเมินปริมาณน้้า ไหลบ่าผิวดินและการสูญเสียดิน ซึ่ง
แบบจ้าลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้้า (Water Erosion Prediction Project, WEPP) เป็นแบบจ้าลองที่
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนสมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss
Equation, USLE) ในปี ค.ศ. 1995 ด้วยการปรับปรุง ให้ USLE สามารถอธิบายได้ถึงกระบวนการชะกร่อนของดิน ได้อย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน การพัฒนาแบบจ้าลอง WEPP นี้ ได้แบ่งการด้าเนินงานออกเป็น 3 แบบ คือ (1) แบบที่ใช้กับพื้นที่ ลาดเท
บริเวณใดบริเวณหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก (2) แบบที่ใช้กับพื้นที่ลุ่มน้้า (Watershed Version) ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดกลาง (3)
แบบที่ใช้กับระบบตารางพื้นที่ (Grid Version) เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยแบบที่ใช้กับพื้นที่ลาดเทบริเวณใดบริเวณหนึ่ งจะใช้
แทน USLE ดังเดิมโดยตรง ส่วนแบบอื่นๆ ตั้งใจจะประยุกต์ใช้กับระบบ GIS ซึ่งเป็นประโยชน์ในวงการจ้าลองแบบจ้าลอง
คณิตศาสตร์ทางอุทกวิทยาเป็นจ้านวนมาก (นิพนธ์, 2545) ดังนั้น การศึกษาครั้งได้นี้ได้ใช้แบบจ้าลองโครงการคาดการณ์การ
พังทลายของดินโดยน้้า (Water Erosion Prediction Project ,WEPP) ในการประเมินการไหลบ่าของน้้าผิวดิน (surface
runoff) และการสูญเสียดิน(soil loss) กับข้อมูลที่วัดได้จริงในแปลงศึกษาการชะล้างพังทลายดิน (soil erosion plot) ที่มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าต่างกัน และเปรียบเทียบผลของการขยายระยะห่างระหว่ างคูรับน้้าขอบเขาและแถบพืชในการ
อนุรักษ์ดินและน้้าบนพื้นที่สูง ที่มีต่อปริมาณน้้าไหลบ่าและการสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของ ข้าวไร่ รวมถึง
ปริมาณธาตุอาหารในตะกอนดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ้าลองในเขตพื้นที่สูง และเป็นประโยชน์ในการวาง
แผนการจัดการที่เหมาะสมในการลดการสูญเสียดินและน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บนพื้นที่สูงให้ยั่งยืนในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของระยะห่างที่เหมาะสมของคูรับน้้ารอบเขาและแถบพืชต่อปริมาณน้้าไหลบ่าและ
การสูญเสียดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวไร่
2. เพื่อทดสอบการใช้แบบจ้าลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้้า (Water Erosion Prediction
Project, WEPP) ในการประมาณการเกิดการไหลบ่าของน้้าผิวดิน และการสูญเสียดิน
ระเบียบวิธีวิจัย
พื้นที่ศึกษาและการวางแผนการทดลอง
แปลงที่ ใ ช้ ศึก ษาและเก็ บ ข้ อมู ล เป็ น ส่ วนหนึ่งของโครงการวิ จั ย การศึก ษามาตรการการอนุร ัก ษ์ด ิน และน้้ า ที่
เหมาะสมในเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้้า แม่จัน ลุ่ม น้้า ย่อ ยน้้า แม่จัน ลุ่ม น้้า หลัก แม่น้า โขง ภายใต้ก ารสนับ สนุน ของส้า นัก งาน
พัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคัดเลือกพื้นที่ของเกษตรกรปลูกข้าวไร่ บ้านตงจาใส
หมู่ที่ 13 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีความลาดชัน 20-25 % พื้นที่รวม 6 ไร่ อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 30 ชุด
ดินดอยปุย (Doi Pui series: Dp) วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) 7 วิธีการ
จ้านวน 3 ซ้้า ดังนี้
- วิธีการที่ 1 ปลูกข้าวไร่ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า
- วิธีการที่ 2 ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขาที่มีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 4 เมตร (VI = 4 ม.)
- วิธีการที่ 3 ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขาที่มีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 8 เมตร (VI = 8 ม.)
- วิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีแถบหญ้าแฝกทีม่ ีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 4 เมตร (VI = 4 ม.)
-วิธีการที่ 5 ปลูกข้าวไร่ มีแถบหญ้าแฝกทีม่ ีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 8 เมตร (VI = 8 ม.)
- วิธีการที่ 6 ปลูกข้าวไร่ร่วมกับแถบพืชอนุรักษ์(ชาอัสสัม) ที่มีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 4 เมตร(VI =4 ม.)
- วิธีการที่ 7 ปลูกข้าวไร่ร่วมกับแถบพืชอนุรักษ์(ชาอัสสัม) ที่มีระยะห่างระหว่างคูรับน้้าขอบเขาในแนวดิ่ง 8 เมตร(VI =8 ม.)
หมายเหตุ - ใช้คูรับน้้าขอบเขา (คันดินแบบ 5) และทุกวิธีการบริเวณท้ายแปลงมีบ่อดักตะกอนดินห่างจากแนวคูรับน้้าขอบเขา
และแถบพืช 1 เมตร
วัสดุอุปกรณ์
1. อุปกรณ์ในการสร้างแปลงทดลอง ประกอบด้วย แปลงทดลองด้านอนุรักษ์ดินและน้้า มีความลาดชัน 20-25 % กล้องส่อง
ระดับ พร้อมอุปกรณ์เทปวัดระยะ พลาสติกด้าชนิดหนา แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบ เป็นต้น
2. อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างดิน ประกอบด้วย เสียมส้าหรับขุดดิน soil core ส้าหรับเก็บตัวอย่างดินเพื่อหาค่าความหนาแน่น
รวมของดิน (Bulk Density) และถุงพลาสติกใส่ตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติดินทางเคมี เป็นต้น
3. อุปกรณ์การเก็บข้อมูลพืช ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ เทปวัดระยะ เป็นต้น
การรวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลดิน เก็บข้อมูลดินก่อนและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน โดยเก็บ
ตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. โดยการแยกตามวิธีการ เลือกมาแปลงย่อยละ 1 กก. เพื่อวิเคราะห์หา พีเอช โดยใช้
เครื่อง pH meter ใช้ ดิน:น้้า อัตราส่วน 1:1 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) วิเคราะห์โดยใช้วิธีของ Walkley and Black
(1947) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (avai.P) วิเคราะห์โดยใช้น้ายาสกัด Bray II (Bray and Kurt, 1945) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) วิเคราะห์โดยใช้น้ายาสกัด NH4OAc1N pH 7 (ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน,2547 ก) และเก็บตัวอย่างดินแยกตามวิธีการ ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง

391

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

กายภาพของดิน โดยใช้ core ที่ระดับความลึก 0-5 ซม.เพื่อวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk density) วิเคราะห์
โดยใช้วิธี core method (ส้านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน, 2547 ข) แยกตามวิธีการ แปลงย่อยละ 3 ตัวอย่าง รวม
ทั้งหมด 21 แปลง
- ข้อมูลปริมาณตะกอนดิน โดยเก็บปริมาณตะกอนดินในบ่อดักตะกอนดิน แบบสะสมรายปี และสุ่มมาอบให้แห้ง
โดยเก็บปีละ 3 ครั้ง และท้าการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารที่ติดมากับตะกอนดิน
- ข้อมูลด้านพืช ได้แก่ ความสูงของข้าวไร่ จ้านวนต้นต่อกอของข้าวในระยะตั้งท้อง น้้าหนักแห้งของฟางข้าว ใน
ระยะเก็บเกี่ยว เพื่อน้าไปค้านวณหาค่าเฉลี่ยน้้าหนักฟางข้าวต่อไร่ (Total dry matter) และผลผลิตข้าวไร่ในพื้นที่ 3x4 ตาราง
เมตร จ้านวน 2 จุด เพื่อค้านวณหาผลผลิตต่อไร่ องค์ประกอบผลผลิตข้าวไร่ ประกอบด้วย เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีของข้าว
- ข้อมูลปริมาณน้้าฝน ประกอบด้วย ปริมาณน้้าฝนรายวัน ปริมาณน้้าฝนรายเดือน และรายปีจากเครื่องวัดฝนแบบ
non-Recording Rain gage แบบ Cylinder Type และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การ
มหาชน)
- ข้อมูลที่ใช้บันทึกในแบบจ้าลองโครงการคาดการณ์การพังทลายของดินโดยน้้า (Water Erosion Prediction
Project, WEPP) ประกอบด้วย 1) ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้้าฝนรวมรายเดือนและรายปี
อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด 2) ข้อมูลปัจจัยความลาดชันของพื้นที่ ได้แก่ ความยาวความลาดชัน (Length) และค่าระดับ
ความชันของความลาดเท (Slope) 3) ข้อมูลปัจจัยทางด้านดิน ได้แก่ ค่าการสะท้อนแสงของผิวดิน (Soil Albedo) ค่าความ
ยากง่ายในการเกิดการชะกร่อนพังทลายของดินระหว่างร่องริ้ว (Interrill Erodibility) ความยากง่ายในการเกิดการชะกร่อน
พังทลายของดินในร่องริ้ว (Rill Erodibility) 4) ข้อมูลปัจจัยทางด้านพืช ได้แก่ สัมประสิทธิ์การปกคลุมทรงพุ่ม (Canopy
Cover Coefficient) ค่าของความสูงของทรงพุ่ม (Canopy height parameter) อุณหภูมิที่พืชแต่ละชนิดที่จะสามารถ
เจริญเติบโตได้ดีต่างกันโดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละแหล่งเพาะปลูก (Base Daily Air Temperature ,BTEMP)
ค่าสัดส่วนระหว่างพื้นที่ผิวดินกับปริมาณเศษอินทรีย์ที่ปกคลุมในพื้นที่นั้นๆ( Flat Residue Cover Coefficient ,CF) เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT)
ผลการวิจัยและวิจารณ์
1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดิน
ความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลอง ปี พ.ศ. 2557 มีค่าอยู่ระหว่าง 1.49 -1.65 กรัม/ซม.3 มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญ หลังการทดลองปี 2558 ทุกวิธีการมีค่าลดลง มีค่าอยู่ระหว่าง1.10 -1.28 กรัม/ซม.3 มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตาราง 1) การตรวจวัดความหนาแน่นรวมของดินก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยรวม 1.5 กรัม/ซม.3 หลัง
การทดลอง ความหนาแน่นรวมของดินลดลงเหลือเฉลี่ย 1.18 กรัม/ซม.3 เป็นผลเนื่องมาจาก ไม่มีการเผาตอซังข้าวไร่และ
ปล่อยให้คลุมดินจนถึงฤดูปลูกข้าวไร่ปีต่อไป บางส่วนจะย่อยสลายลงไปในดิน ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท้าให้ความ
หนาแน่นของดินลดลง (Alexander, 2001; Fullen and Catt, 2004) การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จะช่วยพัฒนาโครงสร้าง
ของดินให้ดีขึ้น จนได้โครงสร้างดินที่มีเสถียรภาพและทนต่อการกร่อนของดิน (Sdall and Oades,1982) และดินในแปลง
ทดลองซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 30 ชุดดินดอยปุย ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกองวิเคราะห์ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน ในเรื่องค่าความหนาแน่นรวมของดินจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เนื้อดิน โครงสร้าง
ของดิน และการเขตกรรม ดินบนที่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีค่า ความหนาแน่นรวมของดินอยู่ในช่วง 1.20 – 1.80 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร นอกจากนี้การใช้แถบหญ้าแฝก และการใช้คูรับน้้าขอบเขาร่วมกับแถบหญ้าแฝก ทุกวิธีการจะช่วยลดการ

392

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

กร่อนของดิน เมื่อไม่มีการเผาเศษพืช ท้าให้ดินมีอินทรียวัตถุเ พิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ดินบนมีความหนาแน่นรวมลดลง การเพิ่ม
อินทรียวัตถุ และปรับปรุงโครงสร้างของดินท้าให้ดินโปร่งขึ้น การเพิ่มอินทรียวัตถุมีผลท้าให้มีการสร้างเม็ดดินที่เสถียรภาพ
เพิ่มขึ้น ความหนาแน่นรวมของดินลดลง ระบายน้้าได้ดีขึ้น เก็บความชื้นที่ประโยชน์ต่อพืชได้มากขึ้น ลดแรงต้านทานและการ
ยืดขยายของรากพืช (Tiark et al.,1974) ส่วน ในวิธีการที่ 1 ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเผาเศษพืช เมื่อ
ฝนตกลงมาจะท้าให้เกิดการกร่อนของหน้าดินสูงกว่าวิธีการที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ส่ งผลให้ความหนาแน่นรวมของดิน
ลดลงเพียงเล็กน้อย
ตาราง 1 ค่าความหนาแน่นรวมของดิน ก่อนการทดลองปี 2557 และหลังการทดลอง ปี 2558 (g/cm3)
วิธีการ
1. ปลูกข้าวไร่ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า
2. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I.4 เมตร)
3. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I.8 เมตร)
4. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา และแถบหญ้าแฝกด้านนอก
คูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร)
5. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา และแถบหญ้าแฝกด้านนอก
คูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร)
6.ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับแถบพืชอนุรกั ษ์ (ชาอัสสัม)คูรับน้้าขอบเขา
(ใช้ค่า V.I.4 เมตร)
7.ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับแถบพืชอนุรกั ษ์ (ชาอัสสัม)คูรับน้้าขอบเขา
(ใช้ค่า V.I.8 เมตร)
F-test
C.V. (%)

bulk density of soil (g/cm3)
ก่อน (2557)
หลัง (2558)
1.65 a
1.28 a
1.50 ab
1.15ab
1.49 b
1.12 b
1.54 ab
1.10 b
1.52 ab

1.16 ab

1.50 ab

1.14 ab

1.52 ab

1.15 ab

*
2.04

**
4.69

หมายเหตุ
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* และ ** มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 99 % โดยวิธี DMRT
1/
ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ
วิเคราะห์โดย : กลุ่มวิเคราะห์ดนิ ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน
2.การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองปี 2557 และหลังการทดลอง ปี 2558
1) ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ก่อนการทดลองปี 2557 ดินมีสภาพเป็นกรดรุนแรง (Extreamly acid) มีค่า
pH อยู่ในช่วง 4.36 – 4.50 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลองปี 2558 ค่า pH ของดินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มีสภาพเป็น
กรดเล็กน้อย (slightly acid) มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.64 - 6.23 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง 2) สาเหตุที่ pH เพิ่มสูงขึ้นทุก
วิธีการนั้น เนื่องจากไม่มีการเผาเศษฟางข้าวและวัชพืช มีการน้าเศษพืชคลุมแปลงไว้ เมื่อมีการย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุ โดย
อินทรียวัตถุหรือฮิวมัส จะท้าให้เกิดการต้านทานการเปลีย่ นแปลงความเป็นกรดเป็นด่างอย่างฉับพลันของดิน ท้าให้ดินมีสภาวะ
ที่เป็นกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืชและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน สารที่ได้จากการหมักอินทรียวัตถุ
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จะมีความจุบัฟเฟอร์ (buffering capacity) ตามธรรมชาติสูงจะท้าให้ค่า pH ของดินปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในช่วง 6.0 –7.0
(ยงยุทธ และคณะ, 2551)
2) อินทรียวัตถุในดิน (OM)
อินทรียวัตถุในดิน (OM) ก่อนการทดลองปี 2557 อยู่ในระดับปานกลาง (medium) มีค่าอยู่ระหว่าง 2.16 - 2.53
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลองปี พ.ศ. 2558 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีค่าเพิ่มสูงขึ้น อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (moderately high) เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง โดยวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบ
หญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) วิธีการที่ 3 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้ารอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร) และ
วิธีการที่ 2 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้ารอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 2.26 , 2.43
และ 2.53 เป็น 2.73 ,2.65 และ 2.61 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และสูงกว่าวิธีการที่ 1 ปลูกข้าวไร่ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและ
น้้า (1.86 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยส้าคัญยิ่งทางสถิติ เป็นผลเนื่องจากไม่มีการเผาเศษพืช เมื่อท้าการก้าจัดวัชพืช จะคลุมแปลง
ด้วยเศษพืช ในวิธีการที่ 4 มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าทั้งวิธีกล (คูรับน้้าขอบเขา) และมีการปลูกหญ้าแฝกด้านนอกคูรบั น้้าขอบ
เขา เมื่อมีการตัดใบหญ้าแฝก จะน้าใบหญ้าแฝกคลุมแปลงไว้เพื่อรักษาความชื้น และย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งคู
รับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกจะช่วยลดการไหลบ่าของน้้า และช่วยดักเศษซากพืชไว้ไม่ให้ไหลลงไปด้านล่าง เมื่อฝนตกลงมา
จะช่วยในการลดการกร่อนของหน้าดินได้ทั้ง 2 ระบบ ในส่วนวิธีการที่ 2 และ 3 ในปีที่ 2 ของการทดลอง การใช้คูรับน้้าขอบ
เขาเป็นระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ดินขุดดินถมของคูรับน้้าขอบเขาเริ่มเกาะตัวกันอย่างเหนียวแน่น จึงท้าให้คูรับน้้าขอบเขา
สามารถลดความเร็วของน้้าไหลบ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการกร่อนของหน้าดินไว้ได้ (ตาราง 2)
3) ฟอสฟอรัส (P)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ก่อนการทดลองปี พ.ศ. 2557 อยู่ในระดับปานกลาง (medium) ถึง สูง (high)
มีค่าอยู่ระหว่าง 12.00 – 17.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลองปี พ.ศ. 2558 ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง (medium) ถึง สูง (high) มีค่าอยู่ระหว่าง 14.33 – 19.66 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ โดยวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้า
ขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินสูงสุด 19.66 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีการที่ 1 ปลูกข้าวไร่ ไม่มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินต่้าสุด 14.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าในวิธีการที่ 4 ที่มีการมี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ทั้งวิธีกลร่วมกับวิธีพืช โดยการปลูกหญ้าแฝกเป็นแถบอนุรักษ์ดินและน้้า จะช่วยในการลดการชะล้าง
ธาตุอาหารในดิน จึงท้าให้มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในดินสูงสุด ในส่วนวิธีการที่มีการวารระบบอนุรักษ์ดินและน้้าแบบต่างๆ จะ
มีประสิทธิภาพในการซับเอาธาตุอาหารไว้ในดิน โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส เป็นอันดับรองลงมาในปีแรกของการท้าการทดลอง
และมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินสูงกว่าวิธีการที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าอย่างมีนัยส้าคัญ
4) โพแทสเซียม (K)
ปริมาณโพแทสเซียมในดิน ก่อนการทดลองปี 2557 อยู่ในระดับปานกลาง (medium) ถึง สูง (high) มีค่าอยู่
ระหว่าง 80.00 - 93.33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ หลังการทดลองปี พ.ศ. 2558 ปริมาณ
โพแทสเซียมในดิน โดยวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I.
4 เมตร) ปริมาณโพแทสเซียมในดินอยู่ในระดับสูง (high) มีแนวโน้มสูงสุด 109.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รองลงมาคือวิธีการที่
2 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้ารอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) และวิธีการที่ 3 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้ารอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร) มี
ปริมาณโพแทสเซียมในดินอยูใ่ นระดับสูง (high) 103.33 และ 95.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล้าดับ ส่วนวิธีการที่ 1 ปลูกข้าว
ไร่ ไม่ มีม าตรการอนุ รัก ษ์ ดิน และน้้า มีป ริม าณโพแทสเซี ยมในดิ นมี แนวโน้ ม ต่้า สุด คือ 60.35 มิ ลลิ ก รัม ต่อ กิ โลกรั ม เมื่ อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองปีที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 ในการเปรียบเทียบถึงระดับความเป็นประโยชน์ต่อพืชแล้ว วิธีการที่
โดยวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) จะช่วยดูดซับธาตุ
โพแทสเซียมไว้ในดินในดินได้ดที ี่สุด อยู่ในระดับสูง (high) การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า โดยวิธีการใช้คูรับน้้าขอบเขา โดยใช้
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ค่า V.I.4 เมตร หรือการใช้แถบหญ้าแฝก เป็นวิธีการที่มีประสิทธิ ภาพในการลดการสูญเสียธาตุ โพแทสเซียมในดิน ได้ดีกว่า
(ตาราง 2)
ตาราง 2 สมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดลองปี 2557 และหลังการทดลองปี 2558
pH
วิธีการ

ก่อน
(2557)
4.40

OM (%)
หลัง
ก่อน
(2558) (2557)
5.64
2.18

หลัง
(2558)
1.86 b

Avai. P (mg/kg)

Exch. K (mg/kg)

ก่อน
หลัง
(2557) (2558)
15.66 14.33b

ก่อน
(2557)
93.33

หลัง
(2558)
60.35

88.66

103.33

92.00

95.08

91.00

109.00

82.66

88.67

83.00

77.33

80.00

72.58

ns
10.55

ns
12.94

1. ปลูกข้าวไร่ ไม่มีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน้า้
2. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา
4.40
5.90
2.53 2.61 a 17.00 16.33
(ใช้ค่า V.I.4 เมตร)
ab
3. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา
4.26
5.90
2.43 2.65 a 14.00 17.00
(ใช้ค่า V.I.8 เมตร)
ab
4. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา
4.36
6.00
2.26 2.73 a 13.34 19.66
และแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับ
a
น้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร)
5. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา
4.50
6.23
2.33 2.56 ab 12.00 14.67
และแถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับ
ab
น้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร)
6.ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับแถบพืช
4.43 6.13
2.36 2.56 ab 14.02 16.00
อนุรักษ์ (ชาอัสสัม)คูรับน้้าขอบเขา
ab
(ใช้ค่า V.I.4 เมตร)
7.ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับแถบพืช
4.50
6.20
2.46 2.53 ab 14.33 15.66
อนุรักษ์ (ชาอัสสัม)คูรับน้้าขอบเขา
ab
(ใช้ค่า V.I.8 เมตร)
F-test
ns
ns
ns
**
ns
*
C.V. (%)
3.58
2.37
6.55
7.30 20.70 17.39
หมายเหตุ
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* และ ** มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 99 % โดยวิธี DMRT
1/
ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ
วิเคราะห์โดย : กลุ่มวิเคราะห์ดนิ ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

3. ปริมาณการสูญเสียดิน ปี พ.ศ.2557 - 2558
ปริมาณการสูญเสียดิน ในปี พ.ศ. 2557 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยวิธีการ ที่ 1 ปลูกข้าวไร่ ไม่มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า มีปริมาณการสูญเสียดินสูงสุด 918 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและ
แถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) และวิธีการที่ 5 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝก
ด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร) มีปริมาณการสูญเสียดินต่้าสุด 377 และ 382 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ ปริมาณ
การสูญเสียดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝน ชนิดของเนื้อดิน และพืชที่ปกคลุมบนผิวดิน ในปี พ.ศ.2557 มีปริมาณน้้าฝน
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เฉลี่ย 1,565 มิลลิเมตรต่อปี ในปีที่แรกที่ด้าเนินการจัดท้าโครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ทั้งการขุดคันคูรับน้้าขอบเขา
และการปลูกหญ้าแฝก ดินขุดและดินถมยังยึดตัวกันไม่หนาแน่นมากนัก ประกอบกับมีปริมาณน้้าฝนในปริมาณมาก (1,565
มิลลิเมตรต่อปี)ยังท้าให้เกิดการกร่อนของหน้าดินอยู่ แต่มีการสูญเสียดินต่้ากว่าวิธีการที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าอย่างมี
นัยส้าคัญ
ปริมาณการสูญเสียดิน ปี พ.ศ. 2558 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง โดยวิธีการ ที่ 1 ปลูกข้าวไร่ ไม่มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า มีปริมาณการสูญเสียดินสูงสุด 536 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีการที่ 4 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและ
แถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) และวิธีการที่ 5 ปลูกข้าวไร่ มีคูรับน้้าขอบเขาและแถบหญ้าแฝก
ด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร) มีปริมาณการสูญเสียดินต่้าสุด 142 และ 165 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ ในปี พ.ศ.
2558 เป็นปีที่มีปริมาณน้้าฝนต่้ากว่าปี พ.ศ.2557 มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,170 มิลลิเมตรต่อปี ในปีที่ 2 ของการทดลอง
โครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ทั้งการขุดคันคูรับน้้าขอบเขา และหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตเต็มที่ ดินขุดและดินถมมีการ
ยึดตัวกันหนาแน่นมากนัก ประกอบกับมีปริมาณน้้าฝนที่ลดลง จึงท้าให้ปริมาณตะกอนดินลดลงมากกว่าปี พ.ศ.2557 ส่งผลให้
การกร่อนของหน้าดินลดลงและต่้ากว่าวิธีการที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้าอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ในปีที่ 2 ของการทดลอง จะ
เห็นได้ว่าการใช้คูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร) ร่วมกับการใช้แถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา จะลดการกร่อนของ
หน้าดินได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง แสดงให้เห็นว่า ปริมาณตะกอนดินที่สูญเสียไปจากพื้นที่ มีปริมาณต่้ากว่าวิธีไม่มี
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้า และเป็นระดับที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้มีการก้าหนดปริมาณการสูญเสียดิน
สูงสุดที่ยอมรับได้ ส้าหรับดินในประเทศไทยเป็น 2 ตัน/ไร่/ปีหรือเทียบเท่ากับ 0.96 มิลลิเมตรต่อปี การสูญเสียในระดับนี้จะไม่
ท้าให้สมรรถนะของดินส้าหรับการเกษตรเปลีย่ นแปลงตลอดระยะเวลา 25 ปี ค่าการสูญเสียดินที่สูงกว่าระดับนี้จะมีผลเสียหาย
ต่อคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553) กล่าวได้ว่าคูรับน้้าขอบเขา ใช้ค่า V.I. 4 เมตร และ 8 เมตร
ร่วมกับการใช้แถบหญ้าแฝกด้านนอกคูรับน้้าขอบเขา วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพในการลดการกร่อนของดินได้ดีที่สุด
ตาราง 3 ปริมาณการสูญเสียดิน ปี 2557-2558
วิธีการ
1. ปลูกข้าวไร่ ไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า
2. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I.4 เมตร)
3. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I.8 เมตร)
4. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา และแถบหญ้าแฝกด้านนอก
คูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 4 เมตร)
5. ปลูกข้าวไร่ มีครู ับน้้าขอบเขา และแถบหญ้าแฝกด้านนอก
คูรับน้้าขอบเขา (ใช้ค่า V.I. 8 เมตร)
6.ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับแถบพืชอนุรกั ษ์ (ชาอัสสัม)คูรับน้้าขอบเขา
(ใช้ค่า V.I.4 เมตร)
7.ปลูกข้าวไร่ ร่วมกับแถบพืชอนุรกั ษ์ (ชาอัสสัม)คูรับน้้าขอบเขา
(ใช้ค่า V.I.8 เมตร)
F-test
C.V. ( % )
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ปี 2557
(กก./ไร่)
918 a
420 b
394 b
377 c

ปี 2558
(กก./ไร่)
536 a
295 b
268 c
142 d

382 c

165 d

403 b

242 c

437 b

254 c

**
11.39

**
15.18
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หมายเหตุ

ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
* และ ** มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ 99 % โดยวิธี DMRT
1/
ข้อมูลในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติ
วิเคราะห์โดย : กลุ่มวิเคราะห์ดนิ ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน

4. ความแตกตา่ งระหว่างค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการประมาณการปริม าณน้้าไหลบ่าผิวดินจากการใช้แบบจ้าลอง WEPP
และค่าที่วดั ได้จริงโดยวิธี Root mean square error (RMSE)
จากการประมาณการปรมิ าณการไหลบ่าของน้้าผิวดินโดยใช้แบบจ้าลอง WEPP พบว่า ค่าที่ได้จากการประมาณการใกล้เคียง
กับค่าที่วัดได้จริง โดยมีค่ามากกว่าค่าที่วัดได้จริงประมาณ 0.8 -1.4 เท่า โดยในวิธีการที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า คูรับน้้า
ขอบเขา แถบหญ้าแฝก และแถบพืชอนุรักษ์ (ชาอัสสัม) และ มี Root Mean Square Error (RMSE) รวมกันประมาณ 26.24 %
ค่าที่ได้จากการประมาณการปริมาณน้้าไหลบ่าผิวดิน พบว่า วิธีการที่ 4 (WHV4M) มีแนวโน้มของปรมิ าณคา่ เฉลี่ยของน้้าไหลบ่า
ผิวดิน(Cal.Ro) ต่้าที่สดุ คือ 161.02 m3ha-1 โดยมสี มการเป็น Meas. Ro = 1.4726 Cal. Ro – 72.151 และมี ค่า Correlation
Coefficient (R2 ) = 0.745
5. ความแตกตา่ งระหว่างค่ า ที่ ไ ด้ จ ากการประมาณการปริ ม าณการสู ญ เสี ย ดิ น จากการใช้แบบจ้าลอง WEPP
และค่าที่วัดได้จริงโดยวิธี Root mean square error (RMSE)
จากการประมาณการสูญเสียดินโดยใช้แบบจ้าลอง WEPP พบว่า ค่าที่ได้จากการประมาณการใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จริง
โดยมีค่ามากกว่าค่าที่วัดได้จริงประมาณ 0.9 -3 เท่า และมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการประมาณการปริมาณน้้า
ไหลบ่าน้้าผิวดิน โดยในวิธีการที่ไม่มีระบบอนุรักษ์ดินและน้า้ มีปริมาณการสูญเสียดินทีไ่ ด้จากการประเมินโดยใชแบบจ้าลอง
WEPP (Cal.Sl) สูงทีส่ ุดเท่ากับ 2.852 t ha-1
สรุปและอภิปรายผล
ระยะห่างที่เหมาะสมของคูรับน้้าขอบเขาเพื่อปลูกข้าวไร่บนพื้นที่สูงคือ ระยะห่างในแนวดิ่ง 4 เมตร ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก
บนสันด้านนอกของคูรับน้้าขอบเขา ซึ่งวิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพในการลดการกร่อนของดินได้ดีที่สุด และการเปลี่ยนแปลง
ระยะห่างในแนวดิ่งของคูรับน้้าขอบเขา ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของดิน เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา การทดสอบการใช้แบบจ้าลอง WEPP ในการประเมินการไหลบ่าของน้้าผิวดินและการสูญเสียดินจากพื้นที่ บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าแบบจ้าลองจะมีความน่าเชื่อถือในการประเมินปริมาณน้้าไหลบ่าผิวดินและปริมาณการสูญเสียดินในแปลงปลูกพืช
แต่ไม่เหมาะสมที่จะน้าไปใช้ในแปลงปลูกพืชที่มีระบบการอนุรักษ์ดินที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบจ้าลอง นอกจากนี้ค่าที่ได้จากการ
ประเมินอาจไม่ถูกต้องนัก เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้น้าเข้าไปในโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่ไ ด้มาจากค่าที่ได้จากแปลงทดลองในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ได้ท้าไว้แล้วและที่ค้านวณได้จากสมการที่สร้างโดยฐานข้อมูลจากการทดลองในพื้นที่ ซึ่งรูปแบบจ้าลอง WEPP
ถูกสร้างขึ้นมา ดังนั้นการใช้รูปแบบจ้าลองนี้จึงควรมีการวัดค่าตัวแปรต่างๆโดยตรงในพื้นที่ศึกษาหรือใช้สมการจากฐานข้อมูล
ที่วัดได้ในพื้นที่ศึกษาโดยตรงจึงให้ค่าที่ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง
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การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
Searching Thai herbs information on the android operating system
ทวีชัย อังกุรนาค1,นิศานาถ เตชะเพชรไพบูลย์1,บุญศรี เลิศวิริยจิตต์2สุวิมล คุปติวุฒิ1
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ผู้ใช้
ระบบสามารถค้นหาข้อมูลสมุนไพรตามชื่อสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ รสชาติ และอาการโรคพื้นฐาน การประเมินเพื่อเป็นการ
ยอมรับระบบ เป็นการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้นที่ได้จากข้อมู ลการตอบแบบสอบถามจากผู้ใช้
จานวน 30 คนพบว่าระดับประสิทธิภาพ และความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ
0.74 แสดงว่าแอปพลิเคชันระบบสืบค้นสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น มามีประสิทธิภาพใน
ระดับดีและสามารถนาไปใช้งานได้
คาสาคัญ:สมุนไพรไทย , สมุนไพรไทยบนมือถือ , การค้นหาสมุนไพร,แอนดรอยด์,ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย

Abstract
This research has its objective to developing a Searching Thai herbs information on the android
operating system . Users can search by herbs name , scientific herbs name , taste of Thai herb and
basic symptoms.The assessment of efficiency was conducted by using a developed system from the data
of questionnairesby asking 30 users. The total results show that the average of common users equals 4.24
and the standard deviation equals 0.76.This developed system showed a very good quality and in the
result available to use
Keywords:ThaiHerbs , Thai Herbs for Mobile, Thai Herb Search, Android,Thai Herbs Database
บทนา
“สมุนไพร” ตามพจนานุกรมไทยฉบั บราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 พิ มพ์ ครั้ งที่ 1 พ.ศ. 2546 หมายความว่ า
ผลิตผลธรรมชาติได้จาก พืช สัตว์ และแร่ธาตุ ที่ใช้เป็นยา หรือผสมกับสารอื่นตามตารับยา เพื่อบาบัดโรค บารุง ร่างกาย
หรือใช้เป็นยาพิษ เช่น กระเทียม น้าผึ้ง รากดิน (ไส้เดือน) เขากวางอ่อน กามะถัน ยางน่อง โล่ติ๊น
“สมุนไพร” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 หมายความว่า พืช
สัตว์ จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ ที่ใช้ หรือ แปรสภาพหรือปรุงเป็นยา หรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย
บาบัด รักษา หรือป้องกัน หรือส่งเสริมสุขภาพร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์ และให้ หมายความรวมถึงถิ่นกาเนิด หรือถิ่นที่อยู่ของสิ่ง
ดังกล่าว
ในปัจจุบันนี้ มีการใช้โ ทรศั พท์มือถือ (smartphone) เป็นแหล่ งค้นคว้าหาความรู้ข้ อมูลด้ านสมุนไพรไทย ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ไ ด้รับ ความนิย มมาก แต่ แอปพลิเ คชัน สมาร์ตโฟนที่เกี่ ยวข้ องกั บสมุ นไพรไทยบนนั้น ยังมี จานวนน้ อย ส่วนมาก
สารสนเทศสมุนไพรไทยได้มีการจัดนาเสนออยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ และข้อมูลที่จัดเก็บนั้นไม่เป็นมาตรฐาน มีหลายรูปแบบ
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และการออกแบบมาไม่เ หมาะสมกับหน้ าจอของ smartphone ซึ่งยากที่จะสืบค้ นข้อมูล สมุนไพรในการเรียนรู้ สรรพคุ ณ
ลักษณะ การนาไปใช้ประโยชน์จากตัวยาสมุนไพร ดารงไว้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาการ
สืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. ผู้ใช้สามารถสืบค้นหาข้อมูลบนโทศัพท์ เช่น ค้นหาข้อมูลสมุนไพรตามชื่อสมุนไพร ชื่อท้องถิ่น
รสชาติสมุนไพรและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เป็นต้น
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ
เมื่อก่อนถ้าต้องการหาความรู้หรือข้อมูลสมุนไพรไทย ต้องค้นหาจากหนังสือ สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี
ความรู้ด้านสมุนไพร หรือใช้เว็บเบราว์เซอร์ค้นหาข้อมูลสมุนไพรไทยจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากปัจจุบันนี้มือสมาร์ตโฟนกาลัง
ได้รับความนิยมที่เป็นทั้งโทรศัพท์และสามารถใช้ค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเล่นเกม ดูภาพยนตร์ และฟังเพลง เป็นต้น ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ข้อมู ล สมุ นไพรจากหลาย ๆ แหล่ งข้อมูล และได้ร วบรวมข้ อมูล สมุ นไพรเพื่ อนาเสนอให้ ผู้ใ ช้
สามารถใช้โทรศัพท์ มือถือสมาร์ตโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ค้นหาข้ อมูลสมุนไพรไทยที่ต้องการและได้ศึกษาและ
ออกแบบภาพรวมของระบบที่ใช้อธิบายขั้นตอนการทางานของระบบการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรบนมือถือระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบ
ผู้ใช้งานใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ทาการค้นหาข้อมูลสมุนไพรไทยโดยใส่คาค้น(key
word) เช่น คาค้นหาสมุนไพรตามชื่อวิทยาศาสตร์ คาค้นหาสมุนไพรตามรสชาติ เป็นต้น หลังจากนั้นระบบสืบค้นข้อมูล
สมุนไพรจะใช้คาสั่งภาษา SQL เพื่อสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล SQLite และได้ผลลัพธ์ข้ อมูลสมุนไพรไทยที่ต้องการส่งไป
แสดงผลบนมือถือสมาร์ตโฟน
2 การวิเคราะห์ระบบ
การวิเคราะห์ระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพรบนมือถือสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบระบบเชิงวัตถุด้วยUML (Unified Modeling Language) โดยแสดงการทางานของระบบด้วยUse Case
Diagramดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 Use Case ภาพรวมของระบบ
จะเห็นว่าผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยตามที่ต้องการ เช่น ค้นตามชื่อสมุนไพร
รสชาติสมุนไพร เป็นต้นส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยได้ เช่นการเพิ่ม ลบ
และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร
Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้ที่แสดงขั้นตอนการทางานของ Use Case ดังภาพที่ 3 เป็นตัวอย่างActivity
Diagram แสดงการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทย

ภาพที่ 3 Activity Diagram การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทย
Sequence Diagram เป็นแผนภาพแสดงลาดับการทางานของระบบ โดยที่กิจกรรมหนึ่ง ๆ นั้นเกิดจากการที่ Object
หนึ่งโต้ตอบกับอีก Object หนึ่ง ตามลาดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาที่กาหนดและมีการส่ง message ที่เกิดขึ้นระหว่าง
กัน ดังภาพที่ 4 เป็นตัวอย่างแสดงการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทย
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ภาพที่ 4 แสดงลาดับการทางานค้นหาข้อมูลสมุนไพรของระบบ
ฐานข้อมูลของระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ประกอบด้วยตาราง7 ตารางคือ
ตารางข้อมูลสมุนไพร (herb) ตารางรสชาติสมุนไพร (Taste)ตารางข้อมูลชื่อสามัญ(local)ตารางข้อมูลส่วนที่ใช้(partOfUse)
ตารางข้อมูลวิธีการใช้สมุนไพร(detail)ตารางข้อมูลอาการโรค(symptomDisease)และตารางข้อมูลกลุ่มโรค
(diseaseGroup)ใช้เก็บข้อมูลสมุนไพร และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสมุนไพรดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตารางฐานข้อมูลสมุนไพร
ผลการวิจัย
การพัฒนาระบบ
ระบบการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรบนมือถือสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ได้พัฒนาเป็น
MobileApplication และเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาโดยมี Android Studio ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาโปรแกรม
ที่ Google ได้พัฒนาไว้ และมีฐานข้อมูล SQLite สาหรับจัดเก็บข้อมูลสมุนไพรไทย
ขั้นตอนการทดสอบระบบ
หลังจากดาเนินการทดลองใช้และได้ปรับปรุงระบบจนเกิดความสมบูรณ์แล้ว จึงได้ทาการทดสอบกับ
ผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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การประเมินผลระบบ
การประเมินความพอใจได้นาการประเมินที่เรียกว่า Acceptance Test มาประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแบ่งการประเมินระบบออกเป็น 4 ด้านมีรายละเอียด
ดังนี้
1. การประเมินระบบด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement Test)
2. การประเมินระบบด้านการใช้งานระบบ (Functional Test)
3. การประเมินระบบประสิทธิภาพของระบบ (Performance Test)
4. การประเมินระบบด้านการออกแบบและความง่ายในการใช้งานระบบ (Usability Test)
เกณฑ์การให้คะแนนเชิงปริมาณ เป็นแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ และเกณฑ์
การแปลความหมายของข้อมูลที่ได้จากการประเมินโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ระดับเกณฑ์
ความหมาย
4.51 - 5.00
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุดหรือดีมาก
3.51 - 4.50
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับดี
2.51 - 3.50
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับน้อยหรือพอใช้
1.00 - 1.50
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับน้อยที่สุดหรือควรปรับปรุง
ผลการดาเนินงานของระบบการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลสมุนไพรไทยตามชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสกุลของสมุนไพร รสชาติของสมุนไพร และอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้
ตัวอย่างผู้ใช้สืบค้นสมุนไพรตามรสชาติสมุนไพรด้วยคาค้น เผ็ดร้อน ได้ผลลัพธ์สมุนไพรหลายรายการ เช่น กระชาย กะเพรา
และการพลู เป็นต้น ต้องการดูข้อมูลรายละเอียดของสมุนไพรกะเพราโดยเลือกสมุนไพรกะเพรา แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ผลลัพธ์จากการสืบค้นสมุนไพรตามรสชาติสมุนไพร
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรตามชื่อสมุนไพรด้วยคาค้น ทับทิม ภาพที่ 7 ก
การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรตามชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยคาค้น Senna tora (L.) Roxb. ภาพที่ 7 ข
การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรตามชื่อสามัญ ด้วยคาค้น Clove ภาพที่ 7 ค
การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรตามชื่ออาการโรคด้วยคาค้น ท้องเสีย ภาพที่ 7 ง
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลสมุนไพร
สรุปและอภิปรายผล
จากสารวจความคิดเห็นจากจากผู้ใช้งานทั่วไปจานวน 30 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความพึงพอใจในระดับดี สามารถนาไปใช้ได้ ดังตารางที่2
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
ผลการประเมินระบบด้าน

ผู้ใช้งาน
x

ด้านการทางานตามความต้องการของผู้ใช้
ด้านการใช้งานระบบ
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
ด้านการออกแบบและความง่ายในการใช้งานระบบ
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

4.25
4.22
4.21
4.32
4.25

SD
0.76
0.76
0.75
0.68
0.74

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สรุปผลประเมินหาประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วยภาษา Java มี SQLite เป็นระบบฐานข้อมูลใช้เก็บข้อมูลสมุนไพร และใช้ภาษา SQL
เป็นคาสั่งในการสืบค้นฐานข้อมูลสมุนไพรสามารถทางานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลวิจัยไปใช้
การนาผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
อาจารย์หรือผู้สอนสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
การนาผลการวิจัยไปใช้เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน ได้นา
งานวิจัยไปอ้างอิงหรือนาไปสอนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
การนาผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะสาหรับวิจัยต่อไป
การพัฒนาการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยบนมือถือสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบดังนี้
ควรพัฒนาระบบให้มีระบบถามตอบเกี่ยวกับปัญหาการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ควรมีการวิเคราะห์สถิติแสดงช่วงอายุของผู้ใช้งานสาหรับจัดลาดับการค้นหาข้อมูลสมุนไพร
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Application of Space Syntax to Study of the Movement and Closure of the
Protestors Trouble in Bangkok
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บทคัดย่อ
สถานการณ์ในการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของผู้ชุมนุมที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2555-2557 พบว่าเริ่มมีความรุนแรง
และเกิดปัญหาทวีคูณมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2557 จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการพยายามที่จะปิดล้อมสถานที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจของเมื อง และปิด ถนน เดินขบวนให้เ กิด ปัญหาทางกายภาพโดยเฉพาะการคมนาคมทางบก จุดเปลี่ ยนถ่ ายการ
คมนาคม และพื้นที่สาธารณะที่สาคัญของเมืองในกรุงเทพมหานคร เกิดผลกระทบต่อเนื่องทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุม
ทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร กาหนดคาถามวิจัย คือ รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของผู้ชุมนุม
ทางการเมื องกั บ โครงข่ ายการสั ญ จรอิ ส ระของกรุ ง เทพมหานคร มี ค วามสั มพั นธ์ กันอย่ างไร โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ การ
ประยุ กต์ ใ ช้ โ ครงข่ า ยการสั ญ จรอิ ส ระ เพื่ อ ศึ กษาการเคลื่ อ นที่ แ ละการปิ ด การจราจรของกลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ มทางการเมื อ งใน
กรุงเทพมหานคร โดยข้อค้นพบที่ได้หลังจากวิจัยเสร็จสิ้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านการวางแผนรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่ชุมชนตลอดจนบุคคลทั่วไปโดยคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์สูงสุดที่ จะได้รับจะสามารถช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของหน่วยงานรั กษาความปลอดภัย และลดความเดือนร้อน ความวุ่นวาย และความเสีย หาย ขัดต่อหลักการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขัดขวางเสรีภาพของบุคคลอื่นในการใช้ที่หรือทางสาธารณะ จากการเคลื่อนที่และการปิด
การจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครได้ในที่สุด
คาสาคัญ: โครงข่ายการสัญจรอิสระ, การเคลื่อนที่และการปิดการจราจรทางการเมือง, กลุ่มผู้ชุมนุม

Abstract
The situation of Bangkok shutdown in 2012- 2014 has the very dangerous situation. Especially in
2014, The group protest usually closes the politic landmark and shut down the transportation and move
around Bangkok. Application of Space Syntax to Study of the Movement and Closure of the Protestors
Trouble in Bangkok have two objectives. The first one, what kind of pattern and movement is. And the
second one, what is the relation between closure of the protestors trouble and syntax of space. The find
out of this research will be the benefit for government to understand this crisis and decrease economic
problem from protestors.
Keywords: Space Syntax, the Movement and Closure traffic politics, the Protestors Trouble
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บทนา
กรุงเทพมหานครมีบทบาทและความสาคัญทั้งในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ความเป็นรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาประเทศในทุกด้านทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้กับประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า
สถานการณ์ในการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของผู้ชุม นุมที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีความรุนแรงและเกิดปัญหาทวีคูณ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2557 จากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีการพยายามที่จะปิดล้อมสถานที่สาคัญทางเศรษฐกิจของเมือง และ
ปิดถนน เดินขบวนให้เกิดปัญหาทางกายภาพโดยเฉพาะการคมนาคมทางบก จุดเปลี่ยนถ่ายการคมนาคม และพื้นที่ส าธารณะที่
สาคัญของเมืองในกรุงเทพมหานคร เกิดผลกระทบต่อเนื่องทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
โครงข่ายการสัญจรอิสระอยู่ในศาสตร์ของการศึกษาและวิเคราะห์รูปร่าง (shape) และรูปทรง (form) ของสรรพสิ่ง
ต่างๆ หรือที่เรียกว่า “สัณฐานวิทยา” โดยเฉพาะสัณฐานวิทยาที่เน้นการศึกษาวิจัยอาคารและเมืองในเชิงกายภาพ (physical)
หรือเชิงพื้นที่ (spatial) โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายสาคัญต้องการทาความเข้าใจในรูปแบบเชิงสัณฐานของเมืองและอาคารอย่าง
ชัดเจน ก่อนขยายความไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบนั้นๆ คู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา และจิตวิทยา เป็นต้น
(ไขศรี ภักด์สุขเจริญ, 2548)
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุม
ทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร กาหนดคาถามวิจัยคือ รูปแบบและลักษณะการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของผู้ชุมนุม
ทางการเมืองกับโครงข่ายการสัญจรอิสระของกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
โดยข้อค้นพบที่ได้หลังจากวิจัยเสร็จสิ้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านการวางแผนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ชุมชนตลอดจนบุคคลทั่วไปโดยคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับจะสามารถลดความเดือนร้อน ความ
วุ่นวาย และความเสียหาย ขัดต่อหลักการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ขัดขวางเสรีภาพของบุคคลอื่นในการใช้ที่
หรือทางสาธารณะ จากการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระ เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง
ในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้ อมูล ตามวั ตถุ ป ระสงค์ข องการวิ จัย คื อ การประยุกต์ ใช้ โ ครงข่ ายการสั ญ จรอิ ส ระ เพื่อศึ กษาการ
เคลื่อนที่และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
1) เก็บข้อมูลโดยการคัดลอกข้อมูลจากบันทึกการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ใน
กรุ งเทพมหานครและรวบรวมข้ อมู ล ข้อเท็จจริ ง ข่ าวสารจากสื่อต่างๆ เช่ น หนั งสื อพิ มพ์ เทปบันทึกจากรายการข่ าวทาง
โทรทัศน์ เป็นต้น ในรอบปี พ.ศ. 2548-2557 (1 มกราคม 2548 – 21พฤษภาคม2557) ดังภาพ ที่ 1 และภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 การสืบค้นข้อมูลข่าวสารการปิดการจราจรทางการเมือง และการจัดเก็บข้อมูล

ภาพที่ 2 การค้นหาพิกัดพื้นที่จากการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรทางการเมือง
2) ใช้โปรแกรม ArcGIS10 สร้าง Collect Events และการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาเมืองด้วยโครงข่ายการสัญจร
อิสระ (Space Syntax) จากความสัมพันธ์ของสัณฐานวิทยาเมือง
ในการวิเ คราะห์โ ครงสร้ างสั ณฐาน รู ปทรง และโครงข่ ายสั ณฐานของกรุ ง เทพมหานคร ด้ วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการ Space Syntax เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่ (Space) โดยอาศัยโครงข่ายของเส้น (Axial
Lines) ตามโครงข่ายถนนเพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงและโครงข่ายสัณฐานของกรุงเทพมหานคร เมื่อ
แทนที่ระบบถนนด้วยโครงข่ายเส้นผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า Axwoman ซึ่งเป็น extension หนึ่งบน ArcView
GIS ด้วยคาสั่ง “draw” ลากเส้นตรงตามแนวถนนให้ยาวที่สุดและจานวนน้อยที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของระบบถนน ส่วนคาสั่ง
“Doit” จะทาการคานวณโดยอาศัยความสัมพันธ์ของเส้นในระบบ เพื่อคานวณหาว่าเส้น เส้นหนึ่งมีลาดับความลึก “Dept”
จากเส้นอื่นเฉลี่ยแล้วกี่ลาดับ ค่าความสัมพันธ์ที่คานวณได้นี้จะแสดงค่าเป็นตัวเลขและสีของเส้น ถ้าเส้นเส้นหนึ่งมีความสัมพันธ์
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กับเส้นอื่นๆ มาก ค่าก็จะมาก ในที่นี้แทนค่าตัวเลขด้วยลาดับความเข้มของสี (Graduated Color) ด้วยชุดสี Temperature
บนโปรแกรม ArcView GIS โดยค่ามากจะเป็นสีแดง เส้นที่มีความสัมพันธ์กับเส้นอื่นๆ น้อยลงไป สีจะเปลี่ยนเป็น สีส้ม เหลือง
เขียว จนถึงเส้นที่มีความสัมพันธ์ต่าที่สุดด้วยสีน้าเงิน ตามลาดับเฉดสี
โดยเครื่องมือหลักทาหน้าที่ ดังนี้
- Total Dept (ค่าความลึกรวม) ใช้วัดค่าความสัมพันธ์ของเส้นว่าเส้น เส้นหนึ่งเชื่อมติดต่อกับเส้นอื่นๆ
ในลาดับถัดไปแต่ละเส้นเป็นจานวนกี่เส้น
- Connectivity ใช้วัดความสัมพันธ์ของเส้นว่า เส้นเส้นหนึ่งมีเส้นอื่นๆ ติดต่อเข้ามาโดยตรงเป็นจานวน
กี่เส้น
- Local Integration (ความสัมพันธ์เฉพาะส่วน) ใช้วัดว่า เส้นเส้นหนึ่งเชื่อมกับเส้นอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับ
ตัวเองโดยตรง (One-step) และเส้นที่เชื่อมถัดออกไป (Two-step) ค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด แสดง
ให้เห็นว่าเส้นหรือถนนสายไหนมีแนวโน้มจะเป็นเส้นที่สาคัญของย่านย่อย
- Global Integration (ความสั มพั นธ์ ทั้ง ระบบ) ใช้วัดว่ า เส้ นเส้นหนึ่ง เชื่ อมเข้ ากั บเส้นอื่นที่ เ หลื อ
ทั้งหมดในระบบเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ทาให้พบเส้นทางหรือตาแหน่งที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของ
ระบบนั้นๆ เพราะระยะทางหรื อความลึกจากเส้นใดๆ ณ บริ เวณศูนย์ กลางเพื่อออกไปสู่ ย่านหรื อ
เส้นทางอื่นๆ ในระบบ ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุด
-

ภาพที่ 3 โครงข่าย Axial Lines ของเมือง Gassin (Hillier, 1996,2007)
3) นาจุด พิ กัด การเคลื่ อนที่ และการปิ ด การจราจรทางการเมื อง จากการรวบรวมข้ อมูล ในข้ อข้างต้ น บรรจุ ล ง
โปรแกรม Microsoft Excel และนาเข้าข้อมูลบรรจุลงในโปรแกรม ArcGIS10

ภาพที่ 4 การจัดเก็บข้อมูลบรรจุลงโปรแกรม Microsoft Excel
4) นาข้อมูลพิกัดการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรทางการเมือง และโครงข่ายการสั ญจรอิสระในพื้นที่กรุงเทพ
ชั้นใน ซ้อนลงในโปรแกรม ArcGIS10 เพื่อหาความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 การซ้อนข้อมูลพิกัดการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรทางการเมืองกับโครงข่ายการสัญจรอิสระ
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระ เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจร
ของกลุ่มผู้ชุมนุ มทางการเมื องในกรุงเทพมหานคร เส้ นสาคัญในระดั บย่านย่อยในเขตพื้นที่วิจัย พบว่า Local Integration
(ความสัมพันธ์เฉพาะส่วน) ใช้วัดว่า เส้นเส้นหนึ่งเชื่อมกับเส้นอื่นๆ ที่ติดอยู่กับตัวเองโดยตรง (One-step) และเส้นที่เชื่อมถัด
ออกไป (Two-step) ค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด แสดงให้เห็นว่าเส้นหรือถนนสายไหนมีแนวโน้มจะเป็นเส้นที่สาคัญของย่านย่อย
พบว่าถนนย่านย่อนในเขตดุสิต และเขตพระนครพบเหตุความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมททางการเมืองสูงสุด อาจสืบเนื่องจากเขต
ดังกล่าวมีสถานที่ทางการเมืองหลายแห่ง อีกทั้งยังมีเสน้ทางเชื่อมต่อสู่เขตอื่นจานวนหลายเส้นทางส่งผลให้เกิดการเคลื่อนของ
กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นจานวนมาก
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ภาพที่ 6 โครงข่ายการสัญจรอิสระ
ที่มา มรกต วรชัยรุ่งเรือง และกันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 59
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ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายการสัญจรอิสระกับจุดการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรทางการเมือง
ที่มา มรกต วรชัยรุ่งเรือง และกันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ เมื่อวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 59
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สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่และการปิดการจราจรของ
กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง ในกรุงเทพมหานคร พบว่าเส้นทางที่มีการเคลื่อนที่และปิดการจราจรทางการเมืองมากที่สุดและถี่
ที่สุดคือเขตพระนคร โดยมักอยู่บนเส้นถนนที่มีซอยย่อยสะสมมาก ซึ่งจะมีค่าคะแนนความสาคัญย่านย่อยสูง และเป็นถนนที่
สาคัญเป็นเส้นหลักที่ใช้ในการคมนาคมในระดับย่านย่อย
ผลการวิจัยดังกล่าวนับเป็นก้าวแรกสาหรับการหาความสัมพันธ์ระหว่างสัณฐานวิทยาเมืองหรือโครงข่ายการสัญจร
อิสระ กับการเคลื่ อนที่แ ละการปิด การจราจรของกลุ่ มผู้ ชุมนุ มทางการเมื อง ในกรุง เทพมหานคร โดยนาเสนอผ่านสื่อการ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายการสัญจรอิสระ นอกจากนี้ควรมีการวิเคราะห์ต่อยอดจากงานวิจัยนี้ในเรื่องการหาแนวทางการลาเลียง
ประชาชนออกจากพื้นที่การเคลื่อนที่และการปิดการจราจรทางการเมือง เพื่อ ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในท้องถิ่น
ทางานได้สะดวกขึ้นจากฐานข้อมูลแนวทางการโครงข่ายการสัญจรอิสระ สามารถลาเลียงประชาชนออกจากพื้นที่การเคลื่อนที่
และการปิดการจราจรของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี้ค ณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุ ณมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทาและสถาบันวิจัย และพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทามา ณ โอกาสนี้ที่ช่วยดาเนินการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการหาข้อค้นพบเพื่อการทาวิจัย
ในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
Hillier, B. (1996, 2007), Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Space Syntax:
London, UK. pp.99-101
ไขศรี ภักด์สุขเจริญ, 2548. วาทกรรมของเมืองผ่านโครงสร้างเชิงสัณฐาน. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับ
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง.
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Application of GIS to study behavior of Agriculturist in Bangkae, Amphawa,
Samut Songkhram Province
วลัยพร ผ่อนผัน, รัตนา วัฒนศรี และณัฐวุฒิ คาภาอินทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา email: walaiporn.ph@ssru.ac.th

บทคัดย่อ
จังหวัดสมุทรสงครามมีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการเกษตร ซึ่งขัดแย้งกับความ
ต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เพราะในการเร่งผลผลิตทางการเกษตรที่เห็นผลรวดเร็วคือการใช้ปุ๋ยเคมี ทาให้มีการใช้ปุ๋ยเคมี
มากขึ้นในการเกษตรที่เร่งการผลิต ปัญหาเหล่านี้ยังมิได้มีการตรวจสอบ หรือสารวจความต้องการแท้จริงของเกษตรกรในระดับ
ท้องถิ่น ว่าพฤติกรรมของเกษตรกรในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยอย่างไร เพื่อที่จะได้นาผลที่แท้จริงนั้นไปวางแผนด้านการส่งเสริม
การเกษตรอย่างถูกต้องตามสภาพการณ์ ดังนั้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตร
ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จะทาให้ได้ฐานข้อมูลการใช้ปุ๋ยที่แท้จริงเชิงพื้นที่ โดยงานวิจัยมีจุดประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตร ตาบลบางแค อาเภออัมพวาในพืช 3 ชนิด ได้แก่ ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้าว เพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ย โดยดูประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรตามเกณฑ์ ใน 3 ด้าน คือ (1) ชนิดของปุ๋ยที่ใส่ (2) อัตราของ
ปุ๋ยที่ใส่ และ (3) ช่วงระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย โดยวิธีการศึกษาทาการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช้แบบสารวจ จานวน 40 ชุด และทา
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อแสดงผลเชิงพื้นที่ให้เห็นชัดเจนในรูปแบบ
แผนที่ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใส่ปุ๋ยไม่ตรงตามเกณฑ์ ในพืชทั้ง 3 ชนิดโดยผล
การศึกษาได้แสดงในแผนที่ประสิทธิภาพพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
คาสาคัญ:ประสิทธิภาพ,พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract
The Samut Songkhram province is a low land area close to the sea - there are many large and
small canals scattered throughout the area. The terrain that it suitable to do agricultural. At present
farmers use agricultural chemicals that contain components which are durable and are harmful to health
of people and the environment. The components of agricultural chemicals products in the household are
heavy metals. Hence the government has promoted and campaign for agriculturist who use Organic
Fertilizer instead a chemical fertilizer. However, the agriculturists need to suddenly increase the
agricultural product, so some people still use chemical fertilizer. The main purpose of this research is to
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study the efficiency of agriculturist to use fertilizer using Geo-informatics system. The result found 65% of
agriculturist who still use the chemical fertilizer. The result of this study can produce the zoning map for
the level of efficiency of agriculturist to use fertilizer.
KeyWords: Behavior efficiencies of Agriculturist, Fertilizer, Geography Information System
บทนา
จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าการเกษตรที่สาคัญหลายชนิด ด้วยลักษณะทาง
กายภาพของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมือง 3 น้า คือ น้าเค็ม น้าจืด และน้ากร่อย ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีที่ดินที่
เหมาะสมแก่การปลูกพืช ทาให้เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง เช่น ส้มโอ ลิ้นจี่ มะพร้าว (วิสูตร สุกร และ
ไพรัตน์ สีหัวโทน, 2553) โดยเฉพาะพื้นที่ตาบลบางแค อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ประมาณ 4.3 ตาราง
กิโลเมตร โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดจะเป็นการเพาะปลูก มีลาคลองหลายสายไหลผ่านพื้นดินอุดมสมบูรณ์สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่
การทาการเกษตรและกสิกร ทาให้ สินค้าทางการเกษตรเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทาให้
เกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการที่จะเร่งเพิ่มผลผลิตและขยายพื้นที่ทางการเกษตรให้มากขึ้นและการที่เกษตรกรต้องการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรทาให้เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการใช้ในปริมาณมากขึ้นทุกปี เนื่องจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นวิธีที่เร่งด่วนและเห็นผลอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การใช้ปุ๋ยเคมี
ของเกษตรกรอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งในด้านชนิดของปุ๋ยที่ใส่ อัตราของปุ๋ยที่ใส่ ช่วงระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย จะส่ งผลต่อต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) และยังเป็นเพิ่มมูลค่าในการลงทุนในการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศ นอกจากนี้ผ ล
ของการใส่ปุ๋ยเคมีที่ไม่เหมาะสมยังส่งผลต่อการปนเปื้อนและตกค้างของสารเคมีในดินและแหล่งน้า ทาให้ดินและแหล่งน้าเสื่อม
โทรมลง จนอาจก่อให้เกิดมลพิษทางดินและน้า เพราะปริมาณปุ๋ยที่เกินความต้องการของพืชจะสูญเสียไปโดยการถูกชะล้างลง
ไปในแหล่งน้าธรรมชาติและน้าใต้ดินทาให้เกิดมลภาวะเป็นพิษตามมา จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ทั้งนี้เนื่องด้วยนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐยังขัดแย้งกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
ในการที่เกษตรกรต้องการเร่งผลผลิตทางการเกษตรมากกว่า และเกษตรกรมีความเข้าใจว่าการใช้ปุ๋ยเคมีจะเป็นทางเลือกที่ดีที่
จะได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเกษตรกรขาดการคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดที่จะเกิดขึ้นจากการใช้
ปุ๋ยเคมี ทาให้เกษตรกรบางส่วนปฏิบัติตามคาแนะนาทางราชการ และบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตาม โดยเกษตรกรยังคงใส่ปุ๋ยจาก
พฤติกรรมการคุ้นชินอย่างเดิมที่เคยทามาในอดีต ทั้งนี้เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงในระดับท้องถิ่นถึงปัญหาการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (สิริกร กาญ
จนสุนทร, 2551) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเชิงระบบจะสามารถนามาใช้ในการจัดการทางสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น (เชาวน์ ยง
เฉลิมชัย และคณะ, 2556) และสามารถนาข้อมูลที่ศึกษาได้แสดงออกมาในรูปแบบแผนที่ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ และ
ดาเนินการเข้าไปแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าควรมี การศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ตาบลบางแค
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างนโยบายใช้วางแผนในการเข้าไปจัดการเชิงพื้นที่
หรือบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังขาดฐานข้อมูลด้านการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกร เพื่อที่จะนามาทาแผนที่แสดงเขตที่เหมาะสมของการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร เพื่อที่จะให้ภาครัฐหรือหน่วยงานในท้องถิ่น
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จะได้ทราบถึงพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาด้านการใช้ปุ๋ยที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เข้าถึงพื้นที่ที่มีปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมาก
ยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. การจัดทาฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย และแผนที่แสดงประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิธีการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจด้วยแบบสารวจ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาศึกษา
พฤติกรรมและประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ตาบลบางแค อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม วิธีดาเนินการวิจัยมี
ดังนี้
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาเก็บข้อมูลแบบสารวจจานวน 40 ชุดข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ วิจัย
ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นจานวนของเกษตรกรในพื้นที่ การส่งเสริมการเกษตรจากภาครัฐให้กับ
เกษตรกร และการได้รับคาแนะนาการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
2.การวิเคราะห์ ข้อมูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง นาข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ของ
เกษตรกรสาหรับการปลูกพืช 3 ชนิด คือ สวนส้มโอ ลิ้นจี และมะพร้าว มาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของการใช้ปุ๋ยของ
เกษตรกร ตามหลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ด้าน คือ ชนิดของปุ๋ยที่ใส่, อัตราของปุ๋ยที่ใส่ และช่วงระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย
มาจัดทาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น และคานวณค่าสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น เช่นค่าร้อยละ (Percentage) ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
3. นาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ มาจัดทาแผนที่แสดงความประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
ผลการวิจัย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
จากการสารวจการศึกษาพฤติกรรมในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกส้มโอร้อยละ 43.58 และเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับอินทรีย์ในการปลูกส้ม
โอร้อยละ 64.10 เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกลิ้นจี่ร้อยละ 80และเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับอินทรีย์ในการปลูกลิ้นจี่
ร้อยละ30เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกมะพร้าวร้อยละ62.5 เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับอินทรีย์ในการปลูกมะพร้าว
ร้อยละ 37.5 จากผลการสารวจสรุปได้ว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่าง
เดียวในการทาการเกษตร (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดของการใช้ปุ๋ย

จานวนเกษตรกร (คน)
ส้มโอ

ลิ้นจี่

มะพร้าว

ปุ๋ยเคมี

-

-

-

ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์

17
25

8
3

15
9

รวม

42

11

24

จากการศึกษาขนาดพื้นที่การใช้ปุ๋ยต่างๆ จากข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า เกษตรกร
มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกส้มโอมีพื้นที่ทั้งหมด72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.55 เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในการปลูกลิ้นจี่มี
พื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.51 เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกมะพร้าวมีพื้นที่ทั้งหมด 41 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
27.73 เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชมีดังนี้เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกส้มโอ
มีทั้งหมด84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.04 เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกลิ้นจี่มีทั้งหมด 13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
11.30เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.86
2. การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในด้านชนิดของปุ๋ยที่ใส่อัตราของปุ๋ยที่ใส่ และช่วงระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย
จากการรวบรวมแบบสารวจในการศึกษาพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร ตาบลบางแค
อาเภออัมพวา ได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยตามพืชที่ปลูกและตามเกณฑ์หลักการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง 3 เกณฑ์หลักคือ ชนิด
ปุ๋ย อัตราของปุ๋ยที่ใส่ และช่วงเวลาที่ใส่ โดยถ้าหากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยตามเกณฑ์จะได้รับคะแนน และหากมีคะแนนเต็ม 3
ด้านจะถือว่ามีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดผลการศึกษาได้ดังนี้
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของส้มโอสามารถสรุปดังนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมากร้อยละ
35.29 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพน้อย ร้อยละ64.7การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพคิดเป็นร้อยละ
5.88
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของลิ้นจี่สามารถสรุปดังนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 12.5
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพน้อยร้อยละ50การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพร้อยละ 37.5
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของมะพร้าวสามารถสรุปดังนี้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ
33.33 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพน้อย ร้อยละ33.33การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ(ไม่มีคะแนน)
ร้อยละ 33.33
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ในการศึกษาได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
ตามชนิดของปุ๋ย ได้ผลการศึกษาดังนี้
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของส้มโอ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 4 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมี
ประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 44 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพน้อย ร้อยละ 44 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างไม่มี
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ประสิทธิภาพร้อยละ 8 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 12 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพน้อย
ร้อยละ 72 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 16
ประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ ของลิ้นจี่ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 66.66 การใช้ปุ๋ยเคมี
อย่างมีประสิทธิภาพน้อย ร้อยละ 33.33 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 33การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมี
ประสิทธิภาพน้อย ร้อยละ 33 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 33
ประสิทธิภาพการใช้ปยุ๋ ของมะพร้าว พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 11.11
การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพปานกลาง ร้อยละ 44.44 การใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิ ภาพน้อย ร้อยละ 33.33
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพมาก ร้อยละ 55.55 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพน้อย ร้อยละ 11.11
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 33.33
3. การจัดทาแผนที่ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในตาบลบางแคอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อที่จะทาเป็นฐานข้อมูลการจัดการด้านปุ๋ย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ จะเป็นการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และแสดงผลที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผน การติดตามพื้นที่ในการ
ส่งเสริมด้านการเกษตรได้รูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่ ผู้วิจัยจึงได้นาฐานข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนที่แสดง
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ดังแสดงในแผนที่ 1 และ 2

ภาพที่. 1 แผนที่แสดงประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีของส้มโอ
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีของลิ้นจี่
สรุปและอภิปรายผล
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึก ษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย ของเกษตรกร จากการศึกษา
พฤติกรรมของเกษตร ด้วยแบบสารวจ และการลงพื้นที่สารวจ เก็บข้อมูลเพื่อนามาสร้างเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นของ ตาบลบาง
แค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามสามารถสรุปผลได้ดังนี้
(1)
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรใน ตาบลบางแค อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จาก
การศึกษาพฤติกรรมในครั้งนี้ จะทาการลงสารวจแปลงเกษตรกรและใช้แบบสารวจร่วมด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมที่แท้จริง
ของเกษตรกร (พีรยา ตันวัชรพัรธ์, 2557) ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยเคมีสาหรับการปลูกส้มโอของ
เกษตรกรอยู่ในระดับปานกลางจนถึงขั้นน้อย ส่วนพฤติกรรมการใส่ปยุ๋ อินทรีย์อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก พฤติกรรมการใส่
ปุ๋ยเคมีของลิ้นจีข่ องเกษตรกร การใช้ปุ๋ยเคมี อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพน้อย และพฤติกรรมการใส่ปยุ๋ อินทรีย์อยู่ในระดับมี
ประสิทธิภาพปานกลางพฤติกรรมการใส่ปุ๋ยเคมีของมะพร้าวของเกษตรกรพฤติกรรมการใส่ปยุ๋ เคมีอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ
ปานกลางจนถึงน้อย และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ พบว่าอยู่ในระดับมีประสิทธิภาพน้อยมาก ซึ่งผลงานวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมชาย เปี่ยมจิตร (2551) ที่ได้ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรียข์ องเกษตรกรในจังหวัดระยอง จากการสารวจพฤติกรรม
ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีลักษณะการใช้ปุ๋ยตามความเคยชิน ไม่ได้พิจารณาตามหลักการใส่ปุ๋ย มีพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยแบบ
ลอกเลียนแบบพื้นที่การเกษตรใกล้เคียง
(2)
การศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรในด้านชนิดของปุ๋ยที่ใส่ ,อัตราของปุ๋ยที่ใส่ และช่วง
ระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ยสรุปผลการศึกษาตามหลักการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้านชนิดของปุ๋ยที่ใส่ ,อัตราของปุ๋ยที่ใส่ และ
ช่วงระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ย เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ปลูกลิ้นจี่ และส้มโอจะมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในระดับปานกลางถึงน้อย
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ปลูกมะพร้าวมีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในระดับดี และเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย
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อิน ทรีย์ ใ นระดั บดี ก ว่า การใช้ ปุ๋ย เคมี ซึ่ งหลั กการศึก ษาครั้ งนี้ มี ความคล้ า ยกั บ งานของ ประชา จุ้ ยเสงี่ ยม (2551) ซึ่ งได้
ทาการศึกษาความรู้ความเข้าใจการใช้ปุ๋ยในนาข้าว โดยการสัมภาษเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง
(3)

การศึกษาครั้งนี้สามารถสร้างฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ และได้แผนที่แสดงประสิทธิภาพ

ในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรแสดงให้เห็นตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่ทาการสารวจ แสดงให้เป็นว่าพื้นทีใ่ ดมีประสิทธิภาพการใช้
ปุ๋ยในระดับใด จากแผนทีน่ สี้ ามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดอยู่ในพื้นที่ไหนบ้าง ซึ่ง
จากแผนที่สามารถนาไปใช้วางแผนในการลงไปในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอาจน้อยเกินไป เนื่อง
ด้วยระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลควรใช้กลุ่มตัวอย่างและระยะเวลามากกว่านี้ในการศึกษา
ในอนาคต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในงานวิจัยต่อไปในอนาคต
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การพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
Web Accessibility Checklist Development
พุทธมนต์ พูลเปี่ยม , สุรินทร์ อุ่นแสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
phutthamon.phun@vru.ac.th, surin@vru.ac.th

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility) สาหรับ
เป็นแนวทางให้แก่นักพัฒนาและผู้ดูแลเว็บไซต์ของไทยในการตรวจสอบเว็บไซต์ตามมาตรฐาน W3C และแนวทางของ
WCAG ข้อมูลที่นามาใช้ในการสังเคราะห์แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้มาจากคู่มือแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคน
เข้าถึงได้ TWCAG2010 และคู่มือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครื่องมือตรวจสอบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยและสอดคล้องตามข้อกาหนดที่เป็นสากล ผลการวิจัยด้านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือพบว่าเครื่องมือมีความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาในระดับที่น่าเชื่อถือได้ (IOC=0.65) ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวประเมินมาตรฐานเว็บไซต์ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การพัฒนาเว็บไซต์สามารถนาไปพัฒนาเป็นแนวทางสาหรับการประยุกต์ใช้เป็นข้อกาหนด กฎเกณฑ์ในการสร้างเว็บไซต์สาหรับ
ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ต่อไป
คาสาคัญ: เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้, แบบตรวจสอบ, มาตรฐาน TWCAG2010
Abstract
This article aims to develop web accessibility checklists for developers and webmasters in
Thailand under W3C (World Wide Web Consortium) standard and WCAG (Web Content Accessibility
Guidelines) concept. The synthetic was taken from TWCAG2010 (Thai Web Content Accessibility Guideline
2010) and Government Website Standard. This is to create appropriated checklist tool for Thailand
Context, and conform to international regulations. The result of tool quality found that the tool is
accurate in good level (IOC = 0.54), and can evaluate accessible websites. It can be used as a concept in
applying rules and regulations to develop accessible websites.
Keywords: Web accessibility, Checklists, TWCAG2010
บทนา
ปัจจุบันเว็บไซต์ถือเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีจานวนมากมายมหาศาลและมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันหลายด้าน
ทั้งด้านการศึกษา ธุรกิจ การทางาน การเดินทางท่องเที่ย ว ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ แบบไม่มีที่สิ้นสุ ด
เนื่องจากผู้ใช้สามารถพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ อย่างไรก็
ตามเว็บไซต์จานวนมากไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดด้วยองค์กร W3C ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยี
ตลอดจนกาหนดกฎเกณฑ์ ข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เว็บ (www) (อ้างใน วิบูลย์ พฤกษ์ยินดี, 2552)
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การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ขาดประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียมทางสารสนเทศด้านการเข้าถึง
เนื้อหาและบริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์คนพิการ ซึ่งมีข้อจากัดในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์
มากกว่าบุคคลปกติ เช่น กลุ่มคนพิการทางสายตา กลุ่มคนพิการทางการได้ยิน และกลุ่มคนผู้สูงอายุ เป็นต้น แผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 กล่าวว่า ภาครัฐรวมถึงองคกรอิสระ มีหนาที่จัดและสงเสริมใหองคกรทุกภาคสวน
รวมถึงองคกรธุรกิจเอกชน จัดใหคนพิการเขาถึงและใชประโยชนไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูลขาวสาร
การสื่อสาร บริการ โทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร โดยมีการประเมินความตองการและ
ความเหมาะสมในการใชงานของคนพิการ ทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ดาเนิน
โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม ในปีพุทธศักราช 2552 ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งเสริมด้านการจัดทามาตรฐานการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
การจัดทาแนวทาง นโยบาย การผลักดันและการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในประเทศ
ไทย ปรากฎในกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาและ
ประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการให้บ ริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่ วถึง และมี คุณภาพ
นอกจากนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกและบริการสาธารณะ พุทธศักราช 2554 ซึ่งกล่าวถึงความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ ข้อบังคับสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที่ ได้รั บงบประมาณสนั บสนุน จากภาครัฐ ต้องจั ดทาข้อมูล บริก ารสื่อ สาธารณะ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความควบคุมดูแลให้อยู่ในรูปแบบ วิธีการหรือช่องทางให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้
ปีพุทธศักราช 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศได้กาหนดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ หรือ
TWCAG2010 (Thai Web Content Accessibility Guideline 2010) หลักเกณฑ์การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1) สามารถรับรู้ได้ (Perceivable) เช่น จัดให้มีข้อความทดแทนสาหรับเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความเพื่อให้สามารถเปลี่ยน
ไปสู่รูปแบบข้อมูลอื่น ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้, จัดให้มีข้อความทดแทนสาหรับสื่อที่กาหนดด้วยเวลา
(Time-Based Media) และสร้างเนื้อหาที่สามารถนาเสนอได้หลายรูปแบบ เป็นต้น
2) สามารถใช้งานได้ (Operable) เช่น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกส่วนและการใช้งานในหน้าเว็บได้ด้ว ยการใช้แป้นพิมพ์
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ก าหนดเวลาอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถอ่ า น ใช้ งานเนื้ อ หาได้ และไม่ ส ร้ า งเนื้ อ หาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
อาการชัก (Seizure) เป็นต้น
3) สามารถเข้าใจได้ (Understandable) เช่น ผู้ใช้สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อที่เป็นข้อความได้, หน้าเว็บปรากฏและ
ทางานในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถคาดเดาได้ และช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดและแนะนาวิธีแก้ปัญหา
4) คงทนต่ อ ความเปลี่ ย นแปลง (Robust) เช่ น การเพิ่ ม ความสามารถในการรองรั บ เทคโนโลยี เ ว็ บ ต่ า ง ๆ
ที่หลากหลายทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนี้ TWCAG 2009 มีเกณฑ์ความสาเร็จอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ A เป็นแนวทางขั้นต่าที่สุดที่ต้องทา
ไม่เช่นนั้นแล้ว การเข้าถึงจะเป็นไปได้ยากหรือไม่ได้เลย 2) ระดับ AA เป็นแนวทางขั้นกลางที่ควรจะทาเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเข้าถึงเพิ่มขึ้น 3) ระดับ AAA เป็นแนวทางขั้นสูงสุดที่อาจจะทา เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาเว็บได้สูงสุด
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2554)
กรอบนโยบายและกฎหมายดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ การสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้จึงนับว่ามีความสาคัญ เช่น การปรับลดระดับสีบนหน้าเว็บช่วยลดผลกระทบต่อ
สายตาของผู้ที่มีความบกพร่องทางตา และการเพิ่มคาอธิบายหรือคาสั่งที่ทาให้โปรแกรมอ่านข้อความสาหรับผู้พิการทางตา
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สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นช่องทางการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย และบุคคลปกติให้สามารถรับประโยชน์จากการใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างเท่าเทียมกัน
แม้ว่าปัจจุบันมีกฎหมาย นโยบายและมาตรฐาน ตลอดจนแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาเว็บที่สามารถเข้าถึงได้
แต่จากสถิติ พบว่า เว็บไซต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังไม่เป็นเว็บที่ ทุกคนเข้าถึงได้ ผลจากการสารวจเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ พบว่า เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ของไทย ร้อยละ 90 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ,
2554) ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้ดูแลเว็บไซต์ขาดความตระหนักในความสาคัญของการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ การขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงมีความเข้าใจว่าเรื่อง
ดังกล่าวจากัดอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนการขาดเครื่องมือในการตรวจสอบ ในปัจจุบันนักพัฒนาเว็บไซต์
ของไทยส่ ว นใหญ่ นิ ย มตรวจสอบมาตรฐานดั งกล่ า วด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ผู้ เ ชี ย วชาญตรวจสอบ ส่ งผลให้ ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาใน
การตรวจสอบมาก
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้และพบว่า ผู้พัฒนา
เว็บไซต์ในต่างประเทศตรวจสอบการเข้าถึงได้ของเว็บไซต์ผ่านเว็บแอพลิเคชั่น ซึ่งสามารถทราบผลการตรวจสอบทันที อีกทั้ง
ผลการประเมินได้อ้างอิงเกณฑ์ความสาเร็จถึงระดับ AAA จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้สร้างเว็บไซต์สาหรับตรวจสอบเว็บไซต์
ที่เข้าถึงได้ตามเกณฑ์อ้างอิงระดับ A ขึ้น ในระยะแรกผลการดาเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร ประกอบกับการ
ตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้นผู้วิจัยจึงพัฒนา และ
ปรั บ ปรุ งเว็ บ ไซต์ ดั งกล่ า ว โดยในระยะแรกได้ ส ร้ า งแบบตรวจสอบเว็ บ ไซต์ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ งได้ โ ดยอ้ า งอิ งตามแนวทาง
TWCAG2010 และนาไปตรวจสอบคุณภาพเพื่อนาเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล กาหนด
กรอบแนวคิดรวบรวมและจาแนกข้อสังเกต สร้างแบบตรวจสอบ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
กาหนดกรอบแนวคิด
รวบรวมและจาแนกข้อสังเกต
สร้างแบบตรวจสอบ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
รูปที่ 1ขั้นตอนการพัฒนาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
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1. ศึกษา ค้นคว้าข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ จากเอกสารและคู่มือ ได้แก่ คู่มือแนวทาง
การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010 (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010) คู่มือมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard Version) และ ข้อกาหนดการทาให้เนื้อหาเว็บสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (WCAG 2.0) ระดับ AA ในต่างประเทศ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

รูปที่ 2 ตัวอย่างคู่มือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ TWCAG2010

รูปที่ 3 คู่มือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
Element
Applet

Error Type
Potential

Applet

Potential

Area

Known

Description
<code>applet</code> contains a text
equivalent in the <code>alt</code>
attribute of the <code>applet</code>.
<code>applet</code> contains a text
equivalent in the body of the
<code>applet</code>.
All <code>area</code> elements have an
<code>alt</code> attribute.

รูปที่ 4 คู่มือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
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2. กาหนดแนวทางการจัดทาเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามแนวทางของ TWCAG2009 โดยจาแนก
ออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ความสามารถรับรู้ได้ (Perceivable) ความสามารถใช้งานได้ (Operable) ความสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย (Understandable) และการรองรับได้หลากหลาย (Robust)
3. รวบรวมคาแนะนาการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ศึกษา ค้นคว้า จากเอกสาร โดยพิจารณา
รายละเอียดของประเด็นที่ซ้าซ้อน และประเด็นที่ขาด
4. สร้ า งแบบตรวจสอบเว็ บ ไซต์ ที่ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยอ้ า งอิ ง จากแนวทางการพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ที่ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้
TWCAG2010 เป็นหลัก สังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย รหัส
การตรวจสอบ ประเภทการตรวจสอบ รายการตรวจสอบ และคาแนะนาในการแก้ไข/ปรับปรุง
5. นาแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) นามาคานวณค่า IOC (Index of Item – Objective Congruence) พิจารณาค่า IOC และ
ปรับปรุง แก้ไขรายการตรวจสอบจนกระทั่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจโดยใช้สูตรคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถาม
แต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ที่เรียกว่า (อ้างใน พิสณุ ฟองศรี, 2553) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การให้คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญให้ช่องเหมาะสม
=
1
คะแนน
ผู้เชี่ยวชาญให้ช่องไม่เหมาะสม
=
-1
คะแนน
ผู้เชีย่ วชาญให้ช่องไม่แน่ใจ
=
0
คะแนน
เกณฑ์การผ่าน ต้องได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
สูตรที่ใช้ในการคานวณ

เมื่อ
=
=
=

ค่าดัชนีความสอดคล้องของคาถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

ผลการวิจัย
จากการศึกษารายละเอียดการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้จากคู่มือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
TWCAG2010 และคู่มือมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เมื่อนามาสังเคราะห์เป็นแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประกอบไป
ด้วยรายละเอียดการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 4 ประเด็น ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการรับรู้
รหัส
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

รายละเอียดการตรวจสอบ
ภาพขาดข้อความอธิบายในแท็ก<img>
ข้อความอธิบายภาพใน <alt>ยาวเกินไป
ลิงค์ไม่มีข้อความบรรยาย
ได้มีการใช้แท็กตารางมาร์กอัปสาหรับทุกข้อมูลใน
แบบตาราง
คมชัดของสีแยกระหว่างตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข
ควรระบุคาอธิบายภาพใน <alt>
ความยาวใน <alt>ไม่ควรเกิน 75 ตัวอักษร
ระบุคาบรรยายใน title
ควรใช้แท็ก<div>ในการมาร์กอัปข้อมูล

อัตราส่วนความคมชัดสว่างระหว่างตัวอักษรและสีพื้น
หลังเป็นอย่างน้อย 5:1
ตารางขาดคาอธิบาย
คาอธิบายระบุเกี่ยวกับตาราง
ขาดรูปแบบของตัวตาราง
ควรเพิ่มรูปแบบของหัวตาราง
ทุกแท็ก<input>ที่ใช้ค่าคุณลักษณะ text มีป้ายชื่อ ควรเพิ่มคุณลักษณะ for ในแท็ก<label>เพื่อบอกถึง
แท็ก<label>ที่เกี่ยวพันธ์กันอย่างชัดเจน
ความสัมพันธ์
ทุกแท็ก<p> จะไม่ใช้เป็นหัวเรื่อง
แท็ก<p>ใช้สาหรับระบุรายละเอียดเนื้อหาเท่านั้น
แท็ก h1-h6อยู่ภายใต้แท็ก<p>
แท็ก<p> ไม่ควรมีหัวเรื่องอยู่ภายใน

แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ประเด็น ความสามารถในการรับรู้ ประกอบไปด้วย การพิจารณาด้านการใช้
รูปภาพ (แท็ก img) การเขียนข้อความในแท็ก alt การใช้การเชื่อมโยง (Link) การใช้ตาราง (Table) การใช้แท็ก label และ
การใช้แท็ก p (Paragraph)
ตารางที่ 2 แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประเด็นที่ 2 ความสามารถใช้งานได้
รหัส
2001

รายละเอียดการตรวจสอบ
แท็ก <img> มีความสัมพันธ์ภาพที่กระพริบวูบวาบ

2002
2003
2004
2005

พบแท็ก marquee
พบแท็ก blink
พบการ Refresh หน้าจอ
ไม่พบเครื่องมือนาทาง "ข้ามไปที่เนื้อหา"

2006

เอกสารขาดแท็ก <title>

2007
2008
2009

ข้อความแท็ก <title> อาจจะยาวเกินไป
แท็ก <frame> ไม่ได้ใช้ คุณลักษณะ Title
หลายส่วนบางทีไม่ได้ถูกมาร์กอัป ด้วยแท็กส่วนหัว

2010

แผนผัง หายไป
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ข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข
ไม่ควรภาพที่กระพริบวูบวาบ กระพริบไวกว่า 3 ครั้ง/
วินาที
แท็ก marquee ไม่ใช้
แท็กblinkไม่นามาใช้
meta Refresh ต้องไม่มีการกาหนดเวลา/หรือไม่ใช้งาน
การเชื่อมโยง "ข้ามไปที่เนื้อหา"จะปรากฏขึ้นบนหน้าเว็บ
ทั้งหมดด้วยบล็อกของวัสดุก่อนที่จะลงในเอกสารหลัก
เพิ่ ม แท็ ก <title> เข้ า ไปในแท็ ก <head> ส่ ว นของ
เอกสาร
ข้อความใน <title> ไม่ควรยาวเกิน 150 ตัวอักษร
ทุกแท็ก<frame> ต้องใช้ คุณลักษณะ Title ด้วย
แต่ละส่วนของเนื้อหา จะถูกทามาร์กอัป ด้วยแท็กส่วน
หัว header
ต้องมีแผนผังของเว็บไซต์
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แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ประเด็น ความสามารถใช้งานได้ ประกอบไปด้วย การพิจารณาด้านการใช้
รูปภาพ (แท็ก img) การใช้แท็ก blink การ refresh หน้าจอ การใช้เครื่องมือนาทาง การใช้แท็กหัวเรื่อง (title) การใช้
แท็ก frame และภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
ตารางที่ 3 แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประเด็นที่ 3 ความสามารถเข้าใจได้ง่าย
รหัส
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010

รายละเอียดการตรวจสอบ
เอกสารไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้
เอกสารที่มีรหัสภาษาที่ไม่ถูกต้อง
คาย่อ บางที่ไม่ถูกมาร์กอัปด้วยแท็กabbr
คาย่อ บางที่ไม่ถูกมาร์กอัปด้วย acronym
โหลดหน้าเว็บอาจทาให้เปิดหน้าต่างใหม่
ลาดับรายการถูกนาไปใช้ในการจัดรูปแบบข้อความ
จุดเชื่อมโยงที่ทาให้เกิดการเปิดหน้าบราวเซอร์ใหม่
อาจจะไม่มีข้อความแจ้งเตือน
ทุกช่องเติมในแท็ก<form>อาจจะไม่ได้ถูกบ่งชี้ว่าให้
ใส่ข้อมูล
แท็ก <label> ไม่อาจอธิบายการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ความก ากั บ ของ แท็ ก <select> อาจไม่ ไ ด้
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ หรือ หน้าที่ของการควบคุม

ข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข
เอกสารต้องระบุคุณลักษณะ lang
เอกสารที่มีรหัสภาษาที่ถูกต้อง
คาย่อ ต้องถูกมาร์กอัปด้วยแท็กabbr
คาย่อ ต้องถูกมาร์กอัปด้วย acronym
การโหลดหน้าเว็บที่ไม่ก่อให้เกิดการเปิดหน้าต่างใหม่
ลาดับรายการต้องไม่ถูกใช้ในการจัดรูปแบบข้อความ
จุดเชื่อมโยง จะไม่เปิดหน้าใหม่ โดยไม่แจ้งเตือน
ทุกแท็ก <form> ช่องใส่ข้อมูล ซึ่งถูกบ่งชี้ว่าให้ใส่ข้อมูล
ร้องขอไปยังผู้ใช้
แต่ละป้ายอธิบายแท็ก <input> ที่เกี่ยวข้องกัน
ทุ ก แท็ ก <select> มี ข้ อ ความก ากั บ นั้ น อธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์ หรือ หน้าที่ของการควบคุม

แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ประเด็น ความสามารถเข้าใจได้ง่าย ประกอบไปด้วย การพิจารณาด้าน
การระบุ lang ในเอกสาร รหัสภาษา การใช้คาย่อ การโหลดหน้าเว็บไซต์ การจัดรูปแบบข้อความ จุดเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
การใช้แท็ก form และการใช้แท็ก select
ตารางที่ 4 แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประเด็นที่ 4 การรองรับได้หลากหลาย
รหัส
4001
4002

รายละเอียดการตรวจสอบ
ข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข
คุณลักษณะ id ซ้ากันมากกว่า 1 จุด
คุณลักษณะ id ต้องไม่ซ้ากัน
โครงสร้างไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ควรปรับให้สามารถรองรับการแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์

แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ประเด็น การรองรับได้หลากหลาย ประกอบไปด้วย การพิจารณา
คุณลักษณะของ id และโครงสร้างหน้าเว็บเพจที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ประกอบไปด้วยข้อกาหนดหรือประเภทของแท็ก HTML ซึ่งเป็นตัวกาหนด
รายละเอียดของรายการตรวจสอบ รายการตรวจสอบแต่ละรายการจะถูกกากับด้วยรหัส เมื่อผลการตรวจสอบในแต่ละ
รายการพบรูปแบบเว็บไซต์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดผู้ตรวจสอบสามารถรายงานข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข แก่ผู้พัฒนา
เว็บไซต์
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จากการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวัดซึ่งเป็นการตรวจสอบรายละเอียดการตรวจสอบ
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้กับจุดประสงค์หรือกฎเกณฑ์การตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้ง 4 ประเด็น โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 อาจารย์ชไลเวท พิพัฒพรรณวงศ์
ผู้เชียวชาญคนที่ 2 อาจารย์ภัคพงศ์ กฤตวัฒน์
ผู้เชียวชาญคนที่ 3 อาจารย์เอกพงศ์ธร เอื้อประเสริฐวณิช
ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาปรากฎผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
รหัส

รายละเอียดการตรวจสอบ

ประเด็นที่ 1 ความสามารถรับรู้ได้
1001 ภาพขาดข้อความอธิบายในแท็ก<img>
1002 ข้อความอธิบายภาพใน <alt>ยาวเกินไป
1003 ลิงค์ไม่มีข้อความบรรยาย
1004 ได้มีการใช้แท็กตารางมาร์กอัปสาหรับทุกข้อมูลใน
แบบตาราง
1005 คมชัดของสีแยกระหว่างตัวอักษรและสีพื้นหลัง
1006 ตารางขาดคาอธิบาย
1007 ขาดรูปแบบของตัวตาราง
1008 ทุกแท็ก <input> ที่ใช้ค่าคุณลักษณะ text มี
ป้ายชื่อแท็ก <label> ที่เกี่ยวพันธ์กันอย่าง
ชัดเจน
1009 ทุกแท็ก <p> จะไม่ใช้เป็นหัวเรื่อง
1010 แท็ก h1-h6 อยู่ภายใต้แท็ก<p>
ประเด็นที่ 2 ความสามารถใช้งานได้
2001 แท็ ก <img> มี ค วามสั ม พั น ธ์ ภ าพที่ ก ระพริ บ
วูบวาบ
2002 พบแท็ก marquee
2003 พบแท็ก blink
2004 พบการ Refresh หน้าจอ
2005 ไม่พบเครื่องมือนาทาง "ข้ามไปที่เนื้อหา"
2006 เอกสารขาดแท็ก <title>
2007 ข้อความแท็ก <title> อาจจะยาวเกินไป
2008 แท็ก <frame> ไม่ได้ใช้ คุณลักษณะ Title
2009 หลายส่วนบางทีไม่ได้ถูกมาร์กอัป ด้วยแท็กส่วน
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ผลการพิจารณา
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

-1
0
-1

1
0
0

1
1
1

0.33
0.33
0.00

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

-1
-1
1
1
1

1
1
0
1
1

0
1
1
0
1

0.00
0.33
0.67
0.67
1.00

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0
0

1
1

1
1

0.67
0.67

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1
1
-1
0
1
1
1
-1

1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
0
1
1
0
1

1.00
1.00
0.33
0.33
1.00
0.67
0.67
0.33

ใช้ได้
ใช้ได้
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ปรับปรุง
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รหัส

รายละเอียดการตรวจสอบ

หัว
2010 แผนผังหายไป
ประเด็นที่ 3 ความสามารถเข้าใจได้ง่าย
3001 เอกสารไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้
3002 เอกสารทีม่ รี หัสภาษาที่ไม่ถูกต้อง
3003 คาย่อ บางที่ไม่ถูกมาร์กอัปด้วยแท็ก abbr
3004 คาย่อ บางที่ไม่ถูกมาร์กอัปด้วย acronym
3005 โหลดหน้าเว็บอาจทาให้เปิดหน้าต่างใหม่
3006 ลาดับรายการถูกนาไปใช้ในการจัดรูปแบบ
ข้อความ
3007 จุดเชื่อมโยงที่ทาให้เกิดการเปิดหน้าบราวเซอร์
ใหม่ อาจจะไม่มีข้อความแจ้งเตือน
3008 ทุกช่องเติมในแท็ก <form> อาจจะไม่ได้ถูกบ่งชี้
ว่าให้ใส่ข้อมูล
3009 แท็ก <label> ไม่อาจอธิบายการควบคุมที่
เกี่ยวข้อง
3010 ข้อความกากับของ แท็ก <select> อาจไม่ได้
อธิบายถึงวัตถุประสงค์ หรือ หน้าที่ของการ
ควบคุม
ประเด็นที่ 4 การรองรับได้หลากหลาย
4001 คุณลักษณะ id ซ้ากันมากกว่า 1 จุด
4002 โครงสร้างไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่
สรุปค่า IOC

ผลการพิจารณา
1
2
3

ค่า
IOC

แปลผล

0

1

0

0.33

ปรับปรุง

1
1
1
1
0
1

1
0
0
1
1
1

0
0
1
1
1
0

0.67
0.33
0.67
1.00
0.67
0.67

ใช้ได้
ปรับปรุง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

0

1

0

0.33

ปรับปรุง

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

0.65

ใช้ได้

ผลจากการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ พบว่าค่า IOC มีค่า
เท่ากับ 0.65 เป็นค่าที่ยอมรับได้ จัดอยู่ในเกณฑ์ ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผู้วิจัยไม่ตัดข้อคาถามทิ้งเนื่องจากเป็นประเด็นที่
อ้า งอิ ง และครอบคลุ ม มาตรฐานการตรวจสอบเข้ า ถึ งเว็บ ไซต์ ที่ไ ด้ ศึ ก ษาจากคู่ มือ แต่ ไ ด้ป รั บ ปรุง การใช้ค าในข้อ ค าถาม
ตามคาแนะนาข้อผู้เชี่ยวชาญ แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ฉบับสมูบรณ์มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 แบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
รหัส
รายละเอียดการตรวจสอบ
ประเด็นที่ 1 ความสามารถในการรับรู้
1001 ภาพขาดข้อความทดแทนในแท็ก img
1002 ข้อความอธิบายภาพใน alt ยาวเกินไป
1003 ลิงค์ไม่มีข้อความบรรยาย
1004 มีการใช้แท็กตารางมาร์กอัปรูปแบบของข้อมูล
1005 คมชัดของสีแยกระหว่างตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข

ควรระบุคาอธิบายภาพใน alt
ความยาวใน alt ไม่ควรเกิน 75 ตัวอักษร
ระบุคาบรรยายใน title
ควรใช้แท็ก div ในการมาร์กอัปรูปแบบข้อมูล
อัตราส่วนความคมชัดระหว่างตัวอักษรและสีพื้นหลังเป็น
อย่างน้อย 4.5:1
1006 ตารางขาดคาอธิบาย caption
คาอธิบายระบุเกี่ยวกับตาราง
1007 ขาดรูปแบบของหัวตาราง
ควรเพิ่มรูปแบบของหัวตาราง
1008 ทุกแท็ก input ที่ใช้ค่าคุณลักษณะ text มีป้ายชื่อ ควรเพิ่มคุณลักษณะ for ในแท็ก label เพื่อบอกถึง
แท็ก label ที่เกี่ยวพันธ์กันอย่างชัดเจน
ความสัมพันธ์
1009 ทุกแท็ก p จะไม่ใช้เป็นหัวเรื่อง
แท็ก p ใช้สาหรับระบุรายละเอียดเนื้อหาเท่านั้น
1010 แท็ก h1 - h6 อยู่ภายใต้แท็ก p
แท็ก p ไม่ควรมีหัวเรื่องอยู่ภายใน
ประเด็นที่ 2 ความสามารถใช้งานได้
2001 แท็ก img มีความสัมพันธ์ภาพที่กระพริบวูบวาบ
ไม่ควรภาพที่กระพริบวูบวาบ กระพริบไวกว่า 3 ครั้ง/
วินาที
2002 พบแท็ก marquee
แท็ก marquee ไม่ใช้
2003 พบแท็ก blink
แท็ก blink ไม่นามาใช้
2004 พบการ refresh หน้าจออัตโนมัติ
meta refresh ต้องไม่มีการกาหนดเวลา/หรือไม่ใช้งาน
2005 ไม่พบเครื่องมือนาทาง "ข้ามไปที่เนื้อหา"
การเชื่อมโยง "ข้ามไปที่เนื้อหา" จะปรากฏขึ้นบนหน้า
เว็บทั้งหมดด้ วยบล็อกของวัตถุก่อนที่จะลงในเอกสาร
หลัก
2006 เอกสารขาดแท็ก title
เพิ่มแท็ก title เข้าไปในแท็ก head ส่วนของเอกสาร
2007 ข้อความแท็ก title อาจจะยาวเกินไป
ข้อความใน title ไม่ควรยาวเกิน 150 ตัวอักษร
2008 แท็ก frame ไม่ได้ใช้ คุณลักษณะ title
ทุกแท็ก frame ต้องใช้ คุณลักษณะ title ด้วย
2009 หลายส่วนไม่ได้ถูกมาร์กอัป ด้วยแท็กส่วนหัว
แต่ละส่วนของเนื้อหา จะถูกทามาร์กอัป ด้วยแท็กส่วน
หัว header
2010 ผังเว็บไซต์ หายไป
ต้องมีผังของเว็บไซต์ sitemap
ประเด็นที่ 3 ความสามารถเข้าใจได้ง่าย
3001 เอกสารไม่ได้ระบุภาษาที่ใช้
เอกสารต้องระบุคุณลักษณะ lang
3002 เอกสารที่มีรหัสภาษาที่ไม่ถูกต้อง
เอกสารที่มีรหัสภาษาที่ถูกต้อง charset
3003 คาย่อไม่ถูกมาร์กอัปด้วยแท็ก abbr
คาย่อต้องถูกมาร์กอัปด้วยแท็ก abbr
3004 คาย่อไม่ถูกมาร์กอัปด้วย acronym
คาย่อต้องถูกมาร์กอัปด้วยแท็ก acronym
3005 โหลดหน้าเว็บทาให้เปิดหน้าต่างใหม่
การโหลดหน้าเว็บที่ไม่ก่อให้เกิดการเปิดหน้าต่างใหม่
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รหัส
3006
3007

รายละเอียดการตรวจสอบ
ลาดับรายการถูกนาไปใช้ในการจัดรูปแบบข้อความ
จุดเชื่อมโยงที่ทาให้เกิดการเปิดหน้าบราวเซอร์ใหม่
ไม่มีข้อความแจ้งเตือน
3008 ทุกช่องเติมในแท็ก form จะไม่ได้ถูกบ่งชี้ว่าให้ใส่
ข้อมูล
3009 แท็ก label ไม่อาจอธิบายการควบคุมที่เกี่ยวข้อง
3010 ข้อความกากับของแท็ก select อาจไม่ได้อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ หรือ หน้าที่ของการควบคุม
ประเด็นที่ 4 การรองรับได้หลากหลาย
4001 คุณลักษณะ id ซ้ากันในหน้าเดียว
4002 โครงสร้างไม่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อแนะนาสาหรับปรับปรุง/แก้ไข
ลาดับรายการต้องไม่ถูกใช้ในการจัดรูปแบบข้อความ
จุดเชื่อมโยง จะไม่เปิดหน้าใหม่ โดยไม่แจ้งเตือน
ทุกแท็ก form ช่องใส่ข้อมูล ซึ่งถูกบ่งชี้ว่าให้ใส่ข้อมูลร้อง
ขอไปยังผู้ใช้
แต่ละป้ายอธิบายแท็ก input ที่เกี่ยวข้องกัน
ทุ ก แท็ ก select มี ข้ อ ความก ากั บ นั้ น อธิ บ ายถึ ง
วัตถุประสงค์ หรือ หน้าที่ของการควบคุม
คุณลักษณะ id ต้องไม่ซ้ากัน
ควรปรับให้สามารถรองรับการแสดงผลได้กับทุกอุปกรณ์

สรุปและอภิปราย
การสร้างแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้จาแนกประเด็นในการตรวจสอบออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
ความสามารถในการรับ รู้ ความสามารถใช้งานได้ ความสามารถเข้า ใจได้ ง่า ย และการรองรั บ ได้ ห ลากหลาย กระบวน
การสังเคราะห์ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตาราที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดการสร้างเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยยึด
หลักการของ TWCAG2010 ซึ่งเป็นข้อกาหนดที่อ้างอิงมาตรฐาน W3C และเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย นอกจากนั้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงข้อมูลจากคู่มือและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเป็นแบบ
ตรวจสอบเว็ บ ไซต์ ที่ ทุ ก คนเข้ า ถึ ง ได้ ใ นรู ป แบบใหม่ และเมื่ อ น าแบบวั ด ไปหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดยวิ ธี ก ารหา
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ค่า IOC มีค่า 0.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดี จึงอาจกล่าวได้ว่าแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ฉบับนี้สามารถวัดได้ตรงตามเป้าหมายและครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบเว็บไซต์ ในขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะนาแบบ
ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาเกณฑ์ในการตรวจสอบเว็บไซต์ของระบบเว็บไซต์เดิมจากระดับ
A เป็นระดับ AA การส่งเสริมการสร้างเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานจึงนับเป็นสิ่งสาคัญซึ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ใช้ทั้งผู้ที่มีความ
บกพร่องทางร่างกาย และผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน ไม่เพียงเท่านั้นแบบตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ยังเป็นแนวทางให้แก่องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาเว็บไซต์นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเว็บไซต์ ขององค์กร เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มี
มาตรฐานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้มีความน่าเชื่อถือ และรายการตรวจสอบที่มีรายละเอียดเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อให้สามารถอ้างอิงตามมาตรฐานระดับ AAA
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เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ พ.ศ.2554.
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ.(2554). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ.2554-2563.
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า กรณีศึกษาร้าน Magic Beauty มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้า ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของบุคลากรและมีรายงาน
หลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ วางแผนการดาเนินงานของผู้บริหาร ทั้งนี้การพัฒนาระบบ
มีลักษณะเป็นโปรแกรมประยุกต์ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ เป็นส่วนการบริหารจัดการ การตั้งค่า
และการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 2. ส่วนของผู้ใช้งาน คือ การจาหน่ายสินค้า การค้นหา การเช็คปริมาณสินค้า การจัดการ
ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ โดยมีเครื่องมือหลายชนิดที่ถูกใช้ในการพัฒนาระบบจาลอง ตัวอย่างเช่น Adobe Dreamweaver
CS6 Adobe Photoshop CS6 พัฒนาด้วยภาษา PHP และจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL การพัฒนาระบบครั้งนี้
มีประโยชน์ต่อองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรในด้านองค์กรและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงาน
ของบุคลากร ผู้บริหารมีรายงานประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจวางแผน กาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านกลยุทธ์
ในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการร้านค้า ในส่วนการจัดจาหน่ายสินค้าด้านออนไลน์
เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้า
คาสาคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบ, บริหารจัดการ

Abstract
The development of information technology system for shop management: Case Study Magic
Beauty Shop aims to analyze, design, develop the shop management systems in order to support the
employee’s shop operations as well as to produce various reports necessary for management decision
making. The system developed is an application program consisting of 2 parts; 1. Administrator part,
related to various administrative functions such as system setup and access management, and 2. User
part, related to selling, searching, quantity checking, and various documentation tasks. The system
prototype is developed using various tools such as Adobe Dreamweaver CS6 and Photoshop CS6, using
PHP as well as MySQL for the database management. This system is useful for the organization to
increase the efficacy of resource management in the organization and to increase employee’s efficiency.
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The management will have the report used for planning and setting strategic directions. In the future, the
online shop management system should be developed in order to expand the trading opportunities.
Keywords: Information technology, systems, management
บทนา
หัวใจสาคัญของการทาธุรกิจนอกจากเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้วและการทาการตลาดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่จะ
ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ ดังนั้นผู้ประกอบจึงควรรู้จักการนาเครือ่ งมือมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน ความคล่องตัวในธุรกิจที่มีดการแข่งขันสูง ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับคู่แข่งที่ทาสินค้าและบริการประเภท
เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี การนาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ถือเป็นสิ่งที่ทากันอย่างแพร่หลาย
บทความนี้ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบพัฒนาระบบ (System Analysis) เพื่อพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้ านค้า ช่วยลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูลและข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ลดขั้นตอนในการดาเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน ช่วยให้การทางานเป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหาเรื่องการจัดการสินค้า การพัฒนาระบบครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อองค์กร ช่วย
เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรในด้ านองค์ ก รและเพิ่ มศั ก ยภาพในการด าเนิ น งานของพนั ก งานระดั ง
ปฏิบัติการให้เกิดความคล่องอีกทั้งเป็นตัวช่วยสนับสนุนผู้บริหารมีรายงานประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจวางแผน
กาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าให้กับองค์กร เพื่อการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าเพื่อลดความซ้าซ้อนข้อมูลมีความถูกต้องและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลทุกเวลา
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า ผู้ศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาระบบตามระเบียบวิธี
การศึกษา แบ่งได้เป็น 2 สวนคือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ทาการวิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยกระบวนการสังเกตการณ์ในระหว่างการประชุมร่วมกันของบุคลากรและสัมภาษณ์
แบบเจาะสึกรายบุคคลถึงกระบวนการทางาน ขั้นตอนการทางาน ปัญหา อุปสรรคในการทางาน ความต้องการในระบบการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกจากผู้ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้งานระบบ ได้กลุ่ม ตัวอย่าง
จานวน 9 คน ดังนี้
1. ผู้จัดการ
2. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

1
3

คน
คน ได้แก่ หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและพนักงานแผนกคลังสินค้า

3. แผนกการบัญชี

1

คน ได้แก่ หัวหน้าแผนกการบัญชี

4. แผนกการตลาด

4

คน ได้แก่ หัวหน้าแผนกการตลาดและพนักงานแผนกการตลาด
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1.2 ข้ อ มู ล ทุ ติย ภู มิ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ที่ ส มบู ร ณ์ถู ก ต้ อ งตรงตาระเบี ย บ จึ งต้ อ งอาศั ยข้ อ มู ล จากระเบี ย บ
รายงาน วิจัยและตาราวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ขึ้น รวมถึงรูปแบบโปรแกรม เพื่อ
เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบที่มีความถูกต้อง แม่นยาและมีเสถียรภาพสูงสุด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบพัฒนาระบบ (System Analysis)
2.1 แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram)
2.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
2.3 วิเคราะห์การไหลแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
2.4 การออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram)
2.5 โครงสร้างพจนานุกรม (Data Dictionary)
ผลการวิจัย
ภาพที1่ แผนผังการรับข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า
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ผู้ใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าจอหลัก (Home Management System)
ซึ่งจะเป็นหน้าสาหรับเลือกหมวดหมูใ่ นการจัดการข้อมูลประกอบไปด้วย ข้อมูลสินค้า ข้อมูลบุคลากรในร้าน ข้อมูลบริษัทผู้ผลิต
และจัดหาสินค้า ข้อมูลมูลลูกค้า ข้อมูลของธนาคาร ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและจัดหาสินค้า ข้อมูลการขายสินค้า และ
การออกการรายงาน เมื่อทาการเลือกหมวดหมูที่จะเข้ามาจัดการข้อมูลแล้ว ก็จะต้องทาการเลือกหรือค้นหา ประเภท
จากนั้นจึงจะเข้าสู้หน้าจอของการจัดการ ( ตั้งค่า หรือ การเพิ่ม แก้ไข ลบ สั่งซื้อ บันทึกการขาย ) เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนในการ
จัดการก็จะเข้าสู่หน้าพิมพ์รายงานและใบเสร็จ
ภาพที่ 2 หน้าจอหลัก (Home Management System)

หน้าจอหลัก (Home Management System) เป็นส่วนของการบริหารจัดการระบบตาแหน่งของ ผู้ใช้ระบบจะ
เป็นตัวกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบว่าสามารถทางานได้ในฟังก์ชั่นใดบ้าง ดังนี้
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักข้อมูลผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักข้อมูลบุคลากรในร้าน
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักข้อมูลบริษัทผูผ้ ลิตและจัดหาสินค้า
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักข้อมูลมูลลูกค้า
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักข้อมูลของธนาคาร
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักการสั่งซื้อสินค้าจากผูผ้ ลิตและจัดหาสินค้า
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เข้าสู่ยังหน้าจอหลักการขายสินค้า
เข้าสู่ยังหน้าจอหลักการออกการรายงาน

ภาพที่ 3 หน้าจอพิมพ์รายงาน

ตัวอย่างหน้าจอพิมพ์รายงานรายงานเปรียบเทียบยอดขายสินค้า
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายขั้นตอนการเรียกดูรายงานเปรียบเทียบยอดขายสินค้า จาแนกตามปีและไตรมาส มีให้
เลือก 4 ไตรมาสไตรมาสที่ 1 จะมีเดือน ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ. ไตรมาสที่ 2 จะมีเดือน มี.ค.-เม.ย.-พ.ค. ไตรมาสที่ 3 จะมีเดือน
มิ.ย.-ก.ค.-ส.ค. ไตรมาสที่ 4 จะมีเดือน ก.ย.-ต.ค.-พ.ย. เลือกคลิกปุ่ม OK เพื่อดูรายงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ
แผนภูมิวงกลม หรือเลือกปุ่ม Print เพื่อนาข้อมูลรายงานในรูปแบบ เอกสาร
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก ผู้ที่
เป็นผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้งานระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 9 คน ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ด้วยวิธีสัมภาษณ์ในที่
ประชุมซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มตัวอย่างที่ นั่งประชุมร่วมอยู่ทั้งหมด เกี่ยวกับ กระบวนการในการดาเนินงานในปัจจุบัน
ปัญหาที่พบในการทางาน ความต้องการ/ความคาดหวังในระบบที่จะพัฒนาขึ้ นมา การป้อนข้อมูลเข้า (Input Data) และการ
แสดงผลข้อมูล (Output Data) รวมไปถึงการสังเกตการณ์กระบวนการทางาน ของพนักงานและลูกค้า จากการรวบรวมข้อมูลที่
ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ทาการการกาหนดปัญหา ( Problem Definition) ใช้แผนภาพก้างปลา (Fishbone Diagram) แผนผัง
สาเหตุสัมพันธ์ระหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมด พบว่าปัญหามาจาก 2 สาเหตุหลักคือการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
ข้อมูล เมื่อทราบถึงปัญหาและสาเหตุจึงทาการกาหนดขอบเขตระบบ และเริ่มออกแบบ แผนภาพบริบท ( Context Diagram)
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เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบซึ่งพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับระบบคือผู้ดูและระบบ เมื่อทราบถึงภาพรวม ผู้วิ จัยได้วิเคราะห์
แผนภาพการทางาน และกระแสการไหลของข้อมูลที่เกิดจาก การออกแบบโครงสร้างของระบบที่ซึ่งเขียนเป็น แผนภาพกระแส
ข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram) ซึ่งจะแสดงถึงการส่งต่อข้อมูล การรับข้อมูลเข้า -ออก เมื่อทราบถึงทิศทางการไหลของ
ข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ( E-R Diagram) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า
และจัดทา พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) สาหรับอธิบายถึงโครงสร้างของตารางและความหมายของตารางที่ใช้เก็บข้อมูล
และขนาดข้อมูล ทั้งนี้การพัฒนาระบบมีลักษณะเป็นโปรแกรมประยุกต์ ประกอบด้วย การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล
การจาหน่ายสินค้า การสั่งซื้อสินค้า การออกรายงานและเอกสารต่างๆ ขั้นตอนต่อมาผู้วิจัยได้ทาการออกแบบหน้าจอการรับ
ข้อมูลเข้า (Input Design) และหน้าจอการนาเสนอข้อมูลออกทางหน้าจอ ( Output Design) โดยใช้ Adobe Dreamweaver CS6
Adobe Photoshop CS6 พัฒนาด้วยภาษา PHPและจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม MySQL รวมไปถึงการจัดทาคู่มืออธิบายถึง
การใช้ งานระบบ ซึ่ ง เมื่ อ ได้ พั ฒ นาระบบเสร็ จ สิ้ น ได้ มี ก ารการทดสอบระบบก่ อ นน าไปใช้ งานจริ ง และแก้ ไ ขในส่ ว นของ
ข้อผิดพลาด จากนั้นได้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบก่อนการนาระบบไปใช้งานจริงในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลระบบ
เพื่อให้เกินประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของความเข้าใจในการใช้เมนู/ฟังก์ชั่นต่างๆ
หลังจากทาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการร้านค้า ผู้ใช้งานระบบรวดเร็วขึ้นตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับระบบและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าผู้เข้ารับบริการเป็นอย่างมาก ช่วยให้การทางานเป็นระบบ
มากขึ้น ลดปัญหาเรื่องการจัดการสินค้า การพัฒนาระบบครั้งนี้ มีป ระโยชน์ต่อองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในด้านองค์กรและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานของพนักงานระดังปฏิบัติการให้เกิดความคล่องอีกทั้งเป็นตัว
ช่วยสนับสนุนผู้บริหารมีรายงานประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจวางแผน กาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านกลยุทธ์
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการในฟังก์ชั่นหลัก เพื่อให้งานวิจัยนี้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะต้องทาการขยายการพัฒนาระบบให้กว้างมากขึ้นดังนี้ 1. พัฒนาการจัด เก็ บข้ อมู ล
ให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้นซึ่งอาจเจาะลึกลงไป ตามโมดูลของระบบเพื่อให้การเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลเพื่อรองรับการขยายระบบ
หากมีการเพิ่มขึ้นของฟังก์ชั่นงาน พัฒนาระบบเพื่อรองรับในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ระบบการสั่งสินค้าและรับ
สินค้าเข้าคลังบริษัทผู้ผลิต/จัดหาสินค้าและพัฒนาเพิ่มส่วนการจัดจาหน่ายสินค้าด้านออนไลน์ และควรเพิ่มช่องทางการชาระ
เงิน ในการตัดผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเพื่อรองรับการบริการแก่ลูกค้า เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้า รวมไปถึงการ
ฟังชั่นของทุกฝ่าย เช่นแผนกบุคคล ควรมีเรื่องของการคานวณเงินเดือน ระบบวันลาป่วย/วันหยุด 2. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าควรมีการให้เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ใช้งานระบบในการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าหรืออาจรวมไปถึงการมีเสียงแจ้งเตือนที่มีสัญญาณดังเมื่อสินค้าถูกขโมยออกจากบริเวณ 3. พัฒนาระบบ
ที่สามารถออกแบบรายงานและวิเคราะห์รายงานหรือเชื่อต่อซอฟแวร์ที่เป็น Business Intelligence จะช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ โดยการสกัดสาระสาคัญออกจากกองข้อมูลจานวนมหาศาล ที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้วิเคราะห์และ
วางแผนการณ์ ให้กับธุรกิจใน เช่นเพื่อวางแผนการตลาด วิเคราะห์ประมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการในฟังก์ชั่นหลัก เพื่อให้งานวิจัยนี้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะต้องทาการขยายการพัฒนาระบบให้กว้างมากขึ้นดังนี้ 1.พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่มากขึ้นซึ่งอาจเจาะลึกลงไป ตามโมดูลของระบบเพื่อให้การเก็บข้อมูลของฐานข้อมูลเพื่อรองรับการขยายระบบ
หากมีการเพิ่มขึ้นของฟังก์ชั่นงาน พัฒนาระบบเพื่อรองรับในส่วนของผู้เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น ระบบการสั่งสินค้าและรับ
สินค้าเข้าคลังบริษัทผู้ผลิต/จัดหาสินค้าและพัฒนาเพิ่มส่วนการจัดจาหน่ายสินค้าด้านออนไลน์ และควรเพิ่มช่องทางการชาระ
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เงิน ในการตัดผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตเพื่อรองรับการบริการแก่ลูกค้า เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการค้า รวมไปถึงการ
ฟังชั่นของทุกฝ่าย เช่นแผนกบุคคล ควรมีเรื่องของการคานวณเงินเดือน ระบบวันลาป่วย/วันหยุด 2.พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าควรมีการให้เป็นแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ใช้งานระบบในการ
ตรวจสอบข้อมูลสินค้าหรืออาจรวมไปถึงการมีเสียงแจ้งเตือนที่มีสัญญาณดังเมื่อสินค้าถูกขโมยออกจากบริเวณ 3. พัฒนาระบบ
ที่สามารถออกแบบรายงานและวิเคราะห์รายงานหรือเชื่อต่อซอฟแวร์ที่เป็น Business Intelligence จะช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ โดยการสกัดสาระสาคัญออกจากกองข้อมูลจานวนมหาศาล ที่ผู้บริหารสามารถนาไปใช้วิเคราะห์และ
วางแผนการณ์ ให้กับธุรกิจใน เช่นเพื่อวางแผนการตลาด วิเคราะห์ประมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลา
เอกสารอ้างอิง
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Analysis of pollutant transportation in groundwater
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ในแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่
ของมลพิษในน้าบาดาล 2 ประเภท คือ แบบจาลองของ Ogata-Bank (ค่า Dh และ ค่า Vpw) กับแบบจาลอง Bed Depth
Service Time (BDST) (ค่า ka และ No) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบจาลอง Ogata-Bank ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ซับซ้อน ในการสร้างชุด
ข้อมู ลการเคลื่ อนที่ ของมลพิษในน้ าบาดาล แล้วนาข้อมู ลที่ ได้ไ ปวิ เคราะห์ ด้วยแบบจาลอง BDST ซึ่ง เป็ นจาลองอย่ างง่าย
(empirical model) เพื่ อหาความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างค่ าคงที่ ใ นแบบจาลองทั้ ง สอง จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า เมื่ อกาหนด
สัมประสิทธิ์การแพร่ (Dh) ให้คงที่เท่ากับ 0.2 m2/d แล้วเพิ่มค่าอัตราเร็วในการไหล (vp) จาก 1 m/d เป็น 2 และ 3 m/d จะ
ส่งผลให้ ค่าความสามารถในการดูดซับของตัวกลาง (No) เพิ่มขึ้นจาก 72.0 mg/L เป็น 79.6 และ 83.1 mg/L ตามลาดับ และ
เพิ่มค่าคงที่อัตราการดูดซับ (ka) จาก 0.075 เป็น 0.170 และ 0.281 L mg-1 d-1 ตามลาดับ แต่เมื่อกาหนดให้ vp คงที่เท่ากับ
2 m/d แล้วเพิ่ม Dh จาก 0.1 เป็น 0.2 และ 0.3 m2/d จะส่งผลให้ ค่า No ลดลงจาก 85.3 mg/L เป็น 79.6 และ 75.4 mg/L
ตามลาดับ และทาให้ ka ลดลงจาก 0.203 เป็น 0.170 และ 0.157 L mg-1 d-1 ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ: น้าบาดาล, การเคลื่อนที่ของมลพิษ, แบบจาลองทางคณิตศาสตร์, การดูดซับ

Abstract
This research studied about the relationship between two fate and transport of pollutant in
groundwater models which were Ogata-Bank’s model and Bed Depth Service Time (BDST) model. The
data set of fate and transport in groundwater were generated using Ogata-Bank’s model (which was a
complex model) and the data were analyzed using BDST model (which was an empirical model) to find
the relationship between coefficients of the two models. The results showed that when the
hydrodynamic dispersion coefficient (Dh) was fixed at 0.2 m2/d and the pore water velocity (V p) was
increased from 1 , 2 , and 3 m/d, the sorption capacity of the bed (No) was found to increase from 72.0 to
79.6 and 83.1 mg/L, respectively, while the sorption rate constant (ka) was found to increase from 0.075
to 0.170 and 0.281 L mg-1 d-1 respectively. In addition, when Vp was fixed at 2 m/d and the Dh was
increased from 0.1 , 0.2 , and 0.3 m2/d, the No was found to decrease from 85.3 to 79.6 and 75.4 mg/L,
respectively, while the ka was found to decrease from 0.203 to 0.170 and 0.157 L mg-1 d-1 respectively.
Keywords: groundwater, fate and transport, modeling, sorption
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บทน้า
น้าบาดาลมีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้าผิวดินสามารถใช้
เพื่อการอุปโภคและการบริโภค ดังนั้น หากเกิดการปนเปื้อนมลพิษในน้าบาดาล ก็จะทาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนที่ใช้น้าบาดาลได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแบบจาลองการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้าบาดาล เพื่อที่จะทานาย
ได้ว่ามลพิษกาลังเคลื่ อนที่ไปในทิศทางใด และทานายความเข้มข้นของมลพิษที่ตาแหน่งและเวลาต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อจะได้
เตรียมการ และวางแผนป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายไปสู่ ประชาชนผู้ที่อุปโภค และบริโภคน้าบาดาล งานวิจัยนี้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้าบาดาล 2 ประเภท
คือ แบบจาลองของ Ogata-Bank กับแบบจาลอง Bed Depth Service Time (BDST) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบจาลอง OgataBank ซึ่งเป็นแบบจาลองที่ซับซ้อน ในการสร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้าบาดาล แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
ด้วยแบบจาลอง BDST ซึ่งเป็นจาลองอย่างง่าย (empirical model) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ในแบบจาลองทั้งสอง
แบบจ้าลองการเคลื่อนที่มลพิษในน้าบาดาล
มีแบบจาลองทางคณิตศาสตร์มากมายที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการทานายการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้าบาดาล
อันจะนาไปสู่การประเมินผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษที่เคลื่อนที่ไปยังตาแหน่งต่างๆ ในหัวข้อนี้
จะกล่าวถึง แบบจาลองการเคลื่อนที่มลพิษในหนึ่งมิติที่ถูกพัฒนาขึ้นจากสมมุติฐานที่ว่า การเคลื่อนของมลพิษในน้าเกิดจาก
กระบวนการทางอุทกพลศาสตร์ (advection and dispersion) ปฏิกิริยาทางเคมี และปฏิกิริยาทางชีวภาพร่วมกัน โดย
มลพิษสามารถละลายในน้าบาดาลได้หมด และเคลื่อนที่ไปกับน้าบาดาลซึ่งมีอัตราเร็ว และสั มประสิทธิ์การกระจายทางอุทก
พลศาสตร์คงที่ และวัสดุตัวกลางในชั้นอุ้มน้ามีลักษณะที่เหมือน ๆ กัน (homogeneous) ตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
มลพิษ ซึ่งสมการของแบบจาลองดังกล่าวนี้สามารถแสดงได้ด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ต่อไปนี้

C
 2C
C  q
 D h 2  v pw  b λ C
t
x
x η t
เมื่อ

.... (1)

C คือ ความเข้มข้นของมลพิษ [Mpollutant L-3] ในน้าบาดาล ซึ่งขึ้นอยู่กับ x และ t
หรือเรียกได้ว่า C เป็นฟังก์ชันของ x และ t ซึ่งเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้คือ C(x,t)
x คือระดับความยาวระหว่างจุดปล่อยมลพิษไปยังจุดสังเกต [L]
t คือ ระยะเวลาที่นับตั้งแต่เริ่มมีการปล่อยมลพิษ [T]
vpw คือ อัตราเร็วเฉลี่ยของน้าบาดาลที่ไหลในช่องว่างของรูพรุนในชั้นอุ้มน้า [LT-1]
Dh คือ Hydrodynamic dispersion coefficient เฉลี่ยของมลพิษในชั้นอุ้มน้า [L2 T-1]
rb คือ ความหนาแน่นเฉลี่ยของชั้นอุ้มน้า [Mmedia L-3]
h คือ ความพรุนเฉลี่ยของชั้นอุ้มน้า [-]
q คือ ความสามารถในการดูดซับมลพิษของชั้นอุ้มน้า [Mpollutant Mmedia-1]
 คือ ค่าคงที่การสลายตัวของมลพิษตามสมการการย่อยสลายอันดับที่หนึ่ง [T -1]
 2C
เป็นพจน์ที่แสดงถึงการกระจายตัวของมลพิษ (Dispersion)
x 2
C
พจน์ v pw
แสดงถึงการเคลื่อนที่ของมลพิษ เนื่องจากอัตราเร็วของน้าบาดาล (advection)
x
 q
พจน์ b แสดงถึงปฏิกิริยาการดูดซับสารพิษโดยชั้นอุ้มน้า (sorption of pollutant by aquifer) ซึ่งไม่ใช่ปฏิกิริยา
n t

โดยพจน์ Dh

ทางชีวภาพ (abiotic process)
พจน์ lC แสดงถึงปฏิกิริยาการย่อยสลายซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางชีวภาพ (biotic process) รวมไปถึงปฏิกิริยาการลดลงของ
สารมลพิษ อันเนื่องมาจากการทาปฏิกิริยากับชั้นอุ้มน้า
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อย่างไรก็ตามในงานวัยนี้นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะการเคลื่อนที่ของมลพิษ อันเนื่องมาจากกลไกทางอุท กพลศาสตร์เท่านั้น
นั่นคือจะสมมุติว่ากลไกการดูดซับไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของมลพิษในน้าบาดาล และสารมลพิษไม่เกิดการย่อยสลาย ดังนั้น
สมการข้างต้นจะลดรูปเป็นสมการต่อไปนี้
C
 2C
C
 Dh 2  v pw
t
x
x

.... (2)

การหาคาตอบสมการที่ (4.5) สามารถทาได้โดยการหาคาตอบออกมาโดยตรง เป็นผลเฉลยเชิงวิเคราะห์ (analytical
solution) ก็ได้ หรืออาจใช้วิธีหาคาตอบออกมา เป็นผลเฉลยเชิงประมาณค่า (approximated solution) โดยใช้วิธีประมาณ
ค่าเชิงตัวเลขก็ได้ แต่ในที่นี้จะศึกษาเฉพาะคาตอบที่เป็นผลเฉลยแม่นตรงเท่านั้น และจะไม่ลงรายละเอียดในส่วนของวิธี การแก้
สมการเพื่อหาคาตอบ ผู้ที่สนใจในเรื่องที่มาของคาตอบ อาจอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความของผู้ที่แก้สมการ ซึ่งได้ถูกอ้างอิงไว้
ท้ายบทนี้ นอกจากนี้คาตอบที่ ได้จากสมการที่ (2) จะมีหลายคาตอบซึ่ งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสมมุติฐ านในรูปเงื่ อนไข
เริ่มต้น (initial condition, IC) และเงื่อนไขขอบเขต (boundary condition, BC) ที่ตั้งเอาไว้ก่อนแก้สมการ ซึ่งในที่นี้จะ
ศึกษาเฉพาะสถานการณ์ กรณีที่ แหล่ งกาเนิ ดมลพิษเป็ นประเภทที่ มีการปล่ อยมลพิ ษออกมาอย่างต่อเนื่ อง ( continuous
source)
กรณีที่แหล่งกาเนิดมลพิษเป็นประเภทที่มีการปล่อยมลพิษออกมาอย่างต่อเนื่อง สมการ จะมีเงื่อนไขเริ่มต้น และ
เงื่อนไขขอบเขต ดังต่อไปนี้
IC : C(x,0) = 0 เมื่อ x > 0
BC : C(0,t) = Co เมื่อ t > 0 และ Co คือความเข้มข้นเริ่มต้นที่จุดปล่อยมลพิษ
BC : C(,t) = 0 เมื่อ t > 0
จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น Ogata และ Bank สามารถหาผลเฉลยในเชิงวิเคราะห์ (analytical solution) ได้ในปี
พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) ดังสมการต่อไปนี้ (Ogata and Bank, 1961)
C ( x, t ) 

C0
2


 x  v pwt  v pw x / Dh
 x  v pwt 
e

erfc
erfc
 4D t 
 4 D t 

h 
h 



.... (3)

โดยเรียกฟังก์ชัน erfc(x) ว่า Complementary Error Function ของ x ซึ่งนิยามโดยสมการต่อไปนี้
x

2
2
e u du
erfc(x) = 1 –

π0

.... (4)

อย่างไรก็ตามแบบจาลองของ Ogata และ Bank นั้นค่อนข้างซับซ้อน จึงมีการพัฒนาแบบจาลองอย่างง่ายขึ้นมาโดย
คือ แบบจาลอง Bed Depth Service Time (BDST) โดย Hutchins (1973) ซึ่งมีลักษณะเป็นสมการเชิงเส้น ดังแสดงใน
สมการที่ (5)
C

ln  o  1
C
N x
tb  o   b 
Co vpw
k a Co

.... (4)

เมื่อ tb คือ เวลาที่มลพิษเดินทางจากจุดปล่อยมลพิษไปยัง จุดสังเกต [T] หรือ เวลาที่ทาให้ความเข้มข้นของมลพิษที่
จุดสังเกตเท่ากับ Cb, x คือความยาวระหว่างจุดปล่อยมลพิษไปยังจุดสังเกต [L], Co คือความเข้มข้นเริ่มต้นของมลพิษที่ปล่อย
ออกมาจากจุ ด ปล่ อ ยมลพิ ษ [M L-3], Cb คื อ ความเข้ ม ข้ น ของมลพิ ษที่ เ ริ่ ม ตรวจพบที่ จุด สั ง เกต (breakthrough
concentration) ซึ่งในงานวิจัยนี้กาหนดให้เท่ากับ 0.5% ของความเข้มข้นเริ่มต้น [M L-3], No คือค่าความสามารถในการดูด
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ซับของตัวกลาง [M L-3] และ ka คือ ค่าคงที่อัตราการดูดซับ [L3 M-1 T -1], vpw คือ อัตราเร็วเฉลี่ยของน้าบาดาลที่ไหลใน
ช่องว่างของรูพรุนในชั้นอุ้มน้า [LT -1]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าคงที่ในแบบจาลองที่ซับซ้อน (ค่า Dh และค่า Vpw) กับค่าคงที่ในแบบจาลองอย่าง
ง่าย (ค่า ka และ No)
ระเบียบวิธีวิจัย
ค่าคงที่ Dh และค่า Vpw จะถูกกาหนดขึ้น เป็นตัวแปรต้น และนาไปสร้างข้อมูลจาลองการเคลื่อนที่ของมลพิษที่เวลา
ต่างๆ (แต่ไม่เกิน 30 วันซึ่งเป็นเวลาที่มากที่สุดซึ่งความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้น) โดย
ใช้ความเข้มข้ นเริ่ มต้นของมลพิษ (Co) เท่ากับ 100 mg/L ทั้ง หมดในงานวิจัยนี้ ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank ซึ่ งเป็ น
แบบจาลองที่ซับซ้อน (complex model) จากนั้น นาข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยแบบจาลอง BSDT เพื่อศึกษาผลตัวแปร Dh
และ Vpw ของแบบจาลอง Ogata-Bank ที่ส่งผลต่อตัวแปร ka และ No ของแบบจาลอง BDST ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) ศึกษาผลของตัวแปร Vpw โดยกาหนดให้ Dh คงที่เท่ากับ 0.2 m2/d
1.1) ศึกษาที่ Vpw เท่ากับ 1 m/d
1.2) กาหนดจุดสังเกตที่ 1 เมตร
1.3) สร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษความเข้มเริ่มต้น 100 mg/L ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank
ในช่วงเวลา (t) ตั้งแต่ 0.005 วัน จนถึง เวลาที่ความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับ
ความเข้มข้นเริ่มต้น
1.4) หาค่าเวลา tb สาหรับจุดสังเกตที่ 1 เมตร จากชุดข้อมูลที่สร้างได้ในข้อ 1.3)
1.5) กาหนดจุดสังเกตที่ 10 เมตร
1.6) สร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษความเข้มเริ่มต้น 100 mg/L ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank
ในช่วงเวลา (t) ตั้งแต่ 0.005 วัน จนถึง เวลาที่ความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับ
ความเข้มข้นเริ่มต้น
1.7) หาค่าเวลา tb สาหรับจุดสังเกตที่ 10 เมตร จากชุดข้อมูลที่สร้างได้ในข้อ 1.6)
1.8) กาหนดจุดสังเกตที่ 20 เมตร
1.9) สร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษความเข้มเริ่มต้น 100 mg/L ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank
ในช่วงเวลา (t) ตั้งแต่ 0.005 วัน จนถึง เวลาที่ความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับ
ความเข้มข้นเริ่มต้น
1.10) หาค่าเวลา tb สาหรับจุดสังเกตที่ 20 เมตร จากชุดข้อมูลที่สร้างได้ในข้อ 1.9)
1.11) นาข้อมูลระยะจุดสังเกตที่ศึกษา และ tb ที่หาได้ในข้อ 1.4) , 1.7) และ 1.10) มาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์โดยให้ แกนนอนคือ ค่า x หรือ ระดับความยาวระหว่างจุดปล่อยมลพิษไปยังจุดสังเกต
(1, 10 , 20 เมตร) และ แกนตั้งคือ ค่า tb
1.12) หาค่าความชัน (slope) และจุดตัดแกนตั้ง (y-intercept) จากกราฟที่ได้ในข้อ 1.11)
1.13) นาค่าที่ได้จากข้อ 1.12) ไปคานวณหาค่า No และ ka
1.14) ทาซ้าข้อ 1.1) ถึงข้อ 1.13) โดยเปลี่ยนค่า Vpw ให้เป็น 2 m/d
1.15) ทาซ้าข้อ 1.1) ถึงข้อ 1.13) โดยเปลี่ยนค่า Vpw ให้เป็น 3 m/d
2) ศึกษาผลของตัวแปร Dh โดยกาหนดให้ Vpw คงที่เท่ากับ 2 m/d
2.1) ศึกษาที่ Dh เท่ากับ 0.1 m2/d
2.2) กาหนดจุดสังเกตที่ 1 เมตร
2.3) สร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษความเข้มเริ่มต้น 100 mg/L ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank
ในช่วงเวลา (t) ตั้งแต่ 0.005 วัน จนถึง เวลาที่ความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากั บ
ความเข้มข้นเริ่มต้น
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2.4) หาค่าเวลา tb สาหรับจุดสังเกตที่ 1 เมตร จากชุดข้อมูลที่สร้างได้ในข้อ 2.3)
2.5) กาหนดจุดสังเกตที่ 10 เมตร
2.6) สร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษความเข้มเริ่มต้น 100 mg/L ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank
ในช่วงเวลา (t) ตั้งแต่ 0.005 วัน จนถึง เวลาที่ความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับ
ความเข้มข้นเริ่มต้น
2.7) หาค่าเวลา tb สาหรับจุดสังเกตที่ 10 เมตร จากชุดข้อมูลที่สร้างได้ในข้อ 2.6)
2.8) กาหนดจุดสังเกตที่ 20 เมตร
2.9) สร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนที่ของมลพิษความเข้มเริ่มต้น 100 mg/L ด้วยแบบจาลอง Ogata-Bank
ในช่วงเวลา (t) ตั้งแต่ 0.005 วัน จนถึง เวลาที่ความเข้มข้นมลพิษที่จุดสังเกตเพิ่มขึ้นจนมีค่าเท่ากับ
ความเข้มข้นเริ่มต้น
2.10) หาค่าเวลา tb สาหรับจุดสังเกตที่ 20 เมตร จากชุดข้อมูลที่สร้างได้ในข้อ 2.9)
2.11) นาข้อมูลระยะจุดสังเกตที่ศึกษา และ tb ที่หาได้ในข้อ 2.4) , 2.7) และ 2.10) มาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์โดยให้ แกนนอนคือ ค่า x หรือ ระดับความยาวระหว่างจุดปล่อยมลพิษไปยังจุดสังเกต
(1, 10 , 20 เมตร) และ แกนตั้งคือ ค่า tb
2.12) หาค่าความชัน (slope) และจุดตัดแกนตั้ง (y-intercept) จากกราฟที่ได้ในข้อ 2.11)
2.13) นาค่าที่ได้จากข้อ 2.12) ไปคานวณหาค่า No และ ka
2.14) ทาซ้าข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.13) โดยเปลี่ยนค่า Dh ให้เป็น 0.2 m2/d
2.15) ทาซ้าข้อ 2.1) ถึงข้อ 2.13) โดยเปลี่ยนค่า Dh ให้เป็น 0.3 m2/d
ผลการวิจัย
ผลของอัตราเร็วการไหลของน้าบาดาล
เมื่อเปลี่ยนค่าอัตราเร็วการไหลของน้า (Vpw) ในช่วง 1 – 3 m/d โดยกาหนดให้ Dh คงที่เท่ากับ 0.2 m2/d จะได้กราฟ
แสดงเวลากับความเข้มข้นของมลพิษที่จุดสังเกต (Breakthrough Curve) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Breakthrough Curve ที่ Dh =0.2 m2/d
(a) vpw = 1 m/d (b) vpw = 2 m/d (c) vpw = 3 m/d
และเมื่อนา เวลาที่ทาให้ความเข้มข้นของมลพิษที่จุดสังเกตเท่ากับ 0.5 mg/L (tb) และ ความยาวระหว่างจุดปล่อยมลพิษ
ไปยังจุดสังเกต (x) จากภาพที่ 1 มาหาความสัมพันธ์เชิงเส้นจะได้ผลดังภาพที่ 2 และเมื่อนาค่าความชันและจุดตัดแกนตั้งไป
คาณหาค่า No และ ka จะได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง tb กับ x ที่ Dh =0.2 m2/d
(a) vpw = 1 m/d (b) vpw = 2 m/d (c) vpw = 3 m/d
ผลของ Hydrodynamic dispersion coefficient
เมื่อเปลี่ยนค่า Hydrodynamic dispersion coefficient (Dh) ในช่วง 0.1 – 0.3 m2/d โดยกาหนดให้ อัตราเร็วการ
ไหล (Vpw) คงที่เท่ากับ 0.2 m/d จะได้กราฟแสดงเวลากับความเข้มข้นของมลพิษที่จุดสังเกต (Breakthrough Curve) ดังภาพ
ที่ 3
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ภาพที่ 3 Breakthrough Curve ที่ vpw = 2 m/d
(a) Dh = 0.1 m2/d (b) Dh = 0.2 m2/d (c) Dh = 0.3 m2/d
เมื่อนา เวลาที่ทาให้ความเข้มข้นของมลพิษที่จุดสังเกตเท่ากับ 0.5 mg/L (tb) และ ความยาวระหว่างจุดปล่อยมลพิษไป
ยังจุดสังเกต (x) จากภาพที่ 3 มาหาความสัมพันธ์เชิงเส้นจะได้ผลดังภาพที่ 4 และเมื่อนาค่าความชันและจุดตัดแกนตั้งไปคาณ
หาค่า No และ ka จะได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่าง tb กับ x ที่ vpw = 2 m/d
(a) Dh = 0.1 m2/d (b) Dh = 0.2 m2/d (c) Dh = 0.3 m2/d
ตารางที่ 1 สรุปค่า No และ ka ที่คานวณได้จากข้อมูลในภาพที่ 2 และภาพที่ 4
Vpw (m d-1)
1
2
3

Dh (m2 d-1)
0.2
0.2
0.2

No (mg L-1)
72.0
79.6
83.1

ka (L mg-1 d-1)
0.0751
0.170
0.281

2
2
2

0.1
0.2
0.3

85.3
79.6
75.4

0.203
0.170
0.157

สรุปและอภิปรายผล
เมื่อพิจารณาผลของอัตราเร็วของน้าบาดาล จากภาพที่ 1 พบว่าเมื่อเพิ่มอัตราเร็ว จะส่งผลให้กราฟเบรคทรูเลื่อนมา
ทางซ้าย ซึ่ง หมายความว่ ามลพิ ษใช้ เ วลาในการเคลื่ อนที่ ไ ปถึ ง จุ ดหมายน้ อยลง ซึ่ง สอดคล้ องกั บ ความเป็ นจริง ที่ ว่ามลพิ ษ
เคลื่อนที่ไปกับน้าบาดาล การเพิ่มอัตราเร็วการไหลของน้าบาดาลจึงส่งผลให้มลพิษเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเนื่องจากสมมุติฐานของ
แบบจาลองนั้นมลพิษละลายน้าทั้งหมดจึงเคลื่อนที่ไปพร้อมกับน้าด้วย และที่ระยะห่างจากจุดสังเกตุมีค่ามากๆ ลักษณะกราฟ
เบรคทรูจะกว้างและชันน้อยกว่า ระยะห่างจากจุดสังเกตุที่มีค่าน้อยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนมวลสาร (mass
transfer zone) ระหว่างมลพิษกับชั้นตัวกลางของแข็งขยายตัวมากขึ้นจากการแพร่กระจายเมื่อมลพิษเดินทางไกลขึ้น
จากการวิเคราะห์แนวโน้มในตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเพิ่มอัตราเร็วการเคลื่อนที่ของน้าบาดาล (Vpw) ในช่วง 1 – 3
m/d จะส่งผลให้ ค่าความสามารถในการดูดซับของตัวกลาง (No) และ อัตราการดูดซับ (ka) เพิ่มขึ้น หรือกล่าวได้ว่า Vpw กับ
No และ ka มีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นฟังก์ชั่นเพิ่ม ซึ่งการเพิ่มของ อัตราเร็วการไหลของน้าแล้ว ka เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วยนั้นสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Hamdaoui (2006) แต่การเพิ่มของ อัตราเร็วการไหลของน้าแล้ว No เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วยนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนื่องจากอัตราเร็วที่น้อยย่อมทาให้มลพิษมีเวลาในการดูดซับมากขึ้น แต่ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้น
ของ No จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก (ช่วง Vpw เพิ่มจาก 1 เป็น 2 m/d) และเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยลงในช่วงหลัง (ช่วง
Vpw เพิ่มจาก 2 เป็น 3 m/d) ซึ่งการเพิ่มของ No ในช่วง Vpw มีค่าระหว่าง 1 – 3 m/d ไม่ได้เพิ่มในลักษณะที่เป็นเชิงเส้น จึง
เป็นไปได้ว่า ในช่วงอัตราเร็วดังกล่าว ความสามารถในการดูดซับเปลี่ยนแปลงน้อยมากจนเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ มี
นัยสาคัญ จึงทาให้ดูเหมือนค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก ารเพิ่มของ ka ในช่วง Vpw มีค่าระหว่าง 1 – 3 m/d จะเป็นการเพิ่มใน
ลักษณะที่เป็นเชิงเส้นมากกว่า การเพิ่มของ No แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มอัตราการไหลในช่วงที่ศึกษา จะส่งผลโดยตรงต่ออัตรา
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การดูดซับทาให้อัตราการดูดซับเกิดเร็วขึ้นเนื่องจากอัตราการไหลที่มากขึ้น แต่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ชัดว่าทาให้อัตราการดูด
ซับเพิ่มขึ้นตามอัตราเร็วในการไหล
เมื่อพิจารณาผล Hydrodynamic dispersion จากภาพที่ 3 พบว่าเมื่อเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ Dh จะไม่ส่งผลให้กราฟ
เบรคทรูเลื่อนมาทางซ้ายเหมือนการเพิ่มอัตราเร็วในการไหล แต่จะทาให้กราฟเบรคทรูมีลักษณะชันน้อยลง แต่กว้างมากขึ้น
ซึ่งหมายความว่าบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนมวลสาร (mass transfer zone) ระหว่างมลพิษกับชั้นตัวกลางของแข็งขยายตัว
มากขึ้นจากการแพร่กระจายของมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นตามค่า Dh
จากการวิเคราะห์แนวโน้มในตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเพิ่ม ค่าสัมประสิทธิ์ Dh ในช่วง 0.1 – 0.3 m2/d จะส่งผลให้ ค่า
ความสามารถในการดูด ซั บ ของตั วกลาง (No) และ อั ตราการดู ดซั บ (ka) ลดลง หรือกล่ าวได้ ว่า Dh กั บ No และ ka มี
ความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นฟังก์ชั่นลด แต่การลดลงของ No จะลดลงด้วยความชันที่ชันมากกว่า การลดลงของ ka และมี
ลักษณะการลดลงอย่างเป็นเชิงเส้นมากกว่า การลดลงของ ka แสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม ค่าสัมประสิทธิ์ Dh จะส่งผลโดยตรงต่อ
อั ต ราการดู ด ซั บ ท าให้ อั ต ราการดู ด ซั บ ลดลงเนื่ องจากมี การแพร่ ก ระจายของมลพิ ษ มากขึ้ น รวมทั้ ง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ความสามารถในการดูดซับทาให้ความสามารถในการดูดซับลดลง
สรุปผลที่ได้จากงานวิจัยนี้คือ การเพิ่มอัตราเร็วการไหลของน้าจะส่งผลให้ อัตราเร็วในการดูดซับเพิ่มขึ้น (การดูดซับ
เกิดเร็วขึ้น) ส่วนการเพิ่มสัมประสิทธิ์ Hydrodynamic dispersion จะส่งผลให้ ความสามารถในการดูดซับของตัวกลาง และ
อัตราการดูดซับลดลง
ข้อเสนอแนะ
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถใช้ในการคานวณความเข้มข้นของมลพิษในน้าบาดาล ที่ปล่อยออกจาก
แหล่งกาเนิดมลพิษแบบต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาได้
เอกสารอ้างอิง
Hamdaoui, O. (2006). Dynamic sorption of methylene blue by cedar sawdust and crushed brick in
fixed bed columns. Journal of Hazardous Materials B 2006(138), 293 – 303.
Hutchins, R.A. (1973). New method simplifies design of activated carbon systems. Chem Eng, 1973(80),
133–138.
Ogata, A., & Banks, R.B. (1961). A solution of the differential equation of longitudinal dispersion in
porous media (U.S. Geol. Surv. Prof. Paper 411-A). Washington D.C. : U.S. Government Printing
Office.
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ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตาหนิจากรูเข็ม
The Effect of Overlock Sewing Process in Kntted Febric
and Needled Hold Defect
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บทคัดย่อ
จุดประสงค์การวิจัยครั้งนี้คือ ศึกษาโครงสร้างผ้าถัก ทดสอบประสิทธิภาพการใช้เข็มเย็บผ้าถัก ทดสอบคุณภาพเข็มที่
มีผลต่อผ้าถัก เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และคุณภาพของเข็มที่เหมาะกับผ้าถัก วิธีการคือ นาผ้าถักไปทดสอบสมบัติทางการ
ภาพ ทดสอบประสิทธิภาพด้วยความหนาตะเข็บ 2 ประเภทคือ ตะเข็บติดป้ายดูแลรักษา และตะเข็บไม่ติดป้ายดูแลรักษา เย็บ
ด้วยเข็ม 2 ยี่ห้อคือะA และ B ทั้งลักษณะปลายเข็มแหลม (KN) และปลายเข็มมน (SES) ชั่งน้าหนักของเข็มก่อนและหลังการ
ทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD
ผลการวิจัยพบว่า เป็นผ้าถักแนวนอน เส้นใยพอลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ความทนแรงดันทะลุ 868.80 กิโลปาล
คาล ความหนาของผ้า 0.06 มิลลิเมตร เข็มปลายแหลม (KN) เหมาะสมกับตะเข็บไม่ติดป้ายดูแลรักษา เข็มปลายมน (SES)
เหมาะสมกับตะเข็บติดป้ายดูแลรักษา เข็มปลายแหลม (KN) กับตะเข็บติดป้ายดูแลรักษามีน้าหนักเข็มลดลงมากที่สุด ร้อยละ
1.6 เข็มยี่ห้อ A ปลายแหลม (KN) เหมาะสมกับตะเข็บไม่ติดป้ายดูแลรักษา และเข็มยี่ห้อ A ปลายเข็มมน (SES) เหมาะสมกับ
ตะเข็บติดป้ายดูแลรักษา
คาสาคัญ: ผ้าถักตาหนิจากรูเข็มเข็มจักร
Abstract
Study on Fabric Construction Knitting’s Needle Performance Testing Needle’s Comparison
Performance and Quality of Needles for Knitting on A and B Needles, The Experimental Test is Testing
Physic Properties on Knit Fabric then Sewing Overlock stitch on Care Fable and none care Label With 2
Types of Needles Sharp (KN) and Round(SES) Needle. Then weight 2 types of Needle Before and After
Experimental Test and Using CRD
For Planning on Experimental Test. The Result was Found Fabric Construction :100% Polyester,
Weft Knit, Bursting Resistance 868.8 Pascal Kg, Fabric Thinness 0.06 mm. Sharp Point Needle (KN) is
Suitable to Sewing on non Care Label Stitch A Type Needle Better Round Point Needle (SES) is Suitable to
Sewing on Care Label Stitch A Type Needle Better
Keywords: Knitted Fabrics, Defect Needle Hole, Needle Mach
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บทนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรมเครือ่ งจักร อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดื่ม และอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ตามลาดับคิดเป็นมูลค่า 245 พันล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 ของภัณฑ์มวลทั้งประเทศ(การดี, 2554) ในปี 2554 ประเทศ
ไทยมีมูลค่าการส่งออก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคิดมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,356.2 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งร้อยละ 60 เป็นการส่งออกสิ่ง
ทอ รวมมูลค่า 5,047.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีกร้อยละ 40 เป็นการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รวมมูลค่า 3,308.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2.5 (การดี , 2554) โดยเฉพาะสิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ 12 ของโลก ดังนั้น
ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งภาคการผลิต คุณภาพสินค้า และการบริการพยายามแข่งขันเพื่อ
ความอยู่รอดขององค์กรเพื่อเป็นผู้นาทางตลาดด้านการผลิตสินค้า คุณภาพสินค้า และบริการโดยตัวแปรที่สาคัญคือ ลูกค้า
ปัจจุบันไม่ได้หมายถึงผู้ซื้อเท่านั้นยังรวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าหรือบริการนั้นๆด้วย ซึ่งความต้องการของลูกค้า
แต่ละรายอยู่บนข้อกาหนด เงื่อนไขของความจาเป็นที่แตกต่างกันไป เช่น ความเสถียรภาพทางการใช้งาน คุณภาพ ความ
ปลอดภัย ราคา การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา เป็นต้น ส่งผลให้การปรับตัวขององค์กรเพื่อมุ่งผลกาไรโดยการเพิ่ม
ยอดขายนั้นทาได้ลาบากในช่วงการแข่งขันสูงเช่นนี้ (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555) สภาวะการแข่งขันของตลาดโลก
มีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ระดับเดียวกับประเทศไทย ได้แก่ จีน เวียดนาม อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย
เป็นต้น ทั้งความสามารถในการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะสินค้าคุณภาพต่าที่จาหน่ายในตลาดล่าง เนื่องจากค่าแรงของ
ประเทศไทยสูงกว่าคู่แข่งอย่างจีน และเวียดนาม ส่งผลให้ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่งในขณะที่คุณภาพของงานใกล้เคียงกัน ทาให้
ผู้ผลิตเสียเปรียบต้นทุนแรงงานจึงหันมาสนใจเรื่องคุณภาพและกาหนดส่ง ประกอบกับอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นธุรกิจที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น มีการเปลี่ยนแปลงสูง ความสามารถในการคาดการณ์ต่า มีลักษณะการจัดซื้อ
สินค้าแบบเร่งด่วน เพื่อทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ และผู้ผลิตรายใดสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า มีต้นทุนที่
ต่าและใช้เวลาในการผลิตที่ต่ากว่าคู่แข่ง ก็จะสามารถแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้ (สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอ, 2554)
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูปของทางบริษัท ฮงเส็งการทอ จากัด ผลิตส่งออกต่างประเทศ
ร้อยละ 100 สินค้าส่วนใหญ่เป็นเสื้อสาเร็จรูป ประเภทเสื้อผ้ากีฬา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือผ้าขาดจากรูเข็มที่ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพของสิงค้าลดลงทาให้ปัญหาแก้ไขไม่ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ทาให้บริษัทสูญเสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียรายได้จากการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดถึงร้อยละ 12 ในกระบวนการผลิตทาให้
พลาดโอกาสในการได้กาไรเพิ่มจากการผลิตสินค้าใหม่เป็นจานวนมากในแต่ละปี เพราะต้องแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต
เสื้อผ้าสาเร็จรูป ถึงจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นด้านคุณภาพจากลูกค้า
ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต แผนกพัฒนาระบบสาขาคุณภาพ บริษัท ตัวอย่าง ซึ่งที่ผ่านมาทาง โรงงานได้เกิดปัญหา
ผ้าขาดจากรูเข็มทาให้สินค้าเป็นของเสียไม่สามารถส่งออกให้กับลูกค้าและต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งผ่านมาแล้ว
ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2556 ปัญหาก็ยังไม่ได้ถูกแก้ไขหมดไป จึงทาให้ยังมีค่ าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาโดยซื้อเข็มเพิ่มเดิมเฉลี่ยแล้วร้อยละ 12 เพื่อรองรับการแก้ไขเบื้องต้นโดยเปลี่ยนเข็มทุก 2 ชั่วโมงต่อขั้นตอน โดย
ทางโรงงานตั้งสมมุติฐานว่าน่าจะเกิดจากการใช้เข็มเป็นระยะเวลานาน แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดไป จากปัญหาเหล่านี้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจทีจ่ ะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเย็บเสื้อผ้าสาเร็จรูปเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.ศึกษาโครงสร้างผ้าถักในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
2. ทดลองประสิทธิภาพการใช้เข็มเย็บผ้าถัก
3. ทดสอบคุณภาพเข็มที่มผี ลต่อผ้าถัก
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพของเข็มที่เหมาะกับผ้าถัก
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การทบทวนวรรณกรรม
1.เข็ม เข็มที่ใช้พันริมกับปัญหาที่เกิดกับเข็มสาหรับปัญหาในการเย็บเราต้องการเข็มรุ่นพิเศษต่างๆสาหรับการลด
ปัญหาในระหว่างการเย็บเช่นเส้นด้ายทอฉีกขาดผ้าย่นเข็มหักบ่อยเส้นด้ายขาดบ่อยและการเกาะติดของเคมีเนื่องมาจากความ
ร้อนบนตัวเข็มการสึกหรอของตัวเข็มการกระโดดฝีเข็มเส้นด้ายบนเนื้อผ้าเป็นแนวฯลฯเข็มกระโดดอาการเข็มกระโดดเป็น
เพราะห่วงที่เกิดจากไหมและตาแหน่งของความสัมพันธ์ระหว่างเข็มและเขี้ยวโรตารี่ฮุคตั้งเขี้ยวให้ใกล้กับเข็มที่สุดเพื่อให้เขี้ยว
สามารถเกี่ยวไปในห่วงได้อย่างสม่าเสมอห่างที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของไหมเข็มและชนิดของเนื้อผ้าเข็มที่ใช้
งานแล้วจะมีเศษของเส้นใยเกาะติดอยู่ซึ่งมีผลทาให้เกิดปัญหาในการเย็บ เช่น ผ้าย่น ฝีเข็มกระโดด เป็นต้น ดังนั้นเวลาที่
เหมาะสมของเข็มควรจะใช้เข็มประมาณ 3-4 ชั่วโมง เพราะเข็มในช่วงเวลานี้จะก่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด หรืออย่างมาก
ที่สุดคือ 1 วัน ประมาณ 8 ชั่วโมง เนื่องจาก หากเราใช้เข็มที่ใช้เวลานานกว่านี้จะส่งผลให้รูเข็มตามตะเข็บใหญ่มากยิ่งขึ้น
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สินค้าได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการเย็บผ้าแต่ละชนิด ควรจะเลือกชนิดของเข็ม เบอร์เข็มให้เหมาะกับ ชนิดของ
ผ้าที่ใช้ และขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่เย็บด้วยความร้อนจากเข็มมีอิทธิพลต่อด้ายเย็บและวัสดุที่ใช้เย็บ เข็มได้รับความร้อนจาก
การเสียดสีของวัสดุที่เย็บในผ้าและด้าย ซึ่งทาจากใยธรรมชาติ ความร้อนเพิ่มสูงถึง 600 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 350 องศา
เซลเซียส เข็มทาด้วยเหล็กเหนียว แข็ง (Tool-Steel) เริ่มสูญเสียความแข็งและงอง่าย เมื่อเข็มมีอุณหภูมิเกินกว่า 430 องศา
ฟาเรนไฮต์หรือ 220 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเลือกใช้เข็มให้เหมาะกับลักษณะของงาน ประกอบกับผ้าและด้ายจึงมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง การเลือกใช้เข็มผิดประเภทอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเย็บได้เช่น เข็มแทงเส้นด้ายทาให้ผ้าขาดเป็นรู ถ้าใช้
เข็มใหญ่เกินไปเย็บผ้าจะทาให้เกิดรูฝีเข็มถาวร เข็มร้อนจัดทาลายเส้นใยผ้าทาให้เกิดเป็นรู เข็มดึงยางยืดออกมานอกผ้าเป็นต้น
ดังนั้นการเลือกใช้เข็มให้เหมาะสมกับผ้าจึงเป็นสิ่งสาคัญในการผลิตเสื้อผ้า(ปรีดีสุขพัฒน์. 2537)
2.ผ้าถัก (Knitting) ผ้าถักเป็นกระบวนการทาให้ห่วงคล้องสองห่วงซึ่งกันและกันผ้าถักจึงมีความยืดหยุ่นสูง สวมใส่
สบาย ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการค้นคว้าเส้นใยใหม่ จนถึงกระบวนการเทคนิคการผลิตด้าย
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นานวัตกรรมเชิง คุณสมบัติ มีความทน ความอ่อนไม่แข็งกระด้าง การระบายอากาศ และให้ความ
อบอุ่นดี จึงนิยมนามาเสื้อสาเร็จรูป เช่น ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าม่าน และอื่นๆ
2.1 โครงสร้างผ้าถัก
การถักผ้าคือการเชื่อมต่อด้วยกันเป็นผ้าผืนในลักษณะเป็นห่วง (LOOP) โดยการเปลี่ยนแปลงจากเส้นด้ ายปกติ
กระบวนการวิธีถักทาได้ 2 วิธีคือการถักผ้าแนวนอน (Weft Knitting) คือ วิธีการผลิตผ้าโดย เป็นลักษณะห่วงที่เกิดขึ้นไปใน
ทิศทางเดี่ยวกับความกว้างผ้าผ่านเส้นด้ายเดี่ยวกัน หรือหลายเส้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่จะนาไปใช้ประโยชน์และการถักแนวดิ่ง
(Warp Knitting) เป็นลักษณะห่วงที่เกิดขึ้นไปในทิศทางเดี่ยวกับความของผ้า จากเส้นด้ายชุดเดี่ยวกันหรือหลายเส้นจะมี
ลักษณะเฉพาะตรงที่เส้นด้ายแต่ละชุดที่ป้อนเข้าไปแนวประสานเป็นเส้นเดี่ยวกัน (สมพรรฌาวงษ์กล่า,2554 หน้า 25 – 26)
3. ตาหนิจากรูเข็ม ชนิดและจานวนของผ้าที่เย็บในคอลัมน์ผ้ารุ่นจักรความเร็วเครือ่ งมือช่วยขนาดของรูแป้นฟันระดับ
ของเย็บความตึง ของตีนผีทับผ้าและความตึงของเส้นด้ายในคอลัมน์เครื่องจักรชนิดขนาดจานวนทิศทางความยืดหยุ่นและ
ความไม่ ส ม่าเสมอของเส้น ด้า ย ในคอลั มน์ เส้ น ด้า ยปั จ จัย ภายนอกเช่ นความชื้น ในคอลั มน์ สภาพแวดล้ อมสิ่งเหล่ านี้ คื อ
ความสาคัญที่ต้องทาความเข้าใจและผสานให้เข้าในและผสานให้เข้ากันกับการเย็บในทุกกรณีคุณภาพของเข็มอาจมีการ
แตกต่างได้เมื่อนาไปเย็บตามความเป็นจริงซึ่งความสาคัญในการเย็บจริงคือการรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับการเย็บผ้าได้แก่ชนิด
ของผ้าจานวนของผ้าปัจจัยที่เกิดปัญหาเครื่องจักรได้แก่ชนิดของเครื่องจักรชนิดของฝีเข็มความเร็วฝีเข็มเครื่องมือช่วยระดับ
ของการเย็บความตึงของเส้นด้ายเส้นด้ายได้แก่ชนิดของเส้นด้ายขนาดของเส้นด้ายจานวนของเส้นด้ายทิศทางของเส้นด้าย
ความยืดหยุ่นเข็มได้แก่ชนิดของเข็มขนาดของเข็มลักษณะของปลายเข็มขนาดของรูเข็มพื้นผิวที่เคลือบสภาพแวดล้อมได้แก่
ความชื้น
4. Howard, Virgilio, & Mackกล่าวไวว่า ผลของการตัดเย็บและลักษณะเข็มต่างๆในอุณหภูมิที่สังเกตได้ในช่วง
ความเร็วสูงของจักรเย็บผ้าได้รับการศึกษา อุณหภูมิสูงสุดเข็มโดยถูกกาหนดด้วยวิธีการของอินฟราเรด (IR)คือการวัดการไหล
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ของของเหลว การทดลองทางสถิติที่สมบูรณ์ถูกใช้ในการแสดงผลของความเร็วในการเย็บผ้าเมื่อเทียบกับด้ายในการทดสอบมี
ด้ายและไม่มีด้ายรวมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางเข็มกับอุณหภูมิเข็ม พบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วในอัตราประมาณ 0.08 องศา
ฟาเรนไฮต์ต่อรอบต่อนาที ซึ่งการใช้ด้ายพบว่าลดอุณหภูมิที่สังเกตโดยเท่ากับ 200 องศาฟาเรนไฮต์โดยมีปฏิสัมพันธ์ความเร็ว
ด้ายอย่างมีนัยสาคัญ ในส่วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้ายและเข็มไม่พบว่ามีความสาคัญ ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะพบการลดลงของ
อุณ หภู มิเ ข็ม 10-15% โดยใช้ป ระเภทของการดาเนิ น งานในช่ วงระยะเวลาสั้ น ๆ ของการตัด เย็ บ การใช้ ด้า ยหรือ ผ้ า
น้ามันหล่อลื่นพบว่ามีผลกระทบน้อยมาก โดยการให้ความเย็นก็จะพบว่ามีประสิทธิภาพมากในการลดอุณหภูมิเข็มซึ่งลดลง
150-200 องศาเฟนเรนไฮต์สรุปได้ว่าการใช้ปัจจัยทั้งหมดแสดงเพื่อลดอุณหภูมิเข็มสามารถลดอุณหภูมิของเข็มที่จักรเย็บผ้าได้
4000 รอบต่อนาที 700องศาฟาเรนไฮต์แลถึงต่ากว่า 300 องศาฟาเรนไฮต์โดยอ้างอิงจาก(Kooltorr&reg;)เข็มที่จักรเย็บผ้ามี
ความเร็วที่3000 รอบต่อนาทีบนเครื่องที่ติดตั้งเครื่องระบายความร้อน (Howard, Virgilio, & Mack,1973)
5. Ayca,Binnazกล่ า วไวว่ า การทดลองการเกิ ด ผลกระทบของความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ของผ้ า ทอเส้ น ใย
cotton/elastane จากการเจาะของเข็มในขั้นตอนการเย็บโดยแบ่งตัวแปรควบคุมออกเป็น 3 ข้อ1. ส่วนผสมของelastineใน
เส้นใย2. อุณหภูมิระหว่างการเย็บ3. ขั้นตอนการ finishing ของผ้าและมีการทดสอบ seam strength และ seam opening
รวมไปถึงการประเมินคุณภาพของ seam ตัวอย่างผ้าที่ใช้ในการทดลองคือผ้า 3 ชนิดที่มีส่วนผสมของelastineในด้ายพุ่งที่
แตกต่างกันขั้นตอนเตรียมงานคือแบ่งผ้า 3 ชนิดออกเป็น 2 ส่วนโดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน (ยกตัวอย่างผ้า 3 ชนิดชุดที่
1อยู่ในอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสชุดที่ 2 อยู่ในอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 2. แบ่งผ้าทั้ง 3 ชนิดออกเป็น 2 ส่วน2.1 ผ้า
กลุ่มแรกให้เคลือบ silicon ในขั้นตอน finishing2.2 ผ้ากลุ่มที่ 2 ให้ซักอย่างเดียวในขั้นตอน finishingสรุปผลตัวอย่างที่ทดลอง
ทั้ง 12 ชิ้นนั้นได้รับผลการทดลองที่แตกต่างกันโดยขนาดของแรงที่ใช้ในการเย็บอยู่ที่ระหว่าง 100 และ 140 องศาเซลเซียสซึ่ง
"ดัชนีของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเข็ม"
อยู่ระหว่างร้อยละ 20-40 โดยมีรูปแสดงถึงความเสียหายของผ้าที่ถูกถ่าย
โดยกล้อง optical microscorpและ electron microscorp(Ayca,Binnaz.2005)
ระเบียบวิธีวิจัย
1.การศึกษาโครงสร้างผ้าถักในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
1.1 การนาผ้าถักไปถ่ายโครงสร้างด้วยกล้องเตอริโอ รุ่น SZ-ST OLYMPUS Japan ด้วยการขยายภาพ
10X ภาพถ่ายที่ได้คือโครงสร้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังของภาพ
1.2การทดสอบชนิดผ้าทดสอบสมบัติของผ้าผ้าถักครั้งนี้คือผ้าถักแนวดิ่งที่มีการนาไปใช้ในบริษัทฮงเส็ง
จากัด จานวนร้อยละ 40 ของการผลิตทั้งโรงงานและระบุความหนาผ้านาผ้าไปทดสอบดังนี้
1) มาตรฐานชนิดอัตราส่วนผสมของเส้นด้ายตามมาตรฐาน AATCC TM 20 A
2) มาตรฐานหาจานวนห่วงถักตามมาตรฐาน ASTM D 3887
3) มาตรฐานความต้านแรงดันทะลุ ASTM D 3786
4) มาตรฐานทดสอบความหนา ASTM D 1777
2. การทดสอบประสิทธิภาพของเข็มเย็บผ้าถัก
2.1 การทดสอบประสิทธิภาพใช้การว่างแผนการทดลองแบบ CRD
1) เข็มยีห้อ A x ลักษณะปลายเข็มแหลม x เย็บติดป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
2) เข็มยีห้อ A x ลักษณะปลายเข็มแหลมx เย็บไม่ติดป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
3) เข็มยีห้อ A x ลักษณะปลายเข็มมนx เย็บติดป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
4) เข็มยีห้อ A x ลักษณะปลายเข็มมนx เย็บไม่ตดิ ป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
5) เข็มยีห้อ B x ลักษณะปลายเข็มแหลมx เย็บติดป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
6) เข็มยีห้อ B x ลักษณะปลายเข็มแหลมx เย็บไม่ติดป้าย x 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
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7) เข็มยีห้อ B x ลักษณะปลายเข็มมนx เย็บติดป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
8) เข็มยีห้อ B x ลักษณะปลายเข็มมนx เย็บไม่ตดิ ป้ายx 30 ชิ้น x 8 ชั่วโมง x 3 ซ้า
2.2 วิธีดาเนินการ
2.2.1 การเตรียมชิ้นงาน ต้องตัดชิ้นงาน กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร
2.2.2นาผ้า 2 ชิ้น จับประกบกันแล้วทาการเย็บตามจานวนเวลาที่กาหนด
2.2.3 นาชิ้นผ้า 2 ชิ้นจับประกบและเย็บให้ได้ระยะกึ่งกลาง และนาป้ายดูแลรักษาแทรกเพื่อเย็บต่อไปจนสุด
3.การทดสอบคุณภาพเข็มที่มีผลต่อผ้าถัก
3.1 นาชิ้นผ้าหลังจากการทดลองในแต่ละสิ่งทดลองไปทดสอบความทดแรงดันทะลุของตะเข็บโดยใช้
มาตรฐานความต้านแรงดันทะลุ ASTM D 3786
3.2 นาเข็มชั่งน้าหนัก ก่อนและหลังการทดลอง
3.3 นาเข็มที่ผ่านการทดลองไปส่องกล้องเพื่อดูผิวสัมผัสของปลายเข็ม
4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพของเข็มที่เหมาะกับผ้าถัก
นาผ้าที่ผ่านการทดลองแล้วมาตรวจสอบหาตาหนิผ้าขาดจากการเย็บพันริมเริ่มตั้งแต่ชิ้นที่ 1 จนถึงชิ้นที่
เกิดตาหนิและวัดระยะเป็นหน่วยเซนติเมตรในแต่ละสิ่งทดลองจนหมดเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลงค่าให้เป็น
เวลาหน่วยนาทีและหาประสิทธิภาพของเข็มแต่ละสิ่งทดลองตามแผน ที่ทาการแยกไวและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรม SPSS คือค่าประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเมื่อทาการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA
analyze)
ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของเข็ ม จั ก รพั น ริ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ า งผ้ า ถั ก ทดสอบ
ประสิทธิภาพเข็มเย็บผ้าถัก ทดสอบคุณภาพเข็มที่มีผลต่อผ้าถัก เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเข็ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1 ผลการศึกษาโครงสร้างผ้าถักในการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป

10 X
(1)

10 X
(2)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายโครงสร้างผ้าถัก
ภาพถ่ายโดยกล้องเตอริโอ รุ่น SZ-ST OLYMPUS Japan ด้วยการขยายภาพ10Xเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
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ภาพถ่ายโครงสร้างผ้าถักที่ใช้ในการทดลอง (1) จากภาพถ่ายโครงสร้างด้านหลังของผ้าถัก (2) ภาพถ่ายโครงสร้างผ้า
ด้านหน้าของผ้าถัก เป็นการถักผ้า 2 ชั้น โครงสร้างผ้าถักแนวขวาง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ตารางการทดสอบคุณสมบัติของผ้าถัก
ชิ้นทดสอบ

โพลีเอสเตอร์

สัดส่วน
ร้อยละ
100

จานวนห่วง
WALEจานวน
COURSE
ห่วงต่อนิ้ว
จานวนห่วงต่อนิ้ว
44
51

แรงดันทะลุ ความหนา
(กิโลปาลคาล)
มินลิเมตร
868.8

0.06

จากตารางการทดสอบ AATCC TM 20 A : 2013 มีสัดส่วนของเส้นใยพอลิเอสเทอร์ร้อยละ 100 จากตารางผลการ
ทดสอบมาตรฐานหาจานวนห่วงถักตามมาตรฐาน ASTM D 3887: 2004 พบว่าจานวนห่วงถัก ตามแนวนอน WALE มีจานวน
ห่วงถัก 44 ห่วงต่อนิ้วมีจานวนห่วงถักแนวตั้ง COURSE มีจานวนห่วงถัก 51 ห่วงต่อนิ้ว ผลการทดสอบมาตรฐานความ
ต้านทานแรงดันทะลุ ASTM D 3786 : 2001พบว่าแรงด้านแรงดันทะลุอยู่ที่ค่า 868.8 (กิโลปาลคาล)มาตรฐานวัดความหนา
ASTM D 1777 ความหนาที่ได้ 0.05 มืนลิเมตร
4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเข็มเย็บผ้าถัก
ตารางแสดงผลประสิทธิภาพเข็มที่มีผลต่อผ้าถัก โดยมีกาหนดการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทั้งเข็ม 2 ยี่ห้อ 2 ปลาย
เข็ม และความหนา 2 ระดับ โดยมีลายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเข็มต่อชิ้นการทดลอง
ปัจจัยในการทดลอง
ครั้งที1่
ครั้งที2่
ครั้งที3่
รวม
KN
เข็ม A เบอร์ 8
SES
KN
เข็ม B เบอร์ 8
SES

ติดป้าย (ชิ้น)
ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

48
166

48
165

48
165

48
165***

ติดป้าย (ชิ้น)

132

132

132

132

ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

64

64

64

64

ติดป้าย (ชิ้น)

28

28

28

28

ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

148

148

148

148**

ติดป้าย (ชิ้น)

115

116

116

116

ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

78

78

78

78

โดยภาพรวมเห็นได้ชัดว่าเข็มปลายแหลม (KN) มีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมาะสมกับการเย็บแบบไม่ติดป้ายดูแลรักษา และเข็ม
ปลายมน (SES) มีประสิทธิภาพรองลงมาเหมาะสมกับการเย็บติดป้ายดูแลรักษา
3 ผลการทดสอบคุณภาพเข็มที่มีผลต่อผ้าถัก
การทดสอบคุณภาพเข็มจะมีการประเมินด้วยภาพถ่ายและน้าหนักของเข็มก่อนและหลังการทดลองดังการสรุปใต้
ภาพในตารางแต่ละสิ่งทดลองดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบน้าหนักเข็มก่อนและหลังการทดลอง
ภาพถ่ายเข็ม
ก่อนการทดลอง

ภาพถ่ายเข็ม
หลังการทดลอง

ค่าน้าหนักก่อนและ
หลังการทดสอบ

คาอธิบาย

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.305 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ A ปลาย
แหลม (KN) เย็บแบบไม่ติดป้ายดูแล
รักษาภาพที่ถ่ายและน้าหนักเข็มก่อน
การทดลอง เข็ ม มี ค วามสมบู ร ณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.305 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเย็ บ ที่ สู ง ที่ สุ ด
172 ชิ้ น มี น้ าหนั ก เข็ม หลั งการ
ทดลอง 0.302 กรัม คิดค่าเสื่อม เป็น
ร้อยละ 1

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.306 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.301
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ A ปลาย
แหลม (KN) เย็บแบบติดป้ายดูแล
รักษาภาพที่ถ่ายและน้าหนักเข็มก่อน
การทดลอง เข็ ม มี ค วามสมบู ร ณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.306 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่ต่า 48 ชิ้น
มีน้าหนักเข็มหลังการทดลอง 0.301
กรัมคิดค่าเสื่อมเป็นร้อยละ 1.6
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ภาพถ่ายเข็ม
ก่อนการทดลอง

ภาพถ่ายเข็ม
หลังการทดลอง

ค่าน้าหนักก่อนและ
หลังการทดสอบ

คาอธิบาย

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.305 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ A ปลาย
มน (SES) เย็บแบบไม่ติดป้ายดูแล
รักษาภาพที่ถ่ายและน้าหนักเข็มก่อน
การทดลอง เข็ ม มี ค วามสมบู ร ณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.305 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่สูงที่สุด 64
ชิ้ น มี น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การทดลอง
0.302 กรัม คิดค่าเสื่อม เป็นร้อยละ
1

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.306 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ A ปลาย
มน (SES) เย็ บ แบบติ ด ป้ า ยดู แ ล
รักษาภาพที่ถ่ายและน้าหนักเข็มก่อน
การทดลอง เข็ ม มี ค วามสมบู ร ณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.306 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่ปานกลาง
132 ชิ้ น มี น้ าหนั ก เข็ ม หลั งการ
ทดลอง 0.301 กรัมคิดค่าเสื่อมเป็น
ร้อยละ 1
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ภาพถ่ายเข็ม
ก่อนการทดลอง

ภาพถ่ายเข็ม
หลังการทดลอง

ค่าน้าหนักก่อนและ
หลังการทดสอบ

คาอธิบาย

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.305 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ B ปลาย
แหลม (KN) เย็บแบบไม่ติดป้ายดูแล
รั ก ษาภาพที่ ถ่ า ยและน้ าหนั ก เข็ ม
ก่อนการทดลอง เข็มมีความสมบูรณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.305 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเย็ บ ที่ สู ง ที่ สุ ด
155 ชิ้ น มี น้ าหนั ก เข็ ม หลังการ
ทดลอง 0.302 กรัม คิดค่าเสื่อม เป็น
ร้อยละ 1

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.305 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ B ปลาย
แหลม (KN) เย็บแบบติดป้ายดูแล
รั ก ษาภาพที่ ถ่ า ยและน้ าหนั ก เข็ ม
ก่อนการทดลอง เข็มมีความสมบูรณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.306 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่ต่า 28 ชิ้น
มีน้าหนักเข็มหลังการทดลอง 0.301
กรัมคิดค่าเสื่อมเป็นร้อยละ 1
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ภาพถ่ายเข็ม
ก่อนการทดลอง

ภาพถ่ายเข็ม
หลังการทดลอง

ค่าน้าหนักก่อนและ
หลังการทดสอบ

คาอธิบาย

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.305 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ B ปลาย
มน (SES) เย็บแบบไม่ติดป้ายดูแล
รั ก ษาภาพที่ ถ่ า ยและน้ าหนั ก เข็ ม
ก่อนการทดลอง เข็มมีความสมบูรณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.305 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่สูงที่สุด 57
ชิ้ น มี น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การทดลอง
0.302 กรัม คิดค่าเสื่อม เป็นร้อยละ
1

น้ าหนั ก เข็ ม ก่ อ นการ
ทดลอง ชั่งได้โดยเฉลี่ย
น้าหนัก 0.305 กรัม
น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง ชั่ ง ได้ 0.302
กรัม

จากข้อมูลพบว่าเข็มยี่ห้อ B ปลาย
มน (SES) เย็ บ แบบติ ด ป้ า ยดู แ ล
รั ก ษาภาพที่ ถ่ า ยและน้ าหนั ก เข็ ม
ก่อนการทดลอง เข็มมีความสมบูรณ์
ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มี
น้าหนัก 0.306 กรัม หลังการทดลอง
แบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลาย
เข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็ม
แสดงให้ เ ห็ น หลั ง จากทดลองซึ่ ง มี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่ปานกลาง
116 ชิ้ น มี น้ าหนั ก เข็ ม หลั ง การ
ทดลอง 0.301 กรัมคิดค่าเสื่อมเป็น
ร้อยละ 1
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3.2 ชิ้นทดลองผ้าถักที่เข็มส่งผลทาให้เกิดตาหนิและไม่เกิดตาหนิ
3.2.1 ชิ้นทดลองที่ไม่มีตาหนิ สามารถเห็นได้ถึงโครงสร้างเส้นด้ายที่เย็บทะลุผ่านโครงสร้างผ้าถัก
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายชิ้นขยายโครงสร้างผ้าที่ไม่มีตาหนิจากการเย็บ
ภาพถ่ายโดยกล้องเตอริโอ รุ่น SZ-ST OLYMPUS Japan ด้วยการขยายภาพ10Xเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเข็มที่ใช้เย็บทะลุผ่านผ้าถักมีคุณภาพที่เหมาะสมจึงสามารถนาเส้นด้ายเย็บทะลุผ่านโครงสร้างผ้าถัก
และไม่ทาให้เกิดตาหนิ
3.3.2ชิ้นทดลองที่มีตาหนิ สามารถเห็นได้ถึงโครงสร้างเส้นด้ายที่เย็บทะลุตัดผ่านโครงสร้างผ้าถัก
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายชิ้นขยายโครงสร้างผ้าที่มีตาหนิจากการเย็บ
ภาพถ่ายโดยกล้องเตอริโอ รุ่น SZ-ST OLYMPUS Japan ด้วยการขยายภาพ10Xเมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเข็มที่เย็บทะลุผ่านโครงสร้างผ้าถักเสื่อมคุณภาพ จึงทาให้ความคมของปลายเข็มนั้น สามารถเกี่ยว
โครงสร้างผ้าถักทะลุไปพร้อมกับเส้นด้ายเย็บ จึงทาให้เห็นตาหนิ
4 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพของเข็มที่เหมาะสมกับผ้าถัก
เข็มที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ยีห้อเข็มคือยี่ห้อ A และยี่ห้อ B มีทั้ง 2 ลักษณะปลายเข็มปลายเข็มมน
และปลายเข็มแหลมทดสอบเย็บ 2 แบบคือแบบติดป้ายดูแลรักษาดูแลรักษาและเย็บแบบไม่ติดป้ายดูแลรักษาดูแลรักษา
จานวน 5,760 ชิ้นความยาวผ้า 40 เซนติเมตรกว้าง 5 เซนติเมตรทาการทดสอบ 1 ชั่วโมงต่อ 30 ชิ้นทดสอบเป็นเวลา 8
ชั่วโมง ทั้งหมด 240 ชิ้นผลการทดลองดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
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ปัจจัยในการทดลอง
KN
เข็ม A เบอร์ 8
SES
KN
เข็ม B เบอร์ 8
SES

ครั้งที1่

ครั้งที2่

ครั้งที3่

รวม

ติดป้าย (ชิ้น)
ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

48
166

48
165

48
165

48
165***

ติดป้าย (ชิ้น)

132

132

132

132

ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

64

64

64

64

ติดป้าย (ชิ้น)

28

28

28

28

ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

148

148

148

148**

ติดป้าย (ชิ้น)

115

116

116

116

ไม่ติดป้าย(ชิ้น)

78

78

78

78

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเข็มที่เหมาะสมกับผ้าถักพบว่า ประสิทธิภาพของเข็มทั้ง 2 ยี่ห้อ และปลายเข็ม 2
ลักษณะ ปลายเข็มแหลม (KN) ปลายเข็มมน (SES)และปัจจัยความหนาที่แตกต่างกัน แบบติดป้ายดูแลรักษากับไม่ติดป้ายดูแล
รักษา ดังตารางที่ 4โดยพบว่า เข็ม 2 ยี่ห้อ A และ B ลักษณะปลายเข็ม 2 ลักษณะคือปลายเข็มแหลม (KN) และปลายเข็มมน
(SES) และความหนา 2 ระดับแบบติดป้ายดูแลรักษาและไม่ติดป้ายดูแลรักษา จะให้ค่าประสิทธิภาพที่แตกต่างกันเมื่อทาการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA analyze) โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS พบว่า ทุกชุดการทดลอง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยเข็มปลายแหลม (KN) เหมาะสมกับการเย็บไม่ติดป้ายดูแลรักษา
ซึ่งเข็มยี่ห้อ A มีประสิทธิภาพมากกว่ายี่ห้อ B เข็มปลายมน (SES) เหมาะสมกับการเย็บติดป้ายดูแลรักษาซึ่งเข็มยี่ห้อ A มี
ประสิทธิภาพมากกว่ายี่ห้อ B
สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาโครงสร้างผ้าถัก โดยการถ่ายโครงสร้างผ้าถักทั้งด้านหน้าผ้าเป็นเป็น
โครงสร้างผ้าถักแนวขวางและหลังผ้าพบว่ามีการถักเป็นรูที่มีลักษณะเม็ดข้าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศ
ด้วยกล้องการขยาย 10X และทาการทดสอบคุณสมบัติผ้าถักด้วยมาตรฐาน AATCC TM 20 A : 2013 มีสัดส่วนของเส้นใยพอ
ลิเอสเทอร์ร้อยละ 100 จากตารางผลการทดสอบด้วยมาตรฐานหาจานวนห่วงถักตามมาตรฐาน ASTM D 3887: 2004 พบว่า
จานวนห่วงถัก ตามแนวนอน WALE มีจานวนห่วงถัก 44 ห่วงต่อนิ้วมีความ จานวนห่วงถักแนวตั้ง COURSE มีจานวนห่วง
ถัก 51 ห่วงต่อนิ้ว ผลการทดสอบมาตรฐานความต้านทานแรงดันทะลุ ASTM D 3786 : 2001พบว่าแรงด้านแรงดันทะลุอยู่ที่
ค่า 868.8 (กิโลปาลคาล) มาตรฐานวัดความหนา ASTM D 1777 ความหนาที่ได้ 0.05 มิลลิเมตรและทาการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเข็มเย็บผ้าถัก จากผลการทดสอบพบว่า เข็มยี่ห้อ A ปลายแหลม (KN) เย็บแบบไม่ติดป้ายดูแลรักษามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยจานวน 165 ชิ้น และผลการทดสอบคุณภาพเข็มที่มีผลต่อผ้าถักเข็มยี่ห้อ A ปลายแหลม (KN) เย็บ
แบบไม่ติดป้ายดูแลรักษาน้าหนักเข็มก่อนการทดลอง เข็มมีความสมบูรณ์ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนปลายแหลม มีน้าหนัก 0.305
กรัม หลังการทดลองแบบติดป้ายมีผิวสัมผัสบริเวณปลายเข็มมีเส้นใยติดรอบบริเวณปลายเข็มแสดงให้เห็นหลังจากทดลองซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการเย็บที่สูงที่สุด 172 ชิ้น มีน้าหนัก เข็มหลังการทดลอง 0.302 กรัม ซึ่งมีการสอดคล้องกับงานวิจัย งานวิจัย
(ปรีดีสุขพัฒน์. 2537)ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและคุณภาพของเข็มที่เหมาะสมกับผ้าถักเข็มยี่ห้อ A ปลายแหลม (KN)
เหมาะสมกับการเย็บไม่ติดป้ายดูแลรักษา และเข็มยี่ห้อ A ปลายมน (SES) เหมาะสมกับการเย็บติดป้ายดูแลรักษา ซึ่งมีการ
สอดคล้องกับงานวิจัย (ปรีดีสุขพัฒน์. 2537)พบว่าการเลือกใช้เข็มผิดประเภทอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเย็บได้เช่น เข็มแทง
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เส้นด้ายทาให้ผ้าขาดเป็นรู ถ้าใช้เข็มใหญ่เกินไปเย็บผ้าจะทาให้เกิดรูฝีเข็มถาวร เข็มร้อนจัดทาลายเส้นใยผ้าทาให้เกิดเป็นรู เข็ม
ดึงยางยืดออกมานอกผ้าเป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้เข็มให้เหมาะสมกับผ้าจึงเป็นสิ่งสาคัญในการผลิตเสื้อผ้า ดังรูปที่ (นิพันธ์สิ
มะกรัย. 2539)
ข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยในการทดลองในครั้งนี้เห็นสมควรว่าต้องมีการเคลือบสารหล่อลื่นหรือมีการตกแต่งสาเร็จบนผ้าที่ใช้ในการ
ทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเข็มที่มีความเหมาะสมอยู่แล้วตามที่ผู้ได้สรุปก็จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตระยะยาว
เอกสารอ้างอิง
การดี เลียวไพโรจน์,ร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช, “บทสรุปผู้บริหาร,”วารสารSmall and Medium Enterprises แผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา, (ปี 2554 อุตสหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม): 2 .
นิพันธ์ สิมะกรัย. 2539. เทคนิคอุตสาหกรรมตัดเย็บ, กรุงเทพมหานคร: บริษัทเมจิกไลน์จากัด. 2551. รวมบทความทาง
วิชาการเครื่องนุ่งห่ม, มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย “ตะเข็บ,” [online]. เข้าถึงได้จาก: http:
www.niphant.com., 2544. [สืบค้นเมื่อ 19 ตุลาคม 2557]
ปรีดี สุขพัฒน์. 2537. การผลิตเสือ้ ผ้าสาเร็จรูปเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: เอกสารประกอบการสัมมนาบริษัทพาราวินเซอร์
จากัด.(สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิง่ ทอ),[T.H.T.I],2554:3.
สม พรรณนา วงษ์กล่า “การศึกษาสมบัติของผ้าถักที่ได้จากเส้นด้ายตีเกลียวระหว่างไหมกับพอลีเอสเตอร์” Ph.D diss.,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งทอ (สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม),[O.I.E.],2555: ก.25.
Ayca Gurarda and BinnazMeric, Sewing Needle Penetration Forces and Elastane Fiber Damage during the
Sewing ofCottonElastane Woven Fabrics,Textile Research Journa, 2005; 75; 628
Howard, G. M., Virgilio, D. R., & Mack, E. R. (1973). Sewing Needle Temperature Part III: The Effects of
Sewing Conditions. Textile Research Journal, 43(11), 651-656.
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ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล
Analysis System for Playlists Used in Church by Using Association Rule
วรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น, วริศรา พนาวัน, วิราณี พวงแก้ว และจารุวรรณ สุระเสียง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บทคัดย่อ
ในศาสนาคริสต์จะมีพิธีกรรมที่ทาร่วมกันทุกวันอาทิตย์ ซึ่งในพิธีกรรมนี้จะมีกิจกรรมการร้องเพลงร่วมกัน สัปดาห์ละ
ประมาณ 5 เพลง งานวิจัยนี้ได้จึงตระหนักถึงปัญหาในการเลือกใช้เพลงที่ร้องในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้รายการเพลงมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อการร้องในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจึงได้ทาการวิเคราะห์รายการเพลงที่มักใช้ร้องร่วมกันในโบสถ์ ในแต่ละ
สัปดาห์ โดยใช้เทคนิคทางด้านเหมืองข้อมูล (Data Mining) ทางด้านการค้นหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) ด้วย
ขั้นตอนวิธี Apriori โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะมีการนาเครื่องมือ RapidMiner Studio 6 มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาค่า กฎ
ความสัมพันธ์ ของข้อมูล โดยมีการกาหนดระดับของค่าความเชื่อมั่นในระดับที่มากกว่า 70 เปอร์เช็นต์ และจากกฎ
ความสัมพันธ์ที่ได้ จะมีการนามาพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อแนะนารายการเพลงที่มักใช้ร่วมกันให้กับผู้นานมัสการในการเลือกเพลง
แต่ละสัปดาห์ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Microsoft visual studio 2015 ร่วมกับภาษา C# ซึ่งเป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีการใช้โปรแกรม Microsoft SQL
Server 2008 เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเพลง และเก็บข้อมูลกฎความสัมพันธ์
คาสาคัญ: กฎความสัมพันธ์ของข้อมูล, ระดับของค่าความเชื่อมั่น, เหมืองข้อมูล, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, ผู้นานมัสการ
Abstract
For Christianity, they will have Mass to do activity together like sing about 5 songs every Sunday
in the church. This research is to realize the problem about “How to choose songs for Mass in every
week.” To make the appropriate play-list, the researcher has done the analysis of play-list that the most
Christian always used each week by using Data Mining technique for research the Association Rule with
Apriori method. This analysis will uses tool called “RapidMiner Studio 6” for analyze the Data Association
Rule by determine Confidence Interval must have range more than 70 percent. The Association Rule that
we get will uses for develop a software that will suggest a play-list for a Worship Leader to choose the
song each week. The development tool for this software is Microsoft Visual Studio 2015 and C# which is
Object-Oriented Programming. Besides, we will use Microsoft SQL Server 2008 for create a database to
store song data and store Association Rule.
Keywords: Association Rules, Confidence Interval, Data Mining, Object-Oriented Programming, Worship
Leader
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บทนา
ในศาสนาคริสต์ได้มีพิธีกรรมให้คริสตชนมีการทาพิธีกรรมร่วมกันทุกวันอาทิตย์ กิจกรรมหลักที่ประกอบในพิธีกรรมนี้
คือการร้องเพลงร่วมกัน โดยในแต่ละสัปดาห์มีการเลือกเพลงที่จะร้องจานวนสัปดาห์ละประมาณ 5 เพลงที่แตกต่างกัน โดยมี
หลักในการเลือกเพลงที่ร้องตามเทศกาลต่างๆของศาสนาคริสต์ (ความหมายและความเป็นมาของการนมัสการ(เบื้องต้น),
2558) โดยในการเลือกเพลงที่จะใช้ในการร้องแต่ละสัปดาห์นั้น จะต้องมีการเลือกเพลงใหม่ในทุกสัปดาห์ทั้งนี้เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับเทศกาลหรือช่วงเวลาต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และในการเลือกเพลงแต่ละสัปดาห์นี้ ผู้นานมัสการสามารถกาหนด
เพลงที่ต้องการร้องตามลาดับได้ด้วยตนเองได้ ซึ่งบางครั้งผู้นานมัสการมีการจดจาชื่อเพลง หรือเนื้อร้องของเพลงไม่ได้ ทาให้
กระบวนการในการเลือกเพลงที่จะนามาใช้ร้องในแต่ละสัปดาห์ทาได้ยาก จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการนาหลัก การเหมือง
ข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลนี้ นามาใช้ ในการหาความสัมพันธ์
ของข้อมูลสองชุดหรือมากกว่าสองชุดขึ้นไปภายในกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ในการหากฎความสัมพันธ์นั้นจะมีขั้นตอนวิธีการ
หาหลายวิธีด้วยกัน แต่ขั้นตอนวิธีที่เป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลายคือ ขั้นตอนวิธี Apriori (การหากฎความสัมพันธ์, 2558)
ซึ่ งในการเลื อ กเพลงให้ มี เ หมาะสม ควรเลื อ กเพลงที่ มั ก จะมี ก ารร้ อ งร่ ว มกั น เสมอ จะสามารถวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของกฎ
ความสัมพันธ์ได้ด้วยค่าความเชื่อมั่น (Confidence) เพื่อช่วยให้การเลือกเพลงถัดไปมีความสอดคล้องกันกับเพลงที่ได้เลือกไว้
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่อง ทางด้านการทาเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
กระทากับข้อมูลจานวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล (01 introduction to data mining,
2557) ซึ่งการทาเหมืองข้อมูลเปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล จากเดิมที่มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างง่ายๆ มาสู่การจัดเก็บในรูปฐานข้อมูลที่สามารถดึ งข้อมูลสารสนเทศมาใช้จนถึงการทาเหมืองข้อมูลที่สามารถค้นพบ
ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล (Association Rule Discovery, 2559) ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้มีการศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่อง เทคนิค
การหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules) ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูล คือการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับงานต่างๆ หารูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และใช้ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์หรือ ทานายปรากฏการณ์ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น ดังนั้นผลการวิเคราะห์ที่ ได้จะเป็นคาตอบของปัญหาซึ่งการ
วิเคราะห์แบบนี้เป็นการใช้ “กฎความสัมพันธ์” เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูลสามารถเขียนความสัมพันธ์ออกมาในรูปของ A>B เรียกว่า A เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน (Antecedent) หรือ LHS (Left–Hand Side) และเรียกเหตุการณ์ B ว่า ผลของ
เหตุการณ์ (Consequent) หรือ RHS (Right-Hand Side) ใช้การนับความถี่ของความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นและวัดประสิทธิภาพ
ของกฎด้วย Confidence (Data Mining, 2553) ซึ่งในการคานวณค่า confidence หาได้จากสูตรดังสมการที่ 1
Confidence (LHS => RHS) = Support (LHS, RHS) / Support (LHS)
โดยที่

LHS (Left Hand Side)
RHS (Right Hand Side)
Support (LHS, RHS)
Support (LHS)

(1)

คือ รูปแบบ itemset ด้านซ้ายของกฎความสัมพันธ์
คือ รูปแบบ itemset ด้านขวาของกฎความสัมพันธ์
คือ ค่าสนับสนุนที่รูปแบบ LHS และ RHS เกิดขึ้นพร้อมกัน
คือ ค่าสนับสนุนที่รูปแบบ LHS เกิดขึ้นทั้งหมด

จากสมการที่ 1 สามารถหาค่าสนับสนุน (Support) ซึ่งค่าสนับสนุนคือ ตัววัดประสิทธิภาพสาหรับสินค้า (Item) ใน
ที่นี้ Item คือ ชื่อเพลง โดยค่าสนับสนุนมีการวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจานวน Itemsets ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล จากนั้นนา
ค่าสนับสนุนที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่น (Confidence) ซึ่งค่า ความเชื่อมั่น คือ ตัววัดประสิทธิภาพของกฎความสัมพัน ธ์
(Association rule) โดยค่าความเชื่อมั่น เป็นเปอร์เซ็นต์ของจานวน Itemsets ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล ต่อจานวน
Itemsets ที่เกิดขึ้นทางด้านซ้ายมือของกฎ (Chapter 4 Association Rule, 2557) โดยจะมีการนาค่าความเชื่อมั่นมาใช้ใน
การแนะนาเพลงทีจ่ ะมีโอกาสใช้ร่วมกัน
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ผู้วิจยั จึงได้มีการพัฒนาระบบช่วยแนะนารายการเพลงที่มักจะมีการร้องร่วมกันในโบสถ์ขึ้น เพิ่มความสะดวกสาหรับ
ผู้นานมัสการ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการทราบรายการเพลงที่มี มักจะมีการร้องร่วมกันในโบสถ์ โดยผู้ใช้
สามารถเลือกเพลงที่ต้องการร้อง จากนั้นระบบจะแนะนาเพลงที่ใช้ร้องร่วมกันในเพลงถัดไปให้ ทาให้มีความสะดวกต่อการ
เรียกใช้งาน
นิยามศัพท์:

ผู้นานมัสการ คือ ผู้นาที่อยู่ในที่ประชุมให้เข้าเฝ้าพระเจ้า โดยเข้าสู่การทรงสถิตอยู่ของพระองค์ และเป็นผู้
เตรียมใจของผู้ที่อยู่ในที่ประชุมที่จะรับฟังคาสอนจากพระวจนะ (การนานมัสการ, 2558) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้นา
นมัสการจะทาหน้าที่ในการเลือกเพลงที่ใช้ประกอบในพิธีกรรม และเป็นผู้นาในการร้องเพลง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สามารถวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยระบบจะแนะนาเพลงที่ใช้ร้องร่วมกันในเพลงถัดไป จานวน 5 เพลง
2. นากฎที่ได้จากการวิเคราะห์มาทาการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้นานมัสการสามารถใช้งานส่วนของการ
แนะนาเพลงที่ใช้ร้องร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ได้ง่าย
ระเบียบวิธวี ิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยการนาเอาข้อมูลรายชื่อเพลงที่ใช้
ร้อ งในแต่ ล ะสั ป ดาห์ ข องโบสถ์ต่ า งๆ ซึ่ งเป็น ข้ อ มูล ปฐมภู มิ (Primary Data) มาท าการเก็ บ รวบรวม เพื่อ ศึ ก ษาค้ น หา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แฝงอยู่ ด้วยการทาเหมืองข้อมูลโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน
วิจัย แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพลง
ที่ใช้ร้องในแต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 เพลง จานวน 48 สัปดาห์ และมีการเก็บข้อมูลจากศาสนพิธีจานวน 4 โบสถ์ในกรุงเทพ
และปริมณฑล รวมจานวนตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหากฎความสัมพันธ์ คือ 960 ตัวอย่าง
2. การเตรียมข้อมูล ในกระบวนการนี้จะทาการจัดเตรียมข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาทั้งหมด มาทาการปรับปรุงเพื่อให้
ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมและอยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลนาเข้าในเครื่องมือที่ใช้ในการหากฎความสัมพันธ์
ต่อไปได้ จากการสารวจข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมมา พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามยังพบ
ข้อมูลบางส่วนที่มีค่าซ้าซ้อนกัน มีค่าที่ผิดปกติ ซึ่งจะได้รับการปรับปรุงให้มีความถูกต้องโดยใช้วิธีการดังนี้
1. ข้อมูลเพลงบางส่วนเกิดความซ้าซ้อนกัน ทาให้เกิดข้อมูลมากกว่าความเป็นจริง ผู้วิจัยจึงมีการดาเนินการกับ
ข้อมูลที่ซ้าซ้อนกันให้มีเพียงชุดเดียว ข้อมูลที่มีความซ้าซ้อนกันคือ ในสัปดาห์เดียวกัน โบสถ์เดียวกัน มีการเก็บข้อมูลชื่อเพลงที่
ซ้ากัน ผู้วิจัยจึงมีการดาเนินการตัดรายชื่อเพลงที่ซ้ากันออก
2. ข้อมูลเพลงเป็นข้อมูลเดียวกันแต่มีการใช้คาที่ต่างกัน เช่น มีการเก็บชื่อเพลงว่า ข้าได้ยินเสียงตรัส ข้าได้ยิน
เสียงตรัท ข้าได้ยินเสียงตรัจ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงดาเนินการเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวให้เป็นคาเดียวกัน
หลังจากจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้องแล้ว จะนาข้อมูลที่ได้มาแปลงค่าให้เป็นค่า 0 และ 1 ซึ่งหากในสัปดาห์
ใดมีการใช้เพลงร่วมกันจะเก็บค่าเป็น 1 และสัปดาห์ที่ไม่ได้ใช้เพลงดังกล่าวร่วมกันจะเก็บค่าเป็น 0 เพื่อให้สะดวกต่อการนาไป
หากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลในขั้นต่อไป
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3. วิเคราะห์เพื่อหากฎความสัมพันธ์ เป็นกระบวนการในการหากฎความสัมพันธ์ โดยจะใช้ข้อมูลเพลงที่ได้เก็บ
รวบรวมมา และได้รับการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้มีความพร้อมในการประมวลผล มาวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรม
RapidMiner Studio 6 โดยการหากฎความสัมพันธ์นี้ จะมีการหากาหนดค่าความเชื่อมั่นเพื่อใช้ในการหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล การคานวณหาค่าความเชื่อมั่นได้สามารถหาได้จากสมการที่ 1 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้มีการกาหนดค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 70
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพลงจานวน 30 เพลง จากข้อมูล 960 ตัวอย่าง เพื่อหากฎความสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องมือ
RapidMiner Studio 6 ผลจากการวิจัยได้มีการวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ที่มีค่าความเชื่อมั่นที่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ ได้เป็น
จานวน 246 กฎ ในที่นี้จะทาการยกตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล 20 กฎ จากทั้งหมด จากการวิเคราะห์สามารถแนะนา
เพลงถัดไปทีม่ ีความเหมาะสมในการใช้ร้องร่วมกันได้จานวน 5 เพลงหลังจากที่มีการเลือกเพลง โดยมีการแสดงตัวอย่างของกฎ
ความสัมพันธ์ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล
กฎความสัมพันธ์
เหนือโลกา ==> ข้าจะรักและบูชา
เหนือโลกา ==> เราชูมือขึ้นต่อพระองค์
เหนือโลกา ==> ข้าเข้ามานมัสการ
เหนือโลกา ==> นมัสการสุดหัวใจ
เหนือโลกา ==> ขอการฟื้นฟู
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา ==> ข้าเข้ามานมัสการ
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา ==> ขอการฟื้นฟู
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา ==> โฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา)
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา ==> อยู่ในพระทัย
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา ==> ราชาแห่งดวงใจ
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ ==> ขอการฟื้นฟู
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ ==> นมัสการ โฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา)
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ ==> พระองค์ทรงสมควร
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ ==> อยู่ในพระทัย
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ ==> เปลวเพลิง
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ, ขอการฟื้นฟู ==> อยู่ในพระทัย
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ, ขอการฟื้นฟู ==> ขอถวายพระสิริ
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ, ขอการฟื้นฟู ==> โฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา)
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ, ขอการฟื้นฟู ==> พระองค์ทรงสมควร
เหนือโลกา, ข้าจะรักและบูชา, ข้าเข้ามานมัสการ, ขอการฟื้นฟู ==> พระเจ้าของเรา ( Our God )
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80
78
75
75
71
88
86
83
78
75
83
78
75
71
71
100
75
75
75
71
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จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายกฎความสัมพันธ์ 20 กฎ ได้ดังต่อไปนี้
1. ถ้าผู้นานมัสการเลือกเพลงเหนือโลกาเป็นเพลงแรก จะแนะนาเพลงถัดไป 5 เพลง โดยเรียงจากค่าระดับความ
เชื่อมั่นที่มากที่สุด 5 ลาดับแรก
เพลงข้าจะรักและบูชา
เพลงเราชูมือขึ้นต่อพระองค์
เพลงข้าเข้ามานมัสการ
เพลงนมัสการสุดหัวใจ
เพลงขอการฟื้นฟู

ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 80
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 78
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 71

2. ถ้าผู้นานมัสการเลือกเพลงเหนือโลกาจะเป็นไปได้ที่จะเลือกเพลงข้าจะรักและบูชา ด้วยค่าระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 80 เนื่องจากเป็นเพลงที่มีระดับค่าความเชื่อมั่นสูงที่สุด โดยจะแนะนาเพลงลาดับถัดไป 5 เพลงโดยเรียงจากค่าระดับ
ค่าความเชื่อมั่นที่มากที่สุด 5 ลาดับแรก
เพลงข้าเข้ามานมัสการ
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 88
เพลงขอการฟื้นฟู
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 86
เพลงโฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา) ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 83
เพลงอยู่ในพระทัย
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 78
เพลงราชาแห่งดวงใจ
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
3. ถ้าผู้นานมัสการเลือกเพลงเหนือโลกาและเพลงข้าจะรักและบูชาจะเป็นไปได้ที่จะเลือกเพลงข้าเข้ามานมัสการ
ด้วยค่าระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 88 เนื่องจากเป็นเพลงที่มีระดับค่าความเชื่อมั่นสูงที่สุด จะแนะนาเพลงถัดไป 5 เพลง โดย
เรียงจากค่าระดับค่าความเชื่อมั่นที่มากที่สุด 5 ลาดับแรก
เพลงขอการฟื้นฟู
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 83
เพลงนมัสการ โฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา) ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 78
เพลงพระองค์ทรงสมควร ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
เพลงอยู่ในพระทัย
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 71
เพลงเปลวเพลิง
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 71
4. ถ้าผู้นานมัสการเลือกเพลงเหนื อโลกา เพลงข้าจะรักและบูชาและเพลงข้าเข้ามานมัสการจะเป็นไปได้ที่จะเลือก
เพลงขอการฟื้นฟู ด้วยค่าระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 83 เนื่องจากเป็นเพลงที่มีระดับค่าความเชื่อมั่นสูงที่สุด จะแนะนาเพลง
ถัดไป 5 เพลง โดยเรียงจากค่าระดับค่าความเชื่อมั่นที่มากที่สุด 5 ลาดับแรก
เพลงอยู่ในพระทัย
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 100
เพลงขอถวายพระสิริ
ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
เพลงโฮซันนา (เรายกย่ององค์จอมราชา) ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
เพลงพระองค์ทรงสมควร ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 75
เพลงพระเจ้าของเรา (Our God) ด้วยระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 71
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จากกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยอานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้หรือผู้นานมัสการ สะดวกในแนะนาเพลงที่มักจะใช้ร้องร่วมกันในงานพิธีกรรมต่างๆ โดยความสามารถของระบบมี
การอธิบายด้วยแผนภาพยูสเคส ดังภาพที่ 1

<< include >>




Association Rule

ภาพที่ 1 ภาพ Use Case Diagram ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์
จากภาพที่ 1 ผู้นานมัสการสามารถทาการแก้ไขเพลงและเนื้อร้องในแต่ละเพลงได้ และสามารถเลือกเพลงจาก
รายการเพลงทั้ งหมดที่ ต้ อ งใช้ ใ นแต่ ล ะสัป ดาห์ ไ ด้ จากนั้ น โปรแกรมจะแนะน าเพลงถั ด ไปที่ มั ก จะร้ อ งร่ ว มกั น โดยใช้ ก ฎ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Microsoft visual studio 2015 ร่วมกับภาษา C# ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีการใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเพลง และ
เก็บข้อมูลกฎความสัมพันธ์ ตัวหน้าหน้าจอในการแนะนาเพลง แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: ภาพผลลัพธ์ของการแนะนาเพลงที่เหมาะสมในการใช้ร่วมกัน
จากภาพที่ 2 ผู้นานมัสการสามารถทาการค้นหาเพลงตามชื่อเพลง หรือเนื้อร้อง โดยระบบจะแสดงรายการที่ได้จาก
การค้นหา และเมื่อผู้นานมัสการเลือกเพลงที่ต้องการ ระบบจะมีการแนะนาเพลงที่มักจะมีการร้องร่วมกัน จานวน 5 เพลง โดย
จะมีการแนะนาเพลงที่มีค่าความเชื่อมั่นเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ โดยเรียงจากมากไปน้อย และสามารถเลือกเพลงที่แนะนาเข้าสู่
รายการเพลงที่เลือก โดยจะระบบจะมีการแนะนาเพลงในลาดับถัดไป จนกระทั่งได้เพลงครบตามที่ต้องการ
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สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนีท้ าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพลงที่ใช้ร้องในพิธีกรรมในศาสนาคริสต์โดยมีการเก็บข้อมูลเพลงที่ใช้ในการร้อง
แต่ละสัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 เพลง จานวน 48 สัปดาห์ ในศาสนพิธีในกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 4 โบสถ์ โดยข้อมูล
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหากฎความสัมพันธ์มีจานวน 960 ตัวอย่าง เพื่อนามาวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ ในขั้นตอน
การดาเนินงานวิจัยได้มีการนาเทคนิค ของกระบวนการเหมืองข้อมูลมาเป็นเครื่องมือในการสกัดหาความรู้ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล
โดยใช้หลักการของกฎความสัมพันธ์ และมีการใช้ เครื่องมือ Rapid Miner Studio 6 ในการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ โดย
มีการกาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 70 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์หากฎความสัมพันธ์ได้จานวน 246 กฎ จากกฎที่ได้ มีการ
นามาพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการแนะนาเพลงที่มักใช้ในการร้องร่วมกันในแต่ละสัปดาห์ โดยกระบวนการในการพัฒนา
ระบบ ได้มีการนาโปรแกรม Microsoft visual studio 2015 ร่วมกับภาษา C# ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีการใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 เพื่อสร้างฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเพลง และเก็บข้อมูลกฎความสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ในส่วนของปัญหาที่พบในการวิจัยคือ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกงานวิจัยนี้เป็นการนาข้อมูลเพลงที่เก็บรวบรวม
จากเพลงที่มีความนิยมในการร้องเท่านั้น โดยมีการคัดเลือกเพลงจานวน 30 เพลงทาให้ส่วนของเพลง ยังไม่ครบถ้วน ส่วนที่
สองคือด้านซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์ไม่สามารถเพิ่มเพลงใหม่ในระบบได้เพราะจะทาให้ต้องทาการหากฎความสัมพันธ์ใหม่
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงงานวิจัยในอนาคตต่อไป กล่าวคือหากจะนารูปแบบกฎความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลไปใช้งานจริง ควรนาข้อมูลเพลงทั้งหมดมาวิเคราะห์ และควรปรับปรุงกฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้ ให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับข้อมูลเพลงที่ใช้ เพื่อให้ได้กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกต้อง และแม่นยามากที่สุด
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บทคัดย่อ
เขตตลิ่งชันเป็นเขตหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จึงมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชื่อมโยงไปกับคูคลองในพื้นที่ จึงทําให้เกิด
วิถีชีวิตริมน้ําและการสัญจรทางน้ํา นอกจากนี้ เขตตลิ่งชันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในแบบวิ ถี
ชุมชนและการท่องเที่ยวทางน้ํา ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวในเขตตลิ่ง
ชันให้เป็นที่รู้จักต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเขตตลิ่งชัน และจัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์การท่องเที่ยวเขต
ตลิ่ งชั น การรวบรวมข้ อมูล แบ่ง ตามวั ตถุ ประสงค์ข องการวิ จัย คื อฐานข้ อมู ลระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ และฐานข้อมู ล
องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยวเก็บรวบรวมโดยคํานึงถึง 5 ประเด็น
ได้ แ ก่ ส่ วนที่ ที่ ตั้ง จิ นตภาพเมือง คุ ณลั กษณะสิ่ ง ดึ ง ดูด สํ ารวจทรั พ ยากรด้ วยสายตา สํ ารวจจุ ด ควบคุ มมุมมอง ส่ วนของ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เราจําเป็นต้องสร้างแบบจําลองก่อนจะจัดทําข้อมูลในรูปแบบกายภาพในรูปแบบผั ง
Diagram ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ออกแบบชั้นข้อมูล 5 ประเภทได้แก่ วัด ท่าเรือ ร้านอาหาร วัสดุอาคารและ
ประเภทอาคาร ผลการศึกษาพบว่าการจัดทํา Attribute Indexing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นฐานข้อมูลในมีความ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การจัดทําฐานข้อมูลในครั้งนี้คํานึงถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามยุคตามสมัยจึงได้จัดทําฐานข้อมูลโดยแย ก
ส่วนชั้นข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการบํารุงรักษ ส่วนของฐานข้อมูลองค์ประกอบเชิงภูมิทัศน์พบว่าองค์ประกอบริมน้ําบริเวณฝั่งตรง
ข้ามตลาดน้ําวัดตลิ่งชันหากได้รับการพัฒนาปรับปรุงจะสามารถเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเขตตลิ่งชันเป็นอย่างดี
คาสาคัญ: ฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท่องเที่ยว ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
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Abstract
Taling-Chan district is one area of Bangkok. Taling-chan district has community connect with the
canal, so that create a riverfront lifestyle especially waterfront tourism in Bangkok. Geographic Information
system will help the taling-chan council to support waterfront tourism. Taling-chan district will well know
to the world by using this tool for management. The objective of this research is collecting the data to
support riverfront tourism and create the GIS data to support riverfront tourism. Collecting the data is
consisting of collecting data for GIS and data for sight-seeing. For sightseeing, support consists of imagining
of the city, attractive point survey, travel survey and viewpoint survey. For GIS data must model the GIS
database before creating a database. In this research use the diagram for model the GIS database. Finally,
the result has five layers of GIS data consist of the temple, port, restaurant, building material and type of
building layer. Attribute indexing can reduce the time for find out a record, and this database format is
easy to maintenance. The viewpoint of in front of Wat Taling-chan floating market is the best area for
development perspective.
Keywords: Geographic Information System, Tourism, Taling-Chan District, Bangkok
บทนา
เขตตลิ่ ง ชันเป็ นเขตหนึ่ ง ในกรุง เทพมหานคร เป็ นเขตอนุ รั กษ์ ช นบทและเกษตรกรรมผสมผสานแหล่ งที่ อยู่ อาศั ย
หนาแน่นน้อย มีสภาพแวดล้อมมากด้วยพื้นที่การเกษตร สวนผัก สวนผลไม้ และคูคลอง จึงมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเชื่อมโยง
ไปกั บ คูค ลองในพื้ นที่ จึ ง ทํ าให้ เ กิ ด วิถี ชี วิตริ มน้ํ าและการสั ญ จรทางน้ํ า นอกจากนี้ เ ขตตลิ่ ง ชันมี แ หล่ง ท่ องเที่ ย วที่ น่าสนใจ
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวทางน้ํา โดยได้ชื่อว่าเป็นเขตเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีตลาดน้ํา
มากที่สุดถึง 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดสะพาน ตลาดน้ําวัดจําปา และตลาดวัด
น้ําตลิ่งชัน ที่มีความเชื่อมโยงกันโดยเส้นทางน้ําเป็นหลัก
เส้ นทางท่ องเที่ ย วทางน้ํ าในเขตตลิ่ ง ชั นเป็ นเส้ นทางน้ํ าที่ สํ าคั ญ ด้ านการท่ องเที่ ย วทางน้ํ าของกรุง เทพมหานคร
เนื่องจากพื้นที่เขตตลิ่งชันมีคลองใหญ่น้อยไหลผ่านในพื้นที่มากมาย ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองบางกอกใหญ่ คลองมหา
สวัสดิ์ คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางน้อย และคลองบางเชือกหนัง ชุมชนดั้งเดิมในแถบนี้จึงพึ่งพาอาศัยแม่น้ําลํา
คลอง จึ ง เป็ นเส้นทางคมนาคมหลัก เกิด การค้ าขายทั้ ง ตลาดบก และตลาดน้ํ า ที่ เ ชื่อมต่ อกั นด้ วยสายน้ํ าที่ สําคั ญ ในพื้ นที่
ปัจจุบันสภากรุงเทพมหานครได้จัดทําโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครขึ้น ในปี 2544 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์ท้องถิ่น และมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นที่มา
ตั้ง แต่ อดีต จนถึ งปั จจุ บั น โดยทํ าการเชื่ อมโยงให้ เ ห็ นถึ งสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ วิ ถีชี วิต ของกลุ่ มคนในชุ มชน สั ง คม
ประเพณี วัฒ นธรรม ระบบเศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ที่เ กิ ดขึ้ นในท้ องถิ่ นนั้ นๆ ทุ กเขตในกรุง เทพมหานคร โดยโครงการ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในเขตตลิ่งชันนั้น มีแนวคิดเรื่องแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต ที่สนับสนุนเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางน้ําในเขตตลิ่งชัน ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปะการแสดง แหล่งท่องเที่ยวด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
แหล่งท่องเที่ยวด้านกีฬาและนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวด้านช่างฝีมือ และแหล่งท่องเที่ยวด้านคหกรรมศิลป์ โดยในงานวิจัยนี้
คณะผู้วิจัยจะเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมด้วยเส้นทางน้ําสายสําคัญเป็นหลัก ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ํา
ในเขตตลิ่งชัน
ฐานข้อมู ลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะช่วยส่งเสริ มการบริหารจั ดการท่ องเที่ยวในเขตตลิ่งชันให้เป็นที่รู้จักต่ อ
นั กท่ องเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ างชาติ มากยิ่ ง ขึ้ น อี กทั้ ง ช่ วยสร้ า งความตระหนั กให้ กับ คนในเขตตลิ่ ง ชั น ได้ ม องเห็ นถึ ง
ความสําคัญในศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทัศนียภาพที่สวยงามจากทางน้ํา และการสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ํา
ในเขตตลิ่งชัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเขตตลิ่งชัน
2. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเขตตลิ่งชัน
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ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้อมู ล แบ่งตามวั ตถุป ระสงค์ข องการวิ จัย คือฐานข้ อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ และฐานข้ อมู ล
องค์ ป ระกอบทางภู มิ ทั ศ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว องค์ ป ระกอบด้ านภู มิ ทั ศ น้ า นการท่ อ งเที่ ย วแบ่ ง ออกเป็ น สองรู ป แบบคื อ
องค์ประกอบภูมิทัศน์ตามลักษณะสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศ (Natural Environment) และและองค์ประกอบภูมิทัศน์
ตามลักษณะสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade Build Environment) โดยองค์ประกอบภูมิทัศน์ด้านการท่องเที่ยว
เก็บรวบรวมโดยคํานึงถึง 5 ประเด็นได้แก่ส่วนที่ ที่ตั้ง จินตภาพเมือง คุณลักษณะสิ่งดึงดูด สํารวจทรัพยากรด้วยสายตา สํารวจ
จุดควบคุมมุมมอง ในขณะที่ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รวบรวมโดยการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ถึงประเด็นเรื่อง
ฐานข้อมูลที่ต้องการให้จัดทําเช่นเดียวกับฐานข้อมูลองค์ประกอบทางภูมิทัศด้านการท่องเที่ยว
ตาราง 1 แบบสํารวจข้อมูลองค์ประกอบทางภูมิทัศด้านการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการสํารวจและที่ตั้ง
พิกัดสถานที่
X:
Y:
ชื่อสถานที่
วัดทอง (ฉิมพลี)
กิจกรรมในพื้นที่ เช่น ตลาด โฮมสเตย์ ที่พักอาศัย วัด และท่าเรือ เป็นต้น
วัด
รหัสภาพถ่าย

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์จินตภาพเมือง
2.1 เส้นทาง (Path)

 ถนน

 ทางเท้า

2.2 ที่รวมกิจกรรม (Node)

 บริเวณแยก  ชุมทางสถานที่  ลานกิจกรรม

2.3 ขอบ (Edge)

√ ริมฝั่งแม่น้ํา  แนวเขื่อน  คลองขุด  คูเมือง  กําแพงเมือง

2.4 ย่าน (District)

 ย่านตลาดบก

2.5 ที่หมายตา (Landmark)

 โบสถ์  พระพุทธรูป  อาคารทรงไทย  ลานกิจกรรม  ตลาด

ส่วนที่ 3 คุณลักษณะสิ่งดึงดูด
3.1 แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
3.2 แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

 ทางรถไฟ

√ แม่น้ํา
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√ จุดพักคอย

 ย่านตลาดน้ํา  ย่านเกษตรกรรม

√ มี
√ มี
√ มี
 มี

3.3 แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
3.4 แหล่งท่องเที่ยงเชิงชุมชนสัมพันธ์

 ลําคลอง

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี
√ ไม่มี
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ส่วนที่ 4 การสํารวจทรัพยากรด้วยสายตา
4.1 คุณค่าทางประวัตศาสตร์
4.2 พื้นที่ธรรมชาติ

√ มี
√ มี

 ไม่มี
 ไม่มี

4.3 จุดมองมุมกว้าง
4.4 ช่องมอง
4.5 จุดมองวิวทิวทัศน์

√ มี
 มี
√ มี

 ไม่มี
√ ไม่มี
 ไม่มี

ส่วนที่ 5 สํารวจจุดควบคุมมุมมอง
5.1 สมรรถนะดูดกลืนสายตา (Visual Absorbability)

√ มี

 ไม่มี

 มี
 ระยะเวลาในการมองเห็น ส่งผลกระทบต่อทัศนคติรุนแรงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ศึกษาบริเวณอื่น
√ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีส่วนส่งผลต่อทัศนคติภาพที่เป็นตัวแทน
5.3 ทัศนวิสัย (Visibility)
√ มี
√ ระยะฉากหน้า (Foreground) เป็นระยะที่อยู่หน้าสุดและสามารถเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน

√ ไม่มี

 พื้นที่สามารถลดทอนความความโดดเด่นของสิ่งปลูกสร้าง
 การผสานกันของลักษณะรูปทรงแผ่นดิน (Landform) และพืชพรรณทางธรรมชาติ (Vegetation)
√ องค์ประกอบเป็นส่วนสร้างความกลมกลืนให้กับทัศนียภาพ
5.2 ความอ่อนไหวทางสายตา (Visual Sensitivity)

 ไม่มี

√ ระยะกลาง (Middle ground) ระยะไกลออกไปโดยสามารถเห็นบริบทโดยรอบมากกว่า
√ ระยะฉากหลัง (Background) ระยะไกลสุดมองเห็นมีความแตกต่างของระยะสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน

ส่วนของฐานข้ อมู ล ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ เราจํ าเป็นต้ องสร้ างแบบจํ าลองก่ อนจะจัด ทํ าข้ อมู ล ในรู ป แบบ
กายภาพในรูปแบบผัง Diagram มีเครื่องมือมากมายสําหรับการทํา diagram เช่น Microsoft Visio และ ArcgoUML ในการ
วิจัยดังกล่าวเลือกใช้ Gliffy สําหรับการจัดทํา diagram
โมเดลอยู่ใ นรู ป แบบสี่ เ หลี่ ย ม ฝั่ ง ซ้ ายเป็นชื่ อประเภท ส่ วนฝั่ ง ขวาเป็นชื่ อคุ ณลั กษณะของแต่ ล ะประเภท โดยมี
Objectid เป็นกุญแจหลักในการเชื่อมต่อกับโมเดลอื่น (Law & Collins, 2016)
ตาราง 2 ตัวอย่างตารางคุณลักษณะภายที่ออกแบบ
TEMPLE
OBJECTEDID
SHAPE
AREA
NAME
RATING
DESCRIPTION

LONG
GEOMETRY
FLOAT
TEXT*50
INTERGER
TEXT*50
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ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่ าง 2 โมเดลจําเป็นต้องมี ประเภทอย่างน้อย 1 ประเภทในการเชื่อมต่อระหว่าง 2
โมเดล
ตาราง 3 ตัวอย่างการออกแบบตารางคุณลักษณะประเภทวัด
TEMPLE_REVIEW
PICTURE
REVIEW
REVIEW_DATE
TEMPLE_OBJECTEDID

PICTURE
TEXT*3000
DATE
LONG


TEMPLE
OBJECTEDID
SHAPE
AREA
NAME
RATING
DESCRIPTION

LONG
GEOMETRY
FLOAT
TEXT*50
INTERGER
TEXT*50

ในส่วนของ Temple Review คือรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวัดแต่ละวัด ในส่วนของ Temple คือ ข้อมูล
เชิงเส้นของทางวัดที่บอกถึง มีรายละเอียดของขนาดของอาคารในแต่ละวัด(Area) ชื่อของวัด(Name) ความน่าสนใจ(Rating)
คําอธิบายเพิ่มเติม(Description) ทั้ง 2 โมเดลถูกเชื่อมต่อด้วย Objectedid
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ออกแบบชั้นข้อมูล 5 ประเภทได้แก่ วัด ท่าเรือ ร้านอาหาร วัสดุอาคารและ
ประเภทอาคาร
ผลการวิจัย
องค์ประกอบที่มีผลต่อการรับรู้ความสวยงามและความเหมาะสมของทัศนียภาพ เพื่อสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยว
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับผลต่อการรับรู้ความสวยงามและความเหมาะสมของทัศนียภาพ สนับสนุนเส้นทาง
ท่องเที่ยว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คือ
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
กลุ่มที่ 2 คือ
ตลาดน้ําคลองลัดมะยม
วัดช่างเหล็ก
กลุ่มที่ 3 คือ
วัดจําปา
วัดจําปา
วัดทอง (ฉิมพลี)
วัดมณฑป
วัดสมรโกฏิ
กลุ่มที่ 4 คือ
วัดทอง (ฉิมพลี)
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน
วัดมณฑป
กลุ่มที่ 5 คือ
วัดมะกอก
วัดกระจัง
กลุ่มที่ 6 คือ
วัดกระจัง
วัดช่างเหล็ก
วัดสมรโกฏิ
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กลุ่มที่ 7 คือ ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน โดยมีข้อเสนอแนะการปรับปรุงทัศนียภาพจากการปรับภูมิทัศน์ ในกลุ่มที่ 7 คือ
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชันดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ทัศนียภาพก่อนการปรับภูมิทัศน์ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน
จากวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของทั ศ นี ย ภาพกลุ่ ม ที่ 7 พบว่ า บริ เ วณฝั่ ง ตรงข้ า มตลาดน้ํ า วั ด ตลิ่ ง ชั น
มีลักษณะการพัฒนาเมืองในรูปแบบอาคารสูงสมัยใหม่ โดยตั้งอยู่ริมคลอง ซึ่งเป็นลักษณะกรรมสิทธิ์แบบเอกชนกล่าวคือเป็น
อ พ า ร์ ท เ ม น ต์ ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท พั ก อ า ศั ย ดั ง นั้ น จึ ง เ ป็ น พื้ น ที่ ค่ อ น ข้ า ง ส่ ว น ตั ว
คนภายนอกเข้าถึงพื้นที่ริมน้ําได้ค่อนข้างน้อย และเมื่อมองจากมุมมองของตลาดน้ําวัดตลิ่งชันบริเวณท่าเรือนั้น พบว่าเกิดความ
อ่อนไหวทางสายตาสูง โดยอาคารดังกล่าวไม่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ จึงทําให้ดูไม่สบายตา แนวทางแก้ไขใน
การปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ คื อควรปลู กต้ นไม้ ใ ห้ มีค วามลดหลั่ นกั นลงมา ให้ มีเ ส้ นขอบฟ้ า ที่ มีค วามต่ อเนื่ องกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ลั กษณะ
ทัศนียภาพที่เรียกว่า “ฟันหลอ” ของสภาพแวดล้อมและเส้นขอบฟ้า รวมถึงปลูกไม้พุ่มเตี้ยบริเวณขอบตลิ่ง ริมคลอง เพื่อให้
เกิดความกลมกลืนกัน ดังภาพ 2

ภาพที่ 2 แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน
ส่วนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถลดเวลาการสืบค้นข้อมูล โดยใช้วิธีการ Attribute Indexing ในเชิง
ทฤษฎีห ากไม่ทํ าขั้ นตอน Attribute Indexing ระบบจะทํ าการสื บค้ นข้ อมูล ที่ล ะแถวจนกว่าจะเจอ ข้ อมู ลเชิงคุ ณลั กษณะที่
ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การหาข้อมูลชื่อร้าน “สวนสี่กรุง” จําต้องผ่านข้อมูลแถวที่ 1-5 เสียก่อนเจอข้อมูลแถวที่ 6
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ตาราง 4 ก่อนการทํา Attribute Indexing
OBJECTID NAME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ข้าวต้มคลองชักพร
โจ๊ก ข้าวต้ม
ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา
ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา
สวนสี่กรุง
นครนม
ณ ตลิ่งชัน
ครูติ๋ม
ก๋วยเตี๋ยวตําลึง

 ค้น
 ค้น
 ค้น
 ค้น
 ค้น
พบ

หากจัดข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบของ Attribute Indexing สามารถลดเวลาสําหรับการสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว
เพื่ อเป็ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสํ า หรั บ การสื บ ค้ นฐานข้ อมู ล โดยไม่ จําเป็ นต้ องสื บ ค้ น ฐานข้ อมู ล ที่ ล ะแถวก่ อนเจอข้ อมู ล
คุณลักษณะที่ต้องการ โดยความเร็วของ Attribute Indexing ขึ้นอยู่กับสูตรการคํานวณ
ind(a)=(d(a))/(n(a)).100

โดย

ind(a) = ประสิทธิภาพสําหรับการสืบค้น 0 คือไม่มีประสิทิภาพ 100 คือมีประสิทธิภาพ
d(a) = จํานวนขอบเขตของข้อมูล
n(a) = จํานวนข้อมูลทั้งหมด

ทั้งนี้จากสูตรการคํานวณดังกล่าวสามารถประเมินความรวดเร็วในการสร้าง Attibute Index ก่อนการสร้าง Attribute
Indexing ได้เพื่อลดเวลาในการสร้างข้อมูลก่อนการสร้าง Attribute Indexing จริง (Nasser, 2014)
ตาราง 5 หลังการทํา Attribute Indexing
OBJECTID index

OBJECTID NAME

3,4,5,10
2
9
2
8
7
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก
ข
ค
จ
ณ
น
ส
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ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวต้มยํา
สวนสี่กรุง พบ
นครนม
ณ ตลิ่งชัน
ครูติ๋ม
ก๋วยเตี๋ยวตําลึง

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวเขตตลิ่งชัน พบว่าชั้นข้อมูลที่มีความต้องการสร้างฐานข้อมูล
ได้แก่ วัด ที่จอดรถ ที่จอดเรือ ร้านอาหาร การใช้ประโยชน์อาคารและวัสดุอาคาร โดยมีการหารือถึงชั้นข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ตามที่ปรากฏในบทที่ 4 ตลอดจนตารางเสริมเพื่อสนับสนุนให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยยังได้เสริมประสิทธิภาพ ในการจัดทํา Attribute Indexing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นฐานข้อมูลในมี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การจัดทําฐานข้อมูลในครั้งนี้คํานึงถึงการปรับเปลี่ยนข้อมูลตามยุคตามสมัยจึงได้จัดทําฐานข้อมูลโดย
แยกส่วนชั้นข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการบํารุงรักษา
ในส่วนของฐานข้อมูลองค์ประกอบเชิงภูมิทัศน์พบว่าองค์ประกอบริมน้ํา บริเวณฝั่งตรงข้ามตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน หาก
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงจะสามารถเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเขตตลิ่งชันเป็นอย่างดี
ในส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมพบว่าผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการจัดทําฐานข้อมูล
สนับสนุนการท่องเที่ยว นอกจากนี้พบว่าผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีความพึงพอใจสําหรับการใช้งานเป็นอย่างดีโดยเสนอแนะว่าควรมี
การจัดทําฐานข้อมูลชุดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลสําเร็จรูปเพื่อให้มีความสะดวกสําหรับการใช้งานต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ค ณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทาและสถาบันวิจัย และพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทามา ณ โอกาสนี้ที่ช่วยดําเนินการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการหาข้อค้นพบเพื่อการทําวิจัย
ในครั้งนี้
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การหาลักษณะเฉพาะของบิสมัทออกซีไอโอไดด์ทสี่ งั เคราะห์ขนึ้ ด้วยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอลและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกริ ิยาด้วยแสง
Characterization of BismustOxyiodide which synthesized by a hydrothermal
method and their photocatalytic application
หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์ และจิราภรณ์ บัวส่อง
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
e-mail: nueng_omam@hotmail.com

บทคัดย่อ
การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของวัสดุมีวัตถุประสงค์เพื่อ หากระบวนการหรือวิธีการสังเคราะห์วัสดุ ที่สามารถ
ลดต้ นทุน การผลิ ตได้ เช่น การลดระยะเวลา อุณหภู มิ และปริมาณของเสีย ที่จะเกิ ดขึ้น เป็นต้ น นอกจากนั้นยั งศึ กษาเพื่ อ
ปรั บปรุง สมบัติ บ างประการของวัส ดุใ ห้ เ หมาะสมต่ อการนามาใช้ป ระโยชน์ ดัง นั้ น งานวิ จัย นี้ จึง ศึกษาลักษณะเฉพาะของ
สารประกอบบิ สมัท ออกซีไอโอไดด์ ที่ สังเคราะห์ขึ้ นด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และได้ศึกษาปัจจัยค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช ที่ส่งผลต่อความบริสุทธิ์ รูปร่างสัณฐาน และ
สมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารผลิตภัณฑ์ จากนั้นทาการตรวจสอบความบริสุทธิ์และรูปร่าง ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟ
แฟรกชัน และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตามลาดับ พบว่า สารผลิตภัณฑ์ คือ บิสมัทออกซีไอโอไดด์ บริสุทธิ์
โครงสร้างเตตระโกนอลและมีรูปร่างคล้ายดอกไม้ ขนาดประมาณ 6 ไมโครเมตร ลาดับสุดท้าย ศึกษาประสิทธิภาพการย่อย
สลายเมทิ ล ลี น บลู ผ่ า นกลไกการเร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าด้ ว ยแสง พบว่ า บิ ส มั ท ออกซี ไ อโอไดด์ ที่ สั ง เคราะห์ ด้ ว ยกระบวนการ
ไฮโดรเทอร์มอลที่ค่าพีเอชเท่ากับ 4 มีประสิทธิภาพการย่อยสลายเมทิลลีนบลูได้ดีที่สุด โดยสามารถย่อยสลายเมทิลลีนบลูได้ถึง
ร้อยละ 69.08 เมื่อใช้ระยะเวลาการทดสอบ 120 นาที
คาสาคัญ:บิสมัทออกซีไอโอไดด์, ไฮโดรเทอร์มอล, การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

Abstract
The purposes of synthesis and characterization of materials aretofind the processes or synthesis
method which decreasing the production cost, for example reduces the reaction time, temperature,
waste and so on. Another purpose is to improve some properties of materials for suitable application. So,
this research has been characterization of BismustOxyiodide (BiOI) which synthesized by a hydrothermal
method at 100 °c for 24 h. Study the pH value which effected to the phase purity, morphology and
photocalytic property of the products. Then, the phase purity and morphology were investigated by XRD
and SEM technique, respectively. The results show the product is pure tetragonal BiOI, the morphology is
flower-like in the range size of 1 µm. Finally, study the efficiency of methylene blue (MB) degradation by
photocatalytic mechanism. BiOIwhich synthesizeby the hydrothermal methodwith pH 4 has the highest
degradation efficiency about 69.08 % for 120 min.
Keywords:BismustOxyiodide, hydrothermal, photocatalysis
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บทนา
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สาคัญและส่งผลกระทบต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางน้าที่
มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าว คือการปล่อยน้าทิ้งจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
โดยไม่มีการบาบัด ส่งผลให้แหล่งน้าเน่าเสีย กระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพอนามัยของผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้
สัญจรไปมาทั้งความสกปรกไม่น่าดู กลิ่นไม่พึงประสงค์ และอาจเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้อีกด้วย โดยน้าเสียเหล่านี้มักมี
สารอินทรีย์ ปนเปื้อนอยู่ จานวนหนึ่ง ดั งนั้น การกาจัด สารอินทรีย์ ออกจากน้ าเสี ยจึง เป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะสามารถแก้ปั ญหา
มลภาวะทางน้ าได้ ทั้ ง นี้ วิ ธี ก ารก าจั ด สารอิ น ทรี ย์ จ ะขึ้ นอยู่ กั บ ลั ก ษณะของสารนั้ น ๆ เป็ น หลั ก เช่ น หากเป็ นสารที่ มี
ความสามารถในการเป็นไอได้สูง การใช้air stripping หรือ steam stripping จะเป็นวิธีการที่เหมาะสม หรือหากสารอินทรีย์
นั้นเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่การดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (activated carbon) จะเป็นวิธีการที่ให้ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
แต่ห ากสารอิ นทรีย์ สามารถละลายน้ าได้ดี โมเลกุ ลขนาดเล็ก หรือการกลายเป็นไอได้ ต่า การกาจัด สารอิ นทรีย์ จะมีค วาม
ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น (พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2550) ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาหรือ
การสังเคราะห์อนุภาคนาโน เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ (titanium dioxide, TiO2) (S. Sampath et al., 2016) แคดเมียม
ซัลไฟด์ (cadmium sulfide, CdS) (B. Ahmed et al.,2016)และซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide, ZnO) (S. Ummartyotin& B.
Tangnorawich,2016) เป็นต้น เพื่อนามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสาหรับกาจัดสารมลพิษต่างๆหรือกาจัดสีในน้าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม (พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2557) หากแต่ว่าTiO2ซึ่งเป็นสารที่นิยมนามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนั้น
มี ค่ า แถบช่ องว่ างพลั ง งานกว้ างประมาณ 3.2eVท าให้ เ ป็ น ข้ อจ ากั ด ในการน าไปใช้ ง าน คื อ ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากTiO2มีการรวมตัวกันของอิเล็กตรอนและโฮล (e--h+recombination) อย่างรวดเร็วส่งผลทาให้
ประสิทธิภาพลดลงและมีค่าช่องว่างพลังงานกว้างจึงสามารถใช้งานได้ในช่วงแสงอัลตราไวโอเลตเท่านั้น ซึ่งมีอยู่ เพียง5-8%
จากแสงอาทิตย์ (M.E.Borges et al., 2016) แต่แสงที่มองเห็นได้มีถึง 43% จากแสงอาทิตย์ (A.Phuruangrat et al., 2015)
จึงมีงานวิจัยที่มุ่นเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ในช่วงแสงที่มองเห็นได้แทนตัวเร่งปฏิกิริยาเดิมๆ
งานวิ จัยนี้ จึง มุ่ งเน้ นศึ กษาการย่ อยสลายสารอินทรี ย์ ในน้ าเสีย สั งเคราะห์ ป ระเภทสีย้ อม โดยใช้ เทคโนโลยี นาโน
มาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงภายใต้การฉายแสงที่มองเห็นได้หรือแสงวิสิเบิลซึ่งมีปริมาณมากจากแสงอาทิตย์ โดยสารที่สนใจ
ศึกษา คือบิสมัทออกซิไอโอไดด์(BiOI) ที่สังเคระห์ขึ้นด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล และศึกษาปัจจัยหรือสภาวะที่เหมาะสม
ในการสังเคราะห์ เช่น อุณหภูมิ ค่าพีเอช และระยะเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์ เพื่อให้ได้BiOIที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสาร
สารอินทรีย์ประเภทสีย้อมในน้าเสียสังเคราะห์ได้ดีที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนบิสมัทออกซิไอโอไดด์ ที่สังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการทางเคมี
2. เพื่อศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของบิสมัทออกซิไอโอไดด์ในแบบจาลองกระบวนการบาบัดน้าเสีย
ระเบียบวิธีวิจัย
อุปกรณ์และสารเคมี : ใช้Bismuth (III) nitrate และKI เป็นสารตั้งต้น ใช้สารละลาย3 MNaOH ในการปรับค่า pH
ของสารละลาย และ ethanol สาหรับล้างตะกอนของสารผลิตภัณฑ์
วิธกี ารสังเคราะห์ : บิสมัทออกซิไอโอไดด์ สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลโดยใช้ 0.003
molBismuth (III) nitrate และ0.003 molKI ละลายในน้าปราศจากไอออน ปรั บค่ า pH เท่ากับ 2-4 จากนั้ นนาเข้ า
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 100°cเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงกรองตะกอนที่ได้แล้วล้างตะกอนด้วย ethanol ซ้า
หลายๆ ครั้ง จึงนาไปอบแห้งที่ 80°c เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
การหาลั กษณะเฉพาะ : วิ เคราะห์ ความบริ สุทธิ์ของผลึกสาร BiOI ที่สังเคราะห์ไ ด้ด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction
(XRD) และ วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นด้วย Fourier Transform Infrared (FTIR) Spectroscopy จากนั้นทาการศึกษารูปร่าง
สัณฐานด้วยเทคนิค ScaningEletron Microscopy (SEM)
การทดสอบสมบั ติ การเร่ ง ปฏิ กิริ ย าด้ ว ยแสง : ทดสอบการย่ อ ยสลายโมเลกุ ล สารอิ นทรี ย์ ป ระเภทสี ย้ อม เช่ น
methylene blue (MB) ภายใต้แสงช่วงวิสิเบิล จากหลอดไฟชนิดเดย์ไลท์(Day light) เป็นระยะเวลา 120 นาที จากนั้นนามา
วิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง โดยใช้เครื่องUV-visible spectrometer
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ผลการวิจัย
สารประกอบ BiOI สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 100°cเป็นระยะเวลา 24
ชั่วโมงที่ค่าpH เท่ากับ 2-4 โดยลักษณะของสารผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นผงละเอียดสีน้าตาลแดง ดังภาพที่ 1 จากนั้นวิเคราะห์ความ
บริสุทธิ์ของสารผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค X-Ray Diffraction (XRD) พบว่า สารผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ BiOIโครงสร้างเตตระโกนอล
(tetragonal) หมายเลข JCPDS 73-2062space group คือ P4/nmm(Powder Diffraction File, 2001)ที่มีความบริสุทธิ์
โดยดูได้จาก XRD pattern โดยสามารถระบุระนาบ ของXRD pattern ได้ดังนี้ระนาบ (012) (110) (013) (112) (004) (020)
(114) (122)ที่ตาแหน่ง 29.741 31.736 37.150 37.485 39.456 45.493 51.494 และ 55.302 ตามลาดับดังภาพที่ 2โดยไม่
พบพีคของสารอื่น เช่น Bi2O3 เจือปน อีกทั้ง ความเป็นผลึกของBiOIยังสามารถเปรียบเทียบได้กับความสูงของพีค โดย BiOIที่
สังเคราะห์ที่ค่า pH เท่ากับ 2 มีความเป็นผลึกสูงที่สุด ส่วน ที่ pH 3 และ 4 ลดลงมาตามลาดับ ดังภาพที่ 2 (ก-ค)

ภาพที่ 1 ลักษณะ BiOIที่สังเคราะห์จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 100 °c ระยะเวลา 24ชั่วโมง
ค่าpH เท่ากับ ก) 2 ข) 3 และ ค) 4

ภาพที่ 2 XRD pattern ของ BiOIที่สังเคราะห์จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 100 °c ระยะเวลา
24ชั่วโมง ที่ค่าpH เท่ากับ ก) 2 ข) 3 และ ค) 4
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จากนั้ นนาBiOIที่ สั ง เคราะห์ ขึ้ นที่ ค่ า pH เท่ ากั บ 2 มาทดสอบหมู่ ฟั ง ก์ ชั นหรื อพั นธะ (bonding)ด้ วย Fourier
Transform Infrared (FTIR) Spectroscopyโดยตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อน จาก FT-IR spectraดังภาพ
ที่ 3 ซึ่ง พบว่า ไม่มีหมู่ ฟังก์ชันอื่นเจือปน ปรากฏเพี ยง หมู่ ฟังก์ชัน ของ BiOIและ H2O คือที่เลขคลื่น 3400-3440cm-1และ
1520 cm-1 ระบุได้เป็น O-H stretching และ vibration ตามลาดับ ซึ่งเป็นการสั่นของโมเลกุลน้าที่ดูดซับอยู่บริเวณพื้นผิว
ของผลึก และที่ตาแหน่ง 480 cm-1ระบุได้เป็น Bi-O stretching (F. Chen et al., 2016) (Z. Liu et al., 2012)

ภาพที่ 3 FT-IR spectra ของ BiOIที่สังเคราะห์จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ที่อุณหภูมิ 100 °c ระยะเวลา
24ชั่วโมง ที่ค่าpH เท่ากับ 2

ภาพที่ 4 SEM ของ BiOIที่สังเคราะห์จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 100 °c ระยะเวลา
24ชั่วโมง ที่ค่าpH เท่ากับ ก) 2 ข-ค) 3 และ ง) 4
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การศึกษารูปร่างสัณฐานของ BiOIสามารถศึกษาได้ด้วยเทคนิค Scanning electron microscopy (SEM)ซึ่งพบว่า
BiOIที่สังเคราะห์จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 100 °c ระยะเวลา 24ชั่วโมง ที่ค่าpH เท่ากับ 2-4มีรูปร่างคล้าย
ดอกไม้ทรงกลม ขนาดแตกต่างกัน ทั้งนี้ ที่ค่าpH เท่ากับ 2 และ 3 มีขนาดใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบได้จากภาพถ่ายกาลังขยาย
10,000 เท่า ภาพที่ 4 ก และ ค คือ เฉลี่ย 6.695 และ 6.406 ไมครอน ตามลาดับ (สุ่มวัดขนาดดังภาพที่ 4 ก และ ค) หากแต่
ลักษณะความสมบูรณ์ ของผลึกและขนาดของ BiOIเปลี่ยนแปลงเมื่อทาการปรับค่า pH เพิ่มขึ้น ที่ pH 3 โดยพบว่า ขนาด
รูปร่างและความสมบูรณ์ของผลึกลดลง ดังภาพที่ 4 ง และสอดคล้องกับผลของ XRD pattern ดังภาพที่ 1 อีกด้วย
จากนั้น ทาการศึกษาสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ BiOIที่สังเคราะห์ได้ โดยติดตามการย่อยสลายโมเลกุลของ
สารอินทรีย์ในน้าเสียสังเคราะห์ประเภทสีย้อม คือ Methylene Blue (MB) เมื่อใช้ความเข้มข้นของ MB เท่ากับ 1×10-5M
ภายใต้แสงไฟบ้านปกติหรือช่วงวิสิเบิล เป็นระยะเวลา 120 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ค่าความยาวคลื่น 646 nm ซึ่งเป็น
Characteristic peak ของ MB ทาการเปรี ยบเทีย บผลการทดสอบกับ สารละลาย blank เพื่ อยื นยั นว่า โมเลกุ ลของ
สารอินทรีย์มีความเสถียรภายใต้การฉายแสงไฟที่ใช้ทดสอบ จากผลการทดสอบภาพที่ 5 สามารถกล่าวได้ว่า BiOIที่สังเคราะห์
ขึ้นได้นี้ มีสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยสามารถย่อยสลายโมเลกุลของ MB ได้ โดยเก็บตัวอย่างทุก 10-20 นาที ความเข้ม
สีของสารละลายมีค่าลดลง เมื่อนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 646 nm จึงมีค่าลดลงสอดคล้องกัน แสดงดังภาพที่ 5 ข-ง

ภาพที่ 5 ค่าการดูดกลืนแสงของสารลาย MB หลังจากทดสอบสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยเปรียบเทียบ ก)
สารละลาย blank (ไม่ได้เติม BiOI) และเติมตัวเร่งปฏิกิริยา BiOIที่สังเคราะห์ที่ค่าpH เท่ากับ ข) 2ค) 3 และ ง) 4
เมื่อ

C0
C

(C0-C)/C0 ×100
คือ
ค่าความเข้มข้นของ MB ที่เวลา 0 นาที
คือ
ค่าความเข้มข้นของ MB ที่เวลาต่างๆ
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เมื่อนาข้ อมูล การฟอกจางสีข องสารละลาย ภาพที่ 5 มาท าการวิเ คราะห์ ประสิทธิ ภาพการย่อยสลายโมเลกุล ของ
สารอินทรีย์ (Degradation efficiency) โดยใช้สมการ (1)พบว่า ประสิทธิภาพการย่อยสลายโมเลกุลของสารอินทรีย์ของ BiOI
ที่สังเคราะห์ที่ค่าpH เท่ากับ 23 และ 4 มีค่าเท่ากับ 39.49 38.54 และ 69.08% ตามลาดับ แสดงว่า รูปร่างของ BiOIส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของตัวเร่งปฏิกิริยา เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาการฟอกจางสีนั้นจะเกิดขึ้นที่บริเวณ
พื้นที่ผิวของสาร ทั้งนี้จากภาพ SEM ที่ปรากฏขนาดของ BiOIที่สังเคราะห์ที่ pH 4 มีขนาดเล็กที่สุด ส่วน pH 2 และ 3 มีขนาด
ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับผลการทดสอบการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยกลไกการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อ
ตั ว เร่ ง ปฏิ กิริ ย าได้ รั บ พลั ง งานกระตุ้ นจากแสง อิ เ ล็ ก ตรอนจากวาเลนซ์ แ บนด์ ถู กกระตุ้ น ขึ้ นไปยั ง คอนดั ก ชั นแบนด์
ทาให้เ กิ ดโฮลขึ้ น ที่ ชั้นวาเลนซ์ แ บนด์ จากนั้ นอิ เ ล็กตรอนจากคอนดั กชั นแบนด์ เคลื่ อนที่ ไ ปยั ง ผิวของตั วเร่ ง ปฏิ กิริย า โดยที่
ออกซิเจนจากสารละลายซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจะเข้ามาทาปฏิกิริยาที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา อาจจะเกิด เป็นไอออนซุปเปอร์
ออกไซด์เรดิคอล (superoxide radicals, •O2-) จาก O2 + e-→ •O2- หรือ ออกซิเจนรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (O2 + 2H+ + 2e−→ H2O2) จากนั้น H2O2 รับอิเล็กตรอนและกลายเป็น ไฮดรอกซิลเรดิคอล (H2O2 + e−→ OH−
+ •OH) ซึ่งเป็ นอนุมูลอิส ระหรือตัวออกซิแดนท์ (oxidant) ที่แรงในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในขณะเดียวกันที่
วาเลนซ์แบนด์จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับไฮดรอกซิล ไอออนกลายเป็นไฮดรอกซิลเรดิคอล (OH-→ •OH + e-) จากนั้น
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นทาปฏิกิริยากับสารอินทรีย์และเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสารละลายจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้าย คือ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้า (กันยาพร ไชยวงศ์, 2552)
สรุปและอภิปรายผล
สารประกอบบิ ส มัท ออกซี ไ อโอไดด์ สามารถสั ง เคราะห์ไ ด้ ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์ มอลที่ อุณหภู มิ 100 °c
ระยะเวลา 24ชั่วโมง ในสภาวะที่เป็นกรด คือ ค่าpH เท่ากับ 2-4 โดยค่า pH ของสารละลายที่ใช้ในการสังเคราะห์ส่งผลต่อ
รูปร่างและสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ BiOIโดยที่ค่า pH เท่ากับ 2 BiOIที่สังเคราะห์ได้มีรูปร่างคล้ายดอกไม้ หรือ
flower-like และมีความเป็นผลึกสูง เมื่อทาการเพิ่มค่า pH ของสารละลายที่ใช้ในการสังเคราะห์จาก 2 ไปยัง 3 และ 4 พบว่า
รูปร่างเปลี่ยนไป ความเป็นผลึกของสารผลิตภัณฑ์ลดลง ขนาดเล็กลงแต่ขนาดที่เล็กลงนี้กลับส่งผลให้มีสมบัติการเร่ง ปฏิกิริยา
ด้วยแสงดีขึ้น เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดบริเวณพื้นผิวของ BiOIดังนั้น ขนาดที่เล็กลง ส่งผลให้ปริมาณพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้น
อัตราการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจึงเพิ่มขึ้นนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
การสังเคราะห์ BiOIด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลณอุณหภูมิ 100 °c ระยะเวลา 24ชั่วโมง ถือได้ว่าเป็นกระบวนที่
ง่าย สะดวกต่อการนาไปประยุกต์ใ ช้ใ นการผลิ ตด้ วยระบบอุตสาหกรรม และสามารถนาไปพัฒ นาใช้ ประโยชน์เ ป็นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้แสงอาทิตย์ตามธรรมชาติได้ ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนในการบาบัดน้าเสียของโรงงาน
อุตสาหกรรมได้
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บทคัดย่อ
การประมาณผลผลิ ตมะพร้าว ด้ วยระบบภูมิสารสนเทศคื อการคานวณเชิง พื้ นที่ ของการสร้ างระบบชี้ วัด ประมาณ
ผลผลิตมะพร้าว ด้วยคุณสมบัติทางด้านคลื่นแสงจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยในการวิเคราะห์จาแนกรายละเอียดพื้นที่
การปลูกมะพร้าวจากพื้นที่เกษตร การประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ มี วัตถุประสงค์คือ การประมาณ
ผลผลิตมะพร้าวมีวิธีการอย่างไรและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของมะพร้าวอยู่บริเวณใด สาหรับการประมาณผลผลิตใช้เทคนิค
Spectral Mixture Analysis (SMA) เพื่ อค้นหาวั ตถุที่ซ่อนตัวในจุด ภาพ โดยเทคนิคดั งกล่าวจะช่วยให้ การจาแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยค่าการสะท้อนแสงของสิ่งปกคลุมดินประเภทมะพร้าว อยู่ที่ 0.7 – 0.8 ไมโครเมตร
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าจุดภาพขนาด 30*30 เมตรที่มีมะพร้าวปกคลุมเต็มพื้นที่พบสูงที่สุดกว่า 15,730 จุดภาพ เนื่องจาก
พื้นที่ศึกษาในพื้นที่เป็นจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้ นที่ที่มีการเพาะปลูกมะพร้าวสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในขณะที่
จุดภาพที่มีมะพร้าวผสมร้อยละ 20-29 มีเพียง 345 จุดภาพ อาเภออัมพวาเป็นอาเภอที่มีจุดภาพที่มีมะพร้าวปกคลุมสูงที่สุดใน
พื้นที่ โดยมี กระบวนการตรวจสอบความถู กต้องหลัง จากจาแนกจากการลงสารวจภาคสนาม 30 จุดพบว่าวิธีการดังกล่าวมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหลังการจาแนกอยู่ที่ ร้อยละ 70 (21 จุด จากจานวน 30 จุด)
คาสาคัญ: การประมาณผลผลิตมะพร้าว ระบบภูมิสารสนเทศ สมุทรสงคราม
Abstract
Geo-informatics System for Coconut Productivity Estimating is a system to calculate coconut
productivity by using spectral reflectance of satellite image to classify coconut productivity. The objective
of this research estimates coconut productivity by using spectral mixture analysis for find out object in the
pixel of satellite data. This technic can help to accuracy classification. Spectral reflectance of coconut is
around 0.7-0.8 micrometers. The result of this research finds out 30*30 meters’ pixel of satellite data
have 15,730 pixels for full of coconut in contrast 20-29% of the pixel has coconut have 345 pixels.
Amphawa district is area have most coconut. For accuracy, checking uses 30 for sampling. That find out
70% for accuracy checking (21 GCP /30 GCP)
Keywords: Geo-Informatics System, Coconut Productivity, Samut Songkhram
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บทนา
แหล่งปลูกมะพร้าวที่สาคัญของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดทางภาค
ตะวันออก รอบๆ อ่าวไทย โดยมีพื้ นที่โดยรวมในการปลูกมะพร้าวประมาณ 2.5 ล้านไร่ ผลผลิ ตเฉลี่ย 1.35 ล้านตั น ต่อปี
(อังคณา สุวรรณกูฎ, 2556) มะพร้าวเป็นพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งผลสารวจจากสานักงาน
สถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทย 1 คน จะบริโภคเนื้อมะพร้าวประมาณปีละ 8.273.2 กรัม หรือประมาณ 18 ผลต่อคนต่อปี
จากอาหารทั้งคาวทั้งหวานในชีวิตประจาวันของคนไทย ดังนั้นในปัจจุบันประชากรไทยมีจานวนประมาณ 64.9 ล้านคน จะใช้
ผลมะพร้าวประมาณ 1152 ล้านผล หรือประมาณ 75% ของผลผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 25% ของผลผลิตทั้งหมด
ใช้ในรูปของอุตสาหกรรมหรือส่งออก
ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวในประเทศไทย พบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวมีความ
ต้องการงานวิจัยด้านการประมาณผลผลิตมะพร้าวเนื่องจากพบปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน เรื่องราคามะพร้าว ที่มีทั้งราคา
ลดลงจนชาวสวนขาดทุน และราคามะพร้าวสูงเกิดกาลังของผู้บริโภคจนมีผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ดั ง นั้ น คณะวิ จัย จึ ง เล็ ง เห็ นว่ า ควรมี การวิ จัย เรื่ อง การสร้ างระบบชี้ วัด ประ มาณผลผลิ ต มะพร้ าว ด้ วยระบบภู มิ
สารสนเทศ ในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากต้นเหตุที่แท้จริง ในการนาระบบชี้วัดประมาณผลผลิตมะพร้าว ที่ได้
จากผลวิจัยมาบริหารจัดการและการวางแผนการทาการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาผลผลิตมะพร้าวขาดตลาด และ
ผลผลิตมะพร้าวที่ล้นตลาด ซึ่งเป็นปัญหาหลักทางการเกษตรของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าว ในประเทศไทย
การสร้ า งระบบชี้ วั ด ประมาณผลผลิ ต มะพร้ า ว ด้ ว ยระบบภู มิส ารสนเทศคื อ ระบบที่ ส ร้ า งจากการค านวณค่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เอื้อต่อผลผลิตมะพร้าวและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของพืชพันธ์มะพร้าว โดยงานวิจัยนี้ใช้พืชพันธ์
มะพร้าวจากพื้นที่เกษตรในประเทศไทย ในการศึกษาและทาวิจัย และจะใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ในการคานวณเชิงพื้นที่ของ
การสร้างระบบชี้วัดประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยคุณสมบัติทางด้านคลื่นแสงจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยในการวิเคราะห์จาแนกรายละเอียดพื้นที่การปลูกมะพร้าวจากพื้นที่เกษตร
การประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้ วยระบบภู มิส ารสนเทศ มีค าถามวิจัย 2 ค าถามดั งนี้ คาถามแรกคื อ การประมาณ
ผลผลิตมพร้าวมีวิธีการอย่างไรและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของมะพร้าวอยู่บริเวณใด โดยมีทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
คาถามวิจัยดังต่อไปนี้ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ระยะไกลและแนวคิดเกี่ยวกับระบบกาหนดตาแหน่งพิกัดบนพื้นโลก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การประมาณผลผลิตมพร้าวมีวิธีการอย่างไร
2. การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของมะพร้าวอยู่บริเวณใด
ระเบียบวิธีวิจัย
การรวบรวมข้อมูล แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือการประมาณผลผลิตมะพร้าวและการกระจายตัวเชิงพื้นที่
ของมะพร้าว การประมาณผลผลิตมะพร้าวใช้การรวบรวมเนื้อหาด้าน Spectral Mixture Analysis (SMA) (Sakti & Tsuyuki
, 2015) เพื่อค้นหาวิธีการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสม จากนั้นรวบรวมข้อมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 8
โดยดาวเทียมดังกล่าวเริ่มปฏิบัติการวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ภายใต้การบริหารจัดการของ USGS โคจรสูงเหนือพื้นโลก
705 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดเชิงคลื่นดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 รายละเอียดอุปกรณ์บันทึกข้อมูล LANDSAT - 8 Operational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared
Sensor (TIRS)
แบนด์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความยาวคลื่น (ไมโครเมตร)
รายละเอียดภาพ Resolution (เมตร)
0.43 - 0.45 (Coastal Aerosol)
30
0.45 - 0.51 (Blue)
30
0.53 - 0.59 (Green)
30
0.64 - 0.67 (Red)
30
0.85 - 0.88 (Near Infrared NIR)
30
1.57 - 1.65 (SWIR 1)
30
2.11 - 2.29 (SWIR 2)
30
0.50 - 0.68 (Panchromatic)
15
1.36 - 1.38 (Cirrus)
30
10.60 - 11.19 (Thermal Infrared - TIRS 1)
100
11.50 - 12.51 (Thermal Infrared - TIRS 2)
100
(สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2016)

ทั้งนี้สาหรับการประมาณผลผลิตมะพร้าวใช้แบนด์ 1 – 7 ในการค้นหาความยาวช่วงคลื่น (ไมโครเมตร)ของมะพร้าว
สาหรับรายละเอียดภาพ Resolution (เมตร) 30 เมตรซึ่งรายละเอียดสาหรับจุดภาพในภาพดาวเทียม LANDSAT – 8 แบนด์
1 – 7 จะมีรายละเอียดจุดภาพอยู่ที่ 30*30 เมตรโดยจุดภาพดังกล่าวจะมีสิ่งปกคลุมดินหลายชนิดปกคลุมอยู่ในจุดภาพดังนั้น
จึงจาเป็นจะต้องสกัดจุดภาพโดยอาศัยเทคนิค Spectral Mixture Analysis (SMA)
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือการประมาณผลผลิตมะพร้าวและการกรจายตัวเชิงพื้นที่
ของมะพร้าว การประมาณผลผลิตมะพร้าวใช้การรวบรวมเนื้อหาด้าน Spectral Mixture Analysis (SMA) (Sakti & Tsuyuki
, 2015) เพื่อค้นหาวิธีการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความเหมาะสมโดยเทคนิคดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อค้นหาวัตถุที่ซ่อนตัวใน
จุดภาพ โดยเทคนิคดังกล่าวจะช่วยให้การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากภาพ

ภาพที่ 1 ภาพ Subpixel Classifier Theory
ที่มา (ERDAS, 2008)
จากภาพ ˄เป็ นการสะท้อนแสงของพื้นที่ A1 และ
เท่ากับพื้นที่ทั้งหมดของจุดภาพ สมการคือ
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โดย
เป็นเหตุการณ์ที่แสงเข้ามาในพื้นที่ ณ เวลานั้น รวมกับการสะท้อนแสงของพื้นที่ A1 และ A2 เท่ากับ
คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจุดภาพ

ภาพที่ 2 ภาพ Subpixel Classifier Theory
ที่มา (ERDAS, 2008)
จากนั้นจะเริ่มการจาแนกจุดภาพโดยทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างของจุดภาพให้ชัดเจน โดยกลุ่มตัวอย่างของจุดภาพคือ
Material of interest ส่วนข้อมูลที่เหลือในจุดภาพจะเป็นข้อมูล Background ในจุดภาพ หากค่ากลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการ
คือข้อมูลทั้งหมดของจุดภาพ ค่าที่ออกมาของจุดภาพอยู่ที่ 1.0 หากค่ากลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการของจุดภาพคือกึ่งหนึ่งของ
จุดภาพ ค่าที่ออกมาของจุดภาพอยู่ที่ 0.2-0.29 โดยเทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างของจุดภาพมะพร้าวใช้เทคนิค Spectral
Signature ของจุดภาพแต่ละประเภทเพื่อทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 3 ภาพ Spectral Signature ของจุดภาพแต่ละประเภท
ที่มา มรกต วรชัยรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 59
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โดยค่ าการสะท้อนแสงของสิ่งปกคลุ มดินประเภทมะพร้าว อยู่ ที่ 0.7 – 0.8 ไมโครเมตร คณะผู้วิจัยจึง ได้ท าการ
คัดเลือกจุดภาพจากค่าการสะท้อนแสงของสิ่งปกคลุมดินดังกล่าวประมาณ 30 จุดเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างมากพอต่อการจาแนก
ข้อมูลต่อไป โดยการสารวจภาคสนาม
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่ศึกษา พบว่าจุดภาพขนาด
30*30 เมตรที่ มีม ะพร้ าวปกคลุ ม เต็ ม พื้ น ที่ พ บสู ง ที่ สุ ด กว่ า 15,730 จุ ด ภาพ เนื่ องจากพื้ น ที่ ศึ กษาในพื้ น ที่ เ ป็ นจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมะพร้าวสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในขณะที่จุดภาพที่มีมะพร้าวผสมร้อยละ
20-29 มีเพียง 345 จุดภาพ ตามภาพด้านล่าง

ภาพที่ 4 การกระจายตัวของจุดภาพตามร้อยละการปกคลุมดิน
ที่มา มรกต วรชัยรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 59
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ภาพที่ 5 การกระจายตัวของจุดภาพตามร้อยละการปกคลุมดินแยกตามรายอาเภอ
ที่มา มรกต วรชัยรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 59
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่ศึกษา พบว่าอาเภออัมพวา
เป็ นอาเภอที่ มี จุด ภาพที่ มีมะพร้ าวปกคลุ มสู ง ที่ สุ ด ในพื้ นที่ รองลงมาคื อบางคนที และอาเภอเมื องสมุ ท รสงคราม โดยมี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากจาแนกจากการลงสารวจภาคสนาม 30 จุดพบว่าวิธีการดังกล่าวมีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องหลังการจาแนกอยู่ที่ ร้อยละ 70 (21 จุด จากจานวน 30 จุด)
สรุปและข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณผลผลิตมะพร้าว ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในพื้นที่ศึกษา พบว่าจุดภาพขนาด
30*30 เมตรในพื้ นที่ ศึกษามี ค วามถู กต้ องภายหลั งใช้วิธีการดัง กล่ าวในการจาแนกอยู่ ที่ร้ อยละ 70 กระบวนการดั ง กล่ าว
สามารถลดเวลาการสารวจภาคสนามได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการกระจายตัวเชิงพื้นที่พบว่าอาเภออัมพวา เป็นอาเภอที่มีการ
กระจายตัวของจุดภาพประเภทมะพร้าวสูงที่สุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องของทรัพยากรต้น ทุนในการเพาะปลูกและตลาดในการ
รับซื้อผลผลิต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่ าวสามารถลดเวลาการสารวจข้อมูลภาคสนามได้เป็นอย่ างดี ในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์
ผลผลิตล้นตลาดหรือผลผลิตขาดตลาดสามารถตอบคาถามเชิงพื้นที่ในส่วนของจานวนเนื้อที่ ของพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้
ผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีการลดขนาดของจุดภาพโดยอาศัยภาพดาวเทียมที่มีรายละเอียดเชิงพื้นที่สูงขึ้นเชื่อว่าจะสามารถประมาณ
ผลผลิ ตทางการเกษตรได้ ดียิ่ งขึ้ น ผู้วิจัย หวั งเป็นอย่ างยิ่ง ว่าการวิจัยในครั้ง นี้จะสามารถนาไปประยุกต์ใ ช้ป ระมาณผลผลิ ต
ทางการเกษตรของพืชชนิดอื่นได้อีกต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ค ณะผู้ วิจั ย ขอขอบพระคุ ณมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั นทาและสถาบั นวิ จัย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทามา ณ โอกาสนี้ที่ช่วยดาเนินการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการหาข้อค้นพบเพื่อการทาวิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. (2016, 7 7). ดาวเทียม LANDSAT-8. Retrieved from gistda:
http://www.gistda.or.th/main/th/node/93
ERDAS, I. (2008). IMAGINE Subpixel Classifier User’s Guide. United States of America.
Sakti, A. D., & Tsuyuki , S. (2015). SPECTRAL MIXTURE ANALYSIS (SMA) OF LANDSAT IMAGERY FOR LAND
COVER STUDY OF HIGHLY DEGRADED PEATLAND IN INDONESIA. 36th International Symposium on
Remote Sensing of Environment (pp. 495-501). Berlin, Germany: The International Archives of the
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-7/W3, 2015.
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ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้้ามันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง
Sales Volumes Forecasts System of Lubricants Case Study of Soi-ThongStore
วัชรพล บัณฑิตย์, มัทนียา สร้อยทอง และ จารุวรรณ สุระเสียง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หาวิธี ก ารพยากรณ์ ย อดขายปริ ม าณน้้า มั น หล่ อ ลื่น เครื่ อ งยนต์ ที่ เ หมาะสมของร้ า น
สร้อยทอง เพื่อช่วยให้การจัดเตรียมสินค้าในการจ้าหน่ายให้มีความสัมพันธ์กับปริมาณความต้องการของลูกค้า โดยในงานวิจัย
นี้เป็นการศึกษาการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา โดยใช้วิธีการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียม การวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้น กระบวนการเกาส์เซี่ยนและวิธีการเอสเอ็มโอส้าหรับสมการถดถอย โดยพิจารณาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุดจาก
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ที่มีค่าน้อยที่สุดโดยได้มีการ
เก็บข้อมูลของสินค้าจ้านวน 3 ชนิด คือ น้้ามันเครื่องไดเกียว 2T (0.5ลิตร) น้้ามันเครื่องฮอนด้า 2T (0.7ลิตร) และน้้ามันเครื่อง
คูโบต้า (3ลิตร)ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยพบว่ากระบวนการแบบโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (error)
น้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.2 จากนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้้ามันที่จะขายได้ โดย
ใช้วิธีการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่น้าระบบพยากรณ์ยอดขายน้้ามัน ไปใช้ได้อย่างสะดวก และมีการ
เก็บบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล สะดวกในการท้ารายงานต่างๆต่อไป
ค้าส้าคัญ: การพยากรณ์ยอดขาย การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา
ABSTRACT
The purpose of this research is to find sales forecasting method of lubricant which is appropriate
for Soi-Thong Storeto assist product preparation to be consistent to customer’s requirement. This
research studies forecasting of time series by using forecasting by causal methods of Multilayer
Perceptron, Linear Regression, Gaussian Processesand Sequence Minimal Optimization for regression
by considering the most appropriate forecasting method from Mean Absolute Percentage Error which has
the least value by collecting information from 3 products such as DAIKYO2T (0.5 litre), HONDA 2T (0.7litre)
and KUBOTA(3 litre). The research indicates that Multilayer Perceptron has the least error in 4.2
percentage.Next, the researchers have developed a system to predict the amount of lubricant it sells.
The forecasting method of artificial neural networks. In order to bring the system to provide sales
forecasting lubricant easily and data storage in a database for easy reporting aspects.
Keywords: Forecasting of sales volume, Forecasting of time series
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บทน้า
น้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความส้าคัญต่อปัจจัยการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากปริมาณ
รถจักรยานยนต์ และยานยนต์ด้านการเกษตรที่มีความต้องการอุปโภคอยู่เสมอ ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์
มีความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อน้ามาจ้าหน่ายปลีกด้วยเช่นกัน โดยมุ่งเน้นที่ การจ้าหน่าย
น้้ามันเครื่องของร้านสร้อยทอง ซึ่งมีการจ้าหน่ายน้้ามันเครื่อง 3 ชนิดคือ น้้ามันเครื่องไดเกียว 2T (0.5ลิตร) น้้ามันเครื่อง
ฮอนด้า 2T (0.7ลิตร) และน้้ามันเครื่องคูโบต้า (3ลิตร) ซึ่งน้้ามันทั้ง 3 ชนิดนี้มียอดขายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือนท้า
ให้ยากต่อการจัดเตรียมน้้ามันเพื่อขายให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการของผู้อุปโภค
เนื่องจากน้้ามันเครื่องแต่ละชนิดมีความต้องการในช่วงเวลาที่ต่างกัน ส่งผลให้ร้านสร้อยทอง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นธุรกิจ
ขนาดย่อมจ้าหน่ายปลีกน้้ามันเครื่อง โดยเน้นกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปและเกษตรกรประสบปัญหาคือ มีการจัดเตรียมสินค้าเพื่อ
จ้าหน่ายไม่เหมาะสมกับความต้องการ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ท้าให้ในบางช่วงเวลาที่มีการจัดเตรียมสินค้าเพื่อจ้าหน่ายในปริมาณที่
มากเกินไป ส่งผลให้มีสินค้าเหลือในคลังเป็นจ้านวนมาก รวมถึงในบางช่วงเวลาที่จัดเตรียมชนิดสินค้าเพื่อจ้าหน่ายในปริมาณที่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ณ ช่วงเวลานั้น จึงท้าให้ไม่มีสินค้าเพียงพอในการจ้าหน่าย ซึ่งท้าให้สูญเสียโอกาสการจ้าหน่าย
สินค้าในครั้งนั้นไป
จากปัญหาดังกล่าวจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องหาวิธีการเพื่อท้าให้เกิดการวางแผนการจัดเตรียมสินค้าให้มีความสัมพันธ์
กับความต้องการ ณ ช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้การพยากรณ์ยอดขายเพื่อน้ามาแก้ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการพยากรณ์มีหลายวิธีการ
ในงานวิจัยนี้มีการทดลองเพื่อพยากรณ์ยอดขายให้มีความแม่นย้า โดยศึกษากระบวนการ 4 กระบวนการ คือ กระบวนการ
โครงข่ายประสาทเทียม (Multilayer Perceptron : MP) กระบวนการสมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression : LR)
กระบวนการเกาส์เซี่ยน (Gaussian Processes : GP) และกระบวนการเอสเอ็มโอส้าหรับสมการถดถอย(Sequence Minimal
Optimization for Regression : SMOreg) แล้วจึงหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute
Percentage Error : MAPE)ของแต่ละวิธีดังกล่าว โดยเลือกกระบวนการที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่้าสุด
จากนั้นจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยบริหารจัดการทางด้านกระบวนการสั่งซื้อสินค้า โดยมีการน้าวิธีการ
ในการพยากรณ์ ยอดขายที่ ให้ ค่า ความคลาดเคลื่ อนต่้า สุด มาใช้ใ นกระบวนการค้ านวณปริ มาณการสั่ งซื้ อสิ นค้ าในระบบ
สารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานการพยากรณ์ยอดการสั่งซื้อได้อย่างสะดวก และมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ฐานข้อมูล เพื่อสะดวกในการท้ารายงานสรุปต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายสินค้าที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสารเทศ ที่ช่วยให้การจัดเตรียมสินค้าในการจ้าหน่ายสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่จะน้ามาใช้ในการพยากรณ์เป็นข้อมูลการขายน้้ามันเครื่อง 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 จากกราฟที่แสดงข้อมู ลการขายน้้ามันเครื่องจะเห็นได้ว่า ข้อมูลการขายสินค้าในแต่ละเดือนมี
ปริมาณที่แตกต่างกัน แสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ยอดขายน้้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาข้างต้น มีข้อมูลยอดขายจ้านวน 2 เดือนที่ขาดหายไป(missing value) จึงต้องมีการท้า
ข้อมูลให้สมบูรณ์ (Data Cleaning) เป็นขั้นตอนส้าหรับการท้าความสะอาดข้อมูล เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข
(หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักส้าคัญของฐานข้อมูล เพรา ะ
หมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เป็นต้นจึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง หรือการลบ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นออกไปเพื่อให้ ข้อมูลมีคุณภาพ (ณัฐวุฒิ,2559) งานวิจัยนี้จึงใช้ ทฤษฎีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
(Exponential Moving Average: EMA) ซึ่งเกิดจากการน้าเอาข้อมูลช่วงที่สนใจน้ามาท้าการหาค่าเฉลี่ย เพื่อเป็นการเฉลี่ย
ข้อมูลที่ได้รับมาผิดพลาด หรือมีความผันผวนมาก ซึ่งเมื่อมีการเฉลี่ยค่าของข้อมูลแล้ว จะท้าให้เห็นแนวโน้มของชุดข้อมูลได้
ง่ายขึ้น โดยวิธีการที่เลือกมาใช้ในงานวิจัยนี้คือ วิธีการ Simple Moving Average: SMAเป็นการน้าข้อมูลในเดือนเดียวกัน
ของปีอื่นๆที่มีความสมบูรณ์มาท้าการหาค่าเฉลี่ย เพื่อท้าการปรับปรุงข้อมูลบางเดือนที่มีการขาดหายไปให้มีความสมบูรณ์ โดย
การปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ (ธันยมัย,2557) มีการแสดงดังสมการที่1
(1)

SMA =
โดยที่ แทนค่า จ้านวนของเดือนของค่าเฉลี่ย
แทนค่า จ้านวนที่เลือกใช้ในแต่ละการค้านวณณ ปัจจุบัน
แทนค่า จ้านวนที่เลือกใช้ในการค้านวณย้อนหลังไปจนถึงจ้านวน

2. การวิเ คราะห์ ข้อ มูล การศึก ษางานวิจัย และทฤษฎี ที่เ กี่ยวข้อ งกั บเทคนิ คของการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา
(Time Series Methods) มีกระบวนการที่จะสามารถน้ามาใช้ในการพยากรณ์เพื่อวัดประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการ
โดยงานวิจัยนี้จะใช้กระบวนการพยากรณ์กับข้อมูลในกรณีศึกษาของร้านสร้อยทอง 4 กระบวนการคือ
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2.1 โครงข่ายประสาทเทียมมีพื้นฐานมาจากการจ้าลองการท้างานของสมองมนุษย์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จุดมุ่งหมายของโครงข่ายประสาทเทียมคือต้องการให้คอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาดในการเรียนรู้เหมือนที่มนุษย์มีการเรียนรู้
ส้าหรับงานวิจัยนี้ จะใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multilayer Perceptron ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโครงข่ายประสาทเทียม
ที่มีโครงสร้างแบบชั้น ใช้ส้าหรับงานที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี (ภรัณยา,2009)แสดงดังสมการที่ 2
(2)

∑
โดยที่ ตัวแปร คือผลรวมที่ได้จากฟังก์ชันผลรวม
ตัวแปร คือค่าข้อมูลเข้าตัวที่
ตัวแปร คือค่าน้้าหนักของนิวรอนตัวที่
ตัวแปร คือจ้านวนนิวรอนชั้นข้อมูลเข้า
ตัวแปร คือค่าความโน้มเอียง
ตัวแปร มีค่าตั้งแต่ 1-

2.2 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นหรือที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงชนิดตัวแปร
เดียวนั้น เป็นการวิเคราะห์การถดถอยที่ในสมการประกอบด้วยตัวแปรตามและตัวแปรอิสระเพียง 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งความ
แตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลที่ได้จากสมการกับค่าของข้อมูลจริงเป็นค่าความ คลาดเคลื่อน (error) ตัวแบบการถดถอยเชิง
เส้นตรงชนิดตัวแปรเดียว (Simple Linear Regression Model) (กีรติ,2556) ดังสมการที่ 3
0

โดยที่

+

+ error

1

(3)

เป็นตัวแปรตาม (Dependent variable)
เป็นตัวแปรอิสระ (Independent variable)
เป็นค่าจุดแกนตั้ง (Intercept)
0
เป็นค่าความชันของสมการ (Slope)
1
error เป็นค่าความคลาดเคลื่อนของสมการ

2.3 กระบวนการเกาส์เซี่ยน เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ประเภท Regression, Classification,
และ Decision ใน Machine learning สามารถท้างานได้ดีถึงแม้ว่ามี Training Data น้อยและมีประสิทธิภาพ และ
Convergence rate ดีกว่า ARMA, NN และ SVR ตามล้าดับ (ทัศนัย,2556)
2.4 วิธีการเอสเอ็มโอส้าหรับสมการถดถอย เป็นกระบวนการที่ใช้ส้าหรับการแก้สมการการเขียนโปรแกรมก้าลังสอง
(quadratic programming : QP) ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการฝึกหัด (training) ของวิธีการ Support
Vector Machines (SVM) ซึ่งวิธีการเอสเอ็มโอนี้ถูกคิดค้นโดย John Platt ในปี 1998 ที่ สถาบันวิจัยของไมโครซอฟต์ และ
ต่อมาได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใกระบวนการฝึกหัดของ SVM (S. K. Shevade, S. S. Keerthi, C. Bhattacharyya, and
K. R. K. Murthy, 2000)
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การวัด ประสิทธิภาพของกระบวนการพยากรณ์ทั้ง 4 กระบวนการข้างต้น โดยน้าเอาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) มาใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างการพยากรณ์ข้อมูล
(ธันยมัย,2557) โดยสามารถหาค่าได้ดังสมการที่ 4
MAPE =
โดยที่

∑

(4)

คือค่าที่เกิดขึ้นจริง ณ เวลาใดๆ
คือค่าที่พยากรณ์ ณ เวลาใดๆ
คือจ้านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ซึ่งค่า MAPE ยิ่งมีค่าน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งมีความแม่นย้ามาก

ผลการวิจัย
ข้อมูลที่จะน้ามาใช้ในการพยากรณ์เป็นข้อมูลการขายน้้ามันเครื่องที่ขายได้จริงของร้านสร้อยทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
ถึง พ.ศ.2558 โดยการพยากรณ์นั้นจะน้าข้อมูลการขายตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2557 มาใช้ในการพยากรณ์ ยอดขายปี
พ.ศ. 2558 แล้วน้าข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลการขายจริง 3 ชนิด คือ น้้ามันเครื่องไดเกียว 2T
(0.5ลิตร) น้้ามันเครื่องฮอนด้า 2T (0.7ลิตร) และน้้ามันเครื่องคูโบต้า (3ลิตร) ของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อมูลการขายสินค้าทั้ง
3 ชนิดไม่มีความสัมพันธ์กันจึงจะสามารถน้าข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ไปท้าการวัดประสิทธิภาพซึ่ง จะท้าให้ทราบได้ว่าค่าที่
ได้จากการพยากรณ์เป็นค่าที่เหมาะสมและใกล้เคียงกับข้อมูลจริง มากที่สุด (ประเสริฐ,2554)โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) เป็นตัววัดประสิทธิภาพความถูกต้อง
โดยวัดจากขนาดของความคลาดเคลื่อนเทียบกับค่าจริง กระบวนการที่มีความแม่นย้ามากที่สุดจะมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความ
คลาดเคลื่อนสัมบูรณ์น้อยที่สุด แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)
เดือน

Linear Regression

Multilayer Perceptron

Gaussian Processes

SMOreg

ประเภท

D

H

K

D

H

K

D

H

K

D

H

K

ม.ค.

6.1

4.7

22.2

3.1

0.29

5.3

6.8

4.3

23.8

5.8

3.6

15.4

ก.พ.

6.1

4.9

30.1

2.6

0.32

5.9

6.6

4.5

33.2

6.0

4.1

24.5

มี.ค.

6.0

4.7

27.6

2.6

0.32

6.3

6.8

4.4

35.3

6.4

4.1

24.4

เม.ย.

6.0

4.6

26.8

2.6

0.36

7.0

6.8

4.3

34.6

6.5

4.0

25.3

พ.ค.

7.5

4.8

26.3

2.7

0.48

7.6

7.3

4.6

32.7

7.4

4.3

26.8

มิ.ย.

7.4

4.9

26.6

2.8

0.60

8.0

7.3

4.6

30.7

7.4

4.4

29.9

ก.ค.

7.8

5.1

27.3

3.8

0.75

8.6

7.5

4.8

30.1

8.0

4.6

32.4

ส.ค.

8.3

5.2

28.3

3.6

0.83

9.2

7.6

5.0

29.7

8.3

4.7

32.6

ก.ย.

8.3

5.1

27.1

4.2

1.01

9.2

7.6

5.0

25.7

8.6

4.8

27.9
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เดือน

Linear Regression

ต.ค.

7.7

4.6

27.3

4.9

1.42

9.1

7.2

4.7

21.9

8.1

4.4

24.1

พ.ย.

8.2

4.6

26.9

4.8

1.70

9.4

7.3

4.6

22.1

8.0

4.5

24.8

ธ.ค.
MAPE

8.3
7.3

4.9
4.8

27.4
27.0

5.0
3.5

2.02
0.84

9.9
8.0

7.3
7.2

4.6
4.6

24.7
28.7

8.2
7.4

4.6
4.3

24.4
26.0

เฉลี่ย
น้้ามัน 3
ประเภท

Multilayer Perceptron

13.0

Gaussian Processes

4.1

13.5

SMOreg

12.6

หมายเหตุ D คือ น้้ามันเครื่องไดเกียว 2T (0.5ลิตร) H คือ น้้ามันเครื่องฮอนด้า 2T (0.7ลิตร) K คือน้้ามันเครื่องคูโบต้า (3ลิตร)
จากตารางที่ 1 เป็นการน้าค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE)
มาหาค่าเฉลี่ย พบว่ากระบวนการโครงข่ายประสาทเทียมมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมมี
ค่าเฉลี่ย MAPE น้อยที่สุด คือ 4.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความแม่นย้า คือ 95.9และน้าค่าของยอดขายที่ได้จากการพยากรณ์มา
เปรียบเทียบกับข้อมูลยอดขายจริง แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การน้าค่าที่ได้จากการพยากรณ์มาเปรียบเทียบค่าจริงที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558โดยวิธีการโครงข่ายประสาทเทียม
เดือน

ไดเกียว 2T (0.5ลิตร)
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์

ฮอนด้า 2T (0.7ลิตร)
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

3,681
2,885
2,932
3,823
3,162
3,587
3,443
3,086
3,029
3,621
3,416
2,898

1,320
1,399
1,594
1,602
1,488
1,377
1,293
1,398
1,455
1,379
1,341
1,174

3,470
3,864
2,590
3,940
3,950
2,063
3,751
4,209
2,102
3,368
4,022
2,287

1,372
1,452
1,566
1,571
1,476
1,379
1,207
1,256
1,493
1,427
1,421
1,368

คูโบต้า (3ลิตร)
ค่าจริง
ค่าพยากรณ์
166
147
130
169
391
451
633
521
289
176
155
197

332
517
632
678
650
639
608
235
77
403
695
693

จากข้อมูล ที่ได้จากการพยากรณ์ ผู้วิ จัยจึงพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อน้า ค่าที่ได้จ ากการพยากรณ์ย อดขายมา
ประยุกต์ใช้กับการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้มีการจัดเตรียมสินค้าในการจ้าหน่ายสัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้า ณ ช่วงเวลาที่ได้
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ท้าการพยากรณ์ โดยความสามารถของระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้้ามันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทองมีการอธิบาย
ด้วยแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพ Use Case Diagram ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้้ามันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง
จากภาพที่ 2 ผู้ใช้ระบบสามารถสั่งซื้อสินค้า โดยเลือกสินค้าที่ต้องการจะสั่งซื้อ ซึ่งระบบจะแสดงค่าที่พยากรณ์
ออกมาได้โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Microsoft visual studio 2015 โดยใช้ภาษา C# ในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ และใช้ฐานข้อมูลโดยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2014 เพื่อสร้างฐานข้อมูลในเก็บข้อมูลยอดขายน้้ามัน
โดยระบบมีตัวอย่างหน้าจอการสั่งซื้อที่น้าค่าที่ได้จากการพยากรณ์มาใช้ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอการสั่งซือ้ ที่น้าค่าที่ได้จากการพยากรณ์มาใช้
สรุปและอภิปรายผล
จากการรวบรวมข้อ มูล การขายน้้ ามัน เครื่อ ง 5 ปี ย้อ นหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 และน้า ข้อ มูล ปี
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557มาใช้ในการพยากรณ์ปริมาณการขายน้้ามันเครื่องปี พ.ศ.2558 และน้าข้อมูลยอดขายจริงปี
พ.ศ.2558 มาท้าการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการพยากรณ์ปริมาณการขายน้้ามันเครื่องปี พ.ศ.2558 วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายมีการใช้กระบวนการพยากรณ์ทั้งหมด 4 กระบวนการ คือ กระบวนการโครงข่ายประสาทเทียม
กระบวนการสมการถดถอยเชิงเส้น กระบวนการเกาส์เซี่ยน และกระบวนการเอสเอ็มโอส้าหรับสมการถดถอย เมื่อน้าค่า
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MAPE ของสินค้าทั้ง 3 ชนิด มาหาค่าเฉลี่ย โดยที่สินค้าทั้ง 3 ชนิดไม่มีความเกี่ยวข้องกัน พบว่าวิธีการโครงข่ายประสาทเทียมมี
ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์น้อยที่สุด ซึ่งมีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ 95.9 เปอร์เซ็นต์ วิธีการนี้จึงเป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และได้น้าวิธีการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมนี้มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ
เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีการน้าสมการการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียม ที่ได้มาจาก
โปรแกรม weka มาท้าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อท้านายยอดขายของน้้ามันจ้านวน 3 ชนิด ซึ่งถ้าในอนาคตมีปริมาณ
ชนิดของน้้ามันเพิ่มมากขึ้น ระบบจะไม่สามารถท้าการพยากรณ์ยอดขายของน้้ามันชนิดใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากต้องมีการน้า
ข้อมูลของน้้ามันประเภทใหม่ไปวิเคราะห์กับเครื่องมือ weka จึงจะได้สมการที่เหมาะสมกับชนิดของน้้ามันที่เพิ่มใหม่ ดังนั้นใน
อนาคตควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีการรองรับส้าหรับงานการเพิ่มข้อมูลสินค้าชนิดใหม่ในระบบ
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การสังเคราะห์ทังสเตนซัลไฟด์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลอุณหภูมิต่าเพือใช้เป็นขัว้ เคาน์เตอร์
ส่าหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
Synthesis of tungsten sulfide by low temperature hydrothermal process as
counter electrode for dye sensitized solar cells
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์สารทังสเตนซัลไฟด์ (WS2) ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) ที่อุณหภูมิต่า
240 องศาเซลเซียส เพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงทดแทนวัสดุแพลตทินัม ทังสเตนซัลไฟด์ที่
สังเคราะห์ได้ถูกยืนยันโครงสร้างและลักษณะสัณฐานด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนในกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
(TEM) น่าสารที่สังเคราะห์ได้ประดิษฐ์เป็นฟิล์มด้วยวิธีหยดลงบนกระจกน่าไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดสีย้อมไวแสง ในงานวิจัยนีศ้ ึกษาผลของการอบอ่อนฟิล์มในบรรยากาศของแก๊สอาร์กอนเพื่อเปรียบเทียบกับขั้วเคาน์เตอร์ที่
ท่าจากฟิ ล์มแพลตทินั ม ผลการวิจั ยพบว่า ฟิล์ม ทังสเตนซัล ไฟด์ ที่ถู กอบอ่อนที่อุ ณหภู มิ 450 องศาเซลเซีย สสามารถให้
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าถึง 3.37 % มากกว่าฟิล์มที่ไม่ผ่านการอบอ่อน (0.62%) และ
เปรียบเทียบกับฟิล์มแพลตทินัม (7.53%) จากผลการทดลองนี้เห็นได้ว่า WS2 มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ คุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของทังสเตนซัลไฟด์ถูกยืนยันด้วยเทคนิค EIS เพื่อยืนยันค่าความต้านทานเซิงซ้อนของขั้วเคาน์เตอร์
ค่าส่าคัญ: ทังสเตนซัลไฟด์, ขั้วเคาน์เตอร์, เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอ้ มไวแสง

Abstract
WS2 was hydrothermally prepared at low temperature 240 OC for fabricating counter electrode of
Dye Sensitized Solar Cells (DSSCs) which replaces novel material like Pt and was investigated a structure
and a morphology by TEM. It used as a counter electrode (CE) for dye-sensitized solar cells (DSSCs).
In this study, WS2CE was annealed at 450 OC for 2 h under Ar (Annealed-WS2CE) and was compared
with WS2CE unannealed (Unannealed-WS2CE) and Pt CE. The energy conversion efficiency of 3.37 % was
achieved from the produced Annealed-WS2CE, comparable to that of the Pt CE which was 7.53 %,
whereas Unannealed-WS2CE gave the efficiency of0.62 %. This superior efficiency was attributed to the
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high catalytic activity of the WS2 which were investigated by electrochemical impedance spectroscopy
(EIS) measurements.
Keywords:Tungsten sulfide, Counter Electrode, Dye sensitized solar cells

บทน่า
ในปัจจุบันพลังงานกลายเป็นปัจจัยหลักในการด่ารงชีวิตประจ่าวันของมนุษย์ พลังงานหลักที่ใช้ในปัจจุบันคือพลังงานปิโต
เลียม ซึ่งในอนาคตมีโอกาสหมดไป อีกทั้งพลังงานจากปิโตเลียมยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจ่าเป็นต้องหาแหล่ง
พลังงานทางเลือกอื่นเพื่อมาทดแทนพลังงานปิโตเลียม เช่น พลังงานแสงจากแสงอาทิตย์ เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ส่วนใหญ่บน
โลกนั้นได้รับแสงอาทิตย์ตลอดทุกช่วงฤดู กาลโดยไม่ต้องซื้อหาดวงอาทิตย์จึงเป็นแหล่งก่าเนิดพลังงานมหาศาลและยังไม่ก่อ
มลภาวะต่อโลกอีกด้วย
มีการพัฒนาการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงด้วยอุปกรณ์ ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์
(Solar Cells) ปัจจุบันมี Solar Cells ที่ถูกน่ามาใช้คือ Silicon-Solar cells สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้มากกว่า 30% แต่เนื่องจาก Silicon-Solar cells มีต้นทุนในการผลิตสูงในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มี
กระบวนการประดิษฐ์ที่ง่ายไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งวัสดุที่ น่ามาใช้ประดิษฐ์ยังมีต้นทุนที่ต่า และอาศัยหลักการท่างาน
คล้ายการสังเคราะห์แสงของพืช เรียกเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ ว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized Solar
Cell: DSSC) มีส่วนประกอบหลักของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงคือ ขั้วเคาน์เตอร์ (Counter Electrode: CE) ขั้วเวิร์ค
กิ้ง (Working Electrode: WE) และสารละลายอิเล็กโตรไลท์ (Electrolyte Solution) (Grätzel M, 2003) ประสิทธิภาพของ
เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้ขึ้นอยู่กับทั้งสามส่วนในส่วนของขั้วเคาน์เตอร์จะประกอบไปด้วยกระจกเคลือบด้วยสารน่าไฟฟ้าโปร่งแสง
และสารที่มีคุณสมบัติแคตาลิสต์ (Catalyst) เคลือบบนกระจกโดยสารแคตาลิสต์จะท่าหน้าที่ถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากอุปกรณ์
ภายนอกให้กลับเข้าสู่สารละลายอิเล็กโตรไลต์ขั้วเคาน์เตอร์ต้องมีคุณสมบัติคือมีคา่ การน่าไฟฟ้าที่ดี (Electrical Conductivity)
มีความเป็นรูพรุนสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาและจะต้องเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Electrocatalytic Activity) ที่ดี
(O’Regan B, 1991) วัสดุที่นิยมใช้ท่าเป็นขั้วเคาน์เตอร์คือโลหะแพลตตินัม (Pt) วัสดุคาร์บอนในอัญรูปต่างๆ (ท่อนาโน
คาร์บอน คาร์บอนแบล็คกราฟีนกราไฟต์) พอลิเมอร์น่าฟ้า โลหะทรานซิชัน โลหะซัลไฟด์ โลหะไนไตรท์ และโลหะคาร์ไ บด์
(Jose M et al, 2013)
ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาในส่วนของขั้วเคาน์เตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง เนื่องจากวัสดุแพลตทินัมเป็น
วัสดุที่หายากและมีราคาสูง จึงสนใจพัฒนาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุโลหะซัลไฟด์ คือ สารผสมทังสเตน
ซัลไฟด์ (WS2) เนื่องจากโครงสร้างของทังสเตนซัลไฟด์มีลักษณะคล้ายกับแกรไฟต์ (Li S et al, 2012) ซึ่งทั้ง WS2 มีคุณสมบัติ
เป็นตัวน่าไฟฟ้าและเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีเหมาะส่าหรับใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์แทนแพลตทินัมในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไว
แสงได้ โดยจะสังเคราะห์สารผสมทังสเตนซัลไฟด์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal Process) เป็นการต้ม
สารละลายที่อุณหภูมิต่าและมีการควบคุมปริมาตรและความดันให้คงที่ ในภาชนะปิด ข้อดีของการสังเคราะห์สารด้วยวิธีนี้คือ
สารที่สังเคราะห์ได้จะมีขนาดของอนุภาคที่สม่่าเสมอ (Yoshimaru M et al, 2008) การเตรียมขั้วเคาน์เตอร์จะเตรียมด้วยวิธี
หยดลงบนกระจกน่าไฟฟ้าอย่างง่ายและเปรียบเทียบการอบอ่อน (annealing) ของฟิล์มที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส ภายใต้
บรรยากาศของแก๊สอาร์กอน จากนั้นศึกษาผลของผลทางไฟฟ้าของขั้วเคาน์เตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสี
ย้อมไวแสง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสังเคราะห์ วัสดุ ที่มีคุณสมบัติ ดีใกล้เคียงกับ วัสดุ แพลตทินัม โดยใช้ต้นทุ นในการสังเคราะห์ต่า เพื่อใช้ท่า ขั้ ว
เคาน์เตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
2. สังเคราะห์สารผสมทังสเตนซัลไฟด์ (WS2) ด้วยกระบวนการอย่างง่ายคือ ไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal
process) ที่อุณหภูมิต่าเพื่อน่ามาใช้เป็นขั้วเคาน์เตอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
3. ศึกษาผลของการอบอ่อนขั้วเคาน์เตอร์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสารสังเคราะห์กับกระจกน่าไฟฟ้า และผลต่อ
ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ขัน้ ตอนสังเคราะห์ทังสเตนซัลไฟด์ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล
น่าทังสเตนออกไซด์ (Tungsten (VI) oxide powder, WO3) 0.927 กรัม และโซเดียมซัลไฟด์ (Sodium sulfide Nona
hydrate ACS reagent, Na2S) 4.8 กรัม ใส่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.4 โมลาร์ ปริมาณ 45มิลลิลิตร จากนั้น
น่าไปสั่นด้วยเครื่อง Ultra sonic เป็นเวลา15 นาที เทสารผสมนี้ลงในกระบอกไฮโดรเทอร์มอลเผาที่อุณหภูมิ 240oC เป็นเวลา
12 ชั่วโมง สารละลายที่สังเคราะห์ได้เป็นดังภาพที่ 1 (ก) หลังจากนั้นน่าสารละลายที่ได้หลังจากเผาไปเซนทริฟิวจ์ เพื่อให้ได้
ตะกอนของทังสเตนซัลไฟด์ และตะกอนของทังสเตนซัลไฟด์ที่ได้จะมีสดี ่า ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในกระบอกไฮโดรเทอร์มอลเป็นดัง
สมการที่ (1)
2. ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มขั้วเคาน์เตอร์ (Counter Electrode, CE)
4WO3 + 10Na2S + 18HCl

4WS2 + NaS2O3 + 9H2O

(1)

(ก) ชั่งสารที่ได้จากการเซนทิฟิวส์ 0.003 กรัม และเติมในน้่ากลั่น 20 ไมโครลิตร จากนั้นน่าไปสั่นในเครื่อง
ultrasonic เป็นเวลา 10 นาที เพื่อให้สารละลายกระจายตัวในน้่าอย่างสม่่าเสมอ
(ค) หยดสารละลายทั้งหมดลงบนกระจกน่าไฟฟ้าที่เตรียมไว้เพื่อศึ กษาผลของการเผาอบอ่อนที่อุณหภูมิ 450OC น่า
ฟิล์มกระจกน่าไฟฟ้าที่ไปเผาในบรรยากาศของแก๊สอากอน (Ar) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง(ฟิล์ม Annealed-WS2 CE) เพื่อ
เปรียบเทียบกับฟิล์มที่ไม่ถูกเผา (Unannealed-WS2 CE)
(ง) ฟิล์มขั้วเคาน์เตอร์ที่เตรียมจากการสังเคราะห์แต่ละเงื่อนไข จะน่าไปเปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟ้ากับ ฟิล์ม
แพลตทินัม (Pt CE) ที่เตรียมด้วยวิธี spin coating ลงบนกระจกน่าไฟฟ้าและเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
ภาพประกอบของฟิล์ม CE ทั้งสองเป็นดังภาพที่ 1 (ข)
3. ขั้นตอนการเตรียมฟิล์มขั้นเวริคกิ้ง(Working Electrode, WE)
ฟิล์มของ WE เตรียมด้วยเทคนิค Screen Printing ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2, PST-18NR and PST-400C, JGC
Catalysts and Chemicals Company, Japan) ลงบนกระจกน่าไฟฟ้าและเผาที่อุณหภูมิ 500 OC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
จากนั้นน่าฟิล์ม TiO2แช่ในสารละลายเม็ด สีย้อมที่เตรียมจาก0.3 mM cis-bis-(isothiocyanato)bis(2,2-bipyridyl-4,4dicarboxylato)-ruthenium(II)-bis-tetrabutylammonium(N-719, Solaronix) เป็นเวลา 24 ชั่วโมงจากขั้นตอนข้างต้นได้
ฟิล์มของเม็ดสีย้อมเคลือบบน TiO2 เรียกว่า WE ดังภาพที่ 1 (ค)

501

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

4. การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์อาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
น่าฟิล์มWE และฟิล์ม CE ประกบกันโดยมีพลาสติกพอลิเมอร์ (Parafilm) ขั้นตรงกลางระหว่างสองขั้ว จากนั้นหยด
สารละลายอิเล็กโทรไลทต์I-/I-3ที่เตรียมจาก 0.05 M I2, 0.10 M LiI, 0.60 M of 1, 2-dimentyl-3-propylimidasolium
iodide (MPI), 0.0025 M Li2CO3and 0.50 M of 4-tert-butylpyridine (TBP) in acetonitrile. จากขั้นตอนข้างต้นเป็น
การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่สมบูรณ์พร้อมน่าไปทดสองคุณสมบัติต่างๆ ดังภาพที่ 1 (ง)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาโครงสร้างและลักษณะสัณฐานของ WS2
ศึกษาและยืนยันผลการทดลองของลักษณะสัณฐานและโครงสร้างของ WS2ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน
(Transmission Electron Microscopy (TEM, FEI, TECNAI G2, the Netherlandsจากภาพที่ 2 ก) พบบริเวณแผ่น Sheet
และกระจุกคล้ายดาวของทังสเตนซัลไฟด์ (WS2) และถูกยืนยันระนาบการเลี้ยวเบนด้วยรูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน
(Diffraction Pattern, DFP) ภาพที่ 2ข)ซึ่งยืนยันระนาบ (004), (101), (105), (112) และ (200) แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังพบ
บริเวณที่เหลือสารตั้งต้นWO3 ซึ่งอาจจถูกรีดิวซ์ออกซิเจนจนเปลี่ยนเฟสไปเป็น WO2 ในการทดลองนี้ไม่สามารถแยกเฟสของ
WO3 และ WO2 ออกจากกันได้ (แต่สามารถคาดเดาได้ว่ามีการเปลี่ยนเฟสเพราะ WO3 นั้นมีความเป็นฉนวนสูงแต่เมื่อทดสอบ
ค่าความต้านทานของเซลล์แล้วมีสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้ จึงคาดว่าน่าจะเปลี่ยนเฟสเป็น WO2 ผลการทดลองอยู่ในผล
ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์) ซึ่งมีขนาดของอนุภาคประมาณ 50 – 200 นาโนเมตรสเปกตรัมของพลังงานรังสีเอกซ์ (EDX)
สามารถยืนยันได้ว่าสารผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้มีส่วนประกอบของธาตุ ทังสเตน (W) ซัลเฟอร์ (S) และออกซิเจน (O) ดังภาพ
ที่ 2 ค)
จากผลการทดลองของเทคนิค TEM แม้ว่าการสังเคราะห์ WS2 ยังเหลือสารตั้งต้น WO3อยู่จึงอาจจ่าให้สาร
สังเคราะห์ที่ได้มีคุณสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้น้อยลง แต่พบการเปลี่ยนเฟสของ WO3 เป็น WO2 ซึ่ง WO2 มีความเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาได้เช่นกัน (Wu M et al, 2011) จึงท่าสารที่สังเคราะห์ได้มีคุณสมบั ติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาได้เช่นเดียวกัน
คุณสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของฟิล์มจะถูกทดสอบด้วยเทคนิค solar simulator ในขั้นตอนถัดไป
2. ผลการศึกษาผลของการอบอ่อนของฟิล์ม WS2 ทีมีผลต่อลักษณะสัณฐานเพือใช้ เป็นขั้วเคาน์เตอร์ของเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
จากภาพที่ 1 ข) แสดงภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลของ Unannealed-WS2 CE และ Unannealed-WS2 CE ตามล่าดับ
จะเห็นได้จะเห็นได้ว่าอนุภาคของ WS2บนกระจกน่าไฟฟ้าของของฟิล์มทั้งสองเงื่อนไขกระจายตัวอย่างสม่่าเสมอและพื้นผิวของ
ฟิล์มยังมองไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของขนาดอนุภาค เมื่อน่าฟิล์มทั้งสองไปทดสอบด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM, LEO 1450 VP, Germany) ผลการทดลองเป็นดังภาพที่ 3 ก) และ
ข) จะเห็นได้ว่าUnannealed-WS2 CE มีอนุภาค WS2 เกาะกันเป็นกระจุกใหญ่ ขนาดเฉลี่ยที่กระจายตัวบนกระจกน่าไฟฟ้า
ประมาณ 1-3 ไมโครเมตร ดังภาพที่ 3 ก) แต่หลังจากการอบอ่อนฟิล์ม Annealed-WS2 CE พบว่าอนุภาคของ WS2 บน
กระจกน่าไฟฟ้ากระจายตัวอย่างสม่่าเสมอขนาด 100 -300 นาโนเมตรหลังจากที่เคยจับกันเป็นกลุ่มอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ ดัง
ภาพที่ 3 ข)
3. ผลการศึกษาผลของการอบอ่อนของฟิล์ม WS2ทีมีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
ในหัวข้อนี้ได้น่าฟิล์ม Unannealed-WS2 CE และ Annealed-WS2 CE ที่มีลักษณะสัณฐานและขนาดของอนุภาคบน
พื้นผิวของฟิล์มที่แตกต่างกันไปประดิษฐ์เป็นขั้ว เคาน์เตอร์และเปรียบเทียบกับ Pt CE เมื่อน่าฟิล์มในภาพที่1 ข) ไปประกอบ
เป็นขั้วเคาน์เตอร์ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยเทคนิคSolar simulator (PEC-L11, Japan) ภายใต้ความเข้มแสง
100 mW/cm2) ได้ผลดังภาพที่4และสามารถสรุปค่าต่างๆได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที1 สรุปค่า Voc, Jsc, FF และประสิทธิภาพ (n%) ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ฟิล์ม Unannealed-WS2 CE และ
Annealed-WS2 CE เป็นขั้วเคาน์เตอร์
Electrode
Unannealed-WS2 CE
Annealed-WS2 CE
Pt CE

Jsc (mA/cm2)
4.87
13.79
15.11

Voc(V)
0.70
0.69
0.72

FF
0.17
0.35
0.69

n (%)
0.62
3.37
7.53

หมายเหตุ : Vocคือ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
Jscคือ ค่าแรงดันไฟฟ้าเปิดวงจร (VOC),
FF คือ Fill Factor ซึ่งเป็นไปตามสมการ
FF =

Imax Vmax

(2)

Isc Voc

n% คือประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ (n) ซึ่งเป็นไปตามสมการ
n% =

Jsc Voc FF
Plight

x 100%

(3)

จากตารางที่ 1 พบว่า Annealed-WS2CE ให้ค่าความหนาแน่นกระแสและค่า FF (13.79 mA/cm2และ 0.35ตามล่าดับ)
ที่ดีกว่า Unannealed-WS2 CE (4.87mA/cm2 และ0.17) ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ (n%) ดีกว่า
(Annealed-WS2CE = 3.37 % และ Unannealed-WS2 CE= 0.62 %) ทางผู้วิจัยได้ยืนยันผลการเปลี่ยนแปลงพลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้เทคนิค EIS เพื่อวัดความต้านทานเชิงซ้อนของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังภาพที่ 5 สามารถ
ยืนยันได้ว่าความต้านทานของ Annealed-WS2CE (70 ohms) นั้นมีค่าน้อยกว่า Unannealed-WS2 CE (130Ohns) แต่ยัง
น้อยกว่า Pt CE (30 Ohms) ทั้งนี้เนื่องจากฟิล์ม Annealed-WS2CE นั้นมีขนาดอนุภาคของ WS2 เล็กกว่าและกระจายตัวได้
ดีกว่าท่าจึงท่าให้มีพนื้ ที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างขั้วเคาน์เตอร์กับสารละลายอิเล็กโทรไลท์ได้มาก
ขึ้น อีกทั้งการอบอ่อนขั้วเคาน์เตอร์ที่ 450 องศาเซลเซียสยังส่งผลต่อการยึดติดระหว่างอนุภาค WS2และกระจกน่าไฟฟ้าได้ดี
ขึ้นท่าให้อนุภาคไม่หลุดและส่งผลต่อความเสถียรของเซลล์แสงอาทิตย์ จึงส่งผลให้ความสามารถของการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าของ Annealed-WS2CE ดีกว่า Annealed-WS2CE
สรุปและอภิปรายผล
การสังเคราะห์ WS2 ด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิต่า 240 OC และใช้ต้นทุนในการสังเคราะห์น้อย ทาง
ผู้วิจัยได้น่า WS2 ประดิษฐ์เป็นฟิล์มของขั้วเคาน์เตอร์เพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ศึกษาผลของการอบอ่อนของ
ขั้วเคาน์เตอร์ที่มีผลต่อลักษณะสัณฐานของฟิล์มและมีผลต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าเมื่ออบอ่อนฟิล์มของขั้ว
เคาน์เตอร์ อนุภาคของ WS2 บนกระจกน่าไฟฟ้ามีขนาดเล็กลงและกระจายตัวอย่างสม่่าเสมอ เป็นผลให้ประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจาก 0.62 % เป็น 3.37% เมื่อเทียบกับฟิล์มขั้วเคาน์เตอร์ที่ประดิษฐ์จาก Pt 7.53 % ถึงแม้ว่าฟิล์มขั้ว
เคาน์เตอร์ที่ประดิษฐ์จาก WS2 ที่สังเคราะห์ได้จะมีค่าน้อยกว่า Pt อยู่มาก แต่การสังเคราะห์ WS2 ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลครั้ง
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นี้ซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราะห์ที่ง่ายและใช้ต้นทุนในการผลิตต่่า จึงเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและประยุคการสังเคราะห์
WS2 เพื่อใช้ทดแทนแพลตทินั้มเป็นขั้วเคาน์เตอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและประยุกต์ใช้ในงานด้านพลังงานต่างๆ
ต่อไป

ก)

ข)

Unannealed-WS2
ค)

ง)

Annealed-WS2 CE

CE

TiO2 Film

ภาพที 1 ก) แสดงสารผลิตภัณฑ์ WS2 ที่ได้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ข) แสดงภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลของ
ฟิล์มUnannealed-WS2CE และ Annealed-WS2 CE ค) แสดง TiO2 ถูก Screen printing บนกระจกน่าไฟฟ้า (WE) และ (ง)
แสดงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกประดิษฐ์สมบูรณ์
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200 nm

ข)

ก)
ค)

ภาพที2 ก) แสดงภาพถ่ายจาก TEM ข) แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนอิเล็กตรอน และ ค) แสดงสเปกตรัมของพลังงาน
รังสีเอกซ์ (EDX) ของ WS2 สังเคราะห์ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลที่อุณหภูมิ 240 OC

ก)

3 µm (20 K)

ข)

3 µm (20 K)

กระจกนำฟ้ ำ
WS2
ภาพที 3 แสดงภาพถ่ายจากSEM ของ ก) Unannealed-WS2 CE และ ข) Annealed-WS2CE
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Unannealed-WS2/WOx
Annealed-WS2/WOx
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Voltage (V)
ภาพที 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกระแส (J) และความต่างศักย์ (V) ของUnannealed-WS2 CE และ
Annealed-WS2 CE เปรียบเทียบกับ Pt CE
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ภาพที 5 กราฟแสดงความต้านทานเชิงซ้อนของ Unannealed-WS2 CE และ Annealed-WS2CE เปรียบเทียบกับ Pt CE
ข้อเสนอแนะ
การสังเคราะห์ WS2 ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอลครั้งนี้ซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราะห์ที่ง่ายและใช้ต้นทุนในการผลิตต่่า จึงเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและประยุคการสังเคราะห์ WS2 เพื่อใช้ในงานด้านพลังงานต่างๆหรือปรับปรุงร่วมกับสารที่มีคุณสมบัติ
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต่อไป
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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีการขยายตัวอย่างมากทั้งในด้านการผลิต และการจาหน่าย อันเนื่องมาจาก ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศที่ได้ฟื้นตัว นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ได้เห็นผลทาให้เกิดกาลังซื้อเพิ่มขึ้น ภาวะดอกเบี้ยต่า และ
การเปิดตัวยานยนต์รุ่นใหม่ออกมากระตุน้ ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทาให้สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปีจะเห็นได้จากการจัดมหกรรมแสดงรถยนต์ที่มีการจัดขึ้นในแต่ละปี ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีข้อเสนอต่าง ๆ ออกมา
จูงใจลูกค้าให้เลือกซื้อรถยนต์กับบริษัทของตน ทั้งโปรโมชั่น ทั้งส่วนลดต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้การนาเสนอโมเดลรถยนต์ก็
เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มผลกาไรให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
เพื่อ ธุรกิ จยานยนต์ขึ้ นมา เพื่อน าเสนอเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ให้ กับ ผู้บริ โภคได้ รับชม รั บทราบข้อมู ลของรถยนต์ใ นลัก ษณะ
ภาพเสมือนจริงสามมิติ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงสาหรับธุรกิจ ยานยนต์ ซึ่งได้เลือกพัฒนา
รถยนต์โตโยต้า แคมรี่ 2.5G ปี 2015 ได้แก่ โมเดลรถยนต์ภาพสามมิติ การเปลี่ยนสี การหมุน การซูม ดูภายใน แสดงข้อมูล
รถยนต์เบื้องต้น และแสดงรายละเอียดข้อมูลของรถยนต์ โปรแกรมที่นามาใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ยูนิตี้ 5 สาหรับการออกแบบ
หน้าจอ และเรนเดอร์แอพพลิเคชัน เบรนเดอร์ สาหรับสร้างโมเดลรถยนต์ให้เป็นภาพสามมิติ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนให้กับองค์กรต่อไป
คาสาคัญ:เทคโนโลยีเสมือนจริงโมเดลรถยนต์ภาพสามมิตโิ ตโยต้าแคมรี่ 2.5G

Abstract
Thailand's automotive industry has grown highly, both in terms of production and sales. Economic
recovery has seen an increase buying power and low rate. Automotive business has opening the new car
to encourage marketing automotive industry growth rate has increased each year. This is important
example has Motor show in each year and company has details for presentation to customers. And both
promotions The hotel also offers various car models as part of increased profitability for the company as
well, the researchers have realized the importance of this. Application development, application
virtualization technology to the automotive business. For present new technologies to the consumer is
viewed and show 3D Augment Reality.
The research aims to develop an application Augmented reality technology for business. The
selected of a Toyota Camry 2.5G year 2015, including Car three-dimensional model, Changing colors,
Rotation, Zoom, Look inside, Show details the preliminary car and show details of the car. The program
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used in the development including Unity 5 for the design screen, and rendering application and Blender
for created car three-dimensional model. The results of this study used to cost reduction to the
organization further.
Keywords:Augmented reality Toyota camry 2.5G three-dimensionalmodel
บทนา
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา ผลิต หาตลาด และจัดจาหน่ายยานยนต์
ด้วยปัจจัยที่ว่า มนุษย์ล้วนแสวงหาความสะดวกสบายในการดารงชีวิต รถยนต์ พาหนะ จึงเข้ามามีบทบาทในการดารงชีวิต
เป็นเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินทาง ถึงแม้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยจะเพิ่งเริ่มมีการตั้งฐานการผลิต แต่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลาย ๆ ค่ายตัดสินใจที่จะลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทย และด้วยในหลายปี
ก่อนทางรัฐบาลมีนโยบายรถคันแรก ทาให้อัตราการซื้อรถยนต์ของประชากรไทยยิ่งเพิ่มจานวนมากขึ้น นักลงทุนจึงมีแนวโน้มที่
จะลงทุนในด้านนี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในประเทศไทยเองก็มีการจัดมหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง เพื่อ
เป็นการเพิ่มยอดขายและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของเหล่าผู้ประกอบการ เพื่อการช่วงชิงกลุ่มลูกค้าและส่วนแบ่ง
การตลาดให้มากที่สุด เหล่าผู้ประกอบการจึงได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์โดย นาเทคโนโลยีที่สามารถดึ งดูด
ความสนใจ และทาให้การตลาด ของธุรกิจประสบผลสาเร็จตลอดจนมีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้า
กับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทาให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุภาพสามมิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง เทคโนโลยีเสมือน
จริงเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของการทาการตลาดบนโลกออนไลน์ (Digital Marketing) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่สร้างความตื่นเต้น
ให้กับโฆษณาออนไลน์ได้ดีกว่ารหัสแบบเดิมเพียงแค่มีภาพสัญลักษณ์ที่ตกแต่งเป็นรูปร่าง และนาไปทารหัสเมื่อตี พิมพ์บนวัตถุ
ต่าง ๆ แล้วส่องไปยังกล้องเว็บแคม หรือการยกสมาร์ทโฟนส่องไปข้างหน้าที่มี เรียลลิตี้ เบราว์เซอร์เลเยอร์ (Reality Browser
Layar) ก็จะเห็นภาพโมเดล หรือเห็นสัญลักษณ์สิ่งของต่าง ๆ รวมไปถึงรูปคนเสมือนจริงปรากฏตัว และกาลังพูดผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทาให้เทคโนโลยีเสมือนจริงกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้น(นลินทิพย์, 2553)
ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีเสมือนจริง นามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจยานยนต์ โดยการเลือกรถยนต์
โตโยต้า แคมรี่ 2.5G ปี 2015 ด้วยเป็นรถที่กาลังเปิดตัวในช่วงเวลานี้ มาพัฒนาในลักษณะสามมิติ โดยการนาเสนอรายละเอียด
ของรถยนต์ลักษณะเสมือนจริงสามมิติ ผู้ใช้หรือผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดแอพพลิเคชัน และนามาสแกนกับมาร์คเกอร์ ก็จะ
สามารถรับชมภาพ โมเดลรถยนต์ สีของรถซึ่งมี 5 สี ลักษณะรูปร่างของล้อรถ ลักษณะภายใน ลักษณะของเบาะที่นั่ง กระจก
หน้ารถ การซูมเข้า-ออก และรายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารที่ผู้ประกอบการยานยนต์นาเสนอให้กับลูกค้า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีเสมือนจริงของโมเดลรถยนต์สาหรับธุรกิจยานยนต์
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality : AR) มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีเสมือนจริงไว้
ดังนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นเทคโนโลยีที่ผสมโลกของความจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้
วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนไปอยู่บนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกของความเป็นจริงผ่านกล้องดิจิตอลของแท็บเล็ตสมาร์ท
โฟนหรืออุปกรณ์อื่น ๆและให้ผลการแสดงภาพณเวลาจริง (Real Time) ซึ่งในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีเสมือนจริงกาลังจะ
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เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจาวันของสังคมที่จะเต็มไปด้วยสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่นแว่นตากูเกิ้ล (Google Glass)
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง และความเสมือนจริง
เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาพเสมือน
จริงนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือบนเครื่องฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดย
ภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันทีทั้งในลักษณะที่เป็นภาพนิ่งสามมิติภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็น
สื่อที่มีเสียงประกอบขึ้นกับการออกแบบสื่ อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของเทคโนโลยีเสมือน
จริง ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ดังภาพที่ 1(นิพนธ์ บริเวธานันท์, ม.ป.ป.)

ภาพที่ 1 กระบวนการทางานของเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่มา : นิพนธ์ บริเวธานันท์.(ม.ป.ป.). เทคโนโลยีเสมือนจริง.
2. การประมวลผลภาพคือเป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณภาพบนสัญญาณภาพสองมิติเช่นภาพนิ่ง
(ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์ (วิดีโอ) และยังรวมถึงสัญญาณสองมิติอื่นๆที่ไม่ใช่ภาพด้วยแนวความคิด และเทคนิคในการ
ประมวลผลสัญญาณภาพสาหรับสัญญาณภาพหนึ่งมิติ สามารถปรับมาใช้กับภาพได้ไม่ยากแต่นอกเหนือจากเทคนิคจากการ
ประมวลผลสัญญาณภาพแล้ว การประมวลผลภาพนั้นยังมีเทคนิค และมีแนวความคิดที่เฉพาะเจาะจงเช่น ความเชื่อมโยง
(Connectivity) การหมุน (Rotation) และค่าคงที่ (Invariance) ซึ่งจะมีความหมายกับสัญญาณสองมิติเท่านั้นแต่อย่างไรก็
ตามเทคนิคบางอย่างจากการประมวลผลสัญญาณในหนึ่งมิติจะค่อนข้างซับซ้อนเมื่อนามาใช้กับสองมิติ
การทางานของการประมวลผลภาพ การประมวลผลภาพเริ่มต้นจะต้องทาการเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูปของไบนารี
เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจข้อมูลภาพได้ จากนั้นทาการจัดการกับภาพ เช่น ปรับสี ความคมชัด เป็นต้นโดยแบ่งการ
ทางานออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การทางานของการประมวลผลภาพ
ที่มา : อภิชิตอาสนาทิพย์ และ สุรเดชบุญลือ.(2558). การประมวลผลภาพ.
1) อุป กรณ์รั บ ภาพ ท าหน้า ที่ จั บ ภาพที่ ต้ องการเข้ า สู่ ค อมพิ ว เตอร์ เช่น กล้ องวิ ดี โ อกล้ อ งซีซี ดี ( CCD)เครื่ อ ง
สแกนเนอร์และรวมไปถึงแคปเจอร์การ์ด (Capture Card) สาหรับแปลงสัญญาณจากกล้องแอนาล็อกเข้าสู่คอมพิวเตอร์
2) อุป กรณ์ ใ นการประมวลผล ท าหน้า ที่ ป ระมวลผลภาพที่ รับ มาจากอุ ปกรณ์ รับ ภาพโดยมี ก ารค านวณทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลอาจอยู่ในรูปคอมพิวเตอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์
หรือเป็นคอนโทรลเลอร์สาเร็จรูปโดยจัดเป็นชุดพร้อมใช้งานประกอบด้วยกล้องแคปเจอร์การ์ด คอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ที่
ต่อไปยังผลลัพธ์ (Output)
3) โปรแกรมประมวลผลภาพถือเป็นหัวใจหลักในกระบวนการประมวลผลภาพ เป็นตัวจัดการวิธีการทางานกับ
ภาพที่รับมามีการปรับปรุงคุณภาพของภาพก่อนการประมวลผล การใช้อัลกอริทึม และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ ผล
ลัทธ์ ตามที่ต้องการ(อภิชิตอาสนาทิพย์ และ สุรเดชบุญลือ, 2558)
3. เทคโนโลยีภาพสามมิติ นับว่ามีบทบาทสาคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าของมัลติมีเดียโดยเทคโนโลยีภาพสามมิตินี้
สามารถประยุกต์เข้ากับสื่อต่าง ๆ ได้หลากหลาย เช่น เกมโปรแกรมประยุกต์หลายอย่างทาให้เกิดความเสมือนจริงของข้อมูล
ผู้ใช้งานตื่นตาตื่นใจเกิดความเข้าใจในสื่อได้รวดเร็วภาพสามมิติจะประกอบไปด้วย ความกว้าง (แกน X) สูง (แกน Y) และความ
ลึก (แกน Z) เมื่อนามาประกอบกับเทกเจอร์ (Texture)แสง และเงาจะทาให้เกิดความเหมือนจริงขึ้นมา ดังภาพที่ 3

สูง

ลึก
กว้าง
ภาพที่ 3 แสดงองค์ประกอบของภาพสามมิติ

512

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ที่มา : อนิรุทธิ์ โชติถนอม. (2549). เทคโนโลยีภาพสามมิติ.
หลักการทาโมเดลภาพสามมิติโมเดลภาพสามมิติช่วยให้เห็นมุมมองของวัตถุได้ทุกด้านทาให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเสมือน
ข้อมูลจริงของวัตถุนั้น ปัจจุบันมีการนาโมเดลภาพสามมิติมาใช้ในการนาเสนอข้อมูลหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการนาเสนอผ่าน
สื่อซีดีรอม หรืออินเทอร์เน็ตในการนาเสนอข้อมูลภาพสามมิติ จะประกอบด้วยกระบวนการดังนี้
1) การสร้างโมเดลภาพสามมิติ
2) การกาหนด การโต้ตอบและการเคลื่อนไหวของโมเดล
3) แปลงโมเดลให้อยู่ในรูปแบบที่จะนาเสนอในรูปแบบที่ต้องการนาไปผสมกับสื่อ
กระบวนการสร้างภาพสามมิติสามารถพิจารณาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) เทสเซลเลชัน (Tessellation)การสร้างแบบของวัตถุอิสระด้วยการเชื่อมจุดต่าง ๆ สาหรับการสร้างเป็นรูปทรง
2) เรขาคณิต (Geometry) รูปทรงจะได้รับการแปลงเป็นลักษณะต่าง ๆ และใช้เทคนิคของแสง
3) การเรนเดอร์ (Rendering)ภาพที่ผ่านการแปลงจะแสดงเป็นวัตถุที่มีรายละเอียด(อนิรุทธิ์ โชติถนอม, 2549)
4. อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งในด้าน
มูลค่าเพิ่มในประเทศการผลิตการส่งออกการลงทุนการจ้างงาน และมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจานวนมากใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นฐานการผลิตระดับโลกของรถยนต์ที่มีความเฉพาะ (Global Niche
Product) 3 ผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตันรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูงและรถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล (Eco Car) นอกจากนี้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสามารถส่งออกไปขายยังตลาดที่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐาน
สินค้าเช่นประเทศญี่ปุ่นสหภาพยุโรปและอเมริกาได้ตัวอย่างชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีศักยภาพในการส่งออกได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน
เครื่องยนต์ดีเซลส่วนประกอบของเครื่องยนต์เพลาส่งกาลัง และข้อเหวี่ยง ชุดสายไฟรถยนต์หม้อแบตเตอรี่ยางกระจกนิรภัย ไฟ
รถยนต์ส่วนประกอบ และอุปกรณ์เช่นกันชน เบรกเข็มขัดนิรภัยกระปุกเกียร์เป็นต้น
5. การทางานของกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือ กล้องมือถือถ่ายรูป (Camera Phone) หมายถึง โทรศัพท์มือถือ ที่
เหมาะสาหรับการนาไปใช้ถ่ายภาพ กล้องมีความละเอียดสูงมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่โดดเด่น เช่น ระบบโฟกัสภาพ
อัตโนมัติหรือไฟแฟลชในตัว เป็นต้น
1. เซนเซอร์ในการรับภาพฟังก์ชันยอดนิยมอย่างหนึ่งของโทรศัพท์มือถือในสมัยนี้ คือ กล้องดิจิตอล โดยทั่วไปเซนเซอร์
รับภาพของกล้องดิจิตอลในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะเป็นแบบซีเอ็มโอเอส (CMOS)และส่วนน้อยที่ใช้เซนเซอร์รับภาพแบบ
ซีซีดี (CCD) ซึ่งให้คุณภาพของภาพถ่ายที่ดีกว่า สาหรับความแตกต่างของเซนเซอร์รับภาพทั้ง 2 ชนิดมีดังนี้
- ซีเอ็มโอเอส (Complementary Metal Oxide Semiconductor: CMOS) จะคานวณค่าของแสงที่มาตกกระทบที่
แต่ละโฟโต้ไซท์จะมีการประจุค่านั้นโดยตรงเช่นเดียวกับซีซีดี แต่การส่งผ่านข้อมูลต้องอาศัยสายข้อมูลขนาดเล็กไปทาการ
ประมวลผลอี ก ทอดหนึ่ ง อาศั ย เทคโนโลยี ก ารผลิ ต แบบเก่ า ซึ่ ง เป็ น แบบเดี ย วกั บ การผลิ ต ไมโครโปรเซสเซอร์
(Microprocessor)จึงเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวน และมีผลทาให้เกิดการลดทอนคุณภาพของภาพถ่ายตัวเซนเซอร์เองมีความ
ผิดพลาดในการส่งข้อมูลสูงมีความไวต่อแสงน้อย จึงมีผลทาให้คุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ด้อยกว่าซีซีดี
- ซีซีดี (Charge Coupled Device : CCD) เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าสามารถถ่ายภาพ ได้คุณภาพที่ดีกว่า จะคานวณ
ค่าของแสงที่มาตกกระทบที่แต่ละโฟโต้ไซท์จะมีการประจุค่านั้นโดยตรงเช่นเดียวกั บซีเอ็มโอเอส และจะแปลงค่าแสงที่เป็น
อนาล็อกให้เป็นแบบดิจิตอล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งประจุได้โดยตรงไปยังชิป (Chip)โดยไม่เกิดการ
ตัดทอนสัญญาณ หรือสิ่งที่รบกวนสัญญาณภาพซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูง เพื่อให้เซนเซอร์มีคุณภาพ และไว
ต่อแสงที่มาตกกระทบ ซึ่งทาให้คุณภาพของภาพถ่ายที่ได้ดีกว่าซีเอ็มโอเอส (ออสก้า,2548)
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2. ขนาดเซนเซอร์ (Sensor Size) ขนาดความใหญ่ของเซนเซอร์ตามหลักการแล้วยิ่งใหญ่จะยิ่งดี แต่ปัญหาคือถ้า
ต้องการเลนส์ที่รูรับแสงสว่างเท่ากันยิ่งใช้เซนเซอร์ใหญ่ขนาดเลนส์ก็จะต้องใหญ่ตามไปด้วยทาให้มือถือไม่สามารถใช้เซนเซอร์ที่
ใหญ่มากได้ เพราะจะทาให้มือถือหนาซึ่งเกิดจากขนาดของเลนส์ที่ใหญ่
3. แฟลชบนโทรศัพท์มือถือเมื่อมีกล้องถ่ายภาพบนมือถือก็ต้องคิดถึงแฟลชด้วย ซึ่งแฟลชเป็นตัวให้แสง หรือความสว่าง
เวลาถ่ายภาพบนโทรศัพท์มือถือสามารถแบ่งประเภทของแฟลชได้หลายประเภท เช่น แสงไฟสีขาว หลอดแอลอีดี (LED)และ
ซีนอนแฟลช (Xenon Flash)ซึ่งปกติจะใช้กับกล้องดิจิตอลเท่านั้น ดังนั้นถ้าโทรศัพท์มือถือใช้ซีนอนแฟลชก็ถือว่าคุณจะ
ถ่ายภาพโดยมีแฟลชที่ใกล้เคียงกับกล้องดิจิตอล
4. ระบบกันสั่นคือ กันมือสั่น มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ให้ผลที่แตกต่างกัน
- แบบซอฟต์แวร์ (Software)จะใช้โปรแกรมในเครื่องประมวลผลเวลามือสั่น โดยจะสังเกตได้ว่าถ้าใช้กันสั่นแบบ
ซอฟต์แวร์ช่วยภาพที่ได้จะได้มุมมองที่แคบลงไม่กว้างแบบตอนปิดระบบกันสั่น เพราะโปรแกรมจะตัดภาพส่ วนขอบ ๆ ภาพ
เวลามือสั่นทิ้งไป ยกตัวอย่างเช่น เวลามือสั่นลงภาพทางด้านบนจะหายไป หรือเวลามือสั่นขึ้นภาพทางด้านล่างจะหายไป หรือ
เวลามือสั่นไปทางขวาส่วนของภาพทางซ้ายก็จะหายไป ซึ่งภาพที่ได้ คือ ภาพที่ตัดส่วนขอบ ๆ ตอนมือสั่นออกไปให้
- แบบฮาร์ดแวร์ (Hardware)จะใช้ชิ้นเลนส์ในการชดเชยการสั่น คือ เวลามือสั่นชิ้นเลนส์กันสั่นจะขยับลงสวนทางกับ
การสั่นของมือเราทาให้ได้ภาพที่ได้มีความนิ่งขึ้น แต่ระบบกันสั่นก็ไม่ได้ป้องกันการสั่นได้ทั้งหมด
5. ขนาดรูรับแสง (Aperture) จะเกี่ยวข้องกับเลนส์ถ้าขนาดรูรับแสงยิ่งกว้าง หมายถึง แสงสามารถผ่านรูเข้าไปตก
กระทบที่เซ็นเซอร์ได้มากกว่า (เพราะรูใหญ่กว่า) ผลที่ได้ คือ ในสภาพแสงเดียวกันถ้าเปิดความเร็วของชัตเตอร์เท่ากันภาพที่ได้
จากกล้องที่รูรับแสงกว้างกว่าก็จะสว่างกว่า หรือในอีกมุมหนึ่งถ้าต้องการให้ภาพมีความสว่างเท่ากันความเร็วชัตเตอร์ที่ได้ จาก
กล้อง ที่รูรับแสงกว้างกว่าจะเร็วกว่า คือ สามารถหยุดความเคลื่อนไหวได้ดีกว่าเพราะชัตเตอร์เร็วกว่าค่ายิ่งน้อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่
กับขนาดเซนเซอร์ (เอชดี มาเนีย,2557)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง เทคนิคความจริงเสริมเพื่อการนาเสนอข้อมูลแบบบ้านจัดสรร กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านของบริษัท
กรุงเทพบ้าน และที่ดินจากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบการทางานแบบผสมผสานกันระหว่างเทคนิค
ความจริงเสริม ร่วมกับเว็บแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นาเสนอรูปแบบการนาเสนอสินค้ามีความสมบูรณ์ และอานวย
ความสะดวกให้พนักงานขายสามารถนาเสนอข้อมูลการขายบ้านได้ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ช่วยให้ลูกค้ามองเห็นแผนผัง
ภาพรวมโครงการรวมไปถึงโมเดลแบบบ้านเสมือนจริงภาพสามมิติเพื่อการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน (สันทิส จุลโพธิ์และ ณัฐวี อุตกฤษฏ์, 2557)
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเสมือนจริงกรณีศึกษาพัฒนาเกมส์เมมการ์ดโดยมีวัตถุปะสงค์ เพื่อเน้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) โดยเลือกชุดเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ชื่อ osgART เป็นเครื่องมือหลักใน
การศึกษา หลังจากนั้นจึงได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาทดลองพัฒนาโปรแกรมเกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการจดจาให้แก่ผู้เล่น ซึ่ง
โปรแกรมเกมที่ได้ทาการทดลองพัฒนาขึ้นเป็นเพียงกรณีศึกษา โดยผลของการศึกษาทาให้ได้เข้าใจเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางเทคโนโลยีเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นทาให้เรียนรู้ถึงข้อดี และข้อเสียของเครื่องมือต่าง ๆ (วสันต์
เกียรติแสงทอง พรรษพล พรหมมาศและ อนุวัตร เฉลิมสกุลกิจ, 2552)
งานวิ จั ย เรื่ อ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ สมื อ นจริ งในบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ผสมผสานสื่อมัลติมเี ดีย ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านโปรแกรม
ออรัสมา เพื่อนาเสนอสาระความรู้ และข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่นิสิตภายในสถาบัน
โดยมีความคาดหวังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนาไปสู่การเตรียมความพร้อมในปรับตัวรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย นของนิ สิต ในฐานะนั ก วิ ชาชี พของตลาดแรงงานในอนาคต พบว่ าผู้ ใ ช้มี ค วามประทั บ ใจในรู ป แบบการน าเสนอที่
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ผสมผสานเทคโนโลยี และมีความตื่นตัวในการที่จะเรียนรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์นี้ แต่เนื่องจากเป็นเริ่มต้นใช้งานเป็ นครั้ง
แรกจึงเกิดปัญหาบางประการ เช่นความสะดวกเริ่มแรกในการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม ปัญหาความแรงของสัญญาณ
อินเตอร์ในการเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัยได้นาปัญหาที่เกิดขึ้นไปทาการแก้ไข และปรับปรุงแล้ว (ศุษมา แสนปากดี,ม.ป.ป.)
ระเบียบวิธีวิจัย
โครงงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์แบ่งวิธีการดาเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาปัญหา และความเป็นไปได้ของโครงงานผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการใช้งานเกี่ยวกับ การสร้างมาร์คเกอร์ การ
สร้างโมเดลรถยนต์ในรูปแบบภาพสามมิติที่จะสามารถนามาใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
ยานยนต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
2. วิเคราะห์ และออกแบบแอพพลิเคชัน
2.1 การวิเคราะห์ความต้องการของแอพพลิเคชันทาการรวบรวม และศึกษาข้อมูลสาหรับการนามาใช้ในการพัฒนา
แอพพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อนามาใช้ในธุรกิจยานยนต์ ดังภาพที่ 4 ผู้ใช้งานแอพลิเคชันสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านการ
สแกนมาร์คเกอร์รูปรถยนต์ และจะปรากฏรูปของรถยนต์ในลักษณะ 3 มิติ โดยผู้ใช้สามารถเลือกเมนูต่าง ๆ ของการแสดงผล
ได้ เช่น การเปลี่ยนสีของรถยนต์ ซึ่งจะมี 5 สี ตามรุ่น การซูมเข้า– ออก การดูรายละเอียดภายในรถ เป็นต้น

ภาพที่ 4 แผนภาพการทางานของแอพพลิเคชันกับผู้ใช้งาน
เมื่อทาการวิเคราะห์ตัวแอพพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มออกแบบเป็นภาพร่าง เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาแอพิเคชัน
ต่อไป ดังภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเมือ่ เปิดการใช้งานแอพลิเคชัน จะให้ผู้ใช้สแกนมาร์คเกอร์ และภาพที่ 6 เมื่อสแกนมาร์คเกอร์
แล้วจะปรากฏเมนูต่าง ๆ ให้ผู้ใช้เลือก เพื่อการดูรายละเอียดของรถยนต์ เช่น สี โครงสร้างภายใน
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบหน้าหลักของแอพพลิเคชัน

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการสแกนมาร์คเกอร์แสดงโมเดลรถยนต์ภาพสามมิติ
3. สร้างโมเดลรถยนต์ภาพสามมิติ และตัวมาร์คเกอร์ กาหนดตัวมาร์คเกอร์ขึ้นเพื่อใช้ในการสแกนโมเดลรถยนต์ภาพ
สามมิติโดยสร้างจากโปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) และทาการสร้างโมเดลรถยนต์ในรูปแบบสามมิติจากโปรแกรมเบรน
เดอร์ (Blender)
4. พัฒนาแอพพลิเคชันตามการออกแบบนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ออกแบบให้แอพพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริง
โดยการพัฒนาแอพพลิเคชันจากที่ออกแบบด้วยโปรแกรมยูนิตี้ 5 (Unity 5) โดยใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) และจาวาสคริปต์
(JavaScript) โดยมีการนาโมเดลรถยนต์ภาพสามมิติที่สร้างขึ้นมาใช้งานร่วมกัน
5. ทดสอบแอพพลิเคชันการทดสอบการใช้งานของแอพพลิเคชัน ความถูกต้องของข้อมูลรวมไปถึงการเข้าถึงฟังก์ชัน
ต่าง ๆ ได้โดยไม่มีอุปสรรคลงบนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ก่อนนาไปใช้จริงโดยทดสอบว่าตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ด้วยแบบประเมินผลการใช้งานแอพพลิเคชันการประยุกต์เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อ
ธุรกิจยานยนต์ โดยให้ผู้ใช้ทั่วไปจานวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ผลการวิจัย
การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานแอพพลิเคชัน คณะผู้วิจัยได้ทาแบบสอบถามโดยแบ่งกลุ่มผู้ทดสอบออกเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป จานวน 30 คน โดยทั้งสองกลุ่มได้มีการใช้แบบสอบถามเพื่อ
การประเมินหาระดับความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้นแบบเดียวกัน
จากการสารวจแบบสอบถามมีผลการสารวจเสนอเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงเพื่อธุรกิจยานยนต์ (ผู้เชี่ยวชาญ)

ลาดับ
1
2

เกณฑ์การประเมิน
ด้านการออกแบบโมเดลและการจัดรูปแบบแอพพลิเคชัน
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน
รวม

N=5
ระดับความพึง
̅ SD.
พอใจ
4.26 0.64
มาก
4.40 0.61
มาก
4.33 0.63
มาก

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงเพื่อธุรกิจยานยนต์ (ผู้ใช้งานทั่วไป)

ลาดับ
1
2

เกณฑ์การประเมิน

̅

ด้านการออกแบบโมเดลและการจัดรูปแบบแอพพลิเคชัน
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน
รวม

SD.

4.35 0.66
4.45 0.57
4.40 0.61

N = 30
ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก

สรุปและอภิปรายผล
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์เป็นแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
เทคโนโลยีเสมือนจริงในการนามาประยุกต์ใช้สาหรับธุรกิจยานยนต์เป็นแอพพลิเคชันที่มีการพัฒนาทั้งด้านการออกแบบ และ
วิเคราะห์การทางานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์
จากการสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์ ส่วนของผู้ใช้งาน
ทั่วไปจานวน 30 คน พบว่าผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป มีเกณฑ์ระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ใน
ระดับมากและในส่วนของผู้เชี่ยวชาญจานวน 5คนพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ มีเ กณฑ์ระดับความพึง
พอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาแอพพลิเคชันเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อธุรกิจยานยนต์ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
แอพพลิเคชันดังนี้
1. การแสดงโปรโมชันการขาย
2. ระบบการจองเวลาเพื่อให้ลูกค้าทดลองขับ
3. การเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการดาวน์รถยนต์เพื่อประกอบการตัดสินใจให้แก่ลูกค้า
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4. เพิ่มฟังก์ชันเสียงในการบรรยายขณะสแกนมาร์คเกอร์ โดยเมื่อคลิกที่ตัวโมเดลรถยนต์จะมีเสียงอธิบายถึงข้อมูล
รถยนต์ อีกทั้ง ผู้ใช้จะสามารถฟังซ้าได้ตามจานวนรอบต้องการ
5. เนื่องจากการแสดงผลในคอมพิวเตอร์ทาให้สีของรถยนต์มีความผิดเพี้ยนไป ทาให้การรับชมภาพอาจพบข้อผิดพลาด
การปรับปรุงครั้งต่อไป ควรตรวจสอบเรื่องค่าสีกับบริษัทรถยนต์
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาบ้านยางน้ากลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
Development of Multimedia Learning and Preserve Local Languages with
Community Participation: Case Study Ban Yang Nam Klad Neua,
Phetchaburi Province
ประภาส ทองรัก, ปิยนันท์ เทียบศรไชย และธาวัลย์ อัมพวา
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
E-mail: prapas_mac@hotmail.com, yukino_hp@hotmail.com, tawan08@gmail.com

บทคัดย่อ
ภาษานับว่าเป็นวัฒนธรรมทางสังคมที่สาคัญสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดาเนินชีวิตของกลุ่ม ชาติพันธุ์ ภาษากะเหรี่ยง
ถือเป็นกลุ่มภาษาท้องถิ่นที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง แต่เอกลักษณ์พื้นถิ่นนี้กาลังจะเลื่อน
หายไปตามกระแสเปลี่ยนแปลงทางสังคม นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทางภาษา การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
(1) ศึกษาและพัฒนากระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสาหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่น และ (2) เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของผู้เรียนจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
การวิจัยเป็นศึกษาและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ว มระหว่า งชาวบ้าน ชุมชน และนักวิจัย ตั้งแต่กระบวนการ
เตรียมการ การพัฒนา และติดตามผลการศึกษา โดยพัฒนาในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ทางภาษาท้องถิ่น (ภาษากะเหรี่ยง) มีฟังก์ชันการทางาน ได้แก่ การเรียนรู้คาศัพท์ภาษากะเหรี่ยงตามหมวดต่าง ๆ การทา
แบบทดสอบ การเล่นเกม และการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม ข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลบ้านยางน้ากลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี
จากการดาเนินการตามกระบวนการวิจัยแบบส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า (1) กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสาหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมให้แต่ละ
ส่วนงานมีส่วนร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา และ (2) การทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ค่าทีมีค่าเท่ากับ 1.86 น้อยกว่าค่าทีวิกฤตที่มีค่าเท่ากับ 2.2010 ดังนั้น การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการ
เรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทางภาษาเพิ่มมากขึ้น
ค้าส้าคัญ: สื่อมัลติมีเดีย การมีสว่ นร่วม วัฒนธรรมภาษา

Abstract
Language is a social culture that reflects the lifestyle of the Karen ethnic group, a language group
that is local pride and identity of Karen. But this unique vernacular are trying to move away by the
current social change. Lead to a cultural change in language. This research aims to (1) study the research
and development of a participatory culture for the local language, and (2) to compare the performance
of students from developing multimedia learning the local language and preservation.
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Research and development is a process of engagement between the residents and the community
researchers from the preparatory process for the development and follow-up studies. The development
in the form of multimedia for learning the local language and culture. The results showed that (1) the
research process involved for the conservation of cultural dialects encourage each other to contribute to
realize the value and importance, resulting in the conservation of culture, language, and (2) Test the
hypothesis. Research has shown that t-test is 1.86 to less than the critical value of 2.2010, so the
development of multimedia learning and preserving local languages with community participation to
foster conservation of the language is increasing.
Keywords: Multimedia Participation Language Culture
บทน้า
คาว่า “วัฒนธรรม” มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตคือ คาว่า “วัฒน” จาก “วฑฺฒน” หมายถึง ความเจริญ และคา
ว่า “ธรรม” จาก “ธรฺม” หมายถึง ความดี เมื่อนาทั้งสองคามารวมกันเป็นได้คาว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งหมายถึง ความดีอันจะ
ก่อให้เกิดความงอกงามที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้นวัฒนธรรมจึงอาจถือเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพื่อทาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสังคม วัฒนธรรมที่สามารถพบเห็นและได้ยินจนคุ้นหูมากที่สุดคงจะ
เป็น “ภาษา” แต่ละภาษาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งสาเนียงและถ้อยคา โดยขึ้นอยู่กับท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือภูมิภาค
ใดภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งภาษาจะสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจาถิ่น จึงทาให้เกิดเป็นภาษาถิ่น หรือภาษาประจาถิ่นขึ้นมา
ภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาในตระกูลจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า ภาษากะเหรี่ยงในแต่ละพื้นที่ก็จะมีวิธีการพูดและ
สาเนียงที่ไม่เหมือนกัน เช่น กะเหรี่ยงทางจังหวัดกาญจนบุรีและทางจังหวัดราชบุรีนั้นจะพูดเหมือนกัน แต่กะเหรี่ยงทาง
ภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไปทางเหนือนั้นจะพูดเหมือนกัน ยกเว้นที่จังหวัดตากที่ติดประเทศพม่านั้นจะพูดเหมือนกับ
จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี ในบริเวณพื้นที่ตาบลบ้านยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้พื้นที่ที่
มีชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจากหลายท้องที่มาอาศัยอยู่รวมกัน มี 4 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยเกษม บ้านลิ้นช้าง บ้านท่าเส ลา
และบ้านพุน้าร้อน จากการลงพื้นทีส่ ัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูล ณ วัดลิ้นช้าง โดยสัมภาษณ์พระครูสุนทรวัชการ เจ้าอาวาสวัด
ลิ้นช้าง ผู้บริหารโรงเรียนยางน้ากลัดเหนือ คุณครูประสาน ศรีสุขสวัสดิ์ และชาวบ้านแถบพื้นที่ที่เป็นชาวกระเหรี่ ยงเกี่ยวกับ
สภาพของสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านของวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาพที่ 1 พระครูสุนทรวัชการ เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง เจ้าคณะตาบลหนองหญ้าปล้อง
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุพจน์ กรดเต็ม เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
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จากการรวบรวมผลพบว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงแถบพื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมเป็น
สังคมเกษตรกรรม ประกอบอาชีพภายในท้องถิ่น กลายเป็นการทางานต่างพื้นที่ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจจึง
ส่งผลกระทบต่อสภาพการดารงชีวิตของคนสังคม จากการสารวจพบว่าจานวนของครัวเรือนของชาวกระเหรี่ยงที่มีวิถีการ
ดาเนินชีวิตแบบเดิมลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 24.5 จากเดิม ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นจากชาวกะเหรี่ยงพยายามปรับวิถี
ชีวิตของตนเองให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางสังคมคนเมือง ทาให้วิถีชีวิตบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนไป อาทิ การ
แต่งกาย การประกอบอาชีพ หรือ วัฒนธรรมทางภาษา เป็นต้น ภาษากะเหรี่ยงเป็น กลุ่มของภาษาท้องถิ่นที่เดิมสร้างความ
ภาคภูมิใจและเป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยง แต่เอกลักษณ์พื้นถิ่นนี้กาลังจะเลื่อนหายไปตามกระแสความเป็นไปได้ของ
สังคมเมือง เมื่อวัฒนธรรมของสังคมเมืองค่อย ๆ คืบคลาน และเข้ามากลืนกินวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ ยง จากการรวบรวมข้อมูล
แนวทางของการอนุรักษ์ของท้องถิ่นพบว่า โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดเหนือ โดยผู้บริหารให้ความสาคัญของการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น โดยเชิญผู้รู้ หรือปราชญ์ท้องถิ่นชาวกะเหรี่ยงมาให้ความรู้ ทั้งนี้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดของปราชญ์ท้องถิ่นมี
การจัดการอย่างไม่เป็นระบบ

ภาพที่ 2 วิถีการดาเนินชีวิตของชาวกะเหรี่ยง
ที่มา: นพพล สาเภาเงิน. กะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง, [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก: http://www.oknation.net/blog/krunoppol/2009/09/11/entry-1, 2552.
[สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559].
ทบทวนวรรณกรรม
1. การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นวิธีการ (Means) สาคัญที่จัดว่าเป็นหัวใจ
สาคัญประการหนึ่ง และเป็นสาระสาคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมรูปแบบ มีสังกัปประการใดนั้น สามารถ
พิจารณาได้จากทัศนะของทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ซึ่งมีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นสิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจนโยบาย
ที่เกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของทรัพยากรเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นความจาเป็นที่
ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพื่อการกินดีอยู่ดี และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึงซึ่งการพัฒนาให้คนจน ได้รับ
ประโยชน์เพื่อการผลิต การบริการ และสิ่งอานวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนในการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพื่อกาหนดความต้องการของชุมชนของตน การมีส่วน
ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะแสดงออก ซึ่งความต้องการของตน การ
จัดลาดับความสาคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้นโดยเน้นการให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่ประชาชนในชนบท และเป็นกระบวนการกระทาที่ประชาชนมีความสมัครใจเข้ ามามีส่วนในการกาหนดการเปลี่ยนแปลง
เพื่ อ ประชาชนเอง โดยให้ ประชาชนได้ มี ส่ วนในการตั ด สิ นใจเพื่ อ ตนเอง ทั้ งนี้ โ ดยมิ ใ ช่ก ารก าหนดกรอบความคิ ด จาก
บุคคลภายนอก
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ในเชิงทฤษฎีแล้ว การมีส่วนร่วมต่อการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานั้น มีหลากหลายมิติ สามารถจาแนกออก
ได้เป็นมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย มิติแรก ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
ชุมชน วิเคราะห์ชุมชน ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกัน และมีส่วนในการจัดลาดับความสาคัญของ
ความต้องการด้วย เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน วิถีชีวิต สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทาและประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัย มิติที่สอง ร่วมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนา
หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนแล้ว และนาข้อมูลมาวิ เคราะห์หาปัญหา สาเหตุของปั ญหาเรียบร้อยแล้ว ก็นามา
อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ การกาหนดวิธีการและแนวทางการ
ดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพื่อการวิจัย มิติที่สาม ร่วมดาเนินการ เป็นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการดาเนิ นการพัฒนา หรือเป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน รวมทั้งการ
เข้าร่วมในการบริหารงาน การประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีที่มีความจาเป็น มิติที่สี่ ร่วมรับผลประโยชน์
โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดการแจกจ่ายผลประโยชน์จากกิจกรรมการวิจัยในชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียม เสมอ
ภาคกัน และมิติที่ห้า เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงานวิจัย และผลของการพัฒนาจากการดาเนินการไป
แล้วว่าสาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดอย่างไร เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที และ
นาข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการดาเนินการต่อไป การเปิดให้ประชาชนหรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วม
กระบวนการวิจัยนั้น นับได้ว่าเป็นคุณค่าโดยแท้ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ ซึ่งก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการ
พัฒนา
ไพโรจน์ ชลารักษ์ อธิบายไว้ว่า หากพิจารณาในรูปของกระบวนการวิจัย การมีส่วนร่วมของฝุายต่าง ๆ สามารถ
ระบุได้ตามลาดับขั้นหรือกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมได้หลายขั้นตอน ซึ่งช่วยให้เห็นบทบาทหน้าที่ของ
ผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละฝุายได้อย่างชัดเจน และในทางปฏิบัติแล้ว กระบวนการวิจัยก็ต้องดาเนินไปโดยความร่วมมือกับทา
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นลาดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการ (ไพโรจน์ ชลารักษ์, 2549) ดังต่อไปนี้
1) ขันการศึกษาบริบท ในขั้นนี้ นัก วิจัยจะทาการกาหนดพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่จะทาการศึกษาวิจัยเพื่อท า
ประชาคม โดยมีนักพัฒนาประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วม และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย
2) ขันก้าหนดปัญหา ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยสรุปคาถามหรือปัญหา รวมทั้งอธิบายเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการ
แก้ไขปัญหาให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจตรงกัน ส่วนนักพัฒนาทาความเข้าใจประเด็นปัญหาละมองถึง
ผลของการวิจัยได้อย่างชัดเจน และครอบคลุมส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ และชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ ข้อมูล และแสดง
ความคิดเห็น/ความต้องการ
3) ขันการวางแผนปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงานวิจัยให้ชัดเจน รวมทั้งระบุ
ด้วยว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาวิจัยแต่ละฝุายจะมีส่วนร่วมอะไร และอย่างไร เมื่อใดบ้าง พร้อมทั้งแผนการปรั บปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการวิจัย ส่วนนักพัฒนาจะเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยโดยติดตามผลการดาเนินงานวิจัยทุกขั้นตอน และคอย
ตรวจสอบผลของการดาเนินงานว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามแผนหรือเปูาหมาย หรือมีสิ่งใดที่เกิดแทรกซ้อนขึ้นมา
หรือไม่ โดยชาวบ้านนั้น จะเข้ามีส่วนร่วมลงมือในการปฏิบัติงานวิจัยตามแผน และตรวจสอบผลว่าพึงพอใจหรือไม่
4) ขันการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย ในขั้นนี้ นักวิจัยที่ส่วน
ร่วมโดยการพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยข้ อมูลจากทุกฝุาย แล้วนามาทาการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย โดยนักพัฒนาจะเข้ามีส่วนร่วมด้วยการตรวจสอบผลการปฏิบัติ
งานวิจัยและประเมินว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเปูาหมายหรือไม่ เป็นต้น และประชาชนหรือชาวบ้านจะเข้าร่วมด้วยการรับรู้
ถึงการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตามที่นักวิจัยกาหนด รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่แสดงถึงความพึงพอใจและ
ความสาเร็จของการดาเนินการวิจัย
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5) ขันการสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะทาการสรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัยออก
เผยแพร่ นักพัฒนามีส่วนร่วมด้วยการรับทราบและตรวจสอบประเมินผลการวิจัยว่าประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด มี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับผลของการวิจัยว่าพึงพอใจและได้ผล
ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และแสดงความคิดเห็นอื่นประกอบข้อมูลด้วยว่าเพราะเหตุใด

นักวิจัย/นักวิชาการ

ผู้กาหนดนโยบาย

นักพัฒนา

ชาวบ้าน

ภาพที่ 3 การมีส่วนร่วมของฝุายต่าง ๆ ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม
ในแง่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น สุภางค์ จันทวานิช อธิบายไว้ว่า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น เป็นการผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยของนักวิจัย และวัตถุประสงค์
ของนักวิจัยและนักพัฒนา ควบคู่ไปกับความต้องการความรู้ และประสบการณ์ของผู้ถูกวิจัย ดังนั้นการดาเนินการและผลของ
การวิจัยจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝุาย ซึ่งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มักจะประกอบไปด้วยบุคคล 3 ฝุาย
ประกอบด้วย (1) บุคคลเป้าหมาย อาจเป็นผู้แทนของกลุ่มบุคคลเปูาหมาย หรือชุมชนที่จะทาการศึกษา ซึ่งถือว่าคนในชุมชน
หรือกลุ่มนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับตนเองดีที่สุด (2) นักวิจัย เป็นผู้แทนของนักวิชาการที่มีความสนใจในการวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งเป็นคนนอก
นักวิจัยนี้ เป็นฝุายผู้รู้และเชี่ยวชาญเรื่องแนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจัย และ
(3) นักพัฒนา เป็นกลุ่มผู้มีความรู้และมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งมักจะเป็นผู้แทนของฝุายรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งแม้ว่าเป็นคนนอก แต่ก็นับว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับบุคคลเปูาหมายของการพัฒนาหรือบุคคลกลุ่มแรกมากที่สุด
ซึ่งบางครั้งในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นักวิจัยและนักพัฒนาอาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ (สุภางค์ จันทวานิช,
2531)

ก่อนท้า PAR

นักวิจัย

นักพัฒนาหรือองค์กร
พัฒนานักวิจัย

ชาวบ้าน
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ก

ชาวบ้าน

หลังท้า PAR
นักพัฒนาหรือองค์กร
พัฒนาเอกชน

นักวิจัย
นักวิจยั

ก

ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน นักวิจัย นักพัฒนาหรือเอกชนก่อนและหลัง
2. การท้าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากแผนภาพดังกล่าวข้างต้น สุภางค์ จันทวานิช อธิบายไว้ว่า วงกลม
แต่ละวง คือโลกทัศน์หรือวิธีการมองปัญหาของคนแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งวิธีการมองนี้ย่อมแตกต่างกับไปตาม
กรอบแนวความคิดที่แต่ละบุคคลยึดถือ ซึ่งภายหลังจากที่มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วมแล้ว บุคคลทั้งสามกลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยนักวิจัย ชาวบ้านหรือบุคคลกลุ่มเปูาหมายและนักพัฒนา จะมีความเข้าใจถึงปัญหาและความเข้าใจร่วมกันในการ
พัฒ นาซึ่งเป็ นรากฐานที่ สาคัญ สาหรั บความส าเร็จ ในการพั ฒ นา และเป็ นจุ ดเริ่ม ต้น ของโครงการต่า ง ๆ ของชุ มชนและ
ปฏิบัติงานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 2531)
ขันตอนในการด้าเนินการวิจัย
นักวิชาการได้ให้มุมมองในเรื่องขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมี ดังนี้
1) ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase)
ในระยะนี้ เป็นการเตรียมชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญและ
เป็นแก่นแกนหลักของการวิจัยแบบนี้ โดยการดาเนินงานขั้นตอนนี้มีจุดมุ่งเน้นสาคัญที่จะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัย
ผู้นาชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่จาเป็นต้ องเกี่ยวข้อง ในขั้นเตรียมการนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย
กล่าวคือ
1.1) การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ดีที่สุดคือ
การปฏิบัติตัวของนักวิจัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งนี้ นักวิจัยควรร่วมกิจ กรรมทุกอย่างของชุมชนซึ่งเป็น
เครื่องช่วยให้นักวิจัยสามารถทาความเข้าใจโลกทัศน์ของชาวบ้านได้ดีมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้วิจัยจะลงพื้นที่เพื่อไปพบกับ
บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่มีส่วนสาคัญและเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานวิจัย หรือเป็นประชาชนกลุ่มเปูาหมายของการวิจัย
พูดคุยแนะนาตัวเองเพื่อให้ทุกฝุายได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เปูาหมายและความต้องการส่วนร่วมของชาวบ้านในกิจกรรมการ
วิจัย อันจะช่วยให้ชาวบ้านเกิดความไว้วางใจ
1.2) การส้ารวจ ศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลที่
เป็นลักษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ภายในชุมชน รวมถึงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมือง ซึ่งโดยมากแล้ว ผู้วิจัยจะใช้แบบสังเกต สมุดบันทึก และถ่ายภาพสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กรพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
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1.3) คัดเลือกชุมชน (Selecting Community) ได้เสนอความเห็นไว้ว่า โดยทั่วไปแล้ว การคัดเลือกชุมชนจะ
ยึดหลักการเลือกชุมชนที่ด้วยโอกาสในการพัฒนา (Disadvantage Community) เพื่อเปูาหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิต
และสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพัฒนากับชุมชนอื่น
1.4) การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community) ข้อมูลชุมชนนับเป็นสิ่งสาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
นามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจกาหนดพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรเป็นข้อมูลที่มีรอบด้าน สาหรับแหล่งข้อมูล
ในขั้นตอนนี้อาจมาจากส่วนราชการเช่นข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลจานวนประชากรและบุคคลที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และอาจเป็นข้อมูลที่องค์กรพัฒนาเอกชนรวบรวมไว้ หรือนักวิจัยจะดาเนินการเก็บ
ข้อมูลเองโดยการสารวจชุมชน (Community Surveying)ก็ได้
1.5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ในขั้นตอนนีม้ ักถูกกาหนดให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของระยะก่อน
การวิจัย โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการดาเนินการวิจัยซึ่งเป็นระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานที่ดีเพื่อความ
สะดวกต่อการดาเนินงานวิจัย ในส่วนของการเตรี ยมคนนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นแกนนาในการ
ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับนักพัฒนาและคณะผู้วิจัย ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว มักจะมีการเตรียมคน 3 กลุ่ม คือ เตรียมคนในชุมชน
คณะนักวิจัยมักจะลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้า นรู้จักและคุ้นเคยกับกระบวนการและการ
ดาเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนและรวดเร็ว เตรียมนักพัฒนา ด้วยการประชุมร่วมกับนักพัฒนาซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
คนกลุ่มนี้หมายถึง ผู้นาชุมชน พัฒนากรอาเภอหรือพัฒนาการอาเภอประจาตาบล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น ปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรพัฒนาภายนอกที่มีความสนใจศึกษาร่วมกัน กิจกรรมสาคัญของการดาเนินงานใน
ขั้นตอนนี้คือการประสานความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจในกรอบของการทางานวิจัย และการหารือแนวทางพัฒนาชุมชน
ซึ่งมักจะรวมถึงการประสานงานเรื่องการใช้สถานที่ดาเนินการประชุ มด้วย และ เตรียมนักวิจัย ด้วยการประชุมปรึกษากัน
เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจตรงกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายในการทางานวิจัย
ส่วนการเตรียมเครือข่ายความร่วมมือนั้น งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหลายชิ้นได้ใช้วิธีการให้ครู
ผู้วิจัย/นักวิจัยทาการประสานกับองค์กรภาครัฐและหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดาเนิน
งานวิจัย การเตรียมเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ จะเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้กระบวนการวิจัยดาเนินไปได้ด้วยดี
2) ระยะด้าเนินการวิจัย (Research Phase) ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยคือ
2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) ในชั้นนี้ เน้นการศึกษา
วิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community Education Participation-CEP) โดยเน้นไปที่กระบวนการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยวิธีการจะใช้การอภิปรายถกปัญหา (Dialogue) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ทั้งที่เป็น
การสนทนาแลกเปลี่ยนระดับบุคคลและระดับกลุ่มบุคคล เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน ( Need
Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร (Resource Assessment) ที่มีอยู่ในนุชมชน ทั้งที่
เป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะนาทรัพยากรมาใช้ในการกาหนดแผนเพื่อ
การจัดโครงการต่อไป
2.2) การพิ จ ารณาความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ (Project Appraisal and
Identification) เมื่อมีการวิเคราะห์โครงการโดยการประเมินความต้องการของชุมชน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี่ในความ
เป็นจริงมักจะมีหลายแนวทาง ชาวบ้านและนักวิจัยจะต้องพิจารณาร่วมกันว่าวิธีการแก้ไขปัญหาใดที่เหมาะสมกับท้องที่ หรือมี
ความเป็นไปได้ โดยชาวบ้านควรรีบทบาทหลักเข้ามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น และกาหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดาเนินการ
2.3) การก้าหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรมในช่วงนี้จะเป็นกระบวนการ
ติดสินใจร่วมกันเพื่อคัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการ ดังนั้น เพื่อความมั่นใจว่าโครงการที่ได้รับ การตัดเลือก
เป็นโครงการและกิจกรรที่ต้องดาเนินการ ดังนั้น หลังจากที่ผ่านขั้นตอน 2.1 มาแล้ว ผู้วิจัยควรจะต้องใช้วิธีการกระตุ้นให้
ชาวบ้านมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหา การกาหนดโครงการ และกิจกรรมที่จะดาเนินการ
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2.4) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนที่สาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยคาถามที่
ผู้วิจัยจะต้องใช้ถามกันในกลุ่มหรือในคณะทางานเพื่อการดาเนินการในชั้นนี้คือ ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
ในแงปั ญ หาอุ ป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนนี้ โดยทั่ ว ไปมั ก เป็ น ประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นใน
กระบวนการวิ จั ย จากประสบการณ์ ข องผู้ เ ขี ย นพบว่ า ความไม่ ส นใจเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นจ านวนไม่ น้ อ ย
นอกเหนือไปจากการขาดความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกระบวนการและผลประโยชน์ของการทาวิจัยแล้ว ยังปรากฏด้วยว่า
ชาวบ้านมักมองเห็นการวิจัยเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่เกี่ยวอะไรนักกับปากท้องที่จะต้อง
ทามาหากินเป็นประจาวัน ประกอบกับธรรมชาติของการวิจัยแบบนี้ที่มักไม่มีการจ่ายตอบแทนเป็นเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การวิจัยด้วยแล้ว การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาผลของการวิจัยไปสู่การปฏิบัติแล้วก็
ยิ่งห่างไหลจากบริบทชีวิตประจาวันของเขาออกไปมากขึ้น การเข้าร่วมงานวิจัยของชาวบ้าน จึงเป็นไปโดยเน้นการรับฟังสิ่งที่
ผู้วิจัย และนักพัฒนาพูดเป็นหลัก ผลสืบเนื่องประการต่อมาคือ บุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ก็มักจะ
ได้ชาวบ้านที่เป็นพวก “ขาประจา”ที่มักอยู่ในวงข่ายอิทธิพล (Sphere of Influence) ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือการเมือง
ท้องถิ่น มาเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลให้สุดท้ายแล้ว ผลของการวิจัยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความชอบธรรมให้แก่การดาเนิน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาของภาครัฐดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase)
เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการการวัดผลสาเร็จของโครงการ ซึ่งหากโครงการมีสามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
และอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความไม่ประสบผลสาเร็จของโครงการได้
3. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (ณัฐกร สงคราม, 2553)
จากนิยามของ “มัลติมีเดีย ” ที่หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ผสมผสานรูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ก่อ ให้เ กิ ด การรับ รู้ ที่ หลากหลายต่ อ กลุ่ม เปูา หมาย ไม่ว่ า จะเป็ นการมองเห็ น ข้ อความ ภาพ การ ได้ยิ น เสีย ง หรื อ กระทั่ ง
ความสามารถในการโต้ตอบกับสื่อ ทาให้มัลติมีเดียถูกนามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย ทั้งในลักษณะสื่อ
ประกอบการบรรยายของผู้สอนในชั้นเรียน และสื่อสาหรับผู้เรียนนาไปใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
คาว่า “มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ” (Multimedia for Learning) นักการศึกษาให้ความหมายว่าเป็นโปรแกรม
มัลติมีเดียที่พัฒนาในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted Instruction: CAI) ซึ่งนาเสนอเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากแผ่น ซีดีรอม โปรแกรมบทเรียนผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบมัลติมีเดีย ต่อมาเมื่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทางการศึกษาก็ได้นามาเป็นช่องทางในการเผยแพร่บทเรียนมัลติมีเดีย
เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่ มเปูาหมายได้กว้างและสะดวกกว่า ซีดีรอม อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ทาให้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ถูกนาไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction : WBI) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นต้น
ความสาคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ มัลติมีเดียกลายมาเป็นสื่อที่มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ของการเรียนการสอน ดังนี้
1) สร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการนาเสนอที่หลากหลาย สวยงาม สามารถ
ดึงดูดและคงความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดความคงทนในการจดจา เพราะรับรู้ได้จากหลายช่องทางทั้งภาพและเสียง
2) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิ บายสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรม
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถทบทวนบทเรียนซ้าได้ตามความต้องการและความแตกต่างในแต่ละบุคคล
3) มีการออกแบบใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องมีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างชานาญ แค่มีพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้ หรือเพียงได้รับคาแนะนาเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้
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4) การโต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้ข้อมูล
ปูอนกลับทันที เปรียบเสมือนการเรียนรู้จากตัวครูผู้สอนเอง
5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถวางแผนการเรียน แก้ปัญหา และฝึกคิดอย่างมี
เหตุผล
6) การที่สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้เรียนและเสริมแรงให้อยากเรียนต่อ
7) ประหยัดกาลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจาเป็นที่จะต้องใช้ผู้สอนที่มีประสบการณ์สูงหรือใน
สาขาที่ขาดแคลน หรือเครื่องมือราคาแพงหรืออันตราย ทาให้ครูมีเวลามากขึ้นในการช่วยเหลือผู้เรียนที่ประสบปัญหา
8) เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในวงกว้าง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท เพราะสามารถส่งโปรแกรม
บทเรียนไปไปยังทุกสถานที่ที่มีคอมพิวเตอร์ได้ หรือในชนบทที่ห่างไกลก็สามารถส่งไปยังศูนย์กลางของชุมชนต่าง ๆ
คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การเรี ย นรู้ คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
(Computer-assisted Instruction: CAI) ซึ่งเป็นมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตและ
ยังคงมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน คุณลักษณะดังกล่าวถือเป็นหลักพื้นฐานที่สามารถนาไปใช้เป็นเกณฑ์
เบื้องต้นที่จะพิจารณาว่าสื่อใดเป็นหรือไม่เป็นมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประการ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง,
2541) ดังนี้
1) สารสนเทศ (Information) บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูจ้ ะประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการ
เรียบเรียงเป็นอย่างดี มีประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการนาเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้
2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้สามารถตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเกิ ดจากเพศ อายุ บุคลิกภาพ สติปัญญาความสนใจพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันออกไป
บทเรียนควรมีความยืดหยุ่นมากพอที่ผู้เรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนที่
เหมาะสมกับตนได้ คนเก่งคนอ่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ต่างกัน
3) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้มีการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียน โดยอาศัยการคลิกเมาส์ส่วนต่าง ๆ ในหน้าจอ หรือการพิมพ์ข้อความลงไป เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมกับ
บทเรียน บทเรียนมัลติมีเดียที่ดีจะต้องเอื้ออานวยให้เกิดการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรมอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้ง
บทเรียน อนุญาตให้ผู้เรียนเพียงแค่คิดเปลี่ยนหน้าจอไป เรื่อย ๆ ทีละหน้า ไม่ถือเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้
แต่ต้องให้ผู้เรียนได้ใช่เวลาในส่วนช่วยในการสร้างความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรมการเรียนนั้น ๆ ใน
ปัจจุบันความหมายของปฏิสัมพันธ์ครอบคลุมไปถึงการปฏิสัมพั นธ์ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกัน หรือผู้เรียนกับผู้สอน
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4) ผลการปูอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้มีการให้ผลการ
ปูอนกลับโดยทันทีหลังจากผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน เช่น การกล่าวต้ อนรับหลังจากผู้เรียนพิมพ์ชื่อตนเองลงไปในหน้า
ลงทะเบียน การเฉลยคาตอบหลังจากการทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งที่ช่วยใน
การกระตุ้นให้ผ็เรียนอยากที่จะเรียนรู้
ลักษณะของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ที่ดี ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ดี 12 ประการ (สุขเกษม
อุยโต, 2540) ดังต่อไปนี้
1) ควรสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะ ตลอดจนทัศนคติตามที่ผู้สอน
กาหนดไว้ โดยตัวผู้เรียนสามารถประเมินผลได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ละข้อหรือไม่
2) ควรเหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน สอดคล้องกับระดับความรู้ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ไม่ยากหรือ
ง่ายจนเกินไป
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3) ควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้ได้มากที่สุดการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ควรมีประสิทธิภาพมากกว่า
เรียนจากหนังสือ เอกสาร ตาราต่าง ๆ เพราะสามารถสื่อสารกับผู้เรียนได้สองทาง
4) ควรมีลักษณะการสอนเป็นการเรียนการสอนรายบุคคล โดยผู้เรียนสามารถเลือ กเรียนหัวข้อที่ตนเอง
ต้องการและข้ามบทเรียนที่ตนเองเข้าใจแล้วได้ แต่ถ้าเรียนไม่เข้าใจก็สามารถเรียน ซ่อมเสริมจากข้อเสนอแนะของคอมพิวเตอร์
ได้
5) คานึงถึงความสนใจของผู้เรียน ควรมีลักษณะเร้าความสนใจตลอดเวลา เพราะจะทาให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนอยู่เสมอ
6) สร้างความรู้สึกในทางบวกกับผู้เรียน ควรให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน เกิดกาลังใจ และควรหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษ
7) ควรมีการแสดงผลการปูอนกลับไปยังผู้เรียนให้มาก โดยเฉพาะการแสดงการปูอนกลับในทางบวกจะทาให้
ผู้เรียนชอบ และไม่เบื่อง่าย
8) ควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทางการเรียนการสอน ปรับปรุงให้ง่ายต่อกลุ่มผู้เรียน เหมาะสม
กับการจัดตารางเวลาเรียน สถานที่ติดตั้งเครื่องเหมาะสม และควรคานึงถึงการใส่เสียง ระดับเสียงหรือดนตรีประกอบควรให้
เป็นที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนด้วย
9) ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนอย่างเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงคาถามที่ง่ายและตรงเกินไป ควร
หลีกเลี่ยงคาหรือข้อความในคาถามที่ไม่มีความหมาย การเฉลยคาตอบควรชัดเจนไม่คลุมเครือและไม่ก่อให้เกิดความสับสน
10) ควรใช้ลักษณะของคอมพิวเตอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ควรนาเสนอบทเรียนในรูปแบบตัวอักษรเพียง
อย่างเดียว ควรใช้สมรรถนะของคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ เช่น การนาเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวผสมตัวอักษร หรือใช้แสง เสียง
เน้นความสาคัญที่วลีต่าง ๆ เพื่อขยายความคิดของผู้เรียนให้กว้างขึ้น
11) ควรอยู่บนพื้นฐานของการออกแบบการสอน ได้แก่ การตั้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน การสารวจทักษะที่
จาเป็นต่อผู้เรียน การจัดลาดับขั้นตอนของการสอนอย่างเหมาะสม มีแบบฝึกหัดอย่างพอเพียง มีการวัดผลและแสดงผล
ปูอนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบ และให้มีการประเมินผลการเรียนขั้นสุดท้าย เป็นต้น
12) ควรมีการประเมินผลในมุมมองต่างๆ อาทิ การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของบทเรียน การประเมิน
คุณภาพด้านการออกแบบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หรือการประเมินทัศนคติของผู้เรียน เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสาหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่น
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้เรียนจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยระเบียบวิธีการวิจัยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
1. ขันของการเตรียมการ
1.1 ประสานงานพืนที่ ผู้วิจัยดาเนินการกิจกรรมการประสานงานพื้นที่จากความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบุรี และอาศัยความคุ้นเคยของคนพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงชุมชน เพื่อคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย โดยศึกษาข้อมูล
พื้นฐานของพื้นที่ดังกล่าว ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางชีวภาพ ข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม ลักษณะการ
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ดาเนินชีวิต และวิถีประเพณีวัฒนธรรม พบว่า บริเวณพื้นที่บ้านยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็น
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงสะกอที่ยังคงมีดาเนินชีวิตแบบวิถีของชาวกะเหรี่ยง ได้แก่ ลักษณะของการปลูกสร้างบ้านเรือน การนับถือผี
หรือ การประกอบพิธีกรรมที่สาคัญยังพบเห็นอยู่บ้าน นอกจากนี้ด้วยความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน คือพระครูสุนทรวัชการ เจ้า
อาวาสวัดลิ้นช้าง ที่ยังคงให้มีการอนุรักษ์วิถีการดาเนินชีวิตแบบชาวกะเหรี่ยง
1.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ผู้วิจัยพัฒนาการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการทากิจกรรมกับ ชุมชนท้องถิ่น
อาทิ สร้างบ้านดินให้น้อง ศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก บ้านยางน้ากลัดเหนือ สร้างพระพุทธรูปวัดยางน้ากลัดเหนือ การสร้างฝาย
ชะลอน้าแหล่งน้าซับของแม่น้าเพชรบุรี เป็นต้น (ดังภาพที่ 5-7)

ภาพที่ 5 กิจกรรมสร้างบ้านดินให้ศูนย์เด็กเล็ก
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม เมื่อวันที่ เดือน 25 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาพที่ 6 กิจกรรมสร้างพระพุทธรูปวัดยางน้ากลัดเหนือ
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม เมื่อวันที่ เดือน 26 มกราคม พ.ศ. 2557
จากการดาเนินการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแล้ว ผู้วิจัยพัฒนาเวทีการมีส่ วนร่วมกับชุมชนโดยเปิดโอกาสให้
ชุมชน และชาวบ้านได้ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตทางวัฒนธรรม ผู้วิจัยในฐานะของสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนและร่วมด้วยช่วยแชร์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อาศัยกระบวนการจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่น และการสร้าง
ประเด็นปัญหาที่สาคัญเพื่อการแก้ไขปัญหา จากการดาเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนบ้าน
ยางน้ากลัดเหนือ ด้วยความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง ผู้นาชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และ
ชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงท้องถิ่น (ดังภาพที่ 8)
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ภาพที่ 7 กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้า
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นางสาวสุวพร ปิ่นแก้ว เมื่อวันที่ เดือน 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

ภาพที่ 8 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ที่มา: ภาพถ่ายโดย นางสาวพุธิตา แก้วกระจ่าง เมื่อวันที่ เดือน 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
จากการดาเนินการองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการ เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาท้องถิ่นของชุมชนสู่
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นปัญหาที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ประเด็น
หลักมุ่งเน้นปัญหาเรื่องของการใช้ภาษาท้องถิ่น หรือ ภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของชาวกะเหรี่ยงปัจจุบันมีการ
ใช้เฉพาะบางกลุ่มคน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกไปทางานนอกพื้นฐาน ส่งผลให้วัยเด็ก หรือวัยทางานไม่นิยมใช้ภาษา
กะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้จากการสอบถามด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างกับชุมชนในพื้นที่แสดงให้เห็นกระแส
ค่านิยมของสังคมเมืองที่ปัจจุบันจะมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของภาษา ภาษากะเหรี่ยงถูกมองเป็นภาษาที่ล่าหลัง ชาวบ้าน
บางกลุ่มคนในท้องถิ่นมองว่าการเรียนรู้ภาษากลาง หรือ ภาษาไทยเป็นสิ่งที่จะช่วยยกระดับฐานะหรือความมีหน้ามีตาในสังคม
ในช่วงระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมาทางชุมชนโดยผู้นาชุมชนร่วมมือกับทางสถานศึกษา หรือ โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดเหนือจึง
จัดให้มีการเรียนการสอนภาษากะเหรี่ยงขึ้นโดยอาศัยชาวบ้านที่มีความรู้ แต่ยังคงขาดการประยุกต์ใช้ หรือการสร้างตระหนักรู้
ถึงคุณค่าของภาษาท้องถิ่นที่สาคัญส่งผลให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ต่อเนื่อง จากประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นผู้วิจัยจึงเสนอ
แนวคิดในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่น
2. ขันลงมือวิจัยร่วมกับชุมชน
2.1 การศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชน ผู้ วิ จั ย รวบรวมผลจากการจั ด การองค์ ค วามรู้ ข องการ
ดาเนินการครั้งที่ผ่านมา และศึกษาความต้องการจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่ ชาวบ้าน และผู้นาชุมชน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสืบเสาะหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เนื่องจากเป็นการดาเนินการครั้งแรกผู้วิจัยจึง
ดาเนินการเป็นผู้ช่วยในการจัดเก็บเอกสารสาหรับรวบรวมความต้องการของชุมชน
2.2 การก้าหนดปัญหา จากความต้องการของชุมชน หรือ โจทย์ของชุมชน ได้แก่ (1) การอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (2) การพัฒนาอาชีพบนพื้นฐานของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (เรียงลาดับตามความสาคัญของปัญหาและความเร่งด่วน) จากประเด็นโจทย์ของชุมชนข้างต้น ผู้วิจัยนา
ประเด็นของการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมมาเป็นปัญหาหลัก จากนั้นนาความต้องการมาวิเคราะห์ความ
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เป็นเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านเทคนิค ด้านงบประมาณ และระยะเวลา
รวมถึงการประเมินทรัพยากรของชุมชน เพื่อวางแผนการทาโครงการต่อไป
2.3 ร่วมออกแบบการวิจัย ผู้วิจัยให้ชุมชนร่วมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยศึกษาจากวิธีการแก้ไขปัญหาเดิม
พบว่าแต่เดิมแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาอยู่ในรูปแบบของการสอนจากปราชญ์ท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญด้านภาษา จาก
การสอบถามปัญหาจากการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่านักเรียนหรือผู้เรียนขาดความสนใจและผู้เรียนยังไม่เห็นความสาคัญของ
ภาษาท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงนาเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยในการแก้ไขปัญหา นั่นคือ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ลักษณะของมัลติมีเดียผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ เหตุผลทีเลือกวิธีการดังกล่าวเนื่องจากความพร้อมของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงพัฒนา “สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังกาหนดสมมติฐานของงานวิจัย คือ “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทางภาษาเพิ่มมากขึ้น”
กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียน หรือ ผู้สนใจภายในท้องถิ่น
ตัวแปรต้น
คือ สื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมข้อมูล
ตัวแปรตาม
คือ ประสิทธิภาพของการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์
วิธีการทดสอบประสิทธิภาพใช้เครื่องมือแบบสอบถามประสิทธิภาพของการใช้งาน จากนั้นนาผลมาวิเคราะห์
วางแผนปรับปรุงต่อไปร่วมกับชุมชน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและน้าเสนอต่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและร่วมกันยืนยัน และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล พร้อมกับเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ต่อการนาผลการวิจัยไปวางแผน หรือโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่อไป
3. ขันพัฒนา
3.1 ก้าหนดโครงการ ผู้วิจัยกาหนดโครงการวิจัย โดยจัดทาโครงร่างงานวิจัยเสนอคณะกรรมการของคณะเพื่อ
พิจารณาขออนุมัติดาเนินงานวิจัย พร้อมทั้งงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ประสานงานกับทางชุมชนโดยผู้นาชุมช น
เกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่สาคัญ ได้แก่ คาศัพท์ท้องถิ่นจาแนกตามหมวด ประโยคทักทาย ฯลฯ สาหรับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม
3.2 การปฏิ บัติแ ผนงานที่ ก้า หนด ผู้ วิ จั ยด าเนิ น การตามกรอบระยะเวลาของการวิ จั ย ทั้ งนี้ก ารพั ฒ นาการ
ดาเนินงานดาเนินการตามวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle SDLC) บนพื้นฐานของ
แบบจาลองต้นแบบ (Prototyping Model) ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของสื่อที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคาศัพท์ของภาษากะเหรี่ยง ข้อมูลวิถีการดาเนินชีวิต บันทึกเสียง
ของคาศัพท์ หรือรูปแบบของโครงสร้างทางภาษา ตลอดจนวิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้านกะเหรี่ยงพื้นที่จานวน 25 หลังคา
เรือน และวิเคราะห์ความต้องการของสื่อเพื่อใช้งานต่อไป การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านกะเหรี่ยงพื้นที่บ้านยางน้ากลัด
เหนือส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อการอุปโภค และบริโภค ส่งผลให้ชาวบ้านมีวิถีการดาเนินชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การปฏิบัติแผนงานตามที่กาหนด มีดังนี้
1) รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านท้องถิ่นชาว
กะเหรี่ยงพื้นที่ จานวน 5 ท่าน ผู้วิจัยทาการสรุปข้อมูลที่จาเป็น ได้แก่ ลักษณะวิถีการดาเนินชีวิต ลักษณะทางกายภาพ การ
แต่งกายของชาวกะเหรี่ยงพื้นที่ คาศัพท์ที่เลือกใช้เป็นคาศัพท์พนื้ ฐาน รวมถึงประโยคพื้นฐาน
2) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาตัวต้นแบบ (Prototyping) จากความต้องการของชุมชน และการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ และออกแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยนาความต้องการจากผู้ใช้งาน การออกแบบเชิงวัตถุด้วยภาษา
ยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language) สร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างการพัฒนา และความต้องการของซอฟต์แวร์
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ได้แก่ แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) แบบแผนภาพลาดับงาน (Sequence Diagram) และแผนภาพคลาส (Class
Diagram) รวมถึงการพัฒนาการเรื่องราว (Story Board)
ผู้วิจัยจึงพัฒนาตัวต้นแบบสื่อมัลติมีเดียโดยออกแบบสื่อมัลติมีเดียให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
ของท้องถิ่น ได้แก่ การออกแบบตัวละคร การออกแบบฉาก การจัดหมวดหมู่ของการเรียนคาศัพท์ (เช่น หมวดร่างกาย ผัก
ผลไม้ เป็นต้น) การออกแบบแบบคาถามสาหรับทดสอบก่อน-หลังเรียน และการออกแบบการสื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น
ประเพณีข้าวห่อ ประเพณีเวียนศาลา ฯลฯ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาตัวต้นแบบไปให้ชาวบ้าน และชุมชนร่วมพิจารณาความถูกต้อง
ของกระบวนการทางาน และการออกแบบตามความต้องการของชุมชน กรณีตัวต้นแบบไม่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ผู้วิจัยดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตัวต้นแบบจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการถัดไป

ภาพที่ 9 แผนภาพยูสเคสของสื่อมัลติมเี ดีย
3) พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยดาเนินการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จากการ
พัฒนาตัวต้นแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยสื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย หน้าหลัก คู่มือวิธีการใช้งาน แบบทดสอบก่อนเรียน คาศัพท์
เกม และประเพณีและวัฒนธรรม จากนั้นทาการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยทาการทดสอบระดับ
หน่วย (Unit Test : UI) และระดับรวม (Integration Test : IT) ขณะดาเนินการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเป็นไป
ตามที่กาหนด
4) ทดสอบประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดีย ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย โดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) และการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานสื่อมัลติมีเดีย (User Acceptance Test : UAT) ทั้งนี้การทดสอบสมมติฐานผู้วิจัย
ดาเนินการทดสอบกับกลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
5) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย รวมถึงการติดตามประเมินผลงานพัฒนา ผู้วิจัยจัดให้มีการอบรมเพื่อการพัฒนา
สื่อด้วยโปรแกรมอะโดบีเฟรช นอกจากนี้ผู้วิจัยดาเนินการติดตามผลการพัฒนาสื่อ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ รอบ 3 เดือน
และรอบ 6 เดือน
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยมีโครงสร้างการทางานของสื่อมัลติมีเดีย การเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา
ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 6 ส่วน และผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แสดงดังภาพที่ 10-11
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ภาพที่ 10 โครงสร้างการทางานของสื่อมัลติมีเดีย

ภาพที่ 11 ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
นอกจากนี้การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบระดับหน่วย
ย่อยและหน่วยรวม พบว่า สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบการ
ทางานของสื่อเพื่อการทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานโดยอาศัยการ
ทดสอบแบบที (t-Test) จากวิธีการสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบหาความพึงพอใจการใช้งานสื่อด้วยแบบประเมินสื่อ โดยมี
รายละเอียดการทดสอบดังนี้
= 0.05 , df = 11
จากการทดสอบพบว่า ค่า t วิกฤตจากการคานวณตารางค่าที ที่ระดับนัยสาคัญ
= 2.2010 เมื่อค่า t <
(1.86<2.2010) จึงสรุปว่ายอมรับสมมติฐาน ดังนั้น สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการเรียนรูว้ ัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นมากขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้
ทาการทดสอบประสิทธิภาพคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียตามเกณฑ์ 80/80 จากการทดสอบพบว่าค่าประสิทธิภาพคุณภาพสื่อ
ตามเกณฑ์อยู่ที่ 85/83 แสดงให้เห็นว่าสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่นมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
กับผู้เรียน
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การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเฉพาะประเด็นหลักการประเมินสื่อมัลติมีเดีย พบว่า เมื่อพิจารณาเกณฑ์
จากการประเมิน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.54 นอกจากนี้เมื่อ
พิจารณาเกณฑ์ค่าเฉลี่ยจะเรียงจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดดังนี้ ด้านสื่อและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 มีระดับความ
พึงพอใจที่ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ด้านการออกแบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีระดับความพึงพอใจ
ที่ระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 และด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีระดับความพึงพอใจที่ระดับมาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 (ดังภาพที่ 11)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 11 ภาพ (ก) แผนภูมิแท่งแสดงแผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการใช้
งานสื่อมัลติมีเดียโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป และภาพ (ข) ส่วนของผู้เชี่ยวชาญ
สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
โดยศึกษาและพัฒนากระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมสาหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาท้องถิ่น จากการทดสอบสมมติฐาน
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนระหว่างชุมชน ชาวบ้าน
และนักวิจัย ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สื่อมัลติมีเดียยังช่วยให้ผู้ใช้งานได้
เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษากะเหรี่ยงมากขึ้น โดยสื่อมัลติมีเดียจะมีฟังก์ชันการทางานต่าง ๆ สาหรับการใช้งาน เช่น การ
เรียนรู้คาศัพท์ภาษากะเหรี่ยงตามหมวดต่าง ๆ การทาแบบทดสอบ การเล่นเกม และการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวกะเหรี่ยง ผ่านสื่อมัลติมีเดียสาหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษาโดยตรง นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของผู้เรียนจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น แสดงให้ว่ากระบวนการแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษาบ้านยางน้ากลัดเหนือ จังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือชุมชนตระหนัก เห็นคุณค่า ในการฟื้นฟู การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ทางภาษาท้องถิ่นบนพื้นฐานของการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งนี้งานวิจัยมีการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียและเผยแพร่สู่โรงเรียนใกล้เคียงชุมชน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ควรศึกษาและประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2.ควรปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียให้เหมาะสมกับช่วงชั้นวัย และมีการกาหนดเนื้อหาภาษาที่สอดคล้องกับชั้นปี

534

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เอกสารอ้างอิง
ณัฐกร สงคราม. (2553). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541). คุณลักษณะส้าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ในการออกแบบและพัฒนามัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู.้ กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. (2527). การมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล
นพพล สาเภาเงิน. (2552). กะเหรี่ยงหนองหญ้าปล้อง, สืบค้นเมื่อ 10 พฤษภาคม, 2559, จาก โอเคเนชั่น:
http://www.oknation.net/blog/krunoppol/2009/09/11/entry-1.
ไพโรจน์ ชลารักษ์. (2549). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารราชภัฎตะวันตก, 1(กรกฎาคม-ธันวาคม),17-23.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
สุขเกษม อุยโต. (2540). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวัติการถ่ายภาพหลักสูตรศิลปภาพถ่าย
ระดับปริญญาตรี. กรุงเทพฯ: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภางค์ จันทวานิช. (2531). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

535

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

พฤติกรรมการจ่ายยา Prednisolone จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Prednisolone Dispensing Behavior from Drugstores in Pranakorn District,
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สารวจพฤติกรรมการจ่ายยาเม็ด Prednisolone จากร้านขายยาในเขตพระนคร
กรุงเทพมหานครและ 2) เพื่อทดสอบหาสารสเตียรอยด์จากยาเม็ดที่ได้ รับมา ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างยาจากร้านขายยาในเขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร จานวน 68 ร้าน ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 ทาการวิเคราะห์การปนอยู่ของสเตียรอย์ใน
ยาเม็ด ด้วยชุดทดสอบสารสเตียรอยด์สาเร็จรูป (เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี) ผลการวิจัยพบว่า ร้านขายยา จานวน 8 ร้าน
คิดเป็นร้อยละ 11.8 ทาการจ่ายยาให้แก่ผู้ซื้อ และพบการปนอยู่ของสเตียรอยด์ในยา จานวน 8 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 100
ของตัวอย่างที่ได้มา จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ ถึงผลข้างเคียงและผลกระทบของการใช้ยาที่
มีสเตียรอยด์เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
คาสาคัญ: พฤติกรรม, การจ่ายยา, สเตียรอยด์

Abstract
This objectives of this research were to 1) surveillance of steroids dispensing behavior from
Drugstores in Pranakorn district, Bangkok and 2) screening for steroids in collected tablets from drugstores.
The researcher were collected drug sets from 68 drugs stores in the Pranakorn district, Bangkok during
October to December 2015. Analysis for steroid by steroid test kits (Immunochromatography technique).
The results found that 8 drug stores (11.8 percent) were dispensed tablets to customers. The finding was
suggest to publicize the side and adverse effects from steroid usage for improve health behavior of
people.
Keywords: Behavior, Dispensing, Prednisolone
บทนา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ
อย่างเป็นองค์รวมด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยการพัฒนาความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน (สานักนายกรัฐมนตรี, 2558: 48) อีกทั้งยังได้สอดคล้องกับแผน
พัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่กาหนดยุทธศาสตร์การ
มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้ง
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ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิผล สร้างจิตสานึกด้านสุขภาพให้สังคมมีการตื่นตัวให้ความสาคัญต่อ
สุขภาพ มีการสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี มีความปลอดภัยด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โภชนาการการประกอบอาชีพ
สร้างมาตรการทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่สาคัญ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการมีสุขภาพจิตที่ดี
(กระทรวงสาธารณสุข, 2558: 25)
คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) คือฮอร์โมนสาคัญที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตและมีฤทธิ์ในการใช้รักษาโรคได้
อย่างกว้าวขวาง ซึ่งนอกจากจะใช้เพื่อทดในในกรณีที่ร่างกายขาดฮอร์โมนคอร์ติโคสเตียรอยด์แล้ว ยังสามารถนาไปใช้รักษาโรค
ต่างๆได้โดยใช้เพื่อทดแทนระดับของฮอร์โมนในร่างกายที่มีการลดต่าลงเนื่องจากต่อม pituitary และต่อมหมวกไตเกิดการ
ทางานที่ผิดปกติไป หรือเพื่อหวังผลการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ต้านการอักเสบ การใช้ยาประเภทคอร์ติโคสเตียรอยด์ในการ
รักษาโรคต่างๆนั้นอาจทาให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยครั้งเช่น ภาวะความดันโลหิตสูง การติดเชื้อเรื้อรัง กระดูกผุ และ
ระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้น (กาพล ศรีวัฒนกุล, 2552: 415-416) ยากลุ่มนี้สามารถออกฤทธิ์ได้เร็ว มีรูปแบบของยาที่มีความ
หลายหลายเช่นรูปแบบยาพ่น, ยาฉีด, ยาทา และยารับประทาน ซึ่งตัวอย่างของ สเตียรอยด์ ในรูปแบบยารับประทานคือ
prednisolone และ dexamethasone และยังมีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง ป้องกันการอาเจียนจากการได้รับยารักษา
มะเร็ง โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็งของต่อมน้าเหลือง หรือโรคที่มีปริมาณแคลเซียมสูง (ณัฐวุธ สิบหมู่, 2552: 759) แต่สามารถ
ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) อีกทั้งยังมีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทเริ่มจากภาวะอารมณ์เคลิ้มสุข (euphoria)
หรือนาไปสู่ภาวะโรคจิต (psychosis) ได้ และเมื่อให้ในขนาดที่สูงจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิด
โรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ หรือทาให้เกิด cushing’s syndrome ที่มีอาการหน้ากลม (moon face) หลังมีโหนกของไขมัน
(buffalo hump) ขนดก (hirsutism) กล้ามเนื้อลีบ อ่อนแรง ผิวหนังบางและมีรอยแยก (red steroiae) ซึ่งเป็นผลจากการ
สลาย collagen อีกทั้งยังทาให้เกิดสิว (steroid acne) ได้ นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตทาให้ความดันโลหิต
สูงขึ้นและมีการดูดกลับเกลือแร่และน้าในร่างกายอีกด้วย(ณัฐวุธ สิบหมู่, 2552:452-454)
Prednisolone เป็ น glucocorticoids ที่ อ อกฤทธิ์ เ พิ่ ม การสั ง เคราะห์ lipocortin ซึ่ ง เป็ น โปรตี น ที่ ยั บ ยั้ ง
phospholipase A2 ทาให้ลดการปลดปล่อย arachidonic acid ออกจากเยื่อหุ้มเซลล์จึงลดการสังเคราะห์ prostaglandins
ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และสร้างเยื่อบุกระเพาะอาหาร อีกทั้งยังยับยั้งการสร้าง cytokines ต่างๆที่เหนี่ยวนาให้เกิด
การอักเสบมีขนาดการใช้ยาในผู้ใหญ่คือ 5-60 mg/day มีสูตรทางเคมีคือ C21H18O5 ยานี้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ใช้ยานี้เพื่อลดอาการอักเสบ รักษาเนื้องอก โรคตาอักเสบ หรือเพื่อกดภูมิคุ้มกัน ควรระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีการ
แข็งตัวของเลือดผิดปกติ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิต และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของระบบทางเดิ น อาหาร การให้ ย าชนิ ด นี้ ค วรให้ ร ะหว่ า งมื้ อ อาหารเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลข้ า งเคี ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ระบบ
ทางเดินอาหาร (คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา, 2542: 38; เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ และ จุฬาภรณ์ สมรูป, 2550: 480-481;
ปราณี ทู้ไพเราะ, 2551: 348-350; ณัฐวุธ สิบหมู่, 2552 : 759; Karch, A. M., 2008: 566; Wilson, B. A., Shannon, M. T.
and Shields, K. M., 2010: 1278-1279; Aschenbrenner, D. S. and Venable, S. J. ,2012: 1023; Edmunds, M. W.
and Mayhew, M. S., 2013: 578; Skidmore-Roth, L., 2014: 987; Lilley, L. L., Collins, S. R. and Synder, J. S.,
2014: 538; Comerford, K. C., 2015: 1170-1171; Kizior, R. J., Hodgson, B. B., 2015: 988-989; Karch, A.M., 2015:
988-989)
ยาสเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาควบคุมพิเศษ ซึ่งหมายความว่า
ยาสเตี ย รอยด์ เ ป็ น ยาแผนปั จ จุ บั น หรื อ ยาแผนโบราณที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศเป็ น ยาควบคุ ม พิ เ ศษ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ.ศ. 2510 มาตรา 4 ที่สามารถควบคุมการส่งมอบยาได้ตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ
แผนปัจ จุบันหรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ หรือทาการจ่ ายยาจากสถานที่ข ายยาแผนปัจ จุบันที่ มีเภ สัชกรชั้น หนึ่งที่ มี
ใบอนุญาตประจาการอยู่ ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตลอดเวลาที่เปิดทาการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)แต่พบว่ามีการ
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จ่ายสเตียรอยด์ในยาชุดแก้ปวดเมื่อยและแก้ไข้หวัดหรือมีการนายาเม็ดสเตียรอยด์บดผสมกับยาลูกกลอน เพื่อหวังผลให้มี
ประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึ้ น จากการสารวจร้านขายยาที่จ่ายยา สเตียรอยด์ พบว่าร้านขายยามีการจ่ายยาสเตียรอยด์
ถึงร้อยละ 88.0 ในเขตกรุงเทพมหานคร และร้อยละ 46.0 ของยาชุดจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ (ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์, 2541 :
บทคัดย่อ) ข้อมูลและการกระจายยา prednisolone และ dexamethasoneในปี 2557 จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
แสดงให้เห็นว่า พบการกระจายยา prednisoloneในประเทศจากปริมาณ 110.60 ล้านเม็ดไปยังโรงพยาบาลและคลินิก
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 89.87 มี ป ริ ม าณที่ เ สี่ ย งรั่ ว ไหลไปใช้ ในทางที่ ไ ม่ เ หมาะสมร้ อ ยละ 10.12 และมี ก ารกระจ่ า ยยา
dexamethasoneในประเทศ จากปริมาณ 15.4 ล้านเม็ด ไปยังโรงพยาบาลและคลินิก คิดเป็น ร้อยละ 68.74 ปริมาณที่เสี่ยง
รั่วไหลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมร้อยละ 31.26 (สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 2557)
พระราชบั ญ ญั ติ ย าก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่ อ ควบคุ ม การจ าหน่ า ยยาชุ ด ไว้ ใ นมาตรา 75 ทวิ ข อง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2530 ห้ามมิให้ผู้ใดขายยาบรรจุเสร็จหลายขนานโดย
จัดเป็นยาชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาให้ผู้ซื้อใช้รวมกันเพื่อบาบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคใด
โรคหนึ่งโดยเฉพาะความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่เ ภสัชกรชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะใน
สาขาทันตกรรม ซึ่ งขายยาเฉพาะสาหรับคนไข้ ของตนและผู้ป ระกอบการบ าบัดโรคสั ตว์ซึ่ งขายสาหรับสั ตว์ซึ่ งตนบาบั ด
(กระทรวงสาธารณสุข, 2558) อีกทั้งประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 172 ง กาหนดแบบ
คาขอและใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ให้ผู้รับอนุญาตขายยาทุกประเภทจัดทาบัญชีการซื้อยา บัญชีการขายยา โดยยา
ควบคุมพิเศษแต่ละอย่างให้ใช้แบบ ข.ย. 10 ทุกครั้งที่มีการจ่ายยาสเตียรอยด์ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) เพื่อให้เหมาะสม
กับสถาณการณ์การระบาดของสารคอร์ติโคสเตียรอยด์ ในประเทศไทย โดยเฉพาะยา dexamethasone และ prednisolone
ซึ่งมีการปลอมปนในผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่างๆอันก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหา
ความมั่ น คงของประเทศ สมควรต้ อ งก ากั บ ดู แ ลการกระจายของยาดั ง กล่ า วให้ ค รบวงจร ด้ ว ยการก าหนดให้
ยา dexamethasone และยา prednisoloneและเกลือของยาดังกล่าวเป็นยาที่ต้องรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กาหนดให้ให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะที่เป็นขายส่งและผู้รับอนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุ บัน ที่ขาย
ยา dexamethasone และยา prednisolone ต้องจัดทารายงานตามแบบ ข.ย. 13 ทุก 4 เดือน ทั้งนี้ไม่รวมยาใช้ภายนอก
และยาใช้เฉพาะที่ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558)
มีรายงานพบการจ่ายยาสเตียรอยด์ในยาชุดของ กุสาวดี เมลืองนนท์ ศิรินทรา กอแสงเรือง อัฐวัฒน์ ไชยรบ ธิติ
นพศรี และยุทธนา จิระศักดิ์พิศาล (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่องการสารวจยาชุดในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
ยาชุดในจังหงวัดปทุมธานีได้แก่ยาชุดแก้ไข้หวัด แก้ปวดเมื่อย และแก้แพ้คัน รวมถึงตรวจหาชนิดยาในยาชุด ได้แก่ยาปฏิชีวนะ
และยาสเตียรอยด์เป็นการวิจัยเชิงสารวจระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2553 ด้วยกระบวนการลูกค้าจาลองเลือก
ตัวอย่างตามโควต้าและใช้วิธีสุ่มตามสะดวกโดยเลือกร้านขายยาและร้านขายสินค้าทั่วไป ผลการศึกษาพบว่าจากการสารวจ
ร้านขายยาจานวน 24 ร้านและร้านขายสินค้าทั่วไป 25 ร้าน จาก 18 ตาบลใน 7 อาเภอของจังหวัดปทุมธานีไม่พบว่ามียาชุด
จาหน่ายในร้านขายยา 12 ร้าน และร้านขายสินค้าทั่วไป 11 ร้าน แต่สารวจพบยาชุดทั้งสิ้น 47 ตัวอย่างได้ในร้ายขายยาพบ
21 ตัวอย่างและร้านขายสินค้าทั่วไป 26 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.6 และ 55.4 ตามลาดับ พบยาชุดแก้ไข้หวัด 14 ตัวอย่าง
ยาชุดแก้ปวดเมื่อย 18 ตัวอย่าง และยาชุดแก้แพ้คัน 5 ตัวอย่าง ในร้านขายสินค้าทั่วไป ผลการตรวจหายาสเตียรอยด์ในยาชุด
ทั้ ง 3 ชนิ ด โดยใช้ โ ปรแกรมฐานข้ อ มู ล พิ สู จ น์ เ อกลั ก ษณ์ เ ม็ ด ยาสเตี ย รอยด์ แ ละน าไปทดสอบโดยวิ ธี thin layer
chromatography (TLC) พบยาสเตียรอยด์ในยาชุดแก้ไข้หวัด ร้อยละ 42.85 ยาชุดแก้ปวดเมื่อย ร้อนละ 46.43 ยาชุดแก้แพ้
คัน ร้อยละ 80.00 โดยยาสเตียรอยด์ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ dexamethasone รองลงมาคือ phednisolone (กุสาวดี
เมลืองนนท์ ศิรินทรา กอแสงเรือง อัฐวัฒน์ ไชยรบ ธิติ นพศรี และยุทธนา จิระศักดิ์พิศาล, 2557: 1-14)
ดวงทิพ ย์ อรั ญดร และคณะ (2553) ท าการศึกษาการปนปลอมของสารสเตียรอยด์ prednisolone และ
dexamethasone ในยาแผนโบราณในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2553 ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างในช่วงเดือน
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สิงหาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 จานวน 200 ตัวอย่าง จากแหล่งจาหน่ายจานวน 54 ร้าน และนาตัวอย่างที่ได้มา
ตรวจสอบหาการปนปลอมสาร prednisolone และ dexamethasone ด้วยเทคนิค Thin-layer chromatography (TLC)
ตรวจพบการปนปลอมของสเตียรอยด์ 4 ตัวอย่าง คิดเป็น 2% ของตัวอย่างทั้งหมด โดยตรวจพบสาร prednisolone1
ตัวอย่าง และสาร dexamethasone 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.5 และ 1.5 ตามลาดับ กลุ่มยาที่มีความเสี่ยงในการตรวจพบ
การปนปลอมด้วยสเตียรอยด์คือ กลุ่มยาที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยและแก้อักเสบ และตัวอย่างที่ตรวจพบการปนปลอมเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนยาทั้งหมด มีแหล่งที่มาของตัวอย่างคือร้านค้าแผงลอยในตลาดสด ซึ่งมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะได้ยาที่
มีการปนปลอมสเตียรอยด์ คือร้อยละ 5.56 ของแหล่งจาหน่ายทั้งหมด และจากการศึกษาเรื่องการปนปลอมของสารสเตีย
รอยด์ prednisolone และ dexamethasone ในยาแผนโบราณในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานี้ ทาให้ทราบว่ามียาแผน
โบราณในอาเภอหาดใหญ่อีกเป็นจานวนมากที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาทางกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของยา
ลูกกลอนเนื่องจากสามารถรับประทานได้ง่ายและเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน และพบว่าความเสี่ยงในการใช้ยาแผนโบราณที่มีการ
ปนปลอมสารสเตียรอยด์ prednisolone และ dexamethasone ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลายังคงมีอยู่ (ดวงทิพย์ อรัญ
ดร และคณะ, 2553: บทคัดย่อ) ชุดทดสอบสเตียรอยด์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีเป็น
เทคนิคที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือและผู้ชานาญการในการทดสอบ ตรวจสอบการปนเปื้อ นของ dexamethasone และ/หรือ
prednisolone ในยาสมุนไพร (วลัยลักษณ์ เมธาภัทร และ มาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์, 2553: 214-223)
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจ่ายยาสเตียรอยด์จากร้านขายยาแสดงให้เห็นถึงปัญหาทางสาธารณสุขที่มีการ
ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์ แม้จะมีกฎหมายควบคุมอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทาให้ผู้บริโภคได้รับยาที่มีสเตียรอยด์
โดยไม่จาเป็นส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายดังนั้นจึงมีความสนใจในการตรวจสอบหาสเตียรอยด์ที่ได้รับจากร้านขายยาใน
เขตเขตพื้นที่ เขตพระนคร เนื่องจากเป็นเขตที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร จัดว่ามีความเจริญที่สุด เป็นเขตที่มีร้านขายยา
ตั้งอยู่เป็นจานวนมาก และเป็นเขตติดต่อใกล้เคียงกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของมหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล และยุทธศาสตร์ของชาติ จึงจาเป็นต้องทาการตรวจสอบหาสเตียรอยด์ที่ได้รับ
จากร้านขายยาในเขตพื้นที่กลุ่มรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนใน
เขตพื้นที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นแนวทางในการ
ป้องกันการจ่ายยาสเตียรอยด์ของร้านขายยาทั่วประเทศต่อไป
การศึกษาเรื่อง“พฤติกรรมการจ่ายยาเม็ด Prednisolone จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” ได้
สอดคล้องกับแนวคิ ดของRosenstock (1974) ที่ ได้อ ธิบายเกี่ ยวกั บแผนความเชื่ อด้า นสุข ภาพว่าการที่ บุคคลจะแสดง
พฤติกรรมสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคจะต้องมีความเชื่อว่าจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค และ
โรคนั้นจะต้องมีความรุนแรงต่อชีวิตพอสมควร การปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคจะเกิดผลดีต่อตนเองเพราะต้องการ
ให้มีสุขภาพดีขึ้น โดยการซื้อหายามารับประทานเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ระบบการคิดเช่นนี้สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ Albert Bandura (1977) ที่ระบุว่ามนุษย์มักใช้เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม
และประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจากพฤติ กรรมสนับ สนุ นในกระบวนการตัดสิ นใจของตน ตัว อย่า งเช่น พฤติก รรมของบุ คคล
จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เป็นการเรียนรู้จากสังคม เพราะสิ่งแวดล้อมที่เป็นบริบทล้อมรอบ
บุคคลจะเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจาก บุคคลจะมีความเชื่อในความสามารถของตน เช่นจะต้องการทาอะไร
จะท าตามที่ ป ระสงค์ และเมื่อ ท าสาเร็ จ พร้ อ มกั บได้ ผ ลลัพ ธ์ ต ามที่ ค าดหวั งจะน าความรู้ ที่ ได้ ไ ปปฏิบั ติ ต่ อ ไป ด้ ว ยเชื่ อ ว่ า
เป็น “ต้นแบบหรือรูปแบบที่เหมาะสมแก่ตน: (Role Model)” ดังจะเห็นได้ว่า เกี่ยวกับพฤติกรรมการจ่ายยาสเตียรอยด์ของ
ร้านขายยาตามคาขอของผู้ซื้อเพื่อหวังผลให้ผู้ป่วยหายจากอาการของโรคอย่างรวดเร็วและจ่ายยาอย่างพร่าเพรื่อ การวิจัย
ในครั้งนี้ จะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ โดยตรงแก่ ประทรวงสาธารณสุ ขเพื่อยกระดับ การเฝ้ าระวังการจ่ายยาควบคุมพิ เศษโดย
ปราศจากใบสั่งแพทย์ และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาเภสัชวิทยา ยาและสารเสพติด และวิชา ยาสาหรับ
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เด็กของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยตรงเพื่อยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงใจกลาง
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สารวจพฤติกรรมการจ่ายยาเม็ด Prednisolone จากร้านขายยาในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทดสอบหาสารสเตียรอยด์จากยาเม็ดที่ได้รับมา
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีเจตนาที่จะเลือกประชากรโดยเหตุผลคือด้วยเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงเทพมหานคร บ่งบอกถึงความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของเมืองหลวง อีกทั้งยังเป็นเขตที่มีรถโดยสารประจาทาง
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านตลอดวัน และที่สาคัญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังตั้งอยู่ติดกับพื้นที่นี้
อีกด้วย อนึ่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตพระนครทุกร้านจะต้องทาการขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความคาดหวังว่าจะมีก ารจ่ายยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เช่นเดียวกันจึงกาหนดประชากรเป็นร้านขายยาในเขตพระนครจานวน 68 ร้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการเตรียมการเริ่มจากจัดทาแผนในการซื้อยา Prednisolone ชนิดเม็ดจานวน 5 เม็ด จากร้านขายยาใน
เขตพระนคร ตามรายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ที่ขอขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับ
กระทรวงสาธารณสุข (รายนามสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันในกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร, 2558) กลุ่มประชากรเป็นร้าน
ขายยาแผนปัจจุบันจานวน 68 ร้าน โดยให้นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครไปซื้อยา Prednisolone ชนิดเม็ดจานวน 5 เม็ดและนา
ตัวอย่างยาที่ได้มาทาการทดสอบสเตียรอยด์ (Prednisolone หรือ Dexamethasone) โดยผลการทดสอบที่ได้จะแสดงเป็น
ร้อยละและจานวน โดยคณะผู้วิจัยจัดประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานและจัดทาแผนในการซื้อยาที่มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินการโดยให้ผู้ร่วมวิจัยทาการจาลองตนเอง (Simulated client) เข้าไปขอซื้อยา Prednisolone
ชนิดเม็ด จานวน 5 เม็ด จากร้านขายยาตามรายนามของสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันโดยให้ข้อมูลว่าต้องซื้อยา Prednisolone
ชนิดเม็ด จานวน 5 เม็ดไปให้คุณป้าที่มาจากต่างจังหวัด เพราะคุณป้าบอกว่าได้รับ Prednisolone ชนิดเม็ด จากโรงพยาบาล
ใกล้บ้าน หลังจากนั้นทาการบันทึกรายละเอียดของยาที่ได้รับทันที ดาเนินการเก็บตัวอย่างยาในช่วงเดือน ตุลาคมถึงธันวาคม
พ.ศ. 2558 จานวน 5 เม็ดต่อ 1 ร้าน
ขั้นตอนการตรวจหาสารสเตียรอยด์
การตรวจสอบหาสารสเตียรอยด์ในยาเม็ดที่ได้จากร้านขายยา โดยการทดสอบด้วยชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟี
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภาพที่ 1) โดยผลบวกปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียงแถบเดียว บริเวณตาแหน่ง C ที่หน้าต่าง
แสดงผล แสดงว่าอาจมีการปนอยู่ของ dexamethasone และ/หรือ prednisolone ในปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ เท่ากับ
1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลาดับ ส่วนผลลบปรากฏแถบสีม่วงแดง 2 แถบ บริเวณตาแหน่ง
C และ T ที่หน้าต่างแสดงผลโดยความเข้มข้นของสีที่ตาแหน่ง T อาจเข้มหรือจางกว่า ตาแหน่ง C แสดงว่าในตัวอย่างอาจไม่มี
การปนอยู่ของ dexamethasone และ prednisolone
วิธีการทดสอบแสดงตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. นาตั วอย่า งยาชุ ดบดให้แตกละเอี ยด ตักตัว อย่างด้วยหลอดพลาสติ กตัก ตัวอย่ างลงในหลอดทดสอบส าหรั บ
ใส่ตัวอย่าง ปริมาณเท่าขีดสีน้าเงินข้างหลอดทดสอบ (ขีดล่าง)
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2. หยดน้ายาจากขวดบรรจุน้ายาละลายตัวอย่างลงในหลอดทดสอบที่ใส่ตัวอย่างจนถึงขีดสีแดงที่ข้างหลอดทดสอบ
(ขีดบน)
3. ปิดจุก เขย่าให้เข้ากันอย่างน้อย 3 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน สาหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลวใส สามารถทดสอบ
ได้ทันที โดยไม่ต้องตั้งทิ้งไว้
4. นาชุดทดสอบออกจากซองบรรจุ วางชุดทดสอบบนพื้นราบที่สะอาด ใช้หลอดหยดตัวอย่างที่อยู่ในซองดูดน้ายา
ส่วนใสโดยไม่ให้มีฟองอากาศ และหยดลงในหลุมทดสอบในลักษณะหลอดหยดตั้งตรง ทีละหยดจานวน 4 หยด
5. อ่านผลการทดสอบภายใน 5-15 นาที ไม่ควรอ่านผลการทดสอบหลังจาก 15 นาที

ภาพที่ 1 ชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟี (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ผลการวิจัย
การจ่ายยาสเตียรอยด์
ผลการสารวจการจ่ายยา Prednisolone จากร้านขายยาในเขตพระนคร จานวน 68 ร้าน ดังแสดงในตารางที่ 1
ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า ร้านขายยาส่วนใหญ่จานวน 37 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 54.4 ที่ปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone
ร้านขายยาจานวน 10 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ที่เป็นบริษัทไม่ได้ขายปลีก ร้านขายยาจานวน 13 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.1
ที่ร้านปิดกิจการ และร้านขายยาจานวน 8 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ที่ไม่ปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone และจ่ายยาแบบ
ยาเม็ด
ตารางที่ 1 ร้านขายยาในเขตพระนครกับการจ่ายยา Prednisolone
การจ่ายยา Prednisolone
1. เป็นบริษัทยาไม่ได้จ่ายยาปลีก
2. ปิดกิจการ
3. ไม่ปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone และจ่ายยาแบบยาเม็ดเดี่ยว
4. ปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone
รวม

จานวนร้าน
10
13
8
37
68

ร้อยละ
14.7
19.1
11.8
54.4
100

ผลการศึ ก ษาที่ ค้ น พบจากตารางที่ 1 นี้ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ จ าหน่ า ย ได้ จ่ า ยยาให้ กั บ ผู้ ซื้ อ ที่ ผู้ ซื้ อ อ้ า งว่ า เป็ น
Prednisolone โดยไม่ได้สอบถามถึงใบสั่งยาจากผู้ซื้อแต่ประการใด แสดงให้เห็นว่า ร้านขายยาจานวน 8 ร้านที่ทาการจ่ายยา
ให้กับผู้ซื้อนั้น ทาผิดจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่องการจ่ายยาสเตียรอยด์โดยไม่มีใบสั่งแพทย์
ผลสารวจในประเด็นของจานวนเม็ดยาและราคาต่อหน่วยที่จ่ายจากร้านยาเขตพระนคร ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดง
ให้เห็นว่า ร้านขายยาจานวน 8 ร้านที่จาหน่ายยาให้ ร้านขายยา 7 ร้านจ่ายยาให้จานวนเม็ดยา 5 และร้านขายยา 1 ร้าน จ่าย
ยาให้จานวน 10 เม็ด
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ตารางที่ 2 จานวนเม็ดยาและราคาต่อหน่วยที่จ่ายจากร้านขายยาเขตพระนคร
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

จานวนเม็ดยา
10
5
5
5
5
5
5
5

ราคารวม (บาท)
30
15
5
10
20
20
10
5

ราคาต่อหน่วย (บาท)
3
3
1
2
4
4
2
1

ผลการศึกษาที่ค้นพบจากตารางที่ 2 นี้ แสดงให้เห็นว่าผู้จาหน่าย 1 ร้าน ได้จ่ายยาเกินจานวนให้กับผู้ซื้อที่ขอซื้อยา
เพียง 5 เม็ด ที่ผู้ซื้ออ้างว่าเป็น Prednisolone ทั้งที่ทราบว่าเป็นยาควบคุมพิเศษที่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากการใช้ยาชนิดนี้
แต่ 7 ร้านยังคงจ่ายยาตามจานวนที่ผู้ซื้อต้องการ แสดงให้เห็นถึงการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ไม่คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ยา เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อของการปฏิเสธการจ่ายยาชุดของร้านขายยาที่ได้แสดงในตารางที่ 3 พบว่า
ร้านขายยาจานวน 30 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 81.1 ให้เหตุผลว่า ไม่มีจาหน่าย ร้านขายยาจานวน 6 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 16.2 ให้
เหตุผลว่าเป็นยาควบคุมพิเศษ ต้องมีใบสั่งแพทย์ จึงจะขายให้ได้ ร้านขายยาจานวน 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ให้เหตุผลว่า
ยามีสเตียรอยด์อันตราย
ตารางที่ 3 เหตุผลการปฏิเสธการจ่าย Prednisolone
กลุ่มที่
1
2
3

เหตุผล
ไม่มีจาหน่าย
ยามีสเตียรอยด์ อันตราย
ยาควบคุมพิเศษ ต้องมีใบสั่งแพทย์ จึงจะขายให้ได้
รวม

จานวน
30
1
6
37

ร้อยละ
81.1
2.7
16.2
100.0

จากเหตุผลในการปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone ให้กับผู้ซื้อของร้านขายยาทั้ง 37 แห่ง ที่แสดงในตารางที่ 3 นี้
แสดงให้เห็นว่าผู้จาหน่าย แม้ว่าจะเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยา และเป็นการการรักษากฎหมาย ล้วนเป็น
การปฏิเสธที่ควรปฏิบัติของเภสัชกร แต่ที่สาคัญคือ มีเพียง 1 ร้าน ที่ให้ความรู้แก่ผู้ซื้อ ว่า ยาชนิดนี้มีอันตราย
ยาสเตียรอยด์
จากการสารวจการจ่ายยา Prednisolone จากร้านขายยาในเขตพระนคร จานวน 68 ร้าน พบร้านขายยาจานวน 8
ร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ที่ไม่ปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone และจ่ายยาแบบยาเม็ด ดังแสดงในรูปที่ 2-9 ต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 1

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 2

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 3

ภาพที่ 5 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 4

ภาพที่ 6 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 5

ภาพที่ 7 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 6

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 7

ภาพที่ 9 ตัวอย่างเม็ดยาที่ได้จากร้านที่ 8

สรุปและอภิปรายผล
จากการวิจัยในครั้งนี้ค้นพบว่าการจ่ายยา Prednisolone ของร้านขายยาใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จานวน
68 ร้านนั้น มีการจ่ายยาเม็ดสเตียรอยด์ 8 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของจานวนร้านทั้งหมดแต่ที่น่าสนใจคือ ทั้ง 8 ร้านที่จ่าย
ยามาให้นั้น เป็นการจ่ายยาสเตียรอยด์ โดยไม่มีใบสั่งแพทย์ ทั้งนี้การจ่ายยาชุดที่มีสเตียรอยด์ปนอยู่นั้นถือว่าเป็นการกระทาที่
ผิดต่อ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ตามมาตรา 39 ให้เภสัชกรชั้นหนึ่งประจาอยู่ ณ สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันตลอดเวลาที่
เปิดทาการและมีหน้าที่ควบคุมการส่งมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ หรือยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 ต้องระวาง
โทษปรับตั้ งแต่ หนึ่งพั นบาทถึงห้าพัน บาท ตามมาตรา 109 เพราะจากการที่ ทาการเข้ าขอซื้อยา ผู้ซื้ อมิไ ด้มีใบสั่ งยาของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันหรือผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ ยื่นต่อผู้ขายแต่อย่างใด
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การวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่าพบการจ่ายยา Prednisolone ของร้านขายยาในเขต เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
แม้ว่าจะเป็นร้านขายยาในเขตที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และนับเป็นแหล่งที่มีความ
เจริญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองหลวง และที่น่าสนใจที่สุดคือพบการจ่ายยา Prednisolone ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ เป็นการ
จ่ายสเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถู กวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรคและเป็นการใช้อย่างพร่าเพรื่อเกินความจาเป็น ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขควรมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาให้แก่ประชาชน และการ
วิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับจากงานวิจัยของ ภิญญุภา และคณะ ในปีพ.ศ. 2542 ได้ ทาการศึกษาถึงพฤติกรรมการขายยาเม็ด
สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้องในร้านขายยาเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการล่อซื้อยาเม็ดสเตียรอยด์จากร้านขายยา
จานวน 55 ร้าน โดยใช้ซองยาจากโรงพยาบาล เป็นวิธีที่ได้รับยาเม็ดสเตียรอยด์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงได้แก่
การล่อซื้อโดยใช้กระดาษจดชื่อยาสเตียรอยด์และขอซื้อยา 10 เม็ด คิดเป็นร้อยละ 47.3 และการล่อซื้อยาชุดแก้ปวดหลัง
คิดเป็นร้อยละ 23.6 (ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง, สุดารัตน์ จันทร์ประธาตุ และ ธรณ์ธันย์ ทองเพิ่ม, 2542) ถ้าการจ่ายยาในครั้ง
นั้น ไม่ได้ทาการจ่ายยาโดยเภสัชกรแต่เป็นการจ่ายยาโดยเจ้าของกิจการร้านขายยา หรือลูกจ้างประจาร้านขายยา ที่ร้านนั้น
มีเพียงใบประกอบโรคศิลปะของเภสัชกรทาการควบคุมอยู่เท่านั้น แต่เภสัชกรมิได้เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในเวลาที่แจ้งขออนุญาต
ไว้ จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้รับบริการ เช่น อาจก่อให้เกิดการแพ้ยา การได้รับยาเกินขนาด หรือเกิดผลข้างเคียง
จากการใช้ยาชุดได้ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขควรมีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ให้แก่เจ้าของกิจการร้านขายยาและ
ลูกจ้าง ให้ได้ตระหนักถึงอันตรายและผลข้างเคียงจากการใช้ยาชุดและยาสเตียรอยด์ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการจ่ายยา
ครั้งต่อไป
จากเหตุผลในการปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone ที่ผู้ซื้อได้ทาการขอซื้อโดยไม่มใี บสั่งแพทย์แต่ประการใดของร้าน
ขายยาทั้ง 37 แห่ง ที่แสดงให้เห็นจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าว่าผู้จาหน่าย แม้ว่าจะได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยา
โดยปฏิเสธการจ่ายยา และเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ล้วนเป็นการปฏิเสธที่ควรปฏิบัติของเภสัชกรประจาสถานที่
ขายยาแผนปัจจุบัน แต่ที่สาคัญคือ พบเพียง 1 ร้าน ที่ให้ความรู้แก่ผู้ซื้อ ว่า ยาชนิดนี้มีอันตราย ซึ่งการให้ข้อมูลยาที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนนี้ ควรกระทาในทุกร้านที่ทาการปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone โดยไม่มีใบสั่งแพทย์
งานวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เอกพจน์ จรัสแผ้ว ที่มีการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในระดับต่า ซึ่งในปี พ.ศ.
2553 เขาได้ทาการศึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการกระจายยาสเตียรอยด์ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การกระจายยาสเตี ย รอยด์ ต าม
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่มีผลกับการบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้แบบสอบถาม
ส่งทางไปรษณีย์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งเป็นเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาใ นส่วน
ภูมิภาคของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจานวน 75 จังหวัด ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับทั้งหมด 87 ฉบับ ผลการวิจัย
พบว่าการบังคับใช้กฎหมายอยู่ในระดับต่าจากประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 66.7 โดยร้อยละ 59.8 บังคับใช้กฎหมายในขั้นตอน
ก่อนดาเนินคดีในระดับสูง พบประชากรร้อยละ 70.1 มีระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการกระจายยา
สเตียรอยด์ในระดับต่าส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า รายได้ สถานภาพ ระดับความรู้ ปัจจัยการนาเข้า และการให้
ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียมีความสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมาย และมีจ้อเสนอแนะให้สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ความสาคัญกับระบบการส่งข้อมูลการกระจายยาสเตียรอยด์ที่รวดเร็วหรือมีระบบ
การเชื่อมยงข้อมูลแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในส่วนภูมิภาคให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย และครอบคลุมการกระจายร้านขายยา
ทุกประเภท ควรสนับสนุ นให้มี การพั ฒนาองค์ความรู้ด้ านกฎหมายให้แก่ พนักงานเจ้ าหน้า ที่อย่า งต่อเนื่อง และ ผู้บังคั บ
บัญชาควรกาหนดนโยบายการควบคุมการกระจายยาที่ชัดเจนและมีการติดตามกากับอย่างต่อเนื่อง (เอกพจน์ จรัสแผ้ว,
2553: 135-137)
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ข้อเสนอแนะ
กระทรวงสาธารณสุขควรดาเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้อมปรามการจ่ายสเตียรอยด์จากร้านขายยาโดย
ไม่มีใบสั่งยา ควรทาการโฆษณาตามสื่อต่างๆ และแจกแผ่นพับให้ความรู้ให้ประชาชนได้ทราบถึงอันตรายและผลข้างเคียงที่
เกิดขึ้นจากยาชุดและยาสเตียรอยด์ตามสถานพยาบาลและในสถานที่สาธารณะ หรือควรทาการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกใช้ยา
สเตียรอยด์โดยเน้นที่การเกิดโทษและผลกระทบต่อร่างกายเป็นหลัก หรืออาจจัดทาโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้
แก่ ป ระชาชนในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนเพื่ อ การดู แ ลตนเองในด้ า นการใช้ ย าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากประชาชนมีความรู้เรื่องยาและสามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจก็จะสามารถนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อไป ในส่วนของร้านขายยา ควรมีจิตสานึกในการ
รักษาผู้ป่วยด้วยการให้คาแนะนา ให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนมากขึ้นซึ่งการให้ข้อมูลยาที่เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนนี้ ควรกระทาในทุกร้านที่ทาการปฏิเสธการจ่ายยา Prednisolone โดยไม่มีใบสั่งแพทย์
ควรมีการสารวจและตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุข สาหรับร้านขายยาที่จาหน่ายยาเม็ดสเตียรอยด์โดยไม่มี
ใบสั่งแพทย์ เพื่อป้องกันการจ่ายยาควบคุมพิเศษแบบผิดกฎหมายและป้องกันการรับประทานยาเม็ดสเตียรอยด์แก่ประชาชน
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพของประชาชนได้ และหากค้นพบว่ามีการจาหน่ายยาสเตียรอยด์ให้แก่ประชาชนที่ไม่มี
ใบสั่งแพทย์ก็ควรมีมาตรการเร่งกากับและควบคุมร้านที่จาหน่ายอย่ างชัดเจนและ ควรมีการควบคุมราคาการจาหน่ายยา
บางร้านมีการจาหน่ายยาในราคาสูง เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งอาจทาให้ประชาชนหันมารับประทานยาที่เป็นยาชุดราคา
ถูกแต่อาจปนเปื้อนด้วยยาอันตราย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ จึงอยากให้มีการกาหนดเพดานราคาของ
การจาหน่ายยาเพื่อให้แพทย์พึงระลึกถึงมูลค่าของการสั่งจ่ายยาแต่ละครั้ง รวมไปถึงการทาการประเมินการใช้ยาร่วมด้วย
ในประเด็นอื่นๆที่ควรทาการวิจัยต่อเนื่องมีดังต่อไปนี้
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของขอบเขตการศึกษาวิจัย ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร
2. ควรทาแบบสอบถามร่วมกับการสารวจการจ่ายยาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนว่าคุ้นชินกับการใช้ยา
ที่มีสารปนเปื้อนของสเตียรอยด์มากเพียงใด
3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริโภคเป็นประจา ว่ามีการปนเปื้อนของสเตียรอยด์
หรือไม่
4. ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของยาชนิดอื่นที่เป็นยาควบคุมพิเศษ หรือเป็นยาที่อาจมีผล
ข้างเคียงต่อประชาขนเช่นเดียวกับยาสเตียรอยด์
5. ควรส่ งตั ว อย่ า งยาที่ มี ก ารปนอยู่ ของสเตีย รอยด์ไ ปที่ ส านั ก ยาและวั ต ถุเ สพติ ด กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจหาสารสเตียรอยด์ว่าเป็น dexamethasone หรือ prednisolone ในขั้นต่อไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อุปสรรคต่อการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาล 2) ทัศนคติต่อการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล 3)เปรียบเทียบอุปสรรคต่อการใช้
กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 กับชั้นปีที่ 4 และ 4) เปรียบเทียบระยะเวลาในการ
ใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติ ระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 กับชั้นปีที่ 4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 247 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อุปสรรคการนา
กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการฝึกปฏิบัติและระยะเวลา 2) ทัศนคติต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนอุปสรรคในการใช้
กระบวนการพยาบาล และระยะเวลาในการวางแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลปี 3 กับปี 4 โดยใช้สถิติ
Independent t-test
ผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคในภาพรวมทั้งหมดในระดับปานกลาง (mean 64.67, SD 8.95) แบ่งอุปสรรค
ตามชั้นปี นักศึกษาปี 3 มี อุปสรรคระดับมาก (mean 68.10 , SD 10.75) ชั้นปีที่ 4 มีอุปสรรคระดับปานกลาง (mean 61.24
,SD 7.15) ด้านที่มีอุปสรรคมากเรียงตามลาดับคือ อาจารย์แต่ละท่านมีแนวทางไม่แน่นอน ( mean 4.42, SD .98) มีเวลาไม่
เพียงพอ (mean 3.66, SD 1.23) 3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลไม่เพียงพอ (Mean 3.42, SD=4.38)
อาจารย์ให้คาแนะนาไม่ชัดเจน (mean 3.37, SD 1.17) มีความยากลาบากในการระบุข้อวินิจฉัยการพยาบาล (mean 3.17,
SD 0.97) ขาดทักษะการรวบรวมข้อมูล ตรวจร่างกายและแปลผลการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (mean 3.08, SD=0.90)
สาหรับอุปสรรคในการวางแผนการพยาบาล (mean 23.74, SD= 3.25) ด้านปฏิบัติการพยาบาลพบว่า นักศึกษาปีที่ 3 มี
อุปสรรค mean 9.54 (คะแนนเต็ม 15) , SD 2.32 นักศึกษาปี 4 มีอุปสรรค mean 8.56, SD 1.12. ในขั้นการประเมินผล
นักศึกษาปีที่ 3 มีอุปสรรค mean 3.51 ( คะแนนเต็ม 5) ,SD .98 นักศึกษาปี 4 มีอุปสรรค mean 3.41, SD .90 ตามลาดับ
ในด้านทัศนคติพบว่ามีทัศนคติด้านบวกร้อยละ 61 และอยู่ในระดับดี ( mean 51.27, SD 21.14) กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติในระดับปานกลาง (mean 3.1, SD 1.04) ใช้เวลาในการเขียนรายงาน
วางแผนการพยาบาลต่อผู้ป่วยหนึ่งราย ( mean 4.11, SD 1.77) โดยปี 3 ใช้เวลา (mean 5.14, SD 1.87) และปี 4 (mean
3.08, SD 1.68) ส่วนทัศนคติในด้านลบ พบว่าส่วนใหญ่มีความเครียดและวิตกกังวลอยู่ในระดับมาก (mean= 3.53,
SD=1.28) และพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ (mean= 3.15, SD=1.34) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสรรคในการ
นากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีอุปสรรค
มากกว่าชั้นปีที่ 4 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p< 0.001) และ อุปสรรคในใช้เวลาในการเขียนแผนการพยาบาลที่
สมบูรณ์ในผู้ป่วยแต่ละราย(ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ) ในภาพรวม (mean 4.11, SD 1.77) ของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ( mean
5.14 ชั่วโมง , SD 1.87) ส่วนปีที่ 4 (mean 3.08 , SD 1.68) เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเขียนแผนการ
พยาบาลที่สมบูรณ์ในผู้ป่วยแต่ละรายระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 พบว่าชั้นปีที่ 3 ใช้เวลานานกว่าปีที่ 4 ซึ่ง
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( p< 0.001)
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Abstract
This study was aimed to 1) identify barriers to implementation of nursing process in clinical
practice of nursing students 2) attitude to implementation of nursing process in clinical practice of
nursing students 3) comparing difference of nursing students’ barriers between year three and year four ,
and 4) comparing difference of nursing students’ time consuming were used in nursing care plan
between year three and year four. The subject included 247 of nursing students year three and year
four in undergraduate program who enrolled of Academic Year 2015. Simple random sampling was used
for sample selection. Research instrument included the barriers, time consuming and attitudes, when
Implementing Nursing Process Questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard
deviation and Independent t-test.
The results revealed that: The overall of Barriers to implementation of nursing process mean
64.67, SD 8.95 were at moderate level, that divided of students year three were at high level mean 68.10
, SD 10.75 , students year four were at moderate level mean 61.24 ,SD 7.15. The barriers were as:- Clinical
instructors had conceptual difference on nursing process mean 4.42, SD .98, insufficient time mean 3.66,
SD 1.23 , difficulty understanding of nursing process mean 3.42, SD=4.38 uncertain in identify nursing
diagnosis mean 3.17, SD 0.97. The barrier of data collection and assessment skill mean 3.08, SD=0.90 .
The barrier of implementing among nursing student year three mean 9.54 (15 totally) , SD 2.32 , students
year four had mean 8.56, SD 1.12. Moreover, their barrier of evaluating step of year three had mean 3.51
(5 totally) ,SD .98 and students year four mean 3.41, SD .90 respectively. Time consuming mean overall
were 4.11 hours, SD 1.77 for each case in complete writing of their nursing care plan ( min 0.50- max 15
hrs) that divided of students year three ,mean 5.14, SD 1.87 and year four mean 3.08, SD 1.68. The
nursing students’ positive attitudes were 61 %, that were at good level (mean 51.27, SD 21.14). They had
satisfaction on implementing nursing practices were at moderate level (mean 3.1, SD 1.04). However, their
negative attitude found that they had stress & anxiety at high level (mean 3.53, SD1.28) and sleep pattern
disturbed (mean 3.13, SD 1.34).
The comparing of nursing students’ barriers between students year three and year four found
that students year three had more barriers than students year four that were significant difference
(p<.001). Moreover, the time consuming on complete of their nursing care plan for each case, year three
had more than student year four that were significant difference (p<.001).
Keywords: Barriers, Time consuming, Attitudes, Nursing Process, Clinical nursing practice
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บทนา
กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือและวิธีการแก้ปัญหาของผู้รับบริการแต่ละราย ที่พยาบาลวิชาชีพยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทาให้มีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะนาไปสู่การ
พยาบาลที่มีคุณภาพ (Alfaro-Lefevre, 2006) ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ( American Nurses
Association; ANA, 2013) และสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสาคัญในการใช้กระบวนการพยาบาลว่า มีความ
จาเป็นเพื่อนาไปสู่ในการพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยได้นามาใช้ในการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และกาหนดมาตรฐานการพยาบาล (วิจิตรา กุสุมภ์และคณะ , 2556) สาหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ทุกสถาบัน ตลอดจนวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้บรรจุกระบวนการพยาบาลไว้ใน
หลักสูตรฯซึ่งมีทั้งการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา, 2555) โดยจัดการเรียนการสอนในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 รายวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาล และ
นาไปใช้ในการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาการพยาบาล มีเป้าหมายสาคัญคือผลิตพยาบาลที่มี
ความรู้ความสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ มีจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล ซึ่งนักศึกษาจาเป็นต้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลจากสถานการณ์จริงตามขั้นตอนของ
กระบวนการพยาบาล ภายใต้การควบคุมดูแลและนิเทศของอาจารย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดในแต่ละสาขา แต่การนา
กระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และการให้บริการยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค ทั้งพยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษา
พยาบาล โดยพบว่าพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจไม่ดีพอ ไม่สามารถ ประเมินภาวะสุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยการ
พยาบาล วางแผนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Akbari and Shamsri, 2011; Kusoom and
Posri, 2015) ที่พบมากคือ ความยุ่งยากในการเก็บรวบรวมข้อมูลร้อยละ 63.5 พยาบาลต้องเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 81.5 (Mahmoud and Bayoumy, 2014) จากการศึกษาของ ขนิษฐา รัตนกัลย, นันทา เล็กสวัสดิ์ , ภารดี นานา
ศิลป์ สุนีย์ จันท์มหเสถียร และบุญชู อนุสาสนนันท์
(2550) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการพยาบาลของ
นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล พบว่ามี ปัญหาอุปสรรคใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 5.0) ด้านที่มีอุปสรรคมากที่สุดคือระยะเวลาในการเขียน
แผนกการพยาบาลฉบับสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมา ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า 3.66 ระยะเวลาในการเขียนแผนกการ
พยาบาลฉบับสมบูรณ์ จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา (วิจิตรา กุสุมภ์และหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี , 2557) จานวน 50 คนเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกปฏิบัติโดยใช้
กระบวนการพยาบลพบว่า นักศึกษาไม่มั่นใจในการใช้กระบวนการพยาบาล ไม่ทราบรูปแบบในการเขียนข้อวินิจฉัยการ
พยาบาลที่ถูกต้อง ใช้เวลานานในการเขียนแผนการพยาบาลนาน มีความเครียด วิตกกังวล ส่งงานไม่ทัน และพักผ่อนไม่
เพียงพอ จากการประเมินผลการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ในปีการศึกษา 2558 (สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่, 2558) พบว่านักศึกษาพยาบาลขาดการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยมีปัญหาในการเขียน
แผนการพยาบาล (nursing care plan) รายบุคคลในกรณีผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการแยกแยะข้อมูลจากการ
ประเมินภาวะสุขภาพมากาหนดหรือวิเคราะห์วินิจฉัยการพยาบาล ส่งรายงานแผนการพยาบาลล่าช้า ไม่ทันเวลาตามที่กาหนด
นักศึกษาพยาบาลยังขาดทักษะในการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในคลินิกหรือสถานการณ์จริง ไม่สามารถวางแผนการ
พยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาผู้ป่วย และไม่สอดคล้องกับการนาไปเขียนบันทึกการพยาบาล (nurses note) ซึ่งสอดคล้องกับ
ขนิษฐา รัตนกัลย, นันทา เล็กสวัสดิ,์ ภารดี นานาศิลป์ สุนีย์ จันท์มหเสถียร และบุญชู อนุสาสนนันท์ (2550) ที่กล่าวว่า ปัญหา
ในการใช้กระบวนการพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนที่หยิบยกมากล่าวถึงมากที่สุดคือ ความเครียดความวิตกกังวลของ
นักศึกษาพยาบาลจากการทาแผนการพยาบาลที่ใช้เวลา ทุ่มเทพลังงาน และทรัพยากรเป็นอันมาก
จากการทบทวนวรณกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักศึกษาพยาบาลส่วนมากมีปัญหา อุปสรรค ในการใช้
กระบวนการพยาบาลเพื่อการฝึกปฏิบัติ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอุปสรรคและทัศนคติ ในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ใน
การฝึกปฏิบัติในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อทราบบัญหา
ที่แท้จริง และได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการพยาบาลให้มีคุณภาพ
มาตรฐานต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ใช้กรอบแนวคิดตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล
5 ขั้นตอนคือ การประเมิน ภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และการประเมินผลของการพยาบาลทั้งในการฝึกปฏิบัติในคลินิก
ทุกสาขาวิชา และในชุมชน เป็นการฝึกปฏิบัติให้คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาอุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
2. ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลต่อการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของของระยะเวลาในการเขียนรายงานการวางแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์
ต่อผู้ป่วยหนึ่งรายระหว่างนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
สมมติฐานการวิจัย
1. อุปสรรค ในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และชั้นปี
ที่ 4 แตกต่างกัน
2. ระยะเวลาในการเขียนรายงานการวางแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ต่อผู้ป่วยหนึ่งราย โดยการนา
กระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ ระหว่างนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และปีที่ 4 แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอุปสรรค ทัศนคติ และระยะเวลาในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2558 ในช่วงเดือน มค – กพ. 2559 ที่กาลังฝึกและผ่านการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลทุกสาขาวิชาการพยาบาลทีเ่ ป็นทั้งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จานวน 247 คน
คานิยามศัพท์เฉพาะ
1.ทัศนคติที่มีต่อการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในคลินิกหมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบต่อการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยที่เป็นสถานการณ์จริง
2. อุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในคลินิก หมายถึงปัจจัยที่ทาให้นักศึกษามีความ
ยุ่งยาก หรือไม่สามารถนาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลมาเขียนแผนการพยาบาล ผู้ป่วยที่เป็นสถานการณ์จริง ในการ
ฝึกกปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วยด้านนักศึกษาเอง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล ด้าน
เวลา งานที่ได้รับมอบหมาย ด้านอาจารย์ทสี่ อนคลินิกในสถานที่ฝึกปฏิบัติแต่ละสาขา
3. ระยะเวลาหมายถึงจานวนชั่วโมงในการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการเขียนรายงานแผนการพยาบาลผู้ป่วย
ฉบับสมบูรณ์ ต่อผู้ป่วยหนึ่งรายที่ได้รับมอบหมายก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ
4. กระบวนการพยาบาลหมายถึง รูปแบบที่ใช้ในการค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและ ญาติ หรือ
ผู้รับบริการ เพื่อนามาวางแผนให้การพยาบาลตามปัญหาของแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ 1) การประเมินสภาพ 2)
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การวินิจฉัยการพยบาล 3) การวางแผนการพยาบาล 4) การปฏิบัติการพยาบาล 5) การประเมินผลลัพธ์การพยาบาลเพื่อให้
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรวิชาชีพการพยาบาลให้ทุกสถาบันถือเป็นมาตรฐานการพยาบาล
5. นักศึกษาพยาบาล หมายถึงนักศึกษาทั้งชายและหญิงที่กาลังศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และ
4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558
6. การฝึกปฏิบัติในคลินิก หมายถึงการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่นักศึกษาเคยฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล
สาขาวิชาการพยาบาล ผู้ใหญ่ มารดาและทารก เด็ก จิตเวช และอนามัยชุมชน ที่ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยที่เป็นสถานการณ์จริง
โดยมีอาจารย์พยาบาลเป็นอาจารย์นิเทศอย่างใกล้ชิด
วิธีการดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสรรคในการนากระบวนการไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ และระยะเวลาใน
การเขียนแผนการพยาบาล เป็นการศึกษาแบบ A Cross- sectional study
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 จานวนทั้งหมดคือ 247 คน ที่ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive random sampling) เกณฑ์การรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาพยาบาลชั้นปี่ 3 และปีที่ 4 ที่ผ่าน
การฝึกปฏิบัติ และหรือกาลังฝึกปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชา ตามแผนการฝึกปฏิบัติประจาปีการศึกษา 2558 ยินดีและเต็ม
ใจเข้าร่วมโครงการวิจัย ถ้าสมัครใจ เข้าร่วมเป็นกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นโดยสมัครใจให้เซนต์ใบยินยอม
เกณฑ์การไม่รับรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี่ 3 และปีที่ 4 ที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.แบบประเมินอุปสรรคการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล จานวน 20 ข้อ ข้อละ 5 คะแนนรวม
คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาในการวางแผนการพยาบาลต่อผู้ป่วยหนึ่งราย และแบบประเมิน ทัศนคติต่อการใช้
กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล จานวน 15 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 75 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้คือ
คะแนนอุปสรรค มากที่สุด = 5 คะแนน มาก=4 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน น้อยที่สุด = 1
คะแนน แต่ถ้าคะแนนด้านบวกมาก หมายถึงมีอุปสรรคน้อย กล่าวคือ มีด้านบวกมากที่สุดหมายถึงมีอุปสรรค =1 คะแนน
มาก= 2 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 4 คะแนน น้อยที่สุด = 5 คะแนน
2.ปัญหาอุปสรรคในแต่ละสาขาวิชา 5 สาขา ในภาพรวม คะแนนเต็ม 5 คะแนน (มีเกณฑ์การให้คะแนน
เช่นเดียวกัน)
เกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ยแบ่งดังนี้คือ มากที่สุด = 4.5-5 คะแนน มาก=3.5- 4.49 คะแนน ปานกลาง = 2.53.39 คะแนน น้อย = 1.5-2.49 คะแนน น้อยที่สุด = 1-1.49 คะแนน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากอาจารย์
พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถในการสอน กระบวนการพยาบาลและเป็นอาจารย์คลินิกไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขาการ
พยาบาลมารดาทารก การพยาบาลผู้ใหญ่ และการพยาบาลเด็ก รวม 3 ท่าน และนาไปหาความเชื่อมั่นกับนักศึกษา 30 คน
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบประเมินอุปสรรคและทัศนคติต่อการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ได้ค่า
α Cronbach = 0.87
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การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้วิจัยได้อธิบายให้กลุ่ม
ตัวอย่าง ที่เป็นนักศึกษามีความยินดีและเต็มใจในการเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและผู้ช่วยวิจัย ภายหลังได้รับอนุมัติจาก การพิจารณาของคณะ กรรมการ
วิจัยในระดับมหาวิทยาลัย และขออนนุญาตต่อผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ปิดประกาศและ ชี้แจงนักศึกษา และให้
นักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับทัศคติ ปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติ
ในระหว่างเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล หาค่า เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของระยะเวลา
ในการเขียนแผนการพยาบาลเป็นชั่วโมง และทดสอบความแตกต่างของคะแนนปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการพยาบาล
ในการฝึกปฏิบัติ ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นปีท4ี่ โดยใช้ Independent t-test
ผลการวิจัย
1. อุปสรรค เกี่ยวกับการเขียนแผนการพยาบาล ในการฝึกปฏิบัติในคลินิกในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง จาแนกตามสาขาวิชาพบว่าสาขาที่วางแผนการพยาบาลยากลาบากเรียงลาดับ มากคือสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ รองลงมาคือสาขาการพยาบาลชุมชน จิตเวช มารดา ทารก และเด็ก (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่1 อุปสรรคในการเขียนแผนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัตติ ่อผู้ป่วยหนึ่งรายของแต่ละสาขาวิชาการพยาบาล
5 สาขา
สาขาวิชาการ
พยาบาล

Mean

SD

ระดับอุปสรรค

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ชุมชน
จิตเวช
มารดาและทารก
เด็ก

3.53
3.44
3.38
3.18
3.12

.55
.53
.56
.55
.56

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.33

.56

ปานกลาง

รวม

พบว่าที่มีปัญหาเรียงลาดับดังนี้ 1) อาจารย์แต่ละท่านมีแนวทางไม่แน่นอน ( Mean 4.42, SD .98) อาจารย์ให้
คาแนะนาไม่ชัดเจน (Mean 3.37, SD 1.17) 2) ใช้เวลาในการเขียนแผนการพยาบาลนาน ( Mean 3.93, SD 1.16 ) มีเวลา
ไม่เพียงพอ (Mean 3.66, SD 1.23) 3) มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ (Mean 3.42, SD=4.38) 4) ไม่แน่ใจในการระบุข้อ
วินิจฉัยการพยาบาล (Mean 3.17, SD 0.97) 5) ขาดทักษะการตรวจร่างกาย และแปลผลการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(Mean 3.08, SD=0.90) จาแนกตามนักศึกษาชั้นปี พบว่านักศึกษาปี 3 มีปัญหาและอุปสรรคในระดับมาก และชั้นปีที่ 4 ใน
ระดับปานกลาง เมื่อจาแนกอุปสรรคในรายด้านของขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลทั้ง 5 ขั้นตอน พบว่าที่มีอุปสรรคที่
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สอดคล้องกันกล่าวคือ อุปสรรคมากที่สุดคือขั้นวางแผนการพยาบาล รองลงมาคือการวินิจฉัยการพยาบาล การประเมินภาวะ
สุขภาพ การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผล ตามลาดับ (ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับอุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 3
อุปสรรค
n= 125
ตามขั้นตอนกระบวนการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพ
การวินิจฉัยการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาล
ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ด้านอาจารย์
รวม

Mean
(คะแนนเต็ม)

SD

9.71 (15)
10.70 15)
23.24 30)
9.54 (15)
3.51 (5)

.94
1.08
3.25
2.32
.98

11.40 (20)
68.10

2.19
10.76

ระดับมาก

ตารางที่ 3. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับอุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีท่ี 4
สาขาวิชาการพยาบาล
n= 122
ขั้นตอนกระบวนการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพ
การวินิจฉัยการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาล
ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ด้านอาจารย์
รวม

Mean
(คะแนนเต็ม)

SD

8. 86 (15)
10.18 (15)
20.03 (30)
8.56 (15)
3. 41 (5)

.9
1.08
1.25
1.12
.9

10.20 (20)

1.9

61.24

7.15

ระดับปานกลาง

1. ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการนากระบวนการ พยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติ
ด้านบวก
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ร้อยละ 61 และอยู่ในระดับดี (Mean 51.27 ,SD 21.14) โดยภาพรวมพึงพอใจในการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึก
ปฏิบัติในระดับปานกลาง (Mean 3.1, SD 1.04) ส่วนทัศนคติในด้านลบ พบว่าส่วนใหญ่มีความเครียดและวิตกกังวลอยู่ใน
ระดับมาก (Mean= 3.53, SD=1.28) และพักผ่อนน้อย (Mean= 3.15, SD=1.34)
3. เปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่
3 และชั้นปีที่ 4 พบว่าชั้นปีที่ 3 มีอุปสรรคมากกว่าปีที่ 4 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของอุปสรรคของในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
พยาบาล
ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
นักศึกษาพยาบาล
n=247
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

Mean

SD

t

68.10
61.24

10.76
7. 15

5.88**

** p<.001
4.เปรียบเทียบระยะเวลาเป็นชั่วโมง ที่ใช้ในการเขียนแผนการพยาบาล (Nursing care plan) ฉบับสมบูรณ์ในผู้ป่วย
แต่ละราย ระหว่างนักศึกษาตามชั้นปีที่ 3 กับ ปีที่ 4 (ดังตารางที่ 5)
ตารางที่ 5. เปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการเขียนแผนการพยาบาลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปี 4
นักศึกษาพยาบาล
n=247
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

Mean
5.14
3.08

SD
1.87
1.68

t
5.69**

** P<.001
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาอุปสรรค ระยะเวลา และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาล ในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติในคลินิก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. อุปสรรคในการนากระบวน การพยาบาล ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ เมื่อจาแนกเป็นระดับชั้นปี พบว่าปีที่ 3 มี
ปัญหาระดับมาก
(Mean 68.10 , SD 10.75) ทั้งนี้เพราะนักศึกษายังยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ และ ขาดทักษะในการนากระบวนการ
พยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล สอดคล้องกับการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความท้าทายในการนา
กระบวนการพยาบาลไปใช้ (Challenges associated with the implementation of the nursing process: A
systematic review) ของ Zamanzadeh et.al.(2016) พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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กระบวนการพยาบาล จึงส่งผลให้มีอุปสรรคโดยต้องใช้เวลานานในการเขียนแผนการพยาบาลในผู้ป่วยแต่ละราย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Martin et.al. (2006) พบว่ามีปัญหามากที่สุด คือระยะเวลาไม่เพียงพอ และใช้เวลานานในการเขียน
แผนการพยาบาล พบว่าจานวนน้อยกว่าร้อยละ 30 สามารถวางแผนการพยาบาลแล้วเสร็จทันเวลา และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Florence, Adeyemo & Adenike (2013) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบวนการพยาบาลในสถานบริการ
สุขภาพ (Factors affecting the use of nursing process in health institute in Ogbomoso town, Oyo state ) โดย
วิเคราะห์ตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการทานาย พบว่าในภาพรวมทานายได้ 76.5 % ปัจจัยที่ทานายได้สูงสุด คือด้านความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล 0.35 นโยบายของสถานที่หรือหน่วยงาน 0.228 ความเป็นวิชาชีพ 0.063 ปัจจัยที่
ทานายได้ต่าสุดคือทัศนคติ 0.019 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Akbari and Shamsri (2011) พบว่าอุปสรรคของการใช้
กระบวนการพยาบาลของพยาบาลคือ ขาดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ทาให้ทั้งพยาบาลและนักศึกษา
พยาบาล ขาดทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพ การนาข้อมูลมาวิเคราะห์กาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาล ตลอดจนการนามา
พัฒนาการวงแผนการพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ ขนิษฐา รัตนกัลยา, นันทา เล็กสวัสดิ,์ ภารดี นานาศิลป์ สุนีย์ จันท์
มหเสถียร และบุญชู อนุสาสนนันท์ (2550) เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล พบว่า มีปัญหาอุปสรรคในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.75 (จากคะแนนสูงสุด 5.0) ด้านที่มีอุปสรรคมากที่สุดคือระยะเวลาในการเขียนแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์
มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมาใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า 3.66
2. อุปสรรคในการนากระบวน การพยาบาล ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีปัญหาระดับปานกลาง
(Mean
61.24 ,SD 7.15) ทั้งนี้เพราะนักศึกษามีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ได้ผ่านการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีในสาขาการ
พยาบาลทุกสาขามาแล้วและปฎิบัติมาทุกสาขาวิชาจึงมีการสอนและให้คาแนะนาจากอาจารย์ในการฝึกปฏิบติ ทาให้มีทักษะ
ในการนากระบวนการพยาบาลมากขึ้นจึงมีอุปสรรคในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Florence, Adeyemo & Adenike (2013) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบวนการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพ
(Factors affecting the use of nursing process in health institute in Ogbomoso town, Oyo state ) โดย
วิเคราะห์ตัวแปรที่เป็นปัจจัยในการทานาย พบว่าในภาพรวมทานายได้ 76.5 % ปัจจัยที่ทานายได้สูงสุดคือด้านความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล (ดังที่อภิปรายในข้อ ที่ 1) สอดคล้องกับการศึกษาของ Kusoom and Posri (2015)
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณ๊ศึกษาร่วมกับผังความคิดในการพัฒนาความสามารถในการใช้
กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลพบว่าภายหลังสอนในคลินิกของกลุ่มควบคุมที่สอนตามปกติ และกลุ่มทดลอง มี
คะแนนความารถสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<.001)
3. เปรียบเทียบอุปสรรคในการนากระบวนการพยาบาลไปใช้ในการฝึกปฏิบัติในของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ
ชั้นปีที่ 4
พบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีอุปสรรคมากกว่าปีท 4 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001) ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาชั้นปี
ที4่ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มากขึ้น มีพัฒนาการในการเรียนรู้ ทาให้สามารถนากระบวนการพยาบาลมาใช้ได้
รวดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Akbari and Shamsri (2011) พบว่าอุปสรรคของการใช้กระบวนการพยาบาล
ของพยาบาลคือ ขาดความรู้ แนวคิด เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ทาให้ทั้งพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ขาดทักษะในการ
ประเมินภาวะสุขภาพ การนาข้อมูลมาวิเคราะห์กาหนดข้อวินิจฉัยการพยาบาล ตลอดจนการนามาพัฒนาการวงแผนการ
พยาบาล นอกจากนี้พบว่านักศึกษายังมีข้อจากัดในการคิดเชิงวิพากษ์ หรือคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Kusoom& Posri, 2015)
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4. เปียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนแผนการพยาบาล (Nursing care plan) ในผู้ป่วยแต่ละราย เมื่อจาแนก
นักศึกษาตามชั้นปีพบว่าปีที่ 3 ใช้เวลาเฉลี่ย 5.14 SD 1.87 (min 1.50 – max 15 ชั่วโมง) ส่วนปีที่ 4 ใช้เวลาเฉลี่ย 3.08
ชั่วโมง SD 1.68 (min 0.50- max 8 ชั่วโมง) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระยะเวลาในการทา Nursing care plan
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใช้เวลามากกว่าปีที่ 4 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของ
ขนิษฐา รัตนกัลยา, นันทา เล็กสวัสดิ,์ ภารดี นานาศิลป์ สุนีย์ จันท์มหเสถียร และบุญชู อนุสาสนนันท์ (2550) พบว่ามี ด้านที่
มีนอุปสรรคมากที่สุดคือระยะเวลาในการเขียนแผนกการพยาบาลฉบับสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 3.96 รองลงมา ใช้เวลาในการศึกษา
ค้นคว้า 3.66 ระยะเวลาในการเขียนแผนกการพยาบาลฉบับสมบูรณ์และดังที่กล่าวมาแล้ว (ในการอภิปรายข้อ 1- 3 )
5. ทัศนคติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านบวก ร้อยละ 61 และอยู่ในระดับดี (Mean 51.27, SD 21.14) โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติในระดับปานกลาง (Mean 3.19, SD 1.04)
ทั้งนี้เพราะนักศึกษาได้รับการสอนและปลูกฝังถึงความสาคัญและเหตุผลของการนากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติ
พยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งได้จัดการเรียนการสอนเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในทุก
สาขาวิชาการพยาบาล และได้นาไปฝึกปฏิบัติปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Martin et.al. (2006) ซึ่ง
ทาการศึกษาเกี่ยวกับความรู้และเจตคติของพยาบาลวิชาชีพ จานวน 1,096 คน พบว่ามีเจตคติในด้านบวกต่อกระบวน การ
พยาบาลและต่อการวินิจฉัยการพยาบาล และพบว่าพยาบาลที่มีการศึกษาสูงกว่าจะมีทัศนคติทางบวกสูงกว่าผู้ที่ระดับ
การศึกษาต่ากว่า ซึ่งทัศนคติเป็นปัจจัยที่ทานายความสามารถในการวางแผนการพยาบาลได้ต่าสุดคือทัศนคติ 0.019
(Florence, Adeyemo & Adenike , 2013) ดังรายละเอียด (ในการอภิปรายข้อ 1)
ข้อเสนอแนะ
1.ควรพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความรู้ และลดระยะเวลาในการเขียนแผนการพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อลดระยะเวลาในการเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้
กระบวนการพยาบาล
3. พัฒนาสื่อการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น คู่มือ ตารา สื่อการสอนระบบ IT, e-learning เพื่อให้นักศึกษาและ
ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาการนาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล
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การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน
The Program Development for Assisting Adolescences
in Avoiding Narcotics through Self-Efficacy and Self-Control
ฐิตวันต์ หงษ์กติ ติยานนท์, ลักขณา ยอดกลกิจ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหลักสูตร 2) ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรและทดลองใช้หลักสูตรกับเยาวชน 15 คน ระยะที่ 3 นา
หลักสูตรไปใช้และประเมินผลหลักสูตร ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจานวน 60 คน
เป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (paired-t-test) คุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบทดสอบ และ
แบบสอบถาม โดยพิจารณาความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้างและตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบวัด
ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbrach’s alpha co-efficient) ได้แก่ แบบวัดเจตคติต่อการใช้สารเสพ
ติด แบบวัดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงสารเสพติดของเยาวชน แบบวัดการควบคุมตนเอง และแบบวัด
พฤติกรรมการหลีกเลีย่ งสารเสพติดมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราคเท่ากับ 0.76, 0.95, 0.87, และ 0.74 ตามลาดับ
ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่ อหลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด เป็นหลักสูตรจากแนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura(1997) เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์จากผู้อื่น การพูดชักจูงโน้มน้าวด้วยคาพูด การให้
กาลังใจ และการควบคุมตนเองของ Thorensen (1974) คือ การสร้างแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง การ
ตั้งเป้าหมายกับตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด การฝึกพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง การฝึกเทคนิค
การปฎิเสธ การเสริมแรงโดยการชื่นชม ให้รางวัลเมื่อสามารถควบคุมตนเองได้ไม่ใช้สารเสพติด รวมเป็นหลักสูตร 3 วัน 2)
ประสิทธิผลของการใช้หลักสูตร พบว่าเยาวชนกลุ่มทดลองมี คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุม
ตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 เยาวชน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติ ดสูงกว่า
เยาวชนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เยาวชนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สาร
เสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เยาวชนกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าเยาวชนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เยาวชนกลุ่มทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยเจตคติทางลบต่อการใช้สารเสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง, การควบคุมตนเอง, เยาวชน
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ABSTRACT
The purpose of research was to develop a curriculum for assisting adolescences in avoiding
narcotics through Self-Efficacy and Self-Control and to study the effectiveness of this Program. The
Research was carried out in 3 phases. Phases I was the development based on a needs assessment about
adolescent's use of drugs. The data was collected by focus groups. The data obtained was analyzed
using content analysis. In Phases II, the curriculum tested on 15 adolescents who were identified as
having a high risk drug use. After testing the program a curriculum was developed. In Phase III, an
experimental research design was undertaken to examine the effectiveness of the curriculum using a
quasi- experimental approach. The sample comprised 60 adolescents .The control and experimental
comprised 30 adolescents.The data tests were analyzed by using descriptive statistics ; percentages,
means and standard deviation. The data was also analyzed using paired-t-test. The questionnaires
showed good content and construct validity. Reliability was tested using Cronbrach’s alpha co-efficient on
variables such as; negative Attitude towards narcotics 0.76, Self-Efficacy 0.95 , Self-Control 0.86 and
Behavior Avoiding Narcotics 0.75 . The study are summarized : 1) The Program Development for Assisting
Adolescents in Avoiding Narcotics through Self-Efficacy and Self-Control had 6 main parts to the
curriculum; Principle, Objective, Content, Activity, Multimedia and Evaluation. In particular The Program
Development for Self-Efficacy focused on the concepts of Mastery Experience; self-analysis, The Road
Life; Self-Training, the Song for Motivation, games, a walk rally, Vicarious Experience Verbal Persuasion,
monitoring physiological and affective States, Self-Control was based on Motivation, Goal Setting, , Self –
Monitoring and Self –Evaluation. All Program had 3 days. 2) As for curricular effectiveness, it was found
that 1) The experimental group had a statistically significant score on Self-Efficacy and Self-Control at
the .01 level of significance. 2) The experimental group had a statistically significant score on Self-Efficacy
and Self-Control higher than the control group at the .01 significance level. 3) The experimental group
had statistically significant scores on Behavior Avoiding Narcotics and Knowledge and Attitude, higher than
the control group at the .01 significance level.
Keywords : Self-Efficacy, Self-Control, Adolescences
บทนา
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านความเป็นอยู่ ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ส่งผลให้ประชาชนมีความเครียดมากขึ้น ประกอบกับการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับสุรา เป็นการ
กระตุ้นให้มีการบริโภคสุรามากขึ้น ทาให้ประเทศไทยมีอัตราการดื่มสุราเป็นอันดับ 5 ของโลก (บัณฑิต สอนไพศาล, 2558)
บุหรี่ สุรา เป็นประตูสู่สารเสพติดตัวอื่นๆ ปัญหาสารเสพติดเป็นภัยที่ร้ายแรงต่อบุคคล ครอบครัวชุมชนซึ่ง เป็นปัญหาที่สาคัญ
อันดับ 3 ของประเทศ (สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2558) รัฐบาลได้กาหนดเป็นนโยบายที่เร่งด่วนในการ
บาบัดรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดแต่การแพร่ระบาดของสารเสพติดยังเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไพบูลย์ คุ้ม
ฉายา ( 2559 )ประเทศไทยต้องจัดระบบการยอมรับแนวทางของ UNGASS เนื่องจากสารเสพติดได้แพร่ระบาดไปทุกอาเภอ
ทุกจังหวัด ของประเทศ สถิติผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2558 จานวน
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171,924 คน (สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2558 ) แต่เมื่อวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มี
การสอนเรื่องสารเสพติดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด สาเหตุการสังเกตผู้ติดสาร
เสพติด และได้แทรกการสอนทักษะชีวิต แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการใช้สารเสพติดในเยาวชนได้ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากการรวบรวมกลุ่มวิชาการทาค่ายยาเสพติดต่างๆ สรุปได้ดังนี้คือ กลุ่มกิจกรรม กลุ่ม
วิชาพัฒนาตนเองด้านจิตใจคุณธรรม การให้ความรู้ เช่น สารเสพติดและความรู้ที่เกี่ยวข้องความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านอาชีพ
ความรู้ด้านชุมชนเข้มแข็งและ กลุ่มวิชาพัฒนาร่างกาย เช่น การเล่นกีฬา แต่กลุ่มที่มีแนวโน้มที่มีปัญหามากขึ้นในการใช้สาร
เสพติดคือ เยาวชนวัยรุ่นที่มีอายุอยู่ในช่วง 15 – 19 ปี (สถาบันธัญญารักษ์, 2558) ซึ่งการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด ของเยาวชนเพราะมีความเชื่อว่า ถ้าบุคคลมีความเชื่อมีความ
มุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงสารเสพติดและใช้การควบคุมตนเอง จะมีผลต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด (ประภา ยุทธไตร, 2544; อัจฉรา วิไลหงษ์, 2545; วราภรณ์ กุประดิษฐ์.( 2551)
ในฐานะผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตพยาบาลสอนพยาบาลเรื่องการบาบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดและป้องกันสาร
เสพติด จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องสารเสพติดในเยาวชน ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชนเพราะ ถ้าบุคคลมีความเชื่อมีความ
มุ่งมั่น เชื่อมั่นในตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการหลีกเลี่ยงสารเสพติดและใช้การควบคุมตนเอง จะมีผลต่อพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดเพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและไม่ใช้สารเสพติดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างหลักสูตรพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
ของเยาวชน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้สารเสพติดของเยาวชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 ตัวแปรอิสระ หลักสูตรการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
2.2 ตัวแปรตาม พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
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หลักสูตรการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และ
การควบคุมตนเอง

เนื้อหา

ประสิทธิผล การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
การควบคุมตนเอง 18 ช.ม.
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1) การให้ความรู้เรื่องชนิด โทษ
1. ความรู้ ชนิด โทษ ภัยสารเสพติด
ภัยสารเสพติด สมองติดยา
2. สมองติดสารเสพติด
2) การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม
3. เส้นทางการติดสารเสพติด
พัฒนาการรับรู้ความสามารถ
4. ตัวกระตุ้นภายใน ภายนอก
ของตนเอง
5. การรับรูค้ วามสามารถของ
3) การฝึกทักษะใช้ประสบการณ์
ตนเอง
ตรงในการฝึ ก ทั ก ษะการ
6. การเสริมแรง การตั้งเป้าหมาย
ปฎิ เ สธสารเสพติ ด การเป็ น
7. ทักษะการควบคุมตนเองและ
ตั ว แบบ การแสดงบทบาท
การแก้ปัญหา การปฎิเสธ
สมมุ ติ การเล่ น เกม การ
วัตถุประสงค์หลักสูตร
แก้ปัญหา การระดมสมอง
1. เพื่อให้มีความรู้ ชนิด โทษ ภัย
4) การใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม ใน
ของสารเสพติด
การสร้ า งแรงจู ง ใจ การ
2. เพื่อให้มีเจตคติทางลบเกี่ยวกับ
วางเป้าหมาย การฝึกทักษะ
สารเสพติด
การปฎิเสธ สารเสพติด การ
3. เพื่อให้มีการรับรู้ความสามารถ
เสริมแรง การพูดให้กาลังใจ
ของตนเองและการควบคุม
5) การกระตุ้นเตือนโดยใช้แผ่น
ตนเอง
พับ
4. เพื่อให้มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง
6) กา ร ฝึ ก บั นทึ ก พฤติ กร ร ม
การใช้สารเสพติด
ตนเอง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิ
จยั

การประเมิน
1.มีเวลาเข้า
อบรม
ร้อยละ80
2.มีความรู้
ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่า
ร้อยละ 60
3. มีการรับรู้
ความสามารถ
ของตนเองและ
การควบคุม
ตนเองเพิ่มขึ้น

วิธีการศึกษา หรือการวิจัย
การวิจัยว่ามีขั้นตอน แบ่งได้เป็น 2 สวน คือ
1. การรวบรวมข้อมูล โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือประเภทใด เอกสาร ข้อมูล หรือเครื่องมือ โดยวิธี ใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจยั ดัดแปลงสร้างขึ้นเอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้คือ เอกสาร มีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
การวิเคราะห์เอกสาร (Document
analysis) ศึกษาเอกสาร เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและการควบคุมตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด และเครื่องมือที่เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างใน
การสนทนากลุ่ม
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ระยะที่ 2 สร้างหลักสูตรและทดลองใช้หลักสูตร โดยทดลองใช้กับเยาวชน 15 คน เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในระยะที่ 2 คือ
1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ อายุ ศาสนา
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ชนิดและปริมาณสารเสพติดที่ใช้ เป็นแบบเขียนตอบในช่องว่าง มี 10 ข้อ
2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมี 20 ข้อ แบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ 4 ตัวเลือกให้กา
 ทับข้อที่ตรงกับความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด คะแนนเต็ม 20 คะแนน ผู้ได้คะแนนสูงหมายถึงมี
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดได้ถูกต้อง
3) แบบวัดเจตคติต่อการใช้สารเสพติด โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงและดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของ
นีออน พิณประดิษฐ์ (2541); วราภรณ์ กุประดิษฐ์ ( 2551) มี 10 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับคือเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย…………..ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผู้ได้คะแนนคะแนนสูง หมายถึง มี
เจตคติทางลบต่อการใช้สารเสพติดสูง
4) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองโดยยึดทฤษฎีของแบนดูรา มี 12 ข้อเป็นแบบมาตรประเมินค่า มี 6 ระดับคือ มั่นใจอย่างยิ่ง มั่นใจ ค่อนข้างมั่นใจ ค่อนข้าง
ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจอย่างยิ่งผู้ได้คะแนนสูงหมายถึง มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง
5) แบบวัดการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชน ผู้วิจัยพัฒนาจากแบบวัดของ
Rosenbaum (1980) ); วราภรณ์ กุประดิษฐ์ ( 2551)เป็นแบบมาตรประเมินค่า มี 10 ข้อ 6 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง ผู้ได้คะแนนสูง หมายถึง มีการควบคุมตนเองสูง
6) แบบวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติด ผู้วิจัยสร้างแบบวัดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
มี 15 ข้อ เป็นแบบมาตรประเมินค่า ให้เลือกตอบ 6 ระดับคือ
จริงที่สุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง ไม่จริง
เลย ผู้ได้คะแนนสูง หมายถึง มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติด สูง
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ((paired-ttest) คุณภาพเครื่องมือตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบทดสอบ และแบบสอบถาม โดยพิจารณาความตรงตามเนื้อหา
ความตรงตามโครงสร้างและตรวจสอบความเที่ยง(Reliability) ของแบบวัดใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค
(Cronbrach’s alpha co-efficient) ได้แก่ แบบวัดเจตคติต่อการใช้สารเสพติด แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อ
หลีกเลี่ยงสารเสพติดของเยาวชน แบบวัดการควบคุมตนเอง และแบบวัดพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารเสพติดมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบราคเท่ากับ 0.76, 0.95, 0.87, และ 0.74 ตามลาดับ
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ผลการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเยาวชนกลุ่มทดลองก่อนและหลังฝึกอบรม
ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(paired-t-

(X )

(SD)

test)

N

การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ก่อนทดลอง

31

60.04

16.66

การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หลังทดลอง

31

63.09

12.69

การควบคุมตนเอง ก่อนทดลอง

31

50.77

10.48

การควบคุมตนเอง หลังทดลอง

31

52.30

9.44

4.02**

3.74**

**P<0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า เยาวชนในกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้สารเสพติดหลังฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปผล
สรุปผลการสร้างหลักสูตรพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพ
ติดของเยาวชน ได้ 6 กิจกรรม มี 3 ด้าน ด้านแรก คือ ความรูเ้ รื่องชนิด โทษ ภัยสารเสพติด สมองติดยาและเส้นทางการติด
สารเสพติด จานวน 6 ชั่วโมง ด้านที่สองคือ การพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
จานวน 6 ชั่วโมง เนื้อหากิจกรรมมีเรื่องการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด 6 ชั่วโมง รวมเวลาตลอด
หลักสูตร 18 ชั่วโมง พบว่า มีประสิทธิผล โดยวัดหลังอบรมทันที มี ดังนี้
1. เยาวชนกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลีย่ งการใช้สารเสพติดหลัง
การฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ตรงตามทฤษฎีการเรียนรู้ ในเรื่องการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัย วราภรณ์ กุประดิษฐ์.( 2551) ว่าถ้าเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วย
ตนเอง การได้เห็นตัวแบบหรือประสบการณ์จากผู้อื่น การพูดชักจูงโน้มน้าวด้วยคาพูด การให้กาลังใจจะทาให้หลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติดได้
2. เยาวชนกลุ่มทดลองมีการรับรู้เรื่องพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ตรงตามทฤษฎีการเรียนรู้และสอดคล้องกับงานวิจัย วราภรณ์ กุประดิษฐ์.( 2551 );
ประภา ยุทธไตร.(2544) ที่ว่าหลังการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการควบคุมตนเอง
เยาวชนจะหลีกเลีย่ งการใช้สารเสพติด
3. เยาวชนกลุ่มทดลองมีความรูเ้ กีย่ วกับสารเสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เนื่องจากการการให้ความรู้เรื่องสมองติดสารเสพติดและพิษโทษภัยเป็นสิ่งที่สาคัญในการควบคุมตนเอง
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4. เยาวชนกลุ่มทดลองมีเจตคติทางลบต่อการใช้สารเสพติดหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตรงตามทฤษฎีการใช้สารเสพติด และจากการบาบัดสถาบันธัญญารักษ์. ( 2558) เพราะถ้ามี เจต
คติทางลบต่อการใช้สารเสพติด เยาวชนจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย หลักสูตรนีม้ ีประสิทธิผลในการพัฒนาพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองและการ
ควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลีย่ งการใช้สารเสพติดของเยาวชน โดยหลักสูตรต้องมีความรู้ที่ให้เรื่องสารเสพติด สมองติดยา ทักษะ
การปฎิเสธสารเสพติด หลักสูตรต้องให้เยาวชนได้ในเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง การได้เห็นตัวแบบหรือ
ประสบการณ์จากผู้อื่น การพูดชักจูงโน้มน้าวด้วยคาพูด การให้กาลังใจเพื่อให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการหลีกเลี่ยง
การใช้สารเสพติด และการควบคุมตนเองในการทาสัญญาและติดตามตนเองเพื่อการใช้ชีวิตที่ต้องอยู่ในสังคม
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ควรมีระบบการดูแลช่วยเหลือเยาวชนในโรงเรียน โดยเฉพาะเยาวชนทีเ่ ป็นวัยรุ่นกลุม่
เสี่ยง และควรพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เนื่องจากเยาวชนสามารถพัฒนาได้ถ้ามีแรงจูงใจ ให้ตระหนักถึงพิษโทษภัยสารเสพ
ติดและควรตั้งเป้าหมายในอนาคตการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดของเยาวชนได้
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การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้า
ยุงลายในอ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Dengue Haemorrhagic Fever Risk Assessment and Correlation between Rainfall and
Aedes larvae in Muang Samut Songkhram District
ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา, วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา และวัลลภา วาสนาสมปอง
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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บทคัดย่อ
โรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever: DHF) เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะและเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สาคัญในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยมีขนาดพื้นที่
ประมาณ 413.39 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลของสานักระบาดวิทยาพบว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกระดับต้นๆของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการ ประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและ หาความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ข้อมูลการสารวจลูกน้ายุงลาย และข้อมูลปริมาณน้าฝน
เฉลี่ย สาหรับการ ประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ได้ประเมินโดยใช้ดัชนี House Index ซึ่งเป็นดัชนีลูกน้ายุงลายตาม
บ้านเรือนต่างๆ โดยประเมินความเสี่ยงเป็นเวลา 1 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - พฤศจิกายน 2558) ผลการวิจัยพบว่าช่วง
การสารวจครั้งที่ 1 จานวนบ้านที่สารวจ 2,448 หลังคาเรือน ค่า Hi อยู่ที่ 14.66 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง ช่วงการ
สารวจครั้งที่ 2 จานวนบ้านที่สารวจ 2,541 หลังคาเรือน ค่า Hi อยู่ที่ 18.73 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง ช่วงการ
สารวจครั้งที่ 3 บ้านที่สารวจ 2,715 หลังคาเรือน ค่า Hi อยู่ที่ 12.22 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง การสารวจครั้งที่ 4
จานวนบ้านที่สารวจ 2,466 หลังคา ค่า Hi อยู่ที่ 14.63 ความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและช่วงการสารวจครั้งที่ 5 จานวน
บ้านที่สารวจ 2,438 ค่า Hi อยู่ที่ 15.77 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง จากข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าในช่วงเวลา 1 ปีน้ี
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่มี ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง สาหรับการวิเคราะห์หา ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย โดยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson's Correlations
Coefficient) พบว่าปริมาณน้าฝนไม่มีความสัมพันธ์กับลูกน้ายุงลายและค่า House Index สาหรับผลวิจัยในครั้งนี้จะเป็น
ข้อมูลขั้นต้นในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้เหมาะสมและสาหรับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้า
ยุงลายเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับการเฝ้าระวังยุงลายในช่วงฤดูฝนต่อไป
ค้าส้าคัญ: การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก, ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย
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Abstract
Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) is a mosquito-borne disease that a major public health
problem worldwide including Thailand. Samut songkhram is the smallest province of Thailand. There are
estimated areas 416.7 square kilometers. From Bureau of Epidemiology, Samut songkhram is one of the
provinces in Thailand that have the highest number of DHF cases. This research aimed to study the DHF
risk assessment and study correlation between rainfall and Aedes larvae in Muang samut songkhram
district. This research used secondary data collected from related organizations. The result showed 2,448
of surveyed house and 14.66 of House Index to be high risk of epidemic in first time of survey. The
second time found 2,541 of surveyed house and 18.73 of House Index to be high risk of epidemic. The
third time found 2,715 of surveyed house and 12.22 of House Index to be high risk of epidemic. The
fourth time found 2,466 of surveyed house and 14.63 of House Index to be high risk of epidemic. The fifth
time found 2,438 of surveyed house and 15.77 of House Index to be high risk of epidemic. Pearson
Correlation was used relation between rainfall, Aedes larvae and House Index that don’t found relation
(p-value < 0.05). According to the research findings, the result showed important information for
surveillance on Dengue Haemorrhagic Fever in this area. For relation between rainfall and Aedes larvae
was important information for surveillance in the rain season.
Keywords: Dengue Haemorrhagic Fever risk assessment, relation between rainfall and Aedes larvae
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บทน้า
โรคไข้เลือดออก (Dengue Haemorrhagic Fever: DHF) เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะและเป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สาคัญในหลายๆประเทศทั่วโลก (Kyle & Harris, 2008)รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากการแพร่กระจายของโรค
เป็นไปอย่างกว้างขวางและจานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น (Murray,
Quam, & Wilder-Smith, 2013) จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรค ไข้เลือดออก ในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลังของสานัก
โรคติดต่อนาโดยแมลง ในปี 2554 พบผู้ป่วยจานวน 64,374 คน อัตราป่วยต่อแสน 100.78 ปี 2555 พบผู้ป่วยจานวน
74,250 คน อัตราป่วยต่อแสน 116.24 และปี 2556 พบผู้ป่วยจานวน 150,934 คน อัตราป่วยต่อแสน 23 4.86 จากข้อมูล
จานวนผู้ป่วยที่มากขึ้นในแต่ละปีแสดงให้เห็นว่าโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทยที่ควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ประมาณ 413.39 ตารางกิโลเมตร จากข้อมูลของสานัก
ระบาดวิทยาพบว่าจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระดับต้นๆของประเทศไทย ซึ่งในปี 2555 พบ
ผู้ป่วยจานวน 1,328 คน อัตราป่วยต่อแสน 263.52 ปี 2556 พบผู้ป่วยจานวน 1,009 คนอัตราป่วยต่อแสน 202.1 6 และปี
2557 พบผู้ป่วยจานวน 507 คน อัตราป่วยต่อแสน 101.58 จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในจังหวัดสมุทรสงครามในช่วง 3 ปี
ย้อนหลังแม้จะมีแนวโน้มจานวนผู้ป่วยในจังหวัดลดลงแต่ก็ยังคงมีจานวนผู้ป่วยสูง สมุทรสงครามเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญ
มีแหล่งท่องเที่ยวกระจายตัวไปทั่วจังหวัดทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจานวนมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่และนาไปสู่การระบาดในพื้นที่อื่นๆต่อไป สภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญของ
โรคไข้เลือดออกเนื่องจากโรคนี้มียุงลายเป็นพาหะซึ่งสัมพันธ์กับจานวนและแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายพาหะ (Lambrechts &
Failloux, 2012)(Honório & Castro, 2009) อาเภอเมืองสมุทรสงครามเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจที่หนึ่งในจังหวัด
สมุทรสงครามและในอาเภอนี้เป็นหนึ่งในพื้นที่การระบาดของโรคไข้เลือดออก ค่อนข้างสูงจากข้อมูลข้างต้น สาหรับวิธีการวาง
แผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกในขั้นต้นต้องประเมินความเสี่ยงของยุงลายพาหะในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และการป้องกันการระบาดยังพื้นที่อื่นๆจาก
นักท่องเที่ยวการศึกษาสภาพความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ อาเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะ
นาไปสู่การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ในการควบคุมโรคต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะดาเนินการวิจัยเรื่อง การประเมินความ
เสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็น
ข้อมูลขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายเป็นข้อมูลสาคัญ
สาหรับการเฝ้าระวังยุงลายในช่วงฤดูฝนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกโดยดัชนีลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกโดยดัชนีลูกน้ายุงลายและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ข้อมูลเพื่อประเมินตั้งแต่
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557-พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีวิธีดาเนินงานวิจัย ดังนี้
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลจานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแยกรายตาบลใน จังหวัดสมุทรสงคราม ปีพ.ศ. 2557-2558 จากงานระบาด
วิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
2. ข้อมูลการสารวจลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงพฤศจิกายน พ.ศ. 2557-พฤศจิกายน
2558 จากงานระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
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3. ข้อมูลปริมาณน้าฝนเฉลี่ยในจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558 จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วิธีการศึกษา
1. ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก เพื่อให้สามารถช่วยใน
การตัดสินใจเลือกใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับการศึกษา รวมทั้งนาข้อมูลปัจจัยที่
เกี่ยวข้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในขั้นต้น
2. ติดต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม และกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อขอ
ข้อมูลนามาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยต่อไป
3. การประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกโดยดัชนีลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามมาคานวณ
ค่า Larva index จากข้อมูลลูกน้ายุงลายในอาเภอเมืองเป็นข้อมูลของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ได้มีการสารวจความชุก
ชุมของลูกน้ายุงลายในพื้นที่ชุมชนอาเภอเมือง โดยดาเนินการสารวจใน 7 ชุมชนได้แก่ ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนหลังบ้าน ชุมชน
เอกชัย ชุมชนชุมสาย ชุมชนวัดป้อมแก้ว ชุมชนวัดเพชรสมุทรและชุมชนตลาด ตาบลแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
พื้นที่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ วิธีการสารวจที่ใช้คือ Visual Larval Survey ที่เป็นการสารวจที่เป็นมาตรฐานโดยการแนะนาจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งได้ดาเนินการสารวจทุกภาชนะที่มีน้าขังทั้งภายในและภายนอกบ้านเรือนโดยให้ใช้ไฟฉายส่องดู
ลูกน้าขณะน้านิ่งให้ทั่วและเคาะภาชนะอีกครั้งเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวของลูกน้า เมื่อพบลูกน้าอาสาสมัครสาธารณสุขจะแยก
ชนิดว่าเป็นลูกน้า Aedes spp. หรือไม่จากลักษณะรูปร่างของลูกน้า โดยสังเกตจากลักษณะของท่อหายใจว่าสั้นและอ้วนป้อม
ความยาวประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าของ ความกว้าง และขณะเคลื่อนที่ในน้าจะมีลักษณะเป็นรูปตัว S หรือเลข 8 และทาการจด
บันทึกข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลบ้านที่ทาการสารวจ บ้านที่พบลูกน้า
เมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราจะนาไปประเมินคานวณค่า Larva index คือ ค่า House Index (HI) ซึ่งเป็นดัชนีลูกน้า
ยุงลายตามบ้านเรือนต่างๆ แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์การแปลผลค่าระดับคะแนน ตามสูตรดังนี้
การวิเคราะห์ค่า Larva indices
ในการศึกษาความชุกชุมของยุงลายในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีสารวจแบบ Visual Larval Survey ซึ่งเป็นสารวจลูกน้า
ยุงลายที่มีจุดประสงค์เพื่อสารวจและนับจานวนภาชนะที่มีน้าขังว่าพบหรือไม่พบลูกน้ายุงลายเพื่อการคานวณค่า
Larva
indices โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
House Index [HI]
ร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ายุงลาย
HI= จานวนบ้านที่สารวจพบลูกน้ายุงลาย * 100
จานวนบ้านที่สารวจทั้งหมด
ตารางที่ 1 การแปลผลค่าระดับคะแนน
เกณฑ์การแปลผลค่าระดับคะแนน
Larva indices

ความเสี่ยงสูงมากที่จะ
เกิดการแพร่โรค

ความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
การแพร่โรค

ความเสี่ยงต่าที่จะเกิด
การแพร่โรค

ปลอดภัยต่อโรค
ไข้เลือดออก

House Index [HI]

>50

50-10

< 10

0

4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย โดยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson's Correlations Coefficient) ซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์ของสองสิ่ง ได้แก่ตัวแปรต้นคือปัจจัยที่น่าจะเกี่ยวข้อง
และตัวแปรตามเพื่อเป็นตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใดและมีทิศทางของความสัมพันธ์ไปในทาง
ใด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะนาปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์เพื่อ ประเมินระดับความความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก ที่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับไม่เกินร้อยละ 5 (p-value < 0.05)
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ผลการวิจัย
ผลการประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกโดยดัชนีลูกน้ายุงลาย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลการสารวจลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามในช่วง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - พฤศจิกายน 2558 มาประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆในอาเภอเมือง ซึ่งผลการ
ประเมินมีดังนี้
ช่วงการสารวจครั้งที่ 1 วันที่ 10-19 พฤศจิกายน 2557 มีค่าปริมานน้าฝนเท่ากับ 26.32 มม. จานวนบ้านที่สารวจ
2,448 หลังคาเรือน พบบ้านที่มีลูกน้าทั้งสิ้น 338 หลังคาเรือน ค่า HI อยู่ที่ 14.66 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง เมื่อ
แยกตามชุมชนได้ผลดังนี้ ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนหลังบ้าน ชุมชนชุมสาย ชุมชนป้อมแก้ว ชุมชนวัดเพชร มีความเสี่ยงสูง ขณะที่
ชุมชนเอกชัยและชุมชนตลาด มีความเสี่ยงต่า
ช่วงการสารวจครั้งที่ 2 วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2557 มีค่าปริมานน้าฝน 0.7 มม. จานวนบ้านที่สารวจ 2,541 หลังคา
เรือน พบบ้านที่มีลูกน้าทั้งสิ้น 421 หลังคาเรือน ค่า HI อยู่ที่ 18.73 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง เมื่อแยกตามชุมชน
ได้ผลดังนี้ ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนหลังบ้าน ชุมชนชุมสาย ชุมชนป้อมแก้ว ชุมชนวัดเพชรและชุมชนตลาด มีความเสี่ยงสูง ขณะที่
ชุมชนเอกชัยมีความเสี่ยงต่าเพียงชุมชนเดียว
ช่วงการสารวจครั้งที่ 3 วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2557 มีค่าปริมานน้าฝน 3.55 มม. จานวนบ้านที่สารวจ 2,715
หลังคาเรือน พบบ้านที่มีลูกน้าทั้งสิ้น 289 หลังคาเรือน ค่า HI อยู่ที่ 12.22ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง เมื่อแยกตาม
ชุมชนได้ผลดังนี้ ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนหลังบ้าน ชุมชนชุมสายและชุมชนป้อมแก้ว มีความเสี่ยงสูง ขณะที่ชุมชน วัดเพชร ชุมชน
เอกชัยและชุมชนตลาดมีความเสี่ยงต่า
ช่วงการสารวจครั้งที่ 4 วันที่ 17-25 สิงหาคม 2557 มีค่าปริมานน้าฝน 11.22 มม.จานวนบ้านที่สารวจ 2,466
หลังคาเรือน พบบ้านที่มีลูกน้าทั้งสิ้น 345 หลังคาเรือน ค่า HI อยู่ที่ 14.63 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง เมื่อแยกตาม
ชุมชนได้ผลดังนี้ ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนหลังบ้าน ชุมชนชุมสาย ชุมชนป้อมแก้ว ชุมชนวัดเพชรและชุมชนเอกชัย มีความเสี่ยงสูง
ขณะที่ชุมชนตลาดมีความเสี่ยงต่าเพียงชุมชนเดียว
ช่วงการสารวจครั้งที่ 5 วันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2557 มีค่าปริมานน้าฝน 5.81 มม. จานวนบ้านที่สารวจ 2,438
หลังคาเรือน พบบ้านที่มีลูกน้าทั้งสิ้น 398 หลังคาเรือน ค่า HI อยู่ที่ 15.77 ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูง เมื่อแยกตาม
ชุมชนได้ผลดังนี้ ชุมชนวัดใหญ่ ชุมชนหลังบ้าน ชุมชนชุมสาย ชุมชนป้อมแก้ว ชุมชนเอกชนและชุมชนตลาด มีความเสี่ยงสูง
ขณะที่ชุมชนวัดเพชรมีความเสี่ยงต่าเพียงชุมชนเดียว

ตารางที่ 2 ประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกในชุมชนต่างๆในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ช่วงเวลา
ชุมชน
จ้านวนบ้านที่ จ้านวนบ้านที่พบ
HI
ความเสี่ยง
ส้ารวจ
ส้ารวจ
ลูกน้า
ความเสี่ยงสูง
วัดใหญ่
322
49
15.22
10-19
พฤศจิกายน
2557

หลังบ้าน
เอกชัย
ชุมสาย
ป้อมแก้ว
วัดเพชร
ตลาด
รวม

164
759
411
284
222
286
2,448

24
74
71
72
36
12
338
569

14.63
9.75
17.27
25.35
16.22
4.2
14.66

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง

ปริมาน
น้าฝน (มม.)

26.32

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

6-10
กุมภาพันธ์
2557

18-26
พฤษภาคม
2557

17-25
สิงหาคม
2557

2-10
พฤศจิกายน
2557

วัดใหญ่
หลังบ้าน
เอกชัย
ชุมสาย
ป้อมแก้ว
วัดเพชร
ตลาด
รวม
วัดใหญ่
หลังบ้าน
เอกชัย
ชุมสาย
ป้อมแก้ว
วัดเพชร
ตลาด
รวม
วัดใหญ่
หลังบ้าน
เอกชัย
ชุมสาย
ป้อมแก้ว
วัดเพชร
ตลาด
รวม
วัดใหญ่
หลังบ้าน
เอกชัย
ชุมสาย
ป้อมแก้ว
วัดเพชร
ตลาด
รวม

348
164
751
417
247
186
428
2,541
335
156
780
401
322
315
406
2,715
312
154
762
395
260
207
376
2,466
302
152
616
401
358
434
175
2,438

89
32
55
94
58
36
57
421
38
32
41
93
41
24
20
289
38
28
94
76
55
23
31
345
66
24
114
68
65
15
46
398

25.57
19.51
7.32
22.54
23.48
19.35
13.32
18.73
11.34
20.51
5.26
23.19
12.73
7.61
4.92
12.22
12.17
18.18
12.33
19.24
21.15
11.11
8.24
14.63
21.85
15.78
18.51
16.95
18.15
8.57
10.59
15.77

ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงต่า
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง

0.7

3.55

11.22

5.81

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย
วิเคราะห์หา ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย โดยวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson's Correlations Coefficient) พบว่าปริมาณน้าฝนไม่มีความสัมพันธ์กับลูกน้ายุงลายและค่า House Index
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลาย
ปัจจัย
ลูกน้ายุงลาย
Pearson Correlation
-.080
ปริมาณน้าฝน
Sig. (2-tailed)
.591
p-value < 0.05

House Index
-.094
.591

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกโดยใช้ข้อมูลการสารวจลูกน้ายุงลายในอาเภอเมือง
จังหวัด
สมุทรสงครามในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - พฤศจิกายน 2558 โดยใช้ดัชนี House Index ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีความ
เสี่ยงสูงในการเกิดโรคไข้เลือดออกเกือบทั้งปี ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ พฤติกรรมของยุงลายที่ชอบอาศัยในบริเวณบ้านเรือนของ
มนุษย์ ซึ่งมีผลต่อจานวนแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย นั้นคือยิ่งมีจานวนบ้านเรือนเยอะมากขึ้นเท่าใด จานวนของยุงลายบ้านก็
เพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Marianni et al. ที่ศึกษาเรื่อง Density of Aedes aegypti and Aedes
albopictus and its association with number of residents and meteorological variables in the home
environment of dengue endemic area (Rodrigues et al., 2015) ยิ่งในบริเวณนั้นมีบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนหนาแน่น
จานวนประชากรยุงลายก็ยิ่งมากขึ้นกว่าบริเวณที่มีประชาชนและบ้านเรือนไม่มากนัก (Dibo, Menezes, Ghirardelli,
Mendonça, & Chiaravalloti Neto, 2011) และจากข้อมูลการประเมิน ความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออก ในแต่ละชุมชนได้
แสดงความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละชุมชน เนื่องจากในแต่ละชุมชนมีพื้นที่ขนาดเล็กทาให้การประเมินระดับชุมชนขึ้นอยู่
กับจานวนลูกน้ายุงลายที่ได้สารวจในช่วงเวลานั้นซึ่งอาจอยู่ในช่วงการควบคุมและรณรงค์ของสาธารณสุขในพื้นที่และจาก
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกทางผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่า ชุมชนในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีชุมชน
ใดที่มีความเสี่ยงต่าครบจานวนรอบปี นั้นอาจเป็นเพราะชุมชนยังขาดการมีส่วนรวมในการร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
ปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายและค่า House Index ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนั้น ไม่มีความสัมพันธ์เมื่อ
ทดสอบทางสถิติ แม้ว่ามีรายงานได้แสดงว่าปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา (Mondini & Chiaravalloti-Neto, 2008) ได้แก่ อุณหภูมิ
ความชื้น น้าฝน พบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคไข้เลือดออก (Giatropoulos, Emmanouel, Koliopoulos, & Michaelakis,
2012)(Fávaro et al., 2006) แต่สาหรับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก มีตลาดและชุมชนอยู่เป็นจานวนมาก
ทาให้ต้องใช้น้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอยู่ตลอดเวลาทาให้อาจเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนของตนเอง จากข้อมูล
ของความสัมพันธ์ ของปริมาณน้าฝนกับลูกน้ายุงลายเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญในการควบคุมยุงลาย
เนื่องจากมีจานวนลูกน้ายุงลายพบเป็นจานวนมากตลอดทั้งปีแม้จะไม่ใช่ฤดูฝนที่ปริมานน้ามากก็ตาม
สาหรับข้อจากัดในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจาก ทางผู้วิจัยต้องใช้ข้อมูลทุติยภูมิในการวิเคราะห์เนื่องจากต้องใช้เวลานาน
และกาลังคนมาก ซึ่งทางสานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม มีข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้จากการสารวจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาชุมชนต่างๆ แต่ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์ มีการขาดหายไปในส่วนหนึ่ง ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีตัวอื่น
เช่น ค่า Container index และ Breteau index จึงทาได้แต่ค่า House Index แต่อย่างไรก็ตามค่า House Index ก็เป็นดัชนี
การประเมินโรคไข้เลือดออกดัชนีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานจริง
จากข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่า
การประเมินความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกโดยใช้ข้อมูลการสารวจลูกน้ายุงลาย
ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นข้อมูลและเครื่องมือที่สาคัญในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงเพื่อหาทางควบคุมและเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออกต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน้าผลวิจัยไปใช้
สาหรับการนาผลงานวิจัยนี้ไปใช้ จากข้อมูลนี้สามารถนาไปวางแผนหาวิธีที่เหมาะสมในการควบคุมยุงพาหะต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครังต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรนา ดัชนีตัวอื่นทางกีฏวิทยามาใช้เพิ่มเติม เช่น ค่า Container index และ Breteau index
เป็นต้น และควรนาปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้ามาร่วมในการประเมินความเสี่ยงของโรค
เพื่อนาไปสู่การประเมินโรค
ไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Stress of Undergraduate Nursing Students, Collage of Nursing and Health,
Suan Sunandha Rajapbhat University
สุจิตรา อูร่ ัตนมณี1, สุภาวดี เลิศสาราญ2, เจนจิรา วงษ์ศรีนาค3,
กาญจนาพร สอิง้ ทอง4 และอนุสสรา ระวัง5
1

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, 2กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2

1,2,3,4,5

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นวิจัย เชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตั วอย่างเป็นนักศึ กษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จานวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวแบบประเมินความเครียดโรงพยาบาลสวนปรุง และแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความเครี ยดของนั กศึกษา วิ เคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติ บ รรยายผลการศึกษาพบว่านักศึกษามีร ะดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์
ความเครียดสูง ร้อยละ 38.1 รองลงมาระดับเครียดปานกลางร้อยละ 32.2 และระดับความเครียดรุนแรงคิดเป็นร้อยละ 22.9
โดยพบว่า ปัจจัยภายนอกบุคคลตามการรั บรู้ของนักศึกษาที่ส่ง ผลต่อความเครียดมากที่สุด ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอน
กิจกรรมนักศึกษา และครูผู้สอนกับปริ มาณงานที่ได้รั บมีคะแนนเท่ากั น ปัจจั ยภายในตัวบุค คลตามการรับ รู้ของนั กศึกษาที่
ส่งผลต่อความเครียดมากที่สุดได้แก่ เวลาในการพักผ่อนการทางานผิดพลาด และ ค่าใช้จ่ายประจาวัน
คาสาคัญ: นักศึกษาพยาบาล ความเครียด
Abstract
This study was descriptive researches that aim to study a stress level in nursing student of
Suan Sunandha Rajabhat University. The samples were 118 junior nursing students. Data were collected
by personal data questionnaire, Suanprung Stress Test 20, and Factor of stress questionnaire. The data
were analysis by descriptive statistics. There sults shown that 38.1% of juniors had high stress level, 32.2
% had moderate stress level and 22.9% of them had severe stress level. The finding revealed that three
external factors were affected of student’s stress level as teaching and learning course, student activities,
teacher and work load. Internal factors were affected of student’s stress level were relaxing time,
malfunction and personal expenses.
Key word: Nursing student, Stress
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ความสาคัญและความเป็นมา
ความเครียดเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบได้ที่บุคคลทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาบ่อยครั้งที่พบว่าความเครียดเป็นปัญหาที่
พบได้บ่อยในการจั ดการเรียนการสอนทางการพยาบาล และอาจส่ งผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพของนั กศึ กษา (Labrague,
2013)ความเครียด คือ การสนองตอบของบุคคลที่ระบุไม่ได้ต่อความชัดแจ้งของบางอย่างที่คุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ชีวิต ซึ่ ง ปรากฏในรู ป แบบที่มีค วามแตกต่างกัน ไปในแต่ ล ะบุ ค คล (สุ วนีย์ เกี่ ย วกิ่ ง แก้ ว, 2554)สาเหตุ ของความเครีย ดใน
นักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นความเครียดที่เกิดจากพัฒนาการตามวัยเนื่องจากนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วน
ใหญ่เป็นวัยรุ่น มีอายุระหว่าง 18-22 ปี ซึ่งมีพัฒนาการของวัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายและเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยที่
ต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (ละเอียด แจ่มจันทร์ และสุรี
ขันธรักษวงศ์ , 2553) และเมื่อเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่นักศึกษาต้องปรับตัวต่อสภาพการเรียนการสอนที่มี
ลักษณะเฉพาะ มีความเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบชีวิตและความปลอดภัยของมนุษย์ นักศึกษาต้องใช้ความระมัดระวังใช้ความ
อดทน ความเสียสละ ต้องอยู่ในกฏระเบียบในการปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษาต้องปรับตัวในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ร่ วม
วิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลทั้งสิ้น (มาลีวัล
เลิศสาครศิริ, 2558)
ความเครี ย ดที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั กศึ กษานั้ นเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลากหลายปั จ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท าให้ นั กศึ กษาเกิ ด
ความเครียดนั้นอาจเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ (Negative life events) ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ความยากของวิชาที่
เรียน การบริหารจัดการเวลาในการท างานที่ได้ รับมอบหมาย การเตรี ยมตัวสอบ การฝึกปฏิ บัติงาน นอกจากนี้ยังมี ปัญหา
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับบุคคลรอบข้าง ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาท นักศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับข้อจากัดใน
เรื่ องการเงินและ ปั ญ หาด้ านสุ ข ภาพการเจ็ บ ป่ วย (ทัศ นา ทวี คู ณ, พั ช รินทร์ นิ นทจันทร์ และ โสภิ ณ แสงอ่อน, 2555)
ความเครียดในนักศึ กษาพยาบาลเป็ นเรื่ องที่ ไม่ ควรมองข้ามหรื อละเลยเนื่องจากผ่ านมาพบว่า ความเครีย ดส่ งผลต่อภาวะ
สุขภาพ และภาวะจิตสังคมของนักศึกษาพยาบาล (Labrague, 2013)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาพยาบาลซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสู่สังคมซึ่งการศึกษาที่ประสิทธิภาพต้อ งคานึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทั้ง
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยต้องศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้
ทราบถึงระดับความเครียดของนักศึกษา และนาข้อมูลมาเป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลให้เป็น
ผูม้ ีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและพร้อมในการเรียนรู้เพื่อจบเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษา
พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอบเขตการวิจัยผู้วิจัยศึกษาความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ชั้นปีที่ 3ใน ระหว่างวันที่17 มีนาคม - 11 เมษายน 2559
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 3 จานวน 118 คน
ประจาปีการศึกษา 2558
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยให้ข้อมูลขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการทาวิจัยแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และขอความร่วมมือในการทา
แบบสอบถามตามความสมัครใจ โดยไม่เปิดเผยชื่อ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะทาเฉพาะในรายที่นักศึกษาเต็มใจเข้าร่วมวิจัย เท่านั้น
โดยอาจารย์ให้ผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ในชั้น
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เรียน และให้นักศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน โดยไม่มีอาจารย์หรือนักวิจัยอยู่ในห้อง เพื่อ
ลดการรบกวน และความลาเอียงของข้อมูล และส่งคืนแก่ผู้ช่วยนักวิจัยในวันเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ชุดได้แก่
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
เป็นแบบประเมินที่ถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลประกอบด้วยข้อคาถาม ได้แก่ เพศ อายุ เกรด
เฉลี่ย ที่พักอาศัย สถานภาพสมรสของบิดา มารดา รายได้ต่อเดือน
2. แบบประเมินความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test 20, SPST) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
แบบประเมินความเครียดสวนปรุง เป็นแบบประเมินความเครียดมาตรฐาน เป็นแบบประเมินที่ผ่านการหาคุณภาพ
เครื่ องมื อโดยความตรงตามสภาพ (Concurrent Validity) โดยเครื่ องมื อที่ ใ ช้ วัด ค่ าในกลุ่ มตั วอย่ าง 523 คน คื อ ค่ า
ความเครียดของกล้ามเนื้อ ซึ่งมีค่าความแม่นตรงตามสภาพมากกว่า 0.27 ตามค่าความเครียดของกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตที่ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% (กรมสุขภาพจิต, 2559)แบบประเมินความเครียดสวนปรุงใช้ เพื่อสารวจความรู้สึกในระยะ
6 เดือนที่ผ่านมาเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
คะแนนความเครียด 1 คะแนนหมายถึงไม่รู้สึกเครียด
คะแนนความเครียด 2 คะแนนหมายถึงรู้สึกเครียดเล็กน้อย
คะแนนความเครียด 3 คะแนนหมายถึงรู้สึกเครียดปานกลาง
คะแนนความเครียด 4 คะแนนหมายถึงรู้สึกเครียดมาก
คะแนนความเครียด 5 คะแนนหมายถึงรู้สึกเครียดมากที่สุด
จากนั้นนาคะแนนมารวมกันและนาคะแนนที่ได้มาเทียบเกณฑ์ให้คะแนนเพื่อประในระดับความเครียดดังนี้
0-24 คะแนน
หมายถึง เครียดน้อย
25-42 คะแนน หมายถึง เครียดปานกลาง
43-62 คะแนน หมายถึง เครียดมาก
> 63 คะแนน
หมายถึง เครียดรุนแรง
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา
ประกอบด้วยข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งผลต่อความเครียดและปัจจัยภายนอกบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความเครียด ซึ่งสารวจข้อมูลในการสร้างแบบประเมินจากการรับรู้ของนักศึกษา และจับกลุ่มข้อมูลเป็นรายข้อได้ จานวน 19
ข้อ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ คะแนน 5 หมายถึง ส่งผลต่อความเครียดมากที่สุดคะแนน 4 หมายถึง ส่งผลต่อความเครียด
มาก คะแนน 3 หมายถึ ง ส่ งผลต่อ ความเครีย ดปานกลาง คะแนน 2 หมายถึ ง ส่ งผลต่อ ความเครีย ดน้ อย และ คะแนน 1
หมายถึง ส่งผลต่อความเครียดน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาใช้สถิติ ร้อยละ
2. ข้อมูลวิเคราะห์ระดับความเคียดใช้การจัดกลุ่มเทียบเกณฑ์คะแนน
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจานวน 118 คน เป็นเพศ
หญิงจานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 เพศชายจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-23 ปี
จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 และอีก 6 คน มีอายุระหว่าง 17-20 ปี จานวน 3 คน และระหว่าง 23-26 ปี 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 3.01-3.05 คิดเป็นร้อยละ 51.7 จากนักศึกษาจานวน 118 คน นักศึกษาส่วนใหญ่
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พักอาศัยที่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 83.9 จากนักศึกษาทั้งหมด รายได้ต่อเดือนที่ได้รับ ส่วนใหญ่มากกว่า 9,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 และมีความพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 54.2 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทางานพิเศษระหว่างเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 87.3 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (n=118)

ร้อยละ (%)

-ชาย
-หญิง

15
103

12.7
87.3

-ระหว่าง17-20ปี
-ระหว่าง21-23ปี
-ระหว่าง23-26ปี

3
112
3

2.5
94.9
2.5

-น้อยกว่า 2.00
-2.00-2.50
-2.51-3.00
-3.01-3.50
-3.51-4.00

0
3
48
61
6

0
2.5
40.7
51.7
5.1

-บ้านครอบครัว
-หอพัก
-บ้านเช่า
-บ้านญาติ

13
99
3
3

11.0
83.9
2.5
2.5

2
22
32
62

1.7
18.6
27.1
52.5

49
64
2
3

41.5
54.2
1.7
2.5

15
103

12.7
87.3

เพศ
อายุ

เกรดเฉลี่ยณ ปัจจุบัน

ที่พักอาศัย

รายได้ต่อเดือน
-1-3,000บาท
-3,001-6,000บาท
-6,001-9,000บาท
-มากกว่า9,000
ความพอเพียงของเงินในแต่ละเดือน
-มีเหลือเก็บ
-มีพอใช้/ไม่เหลือเก็บ
-ไม่พอใช้/มีหนี้สิน
-ไม่พอใช้ต้องพึ่งพาผู้อื่น
การทางานพิเศษระหว่างเรียน
-ทา
-ไม่ทา
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2. ระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล
เมื่อประเมินระดับความเครียดในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 118 คน โดยใช้แบบประเมินความเครียดสวนปรุง ผลการศึกษาพบว่า ใน
จานวนนักศึกษา 118 คน นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ระดับความเครี ยดสูง จานวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.1 อันดับสองรองลงมา คือ มีระดับความเครียดปานกลาง จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 อันดับสามคือมี
ระดับความเครียดรุนแรง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และอันดับสี่คือ มีระดับความเครียดน้อย จานวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.8 ตามลาดับดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความเครียดในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เกณฑ์คะแนนความเครียดสวนปรุง
เครียดน้อย (0-23 คะแนน)
เครียดปานกลาง (24-41 คะแนน)
เครียดสูง (42-61 คะแนน)
เครียดรุนแรง ( >62 คะแนน)

จานวน (n=118)

ร้อยละ
8
38
45
27

6.8
32.2
38.1
22.9

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษา
เมื่อศึกษาถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวนักศึกษาที่ส่งผลต่อความเครีย ดตามการรับรู้ของนักศึกษา พบว่า
ปัจจัยภายนอกบุคคลที่ส่งผลต่อความเครียดมากที่สุดตามการรับรู้ของนักศึกษา สามลาดับแรก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
รองลงมาได้แก่ กิจกรรมนักศึกษา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเป็นลาดับสามมีสองปัจจัยได้แก่ ครูผู้สอนและปริมาณงาน
ที่ได้รับ
ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเครี ย ดมากที่ สุ ด สามล าดั บ แรก ได้ แ ก่ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ภายในที่ มี ผ ลต่ อ
ความเครียดมากที่สุดได้แก่ เวลาในการพักผ่อน ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความเครียดรองลงมา ได้แก่ การทางานผิดพลาด และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดเป็นลาดับสาม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจาวัน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาพยาบาลมีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ความเครียดสูง ถึงร้อยละ 38.1 รองลงมา
ระดับเครียดปานกลางร้อยละ 32.2 ซึ่งระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลมีความแตกต่างในแต่ละชั้นปี อย่างไรก็ตามใน
การศึกษาระดับความเครียดในนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่3 มีระดับความเครียดสูงกว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Khater, Akhu-Zaheya&Shaban, 2014)ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในคลินิกที่แตกต่างกัน และ
จานวนรายวิชาที่แตกต่างกันไป
โดยพบว่า ปัจจัยภายนอกบุ คคลที่ ส่งผลต่ อความเครีย ดมากที่ สุด ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนรองลงมาได้แ ก่
กิจกรรมนักศึกษา อันดับสามได้แก่ ครูผู้สอนและปริมาณงานที่ได้รับ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมา (มณฑาลิ้มทองกุล
และ สุ ภ าพอารี เอื้ อ , 2552) ซึ่ งพบว่ า การจั ด การเรีย นการสอน และ ลั กษณะของครูผู้ ส อนเป็ นปั จจั ยที่ เ ป็ นสาเหตุ ข อง
ความเครี ย ดในนั กศึกษาพยาบาลและปริ มาณงานที่ ได้ รั บ ก็ เป็ นปั จจั ย ที่ พบได้ บ่ อยที่ สุ ดปั จจั ย หนึ่ ง ที่ ส่ง ผลความเครี ย ด ใน
นักศึกษาพยาบาล (Pulido-Martos, Augusto-Landa& Lopez-Zafra , 2011).ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อความเครียด
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มากที่สุดได้แก่ เวลาในการพักผ่อน การทางานผิดพลาด และ ค่าใช้จ่ายประจาวัน ซึ่งมีผลการศึกษาผ่านมาสนับสนุนว่าความ
ยุ่งยากใจด้านการเงินมีผลทางบวกต่อความครียดในนักศึกษาพยาบาล (ทัศนา ทวีคูณ, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ โสภิณ แสง
อ่อน, 2555)
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้ งต่ อไปควรศึกษาเชิง ความสัมพันธ์ ระหว่างความเครี ยดและปั จจั ยที่ เ กี่ย วข้องกั บ ความเครี ย ดของ
นักศึกษา
2. เนื่องจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับสูง และยังพบว่าส่วนหนึ่งมีความเครีย ด
ระดับรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้นในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรทาวิจัยกึ่งทดลอง
เพื่อศึกษารูปแบบการใช้การพยาบาล การทาจิตบาบัดการทากลุ่มบาบัด และการบาบัดทางการพยาบาลในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
การลดความเครียดในนักศึกษาที่มีระดับความเครียดปานกลางถึงระดับความเครียดสูง และนาผลการวิจัยมาปรับใช้ เพื่อลด
ปัญหาความเครียดของนักศึกษาพยาบาลต่อไป
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักศึกษาแต่ละชั้นปีว่ามีระดับความเครียด
แตกต่างกันอย่างไร และปัจจัยใดที่ส่งผลต่อระดับความเครียดของนักศึกษาแต่ละชั้นปี
4. ควรนาผลการวิจัยไปการหาข้อมู ลเชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน และกิจการนักศึกษา เนื่องจาก
พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดตามการรับรู้ของนักศึกษา ดังนั้นควรศึกษาเชิงลึกเพื่อนาไปปรับแผนเชิงนโยบายเพื่อลด
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาหรับการสนับสนุนให้เกิดการทาวิจัย นี้
ขึ้น ขอบคุณนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยที่ช่วยในระยะเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายนามต่อไปนี้ นางสาวอนุสสรา ระวัง นางสาวซารีน่า
แหละหมัน นางสาววราภรณ์ สิงหา นางสาวไอ เต่าแก้ว นาวสาวสุภัสสรา จิตนาวา นางสาวอรทัย อุปจักร นางสาวทัศนีย์
ดวงสุ ภา นางสาวจรรย์จิรา ทาพันธ์ นางสาวศศิวิมล เทพริ นทร์ นางสาวพลอยกมล จันทจร และขอขอบคุ ณนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 ในความร่วมมือในการเข้าร่วมงานวิจัยจนสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย
Hyperuricemia and Its Relationship with Fatty Liver in Thai Adults
หทัยรัตน์ ทองปลั่ง, สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับ รวมถึง
ศึกษาความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและความชุกของภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทย
โดยการศึกษาครั้งนี้รูปแบบการวิจัยเป็นแบบภาคตัดขวางย้อนไปข้างหลังและบรรยาย โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในกลุ่มประชากรไทยจานวน 3,458 คน (เพศชายจานวน
1,413 คน และเพศหญิงจานวน 2,045 คน) ที่ได้รับการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี ไม่จากัด
อายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งไม่มีการตั้งครรภ์ และไม่มีประวัติการวินิจฉัยหรือได้รับการรักษาโรคมะเร็ง ในขณะที่เข้ารับ
การตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 31
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
จากผลการศึกษานั้นพบว่าภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p < .001) และพบว่ามีความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นร้อยละ 21.80 เมื่อแยกตามเพศพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ
35.46 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 12.37 นอกจากนี้ยังพบว่ามีความชุกของภาวะไขมันเกาะตับเป็นร้อยละ 21.02 เมื่อแยกตาม
เพศพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 26.89 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 16.97
โดยสรุป ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะไขมันเกาะตับ ซึ่งความชุกของภาวะกรดยูริคใน
เลือดสูงและภาวะไขมันเกาะตับพบในประชากรไทยเพศชายสูงกว่าเพศหญิงและมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง, ความสัมพันธ์, ภาวะไขมันเกาะตับ
ABSTRACT
This study aimed to examine the relationship between hyperuricemia and fatty liver. Including
study of the prevalence of hyperuricemia and the prevalence of fatty liver in Thai adults.
We conducted a cross-sectional, retrospective, descriptive study of 3,458 participants (1,413 men
and 2,045 women) who receiving annual physical examination at wellness centre of Phyathai sriracha
hospital in Chonburi, Thailand during the period from 1 January 2014 until 31 December 2014.
Hyperuricemia was defined as >7.0 mg/dL in men and >6.0 mg/dL in women. Fatty liver was defined
using the hepatic ultrasonography criteria.
The study showed that hyperuricemia was associated with fatty liver statistically significant (p <
.001). The prevalence of hypeuricemia was totally 21.80% that 35.46% in men and 12.37% in women.
Additionally, the prevalence of fatty liver was totally 21.02% that 26.89% in men and 16.97% in women.
The summary of hyperuricemia was positively associated with fatty liver that the prevalence of
hyperuricemia and fatty liver were significantly found in male than female population of Thailand.
Keywords: Hyperuricemia, Relationship, Fatty liver
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บทนา
ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง (hyperuricemia) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังหลายโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่
สาคัญทางสาธารณสุขของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนา ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงนอกจากจะมีความสัมพันธ์กับ
โรคเก๊าท์แล้ว ยังมีความสัมพันธ์กับโรคความดันโลหิตสูง (Durante et al., 2010; Franse et al., 2000) โรคหลอดเลือดหัวใจ
ภาวะหัวใจล้มเหลว (Johnson et al., 2003) ภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งจะนาไปสู่การเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Chen et al.,
2008; Hayden & Tyagi, 2004) ซึ่งโรคเรื้อรังเหล่านี้เป็นสาเหตุการป่วยและการตายที่สาคัญของประชากรในประเทศต่างๆ
แต่อย่างไรก็ตามภาวะกรดยูริคในกระแสเลือดที่มีในปริมาณปกติจะมีประโยชน์ต่อการคงสภาพของเยื่อหุ้มเซลล์ กรดยูริคใน
กระแสเลือดในปริมาณปกติ (Normal physiologic concentrations) จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า
กับวิตามินซี เนื่องจากกรดยูริคสามารถลดอนุมูลอิสระที่ทาให้เกิดกระบวนการเปอรอกซิเดชั่นของไขมัน (lipid peroxidation)
ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ทาให้เกิดการทาลายเยื่อหุ้มเซลล์ (Ames et al., 1981; Maxwell & Bruinsma, 2001) แต่ภาวะกรดยูริคใน
เลือดสูงจะทาให้เกิดสารพิษจากกระบวนการเมตาบอลิซึมที่ก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น (Coutinho et al., 2007;
Elsayed et al., 2010) อีกทั้งภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจะส่งผลทาให้ร่างกายกระตุ้นการผลิตสารอักเสบ MCP-1 ซึ่งจะส่งผล
ทาให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดการกระตุ้น stellate cell ที่ตับทาให้ตับเกิดการอักเสบจนกลายเป็น
พังผืด (fibrosis) และพัฒนาจนกลายเป็นภาวะตับแข็งและมะเร็งตับได้ (Kanda et al., 2006)
ในประเทศไทยพบความชุกของประชากรที่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงที่ร้อยละ 10.6 โดยพบผู้ชายพบที่ร้อยละ 18.4
และผู้หญิงพบที่ร้อยละ 7.8 (Lohsoonthorn et al., 2006) ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับกรดยูริคในเลือดสูงในผู้ชาย ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับกรดยูริคในเลือดสูงในผู้หญิง ได้แก่ ค่าดัชนีมวลกาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม.2 ความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 130/85 มม.ปรอท ระดับน้าตาลในเลือดมากกว่าหรือ
เท่ากับ 110 มก./ดล. ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 150 มก./ดล. และระดับ HDL-cholesterol น้อยกว่า
50 มก./ดล. นอกจากนี้แล้วภาวะกรดยูริคในเลือดสูงยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอีกหลายประการ
ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง (Hyperuricemia) หมายถึง ภาวะที่มีระดับกรดยูริคในเลือดมากกว่า 7.0 มก./ดล. ในผู้ชาย หรือ
ภาวะที่มีระดับกรดยูริคในเลือดมากกว่า 6.0 มก./ดล. ในผู้หญิง ซึ่งอาจจะเกิดจากการสร้างกรดยูริคเพิ่มขึ้น และ/หรือ การขับ
กรดยูริคออกจากร่างกายลดลง (ศิรภพ สุวรรณโรจน์, 2541) ระดับกรดยูริคในเลือดมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก ตัวอย่างเช่น เชื้อชาติ เพศ ช่วงอายุ ยา อาหาร ซึ่งจากการศึกษาของจอห์นสันและไรด์เอ้าท์ (Johnson &
Rideout, 2004) พบว่า ผู้สูงอายุหรือสตรีในวัยหมดประจาเดือนจะมีระดับกรดยูริคในเลือดสูงกว่าเด็ก ยาหลายชนิดทาให้
ระดับกรดยูริคในเลือดสูงขึ้น เช่น nicotinic acid, ethanol, ยาขับปัสสาวะ, ยาแอสไพรินขนาดต่า, ยา warfarin, ยา
pyrazinamide, ยา ethambutol (ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร และคณะ, 2549) นอกจากนั้น การรับประทานอาหารที่มีน้าตาลฟรุค
โตสหรือน้าตาลซูโครสมากเกินไป จะทาให้มีการกระตุ้นกระบวนการย่อยสลายน้าตาลฟรุคโตส ซึ่งจะส่งผลให้ระดับกรดยูริคใน
กระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ (Cirillo et al., 2006; Johnson & Rideout, 2004)
ภาวะไขมันเกาะตับ (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease หรือ NAFLD) เกิดจากภาวะความผิดปกติของ
กระบวนการเมตาบอลิซึมที่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคและความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน (Shulman and
Mangelsdorf, 2005) โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยอาทิ โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานที่มี
ภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งภาวะดื้อต่ออินซูลินนี้จะทาให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนย้ายกรดไขมันอิสระ (free fatty acid)
ส่งผลให้มีการนาส่งกรดไขมันอิสระไปที่ตับมากขึ้นจนเกิดการสะสมในรูปไตรกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระที่รวมกันอยู่ในตับเป็น
จานวนมากนี้ส่งผลทาให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในตับ (intrahepatic insulin resistance) ซึ่งจะไปยับยั้งกระบวนการเบต้า
ออกซิเดชัน (β-oxidation) ของกรดไขมันอิสระเป็นเหตุให้ตับไม่สามารถย่อยสลายไขมันออกจากเซลล์ได้เกิดภาวะไขมัน
สะสมที่ตับตามมา (ชรินญา พิมพ์สอน และคณะ, 2557)
นอกจากนี้มักพบว่าในผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานมักจะมีการรับประทานอาหารที่มีน้าตาลฟรุคโตส หรือน้าตาลซูโครสมากเกินไป
จึงทาให้มีการกระตุ้นกระบวนการย่อยสลายน้าตาลฟรุคโตสเกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้จะส่งผลทาให้ระดับกรดยูริคในกระแส
เลือดนั้นเพิ่มสูงขึ้นได้อีกทางเช่นกัน (Cirillo et al., 2006; Johnson & Rideout, 2004) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบภาวะ
ไขมันเกาะตับประมาณ 46% ของจานวนประชากร (Williams CD et al., 2011) สาหรับในประเทศไทยพบความชุกของ
ภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทยในกรุงเทพมหานครประมาณ 40% (ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา, 2553)
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สาหรับภาวะไขมันเกาะตับโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นภาวะไขมันเกาะตับในระยะแรกกว่าร้อยละ 50 ผู้ป่วยส่วนมากไม่
มีอาการ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2550) มักตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจเช็คสุขภาพ ผู้ป่วย
บางรายอาจมีอาการจุกแน่นชายโครงด้านขวา หรือในรายที่เป็นมานานอาจมีอาการเริ่มต้นของภาวะตับแข็งเช่นอ่อนเพลีย,
ท้องโต เป็นต้น การตรวจร่างกายโดยแพทย์ในระยะแรกมักจะไม่พบความผิดปกติหรือพบเพียงผลการตรวจเลือด การดูการ
ทางานของตับจะพบค่าALTและASTมีค่าสูงกว่าปกติประมาณ 1.5 – 4 เท่า ซึ่งบ่งถึงการอักเสบของเซลล์ตับ และมีค่าALP
สูงขึ้นเล็กน้อย (Angulo et al., 1999) โดยรวมแล้วไขมันสะสมในตับมักมีพยากรณ์โรคที่ดี เราสามารถแบ่งภาวะความรุนแรง
ของภาวะไขมันสะสมในตับได้เป็น 3 ระดับตามลักษณะทางพยาธิวิทยา โดยผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง คือมี
เพียงไขมันสะสมในเซลล์ตับอย่างเดียวหรืออาจมีการอักเสบที่ไม่รุนแรงร่วมด้วย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสบายดีแม้ว่าจะติดตามไปนาน
ระยะ 10 – 20 ปี สาหรับผู้ป่วยกลุ่มที่มีภาวะไขมันสะสมในตับในความรุนแรงกล่าวคือมีการอักเสบรุนแรงทาให้เซลล์ตับบวม
และอาจมีพังผืดในตับเกิดขึ้นร่วมด้วย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องระวังเนื่องจากสามารถเกิดตับแข็งได้ร้อยละ 20 – 30 ในเวลา10ปี
และทาให้เสียชีวิตจากโรคตับหรือมะเร็งตับได้ประมาณร้อยละ 9 ในเวลา 10 ปี โดยปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่จะมีการ
ดาเนินโรคที่รุนแรงนี้ ได้แก่ อายุมาก อ้วนมาก หรือเป็นเบาหวานร่วมด้วย (Angulo, 2002)
ในปัจจุบันยังไม่มียาใดที่ได้ผลการรักษาดีมากหรือหายขาดจากโรคนี้ ดังนั้นวิธีการรักษาที่สาคัญและได้ประโยชน์มาก
ที่สุดก็คือ การลดน้าหนักซึ่งช่วยลดไขมันและการอักเสบในตับได้จริงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อ้วน เป้าหมายในการรักษาคือลด
ปริมาณไขมันและการอักเสบภายในตับ เพื่อป้องกันการเกิดพังผืดหรือตับแข็งในอนาคต (Fabbrini et al., 2008) สาหรับยาที่
รักษาในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วยังอยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย แต่ก็มียาหลายตัวที่ใช้เวลาศึกษามานานและชี้ว่ามีประโยชน์ แต่ยาแต่
ละตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้และอาจเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มต่างๆกัน
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและภาวะไขมันเกาะตับพบว่า
งานวิจัยของเหวินไค่และคณะ ซึ่งได้ทาการศึกษาความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและหาความสัมพันธ์กับภาวะไขมัน
เกาะตับในกลุ่มประชากรอุยกูร์ที่อาศัยในประเทศจีน (Wen Cai et al., 2014) โดยพบว่าความชุกของภาวะไขมันเกาะตับใน
ประชากรอุยกูร์เป็นร้อยละ 43.9 และในประชากรที่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงนั้นมีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับที่เพิ่ม
สูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับคือ ค่าดัชนีมวลกาย, ระดับกรดยูริคในเลือด, ระดับไขมัน
คอเลสเตอรอล, ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์, ระดับไขมันเอชดีแอล, ระดับน้าตาลในเลือด และความดันโลหิต นอกจากนี้แล้ว
การศึกษาของเฉิงฟูซิ่วและคณะก็พบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับกรดยูริคในเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญยิ่งที่จะทาให้เกิดการ
เพิ่มขึ้นของภาวะไขมันเกาะตับในประชากรจีนที่มาตรวจร่างกายประจาปีเช่นกัน (Xu C et al., 2010)
สาหรับในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและภาวะไขมันเกาะตับโดยตรง
พบเพียงการศึกษาประชากรไทยในกรุงเทพมหานครถึงความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมี
ความสัมพันธ์กับภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงเท่านั้น (อตินุช ดวงแก้ว,
2553) ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับโดยตรงอย่าง
ชัดเจน ดังนั้นจึงทาให้ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในกลุ่ม
ประชากรไทยที่ได้รับการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
2.เพื่อศึกษาถึงความชุกของการเกิดภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
3.เพื่อศึกษาถึงความชุกของการเกิดภาวะไขมันเกาะตับ
สมมุติฐาน
ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทยที่ได้รับการตรวจ
ร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อทราบถึงความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับกลุ่มภาวะ
ไขมันเกาะตับในกลุ่มประชากรไทยที่ได้เข้ารับการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาชลบุรี จะสามารถนามา
วางแผนเพื่อการวินิจฉัยการรักษาและการตรวจติดตามผู้ป่วย รวมถึงยังสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเพื่อ
วางแผนป้องกันการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ป่วยและสามารถลดจานวนผู้ป่วยที่เกิดโรคในกลุ่มประชากรที่มาเข้ารับบริการตรวจ
ร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี ในอนาคตต่อไป
นิยามศัพท์เฉพาะ
1 ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง (Hyperuricemia)
หมายถึง ภาวะที่มีระดับกรดยูริคในเลือดสูงกว่าค่าปกติ โดยที่ผู้ชาย > 7 มก./ดล. และผู้หญิง > 6 มก./ดล.
2 ภาวะไขมันเกาะตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non Alcohol Fatty Liver Disease : NAFLD)
หมายถึง ภาวะที่มีการสะสมไขมันภายในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา ซึ่งไขมันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ โดย
ระยะแรกมักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการอักเสบเฉียบพลันต่อตับเรียกระยะนี้ว่า ไขมันเกาะตับ (steatosis หรือ fatty
liver) ถ้าเนื้อตับมีการอักเสบร่วมด้วยเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า ภาวะไขมันเกาะตับแบบมีการอักเสบของตับร่วมด้วย
(nonalcoholic steatohepatitis หรือ NASH) ซึ่งส่ง ผลให้เกิดภาวะตับแข็ง (cirrhosis) และลุกลามกลายเป็นมะเร็งตับได้ใน
ที่สุด
อุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ รูปแบบการวิจัยเป็นแบบภาคตัดขวาง ย้อนไปข้างหลัง และบรรยาย (Cross-sectional,
retrospective, descriptive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย คือ ประชากรไทยที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรไทยที่เข้ารับการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงคุณสมบัติ (Purposive sampling) จากการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ใน
เวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี แล้วคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออก ดังต่อไปนี้
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
1. เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย
2. เพศชายหรือเพศหญิง
3. ไม่จากัดอายุ
4. ผู้ที่มีประวัติในเวชระเบียนของผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี
ครบถ้วนโดยประวัติประกอบด้วย
- ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติโรคประจาตัว การใช้ยารักษา การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
- ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ค่าดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิตขณะพักในท่านั่ง
- ผลเลือดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยระดับกรดยูริคในเลือด, ระดับน้าตาลในเลือด, ระดับ
คอเลสเตอรอลรวม, ระดับไตรกลีเซอไรด์, ระดับไขมันเอชดีแอล, ระดับไขมันแอลดีแอล, ระดับยูเรียไนโตรเจน, ระดับครีอะ
ตินีน, ระดับSGOT และระดับSGPT (งดอาหาร 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด)
- ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน อ่านผลโดยรังสีแพทย์
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เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
1. หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
2. ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็ง
3. มีข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลผลตรวจเลือดไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเข้า
4. งดอาหารก่อนตรวจเลือดมาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง
การดาเนินงานวิจัย
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการรักษาพยาบาล และคัดกรองโรคให้แก่
ประชาชนทั่วไป โปรแกรมการตรวจร่างกายประจาปีของทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี มีการเก็บรายละเอียดข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. การเก็บข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติโรคประจาตัว การใช้ยารักษา การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
2. การเก็บประวัติการตรวจร่างกายทั่วไป มีรายละเอียดประวัติการชั่งน้าหนักหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม วัดส่วนสูงหน่วย
วัดเป็นเซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม/เมตร2 และค่าความดันโลหิตขณะพักในท่านั่งหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตร
ปรอทโดยที่
2.1 ชั่งน้าหนักโดยไม่สวมรองเท้า และสวมใส่เสื้อผ้าที่มีน้าหนักน้อย ด้วยเครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
ระบบดิจิตอล (NAGATA, BW-1110H, Taiwan)
2.2 วัดส่วนสูงโดยไม่สวมรองเท้า (NAGATA, BW-1110H, Taiwan)
2.3 วัดความดันโลหิตขณะพักในท่านั่งด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท (Baumanometer,
Portable Desk Instrument 300 mmHg Calibration, Inflation System)
3. การเก็บประวัติผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้ป่วยจะต้องงดอาหาร 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด การเจาะเลือด
จะทาที่ข้อพับแขนด้านใดด้านหนึ่งใช้เลือดประมาณ10มิลลิลิตรส่งห้องปฏิบัติการและแสดงผลการตรวจดังนี้
ระดับกรดยูริคในเลือด ใช้หลักการ Uricase EMST โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก Olympus Uric Acid
OSR6124 และตรวจด้วยเครื่อง Olympus AU600
ระดับน้าตาลในเลือด ใช้หลักการ Enzymatic Assay โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก Glucose HK Gen3
และตรวจด้วยเครื่อง Roche/Hitachi Cobas C 501 Analyzer
ระดับคอเลสเตอรอลรวม ใช้หลักการ Cholesterol Oxidase/Peroxidase โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
คลินิก CHOL2 Cholesterol Gen2 และตรวจด้วยเครื่อง Roche/Hitachi Cobas C 501 Analyzer
ระดับไตรกลีเซอไรด์ ใช้หลักการ Enzymatic Colour Test โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค TRIGL และ
ตรวจด้วยเครื่อง Roche/Hitachi Cobas C 501 Analyzer
ระดับไขมันเอชดีแอล ใช้หลักการ Direct HDL/Clearance Method โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค
HDL-Cholesterol Olympus Reagent และตรวจด้วยเครื่อง Olympus AU400/AU640
ระดับไขมันแอลดีแอล ได้จากการคานวณ
ระดับยูเรียไนโตรเจน ใช้หลักการ Enzymatic Method โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก BUN Bio
System Reagent และตรวจด้วยเครื่อง Olympus AU400/AU640
ระดับครีอะตินีน ใช้หลักการ Enzymatic Colorimetric Assay โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก
Creatinine Bio System Reagent และตรวจด้วยเครื่อง Olympus AU400/AU640
ระดับSGOT ใช้หลักการ Kinetic UV Test โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ OSR6109 Reagent และตรวจด้วยเครื่อง
Olympus AU640
ระดับSGPT ใช้หลักการ Kinetic UV Test โดยใช้น้ายาตรวจวิเคราะห์ OSR6107 Reagent และตรวจด้วยเครื่อง
Olympus AU640
4. ผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนแสดงพยาธิสภาพของตับ อ่านผลโดยรังสีแพทย์
584

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับบันทึกข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ อายุ เพศ ประวัติโรคประจาตัว การ
ใช้ยารักษาโรค การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
1.2 แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก สาหรับบันทึกประวัติการตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ประวัติการชั่งน้าหนัก
(หน่วยวัดเป็นกิโลกรัม) วัดส่วนสูง(หน่วยวัดเป็นเซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกาย(หน่วยวัดเป็นกิโลกรัม/เมตร2) และค่าความดัน
โลหิตขณะพักในท่านั่ง(หน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท) โดยที่ชั่งน้าหนักโดยไม่สวมรองเท้า และสวมใส่เสื้อผ้าที่มีน้าหนักน้อย
ด้วยเครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงระบบดิจิตอล, วัดส่วนสูงโดยไม่สวมรองเท้า และวัดความดันโลหิตขณะพักในท่านั่งด้วย
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท
1.3 แบบบันทึกข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ สาหรับบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระดับกรดยู
ริคในเลือด, ระดับน้าตาลในเลือด, ระดับคอเลสเตอรอลรวม, ระดับไตรกลีเซอไรด์, ระดับไขมันเอชดีแอล, ระดับไขมันแอลดี
แอล, ระดับยูเรียไนโตรเจน, ระดับครีอะตินีน, ระดับSGOT, ระดับSGPT และผลการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนแสดง
พยาธิสภาพของตับอ่านผลโดยรังสีแพทย์
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ความตรง โดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ประกอบด้วยแบบ
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก และแบบบันทึกข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ แล้วแก้ไขตามคาแนะนา
2.2 ความเที่ยง โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมุลที่ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก และแบบบันทึกข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ไปทาการทดลองเก็บข้อมูลผู้ที่มาตรวจ
ร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี จานวน 30 คน แล้วหาค่าความเที่ยง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ผู้วิจัยเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง ก่อนเริ่มดาเนินการ
1.2 ผู้ทาวิจัยส่งจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลพญา
ไทศรีราชา ชลบุรี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.3 ผู้วิจัยอธิบายวิธีเก็บข้อมูลให้กับผู้ช่วยวิจัย ก่อนทดลองเก็บข้อมูลร่วมกัน ในผู้มาตรวจร่างกายประจาปี
ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูล
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ในเวชระเบียนของผู้ที่มาตรวจร่างกายประจาปีที่
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 แล้ว
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2.2 ผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และแบบบันทึกข้อมูลทางคลินิกและ
ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และในแบบบันทึกข้อมูลทางคลินิก
และข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ แล้วลงบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มสุรา โรคประจาตัว การใช้
ยารักษาโรค ผลการตรวจร่างกาย (ความสูง, น้าหนัก, ค่าดัชนีมวลกาย, และค่าความดันโลหิต) ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (ระดับกรดยูริคในเลือด, ระดับน้าตาลในเลือด, ระดับคอเลสเตอรอลรวม, ระดับไตรกลีเซอไรด์, ระดับไขมันเอช
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ดีแอล, ระดับไขมันแอลดีแอล, ระดับยูเรียไนโตรเจน, ระดับครีอะตินีน, ระดับSGOT และระดับSGPT หลังงดอาหาร12ชั่วโมง
ก่อนเจาะเลือด) และผลการอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนอ่านผลโดยรังสีแพทย์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.ความชุกของกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
4.ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอ้างอิง
Pearson Chi-square
ผลการวิจัย
1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวน 3,458 คน นับเป็นประชากรชายทั้งสิ้น 1,413 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.86 และเป็นประชากรหญิงทั้งสิ้น 2,045 คน คิดเป็นร้อยละ 59.14 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ
41-60 ปี มากที่สุดเป็นจานวน 1,745 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-40 ปี, มากกว่า 60 ปี, และ น้อย
กว่า 20 ปี เป็นจานวน 917 คน, 781 คน, และ15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.52, 22.59, และ 0.43 ตามลาดับ
2 ข้อมุลทางคลินิกและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
2.1 จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 3,458 คน มีข้อมูลจานวนและร้อยละของข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นจานวน 2,915 คน คิดเป็นร้อยละ 84.30 และดื่มแอลกอฮอล์เป็นจานวน 543 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70
2.2 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่สูบบุหรี่เป็นจานวน 3,421 คน คิดเป็นร้อยละ 98.93 และสูบ
บุหรี่เป็นจานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 1.07 ดังตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของข้อมูลการสูบบุหรี่
2.3 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสูงอยู่ในช่วง 151-160 ซม. มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น
1,485 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94 รองลงมาพบว่ามีความสูงอยู่ในช่วง 161-170 ซม., 171-180 ซม., < 150ซม., และ > 180
ซม. จานวน 1,122 คน, 473 คน, 311 คน, และ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45, 13.68, 8.99, และ 1.94 ตามลาดับ
2.4 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีน้าหนักอยู่ในช่วง 51-70 กก. มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น
1,814 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46 รองลงมาพบว่ามีน้าหนักอยู่ในช่วง 71-90 กก., 31-50 กก., 91-110 กก., 111-130 กก.,
และ 131-150 กก. จานวน 882 คน, 569 คน, 161 คน, 28 คน, และ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51, 16.46, 4.66, 0.81 และ
0.14 ตามลาดับ
2.5 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 18.5-22.9 กก./ม.2 และช่วง 25.029.9 กก./ม.2 มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น 1078 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17 รองลงมาพบว่ามีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในช่วง 23.024.9 กก./ม.2, 30.0-39.9 กก./ม.2, < 18.5 กก./ม.2, และ ≥ 40 กก./ม.2 จานวน 680 คน, 421 คน, 173 คน, และ 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.67, 12.18, 5.00 และ 0.81 ตามลาดับ
2.6 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าความดันซิสโทลิคอยู่ในช่วง 130-149 มม.ปรอท มากที่สุด
เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,521 คน คิดเป็นร้อยละ 43.99 รองลงมาพบว่ามีค่าความดันซิสโทลิคอยู่ในช่วง 110-129 มม.ปรอท, 150169 มม.ปรอท, 90-109 มม.ปรอท, และ 170-189 มม.ปรอท เป็นจานวน 1,258 คน, 348 คน, 260 คน, และ 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.38, 10.06, 7.52, และ 2.05 ตามลาดับ
2.7 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าความดันไดแอสโทลิคอยู่ในช่วง 80-99 มม.ปรอท มากที่สุด
เป็นจานวนทั้งสิ้น 1,917 คน คิดเป็นร้อยละ 55.43 รองลงมาพบว่ามีค่าความดันไดแอสโทลิคอยู่ในช่วง 60-79 มม.ปรอท,
100-119 มม.ปรอท, และ 40-59 มม.ปรอท เป็นจานวน 1,390 คน, 148 คน, และ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20, 4.28, และ
0.09 ตามลาดับ
2.8 จากตารางที1่ แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละของข้อมูลระดับกรดยูริคในเลือด กลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ามี
ค่ากรด ยูริคในเลือดสูง (Hyperuricemia) เป็นจานวนทั้งสิ้น 754 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 โดยเมื่อจาแนกตามเพศพบว่าใน
เพศชายที่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงคือมีระดับกรดยูริคในเลือด > 7 มก./ดล. เป็นจานวน 501 คน คิดเป็นร้อยละ 35.46 และ
พบว่าในเพศหญิงที่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงคือมีระดับกรดยูริคในเลือด > 6 มก./ดล. เป็นจานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ
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12.37 สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีค่ากรดยูริคปกติพบเป็นจานวนทั้งสิ้น 2,704 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 โดยเมื่อจาแนกตามเพศ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่ากรดยูริคในเลือดปกติในเพศชายคือมีระดับกรดยูริค ≤ 7 มก./ดล. เป็นจานวน 912 คน คิดเป็นร้อยละ
64.54 และพบว่าในเพศหญิงที่มีค่ากรดยูริคในเลือดปกติคือมีระดับกรดยูริค ≤ 6 มก./ดล. เป็นจานวน 1,792 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.63 นอกจากนี้ข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับกรดยูริคในเลือดอยู่ในช่วง 4.1-5.0 มก./ดล. จานวน 909 คน พบ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.29 รองลงมาพบว่ามีระดับกรดยูริคในเลือดอยู่ในช่วง 5.1-6.0 มก./ดล., 6.1-7.0 มก./ดล., 3.1-4.0
มก,/ดล., 7.1-8.0 มก./ดล., 8.1-9.0 มก./ดล., 2.1-3.0 มก./ดล., 9.1-10.0 มก./ดล., 10.1-11.0 มก./ดล., 11.1-12.0 มก./
ดล., 1.1-2.0 มก./ดล., 0.1-1.0 มก./ดล. จานวน 829 คน, 546 คน, 500 คน, 334 คน, 177 คน, 85 คน, 47 คน, 19 คน, 6
คน, 5 คน, 1 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97, 15.79, 14.46, 9.66, 5.12, 2.46, 1.36, 0.55, 0.17, 0.14, และ 0.03 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนและร้อยละของข้อมูลระดับกรดยูริคในเลือด
ระดับกรดยูริคในเลือด

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

รวม(ร้อยละ)

0.1-1.0

1

0

1

0.03

1.1-2.0

0

5

5

0.14

2.1-3.0

6

79

85

2.46

3.1-4.0

29

471

500

14.46

4.1-5.0

163

746

909

26.29

5.1-6.0

338

491

829

23.97

6.1-7.0

375

171

546

15.79

7.1-8.0

282

52

334

9.66

8.1-9.0

154

23

177

5.12

9.1-10.0

42

5

47

1.36

10.1-11.0

17

2

19

0.55

11.1-12.0

6

0

6

0.17

รวม

1413

2045

3458

100

2.9 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ามีระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในช่วง 80-99 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน
2,286 คน คิดเป็นร้อยละ 66.11 รองลงมาพบว่ามีระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในช่วง 100-125 มก./ดล., และ ≥ 126 มก./ดล.
เป็นจานวน 920 คน, และ 252 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60, และ 7.29 ตามลาดับ
2.10 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลรวมอยู่ในช่วง < 200 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน
1,691 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 รองลงมาพบว่ามีระดับคอเลสเตอรอลรวมอยู่ในช่วง 200-239 มก./ดล., และ ≥ 240 มก./
ดล. เป็นจานวน 1,131 คน, และ 636 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 และ 18.39 ตามลาดับ
2.11 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ามีระดับไตรกลีเซอไรด์อยู่ในช่วง < 150 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน
2,523 คน คิดเป็นร้อยละ 72.96 รองลงมาพบว่ามีระดับไตรกลีเซอไรด์อยู่ในช่วง 150-199 มก./ดล., และ ≥ 200 มก./ดล.
เป็นจานวน 484 คน, และ 451 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และ 13.04 ตามลาดับ
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2.12 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ามีระดับไขมันเอชดีแอลอยู่ในช่วง 40-59 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน
1,795 คน คิดเป็นร้อยละ 51.91 รองลงมาพบว่ามีระดับไขมันเอชดีแอลอยู่ในช่วง ≥ 60 มก./ดล., และ < 40 มก./ดล. เป็น
จานวน 1,200 คน, และ 463 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 และ 13.39 ตามลาดับ
2.13 จากกลุ่มตัวอย่าง 3,458 คน พบว่ามีระดับไขมันแอลดีแอลอยู่ในช่วง 100-159 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน
2,075 คน คิดเป็นร้อยละ 60.01 รองลงมาพบว่ามีระดับไขมันแอลดีแอลอยู่ในช่วง < 100 มก./ดล., และ ≥ 160 มก./ดล.
เป็นจานวน 889 คน, และ 494 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71, และ 14.29 ตามลาดับ
2.14 จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลค่าต่าสุดสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างจานวน 3,458 คน พบว่าค่าเฉลี่ยระดับกรดยูริคในเลือดคือ 5.51 มก./ดล. (SD = 1.56) ค่าเฉลี่ย
ระดับน้าตาลในเลือดคือ 102.20 มก./ดล. (SD = 30.68) ค่าเฉลี่ยระดับคอเลสเตอรอลรวมคือ 204.18 มก./ดล. (SD =
40.27) ค่าเฉลี่ยระดับไตรกลีเซอไรด์คือ 128.71 มก./ดล. (SD = 96.35) ค่าเฉลี่ยระดับไขมันเอชดีแอลคือ 56.32 มก./ดล.
(SD =16.15) ค่าเฉลี่ยระดับไขมันแอลดีแอลคือ 122.65 มก./ดล. (SD = 35.47) ค่าเฉลี่ยระดับยูเรียไนโตรเจนคือ 12.23 มก./
ดล. (SD = 3.78) ค่าเฉลี่ยระดับครีอะตินีนคือ 0.82 มก./ดล. (SD = 0.23) ค่าเฉลี่ยระดับSGOTคือ 24.32 มก./ดล. (SD =
17.59) และค่าเฉลี่ยระดับSGPTคือ 25.40 มก./ดล. (SD = 22.97) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ข้อมูลค่าต่าสุดสูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

MIN/MAX

MEAN

SD

ระดับกรดยูริคในเลือด

1/12

5.51

1.56

ระดับน้าตาลในเลือด

66/498

102.28

30.71

ระดับคอเลสเตอรอลรวม

92/415

204.24

40.33

ระดับไตรกลีเซอไรด์

23/1572

128.71

96.35

ระดับไขมันเอชดีแอล

11/153

56.32

16.15

ระดับไขมันแอลดีแอล

14/306

122.65

35.47

ระดับยูเรียไนโตรเจน

3/61

12.23

3.78

0.20/4.10

0.82

0.23

ระดับ SGOT

10/523

24.32

17.59

ระดับ SGPT

2/372

25.40

22.97

ระดับครีอะตินีน

3 ความชุกของกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูง และกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
จากตารางที่ 3 แสดงความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงของกลุ่มตัวอย่างจานวน 3,458 คน พบว่ามีภาวะกรดยู
ริคในเลือดสูงจานวนทั้งสิ้น 754 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 โดยเมื่อแยกข้อมูลตามเพศพบว่าในเพศชายพบภาวะกรดยูริคใน
เลือดสูงจานวน 501 คน คิดเป็นร้อยละ 35.46 ในเพศหญิงพบภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37
นอกจากนี้ยังพบว่าจากกลุ่มตัวอย่างไม่พบว่ามีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจานวนทั้งสิ้น 2,704 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 โดย
เมื่อแยกข้อมูลตามเพศพบว่าในเพศชายไม่พบภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจานวน 912 คน คิดเป็นร้อยละ 64.54 ในเพศหญิงไม่
พบภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจานวน 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 87.63
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ตารางที่ 3 ความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
ความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูง

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

พบภาวะกรดยูริคในเลือดสูง

501

253

754

ไม่พบภาวะกรดยูริคในเลือดสูง

912

1792

2704

รวม(คน)

1413

2045

3458

จากตารางที่ 4 แสดงความชุกของภาวะไขมันเกาะตับของกลุ่มตัวอย่างจานวน 3,458 คน พบว่ามีภาวะไขมันเกาะ
ตับจานวนทั้งสิ้น 727 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02 โดยเมื่อแยกข้อมูลตามเพศพบว่าในเพศชายพบภาวะไขมันเกาะตับจานวน
380 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89 ในเพศหญิงพบภาวะไขมันเกาะตับจานวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 16.97 นอกจากนี้ยังพบว่า
จากกลุ่มตัวอย่างไม่พบว่ามีภาวะไขมันเกาะตับจานวนทั้งสิ้น 2,731 คน คิดเป็นร้อยละ 78.98 โดยเมื่อแยกข้อมูลตามเพศ
พบว่าในเพศชายไม่พบภาวะไขมันเกาะตับจานวน 1,033 คน คิดเป็นร้อยละ 73.11 ในเพศหญิงไม่พบภาวะไขมันเกาะตับ
จานวน 1,698 คน คิดเป็นร้อยละ 83.03
ตารางที่ 4 ความชุกของภาวะไขมันเกาะตับ
ความชุกของภาวะไขมันเกาะตับ

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

พบภาวะไขมันเกาะตับ

380

347

727

ไม่พบภาวะไขมันเกาะตับ

1033

1698

2731

รวม(คน)

1413

2045

3458

4 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูง และกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะกรดยูริคสูงทั้งสิ้นจานวน 754 คน พบว่ามีภาวะไขมันเกาะตับทั้งสิ้นจานวน 727 คน โดยเมื่อแยกข้อมูล
ตามเพศพบว่าในเพศชายที่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจานวน 501 คน มีภาวะไขมันเกาะตับจานวน 380 คน ในเพศหญิงที่มี
ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงจานวน 253 คน มีภาวะไขมันเกาะตับจานวน 347 คน และจากความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรด
ยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับโดยการคานวณค่าไค-สแควร์คือ 47.147 พบว่าได้ค่า p-value น้อยกว่า 0.001 จึง
สรุปได้ว่ากลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญที่ < .001
ตารางที่ 5 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
เพศ

ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง

ภาวะไขมันเกาะตับ

Chi square

p-value

47.147

< 0.001

ชาย

501

380

หญิง

253

347

รวม

754

727
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สรุปและอภิปรายผล
1 อภิปรายผลข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 3,458 คน พบว่ามีเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยมีเพศหญิง
2,045 คน คิดเป็นร้อยละ 59.14 และมีเพศชาย 1,413 คน คิดเป็นร้อยละ 40.86
1.2 อายุ
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงอายุ 41-60
ปี มากที่สุดเป็นจานวน 1,745 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46
2 อภิปรายผลข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
2.1 ส่วนสูง
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความสูงอยู่ในช่วง
151-160 ซม. มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,485 คน คิดเป็นร้อยละ 42.94
2.2 น้าหนัก
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีน้าหนักอยู่ในช่วง
51-70 กก. มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,814 คน คิดเป็นร้อยละ 52.46
2.3 ค่าดัชนีมวลกาย
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่
ในช่วง 18.5-22.9 กก./ม.2 และช่วง 25.0-29.9 กก./ม.2 มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น 1078 คน คิดเป็นร้อยละ 31.17
2.4 ค่าความดันซิสโทลิค
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความดันซิสโทลิ
คอยู่ในช่วง 130-149 มม.ปรอท มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,521 คน คิดเป็นร้อยละ 43.99
2.5 ค่าความดันไดแอสโทลิค
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความดันไดแอส
โทลิคอยู่ในช่วง 80-99 มม.ปรอท มากที่สุดเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,917 คน คิดเป็นร้อยละ 55.43
2.6 ระดับกรดยูริคในเลือด
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับกรดยูริคใน
เลือดอยู่ในช่วง 4.1-5.0 มก./ดล. จานวน 909 คน พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.29
2.7 ระดับน้าตาลในเลือด
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับน้าตาลใน
เลือดอยู่ในช่วง 80-99 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน 2,286 คน คิดเป็นร้อยละ 66.11
2.8 ระดับคอเลสเตอรอลรวม
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับ
คอเลสเตอรอลรวมอยู่ในช่วง < 200 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน 1,691 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90
2.9 ระดับไตรกลีเซอไรด์
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์
อยู่ในช่วง < 150 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน 2,523 คน คิดเป็นร้อยละ 72.96
2.10 ระดับไขมันเอชดีแอล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับไขมันเอชดี
แอลอยู่ในช่วง 40-59 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน 1,795 คน คิดเป็นร้อยละ 51.91
2.11 ระดับไขมันแอลดีแอล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีข้อมูลจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับไขมันแอลดี
แอลอยู่ในช่วง 100-159 มก./ดล. มากที่สุดเป็นจานวน 2,075 คน คิดเป็นร้อยละ 60.01
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3 อภิปรายผลความชุกของกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูง และกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
3.1 ความชุกของกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีภาวะกรดยูริคในเลือดสูง 754 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80
และพบว่าไม่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูง 2,704 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 ดังนั้นความชุกของกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงคือ
ร้อยละ 21.80 โดยเมื่อแยกข้อมูลตามเพศพบว่าในเพศชายพบภาวะกรดยูริคในเลือดสูง(ระดับกรดยูริคในเลือด >7มก./ดล.)
เป็นจานวน 501 คน คิดเป็นร้อยละ 35.46 ในเพศหญิงพบภาวะกรดยูริคในเลือดสูง(ระดับกรดยูริคในเลือด >6 มก./ดล.) เป็น
จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2549 พบว่ามีความชุก
ของภาวะกรดยูริคในเลือดร้อยละ 10.6 เมื่อแยกตามเพศแล้วพบว่าความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงในเพศชายร้อยละ
18.4 พบมากกว่าเพศหญิงซึ่งพบเพียงร้อยละ7.8 (Lohsoonthorn et al., 2006) ทั้งนีเนื่องจากในเพศหญิงนั้นมีฮอร์โมน
เอสโตรเจนซึ่งจะช่วยในการเร่งกระบวนการขับออกของกรดยูริคทางไตดังนั้นจึงพบว่าในเพศชายจึงมีอุบัติการณ์ความชุกของ
ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมากกว่าในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ (Johnson & Rideout, 2004) นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของหลู่และคณะที่พบว่าความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงของประชากรจีนร้อยละ 13.3 พบในเพศชายร้อยละ
19.4 ซึ่งพบมากกว่าเพศหญิงที่พบเพียงร้อยละ 7.9 (Rui L et al., 2015).
3.2 ความชุกของกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 3,458 คน พบว่ามีภาวะไขมันเกาะตับ 727 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02 และ
พบว่าไม่มีภาวะไขมันเกาะตับ 2,731 คน คิดเป็นร้อยละ 78.98 ดังนั้นความชุกของกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับคือร้อยละ 21.02
โดยเมื่อแยกข้อมูลตามเพศพบว่าในเพศชายพบภาวะไขมันเกาะตับจานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89 ในเพศหญิงพบ
ภาวะไขมันเกาะตับจานวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 16.97 ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทยที่พบความชุก
ของภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทยในกรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 40 พบเป็นเพศชายร้อยละ 32 และเพศหญิงพบ
เพียงร้อยละ 8 (ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา, 2553) ทั้งนี้เนื่องจากในเพศชายมักมีระดับฮอร์โมนแอนโดรเจนมากกว่าในเพศ
หญิง จึงทาให้เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะไขมันเกาะตับได้มากขึ้น ดังนั้นจึงพบว่าในผู้หญิงที่มีภาวะ
ถุงน้ารังไข่หลายใบมักมีระดับของฮอร์โมนแอนโดรเจนสูงมากผิดปกติจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับที่เพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน (Jones H et al., 2012) และนอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับการศึกษาของเหวินไค่และคณะที่พบว่าความชุกของ
ภาวะไขมันเกาะตับในประชากรอุยกูร์ที่อาศัยในประเทศจีนจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบว่าความชุกของภาวะ
ไขมันเกาะตับในประชากรอุยกูร์เป็นร้อยละ 43.9 พบเป็นเพศชายร้อยละ 30.8 และเพศหญิงพบเพียงร้อยละ 14.1 (Wen Cai
et al., 2014).
4 อภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูง และกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับ
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงเป็นจานวน 754 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 โดย
แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 35.46 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 12.37 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิฑูรย์และคณะที่พบว่าใน
ประชากรไทยมีความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดร้อยละ 10.6 เมื่อแยกตามเพศแล้วพบว่าความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือด
สูงในเพศชายร้อยละ 18.4 ซึ่งพบมากกว่าเพศหญิงที่พบเพียงร้อยละ 7.8 (Lohsoonthorn et al., 2006) เนื่องจากในเพศ
หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งจะช่วยในการเร่งกระบวนการขับออกของกรดยูริคทางไตดังนั้นจึงพบว่าในเพศชายจึงมีอุบัติการณ์
ความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมากกว่าในเพศหญิงวัยเจริญพันธุ์ (Johnson & Rideout, 2004) ส่วนความชุกของ
ภาวะไขมันเกาะตับพบเป็นจานวน 727 คน คิดเป็นร้อยละ 21.02 โดยแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 26.89 และเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 16.97 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐฐาภณิตาที่พบว่าภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทยในกรุงเทพมหานครมีความ
ชุกประมาณร้อยละ 40 เป็นเพศชายร้อยละ 32 ซึ่งพบมากกว่าเพศหญิงที่พบเพียงร้อยละ 8 (ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา,
2553) เนื่องจากในเพศชายมักมีระดับฮอร์โมนแอนโดรเจนมากกว่าในเพศหญิงจึงทาให้เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่จะเพิ่มโอกาสใน
การเกิดภาวะไขมันเกาะตับได้มากขึ้น ดังนั้นจึงพบว่าในผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ารังไข่หลายใบมักมีระดับของฮอร์โมนแอนโดรเจน
สูงมากผิดปกติจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน (Jones H et al., 2012) เมื่อนามาหา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและกลุ่มภาวะไขมันเกาะตับแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ p-value < .001
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จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและภาวะไขมันเกาะตับพบว่างานวิจัยของเหวินไค่
และคณะ ซึ่งได้ทาการศึกษาความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและหาความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับในกลุ่ม
ประชากรอุยกูร์ที่อาศัยในประเทศจีน (Wen Cai et al., 2014) โดยพบว่าความชุกของภาวะไขมันเกาะตับในประชากรอุยกูร์
เป็นร้อยละ 43.9 และในประชากรที่มีภาวะกรดยูริคในเลือดสูงนั้นมีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่ง
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับคือ ค่าดัชนีมวลกาย, ระดับกรดยูริคในเลือด, ระดับไขมันคอเลสเตอรอล, ระดับ
ไขมันไตรกลีเซอไรด์, ระดับไขมันเอชดีแอล, ระดับน้าตาลในเลือด และความดันโลหิต โดยก่อนหน้านี้ในการศึกษาของเฉิงฟูซิ่ว
และคณะก็พบว่าการเพิ่มขึ้นของระดับกรดยูริคในเลือดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญยิ่งที่จะทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของภาวะไขมันเกาะ
ตับในประชากรจีนที่มาตรวจร่างกายประจาปีเช่นกัน (Xu C et al., 2010)
สรุป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับจริงและพบว่าความชุก
ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงคือร้อยละ 21.80 เมื่อจาแนกตามเพศจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยพบในเพศชายร้อย
ละ 35.46 และพบในเพศหญิงร้อยละ 12.37 รวมถึงความชุกของภาวะไขมันเกาะตับร้อยละ 21.02 เมื่อจาแนกตามเพศก็
พบว่าความชุกในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเช่นกัน โดยพบในเพศชายร้อยละ 26.89 และเพศหญิงร้อยละ 16.97
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยครั้งแรกในประเทศไทยที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและภาวะ
ไขมันเกาะตับในประชากรไทยที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี่ที่รพ.พญาไทศรีราชา ชลบุรี ซึ่งกลุ่มประชากรที่เข้ารับการ
บริการด้านการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงไม่มีปัญหาทางด้าน
รายจ่ายและมีสภาพคล่องทางการเงิน จึงทาให้ส่วนใหญ่มักมีลักษณะการรับประทานอาหารจาพวกแป้ง,น้าตาล และไขมันสูง
ประกอบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่นิยมในการบริโภคอาหารรสหวานของประชากรในจังหวัดชลบุรี ซึ่งการบริโภคอาหารใน
อัตราส่วนคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสมนี้จะส่งเสริมให้เกิดภาวะกรดยูริคในเลือดสูงขึ้นตามมาดังจะ
เห็นได้จากความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงที่พบสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
จากเมื่อปีพ.ศ.2549 ที่พบว่ามีความชุกของภาวะกรดยูริคในเลือดเพียงร้อยละ 10.6 โดยเมื่อแบ่งตามเพศพบว่าเป็นเพศชาย
ร้อยละ 18.4 ซึ่งมากกว่าเพศหญิงที่พบเพียงร้อยละ 7.8 (Lohsoonthorn et al., 2006) สาหรับความชุกของภาวะไขมันเกาะ
ตับนั้นพบน้อยกว่าประชากรในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ทางโภชนาการที่แตกต่างกันประชากรที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครซึ่งจัดอยู่ในภูมิภาคที่มีแนวโน้มโภชนาการอาหารมากเกิน ประชากรใช้ชีวิตเร่งรีบตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม ทาให้ความนิยมในการบริโภคอาหารจานด่วนที่มีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันจึงมีมากกว่า
ประกอบกับเวลาที่มีในการดูแลสุขภาพโดยการออกกาลังกายมีน้อยจึงทาให้พบว่าความชุกของภาวะไขมันเกาะตับในประชากร
ในกรุงเทพมหานครมากกว่าโดยภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทยในกรุงเทพมหานครมีความชุกประมาณร้อยละ 40 เมื่อ
แบ่งตามเพศพบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 32 เพศหญิงร้อยละ 8 (ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา, 2553) แต่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
ยังคงสอดคล้องกับงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทาการศึกษาข้อมูลระบาดวิทยาทั่วโลกพบว่าความชุกของภาวะไขมัน
เกาะตับร้อยละ 25.24 และพบว่ามีความสัมพันธ์กับโรคร่วมที่สาคัญคือภาวะอ้วนลงพุง (Younossi et al., 2016)
ความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับในประชากรไทยที่รับการตรวจร่างกายที่ศูนย์ตรวจ
สุขภาพโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจริง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเหวินไค่และคณะ ซึ่งพบว่าภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับในกลุ่มประชากรอุยกูร์ที่อาศัยใน
ประเทศจีน และยังพบว่าเมื่อกลุ่มประชากรมีระดับกรดยูริคสูงขึ้นก็ส่งเสริมให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับรุนแรงขึ้นเช่นกัน (Wen
Cai et al., 2014) แต่งานวิจัยในประเทศบราซิลกลับพบว่าความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงกับภาวะไขมันเกาะตับ
ไม่มีความสัมพันธ์กันเมื่อศึกษาในกลุ่มประชากรประเทศบราซิลทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างกันในกลุ่มประชากร
ที่ทาการศึกษาทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ สภาพเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงความ
แตกต่างกันในลักษณะนิสัยการรับประทานอาหารดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทาการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยแบบภาคตัดขวาง ย้อนไปข้างหลัง และบรรยาย (Crosssectional, retrospective, descriptive study) จึงทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรายละเอียดต่างๆได้ตัวอย่างเช่น
การเก็บข้อมูลการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้มีการ
เพิ่มขึ้นของระดับกรดยูริคในเลือด หรือแม้กระทั่งการเก็บข้อมูลการดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถระบุข้อมูลปริมาณการดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อวันได้ ซึ่งถ้าหากเก็บข้อมูลส่วนนี้ได้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แยกสาเหตุของภาวะไขมันเกาะตับที่เกิด
จากการดื่มแอลกอฮอล์ได้แม่นยามากขึ้นหากมีการเก็บประวัติดังกล่าว
2 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยภาวะไขมันเกาะตับโดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องซึ่งวิธีนี้มี
ความจาเพาะในการวินิจฉัยโรคร้อยละ 82 (Yajima et al., 1983) ยังมีความแม่นยาไม่มากพอเมื่อเทียบกับการเจาะชิ้นเนื้อ
จากตับไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเซลล์ตับซึ่งนับว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดในการวินิจฉัย แต่ด้วย
ข้อจากัดหลายอย่างในการวินิจฉัยภาวะไขมันเกาะตับการทาอัลตร้าซาวด์ช่องท้องจึงเป็นวิธีที่ทาได้ง่ายสะดวกได้ผลตรวจที่
รวดเร็วและปลอดภัยต่อกลุ่มประชากรที่เข้ารับบริการในการตรวจร่างกายประจาปี ผู้ทาการวิจัยจึงเลือกใช้วิธีนี้เพื่อวินิจฉัย
ภาวะไขมันเกาะตับในการเก็บข้อมูลวิจัย ซึ่งอาจเป็นแนวทางในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสาหรับการทาวิจัยในอนาคต
ต่อไปได้
3 ผลที่ได้จากการศึกษานั้นพบว่าภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะไขมันเกาะตับอย่างชัดเจน
จึงน่าที่จะทาการศึกษาค้นคว้าต่อไปเกี่ยวกับวิธีการลดระดับกรดยูริคในเลือดสูงโดยการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใน
ผู้ป่วยที่ยังไม่พบภาวะไขมันเกาะตับแต่ตรวจพบภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและไม่เป็นโรคเก๊าท์จากการได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจาปี เพื่อยังผลในการป้องกันการเกิดภาวะไขมันเกาะตับและอันตรายจากการดาเนินโรคต่อไปในอนาคต
4 งานวิจัยนี้เป็นผลงานแรกที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภาวะกรดยูริคในเลือดสูงและภาวะไขมันเกาะตับใน
ประชากรไทยที่มาตรวจร่างกายประจาปีที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี และพบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติจริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยจึงควรมีการทาการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในการหาความสัมพันธ์ของ
การดาเนินโรครวมถึงความรุนแรงของโรค และควรทาในกลุ่มประชากรที่หลากหลายมากขึ้นทั้งนี้เพื่อวางแผนในการหา
เครื่องมือที่เหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพในราคาย่อมเยาว์ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะไขมันเกาะตับในโรงพยาบาลโดยทั่วไปมักได้จากการทาอัลตร้าซาวด์ช่องท้องซึ่งตาม
โรงพยาบาลรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประมาณ 1,000 - 2,000 บาท และมีผู้ป่วยที่จาเป็นต้องใช้บริการตามข้อบ่งชี้ทาง
การแพทย์อยู่เป็นจานวนมากจึงทาให้เสียเวลารอในการตรวจนาน สาหรับโรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายมักสูงกว่าโดยการตรวจ
อัลตร้าซาวด์ช่องท้องราคาประมาณ 2,000 - 3,000 บาท ดังนั้นถ้าผู้ใช้บริการในการตรวจสุขภาพทุกคนจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป็นจานวนมาก จึงนับได้ว่าเป็นภาระรายจ่ายที่เกินความจาเป็น ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการจัดทาเกณฑ์ในการตรวจโรคเพื่อ
ตรวจหาภาวะไขมันเกาะตับจากการทาอัลตร้าซาวด์ช่องท้องเมื่อมีข้อบ่งชี้ โดยใช้ความสัมพันธ์จากงานวิจัยเรื่องภาวะกรดยูริค
ในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง (Lohsoonthorn et al., 2006) งานวิจัยความสัมพันธ์ของภาวะไขมันเกาะตับ
กับภาวะอ้วนลงพุง (ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา, 2553) งานวิจัยภาวะกรดยูริคในเลือดสูงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะระดับ
ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง (อตินุช ดวงแก้ว, 2553) ร่วมกับจากงานวิจัยนี้ที่พบว่า
ภาวะกรดยูริคในเลือดสูงมีความสัมพันธ์กับภาวะไขมันเกาะตับจริง จะเห็นได้ว่าทั้งภาวะอ้วนลงพุง ภาวะกรดยูริคในเลือดสูง
และภาวะไขมันเกาะตับนั้นมีความสัมพันธ์กันในทางบวก รวมถึงจากงานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มประชากรที่อายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
มาเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปีเป็นจานวนมากถึงจานวนร้อยละ 73.05 จึงน่าจะนาผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาเป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาทาการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องเพื่อยืนยันภาวะไขมันเกาะตับเนื่องจากภาวะไขมันเกาะตับนี้สามารถ
พัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับได้จึงควรอย่างยิ่งที่จะตระหนักถึงความสาคัญในการวินิจฉัย โดยเกณฑ์ในการตรวจโรคมีข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้ (1) ประชากรที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปและประชากรที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปีแต่ตรวจพบว่ามีภาวะอ้วนลงพุง
ร่วมกับภาวะกรดยูริคในเลือดสูงควรทาการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องร่วมกับการตรวจสุขภาพประจาปี (2) ประชากรที่อายุ
น้อยกว่า 40 ปีและพบภาวะอ้วนลงพุงหรือภาวะกรดยูริคในเลือดสูงอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทาการตรวจสุขภาพประจาปีโดยไม่
ต้องตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง แต่ควรมีการแนะนาแนวทางการปฏิบัติเพื่อรักษาและตรวจติดตามภาวะอ้วนลงพุงหรือภาวะ
กรดยูริคในเลือดสูงต่อไป (3) ประชากรที่อายุน้อยกว่า 40 ปีและไม่พบภาวะอ้วนลงพุงและภาวะกรดยูริคในเลือดสูงให้ทาการ
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ตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปีโดยไม่ต้องทาการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ทั้งนี้จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายที่เกินความจาเป็น
สาหรับการตรวจสุขภาพเพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่ประชากรในการดูแลสุขภาพมากที่สุด รวมทั้งยังลดโอกาสการเกิดโรค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งตับซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สาคัญอันดับต้นของประชากรไทยอีกด้วย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ ในตาบลบางนาลี่ อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองด้านความรู้ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันภาวะ
ซึมเศร้าระหว่างผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง กับผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสุขศึกษาตามปกติในตาบลบางนาลี่ อาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงครามกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในตาบล บางนาลี่ อาเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงครามจานวน 500 คน แบ่งเป็นผู้ผู้สูงอายุเพศชาย จานวน 276คน และผู้ผู้สูงอายุเพศหญิงจานวน 224 คน
หลังจากนั้นคัดเลือกทากลุ่มทดลอง 30 คนกลุ่มควบคุม 30 คน โดยมีชาวบ้านหมู่บ้านละ 10 คนในจานวน 3 หมู่บ้าน มาเข้าร่วมทา
กิจกรรมสุขภาพจิต กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบเปรียบเทียบรายคู่ (Pairs t – test)
คาสาคัญ ; ประสิทธิผลกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ,ภาวะซึมเศร้า, พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเอง, ผู้สูงอายุ
Abstract
This Research was 1. to study the effective of Self help group with mental health promotion behaviors of
elderly in Bangnanglee Subdistrict, Amphawa District, Samutsongkham Province 2.to compare with mental
health promotion about knowledg and practice for protect to depressive disorder between the elderly
took Self help group to health education group normal in Bangnanglee Subdistrict, Amphawa District,
Samutsongkham Province. In this study, the samples included a total of three hundred and one elderly aged 60
years up, residing in Bangnanglee Subdistrict, Amphawa District, Samutsongkham District, SamutSakhon Province.
Of overall 500 subjects, 276 subjects are male and 224subjects are female. The purposive sampling method was
adopted to divide the sample into two groups; experiment group of 30 persons and control group of 30 persons.
The elderly samples participated in the psychoeducation activities to enhance the Self help group came from
three villages; each included ten persons. Data collection was conducted using the questionnaires. The statistics
implemented included percentage, mean, standard deviation, and Pairs t – test for statistical tests
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บทนา
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 จะมีประชากรโลกทั้งสิ้น 8,200 ล้านคนและในจานวนนี้จะเป็นประชากรผู้สูงอายุจานวน 1,100 ล้าน
คน (สานักนายกรัฐมนตรีสานักงานสถิติแห่งชาติ. 2550) ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากเช่นกันดังจะ
เห็นได้จากการประมาณประชากรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ.2550ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล (2550 : 1 2) พบว่าจากสัดส่วนประชากรแยกตามอายุนั้นมีวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจานวนร้อยละ 10.6 ของประชากรทั้งหมดจานวนผู้สูงอายุมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นควรมีการสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น
และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดีที่สุดเพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาด้านสุขภาพมากเนื่องจากมีความเสื่อมและความเจ็บป่วยทางด้าน
ร่างกายจิตใจบุคลิกภาพรวมถึงการสูญเสียบทบาทและสถานภาพทางสังคมและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุจะมีอารมณ์เศร้า หดหู่ ไม่
แจ่มใส ไม่อยากสนใจสิ่งต่างๆ เวลามีอะไรดีๆ เกิดขึ้นก็ไม่รู้สึกเป็นสุข เบื่ออาหาร หมดแรง รู้สึกเบื่อ ชีวิตมากจนคิดอยากตาย บางคน
พยายามฆ่าตัวตาย ในคนที่มีอาการซึมเศร้ามากๆ บางรายอาจมีหูแว่วได้ยินเสียงคนที่ตายไปแล้วมาชวนไปอยู่ด้วย บางรายเกิดความ
หลงเชื่อผิดคิดว่าตนเองตายไปแล้ว หรือคิดว่าตนเองทาบาปทากรรมไว้มากต้องฆ่าตัวตายชดใช้กรรม(สเปญ อุ่นอนงค์ .2545 ; 55)ใน
จังหวัดสมุทรสงครามมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2555) จานวนประมาณเกือบ 2 แสนคน ซึ่งมี
แนวโน้มของจานวนประชากรที่ลดลง แต่มีจานวนบ้านที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้ ในปี
พ .ศ.2553 จังหวัดสมุทรสงครามมีจานวนประชากรทั้งสิ้น 1934,057 คน (ชาย 93,405 คน หญิง 100,652 คน) โดยมีอัตราส่วนชาย
ต่อหญิง 92.8 : 100 มีจานวนบ้าน 59,695 บ้าน ประชากรผู้สูงอายุ มีจานวนร้อยละ 16.4ของประชากรจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด
เป็ นเพศหญิ งมากกว่า เพศชาย จากการศึก ษาสารวจข้ อ มูล พบว่า ผู้ สูงอายุ มีปั ญหาด้ านสุข ภาพเป็ นส่ วนมาก เช่น เจ็บ ป่ว ยด้ ว ย
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร โรคข้อเสื่อม โรคหลอดลมอักเสบตามลาดับ เมื่อเจ็บป่วยมักจะปล่อยไว้เป็น
เวลานาน และใช้การรักษาแบบพื้นบ้านหรือซื้อยามารับประทานเอง ส่วนปัญหาสุขภาพจิต พบว่า มีปัญหาเกี่ย วกับความวิตกกังวล
ซึมเศร้า เหงาเป็นส่วนมาก (กระทรวสาธารณสุข, กรมอนามัย, สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม2555)
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง คือการที่บุคคลมีจุดมุ่งหมายช่วยให้เพื่อนในกลุ่มได้ช่วยเหลือแก้ปัญหา ให้กาลังใจซึ่งกันและกัน เพิ่ม
ความสัมพันธ์กันในกลุ่มทาให้มีปฏิกิริยาที่ดีกับเพื่อนในกลุ่ม และช่วยให้ทุกคนที่เข้ากลุ่มมีความรู้เพิ่มเติมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
และแนวคิดตลอดจนวิธีการคิดในการแก้ปัญหา การขจัดปัญหา ทาให้คนในกลุ่มที่มีปัญหาสามารถหาทางออกที่ดี โดยบุคคลที่เข้ามาร่วม
กลุ่มช่วยเหลือตนเองต้องมาเข้าด้วยการสมัครใจและเต็มใจ ส่วนผู้นากลุ่มควรเป็นผู้เผชิญปัญหาเดียวกันกับสมาชิกกลุ่ม กลุ่มช่วยเหลือ
ตนเองช่วยให้คนที่มาเข้ากลุ่มสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้น
ดั้งนั้นคนที่ประสบความสาเร็จในการจัดการความรู้สึกซึมเศร้าถือว่าเป็นแบบอย่างที่ ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตก็มีความแตกต่างกันในกลุ่มเป้าหมายต่างกัน และตัวอย่างกลุ่มช่วยเหลือตนเอง ที่มีปัญหาด้านจิตใจ เช่นกลุ่มใช้
ยานอนหลับ กลุ่มได้รับความเจ็บปวดกลุ่ มซึมเศร้า กลุ่มมีปัญหาความเครียด ความกลัว มีความผิดปกติด้านอารมณ์ ปัญหา
ครอบครัวปัญหาการหย่าร้าง เป็นต้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุใน
ตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่าผู้สูงอายุมีการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้า
อย่างไรโดยการทากลุ่มช่วยเหลือตนเอง ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการเพื่อ
ป้องกันและส่ งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ได้อย่างเหมาะสม ทาให้ผู้สูงอายุได้ มีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ไม่คิดฆ่าตัว ตายอย่างไม่
สมเหตุสมผลตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลกลุ่มช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุในตาบลบางนาลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองด้านความรู้ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันภาวะซึมเศร้า
ระหว่างผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่ม สุขศึกษาตามปกติในตาบลบางนาลี่ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงครามแตกต่างกัน
สมมติฐานในการวิจัย
1.ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองจะมีความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต
ตนเองต่อภาวะซึมเศร้า ดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสุขศึกษาตามปกติ
2.ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองจะมี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองด้านจะมีการปฏิบัติในการส่งเสริม
สุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้า ดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสุขศึกษาตามปกติ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงทดลอง (Quasi experiment research) และศึกษาเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดทฤษฏี
เกี่ยวกับกลุ่มช่วยเหลือตนเอง (สมจิตรหนุ - เจริญกุล ;2543 ) พฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพจิต และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะ
ซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตาบลบางนางลี่อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่เข้ากลุ่มสุขศึกษาตามปกติ
วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่สามารถให้ข้อมูลและเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมตัวแปรที่
ศึกษา อาศัยอยู่ในตาบล บางนาลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 500คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชาย จานวน 274 คน และ
ผู้สูงอายุเพศหญิงจานวน 226 คน หลังจากนั้นคัดเลือกทากลุ่มทดลอง 30 คนกลุ่มควบคุม 30 คน โดยมีชาวบ้านหมู่บ้านละ 10 คน
ในจานวน 3 หมู่บ้าน มาเข้าร่วมทากลุ่ม ช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุใน
ตาบลบางนางลี่อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่เข้ากลุ่มสุขศึกษาตามปกติ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป จานวน 500คน ที่อาศัยอยู่ในตาบล บางนาลี่ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสาคร
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตงั้ แต่ 60 ปีขึ้นไป ที่สามารถให้ข้อมูลและสามารถสื่อสารได้ อาศัยอยู่ใน
ตาบล บางนาลี่ อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 500คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชาย จานวน 274 คน และผู้สูงอายุเพศหญิง
จานวน 226 คน หลังจากนั้นคัดเลือกทากลุ่มทดลอง 30 คนกลุ่มควบคุม 30 คน โดยมีชาวบ้านหมู่บ้านละ 10 คนในจานวน 3
หมู่บ้าน มีเกณฑ์คัดเลือกเข้าดังนี้1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 2. ต้องอาศัยอยู่ในตาบลบางนางลี่ 3. ต้องสามารถตอบคาถาม
หรือสื่อสารได้ 4.มีความยินดีและสมัครใจเข้าร่วมกลุ่ม 5.สามารถเข้าร่วมกลุ่มจนเสร็จสิ้น จึงคัดมาเข้าร่วมทากลุ่มช่วยเหลือตนเองกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในตาบลบางนางลี่อาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม และเกณฑ์
คัดออก คือ1.ผู้สูงอายุที่มีอายุไม่ครบ 60 ปี 2. ไม่ได้อาศัยอยู่ในตาบลบางนางลี่ 3.ไม่สามารถตอบคาถาม หรือ สื่อสารได้ 4.ไม่สมัครใจ
เข้าร่วมกลุ่ม 5.ไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มจนเสร็จสิ้นเพื่อทาการเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่เข้ากลุ่มให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาตามปกติ
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ จานวน 14 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะโรคซึมเศร้า เป็นแบบสอบถามพฤติกรรม
เกี่ยวกับความรู้ของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามคานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม มีข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว
ของผู้สูงอายุที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองตามคานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม มีข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4แบบสอบถามปัญหาสุขภาพจิ เพื่อตรวจวัดหาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยนามาปรับใช้จาก
โครงการจัดทาโปรแกรมสาเร็จรูปในการสารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ปีพ.ศ.2545 เป็นแบบให้เลือกตอบมีข้อคาถามจานวน 20 ข้อ
เกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย
1.แบบสอบถามพฤติกรรมการด้านความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5หมายความว่า เห็นด้วยระดับมากที่สุด
คะแนน 4หมายความว่า เห็นด้วยระดับมาก
คะแนน 3หมายความว่า เห็นด้วยระดับปานกลาง
คะแนน 2หมายความว่าเห็นด้วยระดับพอใช้
คะแนน 1หมายความว่า เห็นด้วยระดับควรปรับปรุง
ประเมินค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยความหมาย
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50น้อย
1.00 - 1.50น้อยที่สุด
คะแนนความรู้เมื่อนามาวิเคราะห์
30คะแนนขึ้นไป มีความรู้มากที่สุด
29 - 21
มีความรู้มาก
20 - 16
มีความรู้ปานกลาง
15 - 11
มีความรู้น้อย
6 - 10
มีความรู้
1.แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5หมายความว่า เห็นด้วยระดับมากที่สุด
คะแนน 4หมายความว่า เห็นด้วยระดับมาก
คะแนน 3หมายความว่า เห็นด้วยระดับปานกลาง
คะแนน 2หมายความว่าเห็นด้วยระดับพอใช้
คะแนน 1หมายความว่า เห็นด้วยระดับควรปรับปรุง
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ประเมินค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ยความหมาย
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
การประเมินแบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
การคิดคะแนน
ให้คะแนน 1 คะแนน ในข้อต่อไปนี้
ตอบใช่ ข้ อ 2, ข้อ3, ข้อ 4, ข้อ 6, ข้อ 8 , ข้อ9, ข้อ10, ข้อ12, ข้อ14 และข้อ 15
ให้คะแนน 1 คะแนน ในข้อต่อไปนี้
ตอบไม่ใช่ ข้ อ 1, ข้ อ 5, ข้ อ 7, ข้ อ 11, ข้ 13
สรุปผล ถ้ามี6คะแนนขึ้นไปบ่งบอกวา่ มีภาวะซึมเศร้าควรติดตามหรือส่งพบแพทย์ประเมินอาการทางคลินิกและถ้ามี 11
คะแนนขึ้นไปมีภาวะซึมเศร้าแน่นอนควรพบจิตแพทย์
ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุก่อนและหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
พฤติกรรมด้านความรู้การ
ป้องกันโรคซึมเศร้าใน
ผู้สูงอายุ
กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

X

S.D.

t

156.30
131.30

19.63
17.61

5.66*

138.85
139.35

18.79
16.22

-.22

*P-value < .05
จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในกลุ่ม ทดลอง ก่อนและหลังการ
ทดลองแตกต่าง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยมีพฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง ส่วนคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ในกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมด้านปฏิบตั ิตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติ
ตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรค
ซึมเศร้า
กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง
กลุ่มควบคุม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

X

S.D.

t

131.30
139.35

17.61
16.22

-1.50

156.30
138.85

24.58
18.79

-.22

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้านปฏิบัตติตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ หลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้าน
ปฏิบัตติตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้านปฏิบัติ
ตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 คะแนนพฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังการทดลองจา แนกตามรายข้อ ในกลุ่มทดลอง
พฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
1.สาเหตุที่ทาให้เป็นโรคซึมเศร้าคือการเปลีย่ นแปลงของสารเคมี
ในสมอง
2.ปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคซึมเศร้าคือการเลี้ยงดู
3ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดได้แก่ รูส้ ึก
สิ้นหวังและไร้ค่า พยายามทาร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตาย
4.ผู้ที่ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สึกไม่มีคุณค่าหรือมี
ความคิดในแง่ลบตลอดเวลา เมื่อเจอปัญหาชีวิตแล้วแก้ไม่ได้จะ
เป็นโรคซึมเศร้าง่ายขึ้น
5. ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้แก่
นอนไม่หลับหรือนอนหลับมากเกินไป และเบื่ออาหาร หรือทาน
อาหารมากไป
6ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ได้แก่ กังวล
ตลอดเวลา โกรธง่าย หงุดหงิด และซึมเศร้า
7.ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเมื่อมีอาการ ปวดศีรษะเรื้อรัง แน่นท้อง
แล้วรักษาด้วยยาจะไม่หาย
8.ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการงานได้แก่
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หลังทดลอง
X
S.D.
3.40 .75

ก่อนทดลอง
X
S.D.
.75
.91

t
2.37*

3.30
3.20

.73
.89

2.50
2.65

1.00
.93

2.79*
1.99

3.10

2.35

2.35

1.14

2.88*

3.10

1.07

2.45

.944

2.67*

3.05

.76

2.70

.864

1.93

2.90

1.02

3.25

.786

-1.51

2.850

1.04

2.45

1.145
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พฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ

หลังทดลอง
X
S.D.

อ่อนเพลีย ทางานช้าแย่ลง
9. .ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนรู้ได้แก่ไม่
มีสมาธิ ความจาเสื่อม การตัดสินใจไม่ดี

3.450

.60

ก่อนทดลอง
X
S.D.
2.75

.656

t

4.69*

*P-value < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้ าของผู้สูงอายุ จา แนกตามรายข้อ ก่อนและหลั งการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จา นวน 4 ข้อ โดยที่คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และก่อนและหลัง
การทดลองไม่แตกต่างกัน 5 ข้อ เมื่อพิจารณาค่าคะแนนสูงสุดและต่าสุด พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ท่านรับฟังคา ติชมจากผู้อื่น
ด้วยความยินดีเพื่อให้รับรู้ตนเองมากขึ้น (คะแนน 3.40) และข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ ท่านระลึกถึงเป้าหมายและสิ่งที่ท่านต้องการใน
ชีวิต (คะแนน 2.85)
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมด้านปฏิบตั ติตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุจาแนกตามรายข้อ ในกลุ่ม
ทดลอง ก่อนและหลัง
พฤติกรรมด้านปฏิบตั ติตัวเกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุ
1.ท่านได้ออกกาลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งละ30นาที

หลังทดลอง
X
S.D.

ก่อนทดลอง
X
S.D.

t

3.65

.59

3.40

.75

1.56

3.65

67

3.15

.88

3.25*

3.ท่านได้ใช้วิธีระบายอารมณ์เก็บกดโดย ตะโกน ร้องไห้

3.55

.94

3.10

72

2.93*

4.เมื่อท่านมีความทุกข์ท่านจะพูดคุยเล่าเรืองให้คนที่ไว้ใจฟัง

3.50

.83

3.00

.86

3.25*

3.40

.94

2.80

.83

3.04*

โดยทาติดต่อกัน 10วันขึ้นไป
2.ท่านมีเวลาสนุกสนานใน 1 สัปดาห์ได้แก่ดู หนัง ละคร ลิเก
การแสดงตลกขาขัน

เสมอ
5. .เมื่อท่านมีปัญหาอุปสรรคจะคิดในแง่ดีไว้ก่อนเสมอว่าทุก
ปัญหามีทางแก้ไขหาทางออกได้เสมอ
*P-value < .05
จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมด้านปฏิบัตติตวั เกี่ยวกับการป้องกันโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุจาแนกตามรายข้อ ก่อนและหลัง
การทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จา นวน 4 ข้อ โดยที่คะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและ
ก่อนและหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน 2 ข้อ เมื่อพิจารณาค่าคะแนนสูงสุดและต่าสุด พบว่า ข้อที่มีคะแนนสูงสุด คือ ท่านแสดง
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ความเห็นใจกับผู้ที่เดือดร้อน (คะแนน 3.65) และข้อที่มีคะแนนต่าสุด คือ เมื่อผู้อื่นทา ให้ท่านเสียใจหรือผิดหวัง ท่านจะไม่โต้ตอบและ
ให้อภัยเขา (คะแนน 3.40)
1.ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองมีความรูเ้ รื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต
ตนเองต่อภาวะซึมเศร้า ดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสุขศึกษาตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองมีการปฏิบตั ิในการส่งเสริมสุขภาพจิต
ตนเองต่อภาวะซึมเศร้า ดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสุขศึกษาตามปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองมีความรู้และการปฏิบัติในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้า ดีกว่าผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมกลุ่มสุขศึกษาตามปกตินั่นคือประสิทธิผลกลุ่มช่วยเหลือตนเองกับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตนเองต่อภาวะซึมเศร้า ของผู้สูงอายุในตาบลบางนาลี่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปและอภิปรายผล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1. พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพจิตหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นั่นคือ การ
ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดใน
การส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 1996) ที่อธิบายว่า พฤติกรรมที่มีมาก่อนจะเป็นตัวกา หนดและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ แบนดูร่า ( Bandura,1986 ) ที่ว่าพฤติกรรมที่มีมาก่อนนั้นมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยผ่านการรับรู้การรับรู้ความสามารถแห่งตน การรับรู้ประโยชน์ อุปสรรคของการมี
พฤติกรรมและความรู้สึกที่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่กระทา ทั้งทางอ้อมแก่พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลเช่นเดี ยวกับการ
ศึกษาวิจัยของจินตนา ยูนิพันธุ์ (2534) พบว่า ผู้ที่รับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมอนามัยในระดับสูง มีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตสูงส่วนประชาชนที่รับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องในระดับสูง จะมีแนวโน้มของการดูแล
ตนเองในระดับต่า สอดคล้องกับการศึกษาของ วนิดา อินทราชา (2538) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพของหัวใจในผูป้ว่ยโรคหัวใจขาดเลือด จานวน30 ราย พบว่า ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ มีการรับรู้
ประโยชน์ ของการปฏิบั ติต นมากกว่า และมี ก ารรับ รู้อุ ป สรรคในการปฏิ บั ติต นน้ อยกว่า ผู้ป่ ว ยที่ ไม่ ได้ เ ข้า ร่ว มโปรแกรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพของหัวใจ จากผลการวิจัยซึ่งพบว่าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender, 1996)
ร่วมกับแนวทางการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ สามารถพัฒนาพฤติก รรมการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุได้ จึงสามารถอธิบายการ
พัฒนาพฤติกรรมได้ดังนี้
ประการที่ 1 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาสาเหตุของปัญหา
ด้านจิตใจที่เกิดขึ้นจริงในผู้สูงอายุที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง ลึก และคัดเลือกสถานการณ์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงของ
ผู้สูงอายุจากละครโทรทัศน์ มานา เสนอในรูปของวีดีโอซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยในการดึงดูดความสนใจของผู้สูงอายุได้ดี และทา ให้ผู้สูงอายุ
สามารถมองสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตนเองได้ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสนา เสนอสถานการณ์ของตนเอง เป็นการจูงใจผู้สูงอายุให้เกิดความสนใจกับสื่อและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ของ
ผู้สูงอายุ (สุรกุล เจนอบรม, 2541)
ประการที่ 2 ขั้นการสะท้อนแนวคิดและค่านิยม ผู้สูงอายุแสดงความคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ในสถานการณ์ที่นา เสนอโดยวีดีโอและสถานการณ์ของตนเอง ทาให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิต รับรู้อุปสรรคของการมีพฤติกรรม รับรู้ความสามารถของตนเองต่อการแสดงพฤติกรรม
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ประการที่ 3 สร้างความเข้าใจและความคิดรวบยอด ผู้สูงอายุได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแนวทางและวิธีการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่เหมาะสม และวิธีการลดอุปสรรคที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การลดอุปสรรคของการสื่อสารในผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สุง
อายุได้รับรู้ประโยชน์ของการมี พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต ที่ดี และส่งเสริมความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถในการพัฒนา
พฤติกรรมในการดารงชีวิตประจาวันได้
ประการที่ 4 การทดลองและตรวจสอบพฤติกรรมใหม่ ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมตามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการมีพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้สุงอายุ ได้
รับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี และส่งเสริมความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรม
ในการดา รงชีวิตประจาวันได้
นอกจากนี้ การเรียนรู้เชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มผูสู้งอายุไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์
อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันมีส่วนในการสนับสนุนการมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง และคัดค้านการแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับการติชม การรับฟังผู้อื่น ทาให้รู้จักตนเองและมีการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้
ดีขึ้นตามลาดับส่งผลต่อการพัฒนาการมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต
2. การมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุหลังการทดลองระหว่ างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุ ขภาพจิต
และกลุ่มที่ได้รับการสอนสุขศึกษาตามปกติตามปกติ ในกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตมีพฤติกรรมการส่งเสริมและป้องกัน
ด้านสุขภาพจิตสู งกว่ากลุ่มที่ได้ รับการสอนสุข ศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ดังนั้ นสรุปได้ว่า การได้รั บ
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การได้รับโปรแกรม กลุ่มช่วยเหลือตนเองกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต ด้านความรู้ และ
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันภาวะซึมเศร้าระหว่างผู้สูงอายุ จึงถือเป็นสิ่งสาคัญที่พยาบาลทั้งที่มีหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน
การบริการพยาบาล และการวิจัยทางการพยาบาลควรให้ความสา คัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มี
แนวโน้มวาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้นการให้บริการเชิงรุกมากกว่าการแก้ไขปัญหาด้วย
การตั้งรับรักษาผู้ป่วย และแนวนโยบายของงานสุขภาพจิตที่มุ่งให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขใน
ชีวิต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
1. ในด้านการศึกษาพยาบาล อาจารย์พยาบาลควรนา แนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตนี้ไปประกอบการสอนให้นักศึกษา
พยาบาลซึ่งจะก้าวไปเป็นผู้นา ทางสุขภาพได้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ด้านสุขภาพจิตที่ดี
2. ในด้านการบริการพยาบาล พยาบาลสามารถนา แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตนี้ไปใชกับผู้สูงอายุและวัยอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการต่อไป
3. ด้านการวิจัย อาจจะนา แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านของประชาชน
ข้อเสนอแนะในการทา วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาติดตามพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในระยะยาวเพื่อประเมินการคงอยู่ของพฤติกรรมจิตที่ดี
2. นาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพจิตนี้ไปปรับเพื่อทดลองใช้กับวัยอื่นๆ หรือส่งเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลางอุดรธานี ก่อนและหลังการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตามแนวทางอโรคยศาล วัดคําประมง กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังหญิง จํานวน 340 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกฉบับภาษาไทย ( WHOQOL-BREF-THAI) สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตโดยรวมและ
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพทางกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลางทั้งก่อนและหลังการดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงยกเว้น คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดีหลังได้รับการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางอโรคยศาล วัด
คําประมง
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต, ผู้ต้องขังหญิง, เรือนจําแนวทางอโรคยศาล, วัดคําประมง
ABSTRACT
This research is aimed to study the quality of life of female prisoners in Central Prison of Udonthani
before and after the quality of life improvement project according to ArokayasalWatKhumpramong
guideline. The samples includes 340 female prisoners by using Quality of Life Measuring Model from
World Health Organization (Thai version) as a data collecting method. Statistics using in this research are
percentage, mean, standard deviation. The result found that quality of life of female prisoners in aspect
of overall quality of life, physical, mental, social, and environmental health were at moderate level, both
before and after the improvement project except the quality of life in aspect of mental health that was
at good level after the improvement according to Arokayasal, WatKhampramong guideline.
Key Word: quality of life, female prisoner, prison, Arokayasal WatKampramong guideline
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาผู้หญิงในเรือนจํา หรือผู้ต้องขังหญิงนั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่เป็นปัญหาที่
กําลังเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ประเทศ ไทยนับเป็นประเทศที่มีผู้ต้องขังหญิงมากเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจาก
สหรัฐอเมริกา จีนและรัสเซีย (นัทธี จิตสว่าง.2559,http://www.kamlangjai.or.th/new/th/ terms.php)ปัจจุบันปัญหาการ
กระทําผิดของหญิงมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยมีจํานวนมาก ถึง 47,623 คน (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุล
ภา วจนสาระ. 2558) ซึ่งจํานวนผู้ต้องขังหญิงไม่เพียงแต่จะเพิ่มมากขึ้น เท่านั้น แต่ยังมีอัตราส่วนของการเพิ่มสูงกว่าจํานวน
ของผู้ต้องขังชายอีกด้วย อย่างไรก็ตามปัญหาที่สําคัญกว่าจํานวนของผู้ต้องขังหญิงคือการที่ผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวน
มากเหล่านี้ถูกส่งตัวเข้าคุมขังในเรือนจําซึ่งส่วนใหญ่ได้ออกแบบไว้สําหรับควบคุมตัวผู้ต้องขังชายเป็นหลัก หรือในสถานที่ซึ่งแม้
จะกําหนดไว้ว่าเป็นสถานที่สําหรับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะ แต่ก็มิได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสําหรับการควบคุมตัวผู้ต้องขัง
หญิง ผู้ต้องขังหญิงไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา หรือการฝึกวิชาชีพที่จัดโดยเจ้าหน้าที่
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ในเรือนจํา ส่งผลให้เกิดมีปัญหาที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญหลายประการ นอกจากนี้ กฎระเบียบต่างๆ ที่มีอยู่มักไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับการบริหารจัดการผู้ต้องขังหญิง ดังนั้น การที่เรือนจํามีข้อจํากัดหลายประการ ย่อมนํามาซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพร่างกาย จิตใจและการดําเนินชีวิตของผู้ต้องขังหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจํานวนของผู้ต้องขังหญิงจนอยู่
ในสภาพปัญหาคนล้นคุก ประชากรเพิ่มมากขึ้น แต่พื้นที่คุมขังเท่าเดิม (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. 2558)
ปัญหานี้ทําให้เรือนจําและทัณฑสถานต่างๆ กําลังรอการแก้ไข ภายใต้งบประมาณจํากัดทําให้ไม่สามารถที่จะจัดการผู้ต้องขังได้
อย่างเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ผลที่ตามมาคือผู้ต้องขังที่อยู่ในสภาพแออัดดังกล่าวอาจนําไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิต แนวคิด
เรื่องคุณภาพชีวิต ( quality of life) ปรากฏในประเทศไทยในครั้งแรกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3
(2515-2519) ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ จึงมี
ความเห็นว่าควรได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม โดยเฉพาะคนที่ด้อยโอกาส เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ เป็นต้น (ฉวีวรรณ เรืองอุทัย, 2541) ซึ่งมีผู้ให้คํานิยามถึงคุณภาพชีวิตได้หลากหลาย แต่โดยภาพรวมแล้วคุณภาพชีวิต
หมายถึงระดับของการมีชีวิตที่ดี มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตทั้งในด้านร่างกายจิตใจ สังคม อารมณ์และการดําเนินชีวิต
ของปัจเจกบุคคลในสังคมเป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ของสังคม สิ่งแวดล้อมภายใต้
วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคน สําหรับเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต จําแนกเป็น 2 ประเภท คือ แบบวัด
คุณภาพชีวิตทั่วไปและแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะโรค ในการวัดคุณภาพชีวิตทั่วไปที่ยอมรับว่ามีความเชื่อถือได้ คือ แบบวัด
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ( WHO-QOL) ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นชุดย่อ ฉบับภาษาไทย ( WHOQOL-BREFTHAI) มีจํานวน 26 ข้อคําถาม ใช้หาคะแนนพื้นฐาน (baseline scores) ในพื้นที่ๆ ต้องการและสามารถใช้วัดการเปลี่ยนแปลง
ระดับคุณภาพชีวิต เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ได้ การวิจัยนี้ได้นํามาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจํากลางอุดรธานีก่อนและหลังที่ผู้ต้องขังหญิงได้รับการพัฒนาคุณชีวิตตามแนวทางอโรคยาศาล
วัดคําประมง ซึ่งมี “หลวงตา” พระปพนพัชร์พักตร์ภิบาลนิธีเจ้าอาวาสวัดคําประมงเป็นผู้นําก ารพัฒนาโดยมีทีมจิตอาสาวัดคํา
ประมง อันประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาลนักวิชาการด้านสุขภาพและอื่นๆ (อโรคยศาล วัดคํา
ประมง. 2556) เป็นผู้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงทางด้านกาย จิตและสังคมเป็นระยะเวลา 1 ปี
เรือนจําหญิงอุดรธานี เป็นหนึ่งในเรือนจํานําร่องในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนด
กรุงเทพฯ (โครงการกําลังใจ.2556) จากรายงานการสํารวจของเรือนจํากลางอุดรธานีและกรมราชทัณฑ์พบว่าปัญหาสําคัญใน
เรือนจําคือด้านสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาสุขภาพ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับคดีความ นอกจากนี้ จากการเข้า
เยี่ยมผู้ต้องขังหญิงเรือนจํากลางอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเรือนจําหญิงอุดรธานีมี
ผู้ต้องขัง 594 คน เป็นผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ 2 คน และเด็กติดผู้ต้องขัง 7 คน ส่วนใหญ่ต้องโทษด้วยข้อหายาเสพติด ผู้ต้องขัง
หญิงจํานวนมากอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ส่วนหนึ่งประสบปัญหาความไม่สุขสบายกายจากการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น อาการ
ปวดศีรษะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจการประเมินคุณภาพชีวิต ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลาง
อุดรธานีในด้านกาย จิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังเข้าร่วมดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางอโรคยศาล วัด
คําประมง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางในวางแผนการพัฒนา ปรับปรุง และจัดกิจกรรมต่างๆ
การประเมินผลการดําเนินกิจกรรมว่าอยู่ในระดับใด ตลอดจนค้นหาแนวทางที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงตาม
ความเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลางอุดรธานีในด้านกาย จิต สังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลัง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางอโรคยศาล วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับเรือนจําและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการประเมินและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
2.หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลต่างๆ ตระหนักถึงปัญหา และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อเป็น
การให้โอกาส และกําลังใจแก่กลุ่มผู้ต้องขังในด้านต่างๆ
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3.หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลต่างๆ มีข้อมูลพื้นฐานและมีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่
ภาครัฐไม่สามารถดําเนินการได้ทั่วถึงในการให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่กลุ่มผู้ต้องการกาลังใจ
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง ใน 4 องค์ประกอบคือ ภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ
สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ทั้งนี้ได้ใช้แบบสํารวจคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลก ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) มีจํานวน 26 ข้อ (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540) และได้ปรับ
บางข้อที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประชากรผู้ต้องขังหญิง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลางอุดรธานี มีจํานวน 594 คน กําหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ร้อยละ 50 จะได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 297 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่อ่านออกเขียนได้ สื่อสารด้วย
ภาษาไทยอย่างเข้าใจ และเป็นผู้ที่สมัครใจตอบแบบสอบถาม มีผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 340 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม
WHOQOL-26โดยได้ปรับปรุงเรื่องภาษาที่ใช้ใน
คําถามแต่ละข้อให้เข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับบริบทของผู้ต้องขังหญิง ปรับข้อคําถามโดยการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา ถ้อยคําและภาษาที่ใช้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็นการประเมิน
คุณภาพชีวิต มาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคําถาม 26 ข้อ และ เป็นข้อคําถามที่มีความหมายทางบวก 23
ข้อ และข้อคําถามที่มีความหมายทางลบ 3 ข้อ คือข้อ 2 ข้อ 9 และ ข้อ11 ตอนที่ 3 เป็นข้อคําถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ
และสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม
ความหมายของคะแนนจากแบบสอบถาม
ข้อคําถามที่มีความหมายทางลบ
ตอบ ไม่เลย ให้ 5 คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 4 คะแนน
ตอบ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ตอบ มาก ให้ 2 คะแนน
ตอบ
มากที่สุด
ให้ 1 คะแนน
ข้อคําถามที่มีความหมายทางบวก
ตอบ ไม่เลย ให้ 1 คะแนน
ตอบ เล็กน้อย
ให้ 2 คะแนน
ตอบ ปานกลาง ให้ 3 คะแนน
ตอบ มาก ให้ 4 คะแนน
ตอบ
มากที่สุด ให้ 5 คะแนน
การแปลผล จากแบบสอบถาม คะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวม ตั้งแต่ 26 – 130 คะแนน ดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตปานกลาง
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ระดับคะแนนคุณภาพชีวิต จําแนกตามองค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับคะแนนคุณภาพชีวิต จําแนกออกเป็นองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
การมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
1. ด้านสุขภาพกาย
7 – 16
2. ด้านจิตใจ
6– 14
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
3–7
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
8 – 18
คุณภาพชีวิตโดยรวม
26 – 60

คุณภาพชีวิตปานกลาง
17 – 26
15 – 22
8 – 11
19 – 29
61 – 95

คุณภาพชีวิตที่ดี
27–35
23–30
12–15
30 – 40
96–130

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะวิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยให้ผู้ต้องขังทําแบบประเมินคุณภาพชีวิตและ ซักถามในข้อคําถามที่ไม่เข้าใจ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สําหรับข้อคําถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
6. พื้นที่วิจัย
เรือนจํากลาง จังหวัดอุดรธานี
7. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
12 เดือน (พฤษภาคม 2557 – เมษายน 2558)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มตัวอย่าง ที่ทําการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพก่อนต้องโทษ การมีโรคประจําตัว และอาการเจ็บป่วยในขณะต้องขัง นําเสนอข้อมูลในรูปตารางและการอธิบายท้าย
ตาราง ดังแสดงในตาราง 2 3 และ 4
ตาราง 2 อายุของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มตัวอย่างเรือนจํากลางอุดรธานี
อายุ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ํากว่า 20 ปี
11
20- 30 ปี
87
31-40 ปี
59
41-50 ปี
75
มากกว่า 50 ปี
37
ไม่ระบุ
71
รวม
340
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ร้อยละ
3.24
25.59
17.35
22.06
10.88
20.88
100.00
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ตาราง 3 ระดับการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลาง อุดรธานี
ระดับการศึกษา
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ประถมศึกษา
166
มัธยมศึกษาตอนต้น
79
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
53
อนุปริญญา/ ปวส.
16
ปริญญาตรี
12
ปริญญาโท
2
ไม่ระบุ
12
รวม
340

ตาราง 4 อาชีพก่อนต้องโทษของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลาง อุดรธานี
อาชีพก่อนต้องโทษ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8
พนักงานบริษัท
5
ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย
118
รับจ้าง/ ลูกจ้าง
126
นักศึกษา
5
เกษตรกรรม/ ปศุสัตว์/ ประมง
37
เกษียณ/ ว่างงาน
7
อื่นๆ
34
รวม
340

ร้อยละ
48.82
23.24
15.59
4.71
3.53
0.58
3.53
100

ร้อยละ
2.35
1.47
34.71
37.06
1.47
10.88
2.06
10.00
100.00

จากตาราง 2 3 และ 4 พบว่าผู้ต้องการขังส่วนใหญ่ (ร้อยละ 25.59)มีอายุระหว่าง20-30 ปีรองลงมา ร้อยละ 22.06 มี
อายุ41-50 ปีทั้งนี้พบว่ามีผู้อายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 11 คน (ร้อยละ 3.24) และผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี จํานวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.88 ในด้านการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.82) มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาเป็นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น(ร้อยละ 23.24)สําหรับด้านอาชีพพบว่าส่วนใหญ่ ( ร้อยละ37.06) มีอาชีพ รับจ้าง รองลงมา ร้อยละ
34.71มีอาชีพ ค้าขาย นอกจากนี้พบว่า เป็นนักศึกษาจํานวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.47
ตาราง 5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลางอุดรธานี จําแนกตามการมีโรคประจําตัวก่อน
ต้องโทษและขณะต้องโทษ
โรค/อาการที่เป็น
ไม่มี
มี
รวม

ก่อนต้องโทษ
จานวน
ร้อยละ
270
79.41
70
20.59
340
100

หลังต้องโทษ
จานวน
ร้อยละ
251
73.82
89
26.18
340
100.00

จากตาราง5 พบว่าผู้ต้องขังหญิง ส่วนใหญ่ ไม่มีโรค/อาการประจําตัวก่อนต้องโทษและขณะต้องโทษ คิดเป็น(ร้อย
ละ 79.41 และ 73.82) ตามลําดับ
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ตาราง 6 จํานวนและร้อยละของผู้ต้องขังที่มีโรคประจําตัว จําแนกตามโรค/อาการที่เป็นขณะต้องโทษ
โรค/อาการที่เป็นขณะต้องโทษ
จานวน
ร้อยละ
1. วัณโรค
19
27.14
2. ปวดศีรษะ/ไมเกรน
10
14.29
12.86
3. มะเร็ง/เนื้องอกที่มดลูก
9
4. เบาหวาน
6
8.57
5. ความดัน
5
7.14
6. ปวดข้อ/ ขา
4
5.71
7. เอดส์
4
5.71
8.ภูมิแพ้
3
4.29
9. ไม่ระบุ
10
14.29
รวม
70
100.00
จากตาราง 6 แสดง โรค/อาการของผู้ต้องขังขณะต้องโทษที่พบมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ วัณโรค ปวดศีรษะ/
ไมเกรน และมะเร็งปากมดลูก
ตอนที่ 3 คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจากลางอุดรธานี
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงจําแนกตามองค์ประกอบด้านสุขภาพกายด้านจิตใจด้านสัมพันธภาพทาง
สังคมด้านสิ่งแวดล้อมและระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม แสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงเรือนจํากลางอุดรธานี ก่อนและหลังการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางอโรคยศาล วัดคําประมง
ก่อน
องค์ประกอบ
1.ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3.ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4.ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตโดยรวม

หลัง

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
23.40
18.02
8.93
20.63
75.58

2.92
3.61
0.56
1.67
10.35

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

25.50
25.10
9.15
25.42
88.45

2.01
1.61
0.56
1.50
10.20

แปลผล
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 7 แสดงว่าคุณภาพชีวิตก่อนการดําเนินโครงการของผู้ต้องขังหญิงอยู่ในระดับ ปานกลาง ทั้งคุณภาพชีวิต
โดยรวม(75.58 ±10.35) และคุณภาพชีวิตในแต่ละองค์ประกอบ สําหรับคุณภาพชีวิตหลังดําเนินโครงการพบว่าอยู่ใน
ระดับกลางๆ เช่นกัน ยกเว้น คุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดี (25.10±1.61)
นอกจากนี้ผู้ต้องขังหญิงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในขณะต้องโทษใน 3 อันดับแรก คือ ต้องการยารักษาโรคให้
ตรงกับอาการ ต้องการได้รับข่าวสารมากขึ้น และต้องการสถานที่ออกกําลังกายและกิจกรรมผ่อนคลาย
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สรุปผลและวิจารณ์
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มตัวอย่าง
จากผลการศึกษาในด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี,41-50 ปี และ 31 – 40 ปี(ร้อยละ 25.59, 22.06 และ 17.35 ตามลําดับ) เมื่อนําจํานวนร้อยละของทั้ง 3
อันดับมารวมกัน ได้ค่าร้อยละรวมเท่ากับ 65.00 ซึ่งเป็นค่าเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ผู้ต้องขังหญิงสวนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยทํางาน ช่วง
อายุตั้งแต่ 20– 50 ปี โดยที่ส่วนหนึ่งพบว่าผู้ต้องขังหญิงเป็นผู้สูงอายุกว่า 50 ปี ถึงร้อยละ 10.88ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
กรมราชทัณฑ์ปี พ.ศ. 2551 - 2553 พบว่าจํานวนผู้ต้องขังสูงอายุ ทั้งประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น(การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์.2559) ในขณะที่ผู้ต้องขังหญิงมีการศึกษาระดับประถมศึกษาสูงสุด รองลงมาคือมัธยมศึกษา (ร้อยละ 48.82 และ
23.24 ตามลําดับ) แสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํามีแนวโน้มที่จะกระทําความผิดมาก โดยที่อาชีพก่อนการต้องโทษ คือ
รับจ้าง/ ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 37.06เช่นเดียวกับการศึกษาของกัญญา อึ้งเจริญวงศ์ (2555) พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่อายุ
20-30 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
2. คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในด้านสุขภาพกาย จิตใจ สัมพันธภาพทางสังคม และสิ่งแวดล้อม และโดยรวม จาก
การศึกษาพบว่าผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตก่อน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม แนวทางอโรคยศาลวัดคําประมง อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุวภัทร พิรณฤทธิ์และคณะ (2559)พบว่าคุณภาพชีวิตของ
ผู้ต้องขังหญิงสูงอายุใน เรือนจํา กลางและทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง และกัญญา อึ้งเจริญวงศ์(2555)
พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจําเพชรบุรี อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วจากสภาพความเป็นอยู่ที่
แออัดในเรือนจําแต่กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่ามีคุณภาพชีวิตในระดับกลางๆ ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่ลักษณะการตอบคําถามของ
คนไทยมักมีพฤติกรรมที่จะไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริง หากแต่จะมักตอบในลักษณะปานกลาง และจากการสังเกต
พฤติกรรมในระหว่างการเก็บแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา ไม่คุ้นเคยกับการตอบ
แบบสอบถาม หรือการอ่านเอกสาร การตอบคําถามในข้อที่ไม่แน่ใจมักจะมีการถามเพื่อนที่อยู่ด้านข้าง ทําให้แนวโน้มของ
คําตอบไปในทางเดียวกัน ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพชีวิตไม่สามารถพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวมได้เพียงอย่างเดียว ควร
ได้มีการพิจาณาในรายข้อ ในรายด้านด้วย
สําหรับระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตมแนวทางอโรคยศาล วัดคํา
ประมง พบว่าผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลางๆ ยกเว้นองค์ประกอบด้านจิตใจที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นยู่ใน
ระดับดี และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยทุกด้านพบว่า มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ และจากการสํารวจข้อมูลครั้งนี้
ผู้วิจัยได้พบว่าถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะได้จัดปัจจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตให้กับผู้ต้องขังตามความเหมาะสมภายใต้กรอบ
งบประมาณที่จํากัด แต่ยังไม่เพียงพอความต้องการของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ เช่น ผู้ต้องขังต้องการ ให้จ่ายยาตรง
กับอาการเจ็บป่วย ที่เป็น ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะได้รับเพียงยาบรรเทาปวดเท่านั้น สภาพความเป็นอยู่ที่
แออัดเกินไปทําให้ผู้ต้องขังมีอาการเจ็บป่วยหลายอาการที่สะท้อนให้เห็นว่า เป็นอาการที่ เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม เช่น ปวดหัว ไมเกรน ปวดไหล่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรคซึ่งเป็นโรคติดต่อ อยู่ปะปน
ร่วมกับผู้ต้องขังหญิงอื่นๆ มีเพียงการใส่ผ้าปิดปากและจมูก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เท่านั้น ดังนั้น ประเด็นที่จะต้องเร่ง
จัดการคือการคัดแยกผู้ต้องขังที่ป่วยโรคติดต่อให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะไม่อยู่รวมกับกลุ่มผู้ต้องขังอื่นๆ มีการขยายพื้นที่เรือนนอน
ให้เป็นสัดส่วน เพิ่มกิจกรรมนันทนาการให้มากขึ้น น่าจะเป็นแนวทางที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังหญิงได้อีกทางหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณโครงการกําลังใจ กระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง และ
สนับสนุนทุนวิจัยนี้ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของพระปพนพัชร์พักตร์ภิบาลนิธี“หลวงตา” เจ้าอาวาสวัดคําประมง ที่ได้นํา
แนวคิดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของอโรคยศาล วัด คําประมงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง
เรือนจํากลางอุดรธานี และทีมงานจิตอาสาวัดคําประมงทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง และ
ขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์ทัณฑสถานหญิงเรือนจํากลางอุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือและช่วยให้การทําวิจัยครั้งนีส้ ําเร็จได้ด้วยดี
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แบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่
Patterns of Coping with Stress Affecting Adaptational Outcomes in Adult
นิตยา ศรีจานง
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email: nitaya.si@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระบบการสนับสนุนทางสังคมและหาความสัมพันธ์ระหว่าง แบบแผนการเผชิญ
ความเครียดในด้านต่างๆกับการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครโดยศึกษาจาก
บุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนจานวน 380 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
191คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วน ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดการ
เผชิญความเครียด และแบบวัดผลของการปรับตัวต่อความเครียด ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจาก แบบวัดการเผชิญความเครียดของ
ปราณีมิ่งขวัญ 2 ซึ่งได้แปลจากแบบวัดการเผชิญความเครียดของจาโลวิค จานวน 36 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ
0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Pearson , s product moment
correlation ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยพื้นฐานข้อมูล ด้านเพศของวัยผู้ใหญ่พบว่าวัยผู้ใหญ่ เป็นเพศหญิง มากที่สุด ร้อยละ62.80
ด้านอายุของวัยผู้ใหญ่ พบว่า วัยผู้ใหญ่ มีอายุ 20-45 ปี มากที่สุด ร้อยละ 43.5 ด้านสถานภาพสมรสของ วัยผู้ใหญ่ พบว่า วัย
ผู้ใหญ่มีสถานภาพสมรส แบบอยู่กับคู่สมรสมากที่สุดร้อยละ 55.0 ด้านระดับการศึกษาของวัยผู้ใหญ่พบว่าวัยผู้ใหญ่มีการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 36.6 ด้านอาชีพของวัยผู้ใหญ่ พบว่า วัยผู้ใหญ่ มีอาชีพ รับจ้างมากที่สุด ร้อยละ 35.1
ด้านรายได้ของวัยผู้ใหญ่ (ต่อเดือน) พบว่า วัยผู้ใหญ่ ไม่มีรายได้ มากที่สุด ร้อยละ 34.60 ด้านรายได้เพียงพอหรือไม่ พบว่า วัย
ผู้ใหญ่ มีรายได้เพียงพอ มากที่สุด ร้อยละ 68.1 ด้านสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลและคอยช่วยเหลือ วัยผู้ใหญ่ เป็นสามี/
ภรรยามากที่สุดร้อยละ 27.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ แบบแผน การเผชิญความเครียดพบว่า แบบแผน การ
เผชิญความเครียดของบุคคลวัยผู้ใหญ่เป็นแบบการเผชิญหน้ากับปัญหา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
30.20และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 7.62 ผลของการปรับตัวด้านภาวะสุขภาพกาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 42.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.20 ค่าของแบบ
แผน การเผชิญความเครียดที่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ พบว่า
1) แบบแผน การเผชิญ
ความเครียดแบบเผชิญหน้ากับปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลของการปรับตัวด้านการทา หน้ าที่ทางสังคม และไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผลของการปรับตัวด้ านขวัญกาลังใจในชีวิตและด้ านภาวะสุขภาพกาย 2)แบบแผนการเผชิญความเครียด
แบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อมไม่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทางสังคมและด้านขวัญกาลังใจใน
ชีวิตแต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลของการปรับตัวด้านภาวะสุขภาพกาย 3) แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการ
กับอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลของการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะ
สุขภาพกายผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า วัยผู้ใหญ่ ใช้ แบบแผนการเผชิญความเครียดทุกแบบ แผนมีการเลือกใช้แต่ละ แบบแผน ใน
ความถี่ที่แตกต่างกันซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า วัยผู้ใหญ่ที่ใช้ แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการเผชิญหน้ากับปัญหา มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จึงทาให้ผลของการปรับตัวในการทาหน้าที่ทางสังคมและการปรับตัวโดยรวมได้ดี และ
แบบแผน ใช้ แบบ
แผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาอาจทาให้ผลของการปรับตัวบกพร่องในด้าน
ภาวะสุขภาพกายและการปรับตัวโดยรวม นอกจากนี้พบว่าวัยผู้ใหญ่ที่ใช้ แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับ
อารมณ์มีแนวโน้มมีผลของการปรับตัวบกพร่องในด้านการทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพ
กาย
คาสาคัญ :แบบแผนการเผชิญความเครียด, ผลของการปรับตัวบุคคล, วัยผู้ใหญ่
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Abstract
The purposes of this study were to examine The purpose of this descriptive research was to
study the basic element which includes age, gender, marriage status, educational status, family income,
social supportive system and to find out the association between patterns of coping with stress and also
the adaptational outcomes in adults in Rattanakosin Island community, Bangkok. A Random Sampling
method was adopted to recruit a sampling which consisted of 191 adults in Rattanakosin Island
community. The instrument of this study was a questionnaire consisted of three parts : a personal data
recording form, and coping, adaptational outcome questionnaires. The questionnaires were adapted and
improved from PraneeMingkhwan‘s coping questionnaire (1999) which had been translated from Jalovic ‘s
coping questionnaire of 36 articles.The total reliability scale was .86 .Data were analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, and correlation. The results were as follows:Fundamental
information :The gender, females was the best predictors and accounted for 62.80%. The age, 20-45 years
old adults was the best predictors.The marriage status, married adults was the best predictors and
accounted for 55.0%.The educational status, Elementary school graduates was the best predictors and
accounted for 36.6%.The career, employees was the best predictors and accounted for 35.1%.The
monthly family income, no income was the best predictors and accounted for 34.60%. The sufficiency of
the income, sufficient income was the best predictors and accounted for 68.1%.The family members who
were social supporters,spouse was the best predictors and accounted for 27.7%.The mean and the
standard deviation of coping with stress were as follows :The method of coping with stress was
Confrontive coping. This method of coping was the best predictors and accounted for 30.20 of mean and
for 7.62 of standard deviation.Theadaptational outcomes in term of somatic health was the best
predictors and accounted for 42.59 of mean and for 5.20 of standard deviation. Pearson ,s product
moment correlation value of The method of coping with stress and also the adaptational outcomes in
adults were as follows :There is no relationship between The method of coping with stress and also the
adaptational outcomes in adults but there is negative relationship with The method of coping with stress
and also the adaptational outcomes in adults Pearson , s product momentcorrelation.There is negative
relationship between The method of coping with stress and also the adaptational outcomes in adults.This
research indicated that The method of coping with stress and also the adaptational outcomes in adults
the clients choose all kinds of The method of coping with stress and also the adaptational outcomes in
adults by different but frequencies for each The method of coping with stress and also the adaptational
outcomes in adults pattern and has maximum mean of The method of coping with stress and also the
adaptational outcomes in adults. This resulted in the total of The method of coping with stress and also
the adaptational outcomes in adults.
Keywords: Patterns of Copingwith stress, Adaptational outcomes, Adult
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ความสาคัญของปัญหา
ความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนและทุกชนชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของบุคคล ทาให้
บุคคลได้รับความกดดันและเกิดความคับข้องใจเป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิต
ของคนในเมือง อันจะเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้ติดสารเสพติดความรุนแรงจากปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม
มลภาวะจากเสียงและมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และการฆ่าตัวตายในสังคมคือตัวชี้ให้เห็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน
ลาซารัสและโฟล์คแมน 9 (Lazarus &Folkman)ได้กล่าวถึงบุคคลเมื่อมีความเครียดว่าบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
การปรับตัว 3 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการทาหน้าที่ทางสังคม (Social functioning) ขวัญและกาลังใจ (Morale) และภาวะ
สุขภาพกาย (Somatic health) ซึ่งเมื่อเกิดความเครียดขึ้นมาบุคคลจะมีวิธีการขจัดหรือบรรเทาความเครียดที่เกิดขึ้น โดยมี
แบบแผนการเผชิญความเครียดใน 2 ลักษณะ คือ การมุ่งแก้ปัญหา (Problem-focused coping) และการจัดการกับอารมณ์
(Emotion-focused coping)ซึ่งแต่ละคนจะใช้การเผชิญความเครียดทั้งสองลักษณะส่วนจะใช้ลักษณะใดมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์แต่ละเรื่องส่วนจาโลวิค 7 (Jalowiec)ได้พัฒนาแบบวัดการเผชิญความเครียดภายใต้กรอบแนวคิดการเผชิญ
ความเครียดของลาซารัสและโฟล์คแมน 9 (Lazarus &Folkman) โดยแบ่ง แบบแผนการเผชิญความเครียดออกเป็น 3 แบบคือ
(1) การเผชิญหน้ากับปัญหา (Confrontive coping) (2) การจัดการกับอารมณ์ (Emotive coping) และ (3) การจัดการกับ
ปัญหาทางอ้อม (Palliative coping) บุคคลที่มีแบบแผนในการขจัดความเครียดหรือการเผชิญความเครียดที่มีความเหมาะสม
จะสามารถจัดการกับต้นเหตุของความเครียดหรือสิ่งที่มาคุกคามสาเร็จสามารถลดความไม่สบายใจจากปัญหาที่เกิดขึ้นการเผชิญ
ความเครียดที่ไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นการทาให้ความเครียดลดลงชั่วคราวเท่านั้นและถ้าใช้วิธีการเผชิญความเครียดในลักษณะ
นี้เป็นเวลานานๆจะทาให้ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ เกิดพยาธิสภาพขึ้นหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
บุคคลจะมีแบบแผนการขจัดความเครียดหรือการเผชิญปัญหาที่ไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายปัจจัย
ด้วยกันจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของผู้วิจัยหลายท่านพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญความเครียดของบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว ระบบการสนับสนุนทางสังคม สถานการณ์ความเครียด จินตนา กาญจน
วิสุทธิ.์ (2552)1
การแสดงพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบุคคลเมื่อตนทราบว่ามีสถานการณ์คุกคาม ทาให้ประเมินว่า
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลดีหรือผลเสียกับตนหากประเมินแล้วว่าเป็นผลเสียก็ต้องตัดสินใจและเลือกใช้วิธีการในการเผชิญ
ปัญหาเพื่อลดหรือบรรเทาความเครียดให้ประสบผลสาเร็จหากสถานการณ์นั้นซึ่งมีวิธีการและแบบ แผนที่แตกต่างกันบุคคลจะ
นาแบบแผนของพฤติกรรมการเผชิญความเครียดทั้งแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและแบบมุ่งแก้ไขอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้มาใช้ร่วมกัน
เสมอและอาจมีการใช้กลับไปกลับมาได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ถ้าบุคคลเลือกวิธีการเผชิญความเครียดแบบมุ่งการจัดการกับ
ปัญหาทางอ้อม ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นก็ยังคงอยู่และรอเวลาที่จะกลับมาอีกบางครั้งอาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาและ
ความเครียดให้กับตนเองและบุคคลอื่นๆซึ่งบุคคลเหล่านี้จะปรับตัวได้ยากมากกว่าบุคคลอื่นๆที่ใช้แบบ
แผน การเผชิญ
ความเครียดแบบมุ่งแก้ไขปัญหาและเป็นการยากที่จะนาไปสู่การปรับตัวที่ประสบความสาเร็จและกลับสู่ภาวะสมดุลทางจิตใจ
ได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ประเด็นความต้องการงานวิจัยเกี่ยวกับความเตรียด และการจัดการกับความเครียดในประเทศไทยที่
กล่าวถึง ผลที่ตามมาในทางบวกยังมีน้อยมาก โดยเฉพาะในบริบทสังคมไทย จากตัวอย่างงานวิจัยต่างประเทศพอได้เค้าความ
เข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ทางบวกและการปรับตัวท่ามกลางความเตรียดเป็นเบื้องต้น จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาใน
สถานการณ์ที่หลากหลายทั้งที่เป็นความเครียดเฉียบพลันและเรื้อรัง บริบทสังคมไทยซึ่งจะให้ความรู้ใหม่และขยายความรู้ที่มี
อยู่เดิม เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงบุคคลที่ประสบความเครียดและมีแนวทางการช่วยเหลือที่ครอบคลุมประเด็นและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป (สายพิณ เกษมกิจวัฒนา)
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแบบแผนการเผชิญความเครียดของบุคคลแบบใดส่งผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่อย่างไร
และมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของบุคคล ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้อาจเกิดจากด้านการเผชิญ
ความเครียดแบบเผชิญกับปัญหาการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์ และแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อม
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระบบการสนับสนุนทางสังคม
และหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบ แผนการเผชิญความเครียดในด้านต่างๆกับการปรับตัวในแต่ละด้านของบุคคลวัยผู้ใหญ่ ใน
ชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทรกรุงเทพมหานคร 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดราชาธิวาส ชุมชนมิตรคาม และชุมชนวัดเทวราช
กุญชรทั้งนี้ผู้วิจัยทา การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลจากบุคคลวัย
ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กลุ่มตัวอย่าง 191 คนแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Focus group)
แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ผู้ดูแลช่วยเหลือ ส่วนที่ 2 แบบวัดการเผชิญความเครียด 3 แบบคือ แบบ
การเผชิญหน้ากับปัญหาแบบการจัดการกับอารมณ์ แบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อม ส่วนที่ 3 แบบวัดผลของการปรับตัวต่อ
ความเครียด และผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ของปัจจัยพื้นฐานของ
ครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัวของ
บุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
2.เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนการเผชิญความเครียดในด้านต่างๆกับการปรับตัวในแต่ละด้านของบุคคลวัย
ผู้ใหญ่ในชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังนี้บริบทเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ของแบบ
แผนการเผชิญความเครียดต่อผล
ของการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 20-45 ปี วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง อายุ 46-60 ปี และวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย อายุ 60
ปีขึ้นไป ในชุมชนเขตพื้นที่รอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานคร 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดราชาธิวาส ชุมชนมิตรคาม และ
ชุมชนวัดเทวราชกุญชรที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
นิยามศัพท์
1. แบบแผนการเผชิญความเครียด หมายถึงแบบแผนของการดูแลตนเองของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในการขจัดความเครียดหรือ
เป็นพฤติกรรมการเผชิญความเครียดที่บุคคลใช้ซึ่งแบ่งวิธีการเผชิญความเครียดของบุคคลเป็น 3 แบบ คือ แบบการเผชิญหน้า
กับปัญหาแบบการจัดการกับอารมณ์ และแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อม
2. ผลของการปรับตัว หมายถึง ผลของการปรับตัว 3 ด้าน คือ การทาหน้าที่ทางสังคม ขวัญและกาลังใจ และภาวะ
สุขภาพกาย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องแบบแผนการเผชิญความเครียดที่มีผลต่อการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ระบบการสนับสนุนทางสังคม
และหาความสัมพันธ์ระหว่างแบบ แผนการเผชิญความเครียดในด้านต่างๆกับการปรับตัวในแต่ละด้านของบุคคลวัยผู้ใหญ่ ใน
ชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดราชาธิวาส ชุมชนมิตรคาม และชุมชนวัดเทวราช
กุญชรทั้งนี้ผู้วิจัยทา การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลจากบุคคลวัย
ผู้ใหญ่ในชุมชนได้กลุ่มตัวอย่าง 191 คนแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Focus group)
แบบสอบถามมี 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ผู้ดูแลช่วยเหลือ ส่วนที่ 2 แบบวัดการเผชิญความเครียด 3 แบบคือ แบบ
การเผชิญหน้ากับปัญหาแบบการจัดการกับอารมณ์ แบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อม ส่วนที่ 3 แบบวัดผลของการปรับตัวต่อ
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ความเครียด และผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ของปัจจัยพื้นฐานของ
ครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบแผนการเผชิญความเครียดและผลของการปรับตัวของ
บุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ สถิติค่า Pearson , s product moment correlationแบบแผนการเผชิญ
ความเครียดที่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
และผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ของปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบแผนการเผชิญความเครียดและผลของการปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนรอบเกาะกรุง
รัตนโกสินทร์ สถิติค่าPearson , s product moment correlation แบบแผนการเผชิญความเครียดมีความสัมพันธ์กับผลของ
การปรับตัวของบุคคลวัยผู้ใหญ่ที่ในชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคาถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 7 ข้อ
เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว ผู้ดูแล
ช่วยเหลือ ส่วนที่ 2 แบบวัดการเผชิญความเครียดผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากแบบวัดการเผชิญความเครียดของปราณี มิ่งขวัญ 2
ซึ่งได้แปลจากแบบวัดการเผชิญความเครียดของจาโลวิค7จานวน 36 ข้อที่มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.86 ดังนี้
1. แบบการเผชิญหน้ากับปัญหา จานวน 10 ข้อ2. แบบการจัดการกับอารมณ์ จานวน 10 ข้อ 3. แบบการจัดการกับ
ปัญหาทางอ้อม จานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบวัดผลของการปรับตัวต่อความเครียด แบบวัดนี้ประกอบด้วยคาถามทั้งหมด 3
ข้อ ที่มีความหมายทั้งทางบวกและทางลบ
การพิทักษ์สิทธิ์
การดาเนินการวิจัยได้เริ่มหลังจากผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการใช้สัตว์ทดลอง โดยการทา
หนังสือขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมในการวิจัยชี้แจงการดาเนินการตอบแบบอบถามอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร กลุ่มตัวอย่างต้องยินยอมเข้าร่วมในการวิจัยและตอบแบบสอบถาม และสามารถยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้มีการรักษา
ความลับของข้อมูลเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดิบที่ได้จากแบบสอบถามไว้ในที่ปลอดภัย
วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพรวมเชิงวิชาการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้วิจัยทาจดหมายขออนุญาตผู้นาชุมชนรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและขอให้บุคคลวัยผู้ใหญ่ในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเฉพาะผู้ที่สมัครใจจากกลุ่มประชากรมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเข้าร่วมในโครงการวิจัย
2.คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามและแบบประเมินความเครียดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์
มาลงรหัสตามเกณฑ์ของแบบประเมินตรวจสอบความถูกต้องของการลงรหัสและนามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้
1. หาค่าความถี่ และร้อยละของปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ของครอบครัว ผู้ดูแลช่วยเหลือ
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานกับแบบแผนการเผชิญความเครียดและผลของการปรับตัวต่อความเครียด
โดยใช้Pearson , s product momentcorrelation
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของของบุคคลวัยผู้ใหญ่พบว่า
ปัจจัยพื้นฐานด้านเพศของวัยผู้ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและตอนกลางเป็นเพศหญิง
มากที่สุด ร้อยละ 62.80
คากล่าวที่ว่าเพศชายจะเผชิญปัญหาด้วยการควบคุมอารมณ์ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นและค่อยๆพิจารณาแก้ไขปัญหา
ในขณะที่ผู้หญิงจะใช้วิธีเผชิญปัญหาด้วยการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่า เพศชายมีการนาเอาทรัพยากรต่างๆ มาใช้เพื่อปรับ
พฤติกรรมตอบสนองภาวะคุกคามได้ดีกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของจินตนา กาญจนวิสุทธิ์ .(2552) 1พบว่า (1)
นิสิตระดับปริญญาตรีโดยรวมมีภาวะความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ( 2) นิสิตมีความเครียดด้านการเรียนสูงสุด รองลงมา
คือด้านเศรษฐกิจ (3) นิสิตที่เพศต่างกันรับรู้ด้านการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ด้านวัยของวัยผู้ใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 20-45 ปีมากที่สุด ร้อยละ 43.5 และรองลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนกลางมี
อายุ46-60 ปีร้อยละ 34.60 ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่าอายุที่มากขึ้น ช่วยให้มีความรอบคอบในการพิจารณาและมีประสบการณ์
ในการจัดการกับความเครียด และจะทาให้บุคคลมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มั่นคงเนื่องจากมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการผ่านเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตมานาน โดยมีความสามารถในการไตร่ตรอง และมีการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการเผชิญ
ความเครียดได้ดีขึ้น จึงสามารถทาให้ความเครียดลดลงได้
ด้านการศึกษาของวัยผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาร้อยละ 36.6 รองลงมามีการศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 29.3 ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะมีความข้าใจ รู้จักลาดับความ
สาคัญของปัญหา แสวงหาแหล่งประโยชน์และใช้ทรัพยากรในการเผชิญความเครียดได้ดีกว่าที่มีการศึกษาน้อย
ด้านสถานภาพสมรสของ
วัยผู้ใหญ่ มีสถานภาพสมรสแบบอยู่กับคู่สมรส มากที่สุด ร้อยละ 55.0 และรองลงมามี
สถานภาพสมรสแบบโสดร้อยละ 28.3 สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลและคอยช่วยเหลือ วัยผู้ใหญ่ เป็นสามี/ภรรยามากที่สุด
ร้อยละ 27.7 และรองลงมาสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลและคอยช่วยเหลือวัยผู้ใหญ่เป็นบุตร ร้อยละ 26.0 ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวที่ว่าคู่สมรสจะเป็นแหล่งให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อมีการเผชิญความเครียด เมื่อต้อง
อยู่ในเหตุการณ์ เนื่องจากสัมพันธภาพจากคู่สมรสจะมีความรักความผูกพันมีความเข้าใจและพึ่งพาซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
ด้านอาชีพของ
วัยผู้ใหญ่ มีอาชีพ รับจ้างมากที่สุด ร้อยละ 35.1 และรองลงมามีอาชีพ ค้าขายร้อยละ 29.3และด้าน
รายได้ของครอบครัว วัยผู้ใหญ่ไม่มีรายได้มากที่สุด ร้อยละ34.60 และมีรายได้รองลงมา10,001 - 20,000บาท (ต่อเดือน) ร้อย
ละ 25.1 และมีรายได้เพียงพอมากที่สุด ร้อยละ 68.1อาชีพและรายได้ที่เพียงพอและความมั่นคงแน่นอนทางการเงินจะเป็น
แหล่งสนับสนุนสาคัญที่ทาให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับความเครียดได้ และบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมมีคนเคารพนับถือยกย่อง
และมีเครือข่ายทางสังคมหลายระดับ เมื่อเกิดความเครียดได้ต่างกันความกดดันที่เกิดจากการทางานที่ต้องใช้กาลังอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรืออยู่กับสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์ ต้องใช้ความคิดหนัก อยู่กับความทุกข์ของผู้อื่น ก็ทาให้เกิดความเครียดได้
ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า(สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว.(2554)
2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบแผนการเผชิญความเครียดการวิจัยครั้งนี้พบว่าแบบแผนการเผชิญ
ความเครียดของบุคคลวัยผู้ใหญ่เป็นแบบการเผชิญหน้ากับปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของจาโลวิคว่า
แบบแผนการเผชิญความเครียดของบุคคลแบบการเผชิญหน้ากับปัญหาเป็นวิธีการที่มุ่งควบคุมปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความเครียดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยพยายามแก้ไขปัญหาและคิดวิธีต่างๆเพื่อควบคุมปัญหา และอังศุมา อภิชาโต และ
คณะ. (2552) 5พบว่า ผู้ใช้บริการในจังหวัดยะลาแล ะนราธิวาสรับรู้คุณภาพบริการพยาบาล มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความเครียด การเผชิญความเครียด คุณภาพชีวิต และใช้วิธีการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับปัญหามากที่สุดร้อยละ
73.4สอดคล้องกับที่จินตนา กาญจนวิสุทธิ์.(2552)วิจัยพบว่านิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ มี่ ีความเครียดบางคน
ก็อาจจัดการความเครียดของตนเองด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เพื่อลดความเครียด ที่เกิดขึ้นในชีวิตให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้
ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ บางคนอาจใช้วิธีการจัดการความเครียดด้วย อารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง เมื่อไม่สามารถแก้ไขปั
ญหาได้ บางคนใช้วิธีการจัดการความเครียดโดยใช้เหตุผลในการเผชิญกับปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ
Lazarus &Folkman
(1984) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ ความเครียด พบว่า บุคคลมีการจัดการความเครียด 2 วิธี คือ (1) แบบมุ่ง
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แก้ปัญหา (2) แบบมุ่งเน้นอารมณ์และรองลงมาเป็นแบบ แผนการเผชิญความเครียดแบบเผชิญหน้ากับปัญหามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลของการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทางสังคม และไม่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวด้านขวัญกาลังใจในชีวิต
และด้านภาวะสุขภาพกาย
3. ค่าความสัมพันธ์ของแบบแผนการเผชิญความเครียดกับผลของการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญ
กาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพกายจากการศึกษาพบว่า
ตารางที่ 1 ผลความสัมพันธ์ของแบบ แผนการเผชิญความเครียดแบบเผชิญหน้ากับปัญหากับผลของการปรับตัวด้านการทา
หน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพกาย
ตัวแปร

ผลของการปรับตัว

ด้านการทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิตด้านภาวะสุขภาพกาย
แบบแผนการเผชิญความเครียด
แบบเผชิญหน้ากับปัญหา

.212(**)

.010

-.095

แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบเผชิญหน้ากับปัญหามีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลของการปรับตัวด้านการทา
หน้าที่ทางสังคม และไม่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพกาย
ตารางที่ 2 ผลความสัมพันธ์ของแบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์กับผลของการปรับตัวด้านการทา
หน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพกาย
ตัวแปร

ผลของการปรับตัว
ด้านการทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิตด้านภาวะสุขภาพกาย

แบบแผนการเผชิญความเครียด
แบบการจัดการกับอารมณ์

-.397(**)

-.149(*)

-.377(**)

แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อมไม่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวด้านการ
ทาหน้าที่ทางสังคม และด้านขวัญกาลังใจในชีวิต แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลของการปรับตัวด้านภาวะสุขภาพกาย
ตารางที่ 3 ผลความสัมพันธ์ของแบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อมกับผลของการปรับตัวด้าน
การทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพกาย
ตัวแปร

ผลของการปรับตัว
ด้านการทาหน้าที่ทางสังคมด้านขวัญกาลังใจในชีวิตด้านภาวะสุขภาพกาย

แบบแผนการเผชิญความเครียด
แบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อม

-.103

-.047

-.238(**)

แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลของการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทาง
สังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิตและด้านภาวะสุขภาพกาย
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จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าที่ใช้แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับอารมณ์มีความสัมพันธ์ทาง
ลบกับผลของการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทางสังคม ด้านขวัญกาลังใจในชีวิต และด้านภาวะสุขภาพกาย เป็น แผนแบบการ
จัดการกับความเครียดโดยที่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลกระทบโดยตรงกับการทางานของร่างกายและเกิดการบกพร่อง
ในการปรับตัวด้านการทาหน้าที่ทางสังคมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า บุคคลที่ใช้อารมณ์ในการจัดการกับปัญหาจะยิ่งทาให้การ
ทาหน้าที่ทางสังคมบกพร่องและเกิดปัญหามากยิ่งขึ้นพยายามหาข้อมูลเพื่อทาความเข้าใจกับปัญหาหรือการได้ปรึกษาหรือขอ
ความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ บุคคลไว้วางใจย่อมส่งผลให้ปัญหาหมดไปหรือได้รับการแก้ไขไปบางส่วนทาให้ บุคคลเกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถแก้ไขปัญหาได้และสามารถใช้พลังในการจัดการกับสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนแบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อมไม่มีความสัมพันธ์กับผลของการปรับตัวด้าน
การทาหน้าที่ทางสังคมและด้านขวัญกาลังใจในชีวิต แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลของการปรับตัวด้านภาวะสุขภาพกายส่วน
แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบการจัดการกับปัญหาทางอ้อมที่มีความสัมพันธ์ในทางลบกับผลของการปรับตัวด้านการทา
หน้าที่ทางสังคม แต่ไม่มีนัยสาคัญและไม่สามารถทานายผลของการปรับตัวด้านนี้ได้ อาจเกิดจากเหตุผลที่ว่าในแบบ แผนของ
การจัดการกับปัญหาทางอ้อมนั้นน่าจะส่งผลได้ทั้งทางลบและทางบวกหรือไม่ส่งผลอะไรเลย การเกิดผลในทางลบอาจเกิด
จากการที่วยั ผู้ใหญ่มีการปรับเปลีย่ นการรับรู้ปัญหาใหม่แต่ปัญหายังไม่ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาหรื อความเครี ยดที่ยงั มีอยูจ่ ะ
ส่งผลกระทบทางลบต่อการปรับตัวด้ านการทาหน้ าที่ทางสังคมของวัยผู้ใหญ่ดงั ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น
อย่างไรก็ตามผลในทางบวกของ บุคคลที่ใช้แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบนี้ อาจมีอยู่บ้าง เช่น การที่ บุคคล
ยอมรับความเป็นจริงบางอย่างทาให้จิตใจสงบลง และมีสติมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านเนื้อหา
ส่งเสริมให้บุคคลมีการปรับตัวที่ดีมีแนวทางในการใช้แบบแผนการเผชิญความเครียดแบบเผชิญหน้ากับปัญหา โดย
เน้นแนวทางการเผชิญหรือแก้ไขปัญหาถ้าบุคคลประเมินว่าความเครียดนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ความสามารถของตนจะจั ดการ
ให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้ขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆนี้ออกไปโดยเร็วที่สุด และลดการใช้กลไกทางจิตที่ส่งผลกระทบในทาง
ลบ เช่น การโยนความผิดให้ผู้อื่น การเก็บกด การแสดงความก้าวร้าว เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านี้จะมีผลกระทบโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อสุขภาพของบุคคล ควรได้รับการส่งเสริมดังนี้
1.1. ส่งเสริมให้บุคคลทาให้ชีวิตมีความเรียบง่ายมากขึ้น
1.2.การกระทาที่รีบเร่งหรือผลักดันตนเองอย่างมากจะทาให้บุคคลเกิดความเครียดได้มาก
1.3.ส่งเสริมให้บุคคลฝึกผ่อนคลายความเครียดประจาวันบุคคลควรมีการผ่อนคลายความเครียดให้ลดน้อยลงในแบบต่างๆ
เช่นการอ่านหนังสือ การทางานอดิเรก การทางานศิลปะ ดนตรี การออกกาลังกาย แอโรบิคกีฬา สมาธิโยคะ การหายใจ การ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อการนาหลักการทางศาสนามาใช้ เป็นต้น
1.4.ส่งเสริมให้มีบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในกรณีที่บุคคลมีความเครียดในระดับสูงและ
ครอบครัวไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการลดความเครียดที่มีอยู่นั้นได้
2. ด้านการศึกษา
ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเครียดในลักษณะ
ต่างๆ และทักษะในการเผชิญปัญหาในลักษณะของการเผชิญหน้ากับปัญหา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหรือเครือข่ายใน
การขอความช่วยเหลือทางสังคม
3. ด้านการวิจัย
จากผลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอเกี่ยวกับการทาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการเผชิญ
ความเครียดและการปรับตัวที่เหมาะสม : ป้องกันโรคทางกายและจิตกับกลุ่ม บุคคลวัย เด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ ในชุมชน
การศึกษาความเครียดการเผชิญความเครียดและผลของการปรับตัวในประชากรกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มผู้ติดสารเสพติดกลุ่มผู้ถูก
ทารุณกรรม เป็นต้น
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การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
Access to Dental Services among the Elderly in Chonburi Province
ปิ่นทอง ประสงค์สุข และ วนัสรา เชาว์นิยม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา
e-mail: apin196@gmail.com,

บทคัดย่อ
การศึกษาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุจานวน 380 คน ด้วยวิธีสุ่ม ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ ส่วนมากเป็นผู้หญิง ร้อยละ 75.8 มีอายุเฉลี่ย 69.01 ปี การไป
รับบริการทันตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนมากรับการรักษาอุดฟัน ร้อยละ 37.4 และไม่เคยไปรับบริการ ร้อยละ 6.1 การ
เข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีอยู่ระดับปานกลาง ร้อยละ 62.5 เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบริการทันตกรรม
ใน 5 มิติ พบว่า มีเพียงด้านการยอมรับคุณภาพบริการเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 65.6 ส่วนการเข้าถึงบริการทันตกรรม
ในด้านความสามารถในการจ่ายค่าบริการ ด้านความเพียงพอของบริการ ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ ด้านความสะดวกของ
แหล่งบริการ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.7, 43.4, 48.5 และ 40.3 ตามลาดับ ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาระบบการ
ให้บริการทันตกรรมให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกรวดเร็ว การลดขั้นตอนการบริการทันตกรรม และมีคลินิก ทันตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวโดยตรง
คาสาคัญ: การเข้าถึงบริการ บริการทันตกรรม ผู้สูงอายุ

Abstract
The Cross-Sectional Study were aimed to study the access to dental services among the elderly in
Chonburi. Data were collected from 380 elderly people with multi-stage random sampling method.
Questionnaire was used to gather the data and analyzed by descriptive statistics. The results revealed the
most of the elderly (75.8%) was women with an average age at 69.01 years old. The mostly dental
services was filling (37.4%) in the past year, and 6.1% of elderly never went to the dental services. Access
to dental services among the elderly in Chonburi was at moderate level (62.5 %). In terms of five
dimensions of access, only acceptability was evaluated at the high level (65.6%) and affordability,
availability, accessibility and accommodation were evaluated at the moderate level (52.7%, 43.4%, 48.5%
and 40.3%) This study suggests that providers should develop a system to be convenient for the elderly,
reduce the dental services process. And provide a dental clinic for elderly with chronic diseases directly.
Keywords: access, dental services, elderly
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บทนา
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสาคัญ คือ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ( Aging
Society) ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในสังคมไทย อันมีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการ พัฒนาด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ทาให้เกิดการเพิ่มจานวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ ทาให้ต้องวางแผนเตรียมความพร้อมหลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะในประเด็น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครัวเรือน สาหรับนโยบายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยมุ่งพัฒนาสุขภาพให้ไปสู่การมีสุขภาวะทั้งมิติ กาย จิต สังคม และปัญญา โดยมี
ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เข็มแข็ง เพียงพอ และเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่
แท้จริง บนต้นทุนที่เหมาะสม (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555)
การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นหลักการที่สาคัญของระบบสุขภาพในทุกสังคม และเป็นตัวชี้วัดการดาเนินงานของระบบ
สุขภาพ (Michael, Ebener, Aguilar, Vidaurre & Morjani, 2004) ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงนโยบายสุขภาพของรัฐในการ
ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนแบบปฐมภูมิ (World Health Organization [WHO], 2003) ระบบสุขภาพของประชาชน
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะถูกกาหนดโดยรัฐบาล เพราะถือว่าบริการสุขภาพจาเป็นสาหรับประชาชน และเป็นหน้าที่ของ
รัฐที่ต้องจัดบริการ ควบคุมดูแลบริการสุขภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
ดี (พาณี สีตกะลิน , 2555) ในการประเมินการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนนั้นสามารถประเมินมิติการเข้าถึงบริการ
สุขภาพห้าด้าน ( Penchansky & Thomas, 1981) คือ ด้านความเพียงพอของบริการ , ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ , ด้าน
ความสะดวกของแหล่งบริการ, ด้านความสามารถในการจ่ายค่าบริการ และด้านการยอมรับคุณภาพบริการ
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของประเทศ ประกอบด้วย 11 อาเภอ มีประชากรจานวน 1,379,156 คน
เป็นผู้สูงอายุ 142,009 คน คิดเป็นร้อยละ 10.30 (สานักงานสถิติ จังหวัดชลบุรี, 2557) โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
ชลบุรีปี 2555 – 2559 ได้กาหนดให้มีการพัฒนา และจัดระบบ บริก ารที่ มีคุณภาพและมาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุทุกคน สามารถ เข้าถึง บริการสุขภาพ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิได้ตามความจาเป็น
(สานักงานจังหวัดชลบุรี, 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการทันตกรรม ที่สมควรต้องจัดบริการสุขภาพให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหรือ
ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาการ
เข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยศึกษาในผู้สูงอายุที่มี 60 ปีขึ้นไป เป็นคัดเลือกตัวแทนของประชากร
ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะทาให้
ผู้สูงอายุได้รับบริการทันตกรรมที่จาเป็นเพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ การอยู่อาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว โรค
ประจาตัว การช่วยเหลือตนเอง ผู้ดูแล และสิทธิการรักษาพยาบาล ของผู้สูงอายุ ในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความเพียงพอของบริการทันตกรรม การเข้าถึงแหล่งให้บริการทันตกรรม ความสะดวกของแหล่ง
บริการทันตกรรม ความสามารถในการจ่ายค่าบริการทันตกรรม และการยอมรับคุณภาพบริการทันตกรรม ของผู้สูงอายุ ใน
จังหวัดชลบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. การอยู่อาศัย
7. จานวนสมาชิกในครอบครัว
8. โรคประจาตัว
9. การช่วยเหลือตนเอง
10. ผู้ดูแล
11. สิทธิการรักษาพยาบาล
12. การไปรับบริการทันตกรรม

การเข้าถึงบริการทันตกรรม
1. ความพอเพียงของบริการ
2. การเข้าถึงแหล่งบริการ
3. ความสะดวกของแหล่งบริการ
4. ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ
5. การยอมรับคุณภาพบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study)
1. การรวบรวมข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี จานวน 142,009 คนกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การคานวณ
ตามสูตรของของเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie, & Morgan, 1970) ได้ขนาดตัวอย่าง 380 คน เลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบ่งอาเภอในจังหวัดชลบุรีเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 อาเภอโซนเมือง จานวน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมือง อาเภอบ้านบึง และอาเภอพานทอง กลุ่มที่ 2 อาเภอโซนทะเล จานวน 4 อาเภอได้แก่ อาเภอศรีราชา อาเภอบางละมุง
อาเภอสัตหีบ และอาเภอเกาะสีชัง กลุ่มที่ 3 อาเภอโซนภูเขา จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพนัสนิคม อาเภอเกาะจันทร์
อาเภอบ่อทอง และอาเภอหนองใหญ่
ขั้นตอนที่ 2 คานวณจานวนตัวอย่าง จาก 3 กลุ่ม เป็นสัดส่วนดังตารางที่ 1(แทรกตาราง 1)
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและตัวอย่างจาแนกตามกลุ่มอาเภอ
กลุ่มอาเภอ
ประชากร
ขนาดตัวอย่าง (คน)
โซนเมือง
53,860
(53,860x380)/ 142,009 =144.12 =144
โซนทะเล
58,124
(58,124x380)/ 142,009 =155.53 =156
โซนภูเขา
30,025
(30,025x380)/ 142,009 = 80.34 = 80
รวม
142,009
380
ขั้นตอนที่ 3 ทุกอาเภอในแต่ละโซนมีลักษณะประชากรเหมือนกัน จึงจับสลากสุ่มอาเภอมากลุ่มละ
อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอสัตหีบ และอาเภอเกาะจันทร์
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ขั้นตอนที่ 4 แต่ละอาเภอ แบ่งพื้นที่เป็นรพ.สต. โดย อาเภอเมืองชลบุรีมี 17 รพ.สต. อาเภอสัตหีบมี 6 รพ.สต.
อาเภอ และเกาะจันทร์มี 4 รพ.สต.
ขั้นตอนที่ 5 ทุกรพ.สต.ในแต่ละหมู่บ้านมีลักษณะประชากรเหมือนกัน จึงจับสลากสุ่มรพ.สต.มากลุ่มละ 1 รพ.สต.
ได้รพ.สต.หนองข้างคอก (โซนเมือง) รพ.สต.พลูตาหลวง (โซนทะเล) และรพ.สต.ปรกฟ้า (โซนภูเขา)
ขั้นตอนที่ 6 สุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ โดยจับ สลากแบบไม่คืน จากทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุในแต่ละรพ.สต.ตามจานวน
สัดส่วนที่คานวณได้ในแต่ละรพ.สต.โดยรพ.สต.หนองข้างคอกใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 144 คน รพ.สต.พลูตาหลวงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 156 คน และรพ.สต.ปรกฟ้าใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 คน รวมจานวน 380 คน ดังแผนภูมิแสดงในภาพที่ 2
ดังนี้
ประชากรเป็นผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี จานวน
142,009 คน (n=380)
อาเภอเมือง
53,860 คน (n=144)

อาเภอสัตหีบ 58,124 คน
(n=156)

อาเภอเกาะจันทร์
30,025 คน (n=80)

รพ.สต.หนองข้างคอก

รพ.สต.พลูตาหลวง

รพ.สต.ปรกฟ้า

จานวน 144 คน

จานวน 156 คน

จานวน 80 คน

ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
โดยผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมี เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี้ 1) เป็นผู้มีอายุ 60 ขึ้นไป 2) มีสัญชาติ
ไทย และพักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีอย่างน้อย 1 ปี เกณฑ์การคัดออก ( Exclusion Criteria) ดังนี้ 1) ไม่เคยได้รับบริการทัน
ตกรรม 2) ไม่สามารถสื่อสารได้ 3) ไม่สามารถให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์จนเสร็จสิ้นได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ สัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด การเข้าถึงบริการสุขภาพของ Penchansky
and Thomas (1981) แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ การอยู่อาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว การมีโรค
ประจาตัว การมีผู้ดูแล สิทธิการรักษา และการไปรับบริการทันตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา จานวนคาถาม 12 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของผู้สูงอายุ โดยประเมินการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม 5 ด้าน คือ 1)
ด้านความเพียงพอของบริการ 2) ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ 3) ด้านความสะดวกของแหล่งบริการ
4) ด้าน
ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ 5) ด้านการยอมรับคุณภาพบริการ โดยลักษณะคาถามเป็นการประเมินความคิดเห็น
ต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี ในช่วงระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ลักษณะข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ของลิคเคอร์ท (Likert Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่ง
แต่ละข้อเป็นคาถามเชิงบวกทั้งหมด จานวนด้านละ 5 ข้อ รวมทั้งหมด 25 ข้อ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และนาไปทดลองใช้ ( Try
out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับผู้สูงอายุที่มีคุณลักษณะคล้ายกับตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ไป
คานวณหาความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน (Internal Consistency) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาซ
(Cronbach’s Coefficient Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.944
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ได้ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ และความถูกต้องของการตอบแต่ละข้อแบบสัมภาษณ์
ทุกชุด คัดลอกเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องไปวิเคราะห์ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ตัวแปรเพศ ชนิดของบริการทันตตกรรมที่ได้รับ ระดับการศึกษา อาชีพ ความเพียงพอของรายได้กับ
ค่าใช้จ่าย การมีโรคประจาตัว การมีผู้ดูแล สิทธิการรักษา และ การไปรับบริการทันตกรรม 1 ปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าความถี่ จานวน และร้อยละ
1.2 ตัวแปรอายุ วิเคราะห์ด้วยการจัดกลุ่มอายุเป็น 4 ช่วงอายุ คือ 60 – 64 ปี, 65 – 69 ปี, 70 – 74 ปี,
และตั้งแต่ 75 ขึ้นไป แจกแจงความถี่ หาจานวน และร้อยละ และวิเคราะห์หาอายุน้อยสุด อายุมากสุด อายุเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.3 ตัวแปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ด้วยการจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ น้อยกว่า 3,001 บาท, 3,001 –
6,000 บาท และมากกว่า 6,000 บาท แจกแจงความถี่ หาจานวน และร้อยละ และวิเคราะห์หารายได้น้อยสุด รายได้มากสุด
รายได้เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 ตัวแปรจานวนสมาชิกในครอบครัว วิเคราะห์ด้วยการจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ จานวน 1 – 2 คน,
จานวน 3 – 4 คน และจานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แจกแจงความถี่ หาจานวน และร้อยละ และวิเคราะห์หาจานวนสมาชิกน้อย
สุด จานวนสมาชิกมากสุด จานวนสมาชิกเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ระดับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์รายด้าน และภาพรวม จากคะแนนแต่ละ
ข้อ โดยรวมคะแนนแต่ละข้อในด้านนั้นๆเข้าด้วยกัน จะเป็นคะแนนรวมแต่ละด้าน และทุกข้อรวมกันเป็นคะแนนภาพรวมการ
เข้าถึงบริการทันตกรรมของคนนั้น จากนั้นนาคะแนนรวมแต่ละด้าน และคะแนนภาพรวมการเข้าถึงบริการทันตกรรมแต่ละคน
มาจัดกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ เข้าถึงบริการระดับน้อย ระดับปานกลาง และระดับมาก โดยใช้เกณฑ์แบบอิงกลุ่มคะแนนเต็ม (บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553) ในการแปลความหมายดังนี้
ระดับการเข้าถึงบริการ
ช่วงคะแนน
มาก ตั้งแต่ ร้อยละ
80 ขึ้นไป
ปานกลาง ระหว่าง ร้อยละ
60 – 79
น้อย น้อยกว่า ร้อยละ
60
จากนั้นวิเคราะห์แจกแจงความถี่ หาจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ส่วนมากเป็นผู้หญิง ร้อยละ 75.8 มีอายุระหว่าง 65 – 69 ปี ร้อยละ 30.0 อายุเฉลี่ย 69.01 ปี
ส่วนมากจบประถมศึกษา ร้อยละ 77.1 ไม่ได้ทางาน/เกษียณอายุ ร้อยละ 49.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,700 บาท ซึ่งพอเพียง
กับค่าใช้จ่าย ร้อยละ 60.3 จานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4 คน เป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 35.8 มีคู่สมรส และบุตรเป็น
ผู้ดูแล ร้อยละ 54.2 ส่วนมากใช้สิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 82.4 การไปรับบริการทัน
ตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา ส่วนมากรับการรักษาอุดฟัน ร้อยละ 37.4 และไม่เคยไปรับบริการ ร้อยละ 6.1 (แทรกตาราง 2)
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล (n=380)
สถานภาพส่วนบุคคล
จานวน
เพศ
ชาย
88
หญิง
292
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สถานภาพส่วนบุคคล
อายุ (ปี)
60 – 64
65 – 69
70 – 74
ตั้งแต่ 75 ขึ้นไป
Min = 60 Max= 88 𝑋 = 69.01
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
ประถมศึกษา
สูงกว่าประถมศึกษา
อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
รับจ้าง
ไม่ได้ทางาน/เกษียณอายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
ตั้งแต่ 3,000 ลงมา
3,001 – 6,000
ตั้งแต่ 6,001 ขึ้นไป

จานวน

ร้อยละ

113
114
65
88

29.7
30.0
17.1
23.2

33
293
54

8.7
77.1
14.2

60
72
61
187

15.8
18.9
16.1
49.2

96
173
111
S.D. = 8,830.47

25.3
45.5
29.2

229
151

60.3
39.7

82
160
138

21.6
42.1
36.3

95

25.0

136

35.8

S.D.= 6.42

Min= 150 Max= 120,000
𝑋 = 6,656.63
ความเพียงพอของรายได้กับค่าใช้จ่าย
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
จานวนสมาชิกในครอบครัว (คน)
1-2
3-4
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
Min= 1 Max= 10 𝑋 =3.96 S.D.= 1.73
การมีโรคประจาตัว
ไม่มี
มีโรคประจาตัว
ความดันโลหิต
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สถานภาพส่วนบุคคล
เบาหวาน
โรคอื่นๆ(โรคหัวใจ,โรคกระเพาะอาหาร, ปวดข้อ, ต้อ
กระจก, ข้อเสื่อม)
การมีผู้ดูแล
ไม่มี
มีผู้ดูแล
คูส่ มรส และบุตร
อื่นๆ(หลาน และ ญาติ)
สิทธิการรักษา
บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
อื่นๆ(ข้าราชการ, ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ชาระเงิน
เอง)
การไปรับบริการทันตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
อุดฟัน
ขูดหินปูน
ถอนฟัน
ใส่ฟันปลอม
อื่นๆ (ตรวจฟัน, รักษารากฟัน)

จานวน
94
55

ร้อยละ
24.7
14.5

62

16.3

206
112

54.2
29.5

313
67

82.4
17.6

23
142
97
118
49
11

6.1
37.4
25.6
31.1
12.9
2.9

การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง (ร้อยละ
62.5) การเข้าถึง
บริการทันตกรรมในด้าน ความเพียงพอของบริการ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 43.4) ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 48.5) ด้านความสะดวกของแหล่งบริการ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.3) ด้านความสามารถใน
การจ่ายค่าบริการ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 52.7) มีเพียงด้านการยอมรับคุณภาพบริการเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก
(ร้อยละ 65.6) (แทรกตาราง 3)
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ตารางที่ 3 จานวน และร้อยละของผู้สูงอายุ จาแนกตามระดับการเข้าถึงบริการทันตกรรม (n=357)*
การเข้าถึงบริการทันตกรรม
จานวน และ ร้อยละ
เฉลี่ย
มาก
ปานกลาง
น้อย
S.D. %𝑋
ระดับ
𝑋
n
%
n
%
n
%
1. ด้านความเพียงพอของบริการ
148 41.5 155 43.4 54 16.1 17.98 3.65 71.9 ปานกลาง
2. ด้านการเข้าถึงแหล่งบริการ
104 29.1 173 48.5 80 22.4 17.07 3.60 68.3 ปานกลาง
3. ด้านความสะดวกของแหล่งบริการ 125 35.0 144 40.3 88 24.7 16.97 3.83 67.8 ปานกลาง
4. ความสามารถในการจ่ายค่าบริการ 126 35.3 188 52.7 43 12.0 17.94 3.50 71.8 ปานกลาง
5. ด้านการยอมรับคุณภาพบริการ
234 65.6 109 30.5 14 3.9 20.32 3.59 81.3
มาก
ภาพรวม
95 26.6 223 62.5 39 10.9 90.29 13.63 72.2 ปานกลาง
n* กลุ่มตัวอย่างลดลง เนื่องจากมีผู้สูงอายุที่ไม่เคยรับบริการทันตกรรมเลย 23 คน ทาให้มีผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูลในส่วน
ของการเข้าถึงบริการได้จานวน 357 คน
สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผล
1.การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุ
ด้านการยอมรับคุณภาพบริการที่มีระดับมากเพียงด้านเดียวแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีมีความเห็นที่ดี ต่อ
ระบบบริการทันตกรรม อันได้แก่ ตัวบุคลากร และคุณภาพในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชื่นจิตร ไตรรัตน์
เจริญเวช (2551) ที่ศึกษาการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก พบว่า ผู้สูงอายุมีการเข้าถึงบริการทันกรรมในด้านการยอมรับคุณภาพบริการ ( Acceptability) อยู่ในระดับ
มาก และหากพิจารณาในรายละเอียดของการเข้าถึงบริการทันตกรรมด้านการยอมรับคุณภาพบริการพบว่าประเด็นที่เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ให้บริการสุภาพ จะมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (4.26 และ 4.17 คะแนน) แสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีพึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีต่อตัวบุคคลกรที่ให้บริการทันตกรรม
ด้านความเพียงพอของบริการ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ปริมาณและประเภทของบริการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้สูงอายุ อาจเนื่องมาจาก ผู้สูงอายุปัญหาทันตสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น (กรมอนามัย , 2550) ประกอบกับ
จานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2555) ในขณะที่ปริมาณและประเภทของบริการทันตสุขภาพ ที่จะ
ให้บริการมีอยู่เท่าเดิม (วีระศักดิ์ พุทธาศรี และ เพ็ญแข ลาภยิ่ง, 2552) และสอดคล้องกับการศึกษาของสุภาพร แสงอ่วมและ
คณะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
พบว่า ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการทันกรรมในด้านความเพียงพอของบริการอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่ขัดแย้งกับการศึกษา
ของอรวรรณ พุ่มพวง (2551) ที่ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ผู้สูงอายุ
สามารถเข้าถึงบริการทันกรรมในด้านความเพียงพอของบริการอยู่ในระดับน้อย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความเพียงพอของบริการ มี
ความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับระบบการให้บริการทันตกรรมทั้งปริมาณ และประเภทของบริการที่จัดให้และความต้องการของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ศึกษา
ด้านการเข้าถึงแหล่งให้บริการทันตกรรม อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของสถานที่ตั้งของ
แหล่งบริการกับความสามารถที่ผู้รับบริการจะไปถึงแหล่งบริการได้สะดวก นั้นอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
การศึกษาของสุภาพร แสงอ่วมและคณะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขต
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และอรวรรณ พุ่มพวง (2551) ที่ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ อธิบายได้ว่าผู้สูงอายุที่ศึกษาส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 75) ทาให้สมรรถนะด้านร่างกายลดลง
การเดินทางไปรับบริการอาจไม่สะดวก และนอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีผู้ดูแล (ร้อยละ 83.7) ทาให้การเดินทางไปรับบริการ
ทันตกรรมอาจต้องให้ผู้ดูแล ได้แก่คู่สมรส ลูกหลาน หรือญาติ พาไปรับบริการ ซึ่งหากพิจารณาในรายละเอียดของการเข้าถึง
แหล่งให้บริการทันตกรรมพบว่าประเด็นการมีทันตกรรมเคลื่อนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ( 2.72คะแนน) แสดงให้เห็นบริการ
รถทันตกรรมเคลื่อนที่ที่จัดให้อาจไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี
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ด้านความสะดวกของแหล่งบริการ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุสามารถเข้าไปใช้บริการทันตกรรม
ได้สะดวกปานกลาง อาจเนื่องจากปัจจุบันสถานบริการของรัฐหลายแห่งได้มีการจัดระบบบริการผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จที่จุด
เดียว โดยให้โรงพยาบาลเปิดช่องทางด่วนสาหรับผู้สูงอายุ ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป ในทุกจุดบริการทั้งห้องบัตร ห้องตรวจ ห้องจ่าย
ยา รวมถึงห้องทันตกรรม แต่ด้วยความที่จานวนผู้สูงอายุก็มีจานวนมาก ทาให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกในการรับบริการทัน
ตกรรมไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรวรรณ พุ่มพวง (2551) ที่ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สุภาพร แสงอ่วมและคณะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าถึง
บริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยที่พบว่า ผู้สูงอายุเข้าถึง บริการทันกรรมในด้านความ
สะดวกของแหล่งบริการอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีการศึกษาของ ชื่นจิตร ไตรรัตน์เจริญเวช (2551) ที่ศึกษาการเข้าถึงบริการ
ทันตกรรมของผู้สูงอายุภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่พบว่า ผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงบริการทันตกรรมในด้านความสะดวกของแหล่งบริการในระดับมาก
ด้านความสามารถในการจ่ายค่าบริการ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ประเทศไทยที่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ (สานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2555) สามารถลดอุปสรรคด้าน
ค่าบริการทันตกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพรวมถึงบริการทันกรรม (เพ็ญแข ลาภยิ่ง และวีระศักดิ์
พุทธาศรี, 2556) แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาหาร รวมไปถึงการเสียรายได้เมื่อต้องมารับบริการ ซึ่งส่วนนี้
ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทาให้การเข้าถึงบริการ ทันกรรมในด้านความสามารถในการจ่ายค่าบริการ อยู่ในระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับการศึกษาของ การศึกษาของ อรวรรณ พุ่มพวง (2551) ที่ศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สุภาพร แสงอ่วมและคณะ (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการทันตก
รรมของผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ที่พบว่า ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการทันกรรมในด้านความสามารถในการ
จ่ายค่าบริการอยู่ในระดับปานกลาง
บทสรุป
การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง โดยพิจารณาในรายด้าน พบว่า
มีเพียงด้านการยอมรับคุณภาพบริการเท่านั้นที่อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านความเพียงพอของบริการ ด้านการ
เข้าถึงแหล่งบริการ ด้านความสะดวกของแหล่ง และด้านความสามารถในการจ่ายค่าบริการ อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี พบว่า ควรพัฒนาระบบการให้บริการทันตก
รรมในผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ การลดขั้นตอนการบริการทันตกรรม และมีคลินิกทันตก
รรมสาหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวโดยตรง ข้อเสนอแนะในการวิจัยในอนาคตควรมีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เช่น
สภาวะทันตสุขภาพ ปัญหาด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นต้น และปัจจัยที่เกี่ยวกับมิติบริบทของพื้นที่ในการ
จัดบริการทันตกรรม เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงเรื่องการเข้าถึงบริการทันตกรรมกับปัจจัยต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น
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การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ
และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
An Application of Information Motivation and Behavioral Skills Model for
Pregnancy Prevention in Female Students
รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
โทร 089-8355714 E-mail: raslapas@bcnnv.ac.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึก
ทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เนื่องจากในช่วงวัยนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย มีความสนใจเพศตรงข้ามเพิ่มขึ้น มีอิสระในการคบหาเพื่อนต่าง
เพศ และการอยู่สองต่อสองมากขึ้น เลือกโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จานวน 91 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 56 คน กลุ่มเปรียบเทียบ
35 คน เก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองประกอบด้วยคาถาม ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
การตัดสินใจ และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบสองกลุ่ม และการวัดความแปรปรวนแบบ
วัดซ้าวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test, Repeated Measures
ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีคะแนนรวมพฤติกรรมป้องกันการตั้ งครรภ์อยู่ในระดับดี
มากกว่าก่อนทดลอง และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถ การ
ตัดสินใจ และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .001) เมื่อเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มทดลองในระยะหลังทดลอง และระยะติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การรับรู้
ความสามารถ และการตัดสินใจ ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .001) และในระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ดีกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< .001) โดยกลุ่มทดลองยังคงมี
ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถ และการตัดสินใจอยู่ในระยะติดตามผล
ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่าการนาโปรแกรมนี้ไปใช้ ควรมุ่งเน้นการฝึกทักษะโดยนากลุ่มเพื่อนและครอบครัวมาช่วย
สร้างแรงจูงใจในการทาพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ เพื่อให้นักเรียนหญิงเกิดความมั่นใจ จะสามารถทาให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกันการตั้งครรภ์ได้
คาสาคัญ: นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น/ โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพั ฒนาทักษะ/
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
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Abstract
This research aimed to examine the effect of an application program of information motivation
and behavioral skill for pregnancy prevention in female adolescents studying in secondary school (M3).
Samples were ninety-one (91) female students studying at Mutthayomsuksa 3. Samples were divided into
intervention group 56students and comparison group 35 students. this study instruments were
composted of 2 parts, the first part is program for providing information motivation and skill development
for female adolescents which modified from IMB model. The second part was the questionnaire to
measure pregnancy prevention behavior of female adolescents. Data were analyzed using frequency,
percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and repeated measures ANOVA
Results showed that the experimental group had total scores of pregnancy prevention behavior
at a high level that was higher than those at pre-test and higher than the comparison group. The mean
scores of knowledge, attitude, behavioral skills, decisional making skills and pregnancy prevention
behavior were higher than those in the comparison group (p< .001). After the experiment and the followup period, the mean scores of knowledge, attitude, behavioral skills, and decisional making skills were
significantly higher than before, at pre-test (p< .001). In the follow-up period, the mean score of
pregnancy prevention behavior were significantly higher than before, at pre-test (p< .001). The mean
scores of knowledge, attitude, behavioral skills, and decision making skills showed its sustainability at the
follow-up period.
This IMB model can enable the students to do pregnancy prevention behaviors. It will be better
if the model can involve more student’s significant others such as family members, teachers, health
personnel, and friends.
KEY WORDS: female students, information, motivation and behavioral skills model, pregnancy prevention
บทนา
การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่เกิดขึ้นทั่วโลก มากกว่าร้อยละ 90.0 อยู่
ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เฉลี่ยทั่วโลกประมาณ 65 รายต่อสตรีวัยรุ่น 1,000 ราย
(WHO, 2014) และมีแนวโน้ม เพิ่ม มากขึ้น ทุก ปี ประเทศที่ มีอัต ราการคลอดบุตรของหญิงวั ยรุ่ นมากที่ สุด คือประเทศ
แอฟริกาใต้ และรองลงมาคือประเทศไทย (WHO, 2014)
ประเทศไทยมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการคลอดบุตรของหญิงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องและหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมี
อายุน้อยลง จากข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าในช่วงเดือน มกราคม – สิงหาคม
2556 มีจานวนของเด็กที่เกิดจากหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี สูงถึง 85,306 คนคิดเป็นร้อยละ 17.73 ของการเกิดทั้งหมด และใน
จานวน 2,188 เกิดจากมารดาอายุต่ากว่า 15 ปี (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556) จากการศึกษาของ
โรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า ร้อยละ 80.0 ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นการตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจ และเป็นการตั้งครรภ์
นอกสมรส ในกลุ่มที่มีการตั้งครรภ์นี้ ร้อยละ 30.0 จบลงด้วยการทาแท้ง (สุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์, 2553)
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นภาวะวิกฤตที่มารดาวัยรุ่นต้องเผชิญ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งปัญหาทางด้าน
ร่างกาย ได้แก่ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะซีด ครรภ์เป็นพิษ ถุงน้าคร่าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ คลอดก่อน
กาหนด เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ อุ้งเชิงกรานไม่ได้สัดส่วนกับส่วนนาของทารก และ ทารกน้าหนักตัวน้อย ส่งผลให้มีอัตรา
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การตายของทารกเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบทางด้านจิตใจ ทาให้มารดาวัยรุ่นเกิดความขัดแย้ง วิตกกังวล เกิดภาวะความคับ
ข้องใจ และเครียด ไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, 2554)
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า วัยรุ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุมกาเนิด และการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์, 2553) และเรื่องเพศสัมพันธ์ในสังคมไทยยังมีค่านิยมที่ต้องปกปิด การ
พูดคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นเป็นสิ่งไม่สมควรอาจเป็นการชี้โพรงให้กระรอก จึงส่งผลให้วัยรุ่นเรียนรู้เรื่องเพศจากเพื่อนและสื่อ
ต่างๆเอง ซึ่งการรับรู้ข่าวสารต่างๆมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านเพศของวัยรุ่นวัยรุ่นมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องต่อการ
ตั้งครรภ์ (เบญจพร ปัญญายงค์, 2553) เช่น การอยู่ด้วยกันกับคู่รักสองต่อสอง การจับมือถือแขน หรือกอดกันเป็นเรื่อง
ธรรมดาของคู่รัก หรือเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าฝ่ายชายหลั่งข้างนอกก็ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หรือการไม่
เข้าใจการนับระยะปลอดภัย หน้า 7 หลัง 7 มีความเชื่อผิดๆเรื่องการสวมถุงยางอนามัยแล้วจะลดการมีความสุขจาก
เพศสัมพันธ์ (วิโรจน์ อารีย์กุล, 2553; สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2553) ซึ่งความเข้าใจผิดๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นตามมา
จากการทบทวนวรรณกรรมรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะ
ในการปฏิบัติพฤติกรรม (Information Motivation Behavioral Skill: IMB Model) โดยในขั้นต้น เป็นการค้นหาว่า
กลุ่มเป้าหมายมีระดับของความรู้ แรงจูงใจ ทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์เป็นอย่างไร
เพื่ อ ที่ จ ะวางแผนและท ากิ จ กรรมเพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมโดยให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย การกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจโดยใช้การสนับสนุนทางสังคม ร่วมกับการฝึกทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรมจะ
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพได้ (Fisher& Fisher, 2002: 41) และคาดว่าจะสามารถนามาเป็นแนวทางการส่งเสริมให้วัยรุ่น
มีพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ ส่งผลให้ลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อครอบครัว เศรษฐกิจ
และสังคม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของหญิงตั้งครรภ์ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้
หญิงวัยรุ่นมีสุขภาวะทางเพศที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ใน นักเรียนหญิง
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ ทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง
ภายในกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และในระยะติดตามผล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้รู ป แบบการให้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร การสร้ า งแรงจู งใจ และการฝึ ก ทั กษะในการปฏิ บั ติ พฤติ ก รรม
(Information Motivation Behavioral Skill: IMB Model) เป็นการส่งเสริมนักเรียนหญิงให้มีพฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ ในขั้นตอนการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านวิธีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในประเด็นที่นักเรียนหญิง
ขาดความรู้ และระดมสมองเพื่อตอบคาถามเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจผ่าน
การพูดชักจูงใจ การใช้ตัวแบบ และการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้เกิดทัศนคติทางบวกซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรม ขั้นตอนสุดท้ายเป็น
การฝึกปฏิบัติทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งทักษะและพฤติกรรมที่เน้นย้าคือ การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียน
หญิงมีทัศนคติที่ดีมีความมั่นใจ และภาคภูมิในตนเองในการปฏิบัติ พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ผ่านการสาธิต สาธิต
ย้อนกลับ และการแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์จาลอง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อน-หลังการทดลองทันที
และระยะติดตามผล ๗ สัปดาห์ (Two group pretest-posttest design) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาใน
การดาเนินการเก็บข้อมูลเลื่อนจาก 7 สัปดาห์ เป็น 13 สัปดาห์ เนื่องจากนักเรียนหญิงต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เขต
การศึกษาที่ 2 จังหวัดลาพูน และโรงเรียนจัดขึ้นทาให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป ประชากร คือ นักเรียนหญิงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลาพูน สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยโดยผู้ปกครองยินยอมและลงนาม
เป็นลายลักษณ์อักษร เกณฑ์การคัดออกคือต้องการออกจากการวิจัย และไม่อยู่ร่วมจนสิ้นสุดระยะเวลาการวิจัย การชักกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน ๑๐๕ คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มเปรียบเทียบจานวน ๔๙ คน และกลุ่มทดลอง 56 คน โดยในกลุ่มเปรียบเทียบในช่วงเวลาก่อนเก็บข้อมูลมี
นักเรียนหญิงย้ายสถานศึกษาจานวน 13 คน และลาออก 1 คน ทาให้มีนักเรียนเข้าร่วมการทดลองจานวน ๓๕ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนหญิง
ส่วนที่ 2 แบบประเมินความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 4 แบบประเมินทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ประกอบด้วย
4.1 แบบประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนจานวน 9 ข้อ
4.2 แบบประเมินการตัดสินใจเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงจานวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 5 แบบประเมินพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมการป้องกัน
การตั้งครรภ์ 2 ด้าน คือพฤติกรรมป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์จานวน 15 ข้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่โปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ ที่สร้าง
ขึ้นตามแนวคิดของรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ (IMB model) โดยจัดกิจกรรม 3
ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
กิจกรรมครั้งที่ 1 การให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันอารมณ์ ความต้องการของตนเองและเพศตรงข้าม สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดทัศนคติทางบวกในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงโดยวิเคราะห์อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัญหา และผลกระทบ
จากการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง (สัปดาห์ที่ 1)
กิจกรรมครั้งที่ 2 การสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความตระหนักรู้ และรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ป้องกันการตั้งครรภ์โดยนาเสนอตัวแบบ (Modeling) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง และอภิปรายร่วมกับการฝึก
ปฏิบัติทักษะที่จาเป็นต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงผ่านการแสดงบทบาทสมมติ (สัปดาห์ที่ 2)
กิจกรรมครั้งที่ 3 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ของกลุ่ม
นักเรียนหญิง เพื่อให้นักเรียนหญิงพัฒนาความสามารถในการกระทาพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ (สัปดาห์ที่ 5)
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรง (Validity)
เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญจานวน 4
ท่าน ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการวัยรุ่น 2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลอนามัยโรงเรียน 3) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดกิจกรรมสาหรับวัยรุ่น
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลอง
ใช้ กับนักเรียนหญิง ที่มีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Kuder-Richardson (KR 20)ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบครอนบาชแอลฟา (Cronbach’s
alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามในแต่ละส่วนเท่ากับ .82, .70, .80,.79 และ.74 ตามลาดับ
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
MUPH 2015/163 ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดของการโครงการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างยินยอม เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
โดยสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการหรือยุติการเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะนามา
วิเคราะห์ และเผยแพร่ในภาพรวม โดยไม่เปิดเผยชื่อและไม่มีการระบุเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Independent t-test และ Repeated Measures ANOVA โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทางประชากรกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะ
คล้ายคลึงกันคือมีเกรดเฉลี่ย 3.00-3.99 ร้อยละ 73.2 และ 82.9 สถานภาพสมรสของบิดามารดาส่วนใหญ่ อยู่ด้วยกันคิดเป็น
ร้อยละ 82.1 และร้อยละ 85.7 อาชีพของบิดามารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 92.9 และร้อยละ 80.0
ลักษณะที่พักอาศัยส่วนใหญ่นักเรียนพักอยู่ในบ้านของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 98.2 และร้อยละ 100.0 ด้านการอบรมเลี้ยงดู
จากครอบครัว ส่วนใหญ่นักเรียนหญิงจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขันจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 89.3 และ
ร้อยละ 82.9
ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่คล้ายคลึงกันคือ พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักเรียนหญิงทั้ง สองกลุ่ม พบว่า
นักเรียนหญิงเที่ยวกลางคืน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และ 31.4 สาเหตุการเที่ยวกลางคืนส่วนใหญ่ไปเที่ยวเพราะเพื่อนชวน คิด
เป็นร้อยละ 62.5 และ 62.9 เคยมีคู่รัก (แฟน) เกือบครึ่งหนึ่งในกลุ่มทดลองมีคู่รักและปัจจุบันยังคบกันอยู่มากกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบการปฏิบัติเมือ่ มีอารมณ์หรือความรู้สึกทางเพศเรียนหญิงกลุ่มทดลองที่เคยเกิดอารมณ์ทางเพศมีวิธีระบายอารมณ์
ทางเพศด้วยการฟังเพลง ร้องเพลง คิ ดเป็นร้อยละ 31.3 อ่านหนังสือและ เล่นกีฬาคิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนนักเรียนหญิง
กลุ่มเปรียบเทียบที่เคยเกิดอารมณ์ทางเพศมีวิธีระบายอารมณ์ทางเพศด้วยการเล่นกีฬาคิดเป็นร้อยละ 60.0 ฟังเพลง ร้อง
เพลง คิดเป็นร้อยละ 20.0 และสาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 20.0 ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ นักเรียน
หญิงกลุ่มทดลอง ตอบว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ แต่ไม่ได้ตอบคาถามในส่วนที่ 3 จานวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.8
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ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทัศนคติ ทักษะพฤติกรรม และพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ แยกเป็นแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง
ตัวแปร

ความรู้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
ทัศนคติ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
ทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ
การรับรู้ความสามารถ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
การตัดสินใจ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุ่มทดลอง
(n=56)
S.D.
̅
7.9
0.89

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=35)
S.D.
̅
8.1
1.01

t-value

df

p-value

0.78

89

.439

9.4
9.1

0.60
0.86

7.7
7.8

1.02
0.84

-9.04
-7.45

48.9
80

<.001
<.001

32.3
35.6
35.3

2.74
2.10
2.25

32.1
31.7
31.8

3.39
3.11
3.17

-0.39
-6.45
-5.67

89
53.54
55.46

.696
<.001
<.001

27.8
30.9
30.8

2.14
3.12
3.09

27.5
27.5
27.6

2.36
2.31
2.10

-0.58
-5.56
-5.30

89
89
89

.563
<.001
<.001

18.8
21.5
21.6

2.87
1.95
1.93

18.9
18.8
19.0

2.76
2.47
2.71

0.11
-5.92
-4.81

89
89
55.48

.916
<.001
<.001

47.1
55.3

8.63
4.09

49.7
49.1

7.13
7.0

1.46
-2.56

89
89

.147
<.001

(*เปรียบเทียบคะแนนด้วยสถิติ Independent t-test)

2.1 เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ไม่แตกต่างกัน (p-value =.439)
หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (pvalue < .001) (ตารางที่ 1)
- ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยไม่
แตกต่ า งกั น (p-value =.696)หลังการทดลอง และระยะติด ตามผล กลุ่ ม ทดลองมี คะแนนเฉลี่ ย ทัศ นคติ สู งกว่ ากลุ่ ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001)(ตารางที่ 1)
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- ทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง ก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p-value =.563) หลังการทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001)ด้านการ
ตัดสินใจก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน (p-value =.916) หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <
.001)
- พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนการทดลองกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยไม่
แตกต่างกัน (p-value =.147) ระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value < .001) (ตารางที่ 1)
2.2 เปรียบเทียบภายใน กลุ่มทดลอง ระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่า หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value <
.001) และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ไม่แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง (p-value = .094)
- ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์หลังการทดลองและระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ทัศนคติสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติไม่
แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง (p-value = .041)
- ทักษะพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง หลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (pvalue < .001)และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองไม่แตกต่างจากระยะหลังการทดลอง (pvalue = .879)ด้านการตัดสินใจ หลังการทดลองและระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001)และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจไม่แตกต่างจากระยะหลัง
การทดลอง (p-value = .965)
- พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001)
สรุปและอภิปรายผล
ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ และผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง ภายหลังการทดลองและระยะ
ติดตามผลนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีความรูด้ ีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดง
ให้เห็นว่าผลของโปรแกรมสามารถเพิ่ม ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องป้องกันการตั้งครรภ์ และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง โดยใช้คู่มือการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นประกอบการบรรยาย เช่น การป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์โดยการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยง การป้องกันการตั้งครรภ์โดยวิธีการคุมกาเนิด ทักษะการปฏิเสธและการ
ตัดสินใจ ทากิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์ (2555) ซึ่งได้
ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ ต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของ
นั ก เรี ย นชายมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ซึ่ ง พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย ความรู้ เ รื่ อ งเพศและสุ ข ภาพทางเพศเพิ่ ม ขึ้ น
เช่นเดียวกับการศึกษาของไบรอัน และคณะ (Bryan et al., 2002) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมโดยประยุกต์ใช้การให้ข้อมูล
ข่าวสาร การสร้างรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะในการป้องกั นเอชไอวีของนักเรียนมัธยม พบว่าหลั งให้โปรแกรม 1 เดือน
นักเรียนที่ได้รับการสอนบรรยายความรูโ้ ดยครู และนักเรียนกลุ่มที่ถ่ายทอดความรู้โดยเพื่อนด้วยกันเองมีความรู้ในการป้องกัน
เอชไอวีเพิ่มขึ้น
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ทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงภายหลังการทดลองและระยะติ ดตามผลนักเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลองมีทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่มี
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพียงเล็กน้อยในระยะติดตามผลเมื่อเปรียบเทียบกับหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง พบว่าคะแนน
เฉลี่ยทัศนคติต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลง ซึ่งอธิบายได้ว่าทัศนคติที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากโปรแกรมโดยผู้วิจัยกระตุ้นให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เช่นผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ ได้รับการ
กระตุ้นจากตัวแบบ (Modelling) และการได้รับคาชื่นชมจากผู้วิจัยเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันการ
มีเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ในขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจโดยใช้ตัวแบบอาจยังไม่สามารถโน้มน้าวให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดแรงจูงใจได้เนื่องจากเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์ (2555) พบว่า
ในระยะติดตามผลกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศลดลง
ทักษะพฤติกรรมทางเพศในด้านการรับรู้ความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ ภายหลังการทดลองนักเรียน
หญิงกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยผู้วิจัยให้ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องเพศและการป้องกันการตั้งครรภ์ นาเสนอตัวแบบ (Modeling) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
นักเรียนหญิง และอภิปราย ร่วมกับการฝึกปฏิบัติทักษะที่จาเป็นต่อการป้ องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงผ่านการแสดง
บทบาทสมมติ เช่น ทักษะปฏิเสธ และการต่อรอง ทักษะการใช้ถุงยางอนามัย ทาให้นักเรียนหญิงเกิดการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวรวรรณ์ ทิพย์วารีรมณ์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นชาย พบว่าหลังการทดลองโดยมีกิจกรรมฝึกทักษะการตัดสินใจแบบกลุ่มร่วมกับการแสดง
บทบาทสมมติ กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถในการชะลอการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
การตัดสินใจป้องกันการตั้งครรภ์ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลนักเรียนหญิงกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมสามารถทาให้เกิดการ
ตัดสินใจป้องกันการตั้งครรภ์ โดยผู้วิจัยให้นักเรียนฝึกทักษะที่จาเป็นต่อการเกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ ได้แก่ ทักษะ
การคุมกาเนิดโดยจัดให้นักเรียนหญิงฝึกทักษะวิธีการคุมกาเนิดในสถานการณ์จาลองโดยการแสดงบทบาทสมมติ และใช้
ทักษะปฏิเสธในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จากนั้นผู้วิจัยให้นักเรียนหญิงได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนถึงวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยผู้วิจัยกล่าวชื่นชมเพื่อเสริมสร้างกาลังใจและความมั่นใจแก่นักเรียน
หญิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้าง
แรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ ต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการตัดสินใจเรื่องเพศและสุขภาพทางเพศเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลนักเรียนหญิงกลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบและสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่า การประยุกต์
รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้น
สามารถทาให้เกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงได้โดยผู้วิจัยให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ และ
ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงที่เหมาะสมกับนักเรียนหญิงโดยใช้คาถามปลายเปิดประเมินความรู้ที่มีอยู่เดิมและ
ให้นักเรียนหญิงเขียนข้อคาถามที่ต้องการรู้ลงในกระดาษ จากนั้นผู้วิจัยให้ความรู้ในส่วนที่นักเรียนหญิงขาดหรือไม่ถูกต้อง
สร้า งทัศ นคติ ทางบวกต่อ การป้องกัน การตั้งครรภ์ ในนั กเรียนหญิงโดยการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ กับกลุ่ม เพื่อ นและตัว แบบ
(Modelling) ฝึกทักษะที่จาเป็นต่อการเกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ เช่น ทักษะการปฏิเสธ การตัดสินใจ ทักษะการใช้
ถุงยางอนามัย การใช้ยาคุมกาเนิด ทาให้นักเรียนหญิงรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นสามารถตัดสินใจเรื่อง
การป้องกันการตั้งครรภ์ได้ถูกต้องส่งผลให้เกิดพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์ (2555) ซึ่งได้ศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะ ต่อ
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศและ
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สุขภาพทางเพศ มีการเพิ่มทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการปฏิเสธ การใช้ถุงยางอนามัย ทาให้
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศในระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1.ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ในกระบวนการจัดกิจกรรมควรเน้นให้ครอบครัว หรืออาสาสมัครสาธารณสุข เข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหญิงเกิดทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ และ
ควรเพิ่มกิจกรรมการฝึกทักษะโดยมุ่งเน้นทักษะที่จาเป็นต่อการเกิดพฤติกรรมการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ ส่งเสริมให้นักเรียนหญิงมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้ความสามารถและการตัดสินใจ
เรื่องการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ที่ดี อีกทั้งควรมีระบบปกปิดความลับของข้อคาถาม หรือมี
ช่องทางที่นักเรียนหญิงสามารถขอรับคาปรึกษาได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวเองในกระบวนการจัดกิจกรรม
เอกสารอ้างอิง
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Effects of Health Promotion Program on Health Promoting Behaviors
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก จานวน 62 คน โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ครั้ง
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันทีและระยะติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ Repeated Measures ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับ สูงกว่าก่อนการทดลองและ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความมุ่งมั่น และ
พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value<.05) แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งจากกลุ่ ม
เปรียบเทียบ (p-value>.05) และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคต่ากว่าก่อนการทดลองและต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05) และระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความมุ่งมั่น และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p-value<.05) และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูอ้ ุปสรรคต่ากว่าก่อนการทดลองและต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p-value<.05)
ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลสาธารณสุขสามารถนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับกลุ่มหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกอื่นๆ
คาสาคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ/ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ/ หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
Abstract
The purpose of this quasi-experimental study was to evaluate the effects of health promotion
program on health promoting behaviors in primigravida teen. A total of 62 subjects. The experimental
group received three times health promotion program. Data were collected at before the intervention,
immediately after the intervention and a follow up. The data were presented by percentage, mean
scores, standard deviation, independent t-test and Repeated Measures ANOVA.
The results showed that, the experimental group had scores of health promoting behaviors at a
high level that was higher than before the intervention and the comparison group. The experimental
group had significant higher mean scores of perceived benefits, perceived self-efficacy, a commitment to
do behavior, and health promoting behaviors than before the intervention (p-value<.05), but it did not
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differ when compared to the comparison group (p-value>.05). The teen had significant less mean scores
of perceived barriers than before the intervention and the comparison group (p-value<.05). At a follow
up, the experimental group had significant higher mean scores of perceived benefits, perceived selfefficacy, a commitment to do behavior, and health promoting behaviors than before the intervention and
the comparison group (p-value<.05), and had significant less mean scores of perceived barriers than
before the intervention and the comparison group (p-value<.05).
It was suggested that the public health nurses can apply health promotion program to other
primigravida teen.
Keywords: Health promotion program/ Health promoting behaviors/ Primigravida teen
บทนา
ในแต่ละปีมีสตรีวัยรุ่นคลอดบุตรทั่วโลกประมาณ 16 ล้านคน เป็นสตรีวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี และ 1 ล้านคนมีอายุต่า
กว่า 15 ปี โดยร้อยละ 95.0 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง (World Health Organization, 2014) จากข้อมูล
ของ CDC (Centers of Disease Control and Prevention) ในปี พ.ศ. 2551 พบอุบัติการณ์การตั้งครรภ์และคลอดบุตรของ
สตรีวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี ในสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 41.5 ต่อสตรีตั้งครรภ์ 1,000 ราย (สุชยา ลือวรรณ, 2553) ซึ่งมี
อัตราการตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม โดยร้อยละ 85.0 ของการตั้งครรภ์นี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
(เยื้อน ตันนิรันดร และวรพงศ์ ภู่พงศ์ , 2551) ในประเทศไทยพบเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี คลอดบุตรมีจานวนเพิ่มขึ้น
ทุกปีจากร้อยละ 13.9 ในปี พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 ในปี พ.ศ. 2556 (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, 2557) จากสถิติปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 พบการมารับบริการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปีที่หน่วยฝากครรภ์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 18.3 และ 18.2 ตามลาดับ แสดงให้
เห็นว่าอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นสูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2554)
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์แรก และเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อม โดยมักไม่ได้ฝาก
ครรภ์ หรือมาฝากครรภ์ล่าช้า (ปารณี แข็งแรง, 2552; มะลิวรรณ หมื่นแกล้วกล้าวิชิต, 2551) ประกอบกับการมีพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องของการแต่งกาย การบริโภคอาหาร การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการได้รับยาบางอย่างที่
มีผลต่อทารกในครรภ์ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ในขณะตั้งครรภ์ด้วย ซึ่งส่งผลทาให้เกิดการมีภาวะความดันโลหิตสูงและมีภาวะ
โลหิตจางในระหว่างตั้งครรภ์สูงขึ้น (วิไล รัตนพงษ์ , 2544) ทารกแรกคลอดมีน้าหนักตัวน้อย เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ง่าย
(Adeyinka et al., 2010) และมารดาวัยรุ่นที่ติดสารเสพติด อาจทาให้ทารกมีการเจริญเติบโตล่าช้า ปัญญาอ่อน และมีความ
พิการแต่กาเนิด (Peters & Theorell, 1991) และพบว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี มีความเสี่ยงของการ
คลอดก่อนกาหนดสูงขึ้น (Khashan et al., 2010) และยังมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อใน
อุ้งเชิงกรานได้ (วีระพล จันทร์ดียิ่ง และจิตติ หาญประเสริฐพงษ์, 2548)
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระยะตั้งครรภ์
อยู่ในระดับปานกลางถึงดี และมีการปฏิบัติตนด้านสุขภาพในระยะตั้งครรภ์อยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง (วิไล รัตนพงษ์ , 2544;
อาพัน วิมลวัฒนา, 2541) ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตและสัมภาษณ์หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกที่หน่วยฝากครรภ์คณะแพทยศาสตร์ว
ชิรพยาบาลจานวน 20 ราย พบว่า หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพยังไม่ถูกต้องทั้งด้านการแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร การออกกาลังกาย และการผ่อนคลายความตึงเครียด สิ่งเหล่านี้หากช่วยให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นได้
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การศึก ษาเกี่ย วกั บการประยุก ต์ใช้ แบบแผนการส่งเสริมสุ ขภาพของเพนเดอร์เข้ ามาจั ดกิจ กรรม โดยกิ จกรรม
ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่ม (กรุณา ประมูลสินทรัพย์ , 2556; ปารณี
แข็งแรง, 2552; อรอุมา สอนพา, 2547) โดยหลังได้รับโปรแกรมหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม
ผู้วิจัยจึงสนใจใช้แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์เข้ามาจัดกิจกรรม โดยการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทาให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการหาวิธีการขจัดอุปสรรคต่างๆ
ของการไม่ปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ และส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองเกี่ยวกับการออกกาลังกาย การบริโภคอาหาร การ
สร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และการหาวิธีผ่อนคลายความเครียดที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทาให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (Pender, Murdaugh, & Parsons, 2006) อันจะนาไปสู่
การมีภาวะสุขภาพที่ดีของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์ต่อไป
ผู้วิจัยเห็นถึงการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลยังไม่ได้ทา
กิจกรรมการให้สุขศึกษาแยกเฉพาะกลุ่มอายุของหญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในหญิงวัย รุ่นครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ
17 ปี เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความเป็นเด็กมากกว่าความเป็นผูใ้ หญ่ ซึ่งมักมีปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคมและพฤติกรรม
เสี่ยงมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ อีกทั้งเป็นช่วงวัยที่ยังต้องการพึ่งพาอาศัยพ่อแม่อยู่ ส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะ
ตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์
แรก เพื่อให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกสามารถดูแลตนเองและทารกในครรภ์ที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรีย บเทียบการรับ รู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบั ติ
พฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ และภายในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนได้รับโปรแกรม หลังได้รับโปรแกรมทันที และในระยะติดตามผล
สมมติฐานการวิจัย
1. หลังการทดลองทันทีและระยะติดตามผล หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้
ความสามารถตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่าก่อนการทดลอง และมีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคต่ากว่าก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลองทันทีและระยะติดตามผล หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์
การรับรู้ความสามารถตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 2006) เข้ามาจัดกิจกรรมมีตัวแปรต้น
คื อ โปรแกรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ป ระโยชน์ จากการบรรยายให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การตั้ ง ครรภ์
ภาวะแทรกซ้อน การสังเกตอาการผิดปกติและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามไตรมาสของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก ลดการรับรู้
อุปสรรคด้วยการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ตนเองไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ ส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถตนเองด้ ว ยการฝึ ก ปฏิ บั ติ พ ฤติ กรรมส่ งเสริ ม สุข ภาพ ผ่ า นการสาธิ ต วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ก ารออกก าลั งกาย การ
รับประทานอาหาร และสร้างความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมด้วยการทาสัญญาใจในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่
ควรปฏิบัติขณะตั้งครรภ์ต่อไป ทาการวัดผลตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) มีรูปแบบการวิจัยเป็นแบบสองกลุ่มวัด
ก่อน-หลังการทดลอง (Two group pretest-posttest design) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มทดลอง
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับสุขศึกษาตามปกติจากหน่วยฝากครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงวัยรุ่น
ครรภ์แรกที่มารับบริการฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 17 ปี และมี
อายุครรภ์ไม่เกิน 20 สัปดาห์ เป็นการตั้งครรภ์ปกติ สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้ และสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษา โดย
ผู้ปกครองยินยอมและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คนและกลุ่มเปรียบเทียบ 32 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ แผนกิจกรรม ใบความรู้สาหรับวิทยากร และคู่มือการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล แบบบันทึกน้าหนักตัว
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ แบบสอบถามวัดการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามวัด
การรั บรู้อุ ปสรรคของการปฏิบั ติพฤติกรรมส่งเสริ มสุขภาพ แบบสอบถามวั ดการรับรู้ ความสาม ารถตนเองในการปฏิบั ติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามวัดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ แบบสอบถามวัดพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก และแบบสอบถามวัดการได้รับอิทธิพลระหว่างบุคคลที่สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรง (Validity)เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน
2. การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้กับ
หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกที่มารับบริการฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจานวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติ
ใกล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง หาค่ า ความเที่ ย งของแบบสอบถามโดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบครอนบาชแอลฟา
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.70, 0.84, 0.73, 0.76, 0.70 และ 0.86
ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยส่งโครงการเข้าร่วมการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH 2015-192 และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จัย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
เลขที่ 34/2559 หลังจากนั้นได้ติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการวิจัย และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ซึ่งก่อนการทดลองได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ หลังจากนั้นดาเนินการ
ทดลองในกลุ่มทดลองโดยการให้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลัง
การทดลองในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ดังนี้
สัปดาห์แรก เก็บรวบรวมข้อมูลระยะก่อนการทดลองและจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 “เมื่อฉันตั้งครรภ์” หญิงวัยรุ่นครรภ์
แรกจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการสังเกตอาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์
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พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามระยะของการตั้งครรภ์ และการบอกถึงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของตนเองขณะตั้งครรภ์ใน
ปัจจุบัน
สัปดาห์ที่ 2 จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 “สุขภาพดี ไม่มีขาย” หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกจะได้รับการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติขณะตัง้ ครรภ์ ผู้วิจัยบอกถึงประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมที่
ถูกต้องและให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกบอกถึงปัญหา อุปสรรคที่ทาให้ตนเองไม่สามารถปฏิบัติพฤติ กรรมส่งเสริมสุขภาพขณะ
ตั้งครรภ์ได้
สัปดาห์ที่ 4 จัดกิจกรรมครั้งที่ 3 “ครรภ์นี้ ดูแลได้” ให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกเล่าถึงการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพขณะตั้งครรภ์หลังได้รับความรู้จากกิจกรรมทั้ง 2 ครั้ง เล่าถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ที่ผ่านมาได้ และให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกเขียนถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ขณะตั้งครรภ์ต่อไป ผู้วิจัยสรุปแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลระยะหลังการ
ทดลองเสร็จสิ้น
สัปดาห์ที่ 8 เก็บรวบรวมข้อมูลระยะติดตามผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Independent t-test และ Repeated Measures ANOVA กาหนดα=0.05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีอายุเฉลี่ย 16.5
และ 16.4 ปี โดยมีอายุครรภ์เฉลี่ย 15.7 และ 17.3 สัปดาห์ ทั้งสองกลุ่มมีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่ได้ทางาน/แม่บ้าน/นักเรียน และไม่มีรายได้ โดยรายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากบิดามารดา และทั้งสองกลุ่มพักอาศัยอยู่กับบิดา
มารดาของตนเอง และไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรียบเทียบ (ดังตารางที่ 1) พบว่า หลังการทดลองทันที กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ (p-value>.05)
และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05) และระยะติดตามผล
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p-value<.05) และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้อุปสรรคต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05)
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลองทันที และ
ระยะติดตามผล (ดังตารางที่ 2) พบว่า
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองทันที กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถตนเอง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการทดลอง (p-value<.05) และการรับรู้
อุปสรรคต่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างจากก่อนการทดลอง (p-value>.05) แต่มีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถตนเอง และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (pvalue<.05)

651

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ก่อนการทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถตนเอง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการทดลอง (p-value<.05) และการรับรู้
อุปสรรคต่ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่
แตกต่างจากก่อนการทดลอง (p-value>.05)
หลังการทดลองทันทีและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความสามารถตนเอง
และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสูงกว่าหลังการทดลอง (p-value<.05) และการรับรู้อุปสรรคต่ากว่าหลังการทดลอง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05) แต่มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างจากหลังการทดลองทันที (pvalue>.05) ส่วนในกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ความสามารถตนเอง และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่างจากหลังการทดลองทันที (p-value>.05) และมีคะแนนเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value<.05)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ แยกแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง
ตัวแปร

การรับรูป้ ระโยชน์
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
การรับรู้อุปสรรค
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุ่มทดลอง
(n=30)
S.D.

กลุ่มเปรียบเทียบ
(n=32)
S.D.

t-value

df

p-value

38.6
41.3
43.7

2.7
2.5
1.4

39.2
39.9
39.8

2.9
2.8
3.0

-.81
1.96
6.54

60
60
45.35

.420
.054
<.001

23.4
21.2
20.4

4.3
3.2
2.6

24.4
24.6
24.6

5.1
5.6
5.2

-.87
-2.93
-4.04

60
49.78
46.43

.390
.005
<.001

35.8
39.5
41.4

3.8
4.1
3.3

35.8
38.4
36.8

4.1
3.8
4.4

.05
1.08
4.63

60
60
60

.959
.283
<.001

37.1
40.1
42.3

4.0
4.3
3.8

37.4
39.5
37.6

4.6
4.8
4.8

-.31
.52
4.20

60
60
60

.759
.607
<.001

38.9
42.1
43.5

4.4
3.9
2.5

39.8
41.6
40.4

4.4
3.6
4.3

-.84
.49
3.43

60
60
50.550

.403
.624
.001

(กาหนดค่า p-value≤.05)

652

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร ในแต่ละช่วงเวลาของการทดลอง แยกตามกลุ่มทดลอง/กลุ่มเปรียบเทียบ
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง (n=30)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n=32)
Mean Diff
Std.Error
p-value Mean
Std.Error
p-value
Diff
การรับรู้ประโยชน์
ก่อนทดลอง –
-2.63
.55
<.001
-.72
.58
.671
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง –
-5.07
.48
<.001
-.62
.42
.456
ติดตามผล
หลังทดลอง –
-2.43
.48
<.001
.09
.53
1.00
ติดตามผล
การรับรู้อุปสรรค
ก่อนทดลอง –
2.13
.83
.047
-.19
.94
1.00
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง –
2.97
.81
.003
-.16
.82
1.00
ติดตามผล
หลังทดลอง –
.83
.29
.024
.03
.81
1.00
ติดตามผล
การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
ก่อนทดลอง –
-3.63
.84
<.001
-2.60
.83
.012
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง –
-5.53
.76
<.001
-1.00
.74
.560
ติดตามผล
หลังทดลอง –
-1.90
.61
.012
1.60
.66
.066
ติดตามผล
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
พฤติกรรม
ก่อนทดลอง –
-3.03
.96
.011
-2.10
.70
.017
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง –
-5.20
.90
<.001
-.19
.76
1.00
ติดตามผล
หลังทดลอง –
-2.17
.60
.003
1.91
.65
.019
ติดตามผล
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ตารางที่ 2 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ของตั ว แปร ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาของการทดลอง แยกตามกลุ่ ม ทดลอง /กลุ่ ม
เปรียบเทียบ (ต่อ)
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง (n=30)
กลุ่มเปรียบเทียบ (n=32)
Mean Diff
Std.Error
p-value Mean
Std.Error
p-value
Diff
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ก่อนทดลอง –
-3.23
.95
.006
-1.81
.77
.076
หลังทดลอง
ก่อนทดลอง –
-4.63
.85
<.001
-.62
.85
1.00
ติดตามผล
หลังทดลอง –
-1.40
.68
.150
1.19
.66
.246
ติดตามผล
(กาหนดค่า p-value≤.05)
สรุปและอภิปรายผล
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ประโยชน์ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อาจเกิดจากการที่หญิงวัยรุ่นครรภ์แรก มีอายุครรภ์น้อย มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ประกอบกับไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์
จึงส่งผลให้หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และในระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์
สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และภายในกลุ่มทดลองหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์สูงกว่าก่อนการทดลอง
อธิบายได้ว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนที่พบร่วมในหญิงตั้งครรภ์วัยรุน่ การสังเกตอาการผิดปกติ และ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามไตรมาสของการตั้งครรภ์ ผ่านกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ แบบรายบุคคลหรือรายกลุม่ พร้อมทั้งการอธิบายถึงการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลดีและ
ผลเสียต่อหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกและทารกในครรภ์ ส่งผลทาให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติพฤติกรรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด แบบแผนการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพของเพนเดอร์ ที่ ว่ า อารมณ์ แ ละการคิ ด รู้ ที่
เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นความเชื่อ
ของบุคคลโดยคาดหวังประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพนั้น
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าก่อนการทดลอง และต่ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p-value<.05) อธิบายได้ว่า ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพโดยการให้ความรู้ถึงการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ แล้ววิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของ
ตนเองที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ปฏิบัติได้และยังปฏิบัติไม่ได้ รวมถึงการนาความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมในแต่ละครั้งว่านาไปปฏิบัติแล้ว พบปัญหาและอุปสรรคอย่างไรที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ขณะตั้งครรภ์ได้ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นๆ ส่งผลทาให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีการรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพลดลง สอดคล้องกับแนวคิดแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ที่ว่าการรับรู้
อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นความเชื่อหรือการรับรู้ถึงสิ่งขัดขวางที่ ทาให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ อาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือเป็นสิ่งที่บุคคลคาดคิดก็ได้ มีผลทาให้บุ คคลหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
พฤติกรรม
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การรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้ความสามารถตนเองไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ อาจเกิดจากการที่หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกยังไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์
ประกอบกับการมีวุฒิภาวะในด้านต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์พอ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจึงทาให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ จึงทาให้มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และในระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้ความสามารถตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และภายในกลุ่มทดลองหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง อธิบายได้ว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตามไตรมาสของการ
ตั้งครรภ์ และฝึกปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผ่านการสาธิตวิธีการปฏิบัติด้านการออกกาลังกาย ประกอบกับส่วนใหญ่พัก
อาศัยอยู่กับครอบครัวตนเองซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและไว้วางใจมากที่สุด ทาให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีการรับรู้ความสามารถตนเอง
เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ที่ว่าการเรียนรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมีพื้นฐานมาจากการได้ลงมือปฏิบัติพฤติกรรมด้วยตนเอง การสังเกตการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลอื่น การพูดชักจูง
การเสนอแนะ จะถูกนามาใช้ในการตัดสินความสามารถของตนเอง
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมุ่งมั่นไม่แตกต่าง
จากกลุ่มเปรียบเทียบ อาจเกิดจากการที่หญิงตั้งครรภ์ เป็นวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก มีอายุครรภ์น้อย ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ไว้
ล่วงหน้า และเป็นวัยที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยบิดามารดาอยู่ จึงส่งผลทาให้มีคะแนนเฉลี่ยความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และระยะ
ติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความมุ่งมั่นสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และภายในกลุ่มทดลองระยะหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความมุ่งมั่นสูงกว่าก่อนการทดลอง อธิบ ายได้ว่า กิจกรรมการทบทวนความรู้ การเขียนความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมเป็นการทาสัญญาใจว่าจะปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ต่อไปจากหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกด้วยกันและ
จากผู้วิจัย อีกทั้งหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีอายุครรภ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับส่วนใหญ่อาศัยอยู่ กับบิดามารดาของตนเอง จึงส่งผลต่อ
การมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุ่นครรภ์แรกในระยะติดตามผลมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น
สอดคล้องกับแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ที่ว่าความมุ่งมั่นต่อแผนการปฏิบัติพฤติกรรมเป็นกระบวนการคิดรู้ที่
ประกอบด้วยความตั้งใจที่จริงจังที่จะกระทาพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับเวลา บุคคล สถานที่ และการให้แรงเสริมทางบวกใน
การปฏิบัติพฤติกรรม จะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไม่แตกต่าง
จากกลุ่มเปรียบเทียบ อาจเกิดจากการที่หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์แรก มีอายุครรภ์น้อย ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ จึงส่งผลทาให้มี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และระยะติดตามผลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และภายในกลุ่มทดลองระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อธิบายได้ว่า กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ถึงการปฏิบัติพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ พร้อมทั้ง
บอกเหตุผลของการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ การวิเคราะห์ถึ งพฤติกรรมตนเองที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได้ การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองด้วยการฝึกปฏิบัติการออกกาลังกาย ผ่านการ
สาธิตวิธีการออกกาลังกาย รวมถึงการพูดชักจูง และให้กาลังใจจากผู้วิจัย ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมส่ง เสริมสุขภาพ 6 ด้านใน
ระยะติดตามผลมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นได้ สอดคล้องกับแบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ที่ว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เป็นตัวบ่งชี้โดยตรงต่อการผลลัพธ์ทางสุขภาพ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของกรุณา ประมูลสินทรัพย์ (2556) ปารณี
แข็งแรง (2552) และอรอุมา สอนพา (2547) ที่พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรม
การได้รับอิทธิพลระหว่างบุคคลที่สนับสนุนให้ปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายหลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล พบว่า การได้รับอิทธิพลระหว่างบุคคลของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ และไม่แตกต่างจากก่อน
การทดลอง อธิบายได้ว่า กลุ่มทดลองภายหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการได้รับอิทธิพลระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
อาจเนื่องมาจากหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก เป็นวัยที่ยังต้องการการพึ่งพาสูง ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติพฤติกร รมส่งเสริม
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สุขภาพขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ ซึ่งอาจกลัวการเปิดเผยการตั้งครรภ์ จึงส่งผลให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรพั ฒ นาวิ ธีก ารส่ งเสริ มสุ ข ภาพขณะตั้งครรภ์ ด้ว ยวิธี อื่น ร่ วมด้ วย เช่ น ตั ว แบบหญิ งวัย รุ่ นครรภ์ แ รกที่ ปฏิ บั ติ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น และควรมีการนาบุคคลในครอบครัวที่หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ใกล้ชิดและ
ให้ความไว้วางใจในการมาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแรงเสริมให้หญิงวัยรุ่นครรภ์แรกมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ที่
ต่อเนื่องและเหมาะสมต่อไป
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การถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนมั่นยืน) The Lesson-Learned of Health Promoting Participation
in Elderly People under The Elder School Model (Mun-Yeun School)
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรีย น
ผู้สูงอายุ (โรงเรียนมั่นยืน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม และปัจจัย
แห่งความสาเร็จในการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน โดยการสนทนากลุ่ม และการ
สังเกต วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
จากการศึกษาพบว่า ผลการสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลมี 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 2) เกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ และ 3) เกิด
สังคมและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน เพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การถอดบทเรียน, การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ, การมีส่วนร่วม, รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
Abstract
The study was the Lesson-Learned of health promoting participation in elderly people under
the elder school model (Mun-Yeun school). The aim of this study is to describe the experiences of
health promoting participation in elderly people under the Mun-Yeun school model, and the key
success factors of these. The data were collected in these studies by focus group interviews, observation
and using content analysis.
The results found out that there are 3 major themes were emerged: 1) to increase the
knowledge and understanding of health promoting participation in elderly people, 2) to increase the
self-awareness in health promoting, and 3) happiness on the process in society. The result of this study
can be used as the developing of health promoting participation in elderly people under the Mun-Yeun
school model. Moreover, this could improve the quality of life in elderly people.
Key words: Lesson-Learned, health promoting in elderly people, participation, the elder school model
(Mun-Yeun school model)
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ความสาคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ปัจจุบันแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกมีอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี ค.ศ. 2050 อาจมีประชากร
โลกกว่า 9 พันล้านคน และในจานวนนี้เป็นประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุประมาณ 2 พันล้านคน ในประเทศไทย กลุ่มผู้สูงอายุ
อายุ 60 ปีขึ้นไป คนกลุ่มนี้มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู่ 6 ล้านคนเศษ ร้อยละ 10
ในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 13.2 โดยคาดการว่าเมื่อถึงปี
พ.ศ. 2578 จานวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ล้านคน ร้อยละ 25 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2543 และสานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553) สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประชากรผู้สูงอายุที่มีคุณภาพจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีความสามารถในการดูแล
ตัวเองได้เป็นอย่างดี สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่มีภาวะพึ่งพาทางสังคม โดยส่วนมากนิยมจาแนกประเภทของ
ผู้สูงอายุออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นมีความท้า ทาย
ความสามารถในการสร้างเสริมอย่างเป็นระบบสาหรับรัฐบาลในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุในสังคมอย่าง
เป็นระบบ
โรงพยาบาลส่ งเสริ ม สุข ภาพต าบลบ้ า นแบก เป็ น สถานบริ ก ารด้ า นสุข ภาพในระดั บ ปฐมภู มิ สั งกัด ส านัก งาน
สาธารณสุขอาเภอเชียงยืน สานักงานสาธรณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทาหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนขั้นพื้นฐานในการดูแลรักษาพยาบาล
เบื้องต้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ ตามแผนระบบบริการสุขภาพในทุกช่วงวัย การสร้างเสริม
สุขภาพเป็นการบริหารจัดการในระบบสุขภาพที่มีความสาคัญเป็นลาดับต้น เพื่อสนับสนุนไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพที่จะตามมา
ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติการณ์ของโรคต่างๆ ที่มากกว่าบุคคลช่วงวัยอื่น ซึ่งพบผู้สูงอายุ
จานวนหนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจาตัว อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยิ่งสาหรับคนทั่วไป แต่
ในทางตรงกันข้ามยังมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเจ็บป่วยด้ว ยโรคเรื้อรังประเภทไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง เป็นต้น การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญในการป้องกันการเกิดโรคหรือการกาเริบรุก
ลามของโรค
โรงเรียนมั่นยืน เป็นชื่อของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้นภายใต้การคิดและมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านทัพม้า
ตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลบ้านแบก โดยมีแนวคิดมาจากการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีเนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทาความ
เข้าใจร่วมกันและค้นหาเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสการเข้าร่วมแบบจิตอาสา และ
สร้างข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจน 2) ค้นหาปัญหา และความ
ต้องการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ รวมถึงต้นทุนทางชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสนับสนุนการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืนในพื้นที่ 3) วางแผนออกแบบและพัฒนารูปแบบโรงเรียนมั่นยืนเพื่อการเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทักษะชีวิตกับการดารงชีพ, ทักษะสังคมกับ
วิถีชีวิต, และทักษะการดูแล สุขภาพขั้นต้น
ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายบทบาทและความสามารถของบุคลากร
ด้านสุขภาพในการสนับสนุนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพที่ถูกต้อง อัน
จะนามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้เป็นผู้ที่มีความตระหนักรู้ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ในเบื้องต้น มีอีกทั้งยัง
สามารถสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น มีสังคมและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ใน
รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
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คาถามการวิจัย
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืนเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาแบบบรรยายเชิงคุณภาพ (Descriptive qualitative study) ซึ่งอธิบายถึง
ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้สูงอายุจากชุมชนบ้านทัพม้า ตาบลนาทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 45 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2559
เครื่องมือวิจัย ใช้แบบโครงร่างคาถามปลายเปิด (Semi-structure interview) ตามระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพใช้
แนวคิดและรูปแบบในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ,
สุนทรียสนทนา, การสะท้อนความคิด และการถอดบทเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่ วม
ภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การทาความเข้าใจร่วมกันและค้นหาเป้าหมายในการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม เปิดโอกาสการเข้าร่วมแบบจิตอาสา และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบร่วมกันอย่างชัดเจน 2) ค้นหาปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ รวมถึงต้นทุนทางชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสนับสนุนการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืนในพื้นที่ 3)
วางแผนออกแบบและพัฒนารูปแบบโรงเรียนมั่นยืนเพื่อการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมี ส่วนร่วม โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการ
พัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทักษะชีวิตกับการดารงชีพ, ทักษะสัง คมกับวิถีชีวิต, และทักษะการดูแลสุขภาพขั้นต้น และ
4) ถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน
การเก็บข้อมูล ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group interview) และการสังเกต (Observation) ซึ่งเลือกกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษาโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 45 คน จาแนกออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 11-12 คน ใช้
แบบโครงร่างคาถามปลายเปิด (Semi-structure interview) ซึ่งพัฒนามาจากแบบบันทึกการเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง (After
Action Review) และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกของ Norrasan, S., Gustafsson, C., Wågert, P.H., & Runkawatt, V. (2011)
ผู้ศึกษาตระหนักถึงการเคารพสิทธิส่วนบุคคล การสนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีต่อกลุ่ม มีการบันทึกเทปเสียง
การสนทนา เพื่อใช้ประกอบการศึกษาผ่านกระบวนการถอดเทปเสียงการสนทนา รวมทั้งมีการบันทึกลักษณะท่าทางภาษา
ทางกายที่จะสามารถนาไปใช้ในการประมวลผลต่อไปด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยใช้ทฤษฎีของ Graneheim & Lundman,
2004 ซึ่งมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การค้นหาหน่วยของความหมาย (Meaning unit) 2)
การย่อขนาดหน่วยของความหมาย (Condensing) 3) ประมวลผล หรือค้นหารหัส (Coding) 4) การจัดประเภท หมวดหมู่คา
หรือคาที่มีความหมายเหมือนกัน (Category) และ 5) การค้นหาหัวข้อประเด็นหลัก ใจความสาคัญ หรือสาระสาคัญ
(Theme) อนึ่งผู้ศึกษาตระหนักอยู่เสมอว่า กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหานี้ ไม่ควรใส่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนเองลง
ไปเพิ่มเติม เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนในสาระได้ ดังนั้นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ผู้
ศึกษาจึงได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเคร่งครัด
ผลการศึกษา
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ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนการรับรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นจริงตามสาระสาคัญต่างๆ จานวน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ 2) เกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ
และ 3) เกิดสังคมและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
1) เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์
ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนผลที่เกิดขึ้นจริง มีสิ่งสนับสนุนให้เกิดขึ้นจาก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) มีกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 2) มีกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเอง และ 3) มีการสร้างเสริม
การเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพขั้นต้น
1.1 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ในครั้งนี้ มีการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผสมผสานกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
เพื่อนในกลุ่ม รวมถึงวิทยากรในชุมชนจากหลากหลายสาขาอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยจิตอาสา ทั้งด้านการพยาบาลและ
สาธารณสุข ด้านทันตสาธารณสุข ด้านเภสัชกรรม ด้านการศึกษา ด้านปราชญ์ชาวบ้าน และด้านพระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้น
การเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่ครอบคลุมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจโดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้สะท้อนความคิดไว้ว่า
“...รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาเป็นนักเรียน ได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพที่คุณหมอมาบอกมาสอน และพาทาได้วิธีออกกาลังกาย
สุขภาพที่ถูกต้อง เอามาใช้แล้วรู้สึกสบายตัวกว่า เก่า...ได้ตรวจสภาพฟัน ถ้าใครมีปัญหาเรื่องฟัน เราก็ได้แนวทางการ
ดูแลจากหมอแบบถูกต้อง...รู้จักการกินอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะกับวัยผู้สูงอายุและก็โรคที่ตัวเองเป็นอยู่...ได้รับการ
ดูแลจากคุณหมอดีหลาย อยากมาโรงเรียนทุกวันอยากเจอและพูดคุยกับเพื่อน ได้มาไหว้พระด้วยกันกินข้าวด้วยกันมี
ความสุขหลาย...”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 จากกลุ่มที่ 2)
1.2 กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลตนเอง
กระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ทาให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การดูแลสุขภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง ทาให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้สะท้อนความรู้สึกไว้ว่า
“...ได้ฟังคุณยายเล่าเรื่องการดูแลตัวเองเพื่อลดเบาหวาน ได้ฟังแล้วก็อยากทาเหมือนเขา ตัวเองจะได้น้าตาลลด...เห็น
คุณยายเล่าเรื่องคุณตาเพื่อนบ้านให้ฟังว่าแกเคยปากเบี้ยวแล้วหนังตาตกแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต รู้สึกกลัว แต่
อย่างน้อยก็ได้ทราบว่าจะทาอย่างไรถ้าตนเองเจอคนในบ้านเป็นแบบนั้น รู้สึกได้ความรู้จากการฟังเขาเล่ามา...” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 2 จากกลุ่มที่ 3)
1.3 มีการสร้างเสริมการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพขั้นต้น
การสรุปการเรียนรู้จากสิ่งที่ได้จากกิจกรรมโรงเรียนมั่นยืนทุกวัน สามารถสนับสนุนให้เกิดการดูแลสุขภาพขั้นต้นเป็น
ระบบได้ เกิดภาวะผู้นา ผู้ตามตามกลไกธรรมชาติ สามารถทากิจกรรมออกกาลังกายด้วยการราวงชาวบ้าน นาสู่การพัฒนา
ตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และยังเป็นผลในระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้อธิบายความรู้สึก
ไว้ว่า
“...อยากมาโรงเรียนมาก มาแล้วสนุกได้ความรู้ในการดูแลตัวเอง ตั้งแต่มาร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรง
ขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานเหมือนแต่ก่อน เดือนก่อนไปตรวจเบาหวานกับคุณหมอ คุณหมอ
บอกว่าน้าตาลลดลง...ได้ยินแบบนี้แล้วยิ่งรู้สึกอยากมาร่วมเรื่อยๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 จากกลุ่มที่ 4)
2) เกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนถึงการรั บรู้ส่วนบุคคลที่แสดงถึงการเกิดความตระหนักรู้ตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพที่
เกิดขึ้นมี 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) มีรับรู้ถึงสุขภาพตนเองในทางที่ดีขึ้น 2) เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเอง และ
3) แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
2.1 มีการรับรู้ถึงสุขภาพตนเองในทางที่ดีขึ้น
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กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีส่วนกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และ
จิตใจ โดยเห็นจากตัวเองที่รับรู้ได้ถึงการมีสุขภาพในทางที่ดีขึ้น โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้อธิบายสะท้อนความคิดไว้ว่า
“...ก่อนเข้ามาโรงเรียนรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บป่วยบ่อย ปวดแข้ง ปวดขา ให้ลูกหลานบีบนวดให้อยู่เรื่อยๆ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องรบกวนเขา เพราะมีท่าในการยืดลดการปวดได้...เดือนนี้ไปตรวจความดันผลความดันก็ลดลงรู้สึกดี
มากๆ แถมยังมีเพื่อนให้ได้พูดได้คุยให้กาลังใจกัน รู้สึกดีมากๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 จากกลุ่มที่ 4)
2.2 เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตัวเอง
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีส่วนในการสร้างเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เกิดความตระหนักรู้และสนใจในการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นอย่างเป็นได้ชัด มี การเรียนรู้เท่าทันความรู้สึกตัวเอง เกิดการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีการเรียนรู้ผ่านตัวเอง เพื่อนในกลุ่ม ทีมวิทยากรจิตอาสา รวมถึงผู้ที่มา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมั่นยืน โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้เล่าความรู้สึกไว้ว่า
“...ในทุกกิจกรรมที่เรามีโอกาสได้ทา ได้ดู ได้เห็น เราจะทามาใช้กับตัวเราเอง และพากันทาในทุกวันที่มาโรงเรียน
เพราะเราเห็นว่ามันมีประโยชน์และคุณค่าสาหรับตัวเรา สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทาเอง พวกเราต้องทาให้ได้
ตามสโลแกนโรงเรียนมั่นยืนของเรา คือ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ไม่ตายก่อน 80 ปี...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 จากกลุ่มที่ 3)
2.3 แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง
ผู้ให้ข้อมูลได้อธิบายความรู้สึกต่อกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อการ
เป็นสมาชิกโรงเรียนมั่นยืน มีความสนใจในการดูแลตัวเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส มีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่ง
ได้อธิบายความรู้สึกไว้ว่า
“...ยายพยายามทาตามที่ได้เรียนรู้มา โดยเฉพาะเรื่องการดูแลตนเองให้แข็งแรงเท่าที่จะเป็นไปได้ อยากพึ่งพาตัวเอง
ให้มากที่สุด...ลูกก็เข้าใจไม่ได้ห้าม ให้มาร่วมตลอด...รู้สึกดีใจมากที่สมาชิกโรงเรียนทุ กคนมีความรักความสามัคคีกัน
และร่วมแรงร่วมใจกันในการทากิจกรรม...”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 จากกลุ่มที่ 1)
3) เกิดสังคมและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริง โดยอธิบายสิ่งสนับสนุนที่ทาให้เกิดสังคม และมีความสุขในการเข้าร่วม
กิจกรรมว่า เกิดขึ้นจาก 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) มีพื้นที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการของชีวิต 2) มีการกระบวนการ
ทางานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม และ 3) มีการแสวงหาจุดสมดุลในการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว
3.1 มีพื้นที่และบรรยากาศที่เอื้อต่อกระบวนการของชีวิต
กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีโอกาสในการทากิจกรรมร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม
มีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดาเนินการ มีความเป็นกันเอง เพื่อนๆ ในกลุ่มรู้สึกปลอดภัยไม่กลัวที่จะพูดหรือแสดงความ
คิดเห็น และทุกคนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้สะท้อนความคิดไว้ว่า
“...แรกๆ มาเพราะเกรงใจหมอ แต่พออยู่ไปๆ อยากมาเองทุกวัน อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างโรงเรียน ซึ่ง
มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทาร่วมกันมากมาย ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆ...รู้สึกว่ามาแล้วมีความสุข ได้พูดคุยกัน ถามสาระทุกข์
สุขดิบกัน มากินข้าวด้วยกัน ตอนเด็กๆ ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่พอมีแบบนี้แล้วยิ่งทาให้อยากมามากๆ...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่
7 จากกลุ่มที่ 4)
3.2 มีการกระบวนการทางานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม
การเรียนรู้การทางานเป็นทีมเป็นสิง่ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนมั่นยืน ทุกคนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างสบายใจ ภายใต้กระบวนการสุนทรียสนทนาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ทุกวัน โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้อธิบาย
ความรู้สึกไว้ว่า
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“...รู้สึกประทับใจเพื่อนในกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันดี ในโรงเรียนของเรามีการแบ่งหน้าที่กันอย่า งเป็นธรรมชาติ ตาม
ความถนัดของแต่ละคน คนไหนถนัดล้างจานก็จะเป็นผูน้ าในการเก็บกวาดล้างจาน คนไหนถนัดสวดมนต์ก็จะเป็นผู้นา
สวดมนต์...คนไหนถนัดแต่งกลอนราก็จาทาหน้าที่แต่งกลอนรา...เวลามีกิจกรรมทุกคนก็จะมาช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี
... ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 8 จากกลุ่มที่ 3)
3.3 มีการแสวงหาจุดสมดุลในการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว
กระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ มีความสมดุลที่เกิดขึ้นในการดาเนินชีวิตตามวิถีชุมชน ผ่านการมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมร่วมกัน ทาให้ได้จัดการตัวเอง ได้ดูแลตนเอง และเพื่อนในกลุ่ม สู่การอยู่ร่วมกันในสังคมของเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา โดยมีผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งได้สะท้อนความรู้สึกไว้ว่า
“...รู้สึกว่ามีความสุข และสนุกทุกครั้งที่ได้มาร่วมกิจกรรม หากวันไหนทราบว่าโรงเรียนเปิด ตัวเองจะทางานบ้าน
หรืองานอื่นๆ ของตนให้เสร็จ เพื่อจะได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ...มีความสุขที่ได้ ลงไปเยี่ยมเพื่อนๆ ในหมู่บ้าน
เดียวกันที่เจ็บป่วยไม่สบาย ได้ไปผูกแขนและอวยพรให้กาลังใจกัน แค่นี้ก็มีความสุขยิ่งกว่าเดิม...” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5
จากกลุ่มที่ 2)
สรุปผลการศึกษา
ผลการถอดบทเรียนครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่า งมีส่วนร่วมภายใต้
รูปแบบโรงเรียนมั่นยืน นั้น ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึง
ประสงค์ เกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ และเกิดสังคมและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม และยัง
พบว่าปัจจัยแห่งความสาเร็จในการเสริมสุขภาพผู้สงู อายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืนนั้น เป็นผลมาจากความ
ตระหนักในเรื่องการดูแลตนเอง กับความต้องการที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้สูงอายุกาลังแสวงหา บนพื้นฐานของการส่วนร่วมเป็น
ระบบ จึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จอย่างหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
อภิปรายผล
ผลการถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนสะท้อนผลการเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบ
โรงเรี ย นมั่ น ยื น (มารุ ต พั ฒ ผล, 2558) ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบที่ ไ ด้ อ อกแบบโดยผู้ วิ จั ย ซึ่ ง มุ่ ง หวั ง ว่ า รู ป แบบในการสนั บ สนุ น
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, สุนทรียสนทนา, การสะท้อนความคิด และ
การถอดบทเรียน (มกราพันธุ์ จูฑะรสก และเฟื่องฟ้า นรพัลลภ, 2556) สามารถส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุ ขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ เกิดความตระหนักรู้ด้วยตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพ
และเกิดสังคมและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ สมควร หาญพัฒนชัยกูร, มกราพันธุ์ จูฑะรสก, ลิลลี่
ศิริพร และคณะ, (2557) ที่ยืนยันชัดเจนว่า กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม, สุนทรียสนทนา, การสะท้อน
ความคิด และการถอดบทเรียนนั้นสามารถทาให้เกิดกรเสริมพลัง นามาซึ่งความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม มีพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และที่สาคัญทุกคนได้รับฟังกันและกันมากขึ้น เกิดความรักความสามัคคี เข้าใจ และดูแลช่วยเหลื อ
กันระหว่างสมาชิกในชุมชนมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรส่งเสริมให้สังคมเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืนในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมทีม่ ีประสิทธิภาพ และขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ
2. พัฒนาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนาใช้รูปแบบโรงเรียนมั่นยืนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
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ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Factors Affecting the Academic Achievement of Biochemicalsubject of the
First – Year Nursing Students of College of nursing and Health,
Suan Sunandha Rajabhat University
หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี, วิตรานุช บุญชัยกมลอากร, นิภาพร ประนม
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยศึกษาจากปัจจัยด้านต่างๆ คือ ด้านการเรียนของ
นักศึกษาด้านอาจารย์ผู้สอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการประเมินผลการเรียนและด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนกลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 จานวน 125 คน รวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา5 ด้าน มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทดสอบหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา
คอนบาค มีค่าความเชื่อมั่น 0.92วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
88.8และพบว่าโดยภาพรวม ปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.25, SD = .64) โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการ
เรียนของนักศึกษา(x̄= 4.35, SD = .44) ในรายหัวข้อขาดการทบทวนและทาแบบฝึกหัดอย่างสม่าเสมอ(x̄= 4.40, SD = .58)
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการเรียนการสอน(x̄= 4.25, SD = .39) ในรายหัวข้อนักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสอน
เสริมที่ภาควิชาจัดให้ (x̄= 4.05, SD = .49) และปัจจัยมีผลน้อยที่สุด คือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน(x̄= 3.92, SD
= .37) ในรายหัวข้อตาราหรือเอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหายากอ่านไม่เข้าใจ(x̄ = 4.15, SD = .95)
คาสาคัญ:ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, รายวิชาชีวเคมี, นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
Abstract
The purpose of this descriptive study were to explore the effective factors accomplish in study
of student toward 1) student learning 2)the instructor 3) teaching activities 4) The evaluation 5) the
factors supporting teaching. The sample was 125 students who were stratified random sampling. Data was
gathered by questionnaires and tests and analyzed by using percentage, mean and SD
The results were as follows. Most sample is 88.8 percent female and found the 5 factors affecting
achievement biochemistry courses at the high level (x̄= 4.25, SD = .64) and the most factor is student
learning (x̄= 4.40, SD = .58), the activity of teaching (x̄= 4.05, SD = .49) and the factors supporting teaching.
(x̄= 3.92, SD = .37) respectively
Keywords: Factors Affecting Achievement, biochemistry courses, nursing student
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บทนา
ปัจจุบันทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก
รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก จึงต้องพัฒนาทุกระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างสมดุลกัน การศึกษา
นับเป็นแกนหลักในการส่งพลังให้ทุกระบบขับเคลื่อนที่ดี กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นถึงความสาคัญของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้และความสามารถทั้งทางด้านทฤษฏีและด้าน
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพมีภาวะผู้นาและมีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากลและบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการ
พยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีคุณธรรม มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนเมื่อนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯก็จาเป็นที่จะต้องเรียนทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งมีทั้งวิชาทาง
วิทยาศาสตร์และวิชาทางการพยาบาล
การที่นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่านั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ ภูมิหลัง ความถนัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พฤติกรรมทางการเรียนการสอน เจตคติ การปรับตัว ความสนใจ ความรับผิดชอบ การที่นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า เป็นผลมาจากนักศึกษามีคะแนนต่าหรือผลการเรียนไม่ดี เป็นเหตุให้นักศึกษาต้อง เรียนซ้าชั้นหรือ
ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคเรียนการศึกษาต่อมามีผลต่อการจัดแผนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภาระและหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่จะต้องร่วมกันพิจารณาตามลาดับขั้น ซึ่งทาให้เสียเวลา
และเสียค่าใช้จ่ายและผลการเรียนทีต่ากว่ามาตรฐานนี้อาจทาให้นักศึกษาต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือไม่สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทางการศึกษา
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์คือวิชา
ชีวเคมี ซึ่งเป็นวิชาที่มีความยากและเป็นวิชาพื้นฐานที่สาคัญของวิชาทางการพยาบาลต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน หรือแนวทางในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนด้วยความเข้าใจ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น มีความสุขในการเรียน และนาไปใช้ประยุกต์กับวิชาที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (
survey research ) เพื่อศึกษาปัจจัยการเรียนรู้วิชาชีวเคมีภาคทฤษฎีของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างคิดจากแนวความคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 ด้าน
แบบสอบถามเป็นแบบชนิดมาตรส่วนประมานค่า( rating scale) ตามวิธีการของลิเคอร์ ( Likert) แต่ละข้อมีตาตอบให้เลือก 5
ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( x̄ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ร้อยละ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่เรียนวิชาชีวเคมีภาคทฤษฎี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 125 คน เพศหญิงจานวน 111 คน เพศ
ชายจานวน 14 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัย
ดัดแปลงจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประมานค่า (rating scale) ตาม
วิธีการของลิเคอร์ (Likert) แต่ละข้อมีตาตอบให้เลือก 5 คาตอบ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านที่ 1 คือปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษา เป็นข้อคาถามมาตราส่วนประมานค่า 5
ระดับ จานวน 10 ข้อ ด้านที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อผล สัมฤทธิ์ด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นข้อคาถามมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ
จานวน 9 ข้อ ด้านที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นข้อคาถามมาตราส่วนประมานค่า 5
ระดับ จานวน 7 ข้อ ด้านที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินผลการเรียน เป็นข้อคาถามมาตราส่วนประมานค่า 5
ระดับ จานวน 10 ข้อ ด้านที่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นข้อคาถามมาตราส่วน
ประมานค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ จานวน 10 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา คณะผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้จัดทาขึ้น นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วเสนอ อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข การใช้สานวนภาษา
และพิจารณาถึงการครอบคลุมเนื้อหา ของแบบสอบถาม นาแบบสอบถามปรับปรุงแบบสอบถามตามคาแนะนาอาจารย์ที่
ปรึกษาประจากลุ่มโดย ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ นาเครื่องมือแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เรียนวิชาชีวเคมีภาคทฤษฎี ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 20 คน นาผลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (
αcoefficient) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0. 92 คณะ
ผู้ทาวิจัยจึงได้นาไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหาความถี่ เกี่ยวกับ
รายการข้อคาถามของแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่เป็นรายละเอียดส่วนตัวของนักศึกษาแล้ว นามาคานวณ และหาค่าร้อยละจาก
จานวนข้อมูลทั้งหมดหาค่าสถิติพื้นฐานของสภาพปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนและตัวแปรอิสระที่ทาการศึกษา
โดยห่าค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบ ถามแต่ละรายการ แล้วนามาประเมินระดับปัญหา โดยใช้เกณฑ์
ดั้งนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับปัญหา
1.00-1.50 น้อยที่สุด
1.51-2.50 น้อย
2.51-3.50 ปานกลาง
3.51-4.50 มาก
4.51-5.00 มากที่สุด
ผลการศึกษา
1.ผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษานักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่
สวนสุนันทาระดับปริญญาตรี วิชาชีวเคมีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 1 จานวนร้อยละประชากรจาแนกตามเพศ
ตัวแปร(เพศ)
ชาย

จานวน ( N= 125)
14

ร้อยละ
11.2

หญิง

111

88.8

จากตารางที่ 1 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 125 คน จาแนกสถานภาพตามตัวแปรอิสระดังนี้ นักศึกษา
ชายจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 นักศึกษาหญิงจานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8 จากกลุ่มประชากรดังกล่าว
เป็นนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย
2.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตารางที่ 2ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม
N=125
x̄

S.D.

1. ด้านการเรียนของนักศึกษา

4.35

.44

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
มาก

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน

3.96

.41

มาก

3. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

4.25

.39

มาก

4. ด้านการประเมินผลการเรียน

3.99

.31

มาก

5. ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

3.92

.37

มาก

4.25

.64

มาก

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมี

รวม

จากตารางที่ 2 แสดงว่าโดยภาพรวมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̄=
4.25, SD = .64)

668

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ตารางที่ 3ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อของระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
วิชาชีวเคมี ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการเรียนของ
นักศึกษา
N= 125
x̄

S.D.

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์

1.ขาดความรู้พื้นฐานในวิชาชีวเคมี

4.04

.96

มาก

2.ขาดความเข้าใจประเด็นสาคัญที่อาจารย์สอน

4.06

.53

มาก

3.ขาดความกล้าในการถามปัญหาเมื่อยังไม่เข้าใจ

4.09

.84

มาก

4.ขาดความสามารถในการอ่านตาราภาษาอังกฤษ

4.10

.77

มาก

5.ขาดเทคนิคการอ่านและการจับประเด็นสาคัญๆจากการอ่าน
6.ขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียนระหว่างนักศึกษา

3.92
3.79

.86
.87

มาก
มาก

7.ขาดการทบทวนและทาแบบฝึกหัดอย่างสม่าเสมอ

4.40

.58

มาก

8.ขาดสมาธิในการเรียน
9.มีปัญหาในการทาแบบฝึกหัดและศึกษาค้นคว้าตามที่อาจารย์กาหนด

4.09
3.87

.87
.85

มาก
มาก

10.มีภาระหน้าที่อื่นๆนอกเหนือการเรียนทาให้เรียนได้ไม่เต็มที่
รวม

4.02
4.35

.68
.44

มาก
มาก

1.ปัจจัยด้านการเรียนของนักศึกษา

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาชีวเคมีจาแนกรายด้าน พบว่า ในภาพรวมของด้านการเรียนของ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̄= 4.35, SD = .44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การขาดการทบทวนและทาแบบฝึกหัด
อย่างสม่าเสมอปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาชีวเคมีมากที่สุด (x̄= 4.40, SD = .58)
ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อของระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
วิชาชีวเคมี ภาคทฤษฎีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน
อาจารย์ผู้สอน
N=125
2.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านอาจารย์ผู้สอน
ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
S.D.
x̄
ผลสัมฤทธิ์
3.02
.25
ปานกลาง
1.เรียงลาดับเนื้อหาวิชาที่สอนไม่ดี
2.เตรียมการสอนไม่ดี

2.82

0.89

ปานกลาง

3.ขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา
4.สอนโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษา
5.ขาดการใช้แรงจูงใจ

3.17

0.75

ปานกลาง

3.51
3.52

0.86
0.81

มาก
มาก
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N=125
2.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านอาจารย์ผู้สอน

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
6.ขาดทักษะการนาบทเรียนมาสัมพันธ์กับชีวิตจริง
3.57
0.90
มาก
3.61
0.89
มาก
7.ไม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือถามปัญหา
8.ไม่เป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่กล้าไปพบ
3.84
0.87
มาก
9.ให้เวลานักศึกษาได้ปรึกษานอกเวลาเรียนน้อย
3.38
0.78
ปานกลาง
รวม
3.96
0.41
มาก
จากตารางที่ 4
แสดงว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านอาจารย์ผู้สอนระดับมาก
(x̄ = 4.56, SD = .41)
x̄

S.D.

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อของระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชา
ชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน
N=125
3.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
S.D.
x̄
ผลสัมฤทธิ์
3.97
0.84
มาก
1.อาจารย์มุ่งเน้นเนื้อหาจนทาให้เกิดความเครียดต่อการเรียน
2.นักศึกษามีโอกาสศึกษาค้นคว้าตามความสนใจน้อย
3.ขาดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนระหว่าง
นักศึกษา

4.02
3.78

0.80
045

มาก
มาก

4.ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่น่าสนใจในห้องเรียน
5.นักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมที่ภาควิชาจัดให้
6.นักศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารย์
7.รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนขาดความหลากหลาย
รวม

3.91

1.03

มาก

4.05
3.98

0.49
0.76

มาก
มาก

4.04
4.25

0.83
0.39

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 แสดงว่าภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับมาก (x̄ = 4.25, SD = .39)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมที่ภาควิชาจัด
ให้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีวเคมี มากที่สุด (x̄ = 4.05, SD = .49)
ตารางที่ 6ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อของระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาชีวเคมี
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้านการประเมินผลการเรียน
N=125
4.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินผลการเรียน
ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
S.D.
x̄
ผลสัมฤทธิ์
3.60
0.85
มาก
1.ข้อสอบไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน
3.77
0.91
มาก
2.คาถามในข้อสอบไม่ชัดเจน
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N=125
4.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินผลการเรียน

x̄

S.D.

3.ข้อสอบไม่เหมาะสมกับเวลาที่กาหนดให้

3.83

0.87

ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์
มาก

4.จานวนครั้งในการสอบเก็บคะแนนมีน้อย

3.96

0.97

มาก

3.90

0.87

มาก

4.07

0.92

มาก

7.ข้อสอบมีความยาก

3.92

0.97

มาก

8.เขียนตอบข้อสอบอัตนัยไม่เป็น

4.29

0.87

มาก

3.52

0.79

มาก

3.99

0.31

มาก

5.การแบ่งคะแนนในแต่ละเนื้อหาไม่เหมาะสม
6.เนื้อหาในการสอบแต่ละครั้งมีมาก

9.นักศึกษารู้ผลคะแนนสอบย่อยช้า
รวม

จากตารางที่ 6แสดงว่าภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับมาก (x̄= 3.99, SD = .31)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนมากที่สุด
คือการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยไม่เป็น(x̄= 4.29, SD = .87)
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อของระดับปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาชีวเคมี
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน
N=125
5.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อ
S.D.
x̄
ผลสัมฤทธิ์
4.04
0.79
มาก
1.ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม
2.ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด
3.การบริการให้ยืมหนังสือไม่สะดวก
4.สื่อช่วยค้นคว้าของห้องสมุดไม่ดีพอ
5.หอสมุดปิดบริการเร็วเกินไปทาให้มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าน้อย
6.ตาราหรือเอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหายากอ่านไม่เข้าใจ
7.สถานที่นั่งอ่านหนังสือในบริเวณมหาวิทยาลัยมีไม่เพียงพอ
8.จานวนนักศึกษาในห้องเรียนมีมากเกินไป
9.ห้องเรียนไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การระบายอากาศไม่ดี มีเสียง
รบกวน เป็นต้น
10.ไม่ได้รับการแนะแนวในการเรียนจากอาจารย์ทปี่ รึกษา
รวม
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4.04
3.78
3.91
4.07
4.15
4.03
3.97

0.84
0.87
0.86
0.90
0.95
0.79
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.80

0.88

มาก

4.10

0.83

มาก

3.92

0.37

มาก
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จากตารางที่ 7แสดงว่าภาพรวมนักศึกษามีความเห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับมาก (x̄= 3.92, SD = .37)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตาราหรือเอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหายากอ่านไม่
เข้าใจเป็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมากที่สุด (x̄= 4.15, SD = .95)
สรุปและอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรวมมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และจากการวิจัยพบว่า ด้านการเรียนของนักศึกษาเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามากที่สุดและ
ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาน้อยที่สุด โดยจาแนกเป็นราย
ด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยด้านการเรียนของ
นักศึกษา (x̄= 4.35, SD = .44)และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การขาดการทบทวนและทาแบบฝึกหัดอย่างสม่าเสมอ
(x̄= 4.40, SD = .58) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษามากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับ Lindgren,
(1975) กล่าวว่า เหตุผลที่นักเรียนประสบความสาเร็จในการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติตนทางการเรียนของนักศึกษาเองและ
จากการศึกษาของ Duckworth and Seligman, (2005) พบว่า การมีวินัยในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2. ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านอาจารย์ผู้สอน
เป็นปัจจัยที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในระดับมาก
(x̄ = 4.56, SD = .41)และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าไม่เป็นกันเองกับนักศึกษาเป็นเหตุให้นักศึกษาไม่กล้าไปพบ
(x̄ = 3.84, SD = .87)เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษามากที่สุดสอดคล้องกับรวงดี ชีวะสุท
โธ (2555)พบว่า คุณภาพการสอนของอาจารย์ตามความคิดเห็นของนักศึกษาสอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเรียนของ
นักศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างและเป็นผู้ถ่ายทอดความรูท้ ี่ดี จึงทาให้
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของด้านอาจารย์ผู้สอนนอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนควรมีแนวปฏิบัติในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
เรียนด้านแรงจูงใจในการเรียนและลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักศึกษาซึ่งส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
3.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นปัจจัยที่มีผลให้การเรียนในวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาลโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 4.25, SD = .39)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักศึกษาไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมที่ภาควิชาจัด
ให้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาชีวเคมี มากที่สุด (x̄ = 4.05, SD = .49)สอดคล้องกับการศึกษาของสาราญ จู
ช่วย,อาภาภรณ์ดิษฐเล็ก และอมรรัตน์ คาบุญ (2552) พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะการเตรียมเนื้อหาก่อนสอน การเตรียมสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการสื่อสารเนื้อหาของอาจารย์
ผู้สอนในลักษณะการนาเข้าสู่บทเรียน การถ่ายทอดความรู้ความชานาญ การใช้สื่อการสอน การเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับสื่อการ
สอน ความสามารถในการสอนและการตรงต่อเวลา
4.ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมินผลการเรียน
ปัจจัยด้านการประเมินผลการเรียน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวเคมีของนักศึกษาพยาบาล
โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก(x̄= 3.99, SD = .31)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกิจกรรมการ
เรียนมากที่สุด คือการเขียนตอบข้อสอบอัตนัยไม่เป็น(x̄= 4.29, SD = .87)ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวดี เปรมวิชัย (2551) ทาการวิจัย
เรื่องการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนการวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงค่าความตรง ความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินและปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู-อาจารย์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันให้เหมาะสมมากขึ้น
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5.ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาชีวเคมี
ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท1ี่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาระดับน้อยที่สุดในทั้ง 5 ด้าน เมื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อพบว่านักศึกษามี
ความเห็นว่าปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92, SD = .37) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าตาราหรือเอกสารประกอบการเรียนมีเนื้อหายากอ่านไม่เข้าใจ (x̄ = 4.15, SD = .95)ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมพร ศิลป์สุวรรณ์.(2535). ที่พบว่าเรื่องที่มีปัญหามากคือ เอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็นภาษาไทยมีน้อยมีเนื้อหายาก
อ่านไม่เข้าใจ ดังนั้น ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยคณะผู้ทาวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าในการถามปัญหาเมื่อยังไม่เข้าใจ
2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักและ
กฏเกณฑ์การฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งสามารถจะนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเพื่อที่จะสามารถจับประเด็น
สาคัญจากการอ่านได้
3.ควรจัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาเสริมความรู้พื้นฐานของนักศึกษา โดยเน้นทักษะการอ่าน
4.ในการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บรรลุตามจุดประสงค์ของบทเรียนนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนควรจะร่วมมือกัน เพื่อ
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
1.ควรศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ เช่นด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ในวิชาอื่นๆ
2.ควรศึกษาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
กิตติกรรมประกาศ
รายงานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดีโดยได้รับคาปรึกษาจาก ผศ.ดร
. บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้กรุณาให้แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในการทา
วิจัยครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้สนับสนุนทุนในการดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอบคุณผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกท่าน ที่ให้
ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างดียิ่ง
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ยาตารับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตาราและคัมภีรก์ ารแพทย์แผนไทย
Thai Traditional Medicine Recipes Used for The Treatment of Stroke
in Thai Traditional Medicine Treatises and Scriptures
พิเชษฐ์ ชัยประทุม1 และสรรใจ วิริยเวชกุล2
1

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ง นี้มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึกษา รวบรวมต ารับ ยาและศึ กษาหลั กการใช้ ยาสมุ นไพรรักษาลมอั มพฤกษ์
อั มพ าต มี รู ป แ บ บ การ ศึ ก ษา เ ป็ นกา ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภ าพ ( QualitativeResearch) โ ด ย การ สั ม ภ าษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(Indepth\interview)โดยนาข้อมู ลมาวิ เ คราะห์ ผลการศึ กษาพบว่ าแพทย์ แผนไทยรั กษาลมอั มพฤกษ์ อั มพาตมี การใช้ ย า
ทั้งหมด 7ตารับ มีสมุนไพร 69ชนิดพบว่าสมุนไพร สมอไทยใช้ในตารับยารักษาลมอัมพฤกษ์ อัมพาตมากที่ สุ ด สมุ นไพรที่
รวบรวมได้แบ่งตามรสยาได้ 6 กลุ่มคือ กลุ่มยาขับลม เป็นยารสเผ็ดร้อน ใช้ในการขับลม เพื่อให้ลมในร่างกายพัดสมดุลกัน ช่วย
เพิ่มไฟย่อยอาหาร กลุ่มยาบารุงเส้นเอ็น จะกระตุ้นเส้นเอ็นที่หย่อนทางานได้ปรกติกลุ่มยาบารุงธาตุ จะมีรสร้อน ช่วยให้ธาตุทั้ง
สี่สมดุลโดยเฉพาะธาตุลม กลุ่มยาแก้ไข้ จะมีรสขม ช่วยลดความร้อนในร่างกาย กลุ่มยาช่วยให้เจริญอาหาร มีรสขม จะช่วยให้
ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น ไม่อ่อนเพลีย กลุ่มยาระบาย จะช่วยระบายของเสียออกจากร่างกาย การตั้งตารับยารักษา
ลมอัมพฤกษ์ อัมพาตตามหลักการแพทย์แ ผนไทย จะต้อ งประกอบด้วยตัวยาตรง คือสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ ขับลม บ ารุงธาตุ
บารุงเส้นเอ็น ส่วนตัวยาช่วยได้แก่สมุนไพรที่ออกฤทธิ์ลดไข้ ช่วยระบาย และเจริญอาหาร ผลการศึกษานี้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ
เบื้องต้นที่จะนาใช้ในการพัฒนายารักษาลมอัมพฤกษ์ อัมพาตจากองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยซึ่ งเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
แก้ปัญหาโรคเรื้อในระบบสาธารณสุขของประเทศ
คาสาคัญ : คัมภีร์,ตาราการแพทย์แผนไทย , อัมพฤกษ์ , อัมพาต, ยาตารับ
Abstract
This study aimed to investigate. Collect and study the use of herbal medicine treatment, a form
of paralysis wind study. The Qualitative Research (Qualitative Research) by in-depth interviews The data
were analyzed. The study found that medical treatment wind paralysis Thailand. Paralytic drugs are used
all seven recipes with herbs, 69 species of herbs found. Thailand anchor used in traditional medicines
wind paralysis. Most paralysis Herbal medicines were collected by six groups flavor carminative medicine
spicy. To expel The wind blows to the body in balance. Improves digestive fire The tonic tendon To
stimulate the tendon normal erectile function. The group will taste hot mineral tonics help balance the
four elements, especially the wind. The aspirin to reduce the bitter body heat. The appetite bitter
medicine to help patients eat more, not fatigue the laxative to help drain the waste out of the body. The
drug treatment wind paralysis. Paralyzed by the principles Medical Thailand This must include drugs
Periodic maintenance is carminative herb ingredients nourish the tendons. Personal saving medicines,
including herbal laxative, antipyretic activity and appetite. This study is a primary prerequisite to the
development of medicines wind paralysis. Paralyzed from the knowledge of traditional medicine in
Thailand, which is one option to resolve chronic diseases in public health system of the country
Keywords : Paresis Paralysis , Thai Traditional Doctor ,Herb
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บทนา
ปัจจุบันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต Stroke หรือ Cerebrovascular disease เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญทั่วโลก
โดยมีอัตราการตายเป็นอันดับ 2 ของประชากร รองจากโรคหัวใจ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกประมาณการในแต่ละปีมี
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากกว่า 15 ล้านคนทั่วโลก พบว่ามีความพิการถาวร 5 ล้านคน เสียชีวิต 5 ล้านคน คาดว่าในปี
พ.ศ. 2558 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เป็น 6.7 ล้านคน (Mackay J,Mensah GA, editor,2014 ) จากสถิติสาธารณสุขพ.ศ.2553
(Public Health Statistics A.D.2010)พบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประชากร (20.6 รายต่อประชากรหนึ่งแสน) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องกับรายงานการศึกษาที่เป็นการศึกษา
ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกและพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย (Ministry of public health,2002) จากการรายงานสถิติสาธารณสุขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราตาย
ด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2544 คือ 18.2 ต่อมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.
2553 เป็น 27.5 และในปี 2552 พบว่า 10 ลาดับแรกของการตายในประชากรไทย ด้วยโรคหลอดเลือดสมอง นาขึ้นมาอยู่ใน
ลาดับ 1 ในประชากรทั้งเพศชายเพศหญิง (กระทรวงสาธารณสุข , สานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค.2555) ขณะนี้โรคหลอด
เลือดสมอง เมื่อเปรียบเทียบอัตราการตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคหลอดเลือดสมองรายภาคในประเทศไทย ปี 2553 เรียง
จากมากไปน้อย พบดังนี้ กรุ งเทพ ฯ 39.6 ภาคกลาง (ไม่ร วมกรุงเทพ ฯ) 35.5 ภาคเหนือ 30.2 ภาคไต้ 20.2 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 (กระทรวงสาธารณสุข,2553) ข้อมูลจากผลการสารวจค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในปี
พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่า ปี พ.ศ.2549 มีค่าใช้จ่าย 31,603 บาท/รายปี พ.ศ.2550 มีค่าใช้จ่าย 43,953 บาท/รายปี และปี
พ.ศ.2551 มี ค่ า ใช้ จ่า ย 46,524 บาท/รายปี (สถาบั น ประสาทวิ ท ยา.2553) องค์ ก ารอั ม พาตโลก (World Stroke
Organization: WSO)ขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก
การรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยยาสมุนไพรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ได้มีนโยบาย โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยงานสาธารณสุข
ของรัฐ ขณะนี้ได้ผลักดันกาหนดรายการยาสมุนไพรทั้งยาเดี่ยวและยาตารับให้ยาสมุนไพรอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้
หน่วยงานสาธารณสุข ของรั ฐได้ใ ช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเก็บป่ วยของคนไข้ที่มารักษาอยู่ ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลควบคู่กับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน การนายาสมุนไพรมาใช้ในการรักษา เพราะยาสมุนไพรเป็นภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยพบได้ตามคัมภีร์ใบลานและตาราแพทย์แผนไทยที่ใช้มา
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้การให้การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วยยาสมุนไพรที่เป็นยาตารับก็ยังเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ ป่ วย และส่ วนใหญ่ ก็เ คยเข้ า รั บ การรั กษากั บ แพทย์ แ ผนปั จจุ บั นมาก่ อนทั้ ง นั้ น และก็ ยั ง ต้ องดิ้ นรนเพื่ อยาสมุ น ไพรมา
รับประทานด้วยความคาดหวังว่าจะหายจากโรคหรืออาการจะดีขึ้น แต่ด้วยข้อจากัดเรื่ององค์ความรู้ในการรักษาโรคของแพทย์
แผนไทยที่ยังขาดการบันทึกอย่างเป็นระบบ ทาให้สังคมยังไม่ยอมรับเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวหากไม่มีผู้รวบรวมหรือสืบ
ทอดองค์ความรู้ไว้ หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกในอนาคตต่อไป อาจทาให้
ภูมิปัญญาของไทยด้านนี้สูญหายไปจากสังคมไทยในที่สุด
จากปัญ หาดัง กล่ าวจึง นามาสู่แ นวคิด ในการจั ดการถอดความรู้ เกี่ ยวกับ ยาตารับ ที่ใ ช้ใ นการรักษาโรคอั มพฤกษ์
อัมพาตที่มีอยู่ในตาราพระโอสถพระนารายณ์และตาราการแพทย์แผนไทยเดิม ในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร ตั้งแต่
เรื่องของจานวนยาตารับ ชนิดของสมุนไพร สรรพคุณของตัวยา วิธีการใช้ มีสาระสาคัญอะไรบ้าง ข้อค้นพบหรือบทเรียนใน
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะ
ได้นาไปวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาให้ยาตารับยกระดับมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อนาใช้ในการรักษาโรคนี้ให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมในการใช้ยาตารับให้มากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยเรื่องนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ยังมีตัวอย่างการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบและสร้างความเชื่อมั่นในศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยให้มากยิ่งขึ้นไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาตารับยาที่ใช้ในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องในตาราพระโอสถพระ
นารายณ์และตาราการแพทย์แผนไทยเดิม
2. เพื่อรวบรวมตารับยา และสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
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3. เพื่อวิเคราะห์ตารับยา เช่น รสยาสมุนไพรโครงสร้างตารับยา รูปแบบการปรุงยาสรรพคุณของตารับยาในตารา
พระโอสถพระนารายณ์และตาราการแพทย์แผนไทยเดิม
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
อัมพาต หมายถึง อาการที่อวัยวะบางส่วนตายเช่ นแขนขาตายไปกระดิกไม่ไ ด้ อัมพฤกษ์หมายถึงอาการที่ อวัยวะ
บางส่วนอ่อนแรง(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)
องค์การอนามัยโลก ให้คาจากัดของโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง กลุ่มอาการที่ประกอบด้วยลักษณะความผิดปกติของระบบ
ประสาทที่เกิดขึ้นทันทีทันใด มีอาการหรืออาการแสดงอยู่นานกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่รวมถึงการบาดเจ็บ การติดเชื้ อ เนื้องอก
และโรคอื่น ๆ ของสมอง และไม่รวมภาวะ Transient ischemic attacks (TIA)(World Health Organization [WHO],
2002)
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, CVA หรือ Stroke) เป็นโรคทางระบบประสาทที่เกิดจากความ
ผิดปกติของหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นอย่างทันที ทาให้สมองหยุดทางานไปอย่างเฉียบพลัน กระทาให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต (ปิ
ยะวรรณ เชี่ยวธนะกุล, 2555)
โรคลมอัมพาต หมายถึง อาการแขนขาอ่อนแรงหรืออวัยวะภายนอกอื่นๆ ทาร่างกายส่วนนั้นไม่สามารถเคลื่อนไหว
ได้หรือการเคลื่อนไหวได้น้อย อาการนี้เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ทาให้เนื้อสมอง
บางส่ ว นที่ ท าหน้ าที่ ค วบคุ มการท างานของร่ างกายหยุ ด สั่ ง การและท าให้ อ วั ย วะส่ วนนั้ นตายไป ชื่ อภาษาไทยโรคลม
อัมพาต โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมปัจจุบัน อัมพาตครึ่งซีกชื่อภาษาอังกฤษ Stroke, (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ,2551)
ความหมายของลมอัมพฤกษ์ อัมพาตทางการแพทย์แผนไทย
พจนานุ กรมศั พ ท์ แ พทย์ แ ละเภสั ช กรรมไทย ฉบั บ ราชบั ณฑิ ต ยสถาน (2556,น.499) อั มพฤกษ์ (อามะพฤกษ์ )
หมายถึ ง เส้ นเหนื อสะดื อที่ต่ อเนื่องจากเส้นสุ มนา การทานและความผิ ด ปกติ ข องเส้ นนี้ จะสัมพั นธ์กับ เส้ นสุ มนา อัมพาต
หมายถึง ลมที่พัดจากปลายเท้าขึ้นไปทั่วตัวทาให้อวัยวะบางส่วน เช่น แขนขาตาย ลิ้นกระด้างคางแข็ง โรคชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมี
อาการอวัยวะบางส่วน เช่น แขนขาตาย ไม่มีความรู้สึก
อัมพาต (อามะวาตะ, อามะพาตะ) ความหมายเดิม คือ ลมหยาบ (อามะ = หยาบ, ดิบ / วาตะ = ลม) ในคัมภีร์ให้
คาอธิบายว่าหมายถึง ลมที่เกิดแต่ปลายเท้า ขึ้นไปกระทบสมองอาจทาให้เส้นโลหิตในสมองแตกกลายเป็นลมอัมพฤกษ์ -อัมพาต
ได้และหากรุนแรงอาจถึงตายได้(สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
พระคัมภีร์โรคนิทานเป็นตาราที่กล่าวถึงความผิดปกติของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ประกอบด้วย ธาตุดิน 20 ธาตุน้า
12 ธาตุลม 6 ธาตุไฟ 4 เมื่อเกิดการสูญเสียของธาตุในร่างกายจะไม่สูญเสียพร้อมกันทั้ง 4 ธาตุแต่จะขาดไปทีละธาตุ ตามช่วง
ฤดู ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ฤดูใน 1 ปี บอกรายละเอียดอาการเจ็บป่วย และธาตุใดกาเริบ หย่อน พิการ และมียาช่วยแก้อาการ
เจ็บไข้ในแต่ละธาตุ นอกจากนั้นยังมีตารายาบารุงธาตุและประจาธาตุแต่ละธาตุ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชยันต์ พิเชียรสุนทรและคณะ โรคความดันโลหิตสูงในเชิงทฤษฎีการแพทย์แผนไทยผลการศึกษาพบว่ามีในตารายา
แผนโบราณที่ใช้ในการวิจัยนี้รวม 4 ชุด ได้แก่ตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง ตาราเวชศึกษาของพระยาพิษณุประสาท
เวช คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ และตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ในจานวนนี้มี 3 ชุด คือตารา
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ และตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
มีโรคและอาการ 5 ประการอันน่ าจะเกี่ยวข้ องหรือเชื่อมโยงได้กับ โรคความดั นโลหิตสูง ได้แก่ ลมขึ้ นเบื้องสูง ลมอัมพฤกษ์
อัมพาต ลมอังคมังคานุสารีวาตาแตก สมองศีรษะพิการเดือน 2,3,4 และสันนิบาตลมปะกัง และตาราให้ยาแก้ไว้รวม 16 ขนาน
วัชรมน ยุทธยิ่งยงค์ การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต กรณีศึกษา: วัดทุ่ง
บ่อแป้น จังหวัด ลาปาง ผลการศึกษาพบว่า การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ท างเลือกของผู้ ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ น
กระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์ รวม และการนาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ ใช้ร่วมกั บ แพทย์แผนปั จจุบัน ทั้ง การป้องกั น
เยียวยา ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต การดูแลดังกล่าวขึ้นอยู่กับร่างกายและอาการผู้ป่วย ผสมผสานการดุ
แลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกกับการดูแลรักษาความเจ็บป่วยจะช่วยให้ผู้ดูแลผู้ป่วย ตัวผู้ป่วยเอง และคนรอบข้างมีความ

677

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เข้าใจในอาการผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากที่สุด สามารถดารงชีวิตอยู่ในชีวิตประจาวันได้อย่า
เป็นปกติสุขภายใต้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก ดังนี้
1.อาศัยหลักศาสนาเป็นที่พึ่ง
2.การพูดคุยกับคนรอบข้าง
3. การใช้สมุนไพร
การกายภาพบาบัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป
นิลเนตร วีระสมบัติและคณะ การใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน: กรณีศึกษาเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาผลการศึกษาพบว่า มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลเป็นไปตามเป้าหมาย ใน
สถานีอนามัยเครือข่ายมีแนวโน้มสูงขึ้น นโยบายด้านการใช้ยาเอื้อต่อการใช้ยาในเครือข่ายแต่ไม่มีนโยบายชัดเจนในกลุ่มแพทย์
แผนปั จจุบัน ขาดกการประชาสั มพันธ์ เชิงรุ กในสถานบริการและชุมชน ผลการใช้ยาสมุนไพรพบว่าช่ วยรักษาและบรรเทา
อาการให้ดีขึ้น ปลอดภัยและผลข้างเคียงน้อย
วิสาข์ วัชระศิริบันลือ และ ศุภร วงศ์วทัญญู ปัจจัยที่มีความสามารถของผู้ดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
ผลการวิจัยพบว่าสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยและการสนับสนุนของผู้ดูแลและครอบครัวที่ให้แก่ผู้ป่วยเป็นตัวแปรที่
สาคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยให้รับประทานยาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Descriptive Research) ยาตารับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต
ในคัมภีร์ ธาตุพระนารายณ์ ฉบับใบลานและตาราการแพทย์แผนไทย เพื่ อถอดองค์ความรู้ที่ได้ให้ มีความสอดคล้องตรงกั บ
ค าถามการวิ จัย และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ในการรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง เอกสาร
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เกณฑ์ในการคัดเลือกตาราการแพทย์แผนไทยดังนี้
1.1ตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 เรียบเรียงโดย พระยาพิศณุประสาทเวช ปี ร.ศ. 128
1.2 ตาราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับอนุรักษ์ เล่มที่ 1) เรียบเรียงโดยมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์
ไทยเดิมและโรงเรียนอายุรเวทธารง สถานการณ์แพทย์แผนไทยประยุกต์
1.3 ตารายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เรียบเรียงโดย พ.ศ. 2505
1.4 ตาราพระโอสถพระนารายณ์
1.5 ประมวลสรรพคุณยาไทย ภาค 1 เรียบเรียงโดยสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ สานักวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) พ.ศ.
2521
2. การคัดเลือกตาราการแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์ดังนี้
2.1 การคัดเลือกคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ฉบับใบลานที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดจานวน 1 ฉบับ
2.2 การนาคัมภีร์และตาราการแพทย์แผนไทยถ่ายเอกสาร
2.3 การวิเ คราะห์ ข้อมู ลและตรวจสอบความเนื้ อหาให้ต รงตามจุ ดประสงค์ที่ นักวิ จัยต้ องการ ตรวจสอบ
ความถู กต้ องของภาษาและแนวคิด ทฤษฎีการแพทย์ แ ผนไทยในคั มภี ร์ และตาราการแพทย์ แผนไทยโดยให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต) และดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคา ผู้เชี่ยวชาญชานาญการทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็นผู้
ตรวจสอบแนวคิด
2.4 การนาเนื้อหามาคัดแยกสมุนไพรและวิเคราะห์หาความถี่ของสมุนไพร ตรวจสอบความถูกต้องของสมุนไพรในคัมภีร์และ
ตาราการแพทย์แผนไทยโดยอาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุทธยา
แหล่งข้อมูล
1. หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร
2. สานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
3. หอจดหมายเหตุ สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
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5. ห้ องสมุดสถาบั นวิจัยการแพทย์แ ผนไทย กรมพัฒ นาการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
6. หอสมุดกลางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ห้องสมุดสตางค์มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แบบบันทึกข้อมูล
2. สมุดบันทึก
3. เทปบันทึกเสียง
4. กล้องถ่ายภาพ
5. กล้องวีดีทัศน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต โดยการใช้แนวคาถามปลายเปิด ผู้วิจัยเป็นผู้จดนักวิจัยได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการต่าง ๆ คัมภีร์และตาราทางแพทย์แผนไทย
ทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต
2. นาเอกสารที่ค้นคว้าศึกษามาศึกษาแนวคิดททฤษฎีการใช้ตารับยารักษาอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อทากรอบ
แนวคิดการวิจัยแล้วนาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญทางแพทย์แผนไทย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้อมูล
ผลการวิจัย
ยาตารับ รั กษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในต าราและคั มภีร์ การแพทย์ แ ผนไทยต ารับ ยาที่ ปรากฏในตารา
การแพทย์ไทยเดิม มีจานวน7ตารับ มีการใช้สมุนไพรที่มีความเหมือนกันและต่างกันที่ปรากฏในคัมภีร์โรคนิทาน คัมภีร์ธาตุ
วิภังค์คัมภีร์ชวดารและคัมภีร์กษัย
จากการศึกษาหลักการใช้ ยาสมุนไพรอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในต าราและคัมภี ร์การแพทย์แ ผนไทยทั้ง 7
ตารับ พบว่าการตั้งตารับยาสาหรับผู้ป่วยโรคนี้จะต้องประกอบด้วยตัวยาหลักคือ สมุนไพรที่มีรสร้อนซึ่งช่วยในการรักษาอาการ
ลมอัมพฤกษ์ อัมพาตโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เพื่อทาหน้าที่ ขับลม บารุงธาตุ บารุงเส้นเอ็น ส่วนตัวยา
ช่วย ได้แก่ สมุนไพรที่มีออกฤทธิ์เพื่อช่วยรักษาไข้ ช่วยระบาย เจริญอาหาร ซึ่งการใช้ยาสมุนไพรรวบรวมได้ทั้งหมด 6 กลุ่มคือ
1. กลุ่มขับลม ส่วนใหญ่เป็นรสยาเผ็ดร้อนเช่น พริกไทย กระวาน กานพลู ขิง ข่า เจตมูลเพลิง สะค้าน เทียนทั้งห้า
เป็นต้น การรักษาลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในทฤษฏีการแพทย์แผนไทยกล่าวว่า “อัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากลมในร่างกาย คื อลม
พัดขึ้นเบื้องสูง(อุทังคมาวาตา) และลมพัดลงเบื้องต่า(อโธคมาวาตา) พัดไม่สมดุลกัน” จึงต้องใช้ยารสร้อนในการขับลม เพื่อให้
ลมในร่ างกายพั ดสมดุล กั น และนอกจากนี้ ยารสร้ อนยั งมี ฤ ทธิ์ ใ นการเพิ่ มไฟย่อยอาหาร เนื่ องจากผู้ ป่ วยกลุ่มนี้ จะไม่ค่ อย
เคลื่อนไหวร่างกาย ทาให้เกิดลมในท้อง ทาให้ท้องผูก ยาสมุนไพรรสร้อนจึงช่วยในการเผาผลาญอาหาร และอาหารดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายได้ดีขึ้น ส่งผลให้ระบบขับถ่ายทาให้ขับถ่ายได้คล่องขึ้น
2. กลุ่มยาบารุงเส้นเอ็น ได้แก่ แก่นขี้เหล็ก แสมสาร เถาเอ็นอ่อน โคคลาน เป็นต้นทางแพทย์แผนไทย เชื่อว่าเส้นเอ็น
เป็นทางเดินของลม เมื่อลมเดินไม่สะดวกจะทาให้ร่างกายไม่ค่อยเคลื่อนไหวส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม การให้ยาบารุง
เส้นเอ็นก็จะไปกระตุ้นให้เส้นเอ็นที่หย่อนทางานได้ปรกติ
3. กลุ่มยาบารุงธาตุ ได้แก่ ยารสร้อน เช่น ช้าพลู ขิง พริกไทย ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ โกศเขมา เป็นต้น เนื่องจาก
ผู้ป่วยลมอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดิน น้า ลม ไฟ ในร่างกาย ไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะธาตุลม ดังนั้นการปรับ
ธาตุในร่างกายในร่างการถือเป็นเรื่องสาคัญ สมมารถอธิบายด้วยหลักการธาตุทั้งสี่ เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดการกาเริบ พิการหรือ
หย่อน จะส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จึงปรับธาตุให้สมดุลแล้วร่างกายก็จะเป็นปรกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
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4. กลุ่มยาแก้ไข้ ได้แก่ ยารสขม เช่น โกฐทั้งห้า เทียนทั้งห้า จันทน์ทั้งสอง ใบมะกา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ใน
ร่างกายจะมีความร้อนมากเนื่องจากไม่ค่อยเคลื่อนไหว ท้องผูกไม่ขับถ่าย จึงต้องใส่สมุนไพรรสขมในตารับยาเพื่อป้องกันไว้ก่อน
5. กลุ่มยาช่วยให้เจริญอาหาร ส่วนใหญ่มีรสขม ได้แก่ แก่นขี้เหล็ก พริกไทย เทียนข้าวเปลือก เนื่องจากผู้ป่วยลมอัม
พฤกษ์ อัมพาต จะไม่อยากอาหารเนื่องจากวิตกกังวลในอาการของตนเอง เกิดความเครียด หงุดหงิด ถ้าปล่อยไว้นานวันจะทา
ให้ผู้ป่วยอ่อนเพลีย ไม่มีแรง จึงต้องใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยให้ผู้ป่วยอยากอาหาร
6. กลุ่มยาระบาย ได้แก่ สมอไทย ยาดา ผู้ป่วยลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ทุกคนจะมีปัญหาการขับถ่าย ทั้งถ่ายอุจจาระ
และปัสสาวะ บางคนอาจควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ ทาให้เคลื่อนไหวน้อย จึง
เป็นการเสริมให้ผู้ป่วยท้องผูกมากขึ้น ทาให้อาจมีปัญหาการคั่งค้างของอุจจาระ ปัสสาวะ ส่งผลทาให้เกิดการติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะได้ง่ายขึ้น บางคนอาจจะท้องผูกรุนแรงจนกลายเป็นริดสีดวงทวาร จึงต้องใช้สมุนไพรกลุ่มยาระบายในตารับยาเพื่อ
ระบายของเสียออกจากร่างกาย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่ายาตารับรักษาอาการลมอัมพฤกษ์ อัมพาต ในตาราและคัมภีร์การแพทย์แ ผนไทยแนวคิด
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและคัมภีร์ชวดาร ที่กล่าวว่าเกิดจากลมอโธคมาวาตาและลมอุทังคมาวาตาพัดมาระคนกันทาให้โลหิต
นั้นร้อนดังไฟ อันเกิดได้วันละ 100 หน อาการทั้ง 32 อาการก็จะพิกลจากภาคที่อยู่ เตโชธาตุก็ มิปกติ ยาตารับการรักษาจะมี
การใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 7ตารับมีสมุนไพรทั้งหมด 99 ชนิด ซึ่งสมุนไพรที่ใช้มีสรรพคุณที่รวบรวมได้แบ่งเป็น 6 กลุ่มคือ 1.
กลุ่ มขั บลม 2.กลุ่มยาบ ารุ งเส้นเอ็น 3.กลุ่มยาบ ารุ งธาตุ 4.กลุ่ มยาแก้ ไข้ 5.กลุ่ มยาช่ วยให้เ จริ ญ อาหาร และหลักการใช้ ย า
เหมือนกันคือในตารับยาที่แพทย์แผนไทยจ่ายให้ผู้ป่วย จะมีสมุนไพรกลุ่มขับลม บารุงธาตุ บารุงเส้นเอ็นเป็นตัวยาหลัก ส่วนตัว
ยาช่วยได้แก่ ช่วยรักษาไข้ เจริญอาหาร ช่วยระบาย ซึ่งสอดคล้องกับพระคัมภีร์ชวดาร ในการรักษาโรคลมจะประกอบด้วยตัว
ยาที่มีรสร้อน สุขุม ซึ่งเป็นรสยาแก้ในทางลมและพระคัมภีร์สรรพคุณกล่าว่าจะรักษาโรคอย่างใดขึ้นอยู่กับรสของสมุนไพรนั้นๆ
และหลักการปรุงยาตารับหนึ่งจะตัวยาหลายอย่างมารวมกันประกอบด้วยตัวยาหลัก ตัวยารอง ตัวยาประกอบ ทาให้การบาบัด
โรคและส่งเสริมให้สรรพคุณมีคุณภาพสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการพั ฒนาองค์ความรู้จากข้อจากัดของการได้ มาซึ่ง การได้ มาจากการบอกเล่า แพทย์ แผนไทยไม่มีการจด
บันทึก และไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ องค์ความรู้เรื่องตารับยาสมุนไพรอาจจะขาดหาย เลือนรางไปตามกาลเวลา ควรมี
การรวบรวมตารับยารักษาลมอัมพฤกษ์ อัมพาต และมีการจดบันทึก องค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร
2. ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการเพิ่มขอบเขตในการศึกษาให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ตารับยามากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องการสารวจความรู้ ความสามารถของแกนนาวัยรุ่นในจังหวัดสมุ ทรสงครามในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้ น
พื้นฐาน โดยใช้แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาปี2015 กลุ่มประชากรที่ใช้
ศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 80 ราย โดยใช้การสุ่มอย่าง
ง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้ วยแบบสอบถามข้ อมู ลทั่วไป แบบสอบถามความรู้ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามขั้นตอนของ
แนวทางช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาปี2015 และใช้สถิติบรรยายในการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยส่วนมากอยู่ในวัยรุ่นที่มีอายุ 17 ปี เป็นเพศหญิง 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60 เป็นเพศชาย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ผู้เข้าร่วมงานวิจัยไม่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100
คาสาคัญ: การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน วัยรุ่น จังหวัดสมุทรสงคราม
Abstract
This study was a survey of knowledge and performance with Basic Life Support Guideline in
Samut Songkram province. The conceptual framework was based on the 2015 American Heart Association
Guidelines Update for CPR and ECC. The study was the chosen by Sample Random Sampling from Senior
High School in Amphawa, Samut Songkhram province and population sampling of 80 persons. Data were
collected by using a demographic characteristics questionnaire.
The instrument used in research was a details- recording based on the 2015 American Heart Association
Guidelines. Data analysis was performed in term of percentages. From the results of the study on
knowledge and performance for basic life support process, it was found that samples were adolescents
mostly aged 17 years; they were all female 48 persons (60%) and male 32 persons (40%). Neither sample
never step on resuscitation nor performance on basic life support.
Keywords: BLS Basic Life Support adolescent Samutsongkram province
บทนา
การช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นแนวทางการช่วยเหลือพื้นฐานที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทุก 5 ปีตามแนวทางการช่วยฟื้นคืน
ชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ ในปี 2015 ในประเทศ
ไทยสมาคมแพทย์โ รคหัวใจแห่ งประเทศไทยเป็ นหน่วยงานที่เปิ ดอบรมและให้ ความรู้เ กี่ย วกั บการช่วยฟื้ นคื นชี พตามแนว
ทางการช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา จากการใช้แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพปี 2010 ที่
ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนการช่วยฟื้นคืนชีพสาหรับประชาชนด้วยการนวดหัวใจเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีค วามจาเป็นต้องช่วย
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หายใจ โดยต้องกดให้ลึกและมีความเร็วที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอน CAB เริ่มกดหน้าอก 30 ครั้ง โดยให้ความสาคัญกับการกดลึก
(อย่างน้อย 5 เซนติเมตร) และกดเร็ว (อย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที) ถอนมือจนสุด กดให้ต่อเนื่อง และห้ามช่วยหายใจมากเกินไป
ในผู้ประสบเหตุที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการจมน้า ในขณะเดียวกันยังคงให้เป็น ABC ในผู้ปุวยเด็กและผู้ปุวยที่หัวใจหยุดเต้นจาก
การจมน้า เช่ นกัน (American Heart Association, 2010) ทั้งนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการฝึกอบรมในปี 2010 โดย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจจานวน 13.1 ล้านคน (Anderson ML, et.al, 2013) จากประชากร 308,745,538 คน ในปี 2010 ใน
ประเทศไทยยังไม่พบสถิติอย่างเป็นทางการในการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในประชาชน นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ขณะนี้มีการปรับปรุงแนวทาง
ใหม่ในปี 2015 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการอบรมให้เยาวชนไทยมีความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้องจะช่วยลดอัตราการตายและลด
ความพิการได้มาก
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งเกษตรกรรมมีร่องสวนริมน้า มีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ตลาดน้าอัมพวา แต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยในเรื่องของการฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจสารวจนาร่องความสามารถของ
แกนนาวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงครามในกลุ่มนักเรียนชายมัธยมศึกษาที่มีอายุ 16-17
ปี ในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ความสามารถของวัยรุ่นในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อรวบรวมข้อมูลของความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานของแกนนาวัยรุ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจนาร่อง (Pilot Study) ความสามารถของแกนนาวัยรุ่นตามแนวทางการช่วยฟื้น
คืนชีพขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรสงครามโดยศึกษาตามตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาปี 2015 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ในอัมเภออั มพวา จังหวั ด
สมุทรสงคราม โดยลักษณะกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ มีอายุระหว่าง 16-17 ปี และยินดีเข้าร่วมงานวิจัย
การสุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนมัธยมปลายในโรเรียน พื้นที่อาเภออัมพวา จากการสารวจ ณ ปัจจุบันมี
ประชากรทั้งสิ้น 241 คน (ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนหน้าเวปไซด์ก่อนรวบรวมข้อมูล) ทาการสุ่มอย่างง่าย ได้จานวนประชากร
รวมทั้งสิ้น 80 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอายุ เพศ ประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรมการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
แบบสอบถามความรู้ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น พื้ น ฐาน ของสมาคมแพทย์ โ รคหั ว ใจ
แห่งประเทศไทย
กลุ่ มตัวอย่างในการศึ กษาครั้ ง นี้ ได้ รั บการพิ ทั กษ์ สิ ทธิ์ โ ดยโครงร่ างวิ จัย จะผ่ านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลดังนี้
1. ขอหนังสือจริยธรรมวิจัยในคน จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ขอหนังสือจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งถึงผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมแนบรายละเอียดของโครงการวิจัยและตัวอย่างเครื่อ งมือการวิจัยถึง
ผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณาเห็นชอบก่อนหลังจากนั้นผู้วิจัยจึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ผู้ วิจัย ส่ ง แบบสอบถามและประสานงานกั บ ฝุ า ยวิ ช าการโรงเรี ย นในการเก็ บ แบบสอบถามและเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามพร้อมทั้งเขียนคาชี้แจงในการแจกแบบสอบถามและวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ มประชากรโดยผู้วิจัย
เก็บทั้งหมด
5. ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจัดทาบัญชีรายชื่อพร้อมทั้งใส่รหัสกากับในแบบสอบถามแต่ละชุด โดยผู้วิจัยขอความ
ร่วมมือให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ
ประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรม ความรู้ในการปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพ นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถี่และคานวณเป็นจานวนและร้อยละ
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประชากรกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน เป็นเพศ หญิงจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เพศชาย
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อายุ 17 ปี จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 และอีก 14 คน มีอายุ 16 ปี คิด
เป็นร้อยละ 17.5 ร้อยละ 100 ไม่เคยมีประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและไม่มีความรู้ในการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนมัธยมปลาย ในโรงเรียนพื้นที่อาเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ประสบการณ์การได้รับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้ นพื้นฐาน

หญิง
ชาย
16 ปี
17 ปี
เคย
ไม่เคย

จานวน
48
32
14
66
0
80

ร้อยละ
60.00
40.00
17.50
82.50
0.00
100

2. ผู้เข้าร่วมงานวิจัยไม่มีความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหมดสติ หัวใจหยุดเต้นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยความรู้
ในขั้นตอนการปลุกเรียกผู้หมดสติและร้องขอความช่วยเหลือที่ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมีความรู้ในระดับน้อย จานวน 18 คน น้อย
ที่สุ ด 62 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ22.5 และ 77.5 ตามลาดั บ ขั้ นตอนการนวดหั วใจมี ความรู้ น้อยมากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 100
ขั้นตอนการประเมินภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ มีความรู้ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 เช่นกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความรู้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ความรู้ในขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
การปลุกเรียกผู้หมดสติและร้องขอความช่วยเหลือ

ระดับความรู้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด
มั่นใจ
ไม่มั่นใจ

การนวดหัวใจ

การประเมินภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ

ความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหมดสติ หัวใจหยุดเต้น

จานวน
0
0
18
62
0
0
0
80
0
0
0
80
0
80

ร้อยละ
0
0
22.5
77.5
0
0
0
100
0
0
0
100
0
100

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้อาศัยแนวทางช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาปี 2015 เพื่อให้
ข้อมูลของความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของวัยรุ่นในจังหวัด
สมุทรสงครามถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบคาถามว่าในประเทศไทยประชากรได้รับการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสารวจนาร่องในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทาการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดย
การเก็บแบบสอบถาม นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ 2 ส่วน ตามลาดับดังนี้
1. การพิ จารณาลั ก ษณะข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คลของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ ก ษาตอนปลาย ในอ าเภออั มพวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
2. การพิจารณาระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามแนวทางการช่วยฟื้น
คืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2015
ส่วนที่ 1 การพิ จารณาลักษณะข้อมูล ส่วนบุคคลของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอาเภออัมพวา จั งหวั ด
สมุทรสงคราม เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งไม่สอดคล้องเป็นไปตามรายงานของระบบสถิติทางการทะเบียน อาจเนื่องจาก
การสารวจนี้เป็นไปตามสามะโนประชากร แต่ในรายงานทางสถิติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี
2558 ด้ านการศึ กษาแยกตามสถานศึ กษาในสั งกั ด ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ วประเทศ ในระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวนนักเรียนแยกตามเพศ มีเพศชายจานวน 422,375 คน น้อยกว่าเพศหญิงที่มีจานวนรวมทั้งสิ้น
651,494 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559) เมื่อพิจารณาในพื้นที่เก็บข้อมูลจะพบว่ามีความ
สอดคล้องกับจานวนกลุ่มผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่มีเพศชายน้อยกว่าเพศหญิงเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ 2 การพิจารณาระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานตามแนวทางการ
ช่วยฟื้นคืนชีพของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2015 พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติการช่วยฟื้ นคืนชีพ ขั้นพื้นฐานร้อยละ 100 ซึ่งเป็ นข้อมูล สาคัญของงานวิจัยในการเก็บ รวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้นางานวิจัยไปใช้ อาทิ การจัดให้มีการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างถู กต้อง
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ข้อเสนอแนะ
1.ควรมีการสารวจรวบรวมข้อมูลความรู้ ความสามารถของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในการปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลกลุ่มประชากรที่ครอบคลุม
2.ควรมีการจัดอบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้ นพื้นฐาน ในจังหวัดสมุทรสงครามในกลุ่มเด็กนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแนวทางทางการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสาหรับประชาชนของสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
3.ควรสารวจความรู้ ความสามารถของครูและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้ นพื้นฐานสาหรับประชาชนของสมาคม
แพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
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ปัจจัยทานายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด
Predictive Factors of Amphetamine Use Youths in a Congested Community
อัญชลี โตเอี่ยม
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ทางาน โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
Email: na-na-jittung@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทานายการเสพแอมเฟตามีน
ของเยาวชนในชุมชนแออัด โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบระบบของนิวแมนกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนที่อาศัยในชุมชนหัวรถจักร
ตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครจานวน 193 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ และเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์เพียร์สัน และสถิติ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุแบบมีขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่าเยาวชนมีการเสพแอมเฟตามีน ร้อยละ 15 ในการหาความสัมพันธ์พบว่าเพศ การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน การมีพฤติกรรมเสี่ยง การใช้ยาเสพติดในครอบครัว การเสพ
แอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน และพัฒนกิจวัยรุ่น มีความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value
<.05) และผลการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุพบว่า เพศชาย ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีนเชิงบวกและเป็นกลาง
การมีพฤติกรรมเสี่ยง และการคบเพื่อนที่เสพแอมเฟตามีน สามารถร่วมทานายการเสพแอมเฟตามีนได้ร้อยละ 89.6
ในการสร้างโปรแกรมป้องกันการเสพแอมเฟตามีนในเยาวชน ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนกิจวัยรุ่น การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและปรับทัศนคติในการต้านยาเสพติด โดยเน้นการทากิจกรรมร่วมกันของเยาวชน ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และองค์กรใน
ชุมชน
คาสาคัญ: การเสพแอมเฟตามีน / รูปแบบระบบของนิวแมน / เยาวชนในชุมชนแออัด
Abstract
This research study is a cross-sectional survey. The objective was to study the factors of
amphetamine use in a congested community. By applying the concept model of Newman. The sample of
young people living in the community locomotive building Bang Sue, Bangkok Red 193 selected samples
by selecting a sample system. And data collection by the young respondents themselves. Data were
analyzed using descriptive statistics, chi square statistics. Statistics and logistic regression analysis. The
study found that Youth substance abuse amphetamines have a 15 percent correlation study using static
Christchurch Square found gender to aim for the future and self-control. Family relationship Attitudes
towards drug amphetamine.The risk behaviors Behavior and drug use in the family. And a history of
amphetamine abuse among friends. Is associated with the drug amphetamine statistically significant (pvalue <.05) and regression logistic multivariate analysis showed that the male attitude towards drug
amphetamine. the eye is positive The risk behaviors And has a history of drug amphetamine. Can predict
a drug amphetamine percent of youth in the slums 85 (p-value <.05).Feedback should be provided for
programs to prevent drug amphetamine. And risky behavior such as drinking alcohol, smoking's other drug
use. Gambling Travel and entertainment at night.Organized by a group of young men.
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Keywords: amphetamine / format of Newman / youth in the slums
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญของโลก เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่ นคงของประเทศ ส่ ง ผลร้ ายต่ อตั วผู้ เ สพและครอบครั ว ก่ อให้ เ กิ ด ความเดื อดร้ อนต่ อสั ง คม นาไปสู่ ปั ญ หาการก่ อ
อาชญากรรม และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม อันเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มเยาวชน ซึ่ งปัจจุบั นพบว่า เยาวชนเข้าไปเกี่ย วข้องกั บยาเสพติดเป็ นจานวนมากและทวีค วามรุนแรงมากขึ้น ทั้ งยังเป็ น
กลุ่มเป้าหมายสาคัญของขบวนการค้ายาเสพติด โดยเป็นเครื่องมือในการส่งต่อและแพร่กระจายยาเสพติด ดังนั้นการเสพแอม
เฟตามีนในเยาวชนจึงเป็นปัญหาระดับประเทศที่มีความรุนแรง และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
การศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดของเยาวชน จึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการป้องกัน
และช่วยเหลือที่จาเป็นอย่างครอบคลุม เพราะเยาวชนมีความแตกต่างและซับซ้อนของปัญหามากกว่า ผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยแห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ความคิด
และพฤติกรรมต่างๆในการทบทวนวรรณกรรมด้านปัจจั ยที่ เ กี่ย วข้ องกั บ พฤติกรรมการเสพยาเสพติ ดของเยาวชน พบว่ า
ภาพรวมของแต่ละการศึกษาได้แบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็น 3 องค์ประกอบสาคัญ คือ ตัวบุคคล ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่มี
การแพร่ระบาดของยาเสพติด
การศึ กษาปัจจัย ที่เกี่ ยวข้องกับ พฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ เป็นการศึ กษาในกลุ่ ม
เยาวชนที่ถูกจับกุม ผ่านการเข้าสู่กระบวนการดูแลในสถานพินิจหรือได้รับการบาบัด รวมถึงผู้อยู่ในระยะติดยา และผู้ที่กลับมา
เสพซ้าแต่การเข้าไปศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่เริ่มเสพหรือเสี่ยงต่อการที่จะเสพยาเสพติด และเติบโตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มี
ปัญหายาเสพติดรุนแรง ยังมีการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะการศึกษาในชุมชนพิเศษแตกต่างจากชุมชนแออัดทั่วไป เนื่อ งด้วย
เป็นชุมทางที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นจุดผ่านของสถานีรถไฟบางซื่อ ชุมทางหลักของประเทศไทย ปลายทางรถ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้า ใต้ดินสถานีบางซื่อ และยังขนาบข้างด้วยคลองเปรมประชากรและทางรถไฟ สะดวก
ต่อการคมนาคมขนส่ง ทาให้เป็นชุมชนเปิดที่คนแปลกหน้าและคนภายนอกย้ายเข้าออกตลอดเวลา ประกอบกับสภาพความ
เป็นอยู่ที่พักอาศัยที่หนาแน่น แออัด ไร้ระเบียบ เอื้อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ส่งผลให้ลักษณะคุณภาพ
ชี วิต ของเยาวชนที่ เ ติ บ โตมาท่ ามกลางสภาวะแวดล้ อมดั ง กล่ าว มี ค วามเสี่ ย งที่ จะเสพแอมเฟตามี น และจากปั จจั ย ก่ อ
ความเครี ย ดของเยาวชนเอง ได้แ ก่ พั ฒนาการและการเปลี่ย นแปลงของช่ วงวั ย ความด้ อยโอกาสในด้ านต่ างๆ ลั กษณะ
ครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มีความแตกแยก ครอบครัวขาดความเข้มแข็ง ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรม
เลี้ยงดูเอาใจใส่บุตรหลาน ฐานะเศรษฐกิจยากจน และจากสภาพชุมชน สังคมแวดล้อมที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย มีแหล่งมั่ว
สุมของอบายมุข ทั้งบ่อนการพนัน ยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย และอาชญากรรมในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลถึงภาวะจิตใจ
อารมณ์ การรับรู้ กระบวนการคิด นาไปสู่พฤติกรรมที่จะเสี่ยงต่อการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชน
ในการวิเ คราะห์หาปัจจัย ทานายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชน จะเป็ นแนวทางในการช่วยเหลือจัด การแก้ไ ข
ปัญหาของเยาวชนที่อยู่ในชุมชนแออัด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ และนาประโยชน์จาก
การเรียนรู้ รวมถึงผลการศึกษา มาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสัดส่วนของการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยที่สามารถทานายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ เ ป็ นการศึ กษาเชิ ง ส ารวจแบบภาคตั ดขวาง (cross-sectional survey study) ในชุ มชนแออั ด
ดาเนินการในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เยาวชนที่อาศัยในชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 465 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ เยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี ทั้งชายและหญิง พักอาศัยในชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เป็นเวลาอย่างน้อย
1 ปี และเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ จากการใช้สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่างเพื่อการประมาณค่าสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 184 คน
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสร้างแบบสอบถามใน
การวิจัยทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัยครอบครัว อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา และแก้ไขความถูกต้องของการ
สื่อภาษาให้เหมาะสมกับเยาวชน พร้อมข้อแนะนาในการปรับปรุงแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม
2. ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือแต่ละส่วน(Reliability) มีดังนี้ ด้านจิตใจ
ได้ แก่ แบบประเมิ นความเครี ยด แบบประเมิ นการเห็นคุ ณค่ าในตนเองแบบประเมิ นการมุ่ง อนาคตและควบคุมตนแบบ
ประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92, 0.76, 0.69 และ 0.86 ด้านสังคมวัฒนธรรมได้แก่ แบบ
ประเมินทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 ด้านพัฒนาการ ได้แก่ แบบประเมิน พัฒนกิจวัยรุ่นค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ0.83 และด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ แบบประเมินการรู้สานึกผิดชอบชั่วดี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.80
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
งานวิ จัยนี้ไ ด้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่
MUPH 2015-196
ผู้วิจัย ได้ ชี้แ จงรายละเอี ยดของการโครงการวิจัย ให้ กลุ่ มตั วอย่างยิ นยอม เข้ าร่ วมโครงการด้วยความสมั ครใจ โดย
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการหรือยุติการเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา จะนามาวิเคราะห์
และเผยแพร่ในภาพรวม โดยไม่เปิดเผยชื่อและไม่มีการระบุเป็นรายบุคคล ผลการวิเคราะห์ใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
เท่านั้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป (SPSS version 18)กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยใช้สถิติดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของตัวแปรต่างๆ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรในปัจจัยทั้งห้าด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการ
จิตวิญญาณ กับการเสพแอมเฟตามีนในเยาวชน โดยใช้สถิติไคสแควร์เพียร์สัน (Pearson’s Chi-Square)
3. วิเคราะห์อิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่มีโอกาสต่อการเสพแอมเฟตามีน โดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิง
พหุ (MultipleLogistic Regressions)
ผลการวิจัย
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป และปั จ จั ยทั้ งห้ าองค์ ป ระกอบของเยาวชน ได้ แ ก่ ร่ า งกาย จิ ต ใจ สั งคมวั ฒ นธรรม
พัฒนาการ และจิตวิญญาณ
กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนจานวน 193 คน เป็นเพศชายจานวน 121 คน (ร้อยละ 62.7) และเพศหญิง จานวน 72 คน
(ร้อยละ 38.3) แบ่งช่วงอายุตามพัฒนาการเป็น 2ช่วง คือ อายุ 15-19 ปีร้อยละ 43.5 และ 20-24 ปี ร้อยละ 56.5 อายุเฉลี่ย
19.8 ปี (SD= 2.5) สุขภาพของเยาวชนในกลุ่มตัวอย่าง จัดอยู่ในภาวะปกติ มีเพียงร้อยละ 3.6 ที่มีปัญหาสุขภาพ โดยพบว่ามี
โรคประจาตัวคือ หอบหืด ภูมิแพ้ ขาอ่อนแรงและความพิการจากอุบัติเหตุ
ด้านสถานภาพสมรส เยาวชนส่วนใหญ่มีสถานะ โสด คิดเป็นร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ สมรส หย่าร้าง/หม้าย คิด
เป็นร้อยละ 7.8 และ 1.5 ตามลาดับ สาหรับความเป็นอยู่ในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีความหลากหลาย โดยพักอาศัย
อยู่กับมารดาและพี่น้อง ร้อยละ 39.3 รองมาคือบิดาร้อยละ 16.7 บิดาและมารดาร้อยละ 13.5 นอกจากนี้เยาวชนบางส่วนพัก

688

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

อาศัยร่วมกับบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือด ได้แก่ พ่อเลี้ยงและพี่น้องเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองของเพื่อนหรือผู้ที่ให้ความนับ
ถือในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 3.6, 3.1, 3.6 และอยู่ตามลาพังร้อยละ 3.1
ด้านเศรษฐานะ พิจารณาในส่วนของอาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพที่พบมากคือ นักเรียน
นักศึกษาร้อยละ 51.8 รองมาคือ ทางานรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 21.8 ค้าขายร้อยละ 4.7และมีผู้ว่างงาน ร้อยละ 18.7 ในส่วน
ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า เยาวชน ร้อยละ 51.3 ไม่ระบุรายได้ เนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยรายได้ใน
แต่ละชั้น มีความแตกต่างมากในแต่ละช่วง โดยรายได้ส่วนมากอยู่ในช่วง 3,001-10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 51.3 รองมาคือ
10,000-20,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ20.8
ผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตใจ เริ่มจากความเครียด พบว่าเยาวชนมีความเครียดระดับต่าและปานกลาง ร้อยละ 87.1
ระดับสูง ร้อยละ 11.9 และระดับรุนแรง ร้อยละ 1.0 เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของความเครียด พบว่าเรื่องที่ส่งผลต่อความเครียดใน
3 อั นดับ แรก คื อ ครอบครั ว การเงิน และการเรียน เมื่อพิ จารณาในส่ วนของตัวแปรด้ านสัมพั นธภาพในครอบครั ว พบว่ า
สัมพันธภาพในครอบครัวของเยาวชน ส่วนมากมีสัมพันธภาพในครอบครัวปานกลาง คือร้อยละ 52.3 สัมพันธภาพไม่ดี ร้อยละ
26.9 และสัมพันธภาพดี ร้อยละ 21.8
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า ครึ่งหนึ่งของเยาวชนมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองที่ระดับต่า คือ ร้อยละ 52.8
ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.8 และระดับสูงร้อยละ 24.4 ใกล้เคียงกับด้านการมุ่งสู่อนาคตและการควบคุมตน พบว่า มีระดับ
การมุ่งสู่อนาคตและควบคุมตน อยู่ในระดับต่า ร้อยละ 51.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 23.8 และระดับสูง ร้อยละ 24.4
ในส่ วนของปั จจั ยด้านสั งคมวั ฒนธรรม ผลการศึ กษาทั ศนคติต่ อการเสพแอมเฟตามี นของเยาวชนพบว่ า เยาวชน
ส่วนมากมีทัศนคติเชิงลบต่อการเสพแอมเฟตามีน ร้อยละ 51.3ทัศนคติที่เป็นกลางร้อยละ 46.1 และมีเพียงร้อยละ 2.6 ที่มี
ทัศ นคติต่ อการเสพแอมเฟตามีนในเชิ งบวก ส่ วนด้านความความสะดวกในการเข้ าถึ งแหล่ งยาเสพติด พบว่ าครึ่ง หนึ่ งของ
เยาวชน คื อ ร้ อยละ 54.9 รู้สึ กว่าชุมชนมี ความสะดวกในการเข้ าถึง แหล่งยาเสพติ ด และอี กร้ อยละ 45.1 ไม่ รู้สึกว่าชุ มชน
สะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งยาเสพติด
ปัจจัยด้านพัฒนาการ ในส่วนของพัฒนกิจวัยรุ่น พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการบรรลุพัฒนกิจวัยรุ่น อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 71.5 รองมาคือ ระดับต่า ร้อยละ 10.4 และระดับสูงร้อยละ18.1 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ ในส่วนการรู้สานึกผิดชอบชั่วดี พบว่า เยาวชนมีระดับการรู้สานึกผิดชอบชั่วดีต่าร้อยละ 9.8
ระดับปานกลาง ร้อยละ 61.1 และระดับสูงร้อยละ 29.1
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเสพแอมเฟตามีน และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน สมาชิกในครอบครัว และกลุ่มเพื่อน
ในการศึกษาการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีเยาวชนผู้เสพแอมเฟตามีนถึงร้อยละ 15 โดย
พฤติกรรมการเสพส่วนมากเป็นการทดลองเสพหรือเสพเพียง 1-2 ครั้ง ร้อยละ 8.3 และเสพเป็นประจาคือ เกือบทุกวันและทุก
สัปดาห์ ร้อยละ 0.5 และ 3.6 สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สารระเหยพบว่ามีจานวนผู้เสพที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 10.9
และส่วนมากเป็นเพียงการทดลองใช้หรือเคยใช้เพียง 1-2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.3
ด้านพฤติ กรรมเสี่ ย ง ผลการศึ กษาการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอร์ ใ นกลุ่ มตั วอย่ าง พบว่ า มี จานวนผู้ดื่ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์สูงถึงร้อยละ 48.2 โดยพฤติกรรมส่วนมากเป็นการดื่มในบางโอกาสเพียง 1-2 ครั้ง หรือเพียงเดือนละครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 ส่วนการสูบบุหรี่พบเยาวชนสูบบุหรี่เป็นจานวนมาก คือร้อยละ 32.6 โดยพฤติกรรมของการสูบบุหรี่ในเยาวชนมี
ความถี่กว่าการดื่มสุรา คือ สูบทุกวัน ร้อยละ 16.0 รองมา คือ การทดลองสูบ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 7.8 สอดคล้องกับกิจกรรมด้าน
อื่น ๆ คือ การเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน การเล่นการพนัน และการมีเพศสัมพันธ์ทั้งกับเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม
พบได้ร้อยละ 45.1, 32.5 และ 42.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 การเสพแอมเฟตามีน และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน
ความถี่ของพฤติกรรม
พฤติกรรมเสี่ยง

กระทา
(ร้อยละ)

การเสพยาเสพติดแอมเฟตามีน
การสูบบุหรี่
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การใช้สารระเหย
การเที่ยวสถานบันเทิงเวลากลางคืน
การเล่นการพนัน
การมีเพศสัมพันธ์ทั้งเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน

15.0
32.6
48.2
10.9
45.1
32.6
42.5

1-2 ครั้ง
(ร้อยละ)
8.3
7.8
29.5
5.3
7.8
24.6
26.1

ทุกเดือน
(ร้อยละ)
2.6
6.2
8.3
2.1
6.6
3.8
2.2

ทุกสัปดาห์
(ร้อยละ)
3.6
2.6
4.7
3.0
12.6
2.3
11.1

เกือบทุกวัน
(ร้อยละ)
.5
16.0
5.7
.5
18.1
1.9
3.1

ด้านการใช้ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว พบว่า สมาชิกในครอบครัวของเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดใน
แต่ละประเภท และกระทาพฤติกรรมเสี่ยงแต่ละกิจกรรมจานวนที่สูง โดยลาดับกิจกรรมจากมากไปน้อย ดังนี้ ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 51.8 เล่นการพนัน ร้อยละ 43.0 สูบบุหรี่ ร้อยละ 41.0 เที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน ร้อยละ 34.2
และการใช้สารระเหย ร้อยละ 12.5
เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุ่มเพื่อน พบว่ามีการเสพแอมเฟตามีน ถึงร้อยละ 16.1 และการใช้สารระเหย ร้อยละ 7.3
และด้านพฤติกรรมเสี่ยงมีจานวนที่สูงเช่นกัน โดยเรียงลาดับพฤติกรรมจากจากมากไปน้อย ดังนี้ ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ร้อยละ
53.9 เที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืน ร้อยละ 49.7 สูบบุหรี่ ร้อยละ 49.2 และเล่นการพนัน ร้อยละ 32.6
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรในปั จจัยทั้งห้าด้าน ได้แ ก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรมพัฒนาการ
และจิตวิญญาณ กับการเสพแอมเฟตามีนในเยาวชน
ปัจจัยด้านร่างกาย พบว่า เพศ (r = 4.03,p-value =.045) มีความสัมพันธ์ต่อการเสพแอมเฟตามีนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยด้านจิตใจ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง (r= 5.3, p-value =.022) และสัมพันธภาพในครอบครัว (r= 7.1,
p-value =.028)มีความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความเครียดและการมุ่งสู่
อนาคตและการควบคุมตนเอง ไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีน
ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม พบว่า ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน (r= 10.1, p-value =.002) การมีพฤติกรรมเสี่ยง
(r= 10.2, p-value =.001) การใช้ยาเสพติดในครอบครัว (r= 10.7, p-value =.001) การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน (r=
32.1, p-value =.000) มีความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเศรษฐานะและ
ความสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งยาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีน
ปัจจัยด้านพัฒนาการ และปัจจัยด้านจิตวิญญาณ พบว่า พัฒนกิจวัยรุ่น (r=5.5,p-value=.019) มีความสัมพันธ์กับ
การเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนอายุ และการรู้สานึกผิดชอบชั่วดี ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เสพแอมเฟตามีน
สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ การเห็นคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว ทัศนคติต่อการเสพ
แอมเฟตามี น พฤติ กรรมเสี่ ย ง การใช้ ย าเสพติ ด ในครอบครั ว การเสพแอมเฟตามี นในกลุ่ มเพื่ อน และพั ฒ นกิ จวั ย รุ่ น มี
ความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการเสพแอมเฟตามีน
การเสพแอมเฟตามีน
เสพ
ไม่เสพ

ปัจจัย
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
สัมพันธภาพในครอบครัว
ระดับไม่ดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน
เชิงลบ/กลาง
เชิงบวก
พฤติกรรมเสี่ยง
มี
ไม่มี
การใช้ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว
พบ
ไม่พบ
การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน
เสพ
ไม่เสพ
พัฒนกิจวัยรุ่น
ระดับต่า
ระดับสูง

23
6

(19.0%)
(8.3%)

21
8

(20.6%)
(8.8%)

11
17
1

(21.2%)
(17.2%)
(2.4%)

22
7
1
28

(23.4%)
(7.1%)
(21.2%)
(20.1%)

98
66
81
83
41
82
41
72
92
53
111

2

p-value

4.03

.045

5.3

.022

7.1

.028

10.1

.002

10.1

.001

10.7

.001

32.1

.000

5.5

.019

(81.0%)
(91.7%)
(79.4%)
(91.2%)
(78.8%)
(82.8%)
(97.6%)
(76.6%)
(92.9%)
(98.1%)
(79.9%)

4
25

(5.0%)
(22.1%)

76
88

(95.0%)
(77.9%)

14
15

(8.6%)
(48.4%)

148
16

(91.6%)
(51.6%)

19
10

(21.6%)
(9.5%)

69
95

(78.4%)
(90.5%)

ส่วนที่ 4 อิทธิพลของทุกตัวแปรในแต่ละปัจจัยทั้งห้าด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการ และ
จิตวิญญาณต่อโอกาสของการเสพแอมเฟตามีนในเยาวชน
ตารางที่ 3 อิทธิพล (Multiple Logistic Regression)ของแต่ละตัวแปรพร้อมๆกันที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาเสพ
ติดแอมเฟตามีน (n=193)
ปัจจัยทานาย
Coefficient S.E. P-Value OR
95% C.I.
เพศชาย
1.4
0.6
.034
3.9 1.1 - 14.1
ทัศนคติแบบเป็นกลางและเชิงบวกต่อ
1.5
0.5
.005
4.5 1.6 - 13.1
การเสพแอมเฟตามีน
มีพฤติกรรมเสี่ยง
2.4
1.1
.029 10.9 1.3 - 92.9
มีการเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน
2.7
0.6
<.001 14.6 4.6 - 46.2
Constant
-6.5
1.3
<.001
0.0
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จากการศึ กษาปั จจั ยท านายการเสพแอมเฟตามี นของเยาวชน ผลการวิเ คราะห์ ค วามสั มพั นธ์ ระหว่ างปัจจัย ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านพัฒนาการ และด้านจิตวิญญาณ ทั้งหมด 14 ตัวแปรได้แก่ เพศ ความเครียด การ
เห็ นคุ ณค่ าในตนเอง การมุ่ ง สู่ อ นาคต และการควบคุ ม ตน สั ม พั นธภาพในครอบครั ว ทั ศ นคติ ต่ อการเสพแอมเฟตามี น
พฤติกรรมเสี่ยงเศรษฐานะ การใช้ยาเสพติดในครอบครัว การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งยา
เสพติด อายุ พัฒนกิจวัยรุ่น และการรู้สานึกผิดชอบชั่วดี พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเสพแอมเฟตามีน 8 ตัวแปร ได้แก่
เพศ การเห็นคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน การมีพฤติกรรมเสี่ยง การใช้ยาเสพ
ติดในครอบครัว การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน และพัฒนกิจวัยรุ่น จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกแบบ
ขั้นตอนโดยวิธี Stepwise พบตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโอกาสของการเสพแอมเฟตามีน4 ตัวแปรคือเพศชาย ทัศนคติ เชิงบวกและ
เป็นกลางต่อการเสพแอมเฟตามีน การมีพฤติกรรมเสี่ยงและการเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศชาย
จะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีนมากกว่าหญิง 3.9 เท่า (95%CI เท่ากับ 1.1 ถึง 14.1)ผู้ที่มีทัศนคติแบบเป็นกลางและเชิงบวกต่อ
การเสพแอมเฟตามีนจะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีนมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการเสพยาเสพติด 4.5 เท่า (95%CI เท่ากับ1.6
ถึง 13.1)การมีพฤติกรรมเสี่ยงจะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีนมากกว่าไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง 10.9(95%CI เท่ากับ1.3 ถึง 92.9)และ
การมีเพื่อนที่เสพแอมเฟตามีนจะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีนมากกว่าผู้ที่ไม่มีเพื่อนเสพแอมเฟตามีน14.6เท่า (95%CI เท่ากับ4.6
ถึง 46.2)โดยตัวแปรเหล่านี้สามารถร่วมทานายการเสพแอมเฟตามีนได้ร้อยละ 89.6
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาหาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด พบว่า ปัจจัยที่สามาร
ร่วมทานายการเสพแอมเฟตามีน ได้แก่ เพศชาย การมีทัศนคติเชิงบวกและเป็นกลางต่อการเสพแอมเฟตามีน การมีพฤติกรรม
เสี่ยง และการคบเพื่อนที่เสพแอมเฟตามีน โดยอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้
เพศ เป็นตัวกาหนดพฤติ กรรมของบุ คคล อย่างมีเหตุ ผล เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงลักษณะของทุติ ยภูมิท างเพศ
ส่งผลต่อภาวะจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ผลจากการศึกษาจึงพบสัดส่วนที่แตกต่างของการเสพยาเสพติด และการมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ระหว่างเยาวชนชายและหญิงอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ การเสพแอมเฟตามีนพบในเยาวชนชาย ร้อยละ 19.1
และเยาวชนหญิ ง ร้ อยละ 8.3 โดยเยาวชนชายมี การกระท าพฤติ กรรมเบี่ ยงเบนต่างๆ มากกว่าเพศหญิ ง ในทุ กประเภท
สอดคล้องกับข้อมูลสถิติผู้ป่วยทั้งหมดที่เสพแอมเฟตามีนและยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ของสถาบันธัญญารักษ์ ในปีพ.ศ.2558 โดย
พบเพศชายร้อยละ 78.7 และเพศหญิง 21.3
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า หากเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างน้อยหนึ่งประเภท
จะสามารถนาไปสู่การเสพแอมเฟตามีน สอดคล้องกับการศึกษาของนาวี สกุลวงศ์ธนา (12) พบว่าเยาวชนที่ได้รับอิทธิพลจาก
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม มุ่งเน้นการแสวงหาความสนุกสนานให้กับตนเอง ด้วยการเที่ยวตามสถานบันเทิง เข้าบ่อนการ
พนัน การมีเพศสัมพันธ์ทั้งในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน พฤติกรรมเหล่านี้ สัมพั นธ์ต่อการเสพแอมเฟตามีน ยาไอซ์ และยา
เสพติดชนิดอื่ น ๆ และการสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ สามารถทานายพฤติกรรมการใช้ยาเสพติ ดของเด็กและเยาวชนใน
อนาคต ได้ถึง 5-7 เท่า สอดคล้องกับงานวิจัยต่างประเทศที่ระบุว่า กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดส่วนมากพัฒนามาจากการสูบบุหรี่ ดื่ม
สุรา และกัญชา โดยสามสิ่งดังกล่าว เป็นประตูสู่การใช้ยาเสพติด
ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน ผลการศึกษา พบว่า เยาวชนที่มีทัศนคติเป็นกลางและเชิงบวกต่อการเสพแอมเฟตา
มีนจะมี แนวโน้ มที่ จะเสพแอมเฟตามีน แม้การศึ กษาความสะดวกในการเข้ าถึ งแหล่ง ยาเสพติด ในชุมชน กว่ าครึ่งหนึ่ง ของ
เยาวชนในกลุ่มตัวอย่าง(ร้อยละ 57) รู้สึกว่าชุมชนที่ตนพักอาศัยสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งยาเสพติด และรับรู้ถึงอันตรายของ
แอมเฟตามีน แต่เยาวชนส่วนหนึ่งยังมองว่าการเสพแอมเฟตามีนเป็นเรื่องปกติ และมีทัศนคติเป็นกลางและเชิงบวกต่อการเสพ
แอมเฟตามีน สอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิมศรีราชนาจันทร์ซึ่งศึกษาปรากฏการณ์ชีวิตของเยาวชนผู้เสพยาบ้า พบว่า ร้อยละ
94.1 มี ความเชื่ อว่ าการเสพแอมเฟตามี นเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของวั ย รุ่นที่ มีธรรมชาติ ข องวั ยอยากรู้ อยากลองแสวงหา
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ประสบการณ์ และการตัดสินใจเสพแอมเฟตามีนจะเป็นไปตามสภาวะการณ์ได้แก่การอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนที่เสพยาแอมเฟตามีน
ได้เห็นการเสพยาแอมเฟตามีนบ่อยครั้งการถูกชักชวนร่วมกับความอยากรู้อยากลองสอดคล้องกับการศึกษาของนาวี สกุลวงศ์
ธนา พบว่า เยาวชนมองว่าพฤติกรรมการเสพยาเสพติดเป็นสิ่งปกติในสังคม ทาให้มีความเชื่อว่ายาเสพติดไม่เป็นอันตรายใคร ๆ
ก็ใช้กันและนาไปสู่การมีค่านิยมที่สนับสนุนการใช้ยาเสพติด เนื่องจากเชื่อว่ายาเสพติดเป็นบรรทัดฐานหนึ่งของสังคม จึงไม่
ปฏิ เสธเมื่อถูกเสนอให้ ลองใช้ ยาเสพติ ด จากการศึกษาดัง กล่าวสรุป ได้ ว่า ทั ศนคติ เป็นตั วแปรสาคัญ ต่อการตั ดสิ นใจที่ จะ
หลีกเลี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีน
การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน กล่าวได้ว่า เพื่อนเป็นอีกตัวแปรที่สาคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชน
อย่างมาก โดยความสัมพันธ์ในสังคมหลักที่มีครอบครัวจะถูกแทนที่โดยเพื่อนเยาวชนจึงให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อนเนื่องจาก
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและได้รับการยอมรับ ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชน ปัจจัยที่พบ
มากจึงเกี่ยวข้องกับการคบเพื่อนที่มีการเสพยาเสพติดสอดคล้องกับการศึกษาของคณิตา วงศ์ชาลี และพัชชา วงค์สวรรค์ พบว่า
การเริ่มเสพแอมเฟตามีนและใช้ยาเสพติด เกิดจากสาเหตุ 2 ด้าน คือ สาเหตุจากตนเอง คือ สภาพอารมณ์ ความอยากรู้อยาก
ลอง และสาเหตุจากสิ่งแวดล้อม คือ อิทธิพลของเพื่อน หรือคนรอบข้างชักชวนหรือมีการใช้สารเสพติด กล่าวได้ว่าเพื่อนเป็น
สิ่งแวดล้อมสาคัญที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดของเยาวชน เช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากเยาวชนเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อม ทั้งสิ่งแวดล้อมภายในตัวเยาวชนเอง
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและลักษณะทุติภูมิทางเพศ สิ่งแวดล้อมระหว่างบุคคล ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว และบุคคล
ใกล้ชิด สิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ชุมชน สังคม สภาพแวดล้อมที่เยาวชนนั้นเติบโต ปัญหาการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชน
จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ ซับ ซ้ อน และไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากเพี ย งสาเหตุ เ ดี ย ว การสร้ างโปรแกรมป้ องกั น การเสพแอมเฟตามี น ในเยาวชน
โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จึงควรมีการผสมผสานการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้าน และมีการร่วมมือทุกฝ่าย
ระหว่างองค์กรบริหารในชุมชน สถาบันการศึกษา สานักอนามัย และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จะนาไปสู่การป้องกัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยการสกัดยูเรเนียมจากน้้าทะเลโดยใช้ตัวดูดจับเอมิดอกซิมเจล ซึ่งสังเคราะห์จากมอนอเมอร์ผสมและสาร
เชือ่ มโยงโดยใช้เทคนิคฉายรังสีอัลตราไวโอเลต การสังเคราะห์ท้าโดยใช้สารละลายมอนอเมอร์ผสมระหว่างอะคริโลไนไตรล์กับ
เมทาคริลิคแอซิดโดยใช้ไดเมทิลซัลฟ็อกไซด์เป็นตัวท้าละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นตัวก้าเนิดอนุมูลอิสระและเมทิลีน
บิสอะคริลาไมด์ซึ่งเป็นสารเชื่อมโยงและฉายรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง โดยศึกษาอัตราส่วนของมอนอเมอร์
สองชนิดได้แก่ อะคริโลไนไตรล์และเมทาคริลิคแอซิดที่ 80:20 , 60:40 และ 40:60 และปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เมื่อทดลองน้าตัวดูดจับเอมิดอกซิมเจลมาจุ่มในน้้าทะเลในห้องปฏิบัติการวิจัยเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ พบว่าที่อัตราส่วน
80:20 ได้ค่าการดูดจับยูเรเนียมเท่ากับ 2.2 mgU/g adsorbent การดูดจับยูเรเนียมที่สูงขึ้นอย่างมากนี้เป็นผลมาจากการที่ใช้
เอมิดอกซิมเจลโดยตรง โดยที่ไม่ต้องให้หมู่เอมิดอกซิมเกาะบนเส้นใยไฟเบอร์ซึ่งเพิ่มน้้า หนักของตัวดูดจับ ส่วนปริมาตรของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยใช้อัตราส่วนของมอนอเมอร์ที่ 60:40 พบว่าที่ปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 60 ml ได้ค่า
การดูดจับที่ 1.42 mgU/g adsorbent ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุด
คาสาคัญ: พอลิเมอร์เจล,เอมีดอกซิม,การสกัดยูเรเนียม

Abstract
Uranium extraction from seawater using amidoxime adsorbent gel was conducted. The gel was
synthesized from a mixture of monomers and crosslink agent irradiated with ultraviolet ray. Synthesis was
performed by using acrylonitrile and methacrylic acid monomers dissolved in dimethyl sulfoxide,
hydrogen peroxideas a free radical generator and methylene bisacrylamide as a crosslink agent, and
irradiated with ultraviolet ray for 8 hours. Studied parameters were radio of acrylonitrile to methacrylic
acid at 100:0,80:20,60:40 and 40:60 and the volume of hydrogen peroxide. After submersed in seawater in
a laboratory for 4 weeks, it was found that at the ratio of 80:20, uranium adsorption was evaluated to be
2.2 mg U/g adsorbent.The highly enhanced uranium adsorption was a direct result of using the amidoxime
gel without having the amidoxime groups grafted onto fibers, which increased the weight of the
adsorbent. It was also found that by using the monomer ratio of 60:40, the volume of hydrogen peroxide
at 60 mL yielded the highest adsorption of 1.42 mg U/g adsorbent.
Keywords: Polymer gel, Amidoxime, Uranium extraction
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บทนา
จากปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงวันที่ 5-14 เมษายน 2556 มีสาเหตุจากทางประเทศพม่าต้อง
หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทย เนื่องจากแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลทรุดตัวลงและได้ท้าการซ่อมแซมจึงท้า
ให้ส่งก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศไทยไม่ได้ ในทุกวันนี้ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 70
ของพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่และพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 1 ใน 3 นั้นเราต้องน้าเข้าจากประเทศพม่า ถึง
ร้อยละ ดังนั้นจะก่อให้เกิดความไม่เสถียรในด้านของพลังงานโดยเฉลีย่ แล้วประเทศไทยของเรานั้นผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงร้อยละ 65-70 โดยเป็นสัดส่วนที่สูงมาก ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศในยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 25-35 โดยที่ปริมาณการบริโภคและใช้
กระแสไฟฟ้าทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ5-6หรือ ปีละ 1,350 เมกะวัตต์
ดังนั้นถ้าพิจารณาในอีก10ปีข้างหน้าจะมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นถึง 13,500 เมกะวัตต์ ดังนั้นประเทศไทยควรรีบแก้ไขปัญหาด้าน
พลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจังและรวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานถ่านหิน
สะอาด และพลังงานนิวเคลียร์ ส้าหรับพลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ท้าการเดินเครื่องอยู่
437 โรงและก่อสร้างอีก 71 โรง ซึ่งแน่นอนว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือแร่ยูเรเนียม
ยูเรเนียมเป็นธาตุที่พบเจอในธรรมชาติ เช่น ในดิน หิน และแหล่งน้้าอื่นๆ โดยไอโซโทปของยูเรเนียมที่พบอยู่ใน
ธรรมชาติมี 3 ไอโซโทป คือยูเรเนียม 238 (U-238) ประมาณร้อยละ 97.27 , ยูเรเนียม 235(U-235) ร้อยละ0.72 และ
ยูเรเนียม 234 (U-234) ร้อยละ 0.0055 ส้าหรับเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่จะใช้ยูเรเนียมที่เสริม
สมรรถนะ U-235 ทีร่ ้อยละ 3-5 เนื่องจากเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้ง่ายเมื่อยิงด้วยนิวตรอนในช่วงระหว่างการเกิดปฏิกิริยา
ฟิชชันจะจับกับนิวตรอนที่ถูกยิงท้าให้นิวเคลียสของอะตอมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและปล่อยพลังงานในรูปของรังสีและความร้อน
ในปัจจุบันยูเรเนียมได้มาจากการท้าเหมืองบนดินเป็นส่วนใหญ่ แต่ในน้้าทะเลก็มียูเรเนียมละลายอยู่ด้วยเช่นกันโดยยูเรเนีย ม
ละลายอยู่ในน้้าทะเลที่ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมยูเรเนียม/ลูกบาศก์เมตร (mgU/m3) โดยถ้าคิดเป็นปริมาณของยูเรเนียมในน้้า
ทะเลทั้งหมดประมาณ 4.5 พันล้านตัน ซึ่งมีปริมาณมากกว่ายูเรเนียมในเหมืองบนพื้นดินถึง 1,000 เท่า และหากในอนาคต
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นต้องมีจ้านวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าทั่วโลกนั้นจะมีความต้องการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือ
ยูเรเนียมมากขึ้น จึงเป็นที่น่าสนใจที่ในน้้าทะเลนั้นมีปริมาณยูเรเนียมที่มากกว่าในเหมืองถึง 1,000เท่า หมายความว่า ถ้าหาก
สามารถสกัดยูเรเนียมน้ามาใช้ได้จะสามารถจ่ายเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทั่วโลกได้นานถึง 6,500 ปี และที่แน่นอน ยูเรเนียมใน
น้้าทะเลจัดว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่มีเจ้าของ จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งในการที่จะเริ่มศึกษาวิจัยการสกัดยูเรเนียม
จากน้้าทะเลตั้งแต่เวลานี้การสังเคราะห์ตัวดูดซับยูเรเนียมจากน้้าทะเลสามารถสังเคราะห์จากพอลิเมอร์โดยการฉายพอลิ เมอร์
ด้วยรังสียูวีหรือรังสีแกมม่าพร้อมกับมอนอเมอร์ที่มีส่วนผสมระหว่างอะคริโลไนไตรล์กับเมตะคริลิกแอซิดเกิด เป็นพอลิเมอร์
เจลของมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันไซยาโนบนผิวของพอลิเมอร์ จากนั้น ท้าปฏิกิริยากับไฮดรอกซาไมด์ไฮโดรคลอไรด์ เพื่อให้ได้
หมู่ฟังก์ชันเอมีดอกซิม ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันที่สามารถจับกับยูรานิลไตรคาร์บอเนตไอออนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ตัวดูดจับยูเรเนียมเอมีดอกซิมโดยใช้เทคนิคฉายรังสีอัลตราไวโอเลต
(Ultraviolet (UV)) จากมอนอเมอร์อะคริโลไนไตรล์ (Acrylonitrile (AN)) และเมทตะคริลิคาแอซิด (Methacrylic acid
(MAA))และสารเชื่อมโยงเมทิลีนบิสอะคริลาไมด์ (N,N’- Methylenebisacrylamide)
1.ศึกษาสัดส่วนของมอนอเมอร์สองชนิดได้แก่อะคริโลไนไตรล์และเมทตะคริลิคแอซิด
2.ศึกษาปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้
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ระเบียบวิธีวิจัย
1.การสังเคราะห์วสั ดุพอลิเมอร์ที่มหี มู่เอมีดอกซิมฟังก์ชั่นประกอบด้วย
1.1 Irradiaition-Induced Polymerization สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1.1.1 เตรียมสารละลายมอนอเมอร์ประกอบด้วย อะคริโลไนไตรล์ผสมกับเมททาคริลคิ แอซิดในอัตราส่วน 80:20 ,
60:40 , 40:60 โดยใช้ไดเมทิลซัลฟ็อกไซด์ (Dimethyl sulfoxide) 50 (w/w)% เป็นตัวท้าละลายและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปริมาตร 50ml ต่อสารละลายมอนอเมอร์ 100ml และเมทิลีนบิสอะคริลาไมด์ซึ่งเป็นสารเชื่อมโยง (Crosslink-agent) จ้านวน
1 กรัม
1.1.2 เลือกอัตราส่วนสารละลายมอนอเมอร์ที่ 60:40 จากนั้นท้ามาผสมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปริมาตร 50 , 60 , 80 และ 100 mlต่อสารละลายมอนอเมอร์ 100ml ตามล้าดับ
1.1.3. น้าสารละลายดังกล่าวฉายรังสี UV จะเกิดเป็นพอลิเมอร์เจลขึ้น ดังรูป

รูปที่ 1พอลิเมอร์เจล
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ชัยเรือง กนกวรกาญจน์ เมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
1.1.4 ล้างโฮโมพอลิเมอร์(Homopolymer) ออกโดยใช้สารละลายไดเมธิย์ลซัลฟ็อกไซด์ (Dimethyl sulfoxide)
1.1.5 อบเจลในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 50o c เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและชั่งน้้าหนักบันทึกค่าเป็น W2
1.1.6 วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่น ไซยาโน (Cyano) บนพอลิเมอร์เจล (Polymer Gel) โดยใช้เครื่อง Fourier Transform
Infrared Spectrometer (FTIR)
2.1 Amidoximation สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอนดังนี้
2.1.1 น้ า พอลิ เ มอร์ เ จลแช่ ใ นสารละลายไฮดรอกซิ ล ามี น ไฮโดรคลอไรด์ (Hydroxylamine hydrochloride
(NH2OH•HCl)) มีความเข้มข้น 3(W/V)% ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7 ซึ่งปรับค่าโดยใช้สารละลายโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide (KOH)) ที่อุณหภูมิ 80oC เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
2.1.2 ล้างเอมีดอกซิมพอลิเมอร์เจล(Amidoxime polymer Gel) ในสารละลายเมทานอล (Methanol (CH3OH))
และ Deionized water(DI water) ในอัตราส่วน 50:50 เข้าตู้อบเป็นเวลา24ชั่วโมงบันทึกค่าเป็นw1
2.1.3 จุ่มเอมีดอกซิมพอลิเมอร์เจลในสารละลายไฮโดรคลอริก HCl (Hydrochloric acid ) ความเข้มข้น1M
2.1.4 ล้างเอมีดอกซิมพอลิเมอร์เจลในDeionized water (DI water)
2.1.5 อบเอมีดอกซิมพอลิเมอร์เจลในตู้ควบคุมอุณหภูม5ิ 0oC เป็นเวลานาน 24ชั่วโมง
2.1.6 ชั่งน้้าหนักของเอมีดอกซิมพอลิเมอร์เจลบันทึกค่าเป็นW2
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2.1.7 วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันเอมีดอกซิม(Amidoxime functional group) บนผิวพอลิเมอร์เจล โดยใช้เครื่อง Fourier
Transform Infrared Spectrometer (FTIR)
3.ขั้นตอนการแยกยูเรเนียมออกจากตัวดูดจับยูเรเนียม เอมีดอกซิมพอลิเมอร์เจล
ขั้นตอนการแยกยูเรเนียมออกจากพอลิเมอร์สามารถแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
3.1 น้าวัสดุพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเอมีดอกซิม มาจุ่มในตัวอย่างน้้าทะเลโดยเติม [UO2(NO3)3]4- ลงในตัวอย่างน้้า
ทะเลธรรมชาติเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของยูเรเนียมให้เป็น 600 ppb เพื่อให้มีปริมาณยูเรเนียมมากขึ้นซึ่งจะท้าให้ดูดจับได้มาก
ขึ้นและง่ายต่อการวิเคราะห์การหาปริมาณยูเรเนียมที่ดูดจับได้เป็นเวลานาน 30วัน ทีอ่ ุณหภูมิห้องดังรูป

รูปที่ 2 การจุ่มตัวดูดจับเอมิดอกซิม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ชัยเรือง กนกวรกาญจน์ เมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
3.2 น้าวัสดุพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเอมีดอกซิม ที่ดูดจับยูเรเนียมจากตัวอย่างน้้าทะเลและแช่ด้วยน้้า (DI water)
1-2 วันเพื่อล้างเกลือจากตัวอย่างน้้าทะเล
3.3 แช่วัสดุพอลิเมอร์ในสารละลายไฮโดรคลอริก 1 M ที่ อุณหภูมิ 50ocเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
3.4 น้าสารละลาย ไฮโดรคลอริก ที่มียูเรเนียมอยู่มาต้มให้เดือดจนแห้งดังรูป

รูปที่ 3ตะกอนของยูเรเนียม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ชัยเรือง กนกวรกาญจน์ เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
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3.5 เจือจางผงที่ได้จากกระบวนการ Elution ด้วยกรดไนตริก (Nitric acid (HNO3)) 1% ดังรูป

รูปที่ 4สารละลายยูเรเนียม
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ชัยเรือง กนกวรกาญจน์ เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
3.6 วิเคราะห์หาความเข้มข้นของยูเรเนียมโดยใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission
Spectrometer (ICP-AES) โดยอาศัยพลังงานจากพลาสมาเหนี่ยวน้าคู่ควบซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 10,000 องศาเซลเซียส ท้าให้
อะตอมของธาตุต่างๆ เปลี่ยนสถานะจากสถานะพื้น (Ground state) มาอยู่ในสถานะกระตุ้น (Excited state) หรือเป็น
ไอออน ทั้งนี้เมื่ออะตอมของธาตุมีการลดระดับ พลังงานจากสถานะกระตุ้นกลับมายังสถานะพื้น อะตอมของธาตุจะปล่อย
พลังงานออกมา
ซึ่งในแต่ละธาตุมีความยาวคลื่นของพลังงานที่ ปล่อยออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความเข้ม(Intensity) ที่
เป็นสัดส่วนแปรผันตรงกับความเข้มข้นของธาตุนั้นในสารละลายของสารตัวอย่างทั้งนี้การวิเคราะห์เชิงปริมาณส้าหรับธาตุ
ต่างๆ (Quantitative analysis) ท้าได้โดยการเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐานของธาตุต่างๆ (Standard Solution) ที่
ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน
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ผลการวิจัย
การดูดจับยูเรเนียมในน้้าทะเล
ผลของสัดส่วนของมอนอเมอร์สองชนิด
จากการทดลองการดู ด จั บ ยูเ รเนี ย มในน้้ า ทะเลที่ สั ด ส่ วนของมอนอเมอร์ต่ า งกั น ในห้ อ งปฏิบั ติ ก ารทดลองเป็ น
ระยะเวลา 1,2,3และ 4 สัปดาห์ผลการทดลองพบว่า

2.5

mg/g adsorbent

2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

week

80:20

60:40

4
40:60

รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดจับ ยูเรเนียมกับระยะเวลาในการจุ่มน้้าทะเลของมอนอเมอร์ที่
สัดส่วนต่างๆ
week
1
2
3
4

80:20
0.06±0.96
0.29±0.96
0.72±0.96
2.2±0.96

60:40
0.21±0.64
0.26±0.64
1.1±0.64
1.51±0.64

40:60
0.16±0.15
0.28±0.15
0.44±0.15
0.49±0.15

จากการทดลองศึกษาสัดส่วนของมอนอเมอร์ระหว่างอะคริโลไนไตร์และเมทตะคริลิคแอซิตที่มีสัดส่วน 80:20, 60:40
และ 40:60 โดยจุ่มน้้าทะเลเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์โดยเก็บผลการทดลอง 1,2,3 และ4 สัปดาห์พบว่าที่อัตราส่วนของ
อะคริโลไนไตร์:เมทตะคริลิคแอซิต 80:20 สามารถดูดจับยูเรเนียมได้มากที่สุดที่ 2.2 mgU/g adsorbent
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ผลของปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
จากการทดลองการดูดจับยูเรเนียมในน้้าทะเลที่ปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างกันในห้องปฏิบัติการทดลอง
เป็นระยะเวลา 1,2,3 และ 4 สัปดาห์ผลการทดลองพบว่า
1.6

mg/g adsorbent

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1

2

3

4

week
H2O2 50ml

H2O2 60 ml

H2O2 80 ml

H2O2 100 ml

รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดจับยูเรเนียมกับระยะเวลาในการจุ่มตัวดูดจับเอมิดอกซิม ที่ปริมาตร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างๆ
week
1
2
3
4

H2O2 50ml
0.15±0.51
0.18±0.51
0.75±0.51
1.23±0.51

H2O2 60 ml
0.05±0.67
0.13±0.67
1.02±0.67
1.42±0.67

H2O2 80 ml
0.11±0.44
0.25±0.44
0.75±0.44
1.06±0.44

H2O2 100 ml
0.18±0.16
0.49±0.16
0.5±0.16
0.51±0.16

จากการทดลองศึกษาปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยศึกษาปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 50, 60,
80 และ 100 ml พบว่าปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ 60 ml เกิดเป็นพอลิเมอร์เจลที่ดีที่สุดและดูดจับยูเรเนียมได้สูง
ที่สุด
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ผลการทดลองการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน Amidoximeบนพื้นผิว Polymer gel โดยใช้เครื่อง Fourier transform
infrared spectroscopy (FTIR)
C=O
(1676 cm-1)

Transmittance

N-H stretch
(3180 cm-1)

C≡N
(2250 cm-1)

3500

3000

2500
-1)
Wavenumber
(cm2000

1500
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รูปทึ7่ สเปกตรัม FTIR ของAmidoxime Polymer gel
หลังจากที่ท้าการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันจาก Cyano group เป็น Amidoxime group ท้าให้ปริมาณหมู่ฟังก์ชัน CN ที่
เลขคลื่น 2250 cm-1ลดลงเหลือเพียงเล็กน้อยและพบหมู่ฟังก์ชัน C=O ของ Amidoxime group ที่เลขคลื่น 1676cm-1 และ
หมู่ฟังก์ชัน N-H stretch ของAmidoximegroup ทีเ่ ลขคลื่น 3180cm-1
ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของ Polymer gel

รูปที่ 8 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของ Polymer gelก่อนจุ่มน้้าทะเล
จากรูปที่ 8 พบว่าพื้นผิวของ Polymer gel มีสภาพขรุขระมากท้าให้มีพื้นที่ผิวมากส้าหรับการสัมผัสกับน้้าทะเล
ส่งผลให้น้าทะเลและยูเรเนียมไอออนสามารถแพร่เข้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลอง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.สามารถสังเคราะห์Amidoxime polymer gelและดูดจับยูเรเนียมจากน้้าทะเลได้ โดยใช้หลักการเกิดอนุมูล
อิสระในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรซ์เซชั่นได้โดยใช้เทคนิคการฉายรังสียูวีร่วมกับ Hydrogen peroxide
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2. สัดส่วนของอะคริโลไนไตรล์ต่อเมททาคริลิคแอซิดที่สามารถดูดจับยูเรเนียมได้ดีที่สุดคือ 80:20 สามารถดูดจับ
ได้2.2 mgU/g adsorbentซึ่งมากกว่าการทดลองของNALAN KABAY, AKIO KATAKA I,TAKANOBU SUGO เนื่องจาก
พอลิเมอร์เจลสารมารถเปลี่ยนหมู่เอมิดอกซิม ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเส้นใยและการดูดจับยูเรเนียมจะลดลงเรื่อยๆเมื่ อ
อัตราส่วนของอะคริโลไนไตร์:เมทตะคริลิคแอซิตลดลงเนื่องจากสารอะคริโลไนไตร์เป็นสารที่มี หมู่ไซยาโนซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นหมู่
เอมีดอกซิมโดยการดูดจับยูเรเนียมนั้นจะต้องใช้หมู่เอมี ดอกซิมในการดูดจับกล่าวคือถ้าอัตราส่วนของอะคริโลไนไตร์มากขึ้น
การเกิดหมู่เอมีดอกซิมจะมากขึ้นจึงท้าให้การจับยูเรเนียมมากขึ้น
3. ปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสมที่สุดต่อการดูดจับยูเรเนียมคือ 60mlต่อสารละลายมอนอเมอร์
100 mLและเมื่อเพิ่มปริมาตรของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์มากกว่าค่านี้พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นสามารถดูดจับยูเรเนียมได้ลดลง
เนื่องจากเมื่อมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้น เกินกว่าค่าที่ดีที่สุด จะเกิดฟรีแรดิคัลมากเกินไป ซึ่งจะไปท้าปฏิกิริยาท้าลาย
โครงสร้างพันธะของพอลิเมอร์แทน
4. การแยกยูเรเนียมออกจากAmidoxime polymer gelนี้ท้าโดยการจุ่มแช่ใน Hydrochloric acid solution
ความเข้มข้น 1 M ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง
ข้อเสนอแนะ
ควรท้าการทดลองศึกษาผลของปริมาณสารเชื่อมโยงเนื่องจากเมื่อมีปริมาณสารเชื่อมโยงมากขึ้นจะเกิดเป็นพอลิเมอร์
ทีม่ ีความแน่นหนามากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สามารถดูดจับยูเรเนียมได้มากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์
20,000 Volts megohms Meter & Insulation tester
ภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง ,จีรพงค์ บุญรสศักดิ์ และประกาศิต ศรีทะแก้ว
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
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บทคัดย่อ
โครงการนี้เป็นการพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์ เครื่องมือวัด
ดังกล่าวประกอบด้วย ชุดปรับแรงดัน 0-220 โวลต์ หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 0-12 กิโลโวลต์ และ ชุดวงจรสร้าง
แรงดันสูงกระแสตรง 1 ระบบ ซึ่งสามารถสร้างแรงดันสูงได้ถึง 20 กิโลโวลต์ จากผลการทดสอบวัดค่าความต้านทานสูงๆ
ตั้งแต่ 1 เมกะโอห์ม จนถึง 1000เมกะโอห์ ม โดยสอบเทียบโดยการวัดค่าความต้านทานที่มีค่าเป็น เมกะโอห์มมิเตอร์ โดย
หลักการทางานของเครื่องวัดชนิดนี้จะใช้กฎของโอห์มหาค่าความต้านทานโดยการคานวณ โดยจอแสดงผลของเครื่องวัดที่ทานี้
จะแสดงเป็นค่าแรงดันกับกระแสเท่านั้น
คาสาคัญ: ความต้านทาน

Abstract
This project is design and constructs the Megohms insulation tester. The Megohms insulation
tester consisting of the variable voltage 0-220 volt AC and high voltage neon transformer 0-12 kV 50 Hz
and the Cockcroft Walton 1-stage voltage multiplier set. Thai generator can generates the voltage up to
20,000 volt DC.
From test and results shows that the Megohms insulation tester can measures the insulator from
1-1000 MΩ in the precision values when compares with the standard Megohms.
Keywords: ohms

บทนา
การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดัน สูง 20กิโลโวลต์ นั้ นมีความจาเป็นเพราะ
สายไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่ภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็นของ มอเตอร์ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า สวิตช์ หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้น ทั้งหมด
เหล่านี้จะประกอบด้วยฉนวนไฟฟ้า ทองแดงหรืออะลูมิเนียมซึ่ งใช้เป็นตัวนาไฟฟ้าที่ดี เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังอุปกรณ์
ไฟฟ้า แต่ฉนวนทางไฟฟ้าจะทางานตรงกันข้ามกับตัวนาไฟฟ้า ทั้งนี้ฉนวนไฟฟ้าจะเป็นตัวต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าค่า
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสูง เป็นคาที่ใช้อธิบายวัสดุฉนวนไฟฟ้าที่ดี ดังนั้นต้องการหาวิธีที่เหมาะสมในการวัดค่า
ความต้านทานการตรวจสอบค่าความต้านทานของฉนวน
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จาก จอร์จ โอห์ม (William F. Smith,1993)นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานในปี พ.ศ. 2370 อธิบายได้ว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับ ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน
ต่อมาการสร้างเครื่องทดสอบค่ าเมกะโอห์ม ขนาด 10 กิโลโวลต์ (นายวชิร,2549)โดยได้สร้างเครื่องมือวัดค่าความ
ต้านทานฉนวนขนาดเป็น เมกะโอห์ม เครื่องมือดังกล่าว สามารถวัดค่าได้ อยู่ในค่าที่ 200-10,000 เมกะโอห์ม ที่แรงดัน 10
กิโลโวลต์
ต่อมาการสร้างชุดทดลองหลักการสร้า งแรงดันสูงกระแสตรง 30 กิโลโวลต์ 5 มิลลิแอมป์ (นายอาภรณ์,2552) โดย
วิจัยนี้เป็นการออกแบบสร้างชุดทดลอง สามารถจ่ายแรงดันได้ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ และชุดทดองนี้ออกแบบเป็นแบบชุดคิด
และต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้ออกแบบสร้างโวลเตจดิไวเดอร์ขนาด 100 กิโลโวลต์แบบวงจรร่วมระหว่างตัวเก็บประจุ
และตัวต้านทานใช้วดั แรงดันสูงกระแสตรงและกระแสสลับ(นายธรนินทร์,2552)มีอัตราส่วนแรงดัน 1000:1 องค์ประกอบหลัก
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบแรงสูงใช้ตัวเก็บประจุย่อยชนิด Metallized Polyester ขนาดความจุ0.047 ไมโคร
ฟารัสและตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะขนาดความต้านทาน 680 กิโลโอห์ม ต่อขนานและอันดับทั้งหมดบรรจุอยู่ในท่อ พีวีซี
ฉนวนภายในเป็นอากาศอัดความดันสูง
ผลการศึกษาทาให้สร้างสมมติฐานได้ว่า การใช้แรงดันไฟฟ้าสูง เพื่อให้เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าในฉนวน
เครื่องตรวจวัดฉนวนไฟฟ้า (Insulation tester) จะทาให้เกิดแรงดันที่ควบคุมได้เป็นอย่างดี ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูงที่จะ
จ่ายต้องจากัดให้เกิดกระรั่วเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากฉนวนที่ชารุดหรือเสื่อมสภาพ การใช้แรงดัน
ทดสอบเพียงไม่กี่โวลต์ การใช้ฟังก์ชั่นทั่วไปในมิเ ตอร์ทั่วไปไม่สามารถให้ค่าที่ถูกต้องของฉนวนไฟฟ้า เราจาเป็นต้องใช้แรงดัน
ทดสอบที่สูงกว่าปกติเพื่อทดสอบฉนวนไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้การรั่วไหลของกระแสสามารถตรวจวัดได้ และหากมีแนวโน้มที่จะเกิด
การลัดวงจรของไฟฟ้า เราสามารถพบได้จากการทดสอบก่อน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง 20กิโลโวลต์
ขอบเขต
1. สร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่น้อยกว่า 20 กิโลโวลต์
2.สร้างเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนที่มีค่าผิดพลาดไม่เกิน 5 %
การออกแบบและการคานวณ
การออกแบบเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนให้มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยและความ
แข็งแรงต่อการใช้งาน โดยตัวตู้ประกอบไปด้วยแผ่นพลาสติก หนา 5 มิลลิเมตร ทั้งหมดทุกด้านส่วนด้านพื้นของตู้จะเสริมไม้อัด
หนาขนาด 10 มิลลิเมตร โดยมีความกว้าง 44 เซนติเมตร ยาว 44 เซนติเมอร สูง 27.5 เซนติเมอร ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงขนาดของตู้
ที่มา : เขียนจากโปรแกรมSketch Up
ส่วนในตัวของเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนจะประกอบไปด้วย หม้อแปลงวาริแอคปรับค่าได้ 0-220 V,หม้อแปลง
นีออนพิกัดแรงดัน 7.5 kV,ชุดวงจรทวีแรงดัน,ชุดแบ่งแรงดัน,โวลต์มิเตอร์ 2 ตัว,แอมมิเตอร์ และ เซอร์กิตเบรกเกอร์

1. วงจรทวีแรงดัน
การออกแบบชุดทดลองหลักการสร้างแรงดันสูงกระแสตรงขนาดพิกัด 30kV,20mA โดยใช้ วงจร Cockcroft –
Walton แบบขั้นบันไดการคานวณจะคานวณหาค่า factor ต่างๆของวงจรเพื่อใช้เป็นพิกัดในการออกแบบอุปกรณ์ของวงจร
ได้แก่คาปาซิเตอร์ไดโอด

ภาพที่ 2 แสดงวงจรทวีแรงดัน
ที่มา : นายอาภรณ์ จับใจนาย และคณะ,2552,A 30 kV,5 mA HIGH-VOLTAGE GENERATION SET
การออกแบบไดโอดไดโอดแรงสูงที่คานวณได้ทนแรงดันสภาวะไบอัสกลับ ได้อย่างต่า 2Vt คือประมาณ 19 kVpซึ่ง
ไดโอดขนาดนี้หาซื้อยากและราคาสูง เพราะฉะนั้น จึงได้ใช้ไดโอดเบอร์ HV03-12 ทนแรงดันไบอัสกลับ 12 kV, 350 mA มา
ต่ออนุกรมกัน จานวน 2ตัว

ภาพที่ 3 ไดโอดเบอร์ HV03-12 ทนแรงดันไบอัสกลับ 12 kV, 350 mA
ที่มา : ถ่ายโดยนายภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง เมื่อ 15 มิถุนายน 2559

706

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การออกแบบคาปาซิเตอร์จากที่จะเห็นว่าคาปาซิเตอร์แรงดันสูงที่ใช้ในวงจร มีด้วยกัน 4 ชุด โดยC1จะต้องทนแรงดัน
ได้อย่างน้อย Vtส่วน C2, C3 และ C4จะต้องทนแรงดันได้อย่างน้อย 2Vt
ในการออกแบบวงจร C1ได้ออกแบบสามารถทนแรงดันได้ 13.5 kV โดยเลือกคาปาซิเตอร์ชนิด อิเล็กทรอไลท์ ขนาด
4.7 mF ทนแรงดันได้ 450 V นามาต่ออนุกรมกันทั้งหมด 30 ตัว สามารถคานวณหาค่าประจุได้ดังนี้

4.7  10 6
C
30
 156.66nF

เมื่อนามาต่ออนุกรมกันสามารถวัดค่าได้เพียง 156.66 nFเนื่องจากค่าของคาปาซิเตอร์ ตัวที่นามาต่ออนุกรมกันนั้นมี
ค่าความตุไฟฟ้าไม่เท่ากันทุกตัว
ส่วนในการออกแบบค่าคาปาซิเตอร์C2, C3และC4ได้ออกแบบให้แต่ละตัวสามารถทนแรงดันได้ 27 kV โดยใช้คาปา
ซิเตอร์อิเล็กทรอไลท์ ขนาด 10 mF ทนแรงดันได้ 450 V นามาต่ออนุกรมกันทั้งหมด 30 ตัว สามารถคานวณหาค่าประจุได้
ดังนั้

c

10  10 6
30

94

 166.66nF

เมื่อได้ค่าของอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเราจะนามาต่อวงจรตามรูปที่ 2 โดยจะต่อเข้าในแผ่นพลาสติกหนา 3
มิลลิเมตร โดยจะต่อรวมเป็นวงจร และทาการหล่อเรซิ่นเข้าไปในกล่องวงจรของชุดทวีแรงดัน เพื่อเป็นฉนวนของตัวอุปกรณ์ใน
ส่วนนี้
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ภาพที่ 4 แสดงชุดวงจรทวีแรงดัน
ที่มา : ถ่ายโดยนายภาณุพัฒน์ สายบุญเตียง เมื่อ 15 มิถุนายน 2559

2. วงจรแบ่งแรงดัน

ภาพที่ 5 วงจรแบ่งแรงดัน
ที่มา : นายธรนินทร์ นักไร่,2552,DESIGN AND CONTRUCTION OF A 100 KV MIXED VOLTAGE DIVIDER FOR THE AC
AND DC HIGH-VOLTAGE MEASUREMENTS
ในการออกแบบสร้างภาคแรงสูงนั้น จะต้องคานึงถึงค่ากระแสที่ไหลในวงจร โดยกาหนด(I>0.001 mA) ในการ
ออกแบบโวลเตจดีไวเดอร์แบบความต้านทานล้วนนี้ จะกาหนดใช้ตัวต้านทานภาคแรงสูง (R1) จานวน 100 ตัวโดยเลือกตัว
ต้านทานชนิดฟิล์มโลหะ 680 kΩ 2W ± 1%ได้ค่าความต้านทานภาคแรงสูง(R1) รวม 68 MΩ ซึ่งแรงดันสูงกระแสตรงที่
ต้องการออกแบบคือ พิกัดแรงดัน 20 kV และออกแบบเผื่อไว้ 120 % ของพิกัดแรงดัน จะได้พิกัดแรงดันสูงเป็น 24 kV
กระแสที่ไหลในวงจรเท่ากับ 0.035 mA สามารถเริ่มคานวณหาค่าตัวต้านทานได้ดังนี้
R

RHV 

V
I

24kV
 68.571M
0.035 mA

คานวณหาค่าความสูญเสียของตัวต้านทาน
P  I 2R
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 (0.49mA)2 (680 k)
 163.399mW

จะเลือกใช้ตัวต้านทานชนิดฟิล์มโลหะ 680 kΩ 2W ± 1% ซึ่งนามาต่ออนุกรมกันจะใช้จานวนทั้งหมด 100 ตัว โดย
จะแบ่งออกเป็นชั้นจานวน 6 ชั้น ชั้น ละ17 ตัว จะได้ค่าความต้านทานภาคแรงสูง เท่ากับ 68 MΩ
ในการออกแบบภาคแรงต่านั้น เนื่องจากแรงดันที่ตกคร่อมค่าความต้านทานภาคแรงต่านั้น ต้องมีแรงดันต่าพอที่ด้าน
เครื่องมือวัดภาคแรงต่าจะสามารถวัดได้และต้องคานึงถึงสเกลเฟกเตอร์ โดยกาหนดใช้ที่ 1000:1 แรงดันสูงที่ต้องการออกแบบ
คือ ขนาดพิกัด 20 kV ออกแบบเผื่อไว้ 120% ของพิกัดแรงดันใช้งาน ได้พิกัดเท่ากับ 24 kV และภาคแรงต่านั้นจะได้เท่ากัน
การคานวณหาสเกลแฟกเตอร์(Scale Factor) สามารถหาได้จากสมการ

โดยที่

VHV 

( R1  R2 )
 VLV
R2

s.. f . 

( R1  R2 ) VHV

R2
VLV

s. f

คือ สเกลเเฟกเตอร์

R1

คือ ค่าความค้านทานภาคแรงสูง

R2 คือ

ค่าความค้านทานภาคแรงต่า

VHV คือแรงดันที่ต้องการวัด
VLV คือ แรงดันที่แบ่งออกมาวัด
s. f 
1000 

999 
R2 

( R1  R2 )
R2
R1
1
R2

R1
R2

68.571M
999

R2  68.639 K
ดังนั้นในการออกแบบภาคแรงต่า 680 kΩ 2W ± 1% ซึ่งนามาต่อขนานกันจะใช้จานวนทั้งหมด 10 ตัว ต่อขนาน
กันจะได้ค่าความต้านทานภาคแรงต่าเป็น 68 k
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จากที่คานวณหาค่าความต้านทานที่ใช้ในวงจรจะต่อวงจรโดยการนาแผ่นพลาสติกหนาขนาด 2 มิลลิเมตรมาตัดเป็น
วงกลมและนามาต่อเป็นชั้น 7 ชั้น นามาใส่ท่อวีซี และใส่น้ามันหม้อแปลงเป็นฉนวน ตามภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงชุดแบ่งแรงดัน ที่มา : .นายธรนินทร์ นักไร่,2552,DESIGN AND CONTRUCTION OF A 100 KV MIXED
VOLTAGE DIVIDER FOR THE AC AND DC HIGH-VOLTAGE MEASUREMENTS
2.3 การออกแบบเครื่องวัด
ในตัวของเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนจะประกอบไปด้วย หม้อแปลงวาริแอคปรับค่าได้ 0-220 V,หม้อแปลง
นีออนพิกัดแรงดัน 7.5 kV,ชุดวงจรทวีแรงดัน,ชุดแบ่งแรงดัน,โวลต์มิเตอร์ 2 ตัว,แอมมิเตอร์ และ เซอร์กิตเบรกเกอร์ จะ
ประกอบตามวงจรตามภาพที่ 7และวางอุปกรณ์ตามภาพที่ 8

ภาพ 7 แสดงวงจรเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน
ที่มา : เขียนจากโปรแกรม Visio
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ภาพที่ 8 เครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวน
ที่มา : เขียนจากโปรแกรมSketch Up
2.4 การหาย่านวัดต่าสุดและสูงสุด
เนื่องจากค่าความต้านทานที่ต้องการนามาใช้ในการวัดนั้นต้องที่ค่าที่สูง โดนแอมมิเตอร์ที่นามาใช้ในการวัดนั้นมีค่า
ในช่วง 0.001-20 mA ซึ่งคานวณหาได้จากกฎของโอห์ม
4.2.1 หาค่าความต้านทานที่วัดได้ที่กระแสต่าสุด 0.001 mA
R

V
I

R

20 kV
 2000 
0.001mA

4.2.2 หาค่าความต้านทานที่วัดได้lที่กระแสสูงสุด 20 mA

R

20kV
 1
20 mA

จากการที่คานวณหาย่านวัดค่าของความต้านทานสรุปได้ว่าเครื่องวัดเครื่องค่าความต้านทานฉนวนที่พัฒนาขึ้นมานี้
สามารถวัดค่าความต้านทานที่อยู่ในช่วงที่มีค่า ตั้งแต่ 1 MΩ - 2,000 MΩ ซึ่งตามขอบเขตที่ 3 คือ สร้างเครื่องวัดค่าความ
ต้านทานมากกว่า 200 MΩ และเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนนี้ สามมารถวัดค่าความต้านทานมากกว่า 200 MΩ ซึ่งเป็นไป
ตามขอบเขต
เมื่อได้อุปกรณ์ในภาคต่างๆและทาการต่อวงจรเป็นทีเ่ รียบร้อยจึงเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบวงจรก่อนที่จะนาไปใช้งาน
จริง
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3.1 ทดสอบวัดค่าแรงดันเอาท์พุต
จะทดสอบตามวงจรจากภาพที่ 9

ภาพที่ 9 บล็อกไดอะแกรมและวงจรที่ใช้ในการทดสอบ
ที่มา : นายวชิรสัจจะวรรณคุณและคณะ,2549,10,000 volts Megaohms tester
ทดสอบโดยการวัดแรงดันอินพุตและเอาท์พุตแบบไม่มีโหลด โดยจะทาการปรับวาริแอกโดยการเพิ่มแรงดันทีละ 10
V และได้ผลการทดลองเป็นตารางตามกราฟที่ 1
30000
25000

output (V)

20000
15000
10000
5000
0
0

50

100

150

200

input (V)

กราฟที่ 1 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอินพุตและเอาท์พตุ ขนาดไม่มีโหลด
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จากการทดลองนั้นนักศึกษาต้องการแรงดันที่ได้จากการทดลองในแรงดันที่มีค่าสูงสุดคือแรงดันเอาท์พุตที่มีค่า 26.2
kV ซึ่งสามารถสร้างแรงดันเกิน 20 kV ซึ่งตามขอบเขตตาม ข้อที่ 2 คือสร้างแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่น้อยกว่า 20 กิโลโวลต์
3.2 ทดสอบและเทียบค่าเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน
ในการทดสอบเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนนี้ จะทดสอบโดยใช้โหลดความต้านทานที่มีขนาด 0.75 MΩ,1.5 M
และ 2.25 MΩ ตามลาดับ จะทาการทดสอบที่แรงดันอินพุตสูงสุดที่ 10-100 v ตามตาดับโดยทาการทดสอบตามวงจรภาพที่
10

ภาพที่ 10 แสดงวงจรของการวัดค่าความต้านทาน
ที่มา : นายวชิรสัจจะวรรณคุณและคณะ,2549,10,000 volts Megaohms tester
จากวงจรภาพที่ 10 จะทดสอบเครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนโดยทาการเก็บค่าแรงดัน (VL ) และกระแส ( I c ) จะได้
นามาหาค่าเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการรักษาระดับแรงดัน (Vreg ) และจะได้ทาการบันทึกค่าในการทดสอบต่างๆทดสอบที่
ค่าความต้านทาน2.25MΩ ได้ผลตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าตารางทดสอบที่ค่าความต้านทาน 2.25 M

Vin (V)

VNL
(V)

VL (V)

I m (A)

I c (A)

Rm (Ω)

Rc (Ω)

10

1960

1300

0.00072

0.000871

1805556

2250000

33.67

19.75

20

3770

2500

0.00055

0.001676

4545455

2250000

33.69

102.02

30

5590

3700

0.00084

0.002484

4404762

2250000

33.81

95.77

40

8740

5000

0.00111

0.003884

4504505

2250000

42.79

100.20

50

10500

6100

0.00135

0.004667

4518519

2250000

41.90

100.82

60

12300

7100

0.00158

0.005467

4493671

2250000

42.28

99.72

70

14000

8600

0.00184

0.006222

4673913

2250000

38.57

107.73

80

15600

9600

0.00205

0.006933

4682927

2250000

38.46

108.13
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90

17200

10700

0.00225

0.007644

4755556

2250000

37.79

111.36

100

18500

11600

0.00245

0.008222

4734694

2250000

37.30

110.43

จากตารางที่ 1 จะได้ทาการเปรียบเทียบแรงดันและกระแสตาม กราฟที่ 2 และ กราฟที่ 3 ตามลาดับ
เปรียบเทียบค่าแรงดันที่คา่ ความต้ านทาน 2.25 MΩ
20000
18000
16000

Out put (v)

14000
12000
10000

Vnl (V)

8000

Vl (V)

6000
4000
2000
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

in put (v)

กราฟที่ 2 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่ค่าความต้านทาน 2.25 MΩ

เปรียบเทียบค่ากระแสที่คา่ ความต้ านทาน 2.25 MΩ
0.009
0.008
0.007

I (a)

0.006
0.005
0.004

Im (A)

0.003
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กราฟที่ 3 กราฟเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่ค่าความต้านทาน 2.25 MΩ
จากการทดสอบจากหัวข้อที่ 3.2 นี้ สามารถทาให้รู้ว่าเครื่องมือวัดค่าความต้านทานฉนวนนั้นทาให้ทราบว่าเครื่องมือ
วัดเครื่องนี้เวลามีโหลดแรงดันจะตกลง ทาให้เครื่องวัดเครื่องนี้มีประสิทธิภาพต่า
โดยพิจารณาจาก กราฟที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค่าแรงดันขณะไม่มีโหลด(Vnl) จะมากกว่าค่าแรงดันขณะมีโหลด(Vl)
ส่วนในกราฟที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่ากระแสจากการคานวณ(Ic) จะมีค่ากระแสที่มากกว่ากระแสที่มาจากการวัด(Im) ซึ่งจากการ
ทดสอบนี้ทาให้การหาค่าความต้านทานจากการคานวณซึ่งได้ค่าที่ผิดเพี้ยนไปมากเมื่อเทียบกลับค่าความต้านทานที่นามา
ทดสอบกับวงจร

สรุป
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้ทาการค้นหาข้อมูลและจะทาการทดลองสร้าง เครื่องทดสอบค่าความต้านทานฉนวนด้วย
แรงดันสูง 20 กิโลโวลต์ นั้นมีปัญหาและอุปสรรคมากมาย จนบัดนี้การดาเนินงานได้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ คือ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์ เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวนสามารถวัดค่า
ความต้านทานได้ 1 MΩ - 2,000 MΩ ซึ่งเครื่องวัดนี้ไม่สามารถวัดค่าที่แท้จริงของค่าความต้านทานได้เนื่องจาก หม้อแปลงไม่มี
ประสิทธิภาพหรือแรงดันตกในสาย ซึ่งในกรณีที่กล่าวมานี้ทาให้ไม่ได้ขอบเขตที่ตั้งไว้คือค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง”การพัฒนากระบวนการวัดค่าความต้านทานฉนวนด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง 20 กิโลโวลต์”สาเร็จลุล่วงได้
ด้ ว ยความกรุ ณ าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาโครงงาน ได้ แ ก่ อ าจารย์ ประกาศิ ต ศรี ท ะแก้ ว และอาจารย์ ใ นแผนกวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกกรมไฟฟ้า ที่ได้ให้คา ปรึกษา แนะนา ชี้แนะในการศึกษาค้นคว้า แนะนาขั้นตอนและวิธีจัดทา
โครงงานจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดทาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาในแผนกวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ให้ความอนุเคราะห์
ด้านสถานที่ตลอดจนได้ให้คาปรึกษาแนะนาการจัดทาโครง งานจนประสบผลสาเร็จขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้
กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทโครงงานครั้งนี้จน กระทั่งประสบ
ความสาเร็จด้วยดี
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การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์แบบไหลที่มีการแยกแก๊สออกจากของเหลว
ด้วยอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน
Sensitivity Improvement of Gas-Liquid Separation Flow Analysis
Incorporated with Membraneless Vaporization Unit
ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี1,2 ,วาลีด อัลอาฮามัด1,2 , ฐิตาพร สอนสะอาด1,2
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email address chantipmanee.n@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้นาเสนอการออกแบบปรับปรุงอุปกรณ์สาหรับระบบวิเคราะห์ออนไลน์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ‘อุปกรณ์ ไอระเหย
แบบไร้เยื่อเลือกผ่าน’ ให้มีความไวในการวิเคราะห์สูงขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้เพิ่มหลุมทรงกรวยในอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลุม รวม
เป็น 3 หลุมภายในอุปกรณ์เดียว ซึ่งในแบบเดิมมีเพียงจานวน 2 หลุมเท่านั้น ซึ่งใช้หลุมหนึ่ง สาหรับกักตัวอย่างของเหลว (‘ตัว
ให้’, 200 ไมโครลิตร) และอีกหลุมหนึ่งใช้สาหรับกักน้าบริสุทธิ์ (‘ตัวรับ’, 100 ไมโครลิตร) ซึ่งในอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้ ได้ใช้หลุมที่
สามที่เพิ่มเข้ามา สาหรับกักน้าบริสุทธิ์ ที่เป็น ‘ตัวรับ’เพิ่มขึ้นอีกหลุมหนึ่งด้วย การสร้างกราฟมาตรฐานใช้ผลรวมของขนาด
สัญญาณที่ได้จากกรวยหลุมตัวรับที่ 1 รวมกับขนาดสัญญาณจากกรวยหลุมตัวรับที่ 2 ส่งผลให้ความไวของการวิเคราะห์เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญได้สูงสุดถึง 2.6 เท่าเมื่อเทียบกับ การใช้ อุปกรณ์แบบเดิม ซึ่งเป็นผลจากการสาธิตเมื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์
สารซัลไฟต์
คาสาคัญ: การเพิ่มความไวในการวิเคราะห์, อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน, การแยกแก๊ส

Abstract
This work presents new design of an on-line device called ‘membraneless vaporization’ (MBL-VP)
unit to improve analytical sensitivity. In this work, a third cone-shaped reservoir is added into the original
two-cone MBL-VP unit. In the original design, a cone was used for resting the liquid plug of sample
(donor, 200 L), whereas the second cone was used for resting a plug of pure water (acceptor, 100 L).
In the current design, the third cone is also used to rest a plug of pure water as another acceptor zone.
Calibration is a plot of the summation of the signals obtained from both of these acceptor plugs. As
expected, the sensitivity was improved up to 2.6 times of the sensitivity given by the original design. The
work was successfully demonstrated in analysis of sulfite.
Keywords: Sensitivity improvement, Membraneless vaporizationunit, gas separation
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บทนา
สาหรับกระบวนการทางเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณหนึ่งในขั้นตอนที่สาคัญคือ ขั้นตอนการแยกสารที่เราสนใจวิเคราะห์
(analyte) ออกจากสิ่งเจือปนในตัวอย่าง (sample matrices) เพื่อกาจัดการรบกวนจากสารอื่นที่มีในตัวอย่าง ซึ่งลักษณะการ
แยกสารที่เราสนใจจะวิเคราะห์ออกจากตัวอย่างนั้น มีหลายลักษณะ เช่น การแยกสารที่สนใจออกจากตัวอย่างประเภท
ของเหลวโดยแยกออกมาในรูปของของแข็งด้วยการตกตะกอน การแยกของสารที่สนใจออกมาด้วยการสกัดสารออกจาก
ตัวอย่างประเภทของเหลว หรือ การแยกสารที่สนใจจะตรวจวัดออกจากตัวอย่างในรูปของแก๊สซึ่งในบทความนี้จะเน้นการแยก
สารออกมาในรูปของแก๊สออกจากตัวอย่างของเหลว โดยนามาใช้ร่วมกับเทคนิควิเคราะห์แบบไหลประเภทโฟลอินเจคชัน
(Flow Injection Analysis หรือ FIA) ซึ่งเทคนิคที่มีรายงานมาก่อนหน้า เพื่อติดตั้งเข้าในระบบวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชันที่
รู้จักกัน ก็คือ เทคนิคแก๊สดิฟฟิวชั่น (gas diffusion หรือ GD)และเทคนิคเพอแวปพอเรชั่น (pervaporation หรือ PV)โดย
หลักการของเทคนิคเหล่านี้ติดตามอ่านได้ในบทความของ G.E. Pacey และ B. Karlberg (สาหรับ GD) และของ M.D Luque
de Castro และ I Papaefstathiou(สาหรับ PV) ตามลาดับ
เทคนิคแก๊สดิฟฟิวชั่นมีอุปกรณ์ภายในมีกระแสของเหลวตัวให้ (donor) และ ตัวรับ (acceptor) กระแสของเหลวทั้ง
สองถูกคั่นด้วยเยื่อเลือกผ่านที่มีความพรุนและมีสภาพขั้วต่าเมื่อเทียบกับน้า (hydrophobic porousmembrane)โดยกระแส
ของตัวให้และตัวรับจะไหลผ่านเยื่อเลือกผ่านที่คั่นระหว่างของเหลวทั้งสองแบบสัมผัสโดยตรงโดยในระหว่างนั้นเยื่อเลือกผ่าน
จากยอมให้เฉพาะแก๊สที่เราสนใจ(gaseous analyte) ผ่านจากกระแสของตัวให้ไปยังกระแสของตัวรับเท่านั้นโดยสารตัวให้ที่
เป็นของเหลวส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสารเจือปนต่างๆ ซึ่งสารเจือปนเหล่านี้บางตัวจะไปอุดตันรูพรุน (clogging) ของเยื่อ
เลือกผ่านและส่งผลให้ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ลดลงเป็นผลมาจากการสัมผัสโดยตรงระหว่างตัวให้และเยื่อเลือกผ่าน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1998M.D Luque de Castro และ I Papaefstathiouจึงเสนอเทคนิคเพอแวปพอเรชั่นซึ่งลักษณะ
การทางานอุปกรณ์คล้ายกับแก๊สดิฟฟิวชั่น โดยตัวรับจะไหลผ่านและสัมผัสกับเยื่อเลือกผ่าน แต่ได้จัดวางให้กระแสตัวรับไม่
แตะสัมผัสกับเยื่อเลือกผ่าน โดยเพิ่มช่องว่าง (headspace volume) ระหว่างตัวให้กับเยื่อเลือกผ่านเพื่อลดปัญหาการอุดตัน
ของเยื่อเลือกผ่านจากการสัมผัสโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามเยื่อเลือกผ่านยังคงสัมผัสกับของเหลวตัวรับตลอดเวลา แม้ว่าตัวรับจะ
เป็นสารที่เตรียมเองในห้องปฏิบัติการซึ่งสะอาดกว่าและควบคุมได้ แต่ก็ยังคงต้องเปลี่ยนแผ่นเยื่อเลือกผ่านทุกครั้งที่เริ่มการ
ทดลองใหม่ เป็นการสิ้นเปลือง และมักพบว่าเทคนิคเพอแวปพอเรชั่นนี้ ต้องใช้ร่วมการการหยุดไหลของกระแสตัวรับ เพื่อให้ได้
ความไวในการวิเคราะห์ที่เพียงพอ เนื่องจากแก๊สต้องระเหยผ่านช่องว่างและต้องผ่านรูพรุนของเยื่อเลือกผ่าน ทาให้ลดความไว
ในการวิเคราะห์ลง
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทั้งของเทคนิคแก๊สดิฟฟิวชั่นและเทคนิคเพอแวปพอเรชั่น ในปี ค.ศ. 2006 N. Choengchanและ
คณะได้เสนอ เทคนิคการแยกแก๊สออกจากของเหลวโดยเสนออุปกรณ์ ‘ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน’ เป็นครั้งแรก สาหรับใช้
กับเทคนิคโฟลอินเจคชันหรือเทคนิควิเคราะห์แบบไหลในรูปแบบคล้ายกัน โดยออกแบบให้กระแสตัวให้และกระแสตัวรับไหล
ภายในร่องที่คู่ขนานกัน ทั้งสองร่องคั่นด้วยผนังอะคริลิก ทั้งร่องและผนังมีเพดานอะคริลิกปกคลุมทาให้เป็นระบบปิด และ
เนื่องจากผนังที่คั่นตัวให้และตัวรับ ไม่ชนกับเพดาน จึงมีช่องว่างภายในเชื่อมกันระหว่างร่องของตัวให้กับร่องของตัวรับ ทาให้
แก๊สระเหยมาจากฝั่งตัวรับละลายลงในกระแสตัวให้ได้ การออกแบบลักษณะนี้ทาให้ไม่ต้องใช้เยื่อเลือกผ่าน ต่อมา ในปี ค.ศ.
2011 งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มวิจัยนาโดย V. Cerda ทาการปรับปรุงตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมให้ร่องตัวให้และตัวรับ
คล้ายอ่างน้าสาหรับช่วงบน (bath shaped reservoir) เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นข้ามระหว่างร่องตัวให้และร่องตัวรับ อุปกรณ์ไอ
ระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่านนี้ต่อมา เรียกว่า ‘membraneless vaporization unit’ หรือ MBL-VP unit
ในปี ค.ศ. 2013 N. Ratanawimarnwongและคณะ ได้ออกแบบ MBL-VPunit ให้มีลักษณะใช้งานได้ในรูปแบบการ
ไหลแบบใช้ท่อนสารสั้น ๆ ในระดับไมโครลิตร (zone fluidics) โดยอุปกรณ์นี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ประกอบด้วยส่วน
แรกเป็นฝาปิดที่มีเกลียวซึ่งอยู่ด้านบน และส่วนที่สองเป็นฐานที่เจาะเป็นหลุมทรงกรวยจานวน 2 หลุม มีช่องเข้าออกของสาร
ผ่านเข้าในกรวยจากด้านล่างจานวน 1 ช่องต่อหนึ่งกรวย กรวยที่ 1 ใช้สาหรับพักสารตัวให้และกรวยที่ 2 สาหรับพักสารตัวรับ
แก๊สจะระเหยจากรวยที่ 1 ขึ้นไปยังช่องว่างอากาศเหนือกรวยทั้งสอง ก่อนที่แก๊สบางส่วนจะละลายลงในกรวยที่ 2 ทาให้
ติดตามวัดสมบัติกายภาพที่เปลี่ยนไปของสารตัวรับในกรวยที่ 2 ได้ อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน ที่ออกแบบเป็นหลุม
ทรงกรวยนี้ ใช้การขับเคลื่อนด้วยปั๊มโดยมีท่อนอากาศจะเป็นตัวพา(carrier) ทั้งท่อนสารตัวให้และท่อนสารตัวรับไหลเข้า -ออก
จากหลุมพักสาร จนเข้าเครื่องตรวจวัด ทาให้ประหยัดการใช้สารเคมีอย่างมากเพราะใช้สารในระดับไมโครลิตรเท่านั้น
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งานวิจัยนี้ได้นาเสนอการออกแบบใหม่ เพื่อปรับปรุงให้ระบบวิเคราะห์ที่ใช้
‘อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือก
ผ่าน’MBL-VP unit แบบหลุมทรงกรวย โดยพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยของ N. Ratanawimarnwong และคณะ ที่เสนอในปี
ค.ศ. 2013 ให้มีความไวมากขึ้นกว่า 2 เท่าด้วยการ เพิ่มหลุมทรงกรวยอีกเพียง 1 หลุม สาหรับพักสารตัวรับ และนาเสนอการ
สร้างกราฟมาตรฐานที่ใช้วิธีผลรวมของขนาดสัญญาณจากสารตัวรับวัดจาก 2 หลุมทรงกรวยของตัวรับ 2 ท่อน ทาให้ความไว
ในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อปรับปรุงการออกแบบอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน ใหม่ให้มีตัวรับเพิ่มขึ้นอีก 1 หลุม เพื่อเพิ่มความไว
ในการวิเคราะห์
2. เพื่อเสนอวิธีใหม่ของการสร้างกราฟมาตรฐาน โดยใช้ผลรวมของขนาดของสัญญาณจากตัวรับของเหลวที่แบ่ง
ออกเป็น 2 ท่อน ในการเพิ่มความไวในการวิเคราะห์สารเมื่อใช้อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน
ระเบียบวิธีวิจัย
ในงานนี้ ได้ทาการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน โดยสร้างด้วยการกลึงแท่งอะคริลิกใส ให้
เป็นชิ้นงาน 2 ชิ้น ประกอบเข้าด้วยกัน ตามรูปที่ 1ก ชิ้นแรกเป็นเป็นส่วนฝาที่อยู่ทางด้านบน ซึ่งมีการออกแบบให้มีเกลียว ทา
ให้สามารถหมุนเพื่อปรับขนาดความสูงได้ ตามภาพที่ 1ขชิ้นที่สองคือส่วนตัวอุปกรณ์ซึ่งมีการเพิ่มหลุมพักสารตัวรับทรงกรวย
เพิ่มอีก 1 หลุม จากที่ได้เคยนาเสนอไปก่อนหน้านี้ใน ปี ค.ศ. 2013 ด้วยกลุ่มวิจัยของ N. Ratanawimarnwong และคณะ ซึ่ง
ภายในอุปกรณ์ที่ออกแบบใหม่นี้ แสดงในภาพที่1ค โดยในหนึ่งอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย 1 หลุมตัวให้และ 2 หลุมตัวรับ หลุม
ตัวให้จะถูกใช้สาหรับพักสารที่มีแก๊สที่เราสนใจละลายอยู่ (gaseous analyte) ส่วนอีกสองหลุมที่เหลือจะถูกใช้พักท่อน
ของเหลวตัวรับ เช่น น้าบริสุทธิ์เพื่อทาหน้าที่ในการรับสารระเหยที่ระเหยจากของเหลวตัวให้มายังของเหลวตัวรับ โดยขนาด
ของหลุมพักสารทั้งสามหลุม มีขนาดจุปริมาตรได้สูงสุดเท่ากับ 260 ไมโครลิตร แต่ในงานนี้จะใช้ท่อนสารขนาดเพียงไม่เกิน200
ไมโครลิตรเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นและผสมกันระหว่างหลุมภายในตัวอุปกรณ์โดยใช้ปริมาตรของตัวให้เท่ากับ
200
ไมโครลิตร และใช้ปริมาตรของตัวรับ แต่ละหลุมเท่ากับ 100 ไมโครลิตรนอกจากนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความดันที่สูงเกินไป
ภายในตัวอุปกรณ์จึงมีการสร้างช่องอากาศสาหรับลดความดันเพื่อไม่ให้ตัวอุปกรณ์เสียหายและช่องอากาศนี้ช่วยทาให้เรา
สามารถผลักสารเข้าและออกจากอุปกรณ์ฯ ได้โดยไม่เป็นปัญหาเรื่องความดันเกินอีกด้วย

719

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

ภาพที่ 1 ลักษณะของอุปกรณ์แยกแก๊สออกจากของเหลว ก. แสดงส่วนประกอบของตัวอุปกรณ์ ข. แสดงความสามารถในการ
ปรับระดับความสูงของส่วนฝาด้านบนเพื่อทาการกาหนดขนาดของช่วงว่างเหนือที่พักสารทั้งสามหลุม
ค. แสดงการบรรจุสารในกรวยตัวให้และกรวยตัวรับทั้งสองอัน

ภาพที่ 2 แผนภาพการไหลของสารโดยฝั่งตัวให้จะถูกควบคุมโดยปั๊มลูกรีด และฝั่งตัวรับจะถูกควบคุมโดยไซรินจ์ปั๊ม
IV คือ injection valveSLV1 และ SLV 2 คือ selection valves และ D คือ ตัวตรวจวัด C4D
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ตารางที่ 1 การปฏิบัติการของปั้ม ของระบบการไหล ในภาพที่ 2
ปัม๊ ลูกรีด
ขั้นตอน

ไซรินจ์ปั้ม

1

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ตาแหน่ง
SLV1
ไปที่เก็บ
ของเสีย

2

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

3

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

4

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

5

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

6

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

7

หมุนเปลี่ยนตาแหน่ง
ไปที่ตัวให้ โหลดสาร
SLV1

8

ทาการพาท่อนสารไป
ไปที่ตัวให้
ยังหลุมตัวให้

9

10

11

หน้าที่

ตาแหน่ง
IV
โหลดสาร

หน้าที่
ดูดน้าบริสุทธิ์มาเก็บใน
ไซรินจ์
ดูด 215 ไมโครลิตร
ของอากาศมายังท่อ
เตรียมสาร
ดูด 100 ไมโครลิตร
ของน้าบริสุทธิ์มายังท่อ
เตรียมสาร
ผลัก 100 ไมโครลิตร
ของน้าบริสุทธิ์มายัง
หลุมพักสารตัวรับที่ 1
ดูด 215 ไมโครลิตร
ของอากาศมายังท่อ
เตรียมสาร
ดูด 100 ไมโครลิตร
ของน้าบริสุทธิ์มายังท่อ
เตรียมสาร

ผลัก 100 ไมโครลิตร
ฉีดสาร
ของน้าบริสุทธิ์มายัง
หลุมพักสารตัวรับที่ 2
รอให้แก๊สระเหยจาก
รอให้แก๊สละลายลง
ไปที่ตัวให้ โหลดสาร
ตัวให้
มายังตัวรับทั้งสองตัว
ดูดท่อนสารทั้งจากที่
พักสารตัวรับที่ 1 ไปยัง
รอให้แก๊สระเหยจาก
ไปที่ตัวให้ โหลดสาร ท่อเตรียมสาร(น้า –
ตัวให้
อากาศ – ตัวรับที่ 1
อากาศ)
ดูดท่อนสารทั้งจากที่
พักสารตัวรับที่ 2 ไปยัง
รอให้แก๊สระเหยจาก
ท่อเตรียมสาร(น้า –
ไปที่ตัวให้ โหลดสาร
ตัวให้
อากาศ – ตัวรับที่ 1
อากาศ - ตัวรับที่ 2 –
อากาศ – น้า)
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เวลา
(วินาที)

ทิศทาง
ไซรินจ์

ตาแหน่ง
SLV2

↓

น้าบริสุทธิ์

10

↓

อากาศ

5

↓

น้าบริสุทธิ์

4

↑

ที่พักสาร
ตัวรับที่ 1

6

↓

อากาศ

5

↓

น้าบริสุทธิ์

4

รอ

น้าบริสุทธิ์

3

↑

ที่พักสาร
ตัวรับที่ 2

6

รอ

ที่พักสาร
ตัวรับที่ 2

7

↓

ที่พักสาร
ตัวรับที่ 1

7

↓

ที่พักสาร
ตัวรับที่ 2

11
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12

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

13

ดูดแก๊สออกจากตัว
อุปกรณ์

ไปที่เก็บ
ของเสีย

โหลดสาร

ส่งท่อนสารทั้งหมด
จากท่อพักสารไปยัง
หน่วยตรวจวัด (น้า –
อากาศ – ตัวรับที่ 1
อากาศ - ตัวรับที่ 2 –
อากาศ – น้า)

↑

หน่วย
ตรวจวัด

12

รอ

หน่วย
ตรวจวัด

60

ในการวิจัยนี้ได้เลือกใช้ปฏิกิริยาการทาไอระเหยของสารซัลไฟต์ (sulfite หรือ สูตรทางเคมี SO32-) ใช้ทดสอบกับระบบ
วิเคราะห์แบบไหลในภาพที่ 2 ซึ่งควบคุมการทางานของระบบไหลนี้ให้เป็นไปตามลาดับการทางานดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
ไหลสารมาตรฐานซัลไฟต์ให้มาผสมกับสารละลายกรด 1.5 M H2SO4 ดังภาพที่ 2 (ฝั่งปั๊มลูกรีด) ซัลไฟต์ถูกเปลี่ยนไปเป็น
แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2(g)) ซึ่งท่อนของปฏิกิริยานี้ ได้ถูกฉีดเข้ามายังระบบของอุปกรณ์ไอระเหยฯ ผ่านวาล์ว IV และผ่าน
มายังวาล์วSLV1 เพื่อดันเอาท่อนของเหลวตัวให้ที่มีSO2(g) ปริมาตร 200 ไมโครลิตรให้มาพักอยู่ในหลุมทรงกรวยอันหนึ่งภายใน
อุปกรณ์ไอระเหยฯ ซึ่งไอของ SO2(g)ก็จะถูกจับไว้บางส่วนด้วยท่อนของของเหลวตัวรับ 2 ท่อนที่กักไว้ในอีกหลุมทรงกรวย 2
หลุม ในอุปกรณ์ไอระเหยฯ ซึ่งในงานนี้ได้เลือกใช้ของเหลวตัวรับเป็นน้าบริสุทธิ์ ซึ่งเมื่อแก๊ส SO2(g) ละลายลงน้าน้าบริสุทธิ์ ก็จะ
ทาให้ค่าการนาไฟฟ้าเปลี่ยนไป ทาให้สามารถตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าได้ที่ตัวตรวจวัดแบบ
capacitively coupled
contactless conductivity detector (C4D) ได้ ซึ่งในงานนี้ได้ทาการสร้างตัว C4D ในลักษณะเดียวกันกับงานก่อนหน้านี้
แต่งโดย K. Sereenonchai และคณะ ในการขับเคลื่อนท่อนของน้าบริสุทธิ์ที่ใช้เป็นตัวรับ 2 ท่อนปริมาตรท่อนละ 100
ไมโครลิตรนั้น ใช้การควบคุมจากไซรินจ์ปั๊ม ผ่านวาล์วSLV 2 ใช้ร่วมกับท่อนพักสาร ซึ่งในภาพที่ 2 ได้แสดงลาดับการพักท่อน
ของสารเอาไว้ด้วยในฝั่งขวามือ ไซรินจ์ปั๊มทาหน้าที่ขับเคลื่อนทั้งดันของเหลวตัวรับเข้ามายังอุปกรณ์ไอระเหย เพื่อรอดักจับ
แก๊ส SO2(g) และ เพื่อดูดและส่งของเหลวตัวรับทั้งสองท่อนไปยัง ตัวตรวจวัด ที่ทาสัญลักษณ์ D ในภาพที่ 2 ซึ่งเป็นตัวตรวจวัด
แบบ C4D ที่สร้างขึ้นเองดังกล่าว โดยส่งท่อนตัวรับผ่านตัวตรวจวัด D คราวละ 1 ท่อน

ภาพที่ 3 ลักษณะของสัญญาณดังนี้ ระดับสัญญาณของน้า – อากาศ – ตัวรับ 2 – อากาศ – ตัวรับ 1 – น้า ตามลาดับ
และแสดงความสูงของสัญญาณ (Height, H) ที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์และสร้างกราฟมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ในการพัฒนาอุปกรณ์แยกแก๊สออกจากของเหลวแบบใหม่ ประกอบไปด้วยกรวยตัว
ให้ ซึ่งทาหน้าที่ในการพักสารละลายที่มีสารที่เราสนใจละลายอยู่ เมื่อของเหลวตัวรับถูกพักภายในกรวยตัวรับ จะเกิดการ
ระเหยของสารที่เราสนใจในรูปแบบของแก๊สจากของเหลวตัวให้ไปยังพื้นที่ว่างเหนือกรวยพักสารทั้งสาม จากนั้นบางส่วนของ
แก๊สในพื้นที่ว่างเหนือสารละลาย (headspace volume) จะละลายลงมายังตัวรับ 1 และตัวรับ 2ซึ่งใช้เวลาในการเกิด
กระบวนการข้างต้นเพียง 10 วินาที โดยการละลายของแก๊สจะไปเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของของเหลวตัวรับ จากนั้น
ของเหลงตัวรับจะถูกส่งไปยังหน่วยตรวจวัดโดยเมื่อท่อนสารดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย น้า -อากาศ-ตัวรับที่ 2-อากาศตัวรับที่ 1-อากาศ-น้า ไหลผ่านมายังตัวตรวจวัด จะปรากฏสัญญาณ C4D ดังแสดงในภาพที่ 3 ตามลาดับ ซึ่งจะสังเกตว่า
สัญญาณของของเหลวตัวรับที่ 2จะถูกบันทึกก่อน สัญญาณของของเหลวตัวรับที่ 1 เนื่องจากได้จัดให้สัญญาณตัวรับที่ 2 ถูกดูด
ออกมาพักไว้ในขดท่อพัก ความยาว 52 cm(ท่อขดขนาด 1 mm i.d. ในภาพที่ 2 ฝั่งขวา) เป็นท่อนสุดท้าย ซึ่งท่อนนี้จะถูก
ผลักเข้าสู่ตัวตรวจวัดเป็นลาดับแรก
ผลในภาพที่ 3 ซึ่งเป็นตัวแทนชุดสัญญาณ 1 ชุด ของการบันทึกสัญญาณสารมาตรฐานซัลไฟต์ 1 ความเข้มข้นนั้น จะ
เห็นว่าขนาดสัญญาณของ ตัวรับ 2 จะสูงกว่าขนาดของสัญญาณของ ตัวรับ 1 เนื่องจาก ตัวรับ 2 นี้จะถูกกักให้รับแก๊สไอ
ระเหย เป็นระยะเวลาที่นานกว่า ตัวรับ 1 เนื่องจากระหว่างที่ตัวรับ 1 กาลังถูกดูดไปเก็บไว้ที่ท่อขดพักสาร ท่อนตัวรับที่ 2
ยังคงดูดซับแก๊สที่อยู่ภายในตัวอุปกรณ์ทาให้มีค่าสัญญาณสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดและในการสร้างกราฟมาตรฐาน เราได้ทดลอง
เปรียบเทียบการสร้างโดยใช้สัญญาณเฉพาะH1, สัญญาณเฉพาะH2 และ ใช้สัญญาณผลรวม H1 + H2แสดงผลในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟมาตรฐานของสัญญาณตัวรับจากหลุมที่ 1 (ใช้สัญญาณ H1 ในภาพที่ 3) จากหลุมที่ 2(ใช้สัญญาณ H2 ในภาพ
ที่ 3) และจากการรวมกันของสัญญาณทั้งสองหลุมตัวรับ (H1+H2).
หมายเหตุ สมการความสัมพันธ์เป็นดังนี้ (H1:y = 0.0133x - 0.0993; r² = 0.999, H2:y = 0.0200x - 0.0907;r² =
0.999, H1 + H2:y = 0.0333x - 0.19;r² = 0.9992)
จากผลในภาพที่ 4 จะเห็นว่ากราฟมาตรฐานที่สร้างโดยใช้เฉพาะสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งนั้น กราฟที่ได้จากสัญญาณ
H2 จากตัวรับ 2 จะสูงกว่าที่ได้จากสัญญาณ H1 ของตัวรับ 1 เนื่องจากตัวรับ 1 นั้น มีระยะเวลาในการดูดซับแก๊สสั้นกว่า
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ตัวรับ 2 และเมื่อทาการเปรียบเทียบกับความชันเมื่อนาผลรวมของสัญญาณ H1+H2 ขนาดของความชันก็จะสูงขึ้นมากกว่า
การใช้สัญญาณใดสัญญาณหนึ่งจากแต่ละตัวรับมาก ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความไว (ความชันกราฟมาตรฐาน) ในการ
วิเคราะห์ซัลไฟต์ เมื่อพล๊อตแบบ H1+H2 นั้นมีค่าความไวสูงเป็น 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับ การพล๊อตเมื่อใช้ H2 อย่างเดียว และ
สูงกว่าเป็น 2.6 เท่า เมื่อเทียบกับการพล๊อตเมื่อใช้ H1 เพียงอย่างเดียว
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองทั้งในภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ระบบวิเคราะห์แบบไหลแบบ zone fluidics ซึ่งติดตั้ง
อุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่านนั้น จะมีความไวเพิ่มขึ้นได้ถึง 2.6 เท่า ถ้าทาการเพิ่มหลุมทรงกรวย ขึ้นอีก 1 หลุม ซึ่ง
การเพิ่มหลุมนี้เป็นการเพิ่ม พื้นที่หน้าตัดของของเหลวตัวรับในการรับแก๊สจากตัวให้ ซึ่งทาให้การเพิ่มความไวในลักษณะนี้ทา
ได้ง่าย และไม่จาเป็นต้องใช้วิธีที่ยุ่งยาก เช่น การเพิ่มอุณหภูมิ ที่เคยเสนอโดย V. Cerda ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งได้เจาะช่องไหลน้า
ร้อนเข้ามาใต้ตัวอุปกรณ์
นอกจากนี้ในงานนี้เรายังได้เสนอวิธีใหม่ในการสร้างกราฟมาตรฐาน คือ เป็นการนาผลรวมของสัญญาณจากท่อนตัวรับ
2 ท่อนมารวมกัน เพื่อสร้างกราฟมาตรฐานสาหรับวิธีการวัดที่ใช้อุปกรณ์ไอระเหยฯ ที่ยังไม่เคยมีผู้เสนอมาก่อน
ข้อเสนอแนะ
เมื่อออกแบบอุปกรณ์ไอระเหยแบบไร้เยื่อเลือกผ่าน ให้มีหลุมพักสารตัวรับ ในการดูดซับแก๊สเพิ่มขึ้นอีก 1 หลุม พบว่า
เพิ่มความไวได้สูงมากถึง 2.6 เท่า เทียบกับการออกแบบแบบเดิม และได้ทดสอบเบื้องต้นในการสร้างกราฟมาตรฐานของซัล
ไฟต์สาเร็จแล้ว น่าที่จะได้นาไปประยุกต์ในการวิเคราะห์ซัลไฟต์ในตัวอย่างต่าง ๆ เช่น ตัวอย่างเครื่องดื่ม หรือ อาหารที่มีการ
เติมซัลไฟต์ลงไปเพื่อเป็นสารกันการบูด
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การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่
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บทคัดย่อ
งานนี้อธิบายการออกแบบและสร้างตัวตรวจวัดความเข้มแสงอย่างง่ายที่ สร้างขึ้นเอง สาหรับ ใช้ตรวจวัดกับระบบ
วิเคราะห์แบบไหล โดยใช้หลักการสร้างด้วยไดโอดแบบคู่ ประกอบด้วยหลอดไฟ ‘แอลอีดี’ สองตัว เรียกตัวตรวจวัดแบบนี้ว่า
‘แพร์อีมิตเตอร์ดีเทคเตอร์ไดโอด’ หรือ ‘พีอีดีดี’ ‘แอลอีดี’ ทั้งสองตัวจัดวางในตาแหน่งตรงข้ามกัน โดยไดโอดตัวแรกทาหน้าที่
เป็นแหล่งกาเนิดแสง และไดโอดตัวที่ส องทาหน้าที่รับแสง ในงานนี้ได้ออกแบบและตัด อะคริลิก ให้เป็ นทรงเหลี่ยม ขนาด
2.52.51 เซนติเมตร และเจาะภายในเป็นช่องทางการไหลของสาร โดยสารของเหลวจะคั่นกลางระหว่างไดโอดตัวเปล่งแสง
และไดโอดตัวรับแสง ทาการจับสัญญาณไฟฟ้าจากไดโอดเพื่อสารสามารถวัดความเข้มแสงในขณะสารไหลผ่านได้ ในงานนี้ได้
ทาการทดสอบตัวตรวจวัดนี้โดยทดสอบกับสารละลายของสีย้อมโดยใช้ระบบวิเคราะห์แบบไหล
คาสาคัญ: แพร์อีมิตเตอร์ดีเทคเตอร์ไดโอด พีอีดีดี แอลอีดี โฟลเซลล์ ระบบไหล
Abstract
This work describes design and fabrication of a simple and in-house flow-through optical detector
constructed based on ‘paired emitter-detector diode’ or PEDD. PEDD consists of two LEDs aligned in the
oppositely to one another in a flow channel with the first LED as light source and the second LED as light
detector. In this work, a flow-through PEDD optical cell was constructed by drilling and milling of an
acrylic block (2.52.51 cm). Basic experiments were carried out by flowing dye solution through this
flow cell with the PEDD fitted in the flow cell. Experiment was carried out to test detector performance
using a flow analysis system.
Keywords: paired emitter-detector diode detector, PEDD, LED, flow cell, low syste
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บทนา
เสปกโทรเมตรี (spectrometry) ถู กประยุ กต์ ในทางเคมีวิเ คราะห์ อย่ างกว้างขวาง โดยเฉพาะการใช้วิธีวัด แบบ
ดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นของสารสี และหากสารที่สนใจไม่ได้เป็นสารที่มีสี ก็สามารถใช้ ปฏิกิริยาเคมีที่จาเพาะเจาะจง เข้าทา
ปฏิกิริยากับสารนั้น ๆ เพื่อให้ เกิดเป็นสารที่มีสีได้ แล้วนาสารสีที่เป็นสารผลิตภัณฑ์เข้าทาการวัดการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อ ง
สเปกโตรมิเตอร์ (spectrometer) อย่างไรก็ดีครื่องเสปกโตรมิเตอร์มักมีขนาดใหญ่และราคาสูง เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อ
คัดเลือกช่วงคลื่นแสงให้จาเพาะเป็นคลื่นแสงช่วงแคบๆได้ ซึ่งเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการนั้นมีคุณลักษณะที่ดี
มากใช้กับวัตถุประสงค์งานไม่จากัดรูปแบบเพราะผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนช่วงคลื่นสาหรับการวัดได้แล้วแต่งานวิเคราะห์นั้น ๆ
ว่าต้องใช้คลื่นเลขใดจึงเหมาะสม แต่ในบางกรณีที่มีการวัดสารประเภทเดิมซ้า ๆ เช่น การวิเคราะห์สารในโรงงานที่ผลิตสารตัว
เดิมประจา หรือในงานภาคสนามที่ไม่เหมาะแก่การใช้ เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ด้วยว่ามีขนาดใหญ่พกพาไม่สะดวก จึงได้มีการ
พัฒนาตั วตรวจวัดที่ สะดวกในการใช้ งานมากขึ้น เพื่อวั ดการดู ดกลืนแสงโดยใช้ แหล่ งกาเนิ ดแสงจาก ไดโอดเปล่ง แสงหรื อ
แอลอีดี (LED) ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงความยาวคลื่นเดี่ยว (monochromatic
light) มีประโยชน์ในการใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์การตรวจวัดให้มีขนาดเล็กลงได้ 1 นอกจากนี้ไดโอดเปล่งแสงยังได้รับความสนใจ
อย่างมากในการนาไปใช้สร้างอุปกรณ์ตรวจวัดที่ไวต่อแสง (optical sensor) เนื่องจากไดโอดมีราคาถูก มีความทนทาน ขนาด
เล็ ก และใช้ พ ลั ง งานน้ อย นอกจากนี้ แ ล้ ว ไดโอดยั ง มี ใ ห้ เ ลื อกหลากหลายช่ วงความยาวคลื่ นตั้ ง แต่ ช่ วงอั ล ตร้ า ไวโอเรต
(ultraviolet) ถึงเนียร์อินฟราเรด (near-infrared)
‘แอลอีดี’ เป็นไดโอดที่ประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ พี-เอ็น (p-n junction) ซึ่งนอกจากจะเปล่งแสงออกมาได้ เมื่อจ่าย
ศักย์ไ ฟฟ้าให้แล้ว ตัวแอลอีดี ยังรั บรู้ แสงตกกระทบได้เ ช่นกัน หากแสงตกกระทบลงบนไดโอด จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้ น ซึ่ ง
กระแสนี้จะแปรผันตรงกับความเข้มของแสงตกกระทบ ดังนั้น ไดโอดแบบ ‘แอลอีดี’จึงเป็นได้ทั้งตัวเปล่งแสงและตัวรับแสง จึง
ได้มกี ารนา ‘แอลอีดี’ ไปประยุกต์ในการสร้างตัวตรวจวัดด้วยแสงที่มีราคาถูก2 ซันโฟโตมีเตอร์ (sun photometer)3 และรีโมต
เซนซิ่ง (remote sensing) สาหรับประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร4
ในปี 2004 กลุ่มวิจัยของ Diamond เป็นกลุ่มแรกที่นาเสนอตัวตรวจวัดทางแสงโดยใช้ไดโอดแบบคู่ควบ 5 และตั้งชื่อ
ว่า ‘แพร์อีมิตเตอร์ดีเทคเตอร์ไดโอด’ (Paired Emitter-detector Diode) หรือ ‘พีอีดีดี’ (PEDD) โดยในครั้งนั้น กลุ่มวิจัยของ
Diamond ได้สาธิตโดยใช้ ‘พีอีดีดี’ สาหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อาศัยการอ่านจากสีที่เข้มมากน้อยต่างกันไปซึ่งถูก
กาหนดโดยการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง การจัดอุปกรณ์เป็นการวางไดโอดสองตัวในทิศทางตรงข้ามกัน โดยไดโอด
ตัวแรกใช้เป็นตัวเปล่งแสง (LED emitter) และไดโอดตัวตรงข้ามใช้เป็นตัวรับแสง (LED detector) ดังแสดงในภาพที่ 1

LED emitter

LED detector

ภาพที่ 1 รูปจาลองของตัวตรวจวัดความเข้มแสงโดยใช้ไดโอดคู่แบบเป็นตัวให้และรับแสง (PEDD)
ที่มีคิวเวท (cuvette) ใส่สารตัวอย่างคั่นระหว่างกลาง
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ในงานวิจัยนี้ ได้อธิบายการประดิษฐ์ตัวตรวจวัดทางแสงแบบไหลผ่าน แบบ ‘พีอีดีดี’ ที่ประกอบด้วยไดโอดสองตัวทา
หน้าที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงและตัวตรวจวัดความเข้มแสงวางในตาแหน่งตรงข้ามกัน ในงานนี้ยังได้มีการออกแบบและสร้างโฟล
เซลล์สาหรับ ให้สารตัวอย่ างไหลผ่าน โดยการเจาะภายในแผ่ นอะคริลิก ทรงเหลื่ยมให้ เป็นทางผ่านของสารตัวอย่างระหว่าง
ไดโอดทั้งสองตัว และทดสอบประสิทธิภาพการทางานโดยตรวจวัดความเข้มแสงเมื่อสีย้อมไหลผ่าน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างตัวตรวจวัดทางแสง‘พีอีดีดี’ ที่เป็นโฟลเซลล์ทาด้วยวัสดุอะคริลิก
2. เพื่ อทดสอบ ‘พีอีดีดี’ ที่เ ป็นโฟลเซลล์ ดังกล่าว เปรี ยบเที ยบกับ ‘พีอีดีดี’ ที่เป็นแบบใช้ กับ โฟลเซลคิวเวทที่ มี
จาหน่าย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. อุปกรณ์และสารเคมี
ระบบการไหลในการทดลองนี้ควบคุมด้วยปั๊มลูกรีด (Ismatec, รุ่น ISM827B, สมาพันธรัฐสวิส) โดยมี วาล์วฉีดสาร
(Rheodyne, รุ่น 5020, สหรัฐอเมริกา) สาหรับฉีดตัวอย่าง ในการทดลองนี้ใช้สีย้อมอาหารสีเหลืองในการเตรียมสารละลาย
สต็อก (stock solution) ความเข้มข้น 10 %(v/v) ปริมาตร 50 มิลลิลิตรในน้ากลั่น แล้วนามาเจือจางเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่
ต้องการ (0.05 ถึง 1.60 %(v/v))
2. การสร้างตัวตรวจวัดโฟลเซลล์ ‘พีอีดีดี’
สร้าง‘พีอีดีดี’โดยใช้ แอลอีดี (Light emitting diode, LED) ชนิดอินเดียม เกลเลี่ยม ไนไตรด์ (indium gallium nitride,
InGaN) 2 ตัว ที่เปล่งแสงสีเขียวความยาวคลื่น 525  35 นาโนเมตร (Kingbright, ไต้หวัน) โดยแอลอีดีตัวแรก จะถูกต่อเข้า
กับตัวต้านทานขนาด 100 โอห์มและแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ให้ศักย์ไฟฟ้า 8 โวลต์ (BEST, รุ่น PS-1502DD, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) ทาหน้าที่เป็นตัวเปล่งแสง (Light emitter) และแอลอีดีตัวที่สอง ทาหน้าที่เป็นตัวรับแสง (Light detector) ที่
เปล่งออกมาจากแอลอีดีตัวเปล่งแสง โดยจะเชื่อมต่อกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่มีความต้านทาน 1012 โอห์ม (Fluke, รุ่น 8845A,
สหรัฐอเมริกา) เพื่อวัดสัญญาณศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เมื่อมีแสงตกกระทบบนแอลอีดีตัวรับแสง เช่น ถ้าแสงที่ตกกระทบลงบน
แอลอีดีตัวรับแสงมีค่ามาก สัญญาณศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้ก็มีค่ามาก แต่ถ้าหากความเข้มแสงที่ตกกระทบลงบนแอลอีดีตัวรับแสง
น้อยลง สัญญาณค่าศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้ก็จะลดลง
ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเปรียบเทียบการสร้างตัวตรวจวัดทางแสง PEDD ที่ประกอบกับโฟลเซลล์ที่สร้างขึ้นเองจากวัสดุ
อะคริลิกที่เจาะเป็นช่องสาหรับให้สารไหลผ่าน ดังแสดงในภาพที่ 2ก กับตัวตรวจวัดทางแสง PEDD ที่ประกอบกับโฟลเซลล์
ทางการค้ าชนิด ควอตซ์ ที่ มีความกว้ างของทางเดิ นแสง 10 มิลลิ เมตร (รุ่น 178.010-QS, Hellma Analytics, สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี) ดังแสดงในภาพที่ 2ข
ตัวตรวจวัด โฟลเซลล์ ‘พีอีดีดี’ แบบที่ใช้โฟลเซลล์ที่สร้างขึ้นเอง (ภาพที่ 2ก) ประกอบด้วยอะคริลิกทรงสี่เหลี่ย ม
ขนาด 2.52.5 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร ซึ่งถูกเจาะเป็นท่อทรงกระบอก (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร)
เพื่อให้สารไหลผ่านเข้าออกได้ และเจาะช่องขนาด 5 มิลลิเมตรสาหรับใส่ห ลอดแอลอีดี ซึ่วางตรงข้ามกัน โดยมีระยะห่าง
ระหว่ างแอลอี ดี เ ท่ า กั บ 10 มิ ล ลิ เ มตร เป็ น ช่ องทางเดิ นแสง ส่ วนชุ ด ตรวจวั ด ‘พี อีดี ดี ’ ที่ ใ ช้ กับ โฟลเซลล์ ท างการค้ า
(commercial flow cell) สร้างโดยการติดตั้งหลอดแอลอีดี 2 ตัว ซึ่งเป็นหลอดแอลอีดี ที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ใช้
ประกอบเป็นโฟลเซลล์ ประกบติดกับแท่นวางโฟลเซลล์ในตาแหน่งตรงข้ามกัน และให้แอลอีดีทั้งสองหลอดอยู่ในระดับเดียวกัน
กับช่องทางเดินแสงของโฟลเซลล์ ดังแสดงในภาพที่ 2ข
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 2 (ก) รูปวาดจาลองของตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ที่ประกอบกับโฟลเซลล์อะคริลิกที่สร้างขึ้นเอง และ (ข) รูปวาด
จาลองของชุดตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ที่ประกอบกับโฟลเซลล์ทางการค้า
3. ขั้นตอนการวัด
ในการทดลองนี้จะตรวจวัดความเข้มของแสงเมื่อสารละลายสีย้อมอาหารไหลผ่านโฟลเซลล์ตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ โดยใช้
ระบบการไหลแบบโฟลอินเจคชั่นอะนาไลซิส (flow injection analysis) ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยใช้อัตราการไหลเท่ากับ 2
มิลลิลิตรต่อนาที ในการขับเคลื่อนท่อนโซนของน้าสี ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ไปตรวจวัดที่ โฟลเซลล์‘พีอีดีดี’โดยในงานวิจัยนี้
จะเปรียบเทียบผลการทดลองที่ได้จากตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ที่ใช้โฟลเซลล์อะคริลิกที่สร้างขึ้นเอง กับ ผลการทดลองที่ได้จากชุด
ตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ที่ใช้โฟลเซลล์ทางการค้า
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. รูปแบบสัญญาณที่ได้จากตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’
ระบบการไหลที่เรียกว่า โฟลอินเจคชั่นอะนาไลซิส ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความสะดวก อัตโนมัติ และมีความแม่นยา ถูก
นามาใช้ในการขับเคลื่อนท่อนโซนของน้าสี เพื่อส่งผ่านท่อนของสารละลายน้าสีไปยังโฟลเซลล์ ‘พีอีดีดี’ ที่ใช้โฟลเซลล์อะคริลิก
ที่สร้างขึ้นเองเปรียบเทียบกับโฟลเซลล์ทางการค้าที่ติดตั้ง ‘พีอีดีดี’ โดยระบบการไหลได้ออกแบบให้ปั้มลูกรีดขับเคลื่อนน้ากลั่น
ที่ใช้เป็นกระแสตัวพาดันนาท่อนของสารละลายน้าสีที่ฉีดผ่านเข้ามายังวาลว์ ดังแสดงในภาพที่ 3 หลักการทางาน คือ น้าตัวพา
จะถูกผลักด้วยปั้มเข้าสู่ระบบตรวจวัดอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการไหล 2 มิลลิลิตรต่อนาที ผ่านทางท่อพลาสติกยืดหยุ่น ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.02 มิลลิเมตร ท่อนน้าสีปริมาตร 100 ไมโครลิตรจะถูกฉีดเข้าสู่กระแสตัวพาทางวาล์วสาหรับฉีด
สาร (injection valve) เพื่อนาไปยังตัวตรวจวัด ในการทดลองนี้ใช้รูปแบบการไหลเดียวกันสาหรับตัวตรวจวัดที่สร้างแบบโฟล
เซลล์อะครีลิคและชุดตรวจวัดที่ใช้โฟลเซลล์แบบคิวเวทที่จาหน่ายทางการค้า
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3 ระบบการไหลโฟลอินเจคชั่นอะนาไลซิส สาหรับใช้ทดสอบ (ก) ตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ที่ประกอบกับโฟล
เซลล์อะคริลิกที่สร้างขึ้นเอง และ (ข) กับชุดตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ที่ประกอบกับโฟลเซลล์ทางการค้า ทดสอบด้วยการ
ตรวจวัดความเข้มแสงที่ผ่านจากการดูดกลืนด้วยท่อนของสารลายน้าสี
ในการทดลองนี้ได้ฉีดน้าสีที่ความเข้มข้น 0.05-1.60 %(v/v) เข้าสู่กระแสของน้ากลั่น ไปยังตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ทั้ง
สองแบบที่แสดงในภาพที่ 3 รู ปแบบสัญญาณที่บันทึ กได้แสดงในภาพที่ 4 โดยสั ญญาณที่ได้จากตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ที่
ประกอบกับโฟลเซลล์อะคริลิกที่สร้างขึ้นเองแสดงในภาพที่ 4ก และ สัญญาณที่ได้จากดตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ที่ประกอบกับโฟล
เซลล์ทางการค้าแสดงในภาพที่ 4ข ลักษณะของสัญญาณที่ปรากฎจากโฟลเซลล์ทั้งสองแบบมีความคล้ายคลึงกันมากในเชิงของ
ลักษณะที่ได้เป็นแบบพีค (peak profile) ที่มีลักษณะหัวกลับ สังเกตุได้ว่า baseline ที่ได้นั้นเป็นการบันทึกติดตามสัญญาณ
ของน้าที่ใช้เป็นกระแสตัวพา ซึ่งค่าศักย์ไฟฟ้าจะคงที่ระดับหนึ่ง เช่นในภาพที่ 4ก นั้นอ่านค่าระดับสัญญาณแสงที่ส่งผ่านน้ากลั่น
ได้ที่ประมาณ 1.47 โวลต์ แต่เมื่อมีท่อนของน้าสีที่ไหลผ่านมา ค่าสัญญาณศักย์ไฟฟ้าก็จะตกลงเนื่องจากท่อนน้าสีนั้นดูดกลืน
แสงบางส่วนไป คงเหลือแสงตกกระทบลงบนแอลอีดีตัวรับ บางส่วนก็ทาให้เห็นเป็นการลดลงของสัญญาณออกมาในลักษณะ
พีคหัวกลับ ซึ่งขนาดของสัญญาณของพีคหัวกลับนี้ ก็มีขนาดความสูงสูงขึ้น (ความสูงของสัญญาณ = ระดับสัญญาณของน้า
กลั่นหรือ baseline – ระดับสัญญาณที่ต่าสุดของพีค) ซึ่งพบว่าผลการทดลองสอดคล้องกันทั้งโฟลเซลล์ที่ประดิษฐ์เอง (ภาพที่
4ก) กับโฟลเซลล์ที่จาหน่ายทางการค้า (ภาพที่ 4ข)
มีข้อสัง เกตุว่าระดับ สัญญาณของน้ ากลั่นที่ได้จากโฟลเซลล์ทั้ งสองชนิดทั้ง แบบประดิษฐ์ เองและแบบการค้ า มีค่ า
แตกต่างกัน และนอกจากนี้ระดับของสัญญาณที่ได้จากการฉีดน้าสีแต่ละความเข้มข้น ก็อ่านค่าได้ต่างกัน คาดว่าเป็นสาเหตุ
จากการที่มีแสงรั่วไหล (stray light) และมีแสงส่วนหนึ่งที่เกิดการสะท้อนภายในวัสดุที่ใช้ ซึ่งการสะท้อนแสงในวัสดุอะคริลิค
จะต่างกับการสะท้อนภายในวัสดุควอทซ์ เนื่องจากมีค่าดัชนีหักเหแตกต่างกัน อย่างไรก็ดีค่าศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้จากโฟลเซลล์
ทั้ ง สองชนิ ด ที่ แ ตกต่ างกั นนี้ ไม่ เ ป็ นปั ญ หาใด ๆ ส าหรั บ การใช้ ง าน เพราะเป็ นธรรมชาติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แต่ สิ่ ง ที่ เ รานามา
เปรียบเทียบกันได้คือ ในเรื่องของแนวโน้มของสัญญาณที่ได้กับกราฟความสัมพันธ์
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ภาพที่ 4 รู ป แบบการไหลของน้ าสี ผ่าน (ก) ตัวตรวจวั ด PEDD ที่ใ ช้ โ ฟลเซลล์ที่ พั ฒ นาขึ้ น และ (รู ปแทรก)
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของสัญญาณกับความเข้มข้นของน้าสี และ (ข) ตัวตรวจวัด PEDD ที่ใช้โฟลเซลล์เชิง
การค้าและ ภาพแทรกคือ ความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างความสูงของสัญญาณกับความเข้มข้นของน้าสี
2. ช่วงความเป็นตัวตรวจวัด PEDD ที่พัฒนาขึ้น
จากการทดลองข้ างต้ นแสดงให้ เ ห็ นว่ าการออกแบบและพั ฒ นาโฟลเซลล์ ป ระกอบกั บ ตั วตรวจวั ด PEDD นั้ นมี
ประสิทธิภาพที่ดี และประยุกต์ใช้ได้กับเทคนิคการไหล เมื่อทดสอบกับน้าสีพบว่าตัวตรวจวัด PEDD ที่พัฒนาขึ้นใหม่นั้นมีช่วง
ความเป็นเส้นตรง (working range) สองช่วง คือ ช่วงแรกเป็นช่วงความเข้มข้นต่า ระหว่าง 0.05-0.40 %(v/v) ซึ่งพบผลแบบ
นี้ทั้งสองตัวตรวจวัด ช่วงหลังเป็นช่วงของความเข้มข้นสูง ระหว่าง 0.40-1.6 %(v/v) ดังปรากฎในรูปแทรกของ ภาพที่ 4ก
และ ภาพที่ 4ข นอกจากนี้พบว่าค่าความเป็นเส้นตรง r2 อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.96 ถึง 0.98 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการเลือกเตรียมความเข้มข้นสารตัวอย่างให้เหมาะสมกับความสามารถในการตรวจวัดพีอีดีดี ได้ต่อไป
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สรุปและข้อเสนอแนะ
งานนี้ประสบความสาเร็จในการออกแบบและสร้างตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ ที่ทาเป็นโฟลเซลล์สร้างจากวัสดุอะคริลิก ซึ่ง
เมื่อทาการทดสอบประสิทธิภาพ เปรียบเทียบกับโฟลเซลล์คิวเวทที่ทาจากควอทซ์ พบว่าให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกัน ให้
ช่วงของความเป็นเส้นตรงกราฟมาตรฐานในช่วงเดียวกัน ซึ่งแม้พบว่าระดับค่าของสัญญาณที่อ่านได้จากการบันทึกไม่เท่ากัน
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เพราะวัสดุสาหรับสร้างโฟลเซลล์เป็นคนละวัสดุกันทาให้มีผลจากแสงสะท้อนภายในเนื้อวัสดุต่างกัน ทาให้
อ่านค่าความเข้มแสงที่ แอลอีดีตัวรับได้ค่าแตกต่างกัน นอกจากนี้ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ นี้นั้นใช้
งานได้ดีเมื่อใช้คู่กับเทคนิคการไหลแบบโฟลอินเจคชั่นอะนาไลซิส ซึ่งเมื่อนาตัวตรวจวัด ‘พีอีดีดี’ มาใช้ก็จะทาให้สามารถ
พัฒนาระบบวิเคราะห์แบบโฟลอินเจคชั่นที่มีขนาดเล็กพกพาได้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พิชญ์นรี ไกรแก้ว) และ ทุน
สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหิดล (ฐิติรัตน์ แม้นทิม) ที่สนับสนุนงานวิจัยให้สาเร็จลุล่วง
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อิทธิพลของสารจับตัวต่อเปอร์เซ็นต์เนือ้ ยางแห้งของยางก้อนถ้วย
Effect of coagulations agents on dry rubber contentfor cup lump
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบชนิด ของสารที่ท าให้ยางจับตั วเป็นก้อนที่ มีผลต่อประสิ ทธิภาพ วาง
แผนการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ Completely Randomized Design, CRD จานวน 3 ตารับๆ 6 ความ
เข้มข้นๆ ละ 5 ซ้า รวม 90 หน่วยการทดลอง ดังนี้ T1= กรดฟอร์มมิค T2 = กรดอะซิติก และ T3 = กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น
3 เปอร์เซ็นต์ ทาการเก็บข้อมูลปริมาณเนื้อยางแห้งในยางก้อนถ้วย (DRC)ของกรดที่ใช้ ผลการทดลองพบว่าชนิดของสารที่ใช้
ผลิต ยางก้อนถ้วย มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยไม่แตกตางกันมากนัก โดยกรดฟอร์มมิคทาให้ยางก้อน
ถ้วยจับตัวกันดีและมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งค่อนข้างมากกว่ากรดออะซิติก และกรดซัลฟิวริก คือ 70, 68 และ 67 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ นอกจากนี้แล้วชนิดของ สารที่ใช้ผลิตยางก้อนถ้วยยังมีผลทาให้น้าหนักแห้งของยางก้อนถ้วยทั้ง 3 ชนิดไม่มีความ
แตกต่างก้นทางสถิติ
คาสาคัญ ยางก้อนถ้วย กรดฟอร์มมิค กรดอะซิติก กรดซัลฟิวริก

Abstract
The objective of this research were compared of coagulations agents Study on efficiency of nonacidity Coagulants for para-rubber coagulation. The objective this research were comparison efficiency of
non-acidity coagulation. The experiment was carried out with (completely randomized design, CRD)with
thee replications was used. The treatments were 3 coagulations and 6 concentrate: T1 Formic acid,
T2Acetic acid, T3Sulphuric acid. The parameters measurement were percentage of dry rubber content for
cup lump (%DRC), not significant differences.
Keywords: cup lump, Formic acid, Acetic acid, Sulphuric acid
บทนา
ยางก้อนถ้วยมีความสาคัญมากต่อชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่จะผลิตยางก้อน
ถ้วยและราคายางก้อนถ้วยจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของยางก้อนถ้วยแต่ในปัจจุบันราคายางก้อนถ้วยตกต่าดังนั้นชาวสวนยางจึง
ต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพเป็นสาคัญสาหรับการทายางก้อนถ้วยนั้นการที่จะทาให้น้ายางจับตัวกันเป็นก้อนได้นั้นต้องใช้กรด
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้กาหนดมาตรฐานยางแผ่นดิบคุณภาพดี ด้วยกรรมวิธีที่ใช้กรดอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย เช่น
กรดฟอร์มิค ในการจับตัวยางเพื่อให้ได้ยางแผ่นที่มีสีสวย ไม่มีสารตกค้างในแผ่นยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทายางแผ่นให้มี
ความสะอาดนั้นจะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการกรอง การใช้น้าสะอาด แต่การทายางแผ่นดิบของเกษตรกรบางราย พบว่า มีการ
ใช้ส ารที่ส กัด จากธรรมชาติห รือสารชีวภาพ เช่น น้ าส้ มควันไม้แ ละน้าหมั กชีวภาพ ทดแทนการใช้กรดในการจับ ตัว โดยมี
รายงานว่า น้าส้มควันไม้สามารถยับยั้งเชื้อราได้ ส่วนน้าหมักชีวภาพมีความเป็นกรดสูงใช้จับตัวยางได้เช่นกัน การผลิตยางก้อน
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ถ้วยเป็ นที่นิย มของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเพราะเป็ นวิธีการที่ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่ งยากเนื้อยางก้อนถ้ วยยัง มีความ
ยืดหยุ่นดีและง่ายต่อการนาไปผลิตยางเครพ และยางแท่งSTRต่อไปดังนั้นจึงได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับชนิดของกรดที่เป็นตัวทาให้
น้ายางจับตัวเป็นก้อนโดยเปรียบเทียบน้าหนักสดน้าหนักแห้งเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง DRC ระยะเวลาในการแข็งตัวปริมาณน้า
ความแน่นของเนื้อยาง ความชื้น เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนาเอากรดที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพนาไปผลิตยางก้อน
ถ้วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบชนิดของสารที่ทาให้ยางจับตัวเป็นก้อนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการผลิตยางก้อนถ้วย
ระเบียบวิธีวิจัย
นาน้ายางพาราที่กรีดแล้วจากสวนยางพาราพันธุ RRIM600 ผสมรวมกันลงในถังรวมน้ายาง นามายังโรงเรือนกรอง
น้ายางเบอร์ 50 ตวงน้ายางพาราเทลงใน ถ้วยยางพาราขนาด 5 นิ้ว ปริมาณ 180 กรัมวางแผนการทดลองวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบรูณ์ Completely Randomized Design, CRD จานวน 3 ตารับๆ 6 ความเข้มข้นๆ ละ 5 ซ้า รวม 90 หน่วยการ
ทดลอง ดังนี้ T1= กรดฟอร์มมิค T2 = กรดอะซิติก และ T3 = กรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 3เปอร์เซ็นต์ที่ทาใช้ทาให้น้ายางจับ
ตัวลงโดยผสมกรด 2 4 6 8 10 12มิลลิลิตร ตามลาดับทาการจับเวลาการแข็งตัว น้าหนักสด น้าหนักแห้ง เปอร์เซ็นต์ DRCยาง
ก้อนถ้วย ปริมาณน้า ความแน่นของเนื้อยาง นายางก้อนถ้วยสดตัดเป็นชิ้นนามาชั่งน้าหนักให้ได้ 10 กรัมนาไปเข้าเครื่องบด 2
ลูกกลิ้งแล้วนาไปเข้าตู้อบอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสนาน 16 ชั่วโมงนายางออกจากตู้อบทิ้งไว้ให้เย็นนามาชั่งน้าหนักและ
บันทึกผลวิ เคราะห์ ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเที ยบค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี (Least
Significant Differences, LSD) โดยใช้โปรแกรมSPSS
ผลการวิจัย
จากการทดลองสรุปได้ว่า กรดฟอร์มมิค กรดอะซิติก กรดซัลฟิวริก มี ผลการทดลองพบว่าชนิดของสารที่ใช้ผลิต ยาง
ก้อนถ้วย มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยไม่แตกตางกันมากนัก โดยกรดฟอร์มมิคทาให้ยางก้อนถ้วยจับตัว
กันดีและมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งค่อนค้างมากกว่ากรดออซิติก และกรดซัลฟิวริก คือ 70 65 62 ตามลาดับ นอกจากนี้แล้ว
ชนิดของ สารที่ใช้ผลิตยางก้อนถ้วยยังมีผลทาให้น้าหนักแห้งของยางก้อนถ้วยทั้ง 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างก้นทางสถิติ ที่เป็น
เช่นนี้เพราะปัจจัยจากสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิเมื่อน้ายางได้รับความร้อน ก็สามารถทาให้จับตัวได้เช่นกันการเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรียในน้ายาง เนื่องจากในน้ายาง มีประกอบของน้าตาลชนิดคิวบาซิทอลประมาณ 1%และกลูโคส ซูโคสฟรุกโตส
ปริมาณเล็กน้อย เป็นน้าตาลที่เหมาะแก่การเจริญของแบคทีเรีย ที่อยู่ในน้ายาง น้าตาลเหล่านี้จะถูกแบคทีเรียใช้เป็นอาหาร
เกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายทาให้เกิดกรดไขมันที่มีโมเลกุลขนาดเล็กๆในส่วนของเกิดการบูดเน่า มีกลิ่นเหม็นของน้ายาง เกิด
จาก ในน้ายางมีส่วนประกอบของโปรตีนและกรดอะมิโนยางจะเกิดการสูญเสียสภาพและรวมตัวเป็นก้อนในส่วนของโปรตีนที่
อยู่บริเวณผิวของอนุภาคยาง (สุจินต์ แม้นเหมือน 2553) แต่เหตุผลที่ทาให้กรดฟอร์มิคค่อนข้างดีกว่ากรดอะซิติก กรดซัลฟิวริก
คือ การใช้กรดฟอร์มิคในการผลิตยางก้ อนถ้วย จะได้ย างก้อนถ้วยที่ใช้ สีที่สวยงาม ไม่ คล้า แห้งเร็ว ไม่เหนี ยว และเนื้อยาง
ยืดหยุ่นได้ดี ไม่มีสารตกค้างขอเสียของกรดอะซิติก เป็นกรดอินทรีย์ กรดอ่อนกว่ากรด ฟอร์มิคใช้เวลาในการจับตัวนานกว่า
กรด ฟอร์มิค 4 เท่าเนื้อยางยืดหยุ่นดีสมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ มีกลิ่นเหม็นฉุนและกรดซัลฟิวริก เป็นกรดแก่ทาปฎิกิริยา
รุนแรงกับน้า สลายตัวยากมีปริ มาณซัลเฟตตกค้ างในยาง ส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพเร็วสีของยางที่แห้งแล้วคล้ า เหนียว เกิ ด
ฟองอากาศเนื้อยางแข็งกระด้าง ความยืด หยุ่นต่า มีค่าความหนืดต่า(นิคม ศรีหะมงคล และ สมเกียรติ กสิกรานันท์ . 2558)
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ตารางที่ 1 Effect of coagulation agent treatments on average of fresh weigh, dry weigh, %DRC, time of
coagulation, serum, pH of serum, and pH of acid in laboratory.
acid
Serum pH of acid
Dry weigh %DRC
Fresh
Time of
(ml) serum pH
(gram)
weigh
coagulation
(gram)
(minute)
Formic acid

328.8B

230.0A

70.0A

1 8.0A

86.3B

3.0A

3.0

Acetic acid

331 ,3B

21 7.5ABC 68.6BC

29.0B

37.8CD

3.0A

3.0

Sulphuric acid

348.8AB

21 5.0BC

67.4C

24.0B

27.5°

3.0A

3.0

F-test

**

*

**

**

**

NS

NS

cv%

3.49

3.69

2.65

5.23

15.45

4.96

3.86

* = significant at P<0.05
** = significant at P<0.01
Means in the same column with the same letters are not significationtly different by LSD.

ภาพที่ 1 ภาพยางก้อนถ้วยT1= กรดฟอร์มมิค T2 = กรดอะซิติก และ T3 = กรดซัลฟิวริก
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองสรุปได้ว่า กรดฟอร์มมิค กรดอะซิติก กรดซัลฟิวริก มีผลการทดลองพบว่าชนิดของสารที่ใช้ผลิต ยาง
ก้อนถ้วย มีผลทาให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยไม่แตกตางกันมากนัก โดยกรดฟอร์มมิคทาให้ยางก้อนถ้วยจับตัว
กันดีและมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งค่อนค้างมากกว่ ากรดออซิติก และกรดซัลฟิวริก คือ 70,68 และ 67 ตามลาดับ นอกจากนี้
แล้วชนิดของ สารที่ใช้ผลิตยางก้อนถ้วยยังมีผลทาให้น้าหนักแห้งของยางก้อนถ้วยทั้ง 3 ชนิดไม่มีความแตกต่างก้นทางสถิ ติ
อย่างไรก็ตาม กรดซัลฟิวริกเป็นกรดแก่สามารถทาปฎิกิริยารุนแรงกับน้า สลายตัวยากมีปริมาณซัลเฟตตกค้างในยาง ส่งผลให้
ยางเสื่อมสภาพเร็วสีของยางที่แห้งแล้วคล้า

734

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ข้อเสนอแนะ
สาหรับการซื้อขายยางก้อนถ้วย พ่อค้าจะประเมินราคาจากเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่อยู่ในก้อนยาง โดยยางกรีด 2 มีด
แล้วนาไปผึ่งไว้นาน 3 วัน ยางก้อนถ้วยจะมีความชื้นเฉลี่ย 45% มีปริมาณเนื้อยางแห้ง 55% ซึ่งจะคิดราคาอ้างอิงจากราคา
ยางแผ่นดิบชั้น 3 เป็นหลัก ถ้ายางก้อนถ้วยสกปรก หรือมีขี้เปลือกและสิ่งปะปน จะถูกหักราคากิโลกรัมละ 5-10 บาท ขึ้นอยู่
กับปริมาณและชนิดของสิ่งปะปน ดังนั้น เกษตรกรควรใช้กรดฟอร์มมิคเท่านั้นในการผลิตยางก้อนถ้ว ยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วย
ให้ได้รับราคาที่เป็นธรรมและได้รับผลตอบแทนสูง ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยางแท่งของไทยเกิดความมั่นคงมาก
ยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
พิสมัย จันทุมา. 2553ก. การเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดและผลผลิตยาง วารสารยางพารา ปีที่ 31 ฉบับที่1 ม.ค. – เม.ย.
หน้าที่ 6- 26
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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกระทบจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชนต่อ
คุณภำพน้ำผิวดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ โดยวิเครำะห์คุณภำพน้ำผิวดินทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ ใกล้โรงงำน
อุตสำหกรรม 3 แห่ง ใกล้ชุมชน 3 แห่ง ดำเนินกำรวิจัยเดือนมีนำคม - พฤษภำคม 2559 เก็บตัวอย่ำงเดือนละ 1 ครั้ง และนำ
ผลไปเปรียบเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ผลวิจัย
พบว่ำแหล่งน้ำผิวดินใกล้โรงงำนอุตสำหกรรม 3 แห่ง มีพำรำมิเตอร์ไม่ผ่ำนมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4-1 คือ บีโอดี
ทั้ง 3 แห่ง มีค่ำอยู่ในช่วง 24.15 - 70.50 มก./ล. ควำมเป็นกรด - ด่ำง น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำเฉลี่ย 4.00±0.25
แอมโมเนียทั้ง 3 แห่ง มีค่ำเฉลี่ย 1.18±0.16 - 2.17±0.91 มก./ล. และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำ
เกิน 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มล. สูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 สำหรับแหล่งน้ำผิวดินใกล้ชุมชนมี
พำรำมิเตอร์ไม่ผ่ำนมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4 - 1 คือ บีโอดีทั้ง 3 แห่ง มีค่ำอยู่ในช่วง 29.10 - 71.55 มก./ล.
แอมโมเนียทั้ง 3 แห่ง มีค่ำเฉลี่ย 1.19±0.43 - 6.77±1.79 มก./ล. และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D และ F
มีค่ำเฉลี่ยเกินกว่ำ 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มล. สูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 2 ดังนั้นน้ำผิวดินทั้ง 6 แห่ง
สำมำรถใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรและอุตสำหกรรมได้ แต่เพื่ออุปโภคบริโภคต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคและผ่ำนกำรปรับปรุง
คุณภำพน้ำทั่วไปก่อน
ค้าส้าคัญ: กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน,จังหวัดพะเยำ,น้ำผิวดิน

Abstract
The objective of this research was to study the effects of the land use for the industry and the
community on surface water quality in Muang district, Phayao province. Surface water samples nearby 3
industries and nearby 3 communitys were analyzed for physical, chemical and biological characteristics. A
period of research was between March to May 2016. Sampling was once a month. The water quality was
compared to surface water quality standards of Notification of the National Environmental Board, No 8,
B.E. 2537 (1994). The results were found that, the surface water samples nearby 3 industries were excess
surface water quality standard type 4-1. There were BOD of all points as 24.25 - 70.50 mg/l. Average pH of
surface water near industry A were 4.00±0.25. Average ammonia of all points were 1.18±0.16 - 2.17±0.91
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mg/l and fecal coliform bacteria of surface water nearby industry A were more than 1,000 MPN/100 ml,
which were excess surface water quality standard type 2. For surface water samples nearby 3
communities, there were excess surface water quality standard type 4-1. BOD of all points were 29.1071.55 mg/l. Average ammonia of all points were 1.19±0.43 - 6.77±1.79 mg/l and fecal coliform bacteria of
surface water nearby community D and F were more than 1,000 MPN/100 ml, which were excess surface
water quality standard type 2. Hence, the 6 of surface water can use for agriculture and industry, but
consumption should require ordinary water treatment process before using.
Keywords: Land use, Phayao province, Surface water
บทน้า
ปัจจุบันจังหวัดพะเยำมีกำรพัฒนำไปหลำยด้ำนด้วยกำรมีศักยภำพด้ำนพื้นที่ เหมำะที่จะเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำร
ลงทุน จุดเชื่อมโยงในกำรจัดกำรกำรส่งสินค้ำ ข้อมูล และทรัพยำกรต่ำงๆ ในระบบขนส่ง (Logistic) และกลุ่ม ASEAN มีจุด
ผ่อนปรนชำยแดนไทย-ลำว และยังสำมำรถเป็นจุดพักเพื่อกำรเดินทำงท่องเที่ยวหรือกำรกระจำยสินค้ำลงสู่ส่วนกลำงของ
ประเทศและภำยในภำคเหนือ ซึ่งสำมำรถเชื่อมโยงระหว่ำงจังหวัดได้สะดวก จึงเป็นโอกำสของจังหวัดพะเยำซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ส่วนกลำงภำคเหนือตอนบนที่สำมำรถเชื่อมต่ อโครงข่ำยเส้นทำงที่เอื้อประโยชน์ในกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว ดังนั้นจึง
ต้องเร่งพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทุกๆด้ำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนตั้งแต่พื้นที่ระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงเป็นโครงข่ำยคมนำคมของจังหวัด พะเยำ และเพื่อรองรับกำรเชื่อมโยงใน
ระดับภูมิภำค (สำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดพะเยำ, 2557) ในกำรพัฒนำเมืองพะเยำรวมถึงกำรขยำยตัวของเมืองและ
ประชำกร ย่อมต้องมีกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งนอกจำกจะทำให้เกิดควำมเจริญในหลำยๆ ด้ำนแล้ว อำจ
ก่อให้เกิดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมมำด้วย โดยเฉพำะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกภำคอุตสำหกรรม และชุมชน อำจส่งผล
กระทบต่อคุณภำพน้ำผิวดินอันเป็นปัญหำสำคัญ เพรำะน้ำมีควำมจำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่ำจะเป็นมนุษย์ สัตว์
หรือพืช ปัจจุบันพบว่ำ คุณภำพน้ำผิวดินของจังหวัดพะเยำมีคุณภำพต่ำลง โดยเฉพำะมำตรฐำนคุณภำพน้ำของกว๊ำนพะเยำ
ในช่ ว งฤดู น้ ำหลำก จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ เ สื่ อ มโทรม โดยดั ชนี ชี้ วั ด ที่ ส ำคั ญ มี ค่ ำ เกิ น มำตรฐำน คื อ ควำมสกปรกในรู ป บี โ อดี
(Biochemical Oxygen Demand;BOD) มีค่ำสูงจนเกินมำตรฐำน แสดงให้เห็นถึงปริมำณสำรอินทรีย์ในกว๊ำนพะเยำที่มี
ปริมำณมำก จนทำให้จุลินทรีย์มีควำมต้องกำรใช้ออกซิเจนในกระบวนกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ในแหล่งน้ำสูง ส่วนกำรที่
สำรอินทรีย์มีปริมำณมำกในกว๊ำนพะเยำนั้น อำจมำจำกกำรชะล้ำงสิ่งปฏิกูลจำกชุมชนหรือสิ่งปฏิกูลจำกกำรเลี้ยงสัต ว์ลงสู่
แหล่งน้ำโดยตรงโดยไม่ผ่ำนกำรบำบัด (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2557) ปัญหำคุณภำพน้ำผิวดินมักพบ
ในช่วงที่ไหลผ่ำนชุมชนจำกกำรระบำยน้ำทิ้งจำกครัวเรือน อำคำรที่พักอำศัย แหล่งบันเทิง ร้ำนอำหำร และสถำนที่พักผ่อนที่ยัง
ขำดกำรบำบัด โดยเฉพำะในพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีชุมชนหนำแน่น รวมทั้งในบริเวณที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษต่ำงๆ เช่น โรงงำน
อุตสำหกรรม ตลอดจนกำรปนเปื้อนของสำรเคมีจำกกำรเกษตรที่ระบำยจำกกำรตกค้ำงอยู่ตำมผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ,
2557) และแบคทีเรียบำงชนิดที่ปนเปื้อนในน้ำสำมำรถทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทำงกำยภำพ เคมีและชีวภำพของ
แหล่งน้ำ เช่น ในกรณีที่แหล่งน้ำมีสำรอินทรีย์อยู่จำนวนมำก จะเป็นอันตรำยต่อกำรดำรงชีวิตของสัตว์น้ำต่ำงๆ (กรรณิกำรณ์
สิริสิงห์, 2549)
กำรศึกษำครั้งนี้ทำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ำผิวดินบริเวณที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชน
ที่คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อคุณภำพน้ำผิวดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ โดยศึกษำคุณภำพน้ำผิวดินทั้งทำงกำยภำพ
เคมี และชีวภำพ
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อศึกษำคุณภำพน้ำผิวดินที่เกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่ำงในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. กำรรวบรวมข้อมูล
พื้นที่การศึกษา
พื้นที่ที่ใช้ในกำรศึกษำคือแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ใกล้กับสถำนที่ดังนี้
1) โรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก่
1.1) โรงงำน A ประกอบกิจกำรทำขิงดองและขิงสด
1.2) โรงงำน B ประกอบกิจกำรทำแป้ง เส้นหมี่ ประกอบอำหำร
1.3) โรงงำน C ผลิตและจำหน่ำยหัวเชื้อจุลินทรีย์ และประกอบกิจกำรโรงงำนแปรรูปน้ำเสำวรส
พร้อมดื่ม แช่แข็ง
2) ชุมชน ได้แก่
2.1) ชุมชน D บริเวณร้ำนอำหำรริมกว๊ำนพะเยำ
2.2) ชุมชน E บริเวณหมู่บ้ำนแม่ตำเมืองชุม
2.3) ชุมชน F บริเวณหน้ำมหำวิทยำลัยพะเยำ
การเก็บตัวอย่าง
ศึกษำคุณภำพน้ำผิวดินจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินต่ำงกันระหว่ำงโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชน ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดพะเยำ โดยใช้วิธีกำรเก็บตัวอยำงแบบจวง (Grab Sampling) เปนกำรเก็บตัวอยำงครั้งเดียวที่จุดเดียวในเวลำใดเวลำ
หนึ่งแลวนำมำวิเครำะห ซึ่งจะเปนผลวิเครำะหคุณภำพน้ำ ณ จุดนั้นและในเวลำนั้นเทำนั้น กำรเก็บตัวอยำงแบบนี้จะทำให
ทรำบถึงลักษณะสมบัติของแหลงน้ำเฉพำะจุด และทำให้ เห็นควำมผันแปรของลักษณะสมบัติและคุณภำพน้ำในจุดตำงๆ ได
อยำงชัดเจน
กำหนดพำรำมิเตอรในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ำ ได้แบงเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ
1) ดัชนีวัดคุณภำพน้ำทำงกำยภำพ (Physical parameter) ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature)
2) ดัชนีวัดคุณภำพน้ำทำงเคมี (Chemical parameter) ได้แก่ ออกซิเจนละลำย (Dissolved
Oxygen;DO) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD) ควำมเปนกรด-ดำง (pH) และแอมโมเนีย (NH3)
3) ดัชนีวัดคุณภำพน้ำทำงชีวภำพ (Biological parameter) ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total
Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bateria)
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทำกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ำผิวดินแบ่งตำมพำรำมิเตอร์ดังต่อไปนี้ อุณหภูมิ (Temperature) ทำกำรวิเครำะห์โดยใช้
เครื่อง Multimeter ออกซิเจนละลำย (Dissolved Oxygen;DO) วิเครำะห์โดยใช้เครื่อง Multimeter บีโอดี (Biochemical
Oxygen Demand;BOD) ทำกำรวิเครำะห์โดยวิธี Azide Modification ควำมเปนกรด-ดำง (pH) วิเครำะห์โดยใช้เครื่อง
Multimeter แอมโมเนี ย(NH3) วิ เครำะห์โ ดยวิ ธีค เจลดำห์ล (Kjeldahl method) โคลิ ฟอร์มแบคทีเรี ยทั้ งหมด (Total
Coliform Bacteria) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bateria) วิเครำะห์ด้วยวิธีMultiple Tubes
Fermentation Technique ให้เป็นไปตำมวิธีมำตรฐำนของ American public Health Association, American Water
Works Association, Water Environment Federation (2012) แล้วนำคุณภำพน้ำผิวดินที่ได้ไปเทียบกับมำตรฐำนคุณภำพ
น้ำในแหล่งน้ำผิวดินตำมประกำศของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. อุณหภูมิ (Temperature)
ผลกำรตรวจวิเครำะห์อุณหภูมิของน้ำผิวดิน พบว่ำอุณหภูมิของน้ำผิวดินใกล้โรงงำนอุตสำหกรรมทั้ง 3 แห่ง มีค่ำ
ระหว่ำง 28.5-29.9 oC โดยโรงงำน A มีค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ำกับ 28.5±1.5 oC โรงงำน B มีค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ำกับ 28.7±1.6
o
C และโรงงำน C มีค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ำกับ 29.9±2.3 oC ส่วนค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำผิวดินใกล้แหล่งชุมชนทั้ง 3 แห่งมีค่ำ
ระหว่ำง 28.7-29.6 oC โดยชุมชน D มีค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ำกับ 28.7±1.7 oC ชุมชน E มีค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ำกับ 27.9±3.2 oC
ชุมชน F มีค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ำกับ 29.6±2.6 oC ซึ่งแสดงดังภำพ 1
อุณหภูมoิ C
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
น้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน F

น้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน E

น้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน D

น้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน C

น้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน B

น้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน A

จุดเก็บตัวอย่ำง

ภาพ 1 ค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิ (Temperature) ของน้ำผิวดิน
จำกภำพ 1 พบว่ำค่ำเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำผิวดินใกล้โรงงำนอุตสำหกรรมทั้ง 3 แห่ง กับน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่ง
มีค่ำอุณหภูมิใกล้เคียงกัน ซึ่งปกติแหล่งน้ำจะมีค่ำอุณหภูมิผันแปรอยู่ในช่วง 23-35 oC อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ำงมำก
ผิดปกติอำจมีผลมำจำกกำรระบำยน้ำทิ้งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม อุณหภูมิที่สูงกว่ำปกติ 2-3 oC อำจเป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิต
ได้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) กล่ำวได้ว่ำอุณหภูมิของน้ำผิวดินใกล้โรงงำนและชุมชนทั้ง 6 แห่งอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นไปตำม
ธรรมชำติ (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
(2556) เจษฎำพร ปำคำวัง (2556) นงลักษณ์ เทพณรงค์ (2554) นภดล จันทนู (2554)
2. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen;DO)
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ออกซิเจนละลำยของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A อยู่ในช่วง 4.63-5.18 mg/l น้ำผิวดินใกล้โรงงำน
B อยู่ในช่วง 3.83-8.16 mg/l น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C อยู่ในช่วง 3.28-5.90 mg/l น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D อยู่ในช่วง 6.50-7.88
mg/l น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E อยู่ในช่วง 3.26-5.46 mg/l และน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F อยู่ในช่วง 2.00-3.98 mg/l รำยละเอียด
แสดงดังตำรำง 1
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ตาราง 1 ปริมำณออกซิเจนละลำยของน้ำผิวดิน
จุดเก็บตัวอย่าง
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน F

ครั้งที่ 1(mg/l)
4.63
3.83
5.90
6.60
4.84
3.87

ครั้งที่ 2 (mg/l)
4.78
8.16
5.56
6.50
3.26
3.98

ครั้งที่ 3 (mg/l)
5.18
6.61
3.28
7.88
5.46
2.00

จำกตำรำง 1 พบว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนทั้ง 3 แห่ง อำจมีผลต่อปริมำณออกซิเจนละลำย เช่นชุมชน F
พบค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกน้ำมีควำมสกปรกมำก อำจเพรำะเป็นชุมชนหนำแน่นริมน้ำและแหล่ง
ชุมชนปล่อยน้ำเสียลงสู่น้ำผิวดิน ซึ่งจุลินทรีย์มีควำมต้องกำรใช้ออกซิเจนในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์มำกทำให้ปริมำณ
ออกซิเจนละลำยมีน้อย ส่วนชุมชน D และ E เป็นชุมชนไม่หนำแน่นเท่ำชุมชน F กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินและกิจกรรมของ
ชุมชนไม่หลำกหลำยเท่ำชุมชน F กำรปล่อยน้ำเสียลงสู่น้ำผิวดินอำจน้อยกว่ำ จึงพบค่ำปริมำณออกซิเจนละลำยมำกกว่ำชุมชน
F ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ นภดล จันทนู (2554) ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2556) เจษฎำพร ปำคำวัง (2556)
3. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD)
ผลกำรตรวจวิเครำะห์พบว่ำค่ำปริมำณปริมำณบีโอดีน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำอยู่ในช่วง 24.15-52.20 mg/l ใกล้
โรงงำน B มีค่ำอยู่ในช่วง 45.90-70.50 mg/l ใกล้โรงงำน C มีค่ำอยู่ในช่วง 27.60-36.30 mg/l ใกล้ชุมชน D มีค่ำอยู่ในช่วง
29.10-71.55 mg/l ใกล้ชุมชน E มีค่ำอยู่ในช่วง 20.10-49.50 mg/l และใกล้ชุมชน F มีอยู่ในช่วง 35.10-47.40 mg/l
รำยละเอียดแสดงดังตำรำง 2
ตาราง 2 ปริมำณบีโอดีของน้ำผิวดิน
จุดเก็บตัวอย่าง
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน F

ครั้งที่ 1(mg/l)
24.15
70.50
36.30
29.10
49.50
43.50

ครั้งที่ 2(mg/l)
52.20
60.45
27.60
32.85
45.00
47.40

ครั้งที่ 3(mg/l)
47.10
45.90
29.10
71.55
29.10
35.10

จำกตำรำง 2 พบว่ำน้ำผิวดินใกล้โรงงำน B มีปริมำณบีโอดีสูงกว่ำน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A และ C อำจมีกำร
ปล่อยน้ำเสียมำจำกโรงงำน B ซึ่งเป็นโรงงำนผลิตแป้งเพื่อประกอบอำหำร หำกปล่อยน้ำเสียจะทำให้น้ำผิวดินปนเปื้อน
สำรอินทรีย์ประเภทคำร์โบไฮเดรตปนอยู่มำก และพบว่ำขณะเก็บตัวอย่ำงน้ำ น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B มีปริมำณน้ำค่อนข้ำงน้อย
เนื่องจำกอยู่ในช่วงหน้ำแล้ง อีกทั้งลักษณะน้ำขุ่นกว่ำ และกำรไหลของน้ำช้ำกว่ำ ซึ่งทำให้ค่ำบีโอดีมีควำมเข้มข้นมำกขึ้น และ
พบว่ำแหล่งน้ำผิวดินใกล้โรงงำนอุตสำหกรรมทั้ง 3 แห่ง มีปริมำณบีโอดีสูงกว่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่เกิน
4mg/l เกินเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 4-1 คือเกินกว่ำ 1.5-4 mg/l (ประกำศคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ส่วนแหล่งน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีปริมำณบีโอดีที่สูงกว่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ำใน
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แหล่งน้ำผิวดินที่ไม่เกิน 4 mg/l (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) เช่นกัน โดยเฉพำะชุมชน F ที่มี
ปริมำณบีโอดีในแหล่งน้ำผิวดินสูงกว่ำชุมชน D และชุมชน E เนื่องจำกชุมชน F เป็นชุมชนหนำแน่น เป็นย่ำนกำรค้ำ
ร้ำนอำหำร และส่วนมำกจะเป็นน้ำเสียจำกครัวเรือนและจำกกำรชำระซักล้ำง ซึ่งประกอบไปด้วยสำรอินทรีย์ สำรอินทรีย์ และ
สิ่งปฏิ กู ล อื่ น ๆ เจือ ปนอยู่ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งำนวิ จัย ของ มั ล ลิ ก ำ ใจเกื้ อ (2545) หรรษำ เอื้ อ ยฉิ ม พลี (2551) นงลั ก ษณ์
เทพณรงค์ (2554) นพฤทธิ์ ทองดำ และรัชนีวรรณ เวียงวะลัย (2558) นภดล จันทนู (2554)
4.ความเปนกรด-ดาง (pH)
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเปนกรด-ดำง (pH) พบว่ำน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00±0.25 โรงงำน B มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.45±0.51 และใกล้โรงงำน C มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.90±0.11 ส่วนน้ำผิวดินใกล้ชุมชน D มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
6.63±0.72 ใกล้ชุมชน E มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.62±0.07 และใกล้ชุมชน F มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 7.70±0.50 ซึ่งแสดงดังภำพ 2
ควำมเปนกรด-ดำง (pH)

ค่ำมำตรฐำน 9
(ประเภท 4-2)

9
8
7
6
5
4
3
แหล่งน้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน F

แหล่งน้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน E

แหล่งน้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน D

แหล่งน้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน C

แหล่งน้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน B

แหล่งน้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน A

ค่ำมำตรฐำน 5
(ประเภท 4-2)
จุดเก็บตัวอย่ำง

ภาพ 2 ค่ำควำมเปนกรด-ดำง (pH) ของน้ำผิวดิน
จำกภำพ 2 พบว่ำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของน้ำผิวดินใกล้โรงงำนทั้ง 3 แห่งมีค่ำอยู่ในช่วง 4.00-7.45 และพบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยควำมเป็นกรดด่ำงของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำต่ำกว่ำ 5 ซึ่งต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ประเภท 4-1 (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ซึ่งค่ำเป็นกรด ของแหล่งน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A
เนื่องจำกโรงงำน A เป็นโรงงำนทำขิงดอง มีกำรใช้วัตถุดิบในกระบวนกำรผลิตที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่นน้ำส้มสำยชู และกรดซิตริก
(citric acid) และอำจปนเปื้อนในน้ำเสียและน้ำเสียเปื้อนลงสู่น้ำผิวดิน น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B และ C มีค่ำควำมเปน กรด-ดำง
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภท 4-1 คือมีค่ำอยู่ระหว่ำง 5-9 (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ส่วนควำมเป็นกรด-ด่ำง ของน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 6.62-7.70 และพบว่ำน้ำ
ผิวดินใกล้ชุมชน F มีค่ำควำมเปนกรด-ดำง สูงกว่ำน้ำผิวดินใกล้ชุมชน D และ E อำจเนื่องจำกเป็นชุมชนหนำแน่นกว่ำและมี
กิจกรรมที่หลำกหลำย เป็นไปได้ว่ำมีปล่อยน้ำเสียชุมชนลงสู่น้ำผิวดิน กล่ำวได้ว่ำน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีค่ำควำมเป็น
กรด-ด่ำง อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดิน ประเภท 4-1 คือมีค่ำอยู่ระหว่ำง 5-9 (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 8, 2537) ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ มัลลิกำ ใจเกื้อ (2545) นงลักษณ์ เทพณรงค์ (2554) นพฤทธิ์ ทองดำ และรัชนีวรรณ
เวียงวะลัย (2558) นภดล จันทนู (2554) ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2556)
5. แอมโมเนีย (NH3)
ผลกำรตรวจวิเครำะห์แอมโมเนียพบว่ำน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.57±0.77 mg/l น้ำผิวดินใกล้
โรงงำน B มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.17±0.91 mg/l น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.18±0.16 mg/l น้ำผิวดินใกล้ชุมชน
D มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 1.19±0.43 mg/l น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.03±0.84 mg/l และน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.77±1.79 mg/l ซึ่งแสดงดังภำพ 3
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แอมโมเนีย (mg/l)
10
8
6
4

ค่ำมำตรฐำน 0.5 mg/l
(ประเภท 4-1)
จุดเก็บตัวอย่ำง

2
น้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน F

น้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน E

น้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน D

น้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน C

น้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน B

น้ำผิวดิน
ใกล้โรงงำน A

0

ภาพ 3 ค่ำเฉลีย่ ปริมำณแอมโมเนีย (NH3) ของน้ำผิวดิน
จำกภำพ 3 พบว่ำค่ำปริมำณแอมโมเนียของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำอยู่ในช่วง 0.70-2.15 mg/l น้ำผิวดินใกล้
โรงงำน B มีค่ำอยู่ในช่วง 1.12-2.74 mg/l น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C มีค่ำอยู่ในช่วง 1.00-1.31 mg/l พบว่ำน้ำผิวดินใกล้โรงงำน
ทั้ง 3 แห่ง มีค่ำปริมำณแอมโมเนีย สูงเกินกว่ำมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดิน ประเภท 4-1 ที่ไม่ควรเกิน 0.5 mg/l (ประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ส่วนน้ำผิวดินใกล้ชุมชน D มีค่ำอยู่ในช่วง 0.89-1.68 mg/l น้ำผิวดินใกล้
ชุมชน E มีค่ำอยู่ในช่วง 1.42 - 2.99 mg/l และน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F มีอยู่ในช่วง 5.32 - 8.77 mg/l แอมโมเนียในน้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีค่ำสูงเกินมำตรฐำนน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่ไม่ควรเกิน 0.5 mg/l (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) เช่นกัน โดยเฉพำะแหล่งน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F มีค่ำแอมโมเนียสูงที่สุดเนื่องจำกประกอบกิจกรรม
หลำกหลำยบริเวณใกล้น้ำผิวดิน และอำจปล่อยน้ำเสียปริมำณมำกจำกชุมชนลงสู่น้ำผิวดิน ทำให้พบค่ำเฉลี่ยแอมโมเนียมีค่ำสูง
เพรำะปริมำณแอมโมเนียบ่งชี้สภำพควำมสกปรกของแหล่งน้ำที่เกิดจำกของเสียหรือน้ำทิ้งที่มีส่วนประกอบโปรตี น โดยเฉพำะ
น้ำเสียจำกส้วมของแหล่งชุมชน ส่วนใหญ่พบปริมำณแอมโมเนียในปัสสำวะคนหรือสัตว์ หำกตรวจพบว่ำแหล่งน้ำมีปริมำณ
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูง แสดงว่ำน้ำมีกำรปนเปื้อนจำกมลพิษสูง ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วรำงคณำ วิเศษมณี ลี และ
กำญจนำ หริ่มเพ็ง (2554) นงลักษณ์ เทพณรงค์ (2554) นภดล จันทนู (2554) ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2556)
6. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)
พบว่ำค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A อยู่ในช่วง 2±0-≥1600±0 MPN/100
ml น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B อยู่ในช่วง 500± - 1,250±494.97 MPN/100 ml น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C อยู่ในช่วง15±8.51,050±777.81 MPN/100 ml น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D อยู่ในช่วง 15±2.8-≥1600±0 MPN/100 ml น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E อยู่
ในช่วง 28±7.07-600±424.26 MPN/100 ml และน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F อยู่ในช่วง360±197.98-≥1600±0 MPN/100 ml
พิจำรณำจำกค่ำมำตรฐำนปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดของน้ำผิวดิน ไม่เกิน 5,000-20,000 MPN/100 ml ทั้ง 6 แห่ง
อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท 3-1 (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537)
ซึ่งแสดงดังตำรำง 3
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดในตัวอย่างน้้าผิวดิน
จุดเก็บตัวอย่าง
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน F

ครั้งที่ 1
(MPN/100 ml)
2±0
500±0
15±8.5
15±2.8
160±113
≥1600±0

ครั้งที่ 2
(MPN/100 ml)
2±0
1,050±777.81
40±14.14
≥1600±0
28±7.07
≥1600±0

ครั้งที่ 3
(MPN/100 ml)
≥1600±0
1,250±494.97
1,050±777.81
1600±0
600±424.26
360±197.98

น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงสุดเมื่อเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 3 เท่ำกับ ≥1600±0
MPN/100 ml อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน โดยสภำพพื้นที่ทั่วไปของแหล่งน้ำผิวดินบริเวณที่เก็บตัวอย่ำงมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร กำรทำปศุสัตว์ เป็นไปได้ว่ำอำจมีกำรถ่ำยมูลของสัต ว์ลงไปในแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งอำจเป็นสำเหตุประกำรหนึ่งที่เกิด
กำรปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมดสูงสุดเมื่อเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 3 เท่ำกับ 1,250±494.97 MPN/100 ml อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน อำจเพรำะแหล่งน้ำผิวดิน
ในบริเวณที่เก็บตัวอย่ำงมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้ำงหลำกหลำย เป็นโรงงำนที่อยู่ใกล้ชุมชน และกำรทำบ่อเลี้ยงปลำใกล้
โรงงำนดังกล่ำว ซึ่งอำจเป็นสำเหตุหนึ่ง ให้เกิดกำรปนเปื้อนของปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดด้วยเช่นกัน โรงงำน C มี
ค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดสูงสุดเมื่อเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 3 เท่ำกับ1,050±777.81 MPN/100 ml อยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน ซึ่งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่ำวนอกจำกเป็นโรงงำนแล้ว ยังไม่พบกำรทำกิจกรรมอย่ำงอื่น นอกจำกกำรทำ
ไร่นำในที่ดินข้ำงเคียง สำเหตุกำรปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดต่อน้ำผิวดินจึงอำจมีน้อยกว่ำจุดอื่นๆ ส่วนน้ำผิวดิน
ใกล้ชุมชน D มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดสูงสุดเมื่อเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 2 เท่ำกับ≥1600±0 MPN/100 ml อยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำน ซึ่งบริเวณน้ำผิวดินที่เก็บตัวอย่ำงมีชุมชนอำศัยอยู่ค่อนข้ำงหนำแน่น รวมถึงร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร แหล่ง
ท่องเที่ยว มีกำรทำกิจกรรมที่มีผลต่อคุณภำพน้ำของชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่ำวค่อนข้ำง
หลำกหลำย นอกจำกเป็นที่พักอำศัย และกำรทำพำณิชย์แล้ว ยังมีกำรทำประมง กำรเกษตรฯ ในบริ เวณโดยรอบอีกด้วย จึง
อำจเป็นสำเหตุของกำรเพิ่มปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดได้ น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั้งหมดสูงสุดเมื่อเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 3 เท่ำกับ 600±424.26 MPN/100 ml อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เป็นเพียงที่พักอำศัย กำรเก็บตัวอย่ำงน้ำทั้ง 3 ครั้ง มีปริมำณน้ำไม่เท่ำกัน โดยครั้งที่ 2 มีฝนตกก่อนทำกำรเก็บตัวอย่ำง อำจมี
ผลต่อกำรละลำยหรือเจือจำงของปริมำณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด น้ำผิวดินใกล้ชุมชน F มีค่ำเฉลี่ยปริมำณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมดสูงสุดเมื่อเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 1 และ 2 เท่ำกับ ≥1600±0 MPN/100 ml อำจเนื่องจำกเป็นชุมชนหนำแน่น
ใกล้มหำวิทยำลัย ชุนชนที่อำศัยใกล้แหล่งน้ำผิวดินทำกิจกรรมที่หลำกหลำย อำทิร้ำนอำหำร ร้ำนซักรีด หอพัก ซึ่งอำจเป็นไป
ได้ว่ำปล่อยน้ำเสียจำกชุมชนสู่น้ำผิวดิน จึงทำให้มีกำรปนเปื้อนจำกโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดจำนวนมำก กล่ำวได้ว่ำแหล่งน้ำ
ผิวดินทั้ง 6 แห่ง มีปริมำณมีโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดทุกแห่ง แต่ละแห่งมีจำนวนมำกน้อยตำมกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ มัลลิกำ ใจเกื้อ (2545) พิมลพร กุดแสง (2554) นงลักษณ์ เทพณรงค์ (2554) นพฤทธิ์ ทองดำ
และรัชนีวรรณ เวียงวะลัย (2558) ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ (2556)
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7. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)
พบว่ำค่ำเฉลี่ยฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A อยู่ในช่วง 2±0 - ≥1600±0 MPN/100 ml น้ำผิว
ดินใกล้โรงงำน B อยู่ในช่วง 500±0 - 950±919.23 MPN/100 ml น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C อยู่ในช่วง 14±9.89 425±106.06 MPN/100 ml น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D อยู่ในช่วง 15±2.8 - ≥1600±0 MPN/100 ml น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E อยู่
ในช่วง 28±7.07 - 600±424.26 MPN/100 ml และน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F อยู่ในช่วง 266±330.21 - ≥1600±0 MPN/100
ml ซึ่งแสดงดังตำรำง 4
ตาราง 4 ค่ำเฉลี่ยฟีคลั โคลิฟอร์มแบคทีเรียในตัวอย่ำงน้ำผิวดิน
จุดเก็บตัวอย่าง
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน A
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน B
น้ำผิวดินใกล้โรงงำน C
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน D
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน E
น้ำผิวดินใกล้ชุมชน F

ครั้งที่ 1
(MPN/100 ml)
2±0
500±0
14±9.89
15±2.
131.5±153.44
≥1600±0

ครั้งที่ 2
(MPN/100 ml)
2±0
950±919.23
36.50±19.09
≥1600±0
28±7.07
≥1600±0

ครั้งที่ 3
(MPN/100 ml)
≥1600±0
816.5±1,108.03
425±106.06
33±3
600±424.26
266±330.21

พิจำรณำจำกค่ำมำตรฐำนปริมำณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียของน้ำผิวดิน ที่ไม่เกิน 1,000 – 4,000 MPN/100 ml
ในเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท 3 - 1 (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537)
พบว่ำน้ำผิวดินใกล้ โรงงำน A มีค่ำเฉลี่ยปริมำณฟีคัลโคลิ ฟอร์มแบคทีเรีย ในกำรเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 3 เท่ำกับ ≥1600±0
MPN/100 ml เกินกว่ำ 1000 MPN/100 ml ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท 2 (ประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ซึ่งบริเวณใกล้เคียงกับจุดเก็บตัวอย่ำงน้ำมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร และเลี้ยงสัตว์ อำจมีผลต่อปริมำณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เพรำะจะพบฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอุจำระของ
สัตว์เลือดอุ่น กำรเลี้ยงสัตว์ใกล้บริเวณน้ำผิวดิน อำจปล่อยมูลลงน้ำผิวดินหรือบริเวณใกล้เคียงเมื่อฝนตกอำจชะล้ำงลงสู่น้ำผิว
ดินได้ ส่วนน้ำผิวดินใกล้ชุมชน D พบค่ำเฉลี่ยปริมำณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในกำรเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 2 เท่ำกับ ≥1600±0
MPN/100 ml ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 2 เช่นกัน และน้ำผิวดินใกล้ชุมชน F พบว่ำ
ค่ำเฉลี่ยปริมำณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกำรเก็บตัวอย่ำงครั้งที่ 1 และ 2 เท่ำกับ ≥1600±0 MPN/100 ml ทั้ง 2 ครั้ง เกิน
กว่ำ 1000 MPN/100 ml ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท 2 (ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ ฉบับที่ 8, 2537) ซึ่งน้ำผิวดินใกล้ชุมชน D เป็นชุมชนพักอำศัยริมน้ำค่อนข้ำงหนำแน่น มีกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน
และมีกิจกรรมของชุมชนหลำกหลำย ซึ่งนอกจำกเป็นที่พักอำศัยแล้วยังเพื่อกำรท่องเที่ยวและสันทนำกำรอีกด้วย อำจมีกำร
ปล่อยน้ำเสียจำกชุมชนลงสู่น้ำผิวดิน โดยเฉพำะน้ำเสียจำกส้วม จึงพบปริมำณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียปริมำณมำก ส่วนชุมชน
F เป็นชุมชนหนำแน่นกว่ำชุมชน D โดยเฉพำะจุดที่เก็บตัวอย่ำงน้ำผิวดิน ติดกับร้ำนอำหำรและหอพักจำนวนมำก อำจมีกำร
ปล่อยน้ำจำกแหล่งชุมชนลงสู่น้ำผิวดิน โดยเฉพำะน้ำเสียจำกส้วมเช่นกัน อีกทั้งมีกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินและกิจกรรมของ
ชุมชนหลำกหลำยกว่ำชุมชน D จึงพบปริมำณฟีคัลโคลิฟอร์มที่มำกกว่ำ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของพิมลพร กุดแสง (2554)
นพฤทธิ์ ทองดำ และรัชนีวรรณ เวียงวะลัย (2558) เจษฎำพร ปำคำวัง (2556) จำรูญ จิรัฎฐิติ (2558)
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สรุปผลการวิจัย
1. แหล่งน้ำผิวดินใกล้โรงงำนอุตสำหกรรมทั้ง 3 แห่ง มีพำรำมิเตอร์ที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 คือ
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD) ของน้ำผิวดินใกล้โรงงำนทั้ง 3 แห่ง มีค่ำอยู่ในช่วง
24.15-70.50 mg/l ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4-1
- ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำเฉลี่ย 4.00±0.25 ซึ่งต่ำกว่ำมำตรฐำนคุณภำพ
น้ำผิวดินประเภทที่ 4-1
- แอมโมเนีย (NH3) ของน้ำผิวดินใกล้โรงงำนทั้ง 3 แห่ง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.18±0.16-2.17±0.91 mg/l
ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4-1
- ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ของน้ำผิวดินใกล้โรงงำน A มีค่ำเกิน 1,000
MPN/100 ml ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 2
2. แหล่งน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีพำรำมิเตอร์ที่ไม่ผ่ำนมำตรฐำนคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตำมประกำศ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 คือ
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD) ของน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3แห่ง มีค่ำอยู่ในช่วง 29.1071.55 mg/l ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4-1
- แอมโมเนีย (NH3) ของน้ำผิวดินใกล้ชุมชนทั้ง 3 แห่ง มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.19±0.43-6.77±1.79 mg/l
ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 4-1
- ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal Coliform Bacteria) ของน้ำผิวดินใกล้ชุมชนD และ F มีค่ำเกิน
1,000 MPN/100 ml ซึ่งสูงเกินมำตรฐำนคุณภำพน้ำผิวดินประเภทที่ 2
กล่ำวได้ว่ำน้ำผิวดินทั้ง 6 แห่ง สำมำรถทำกิจกรรมบำงประเภท แต่เพื่อกำรอุปโภคบริโภคต้องผ่ำนกำรฆ่ำ
เชื้ อ โรคตำมปกติ แ ละผ่ ำ นกระบวนกำรปรั บ ปรุ งคุ ณ ภำพน้ ำทั่ ว ไปก่ อ น และสำมำรถใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ กำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมได้
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สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในสบู่
The Extracts with Anti-bacterial Effect in Soap
ถาวร รักกาญจนันท์ และเกศริน ศรีใจต๊ะ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ้ฎเชียงใหม่
Thaworn999@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสบู่ก้อนที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStaphylococcus aureus เมื่อผสม
สารสกัดจากใบพืชตัวอย่างซึ่งได้แก่ ใบบัวตองแห้ง ใบมะยมแห้ง ใบขี้เหล็กแห้ง ใบคูนแห้ง และใบมะกรูดแห้ง โดยทาการ
สกัดด้วยวิธีสกัดแบบซอกห์เลต และวิธีสกัดแบบแช่นาน 24 ชั่วโมงโดยใช้ตัวทาละลาย คือ น้า เอทานอล และ เฮกเซน จาก
การศึกษาพบว่าในการสกัดสารด้วยวิธีการสกัดแบบซอกห์เลตด้วยตัวทาละลายเอทานอลมีร้อยละการสกัดที่ดีที่สุด ในการสกัด
สารด้วยวิธีการสกัดแบบแช่นาน 24 ชั่วโมง พบว่า เอทานอล และ เฮกเซน มีค่าร้อยละการสกัดที่มากที่สุด
การวิเ คราะห์สารสกั ด ด้วยวิธีโ ครมาโทรกราฟีแบบเยื่อบางโดยใช้ซิลิกาเจลเป็นเฟสอยู่กับที่ และใช้ เฮกเซน กั บ
เอธิลอะซิเตท อัตราส่วน 70:30 เป็นเฟสเคลื่อนที่ พบว่าสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง ใบคูนแห้ง และใบมะกรูดแห้ มีค่า Rf
ใกล้เคียงกับสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีน และตรวจสอบด้วยวิธีแก๊สโครมาโทรกราฟี พบว่าสารสกัดจากใบบัวตอง
แห้ง,ใบคูนแห้ง และใบมะกรูดแห้ง ที่แช่ในสารละลายเอทานอลมีค่า tR ใกล้เคียงกับค่า tR ของสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารี
โอไพลีนซึ่งมีค่า tR เท่ากับ 11.87 ผลการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดและสบู่ที่ผสมสารสกัดพบว่า สาร
สกัดจากใบบัวตองสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุด
คาสาคัญ: สบู่ , สารสกัดจากพืช , ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

Abstract
The objective of this research is to study soap that can inhibit the growth of bacteria
Staphylococcus aureus when combining with extracts from dried leaves plant samples such as Tithonia
diversifolia (Hemsley) A.Gray, Phyllanthusacidus (L.) Skeels, Senna siameg (Lam.) Irwin & Barneby, Cassia
fistula L. and Citrus hystrix DC. Soxhlet extraction and Maceration extraction are conducted for 24 hours
using distilled water, ethanol and hexane as a solvent. The study shows that Soxhlet extraction with
ethanol as a solvent has the highest % crude extracts. For Maceration extraction, ethanol and hexane
have the highest % crude extracts.
The analysis of extracts according to the Thin Layer Chromatography that uses siliga gel in
stationary phase and 70% hexane 30% ethyl acetate in mobile phase shows that the extracts from
Tithonia diversifolia (Hemsley) A.Gray, Cassia fistula L. and Citrus hystrix DC. have Rf value similar to that
of the β-caryophyllene standard solution. The analysis according to the Gas Chromatography shows that
extracts from Tithonia diversifolia (Hemsley) A.Gray, Cassia fistula L. and Citrus hystrix DC. in ethanol
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solvent have tp value similar to that of β-caryophyllene standard solution which equals to 11.87. In
conclusion, soap combined with extracts from Tithonia diversifolia (Hemsley) A.Gray are able to inhibit
the growth of Staphylococcus aureus the most.
Keywords: soap , plant extracts , antibacterial
บทนา
ในปัจจุบันนีพ้ ืชสมุนไพรได้รับความนิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะพืชสมุนไพรมีประโยชน์มาก ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปยาแผนโบราณ เครื่องสาอาง อาหารเสริม รวมถึงในรูปสารสกัดจากธรรมชาติ พืชสมุนไพรหลายชนิดมีสารที่
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ การนาสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมาผสมในสบู่จะทาให้สบู่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้ดี เมื่อใช้
สบู่อาบน้าจะทาให้ลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคผิวหนังได้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับ
ความนิยมอย่างมากในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ จากการศึกษาสารวจพฤติกรรมผู้บ ริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ต้องมีส่วนประกอบของสารยับยั้งแบคทีเรียและไม่ระคายเคืองต่อผิว
และมีความคิดเห็นว่าการนาสารสมุนไพรมาใช้ฆ่าเชื้อโรคน่าจะมีความปลอดภัยกว่าการใช้สารสังเคราะห์ Kareru et al.,
(2010) ได้นาศึกษาสารสกัดจากบัวตอง มาทาเป็นสบู่สมุนไพร (herbal soaps) พบว่าสามารถช่วยในการยับยั้งเชื้อ
Staphylococcus aureus and E.coli. ได้ นอกจากนี้ สุมนทิพย์และวิชัย (2549) ได้นาสมุนไพรไทยมาสกัดและนามา
พัฒนาตารับสบู่เหลวสาหรับต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง และยังมีผู้ศึกษาสารสกัดจากพืชเพื่อนามาสกัดและศึกษาการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย (ชนม์สวัสดิ์ ขาวสะอาด., 2550; นันทนา บัวเหล็ก., 2554; เปรมชัย เอี่ยมศิรินพกุล และคณะ., 2555; และถาวร รัก
กาญจนันท์., 2556.) ทาให้ผู้วิจัยสนใจสารสกัดจากใบดอกบัวตอง ,ใบมะยม ,ใบขี้ เหล็ก , ใบดอกคูณ และ ใบมะกรูด มาใช้ใน
การพัฒนาสบู่ก้อนสมุนไพรยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเพื่อทดแทนการใช้สารสังเคราะห์แต่ยังไม่มีข้อมูลที่ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของการใช้สบู่ที่ผสมสารสกัดจากใบดอกบัวตองแห้ง , ใบมะยมแห้ง ,ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบดอกคูณแห้ง และ ใบ
มะกรูดแห้ง ในมนุษย์ดังนั้นจึงทาการศึกษาเพื่อพัฒนาสบู่ก้อนสมุนไพรผสมสารสกัดจาก ใบดอกบัวตองแห้ง ,ใบมะยมแห้ง ,ใบ
ขี้เหล็กแห้ง , ใบดอกคูณแห้ง และ ใบมะกรูดแห้ง ที่มีความคงตัวทางกายภาพ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาหาวิธีการและตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัดจาก ใบ
ดอกบัวตองแห้ง ,ใบมะยมแห้ง ,ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบดอกคูณแห้ง และ ใบมะกรูดแห้ง โดยน้ามันและสารสกัดที่ได้ที่มีฤทธิ์ในการ
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งก่อให้เกิดโทษและผลข้างเคียงน้อยกว่าสารเคมีสังเคราะห์ และนาสารสกัดจาก ใบดอกบัวตองแห้ง ,ใบ
มะยมแห้ง ,ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบดอกคูณแห้ง และ ใบมะกรูดแห้ง ที่ได้มาเป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรต้านเชื้อ
แบคทีเรีย แทนการซื้อสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรียตามท้องตลาดที่มีราคาแพง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีสกัดสารจากพืชตัวอย่างโดยวิธีซอกห์เลตและวิธีสกัดด้วยการแช่ไว้ 24 ชั่วโมง ที่ได้จากใบดอกบัว
ตองแห้ง ,ใบมะยมแห้ง ,ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบดอกคูณแห้ง และ ใบมะกรูดแห้ง
2. เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดที่มีต่อเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
3.เพื่อศึกษาสบู่ก้อนที่ผสมสารสกัดจากพืชตัวอย่างที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่างพืช
นาใบบัว ตอง , ใบมะกรูด , ใบขี้เ หล็ ก , ใบคูน , และ ใบมะยม มาล้ างน้ าให้ สะอาดผึ่ งให้แห้ งในอากาศที่
อุณหภูมิห้องใช้เวลาประมาณ7 วันใบตัวอย่างจะแห้งกรอบนาไปบดให้ละเอียดแล้วนาพืชตัวอย่างที่แห้งเก็บใส่ถุงที่ปิดสนิทไว้
จนกว่าจะได้ใช้ในการสกัด
2. การสกัดพืชตัวอย่างด้วยวิธีแช่ด้วยตัวทาละลาย
ตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ใบบัวตองแห้ง,ใบมะกรูดแห้ง , ใบขี้เหล็กแห้ง ,ใบคูนแห้ง ,ใบมะยมแห้ง ตัวทาละลายที่ใช้คือ
เอทานอล เฮกเซน และน้า ชั่งใบพืชตัวอย่างแห้ง ที่บดอย่างหยาบๆปริมาณ 50 g ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ เติมตัวทาละลาย
200 mL ปิดปากขวดด้วยกระดาษฟอยล์ แช่ใบแห้งของพืชตัวอย่างในตัวทาละลายเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ทาการกรองใบพืช
ตัวอย่างแห้งแล้วนาไประเหยด้วยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ นาสารสกัดที่ได้จากพืชตัวอย่างที่ได้ทาการระเหยแบบ
สุญญากาศ และบันทึกน้าหนักไว้เก็บสกัดที่ได้จากพืช
หมายเหตุ: เปลี่ยนจากตัวทาละลาย เอทานอล เป็น เฮกเซน และน้า ตามลาดับ
3. การสกัดใบแห้งของพืชตัวอย่างโดยใช้วิธีการสกัดแบบซอกห์เลต
ตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ใบบัวตองแห้ง,ใบมะกรูดแห้ง , ใบขี้เหล็กแห้ง ,ใบคูนแห้ง ,ใบมะยมแห้ง ตัวทาละลายที่ใช้ใน
การสกัดคือเฮกเซนเอทานอลและน้า ชั่งใบแห้งของพืชตัวอย่างที่บดละเอียด 7g ใส่ลงในทิมเบิล (เครื่องสกัดซอกห์เลต) เติม
ตัวทาละลายลงในขวดก้นกลมจานวน 300 mL ทาการสกัดด้วยชุดสกัดแบบซอกห์เลตเป็นเวลา 6 ชั่วโมง นาสารละลายที่สกัด
ได้ไประเหยตัวทาละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ นาสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างไปชั่ งน้าหนักและ
บันทึกน้าหนักของสารสกัดจากบัวตองแห้งที่ได้ทาการเก็บสารสกัดจากบัวตองแห้งไว้ในขวดสีชาเก็บแช่ตู้เย็นไว้ที่อุณหภูมิ 9 °C
จนกว่าจะใช้
หมายเหตุ : เปลี่ยนจากใบบัวตองแห้งเป็นใบมะกรูดแห้ง,ใบขี้เหล็กแห้ง ,ใบคูนแห้ง,ใบมะยมแห้ง ตามลาดับ
:เปลี่ยนสารละลายจากเฮกเซน เป็นเอทานอลเและน้าตามลาดับและทาการสกัดโดยใช้วิธีแบบเดิม
4. การวิเคราะห์หาองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดโดยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบเยื่อบาง
การวิเคราะห์หาองค์ประกอบเบื้องต้นนี้ใช้ TLC plate ที่เคลือบด้วย siliga gel ที่มีขนาด 5×20 cm แล้ว
กาหนดจุดที่จะหยดสารให้มีระยะห่างกัน 1 cm โดยใช้ไมโครปิเปตดูดสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างและสารละลาย
มาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีนจานวน 5 μl spot ตามจุดที่กาหนดไว้ เตรียมแทงค์ TLC ที่บรรจุตัวทาละลายที่เป็นเฟสเคลือ่ นที่
ได้แก่ เฮกเซน :เอทิลอะซิเตท ในอัตราส่วน 70:30 ตามลาดับจากนั้นปิดแทงค์ TLC ทิ้งไว้จนสารละลาย อิ่มตัว นาแผ่น TLC
ที่เตรียมไว้ใส่ลงในแทงค์ TLC โดยให้ปลายแผ่นที่หยดสารจุ่มลงในสารละลายตัวพาเคลื่อนที่
5. การตรวจวิเคราะห์สารเบต้า–คารีโอไพลีนด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี
เตรียมสารละลายมาตรฐานเบต้า – คารีโอไพลีนที่ความเข้มข้น 1 % (w/v)ในตัวทาละลายเฮกเซน ขูด siliga
gel ที่ได้จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเบื้องต้นของสาร สกัดโดยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบเยื่อบางที่มีค่า Rf ตรงกับ
สารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีน ละลายสารสกัดออกจาก siliga gel ที่ได้ด้วยเฮกเซนปริมาตร 5 ml แล้วกรองด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 1 กรองสารละลายมาตรฐานเบต้า –คารีโอไพลีนและสารตัวอย่างด้วยชุดกรองสารขนาดรูพรุน 0.45
ไมโครเมตร
ฉีดสารตัวอย่างโดยใช้สภาวะเครื่องดังนี้
Column: ชนิด DB1 (DB1 คือ Column ที่เคลือบด้วย film ที่เป็นpolymer อยู่ภายในประกอบด้วย 100 %
Dimethyl polysiloxane ซึ่งมีคุณสมบัติไม่มีขั้ว (Stationary phase) เป็น Column ที่เหมาะสาหรับการทดสอบกับสาร
ทั่วไป)
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Temperature program เริ่มต้นที่อุณหภูมิ 100 °C คงที่เป็นเวลา 1นาที จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิด้วยอัตรา 10
°C/min จนถึงอุณหภูมิ 250 °C Injector temperature : 250 ° Detectortemperature : 250 °C gas : He Injector
volume : 1.0 μ l เปรียบเทียบ Retention time ระหว่างสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างกับสารละลายมาตรฐานเบต้า–
คารีโอไพลีน
6. การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar Diffusion method
นาอาหาร Nutrient Agar ที่ได้จากการเตรียม มาตรวจสอบดูว่าอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือไม่
(มีจุดสีขาวบนอาหารแข็ง) ถ้าอาหารนั้นมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จะไม่สามารถนามาใช้ในการทดลองได้ ไม้พันสาลีที่
ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงในอาหารเหลว (ที่เตรียมเป็นเชื้อเริ่มต้น) กดไม้พันสาลีที่ข้างขวดรูปชมพู่พอหมาดจากนั้นนามาเกลี่ย
บนผิวหน้าอาหารแข็ง Nutrient Agar ในจานเพาะเชื้อ นาแผ่นกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm มา
วางบนกระจกที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 5จุด ใช้ไมโครปิเปตดูดสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐานเบต้า –คารีโอไพลีน
จานวน 10 μl แล้วหยดลงบนกระดาษกรองที่เตรียมไว้ (ไม่ซ้าจุดกัน) จากนั้นนาไปวางบนหน้าอาหารแข็ง Nutrient Agar
ในจานเพาะเชื้อที่ได้เตรียมไว้แล้ว และใช้กระดาษกรองที่หยดตัวทาละลายวางเป็นชุดควบคุม ไว้ตรงกลางจานเพาะเชื้อ
จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วบันทึกผลการทดลองจากขนาด Inhibition zone
7. การเตรียมสบู่ก้อนต้านเชื้อแบคทีเรีย
สารสกัดที่ใช้การทดสอบคือสารสกัดจากใบบัวตองแห้งที่สกัดด้วยเอทานอลสารสกัดจากใบคูนแห้งที่สกัดเอทา
นอลและสารสกัดจากใบมะกรูดแห้งที่สกัด เอทานอล นามาเตรียมเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนโดยมีวิธีเตรียมดังนี้ ชั่งหัว
เชื้อ 16.67 g ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 250 ml แล้วเติมสารสกัดจากบัวตองแห้ง 0.25 ml ค่อยๆคนให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้
ความร้อนที่อุณหภูมิต่า เติมน้ากลั่นลงไปปริมาตร คนจนหัวเชื้อละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเทใส่แม่พิมพ์
8. การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียจากผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนด้วยวิธี Agar Diffusion
method
นาอาหาร Nutrient Agar ที่ได้จากการเตรียม มาตรวจสอบดูว่าอาหารมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์หรือไม่ถ้า
อาหารนั้นมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จะไม่สามารถนามาใช้ในการทดลองได้ ใช้ไม้พันสาลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงใน
อาหารเหลว (ที่เตรียมเป็นเชื้อเริ่มต้น) กดไม้พันสาลีที่ข้างขวดรูปชมพู่พอหมาดจากนั้นนามาเกลี่ยบนผิวหน้าอาหารแข็ง
Nutrient Agar ในจานเพาะเชื้อ นาแผ่นกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm มาวางบนกระจกที่ผ่านการ
ฆ่าเชื้อแล้ว 5 จุด ใช้ไมโครปิเปตดูดสารละลายสบู่ก้อนที่ผสมสารสกัดสารละลายสบู่ ก้อนที่ไม่ผสมสารสกัดและสารละลาย
ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนตามท้องตลาด จานวน 10 μl แล้วหยดลงบนกระดาษกรองที่เตรียมไว้ (ไม่ซ้าจุดกัน) จากนั้นนาไปวางบน
หน้าอาหารแข็ง Nutrient Agar ในจานเพาะเชื้อที่ได้เตรียมไว้แล้วในหัวข้อ 3.6.8 ข้อ 3.6.8.2 และใช้กระดาษกรองที่หยด
ผลิตภัณฑ์สบู่ที่ไม่ผสมสารสกัดวางเป็นชุดควบคุม (Control) . จากนั้นนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว
บันทึกผลการทดลองจากขนาด Inhibition zone
ผลการวิจัย
จากการศึกษาสารสกัดจากใบดอกบัวตองแห้ง ,ใบมะยมแห้ง ,ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบดอกคูณแห้ง และ ใบมะกรูดแห้ง ที่
มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อได้สูงสุดแล้วนาสารสกัดนั้นมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนได้ผลการวิจัยดังนี้
ผลการสกัดสารโดยใช้วิธีการสกัดแบบซอกห์เลต
การสกัดแบบซอกห์เลต พืชตัวอย่าง คือ ใบบัวตองแห้ง ใบมะยมแห้ง ใบขี้เหล็กแห้ง ใบคูนแห้ง และใบมะกรูดแห้ง
แช่ด้วยตัวทาละลายคือ น้า เอทานอล และ เฮกเซน เป็นเวลา 6 ชั่วโมงแล้วนาไประเหยตัวทาละลายออกได้ปริมาณร้อยละ
ของสาร แสดงผลดังตาราง 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดที่ใช้วิธีการสกัดแบบซอกห์เลต
พืชตัวอย่าง
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด

ชนิดของตัวทา
ละลาย

น้าหนักของสาร
สกัด (g)
0.50
0.41
0.53
0.40
0.43

ร้อยละของสาร
สกัด (%w/w)
7.14 *
5.85
7.57
5.71
6.14

ลักษณะของสารสกัด

เอทานอล

0.88
0.65
0.63
0.93
1.00

12.57
9.28
9.00
13.28
14.28

ของเหลวสีเขียวเข้ม
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีเขียว
ของเหลวสีเขียวเข้ม
ของเหลวสีน้าตาล

เฮกเซน

0.75
0.50
0.70
0.58
0.73

10.71
7.14
10.00
8.28
10.42

ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีเหลือง

น้า

ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลว สีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล

จากตารางที่ 1 แสดงร้อยละของน้าหนักของสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง, ใบมะยมแห้ง , ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบคูนแห้ง
และใบมะกรูดแห้ง โดยใช้วิธีการสกัดแบบซอกห์เลต ในการการสกัดแบบซอกห์เลต ด้วยน้าพบว่าใบขี้เหล็กแห้งมีปริมาณร้อย
ละของสารสกัดมากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 7.57 และ 7.14 (%w/w) ตามลาดับ ในการ
แช่ด้วยสารละลายเอทานอล พบว่าใบมะกรูดแห้งมีปริมาณร้อยละของสารสกัดมากที่สุด รองลงมาคือใบคูนแห้ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ
14.28 และ 13.28 (%w/w) ตามลาดับ และในการแช่ด้วยสารละลายเฮกเซน พบว่าใบบัวตองแห้งมีปริมาณร้อยละของสาร
สกัดมากที่สุด รองลงมาคือใบมะกรูดแห้ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10.71 และ 10.42 (%w/w) ตามลาดับ
ผลการสกัดสารโดยใช้วิธีแบบแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
การแช่พืชตัวอย่าง คือ ใบบัวตองแห้ง ใบมะยมแห้ง ใบขี้เหล็กแห้ง ใบคูนแห้ง และใบมะกรูดแห้ง แช่ด้วยตัวทา
ละลายคือ น้า เอทานอลและเฮกเซน เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วนาไประเหยตัวทาละลายออกได้ปริมาณร้อยละของสาร
แสดงผลดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ปริมาณของสารที่แช่ทิ้งไว้ 24ชั่วโมง
พืชตัวอย่าง
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด

ชนิดของตัวทา
ละลาย

น้าหนักของสาร
สกัด (g)

ร้อยละของสาร
สกัด (%w/w)

ลักษณะของสารสกัด

น้า

0.56
0.43
0.46
0.36
0.51

2.80
2.15
230
1.80
2.55

ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล

เอทานอล

0.58
0.46
0.53
0.40
0.57

2.90
2.30
2.65
2.00
2.85

ของเหลวสีเขียว
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีน้าตาล
ของเหลวสีเขียว

เฮกเซน

0.66
0.54
0.40
0.51
0.43

3.30
2.70
2.00
2.55
2.15

ของเหลวสีเขียว
ของเหลวสีเขียว
ของเหลวสีเขียว
ของเหลวสีเหลือง
ของเหลงสีเหลือง

จากตารางที่ 2 แสดงร้อยละของน้าหนักของสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง, ใบมะยมแห้ง , ใบขี้เหล็กแห้ง , ใบคูนแห้ง
และใบมะกรูดแห้ง โดยวิธีการแช่กับสารละลายทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ในการแช่ทิ้งไว้ด้วยน้าพบว่าใบบัวตองแห้งมีปริมาณร้อยละ
ของสารสกัดมากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากใบมะกรูดแห้ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.80 และ 2.55 (%w/w) ตามลาดับในการแช่
ด้วยสารละลายเอทานอล พบว่าใบบัวตองแห้งมีปริมาณร้อยละของสารสกัด มากที่สุด รองลงมาคือใบมะกรูดแห้ง ซึ่งมีค่า
เท่ากับ 2.30 และ 2.85 (%w/w)ตามลาดับ และในการแช่ด้วยสารละลายเฮกเซน พบว่าใบบัวตองแห้งมีปริมาณร้อยละของ
สารสกัดมากที่สุด รองลงมาคือใบมะยมแห้ง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.30 และ 2.70 (%w/w) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดจากพืชตัวอย่างโดยวิธีโครมาโตกราฟีแบบเยื่อบาง
นาสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีน และสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างที่ทาการสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต
มาทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค TLC ในการวิเคราะห์ใช้ Siliga gel GF254 เป็นเฟสอยู่กับที่และใช้เฮกเซนกับเอทิลอะซิเตท
ในอัตราส่วน 70:30 เป็นเฟสเคลื่อนที่ได้ผลการทดลองแสดงดังตาราง 3
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจหาองค์ประกอบบนแผ่น TLC ของสารสกัดได้จากใบแห้งของพืชตัวอย่าง
ตัวอย่าง
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด

ค่า Rf
น้า
0.62
0.05
0.62
0.62
0.05

เอทานอล
0.75
0.65
0.76
0.68
0.59

เฮกเซน
0.93
0.77
0.87
0.70
0.78

จากตาราง 3 พบว่าสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีนมีค่า Rf เท่ากับ 0.97 เมื่อนามาเปรียบเทียบกับสารสกัด
ที่ได้จากใบแห้งของพืชตัวอย่างจะเห็นว่าสารสกัดที่ได้จากใบแห้งของพืชตัวอย่างไม่พบค่า Rfที่ตรงกับค่า Rf ของสารละลาย
มาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีน
นาสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีน และสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างที่ทาการสกัดด้วยวิธี แช่ทิ้งไว้ 24
ชั่วโมงมาทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค TLC ในการวิเคราะห์ใช้ Siliga gel GF254 เป็นเฟสอยู่กับที่และใช้เฮกเซนกับเอทิลอะ
ซิเตทในอัตราส่วน 70:30 เป็นเฟสเคลื่อนที่ได้ผลการทดลองแสดงดังตาราง 4
ตารางที่ 4 ผลการตรวจหาองค์ประกอบบนแผ่น TLC ของสารสกัดได้จากใบแห้งของพืชตัวอย่างด้วยวิธีแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
ตัวอย่าง

ค่า Rf
เอทานอล
0.03
0.28
0.56
0.75
0.97

น้า
0.58
ใบบัวตอง

เฮกเซน
0.90

ใบมะยม

0.56

0.89

0.37
0.77

ใบขี้เหล็ก

0.56

0.18
0.80

0.90

0.58

0.01
0.25
0.53
0.71
0.97

0.64

ใบคูน
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0.59

0.02
0.25
0.56
0.78

ใบมะกรูด

0.90

จากตาราง 4 พบว่าสารละลายมาตรฐานเบต้า -คารีโอไพลีนมีค่า Rf อยู่ 1 ค่าคือ 0.97 เมื่อนาสารสกัดมา
เปรียบเทียบจะเห็นว่าสารสกัดจากใบบัวตองแห้งที่สกัดด้วยเอทานอลได้คา่ Rf เท่ากับ 0.97 สารสกัดจากใบคูนแห้งที่สกัดด้วย
เอทานอลได้ค่า Rf เท่ากับ 0.97 และสารสกัดจากใบมะกรูดแห้งที่สกัดด้วยเอทานอลได้ค่า Rf เท่ากับ 0.97 ซึ่งตรงกับ
สารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีนสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง,ใบมะยมแห้ง, ใบขี้เหล็กแห้ง, ใบคูนแห้งและใบมะกรูดแห้ง
ที่สกัดด้วยน้าและเฮกเซนไม่พบค่า Rf ที่ตรงกับค่า Rf ของสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีน
ผลการตรวจวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีนและสารลายตัวอย่างด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี
จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบเบื้องต้นของสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างโดยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบเยื่อบาง
ที่มีค่า Rf ตรงกับสารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีน ได้แก่สารสกัดจากใบบัวตองแห้งที่แช่ด้วยเอทานอลสารสกัดจากใบ
คูนแห้งที่สกัดด้วยเอทานอลสารสกัดจากใบมะกรูดแห้งที่สกัดด้วยเอทานอล จากนั้นนามาตรวจวิเคราะห์สารละลายมาตรฐาน
เบต้า–คารีโอไพลีนและสารละลายสารสกัดจากพืชตัวอย่างด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟีได้ผลดังในภาพที่ 1

1ก

1ข

1ค

1ง
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ภาพที่ 1 GC Chromatogram ( ก ) GC Chromatogram ของสารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีน
(ข) GC Chromatogram ของสารละลายตัวอย่างที่ได้จากสารสกัดจากใบบัวตองแห้งที่สกัดด้วยเอทานอลในเฮกเซน
(ค ) GC Chromatogram ของสารละลายตัวอย่างที่ได้จากสารสกัดจากใบคูนแห้งสกัดด้วยเอทานอลในเฮกเซน
(ง) GC Chromatogram ของสารละลายตัวอย่างที่ได้จากสารสกัดจากใบมะกรูดแห้งสกัดด้วยเอทานอลในเฮกเซน
จากรูปที่ 1 ก พบว่าสารละลายมาตรฐานเบต้า –คารีโอไพลีนที่ใช้เฮกเซนเป็นตัวทาละลายมีค่า Retenton time 3
ค่าได้แก่ 3.052, 3.107 และ 11.877 ซึ่งค่า tR 11.877 น่าจะเป็นค่าของสารมาตรฐาน เบต้า – คารีโอไพลีน ส่วนค่า tR อื่น
น่าจะเป็นของตัวทาละลาย
จากรูปที่ 1 ข พบว่าสารสกัดจากใบบัวตองแห้งสกัดด้วยเอทานอลมีค่า tR คือ11.834 ซึ่งสารละลายมาตรฐานเบต้าคารีโอไพลีนมีค่าเท่ากับ 11.877
จากรูปที่ 1 ค พบว่าสารสกัดจากใบคูนแห้งสกัดด้วยเอทานอลมีค่า tR คือ 11.809 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับสารละลาย
มาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีนมีคา่ tR คือ 11.877
จากรูปที่ 1 ง พบว่าสารสกัดจากใบมะกรูดแห้งสกัดด้วยเอทานอลมีค่า tR คือ 11.815 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
สารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีนมีค่า Retention time คือ 11.877
ดังนั้นจากการวิเคราะห์สารสกัดจากพืชตัวอย่างโดยวิธี TLC และ GC พบว่าสารสกัดจาก ใบบัวตองแห้ง, ใบคูนแห้ง
และใบมะกรูดแห้ง มีค่า Rf และ tR ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน เบต้า – คารีโอไพลีน แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง
, ใบคูนแห้ง และใบมะกรูดแห้ง อาจจะมีสารมาตรฐาน เบต้า – คารีโอไพลีนเป็นส่วนประกอบ
ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียจากน้าสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างและสารละลาย
มาตรฐานเบต้า – คารีโอไพลีน
จากการศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียในใบแห้งของพืชตัวอย่างนามาสกัดด้วยวิธีซอกห์เลตแล้วนามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชื้อ
Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Agar Diffusion method ให้ประสิทธิภาพการยับยั้งโดยพิจารณาจากขนาด Inhibition
zone ของแบคทีเรียดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่าง

พืชตัวอย่าง
ใบบัวตอง
ใบมะยม
ใบขี้เหล็ก
ใบคูน
ใบมะกรูด

ขนาด Inhibition zone (cm) ในตัวทาละลายชนิดต่างๆ
น้า
เอทานอล
เฮกเซน
control
100% (w/v)
control
100% (w/v)
control
100% (w/v)
nf
nf
1.00
1.20
nf
0.50
nf
nf
1.00
nf
nf
nf
nf
nf
1.00
nf
nf
nf
nf
nf
1.00
0.80
nf
nf
nf
nf
1.00
nf
nf
nf
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หมายเหตุ
1) nf = not founded
2) ไม่พบ Inhibition zone ในชุดควบคุม (Control)
3) Control = เฮกเซน, เอทานอล, เมทานอลและน้า
จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง และใบ
มะกรูดแห้งที่สกัดด้วยตัวทาละลายเอทานอลซึ่งมีขนาด Inhibition zone เท่ากับ1.20 และ 0.80 cm. ตามลาดับ และสาร
สกัดจากใบบัวตองแห้งที่สกัดด้วยเฮกเซน ซึ่งมีขนาด Inhibition zone เท่ากับ 0.50 cm.
จากการศึกษาและทดสอบประสิทธิ ภาพของสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
แบคทีเรียในใบแห้งของพืชตัวอย่างนามาสกัดด้วยวิธีการแช่ไว้ 24 ชั่วโมงแล้วนามาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Staphylococcus aureus ด้วยวิธี Agar Diffusion method ให้ประสิทธิภาพการยับยั้งโดยพิจารณาจากขนาด
Inhibition zone ของแบคทีเรียดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่างจากวิธีการแช่ไว้ 24
ชั่วโมง
ขนาด Inhibition zone (cm) ในตัวทาละลายชนิดต่างๆ
ตัวอย่างพืช
น้า
เอทานอล
เฮกเซน
control
100% (w/v)
control
100% (w/v)
control
100% (w/v)
ใบบัวตอง
nf
nf
1.00
2.00
nf
0.50
ใบมะยม
nf
nf
1.00
nf
nf
nf
ใบขี้เหล็ก
nf
nf
1.00
nf
nf
nf
ใบคูน
nf
nf
1.00
1.10
nf
nf
ใบมะกรูด
nf
nf
1.00
0.80
nf
nf
จากตางรางที่ 6 แสดงผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง ใบคูนแห้ง และใบ
มะกรูดแห้งที่แช่ด้วยตัวทาละลายเอทานอล ซึ่งมีขนาด Inhibition zone เท่ากับ 2.00 , 1.10และ 0.80 cm. ตามลาดับ
ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีน
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีนโดยใช้ที่ความเข้มข้น 100 % (v/v) ในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียโดยพิจารณาจากขนาด Inhibition zone ได้ผลดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีน
ครั้งที่

สารละลายมาตรฐาน

1
2
3

เบต้า – คารีโอไพลีน
เบต้า – คารีโอไพลีน
เบต้า – คารีโอไพลีน

ขนาด Inhibition zone ( cm. )
control
100 % (v/v)
nf
2.00
nf
2.10
nf
2.00
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จากตาราง 7 พบว่าสารละลายมาตรฐานเบต้า–คารีโอไพลีนมีขนาด Inhibition zone เท่ากับ 2.29 cm.
การทาสบู่ก้อนต้านเชื้อแบคทีเรีย
ทาการทาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน ตามสูตรโดยเลือกใช้สารสกัดจากใบแห้งของพืชตัวอย่าง ที่สามารถยับยั้งการเจริ ญของ
เชื้อแบคทีเรียได้สูงสุดได้แก่สารสกัดใบบัวตองแห้งที่แช่ด้วยเอทานอล ใบคูนแห้งที่แช่ด้วยเอทานอลและใบมะกรูดแห้งที่ความ
เข้มข้น 100 % (w/v) นามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน

ภาพที่ 2 สบู่ก้อนต้านเชื้อแบคทีเรียที่ผสมสารสกัดจากใบคูนแห้ง ใบมะกรูดแห้งและใบบัวตองแห้ง
การทดสอบฤทธิ์ในการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียจากผลิตภัณฑ์สบูก่ ้อน

จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียของสบู่ก้อนตามท้องตลาด สบู่ก้อนที่ไม่ผสม
สารสกัดจากใบบัวตองแห้ง ใบคูนแห้ง ใบมะกรูดแห้งและสบู่ก้อนที่ผสมสารสกัดจากใบบัวต้องแห้ง ใบคูนแห้ง ใบมะกรูดแห้ง
ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบด้วยวิธี Agar Diffusion method โดยพิจารณาจากการเกิด Inhibition zone
แสดงผลดังตาราง 8
ตาราง 8 ผลการทดสอบการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียของตัวอย่างสบู่ตามท้องตลาดสบู่ก้อนที่ไม่ผสมสารสกัดจากใบ
บัวตองแห้ง ใบคูนแห้ง ใบมะกรูดแห้งและสบู่ก้อนที่ผสมสารสกัดจากใบบัวต้องแห้ง ใบคูนแห้ง ใบมะกรูดแห้ง

ชนิดสบู่ก้อน

ขนาด Inhibition zone
(cm )

สบู่ตามท้องตลาด
สบู่ (ไม่เติมสารสกัด)
สบู่ผสมสารสกัดใบบัวตองแห้ง (เอทานอล)
สบู่ผสมสารสกัดใบคูนแห้ง (เอทานอล)
สบู่ผสมสารสกัดใบมะกรูดแห้ง (เอทานอล)

1.90
1.50
2.20
2.10
2.10

ขนาด Inhibition
zone
Control(cm)
1.50
1.50
1.50

หมายเหตุ Control คือสบู่ก้อนที่ไม่ผสมสารสกัด
จากตาราง 8 แสดงประสิทธิภาพการยับยัง้ การเจริญของเชื้อแบคทีเรียโดยสบู่ก้อนที่ผลิตขึ้นพบว่าสบู่ก้อนที่ผสมสาร
สกัดจากใบบัวตองแห้งที่สกัดด้วยเอทานอล สบู่ที่ผสมสารสกัดจากสบู่ผสมสารสกัดใบคูนแห้ง (เอทานอล) และ สบู่ผสมสาร
สกัดใบมะกรูดแห้ง (เอทานอล)สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าสบู่ก้อนที่ไม่ผสมสารสกัด
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สรุปและอภิปรายผล
สกัดสารสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบซอกห์เลต ในการสกัดสารด้วยวิธีการสกัดแบบซอกห์เลตด้วยตัวทาละลายเอทานอลมี
ร้อยละการสกัดที่ดีที่สุด คือ 11.63 ซึ่งการสกัดด้วยตัวละลายน้ากั บเฮกเซนมีร้อยละการสกัดเท่ากับ 6.48 และ 9.31
ตามลาดับ สกัดสารสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ในการสกัดสารด้วยวิธีการสกัดแบบแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงด้วย
ตัวทาละลายเอทานอลและตัวทาละลายเฮกเซนมีร้อยละการสกัดที่ดีที่สุด คือ 2.54 ซึ่งการสกัดด้วยตัวละลายน้ามีร้อยละการ
สกัดเท่ากับ 2.42 ดังนั้นการสกัดด้วยวิธีการสกัดแบบซอกห์เลต ดีกว่าการสกัดแบบสกัดแบบแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ตัวทา
ละลายที่ดีที่สุดในการสกัดคือ เอทานอล
นาสารสกัดที่ได้ไปทาการทดสอบพบว่าสารสกัดจากใบบัวตองแห้ง สารสกัดจากใบคูนแห้ง และสารสกัดจากใบ
มะกรูดแห้งมีค่า Rfและ ค่า tR ตรงกับสารละลายมาตรฐานเบต้า-คารีโอไพลีน เมื่อนาไปทดสอบกับเชื้อพบว่าสารสกัดจาก
ใบบัวตองแห้งสามารถยับยั้งเชื้อได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียกับของ Kareru et al.,
(2010) พบว่าความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากบัวตองมีค่า ขนาด Inhibition zone ที่ใกล้เคียงกัน จึง
นาสารสกัดนี้มาเป็นส่วนผสมใผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนแล้วนาไปทดสอบพบว่าสบู่ก้อนที่ผสมสารสกัดจากใบบัวตองแห้งยับยั้งเชื้อได้ดี
ที่สุด
ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลที่ได้ศึกษาและค้นคว้าพบว่ายังมีพืชสมุนไพรที่น่าสนใจและมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียอีกหลายชนิดซึ่งควร
มีการนามาศึกษาเพื่อนามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป ควรเพิ่มปริมาณสารสกัดจากบัวตองที่ผสมลงในผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน
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The Effect of Eggshell Content on Mechanical Properties of Natural Rubber
สายสมร ลาลอง, สุพัตรา วนาพันธ์ และ บัณฑิต คาศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชาราบ จ. อุบลราชธานี
email address: g3936619@hotmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาผลของปริมาณเปลือกไข่ต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ เปลือกไข่มีการดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติก
เพื่อลดความมีขั้ว เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย การเตรียมยางธรรมชาติและสารตัวเติมโดยใช้เครื่องผสมแบบปิดและเครื่องผสม
แบบสองลูกกลิ้ง ศึกษาสมบัติวัลคาไนซ์ของยางด้วยเครื่อง moving die rheometer ส่วนสมบัติเชิงกลทดสอบด้วยเครื่อง
ทดสอบแรงดึง ผลการศึกษาพบว่า แคลเซียมคาร์บอเนตและเปลือกไข่ที่ดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติกมีลักษณะเปลี่ยนไปจากที่มี
สมบัติชอบน้าเป็นมีสมบัติที่ไม่ชอบน้า สมบัติการคงรูปของยางไม่แตกต่างกันเมื่อมีการเติมสารตัวเติม (แคลเซียมคาร์บอเนต
หรือเปลือกไข่) ค่าความแข็ง โมดูลัส และ ความทนทานต่อแรงดึงของยางวัลคาไนซ์เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของสารตัวเติม แต่
ปริมาณของสารตัวเติมไม่มีผลต่อค่าการยืด ณ จุดขาด และ ค่าทนทานต่อการฉีก ขาด นอกจากนี้สมบัติเชิงกลของยางที่เติม
เปลือกไข่มีสมบัติคล้ายกับยางที่เติม แคลเซียมคาร์บอเนต ดังนั้นเปลือกไข่มีศักยภาพที่จะนามาใช้เป็นสารตัวเติมของยาง
ธรรมชาติแทนแคลเซียมคาร์บอเนต
คาสาคัญ: เปลือกไข่, กรดปาล์มิตกิ , ยางธรรมชาติ, แคลเซียมคาร์บอเนต

Abstract
This research investigated the effect of eggshell content on the mechanical properties of natural
rubber. Eggshell was modified by palmitic acid to decrease the polarity. Natural rubber and filler were
prepared in internal mixer and two-roll mill. The cure characteristic was studied by moving die rheometer.
The mechanical properties were performed by tensile testing. The results showed that calcium carbonate
and eggshell could be modified from hydrophilic to hydrophobic in water with palmitic acid. The cure
characteristics of natural rubber did not change much with adding filler (calcium carbonate or eggshell).
Hardness, modulus, and tensile strength of vulcanizate were increased with increasing the amount of
filler. However, the filler content did not affect much on elongation at break and tear strength. Moreover,
the mechanical properties of eggshell filled rubber were almost the same as calcium carbonate filled
rubber. Therefore, eggshell had the potential to use as a filler in natural rubber instead of calcium
carbonate.
Keywords: Eggshell, palmitic acid, natural rubber, calcium carbonate
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บทนา
ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.) เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 18.76 ล้านไร่ เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางมากที่สุดของโลก มีปริมาณการผลิต 3.57 ล้าน
ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก ส่งออก 2.95 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36
ของปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลก ในปี 2554 การส่งออกยางธรรมชาติของไทย ส่งออกในรูปของวัตถุดิ บ
ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ ทารายได้ให้แก่ประเทศ คิดเป็นมูลค่า 678,942 ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย
276 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (สุจินต์ แม้นเหมือน, 2556) สารตัวเติมที่นิยมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อลดต้นทุน เป็นสารตัว
เติมเสริมแรงได้แก่ เขม่าดา แคลเซียมคาร์บอเนต ซิลิกา เป็นต้น เนื่องจากเปลือกไข่ไก่จัดว่าเป็นขยะชีวมวลเป็นขยะเหลือทิ้ง
จากการบริโภคภายในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ การนาเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์จะเป็นการลดปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทิ้งขยะอย่างไม่รับผิดชอบ การจัดการขยะชีวมวลที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อ
สุขภาพของประชาชน การปนเปื้อนแหล่งน้า และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Igwee  Onuegbu, 2012; Toro et al.,
2007; Gowsika et al., 2014; Freire  Holanda, 2006) เปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก (Ji et
al., 2009; Kang et al., 2010; Arias et al., 1991) จึงมีงานวิจัยที่ศึกษาการนาเอาเปลือกไข่มาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นสารตัว
เติมในซีเมนต์ พอลิเมอร์ ยางธรรมชาติ เป็นต้น (Igwee  Onuegbu, 2012; Toro et al., 2007; Gowsika et al., 2014;
Freire  Holanda, 2006; Nwanoneyi  Chike-Onyegbula, 2013; Hussein et al., 2011; Dangtungee 
Shawaphun, 2008; Bootklad  Kaewtatip, 2013; Intharapat et al., 2012; Dakhel, 2008; Shuhadah  Supri,
2009; Mohammed  Hadi, 2012) อนุภาคของแคลเซียมคาร์บอเนตมีแนวโน้มที่จะจับตัวเป็นก้อนระหว่างการผสมกับพอลิ
เมอร์ เนื่องจากพอลิเมอร์ส่วนใหญ่ไม่มีขั้ว แต่แคลเซียมคาร์บอเนตมีขั้ว การดัดแปรพื้นผิวของแคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อลด
ความเป็นขั้วทาได้โดยการใช้กรดไขมัน เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มิติก กรดโอเลอิก เป็นต้น (Osman  Suter, 2002;
Zheng et al., 2013; Poompradub et al., 2011; Pradittham et al., 2014) ซึ่งคาดว่าจะทาให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่
ผ่านการดัดแปรเข้ากับยางธรรมชาติได้ดีขึ้น ส่งผลให้สมบัติเชิงกลของยางดีขึ้น
งานวิจัยนีจ้ ึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนาเปลือกไข่มาใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติแทนที่แคลเซียมคาร์บอเนต
ทางการค้าโดยศึกษาผลของการดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติกและปริมาณของสารตัวเติมต่อสมบัติของยางคอมปาวด์และยางวัลคา
ไนซ์ มีการแปรปริมาณของสารตัวเติมตั้งแต่ 0 ถึง 40 phr
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดัดแปรพื้นผิวของเปลือกไข่ด้วยกรดไขมัน เพื่อลดความเป็นขั้วของสารตัวเติม
2. เพื่อศึกษาผลของปริมาณและการดัดแปรพื้นผิวของเปลือกไข่ต่อสมบัติของยางธรรมชาติ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่ (Eggshell Calcium Carbonate powder, ECC)
นาเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งมาล้างด้วยน้าสะอาด และนาไปแช่ด้วยน้าส้มสายชูกลั่น 5% ประมาณ 30 นาที แล้วกาจัด
เยื่อหุ้มออกให้หมด ล้างด้วยน้าสะอาดอีกรอบ นาไปตากแดดให้แห้งและนามาอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3
ชั่วโมง จากนั้นบดให้ละเอียดด้วยครกหิน ร่อนด้วยเครื่องร่อนผ่านตะแกรงขนาด 200 เมช (75 ไมครอน)
2. การดัดแปรพื้นผิว
นาผงเปลือกไข่จากขั้นตอนที่ 1 หรือ แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า มาเคลือบผิวด้วยกรดปาล์มิติก โดยใช้กรดปาล์
มิติก 1% wt ละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.05 โมลาร์ กวนเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
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และเติมแคลเซียมคาร์บอเนตลงไป กวนต่อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนาไปกรองด้วยกระดาษกรองและล้างด้วยน้าอุ่น นาไป
อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
3.การทดสอบคุณสมบัติความไม่ชอบน้า (Hydrophobic)
นาผงเปลือกไข่ หรือ แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้า ที่ผ่านและไม่ผ่านการดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติก 0.3 กรัม มาเท
ลงในน้ากลั่น 80 มิลลิลิตร สังเกตการลอยน้า
4. การเตรียมยางคอมปาวด์
เตรียมยางคอมปาวด์โดยการผสมยางธรรมชาติและสารเคมีในเครื่องผสมแบบปิดและเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง ซึ่ง
มีส่วนผสมดังตารางที่ 1 ศึกษาเวลาในการคงรูปของยางโดยใช้เครื่อง Moving die rheometer
ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวด์
สาร
Natural rubber
Stearic acid
Zinc oxide
Fillers (CaCO3 or ECC)
Wingstay L
CBS
Sulfur

ปริมาณ (phr)
100
2
5
20
1
0.5
2.5

5. ศึกษาสมบัติเชิงกล
นายางคอมปาวด์รีดผ่านลูกกลิ้งเพื่อให้ได้ความหนา 5-10 มิลลิเมตร อัดด้วยเครื่องอัดที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส
ตามระยะเวลาของยางแต่ละสูตร หลังจากนั้นนายางที่ผ่านการวัลคาไนซ์ไปตัดชิ้นทดสอบ นาชิ้นทดสอบไปศึกษาสมบัติเชิงกล
ด้วยเครื่อง Tensometer ดึงด้วยความเร็ว 500 มิลลิเมตรต่อนาที วัดค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% ความทนทานต่อแรงดึง ค่า
การยืด ณ จนขาด ตามมาตรฐาน ASTM D412 และ ความทนทานต่อการฉีกขาด ตามมาตรฐาน ASTM D624
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ผลการวิจัย
1. การดัดแปรพื้นผิวของสารตัวเติม
แคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่ได้ดัดแปรพื้นผิวจมลงน้าอย่างรวดเร็วและตกตะกอนอยู่ใต้ผิวน้า แต่แคลเซียมคาร์บอเนตที่
ผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยกรดปาล์มิติก 1% ลอยอยู่ที่ผิวน้า แสดงว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยกรด
ปาล์มิติกมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือมีขั้วเปลี่ยนไปเป็นสารที่ไม่มีขั้ว ดังภาพที่ 1

a

b

ภาพที่ 1 ลักษณะความไม่ชอบน้าของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยกรดปาล์มติ ิก :
(a) CaCO3 ; (b) Modified CaCO3
เปลือกไข่ที่ไม่ได้ดัดแปรพื้นผิวจมลงน้าอย่างรวดเร็วและตกตะกอนอยู่ใต้ผิวน้า แต่เปลือกไข่ที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิว
ด้วยกรดปาล์มิติก 1% ลอยอยู่ที่ผิวน้า แสดงว่าเปลือกไข่ที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยกรดปาล์มิติกมีคุณสมบัติเป็นสารที่ไม่มี
ขั้ว ดังภาพที่ 2

a

b

ภาพที่ 2 ลักษณะความไม่ชอบน้าของเปลือกไข่ที่ไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรพื้นผิวด้วยกรดปาล์มติ ิก : (a) Eggshell ;
(b) Modified eggshell
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2. ผลของปริมาณสารตัวเติมต่อสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ
เพื่อศึกษาผลของปริมาณสารตัวเติมต่อสมบัติวัลคาไนซ์ของยางธรรมชาติ จึงนายางคอมปาวด์มาทดสอบด้วยเครื่อง
Moving die rheometer พบว่า ช่วงเวลาที่ยางไหลได้ในแม่พิมพ์ (Scorch time) ของยางที่เติม CaCO3 มีค่าน้อยกว่า ยางที่
ไม่เติม CaCO3 เล็กน้อย เมื่อเพิ่มปริมาณ CaCO3 ไม่ค่อยมีผลต่อค่า Scorch time แต่การเติม Modified CaCO3 ทาให้ค่า
Scorch time ลดลง แต่ปริมาณของ Modified CaCO3 ไม่ค่อยมีผลต่อค่า Scorch time ส่วนการเติม Eggshell ทาให้ค่า
Scorch time ลดลงแต่ปริมาณของ Eggshell ไม่ค่อยมีผลต่อค่า Scorch time สาหรับการเติม Modified eggshell ส่งผลให้
ค่า Scorch time ลดลง ยกเว้นที่ปริมาณ 20 phr ดังนั้นปริมาณของฟิลเลอร์ไม่ค่อยส่งผลต่อค่า Scorch time ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระยะเวลาเริ่มคงรูปของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยกรด
ปาล์มิติกที่ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0
10
20
30
40

CaCO3
2.35
2.14
2.04
2.18
2.15

Scorch time (min)
Modified CaCO3
Eggshell
2.35
2.35
1.59
1.58
2.04
1.53
1.46
1.53
1.47
1.43

Modified eggshell
2.35
1.51
2.34
1.57
2.08

การเติมฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น CaCO3 หรือ Eggshell ที่ไม่ผ่านหรือผ่านการดัดแปรส่งผลให้ระยะเวลาในการคงรูป
ของยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การเพิ่มปริมาณฟิลเลอร์ไม่ค่อยส่งผลต่อระยะเวลาในการคงรูปของยาง ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการคงรูปของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยกรด
ปาล์มิติกที่ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0
10
20
30
40

CaCO3
3.04
3.27
3.01
3.28
3.07

Cure time (min)
Modified CaCO3
Eggshell
3.04
3.04
3.28
3.55
3.07
3.31
3.26
3.37
3.22
3.31

Modified eggshell
3.04
3.35
3.01
3.42
3.45

การเติมฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น CaCO3 หรือ Eggshell ที่ไม่ผ่านหรือผ่านการดัดแปรส่งผลให้ค่าความแข็งของยางสูงกว่า
ยางที่ไม่มีการเติมฟิลเลอร์ การเพิ่มปริมาณฟิลเลอร์ทาให้ค่าความแข็งของยางสูงขึ้น การดัดแปรพื้นผิวของฟิลเลอร์ ไม่ค่อย
ส่งผลต่อค่าความแข็งของยาง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าความแข็งของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยกรดปาล์มิติกที่
ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0
10
20
30
40

CaCO3
35.00±0.00
40.00±0.00
41.33±0.58
43.00±0.00
43.83±0.29

ความแข็ง (Shore A)
Modified CaCO3
Eggshell
35.00±0.00
35.00±0.00
40.33±0.58
38.67±0.58
40.33±0.58
40.50±0.50
42.67±0.58
43.00±0.00
43.67±0.58
44.67±0.58

Modified eggshell
35.00±0.00
39.67±0.58
41.00±0.00
42.50±0.50
44.33±0.58

การเติมฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น CaCO3 หรือ Eggshell ที่ไม่ผ่านหรือผ่านการดัดแปรส่งผลให้ค่าโมดูลัส 300% ของยาง
สูงกว่ายางที่ไม่มีการเติมฟิลเลอร์ การเพิ่มปริมาณฟิลเลอร์ทาให้ค่า ค่าโมดูลัส 300% ของยางสูงขึ้น การดัดแปรพื้นผิวของฟิล
เลอร์ ไม่ค่อยส่งผลต่อค่าโมดูลัส 300% ของยาง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าโมดูลัส 300 % ของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยกรด
ปาล์มิติกที่ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0
10
20
30
40

CaCO3
1.90±0.06
2.27±0.02
2.06±0.04
2.33±0.04
2.33±0.05

โมดูลัส 300 % (MPa)
Modified CaCO3
Eggshell
1.90±0.06
1.90±0.06
2.09±0.04
2.06±0.05
2.18±0.04
2.21±0.04
2.42±0.05
2.36±0.05
2.45±0.11
2.50±0.05

Modified eggshell
1.90±0.06
2.18±0.04
2.18±0.06
2.27±0.04
2.33±0.04

การเติมฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น CaCO3 หรือ Eggshell ที่ไม่ผ่านหรือผ่านการดัดแปรส่งผลให้ค่าความทนทานต่อแรงดึง
ของยางสูงกว่ายางที่ไม่มีการเติมฟิลเลอร์ การเพิ่มปริมาณ CaCO3 ทาให้ค่าความทนทานต่อแรงดึงของยางสูงขึ้นโดยมีค่าสูงสุด
ที่ 20 phr หลังจากนั้นค่าความทนทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลง ส่วนการเพิ่มปริมาณ Eggshell ทาให้ค่าความทนทานต่อแรง
ดึงของยางสูงขึ้นโดยมีค่าสูงสุดที่ 10 phr หลังจากนั้นค่าความทนทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลง การดัดแปรพื้นผิวของฟิลเลอร์
ไม่ค่อยส่งผลต่อค่าความทนทานต่อแรงดึงของยาง ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าความทนทานต่อแรงดึงของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยกรด
ปาล์มิติกที่ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0
10
20
30
40

CaCO3
13.60±0.37
19.19±0.58
20.31±0.73
18.78±0.48
18.93±0.61

ความทนทานต่อแรงดึง (MPa)
Modified CaCO3
Eggshell
Modified eggshell
13.60±0.37
13.60±0.37
13.60±0.37
19.07±0.46
20.56±0.46
22.46±0.63
20.91±0.77
19.05±0.64
20.61±0.24
20.59±0.43
18.77±0.56
17.89±0.59
19.34±0.64
16.03±0.52
17.31±0.59

การเติมฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น CaCO3 หรือ Eggshell ที่ไม่ผ่านหรือผ่านการดัดแปรไม่ค่อยมีผลต่อค่าการยืด ณ จุดขาด
ของยาง นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณฟิลเลอร์และการดัดแปรพื้นผิวของฟิลเลอร์ ก็ไม่ค่อยมีผลต่อค่าการยืด ณ จุดขาดของยาง
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ค่าการยืด ณ จุดขาดของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปรด้วยกรด
ปาล์มิติกที่ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0
10
20
30
40

CaCO3
742±6
739±8
736±8
731±6
728±8

การยืด ณ จุดขาด (%)
Modified CaCO3
Eggshell
742±6
742±6
769±6
762±4
762±6
742±8
747±10
739±3
741±9
723±2

Modified eggshell
742±6
768±5
766±9
739±5
726±9

การเติมฟิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็น CaCO3 หรือ Eggshell ที่ไม่ผ่านหรือผ่านการดัดแปรส่งผลให้ค่าความทนทานต่อการฉีก
ขาดของยางต่ากว่ายางที่ไม่มีการเติมฟิลเลอร์ การเพิ่มปริมาณ CaCO3 ส่งผลต่อค่าความทนทานต่อการฉีกขาดมีแนวโน้มสูงขึ้น
โดยมีค่าสูงสุดที่ 20 phr ส่วนการเพิ่มปริมาณ Modified CaCO3 และ Eggshell ส่งผลให้ความทนทานต่อการฉีกขาดมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่การเพิ่มปริมาณ Modified eggshell ส่งผลให้ค่าความทนทานต่อการฉีกขาดของยางต่าลง
ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าความทนทานต่อการฉีกขาดของยางธรรมชาติที่เติม CaCO3 และ Eggshell แบบไม่ผ่านและผ่านการดัดแปร
ด้วยกรดปาล์มิติกที่ปริมาณต่างๆ
ปริมาณสารตัวเติม (phr)
0

CaCO3
31.36±0.66

ความทนทานต่อการฉีกขาด (N/m)
Modified CaCO3
Eggshell
Modified eggshell
31.36±0.66
31.36±0.66
31.36±0.66
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10
20
30
40

25.76±0.74
30.89±0.81
26.05±0.64
26.01±0.73

25.07±0.55
26.37±0.59
27.23±0.51
26.10±0.36

27.37±0.60
27.61±0.71
27.67±0.57
28.13±0.63

28.84±0.66
26.23±0.51
24.68±0.44
24.84±0.60

สรุปและอภิปรายผล
การดัดแปรแคลเซีย มคาร์บอเนตด้วยกรดปาล์มิติกทาให้ความสามารถในการละลายน้าของแคลเซียมคาร์บอเนต
เปลี่ ยนไปโดยท าให้ มี สมบั ติ ไม่ ชอบน้ า ซึ่งเปลื อ กไข่ ที่ มี แคลเซีย มคาร์ บ อเนตเป็น องค์ ป ระกอบหลั ก ก็ ให้ ผ ลเช่ น เดีย วกั น
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pradittham et al., 2014 เมื่อนาเปลือกไข่ไปใช้เป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติพบว่า
สมบัติของยางวัลคาไนซ์ไม่แตกต่างจากการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าเป็นสารตัวเติม การดัดแปรแคลเซียมคาร์บอเนต
ด้วยกรดปาล์มิติกและปริมาณสารตัวเติมไม่ค่อยส่งผลต่อสมบัตเิ ชิงกลของยางธรรมชาติ ดังนั้นจึงสามารถนาเปลือกไข่มาใช้เป็น
สารตัวเติมแทนแคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุน และ เป็นการกาจัดเปลือกไข่ ซึ่งจัดว่าเป็นขยะเปียก
ได้
ข้อเสนอแนะ
การน าเปลื อกไข่ ไปใช้ เป็นสารตัว เติมในยางธรรมชาติ สามารถใช้ ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 40 phr การดัดแปรพื้นผิ วของ
แคลเซียมคาร์บอเนตทางการค้าหรือเปลือกไข่ด้วยกรดปาล์มิติก ยังไม่สามารถทาให้สมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติสูงขึ้น อาจ
เนื่องมาจากขนาดของเปลือกไข่มีขนาดใหญ่ ในการทดลองอาจต้องบดให้เปลือกไข่มีขนาดเล็กลงหรือเปลี่ยนชนิดของสาร
เคลือบผิว เพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวที่ดีขึ้นระหว่างสารตัวเติมและยางธรรมชาติ
กิตติกรรมประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาหรับการสนับสนุนในด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทาให้
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การดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูด้วยเปลือกสละ
Adsorption of methylene blue by Zalacca shell
สุวคนธ์ จันทร์ต๊ะ และรัชนีกร ตุย้ พรม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0-5388-5621 โทรสาร 0-5388-5620E-mail: suwakon3@gmail.com

บทคัดย่อ
ได้ทาการศึกษาการกาจัดสีย้อมเมธิลลีนบลูจากน้าสีสังเคราะห์โดยเปลือกสละ โดยศึกษาปัจจัยของกระบวนการเช่น
ขนาดของวัสดุ เวลาทีสัมผัส พีเอช และความเข้มข้นเริ่มต้นของสีย้อม จากการศึกษาพบว่าขนาดที่เหมาะสมคือขนาด25-35
เมช เวลาที่เข้าสู่สมดุลของการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูคือ15 ชั่วโมง สังเกตได้ว่า การดูดซับของเปลือกสละเพิ่มขึ้น เมื่อความ
เข้มเริ่มต้นเพิ่มขึ้น และพีเอชไม่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู ผลของไอโซเทอร์มยืนยันได้ว่า การดูดซับเป็นแบบแลง
เมียร์ซี่งเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว ผลที่ได้จากไอโซเทอร์มแสดงให้เห็นว่าเปลือกสละมีความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมธิล
ลีนบลูสูงสุดคือ 100 มิลิกรัม/กรัม
คาสาคัญ: เมธิลลีนบลู, การดูดซับ, เปลือกสละ

Abstract
The removal of the methylene blue from synthetic dye solution by Zalacca shell has been
investigated.. The effect of process such as particle size, contact time, pH and initial concentration of dye
have been studied. The study found that the suitable particle sizes for adsorption of the dye were 25-35
mesh. The equilibrium time for adsorption methylene blue was 15 hour, It was observed that the
adsorption capacity of Zalacca shell increased with increasing initial concentration of dye and pH did not
affect to the adsorption of methylene blue. The results confirmed that the adsorption isotherm data of
dye fitted well to Langmuir isotherm with monolayer adsorption. The obtained data resulted from the
adsorption isotherm showed that Zalacca shell has a capacity to adsorb methylene blue with the
maximum value of 100 mg/g
Keywords: Methylene blue, Adsorption, Zalacca shell
บทนา
อุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศ การขยายตัวของอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอส่งผล
กระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอได้มีการนาสารสีย้อมต่างๆมาใช้ให้มีสีสันที่สดใส ซึ่งสีย้อมจะให้สี
ที่สดใสติดทนนาน น้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดมลภาวะทางน้า ก่อให้เกิดน้า
ทิ้งปริมาณมากและบาบัดได้ยาก เนื่องจากเป็นน้าทิ้งที่มีความเข้มข้นของสีสูง รวมทั้งมีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เจือปนอยู่
ในปริมาณมาก หากปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะโดยไม่มีการบาบัดความเข้มของสีก่อน จะมีผลต่อการผ่านของแสงอาทิตย์ลง
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สู่ใต้ผิวน้า ซึ่งขัดขวางกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน้า นอกจากนี้ยังเป็นการทาลายทัศนียภาพ ทาให้เกิดผลเสียต่อ
ระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และทาให้แหล่งน้าเน่าเสีย
เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้าทิ้งที่มีสีเจือปนลงสู่แม่น้าจนเกิดการเน่าเสียเพิ่มขึ้นมาก จึงได้มีการศึกษาวิธีการ
บาบัด น้าเสี ย ที่ ปล่ อยออกมาจากโรงงานอุ ต สาหกรรมฟอกย้ อ มหลายวิธี เช่ น การตกตะกอนด้ วยสารเคมี (Chemistry
coagulation) กระบวนการบาบัดทางชีววิทยา (Biological treatment)และกระบวนการดูดซับด้วยสารดูดซับเป็นต้น
การศึกษาวิธีการบาบัดน้าเสียด้วยสารดูดซับจัดเป็นวิธีที่มีความน่าสนใจวิธีหนึ่ง เทคนิคนี้ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยาก มีต้นทุนต่า
เนื่องจากใช้พลังงานน้อยและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีราคาไม่แพง ซึ่งวัสดุดูดซับสามารถเตรียมได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่นซังข้าวโพด
(วทัญญุตา วาทกานต์ , 2554) และผักตกชวา(จินตนา จุลอุล, 2550) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติและหาได้ใน
ทุกฤดูกาล โดยเปลือกสละก็เป็นวัสดุเหลือใช้ ดังนั้นเปลือกสละจึงน่าจะสามารถนามาใช้เป็นวัสดุดูดซับสีย้อมได้ ผู้วิจัยจึง
สนใจที่ จ ะน าเปลื อ กสละมาศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ สี ย้ อ มชนิ ด สี เ บสิ ค (Basic dye) ประเภทสี เ มธิ ล ลี น บลู
(Methylene blue)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของตัวดูดซับจากเปลือกสละในการกาจัดสีย้อมเมธิลลีนบลู …………..
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวดูดซับจากวัสดุธรรมชาติในการกาจัดสีย้อมเมธิลลีนบลู
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมสารละลาย
สารละลายสต๊อกมาตรฐานสีย้อมเมธิลลีนบลูความเข้มข้น 1,000 ppm ชั่งผงสีย้อมเมธิลลีนบลู 1.000x g ละลายน้า
แล้วปรับปริมาตร 1,000 mL ในขวดวัดปริมาตรการเตรียมสารละลายสีย้อมเมธิลลีนบลูความเข้มข้น 100–900 ppm
เตรียมจากสารละลายสีเมธิลลีนบลูเริ่มต้นความเข้มข้น 1000 ppm
การเตรียมวัสดุดูดซับ
การเตรียมตัวดูดซับจากเปลือกสละ โดยนาเปลือกสละมาล้างให้สะอาดด้วยน้ากลั่น หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนาไปตากแดดให้
แห้งเป็นเวลา 2-3 วัน อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วัน แล้วปั่นด้วยเครื่องปั่น และคัดขนาดโดยใช้ตะแกรงร่อน
ให้ได้ขนาด 5-14, 14-25, 25-35, 35-60 และเล็กกว่า 60 mesh ตามลาดับ
การทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสม
ศึกษาผลของขนาดตัวดูดซับจากเปลือกสละที่เหมาะสมต่อการดูดซับโดยชั่งตัวดูดซับจากเปลือกสละขนาด 5-14, 1425, 25-35, 35-60 และเล็กกว่า 60 mesh ตามลาดับ จานวน 0.100x g ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 mL แต่ละใบ
ตามลาดับ เติมสารละลายสีย้อมความเข้มข้น 100 ppm ลงไป 50 mL จากนั้นนาไปปั่นกวนด้วยเครื่องเขย่าด้วยความเร็ว
150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ทาการคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายสีย้ อมที่
ผ่านการดูดซับแล้วและคานวณหาค่าปริมาณการดูดซับนาผลการทดลองที่ได้เขียนกราฟแสดงปริมาณการดูดซับกับขนาดตัว
ดูดซับ
ศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมต่อการดูดซั บ/ชั่งตัวดูดซับเปลือกสละตามขนาดที่เหมาะสม จากผลการทดลองจานวน
0.100x g ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 mL เติมสารละลายสีย้อมความเข้มข้น 100 ppm ลงไป 50 mL จากนั้นทาการปั่น
กวนด้วยเครื่องเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1-24 ชั่วโมง แล้วมาวัดค่าการดูดกลืนแสง ทาการคานวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายสีย้อมที่ผ่านการดูดซับแล้ว และคานวณหาค่าปริมาณการดูดซับ /นาผลการทดลองที่ได้มาเขียน
กราฟแสดงปริมาณการดูดซับกับเวลาในการปั่นกวน
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ศึกษาผลพีเอชของการดูดซับสีย้อม ชั่งตัวดูดซับเปลือกสละตามขนาดที่เหมาะสม จากผลการทดลองจานวน 0.100x g
ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 mL เติมสารละลายสีย้อมความเข้มข้น 100 ppm ที่พีเอช3, 5, 7 และ 9 ลงไป 50 mL จากนั้น
ทาการปั่นกวนด้วยเครื่องเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบต่อนาที ตามเวลาที่เหมาะสมจากการทดลอง แล้วนาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสง/ทาการคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายสีย้อมที่ผ่านการดูดซับแล้ว และคานวณหาค่าปริมาณการดูด
ซับ/นาผลการทดลองที่ได้มาเขียนกราฟแสดงปริมาณการดูดซับกับเวลาในการปั่นกวน
ศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นที่มีผลต่อการดูดซับ ชั่งตัวดูดซับเปลือกสละตามขนาดที่เหมาะสมจากผลการทดลอง
จานวน 0.100x g ใส่ในขวดรูปชมพู่ขนาด 125 mL แล้วเติมสารละลายสีย้อมความเข้มข้น 100-900 ppm ลงไป 50 จากนั้น
ทาการปั่นกวนด้วยเครื่องเขย่าด้วยความเร็ว 150 รอบ ต่อนาที ตามระยะเวลาที่เหมาะสมจากการทดลองแล้วนาไปวัดค่า
การดูดกลืนแสง/ทาการคานวณหาความเข้มข้นของสารละลายสีย้อมที่ผ่านการดูดซับแล้วและคานวณหาค่าปริมาณการดูดซับ
นาผลการทดลองที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงค่าปริมาณการดูดซับกับความเข้มข้นของสีย้อมที่เหลืออยู่
ศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับสีย้อมไอโซเทอมของการดูดซับ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่สมดุลกับ
จานวนของตัวถูกดูดซับ ที่อุณหภูมิคงที่ ไอโซเทอมที่ใช้ได้แก่ สมการการดูดซับแบบฟรุนลิช และสมการการดูดซับแบบแลง
เมียร์(วทัญญุตา วาทกานต์, 2554)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขนาดตัวดูดซับที่เหมาะสมต่อการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู
การศึกษาการดูดซับ สีย้อมเมธิลลีนบลู ที่มีความเข้มข้น 100 ppm
และใช้ปริมาณตัวดูดซับ 0.100x g
เวลาในการเขย่า 48 ชั่วโมง โดยขนาดตัวดูดซับที่ใช้ในการศึกษาคือ 5-14, 14-25, 25-35, 35-60 และ เล็กกว่า 60 mesh
ปริมาณการดูดซับ (mg/g)
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ภาพที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดสีย้อมเมธิลลีนบลูโดยเปลือกสละ (mg/g) กับขนาดตัวดูดซับแต่ละ
ขนาด (mesh)
ผลการศึกษาขนาดตัวดูดซับโดยหลักการจะพบว่าขนาดที่ใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้อยกว่าขนาดเล็กดังนั้นการดูดซับจะเกิดได้
น้อยกว่าขนาดที่เล็ก แต่จากภาพที่ 1.1 พบว่าขนาดของตัวดูดซับในช่วง5 - <60 เมช ของเปลือกสละมีผลต่อปริมาณการดูด
ซับ ของสี เ มธิ ล ลี นบลู น้อ ยมาก โดยขนาดของตั วดู ด ซับ ขนาด 25-35 mesh หลั งเขย่ า แล้ ว มี วัส ดุ แขวนลอยน้ อย มี
ประสิทธิภาพการดูดซับที่ใกล้เคียงกับขนาดอื่นๆ จึงเลือกขนาดตัวดูดซับขนาด 25-35 mesh เป็นขนาดที่ใช้ในการศึกษา
ปัจจัยต่างๆ โดยตัวดูดซับจากเปลือกสละขนาด 25-35 mesh มีปริมาณการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู 49.05 mg/g
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ผลของเวลาที่เหมาะสมของตัวดูดซับในการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู
การศึกษาการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู ที่มีความเข้มข้น 100 ppm และใช้ขนาดตัวดูดซับ 25-35 mesh โดยเวลาในการ
ปั่นกวนที่ใช้ในการศึกษาคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 21 และ 24 ชั่วโมง

ปริมาณการดูดซับ (mg/g)
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ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดซับ สีย้อมเมธิลลีนบลูโดยเปลือกสละ(mg/g) กับเวลาในการปั่นกวน 1–24
ชั่วโมง
ผลของเวลาที่เหมาะสมของตัวดูดซับในการดูดซับดังภาพที่ 1.2 พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูโดย
ตัวดูดซับจากเปลือกสละ จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อระยะเวลาในการปั่นกวนนานขึ้นจนเข้าสู่สภาวะสมดุลซึ่งการดูดซับจะคงที่ ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎีการดูดซับที่กล่าวว่า เมื่อเวลาผ่านไปจะมีจานวนโมเลกุลตัวถูกดูดซับไปเกาะติดกับพื้นผิวตัวดูดซับเพิ่มมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันโมเลกุลตัวถูกดูดซับบางส่วนที่เกาะติดกับพื้นผิวหลุดออกมา พบว่าอัตราการหลุดจะเกิดน้อยกว่าอัตรา
การดูดซับเมื่อปล่อยให้กระบวนการดูดซับดาเนินไปจนกระทั่งอัตราการดูดซับเท่ากับอัตราการหลุด ดังนั้นเมื่อระบบเข้าสู่
สภาวะสมดุลการดูดซับสีจึงคงที่ (จินตนา จุลอุล, 2550) โดยการดูดซับเข้าสู่สมดุลและให้ประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดและ
คงที่เมื่อเวลาปั่นกวน 15 ชั่วใมง
ผลของพีเอชของสารสีย้อมที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู
การศึกษาการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู ที่มีความเข้มข้น 100 ppm โดยใช้ขนาดตัวดูดซับ 25-35 mesh โดยปรับพีเอช
ของสารสีย้อมเป็น 3, 5, 7 และ 9

ปริมาณการดูดซับ (mg/g)
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ภาพที่ 1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดซับสีย้อมสีเมธิลลีนบลูโดยเปลืกสละ(mg/g) กับพีเอชของสารละลายสีย้อม
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ผลของพีเอชของสารสีย้อมต่อการดูดซับสีย้อมสีเมธิลลีนบลู ภาพที่ 1.3 พบว่า ผลของ pH ในช่วง 3-9 ไม่มีผลต่อการดูด
ซับของสีย้อมเมธิลลีนบลูโดยเปลือกสละ จากงานวิจัยที่ผ่านมาตัวดูดซับสีย้อมประเภทสีย้อมเบส จะเกิดได้ดีในสารละลายที่มี
pH สูงกว่า 9 สาหรับสีเมธิลลีนบลู เนื่องจากแรงดึงดูดระหว่างประจุลบบนพื้นผิวของตัวดูดซับและประจุบวกบนโมเลกุลสี
ย้อม แต่เนื่องจากช่วง pH ที่ศึกษา ไม่ได้ศึกษาเกินกว่า 9 ดังนั้น pH จึงไม่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู(พรสวรรค์
อัศวแสงรัตน์ และ วีระวัฒน์คลอวุฒิมันตร์, 2553) ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงเลือก pH 6 ซึ่งเป็น Natural pH ของสีย้อมเมธิลลี
นบลู เป็น pH ที่ใช้ในการศึกษาตลอดงานวิจัยนี้
ผลของความเข้มข้นของสีเริ่มต้นที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู
การศึกษาการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู โดยใช้ขนาดตัวดูดซับ 25-35 mesh โดยความเข้มข้นเริ่มต้นที่ใช้ในการศึกษาคือ
100, 300, 500, 700 และ 900 ppm
ปริมาณการดูดซับ (mg/g)
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ความเข้มข้นของสีที่เหลือทีส่ ภาวะสมดุล (ppm)

ภาพที่ 1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูโดยเปลือกสละ (mg/g) กับความเข้มข้นของสีที่เหลือที่
สภาวะสมดุล (ppm)
ผลของความเข้มข้นของสีที่เหลือที่สภาวะสมดุลต่อการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลู ดังภาพที่ 1.4 พบว่าการเพิ่มความ
เข้มข้นของสีย้อมมีผลทาให้การดูดซับเพิ่มสีย้อมเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มความเข้มข้นของสีที่เหลือที่สภาวะสมดุลของสีย้อมมีผลทา
ให้ความสามารถในการดูดซับสีย้อมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายเป็นการเพิ่มแรงขับดันให้กับการ
ถ่ายเทมวล ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างปริมาณของสีย้อมบนตัวดูดซับกับสารละลาย (พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์
และวีระวัฒน์ คลอวุฒิมันตร์, 2553) และเมื่อถึงสภาวะสมดุลจะพบว่าการเพิ่มความเข้มข้นไม่ได้ทาให้การดูดซับเพิ่ม ขึ้นอีก
เนื่องมาจากพื้นที่ผิวของสารดูดซับมีปริมาณจากัด ดังนั้นเมื่อพื้นที่ผิวหมดถึงแม้จะเพิ่มความเข้มข้นของสีย้อมก็ไม่ได้ทาให้การ
ดูดซับเพิ่ม
ไอโซเทอมของการดูดซับอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น ของสีที่เหลือสภาวะสมดุล กับปริมาณของตัวถูกดูด
ซับที่มีการดูดซับที่อุณหภูมิคงที่ พบว่า เมื่อใช้สมการฟรุนลิชมาคานวณแสดงผลดังตาราง 1 และเมื่อใช้สมการแลงเมียร์มา
คานวณแสดงผลดังตาราง 2 (วทัญญุตา วาทกานต์, 2554)
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ตาราง 1 ค่าคงที่ไอโซเทอมของการดูดซับแบบ Freundlich isotherm ของสีย้อมเมธิลลีนบลู
วัสดุ

สมการเส้นตรง

สีเมธิลลีนบลู
y = 0.178x + 1.505

สละ

K

31.99

1/n
R2

0.18
0.927

ตาราง 2 ค่าคงที่ไอโซเทอมของการดูดซับแบบ Langmuir isotherm ของสีย้อมเมธิลลีนบลู
วัสดุ

สมการเส้นตรง

สีเมธิลลีนบลู
y = 0.073x + 0.010

สละ

K
qm
R2

0.14
100
0.997

จากตารางที่ 1และ2 เมื่อใช้สมการการดูดซับของฟรุนลิชและ สมการการดูดซับของแลงเมียร์ มาอธิบายพบว่าค่า R2
ที่ได้จากสมการสมการการดูดซับของ แลงเมียร์มีค่าเข้าใกล้ 1 มากกว่าสมการการดูดซับของฟรุนลิชโดย โดยมีค่า R2 0.997
ดังนั้ น การดู ดซั บ โดยเปลือ กสละจึ งสอดคล้ องกั บ สมการการดู ดซั บ ของแลงเมี ย ร์ม ากกว่ า สมการการดู ด ซับ ของฟรุ น ลิ ช
(วทัญญุตา วาทกานต์, 2554) นอกจากนี้จากการคานวณโดยสมการแลงเมียร์พบว่าการดูดซับสี
เมธิลลีนบลูโดยเปลือกสละมีค่าการดูดซับสูงสุด (qm) คือ 100 มิลิกรัม/กรัม
สรุปผล
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการเตรียมตัวดูดซับจากเปลือกสละ ในการกาจัดสีย้อมเมธิลลีนบลูจากน้าสีสังเคราะห์โดยศึกษาปัจจัย
ที่มีผลในการดูดซับคือ ขนาดของตัวดูดซับ เวลาเข้าสู่สมดุล พีเอชของสารละลายสีย้อม และความเข้มข้นของสารละลายสี
ย้อม ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
จากการศึกษา ขนาดไม่มีผลต่อปริมาณการดูดซับของสีเมธิลลีนบลูโดยเปลือกสละ เวลาเข้าสู่สมดุลในการดูดซับสีเมธิลลี
นบลู โดยการดูดซับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อระยะเวลาในการปั่นกวนนานขึ้นจนเข้าสู่สภาวะคงที่ ซึ่งตัวดูดซับด้วยเปลือกสละให้
ประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดเมื่อเวลาปั่นกวน 15 ชั่วโมง ผลของ pH ในช่วง 3-9 ไม่มีผลต่อการดูดซับของสีเมธิลลีนบลู เมื่ อ
ความเข้มข้นของสีย้อมเพิ่มขึ้นมีผลทาให้ความสามารถในการดูดซับสีเมธิลลีบลูโดยเปลือกสละเพิ่มขึ้นและจะมีการดูดซับคงที่
เมื่อความเข้มข้นของสีที่เหลือที่สภาวะสมดุล 124ppm ไอโซเทอมของการดูดซับสีย้อม พบว่าการดูดซับสีเมธิลลีนบลูโดย
เปลือกสละสอดคล้องกับสมการการดูดซับของแลงเมียร์ และมีความสามารถในการดูดซับสีย้อมเมธิลลีนบลูสูงสุดคือ 100 มิลิ
กรัม/กรัม
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้าในฤดูร้อน พ.ศ. 2559 ของพื้นที่หนองปึ๋ง อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยใช้ตัวชี้วัดความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นดัชนีชีวภาพประเมินคุณภาพน้า ทาการเก็บตัวอย่าง 4 สถานี
ได้แก่ ทางน้าเข้า ทางน้าออก จุดอับลม และกลางแหล่งน้า นาผลที่ได้คานวณหาค่า Average Score Per Taxon (ASPT)
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้าผิวดินและคุณภาพน้าทั่วไปเพื่อประเมินคุณภาพน้าตามกลุ่มสัตว์หน้าดินที่พบ ผล
การศึกษาพบสัตว์หน้าดิน 13 กลุ่ม 18 วงศ์ ได้ค่า ASPT เท่ากับ 4.7 เมื่อเทียบค่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์แหล่งน้าผิวดิน อยู่
ในระดับ 4 คือ คุณภาพน้าค่อนข้างสกปรก จากคุณภาพน้าดังกล่าว ควรมีการเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้าจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ค้าส้าคัญ: สัตว์หน้าดิน ดัชนีทางชีวภาพ คุณภาพน้า
Abstract
This research aims to study water quality in summer 2016 at NongPhueng, AmphoeMuang, Chiang
Rai province using Benthic Macroinvertebrates diversity as a biological indicator for water quality
assessment. The water samples were collected from 4 sites including inflow, outflow, none of the wind
speed area and the middle of a lake. The Average Score Per Taxon (ASPT) scores, which were calculated
from raw data, were compared to surface water quality and general water quality standard for water
quality assessment following groups of benthic. The results found that there are thirteen groups and
eighteen families of benthic and ASPT is 4.7. It is corresponding to level 4 of surface water quality
standard that indicates fairly clean fresh surface water research used for consumption and industry.
Regarding this results, it should have primary water monitoring and restoring from government and people
who it may concern.
Keywords: Benthic Macroinvertibrates, Bio Indicators, Water quality
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บทน้า
หนองปึ๋งเป็นแหล่งน้าผิวดินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสาคัญในการเป็นแหล่ง
สารองน้าในฤดูแล้งและชะลอการไหลบ่าของน้าในฤดูฝนรวมถึงเป็นแหล่งอาหารของประชาชนใกล้เคียงในปัจจุบันยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็น แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากหนองปึ๋งเป็นแหล่งน้าที่ อยู่ใกล้บริเวณ
ชุมชนและร้านอาหาร จึงมีโอกาสที่จะได้รับน้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจาวันของประชาชนและร้านอาหารในบริเวณ
ใกล้เคียง ดังนั้นการเฝ้าติดตามคุณภาพน้าในพื้นที่หนองปึ่งจึงมีความสาคัญ
คุณภาพน้าสามารถบ่งชี้ได้ด้วยตัวชี้วัดซึ่งแยกออกเป็น 3 ด้าน คือ ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ซึ่งการตรวจสอบ
คุณภาพน้าโดยใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดด้านชีวภาพจัดเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมเนื่องจากสัตว์หน้าดินเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยเฉพาะหรือ
ประจาที่หรือยึดเกาะอยู่กับที่ และมีการเคลื่อนย้ายในบริเวณที่จากัด จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้สัตว์หน้าดิ นเป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้า
ในหลายพื้นที่ ได้แก่ การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทพื้นท้องน้าเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้าในบริเวณแม่น้าปิง ในช่วงปี พ.ศ.
2547–2548 พบว่าคุณภาพน้าอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี ส่วนจานวนอันดับ วงศ์ ชนิด และค่าดัชนีความหลากหลาย
ในฤดูหนาวมีค่ามากกว่าฤดูร้อน (รุ่งนภา ทากัน, 2549) ในขณะเดียวกันการศึกษาคุณภาพน้าในแก่งละว้าในฤดูร้อนและฝน ปี
พ.ศ. 2552 โดย อุไรวรรณ สุตพรม (2553) พบว่าคุณภาพน้าอยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างสกปรกเนื่องจากมีชุมชนอยู่
อย่างหนาแน่นในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้พบว่าคุณภาพน้า ค่าดัชนีความหลากชนิด และค่าความสม่าเสมอของสัตว์หน้าดินในฤดู
ร้อนมีค่าสูงกว่าเมื่อเทียบกับฤดูฝน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้าในบริเวณหนองปึ๋งโดยใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดในเดือนเมษายน พ.ศ.
2559 โดยทาการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินจาก 4 บริเวณในหนองปึ๋งได้แก่ บริเวณทางน้าเข้า น้าออก บริเวณอับลม และกลาง
น้า เพื่อนามาแยกวงศ์ แล้วให้คะแนนตาม Biological Monitoring Working Party (BMWP) และนามาคานวณหาค่า
Average Score Per Taxon (ASPT) ตามลาดับเพื่อไปวิเคราะห์คุณภาพน้าโดยเทียบกับค่ามาตรฐานน้าผิวดินและคุณภาพน้า
ทั่วไป ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้ทาให้ทราบชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินรวมถึงคุณภาพน้าในหนองปึ๋งในช่วงฤดูร้อน
เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเฝ้าติดตามคุณภาพน้าในพื้นที่หนองปึ๋งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาคุณภาพน้าโดยใช้ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดของพื้นที่หนองปึ๋งในฤดูร้อน
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินในเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ใน 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่ 1 ทางน้าเข้า บริเวณที่ 2
ทางน้าออก บริเวณที่ 3 จุดอับลม และบริเวณที่ 4 กลางน้า ดังแสดงในภาพที่ 1 (ซ้าย) แต่ละบริเวณมีพื้นที่ขนาด 5 x 5 เมตร
ดังแสดงในภาพที่ 1 (ขวา) โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดินจะใช้สวิงขนาด 500 ไมโครเมตรลากตามหน้าดินริมตลิ่งและ
ท้องน้า จากนั้นช้อนขึ้นเพื่อแยกเศษใบไม้และก้อนหินออก จากนั้นใช้แว่นขยายในการคัดแยกสัตว์หน้าดิน แล้วนาไปแยกวงศ์
(Family) ของสัตว์หน้าดินตามอนุกรมวิธานของสัตว์หน้าดินต่อไป
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ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอย่างในบริเวณหนองปึ๋ง
(ซ้าย) แผนที่บริเวณหนองปึ๋งและบริเวณเก็บตัวอย่าง(กรอบสีแดง)
(ขวา)แสดงการกาหนดขอบเขตเพื่อสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการคานวณค่า BMWP score ซึ่งจัดตาม Biotic Index of Thailand Freshwater Invertebrates (Mustow,
2002) โดยนาสัตว์หน้าดินวงศ์ต่าง ๆ ซึ่งผ่านการคัดแยกวงศ์เรียบร้อยมาให้คะแนนตาม BMWP score ของสัตว์หน้าดินทั่วไป
ซึ่งให้ค่าที่มีความแตกต่างในสัตว์ที่อาศัยอยู่ในคุณภาพน้าอย่างชัดเจน โดยสัตว์ที่ทนทานต่อมลพิษต่าจะมีค่าคะแนนสูงกว่าสัตว์
ที่ทานทานต่อมลพิษสูง จากนั้นนาคะแนนของสัตว์แต่ละวงศ์มารวมกัน เพื่อนาไปหาค่า ASPT (Average Score Per Taxa)
(กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
ASPT

=

BMWP Score
จานวนวงศ์ของสัตว์ที่พบและสามารถให้คะแนนได้

จากนั้นนาค่าเฉลี่ย ASPTซึ่งเป็นค่าดัชนีที่ใช้บ่งบอกถึงคุณภาพน้าตามกลุ่มสัตว์หน้าดินจะถูกนาไปเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินตามการใช้ประโยชน์ และคุณภาพน้าทั่วไป ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ASPT จากการศึกษาสัตว์หน้าดิน มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน และ
คุณภาพน้าทั่วไป
คะแนนเฉลีย่ (ASPT)
1-2

มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิวดิน
ประเภทแหล่งน้า
การใช้ประโยชน์
ประเภท 5
1. การอุปโภคและบริโภคต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรค
2. การขยายพันธ์ตามธรรมชาติ
ของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน
3. การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์แหล่ง
น้า
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คุณภาพน้าทั่วไป
น้าสกปรก
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3-4

ประเภท 4

5-6

ประเภท 3

7-8

ประเภท 2

9 - 10
ประเภท 1
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2548)

1. การอุปโภคและบริโภคต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคและผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
2. การอนุรักษ์สตั ว์น้า
3. การประมง
4. การว่ายน้าและกีฬาทางน้า
1. การอุปโภคและบริโภคต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคและผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน้า
2. การเกษตร
1. การอุปโภคและบริโภคต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคและผ่านการ
ปรับปรุงคุณภาพน้าเป็นพิเศษ
2. การอุตสาหกรรม
การคมนาคม

น้าค่อนข้างสกปรก

น้าคุณภาพปานกลาง

น้าค่อนข้างดี

น้าคุณภาพดี

ผลการวิจัย
จากตารางที่ 2 แสดงค่า BMWP score และค่า ASPTที่คานวณจากสัต ว์หน้าดินที่ผ่านการคัดแยกวงศ์ทั้ง 4
บริเวณในหนองปึ๋งพบสัตว์หน้าดินทั้งหมด ทั้งหมด 18 วงศ์ 13 กลุ่มโดยวงศ์ที่พบในทุกบริเวณ ได้แก่ วงศ์ Palaemonidae,
Libellulidae, Protoneuridae, Nepidae, Naucoridae, Hydrobiidae, Viviparidae, Unionidae, Chironomidaeและ
Glossiphoniidaeและเมื่อนาค่า BMWP score ทั้ง 4 บริเวณมาเฉลี่ยและหาค่า ASPT พบว่ามีค่าเท่ากับ 4.7 ขณะที่จากทั้ง 4
บริเวณนั้น พบว่าในบริเวณที่ 4 ค่า BMWP score และ ค่า ASPT มีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับจุดอื่น ๆ โดยมีค่าเท่ากับ 68 และ
4.9 ตามลาดับ อย่างไรก็ตามเมื่อนาค่า ASPT จากทั้ง 4 บริเวณและค่าโดยรวมไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าผิวดิน
และคุณภาพน้าทั่วไป (ตางรางที่ 3) พบว่า จัดอยู่ในแหล่งน้าประเภทที่ 4 ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็น
พิเศษก่อนและใช้ในการอุตสาหกรรมได้ ซึ่งค่อนข้างสกปรกตามคุณภาพน้าทั่วไป
ตารางที่ 2 ค่า BMWP score และค่า ASPT ที่ค้านวณจากสัตว์หน้าดินที่ผ่านการคัดแยกวงศ์ใน 4 บริเวณ
ที่

ชื่อวงศ์

กลุ่มสัตว์

BMWP
1

1
2

Ephemeridae
Hydropsychidae

3
4

Palaemonidae
Libellulidae

ชีปะขาว (Mayfly)
แมลงหนอนปลอกน้า
(Caddisflies)
กุ้ง (Prawn)
แมลงปอ (Dragonfly)
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10
6

/

8
6

/
/

สถานีที่พบ
2
3
4
/

/
/

/
/

/
/

รวม
/
/
/
/
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Protoneuridae
Nepidae
Gerridea
Naucoridae
Curculionidae
Haliplidae
Hydrobiidae
Viviparidae
Lymnaeidae
Unionidae
Chironomidae
Glossiphoniidae
Worm
Parathelphusidae

แมลงปอเข็ม (Damselfly)
มวลน้า (water Bug)

3
5
5
5
5
5
3
6
3
6
2
3
1
3

ด้วงน้า (Water Beetle)

หอยฝาเดียว(Gastropod)

หอยสองฝา (Bivalvia)
แมลงวัน/ริ้น (Fly)
ปลิง (Leech)
หนอนไส้เดือน (Worm)
ปู (crab)
BMWP
วงศ์
ASPT

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

63
13
4.8

/
/

/
/

/
/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
54
13
4.2

/
/
/
/
/
/
/
/
56
13
4.3

/
/
/
/
68
14
4.9

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
85
18
4.7

ตารางที่ 3 ค่า BMWP และ ASPT เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินและคุณภาพน้าทั่วไปใน 4 บริเวณ
สถานี

BMWP

ASPT

ประเภทแหล่งน้า

คุณภาพน้าทั่วไป

1

63

4.8

4

ค่อนข้างสกปรก

2

54

4.2

4

ค่อนข้างสกปรก

3

56

4.3

4

ค่อนข้างสกปรก

4

68

4.9

4

ค่อนข้างสกปรก

รวม

85

4.7

4

ค่อนข้างสกปรก

สรุปและอภิปรายผล
จากการนาจานวนสัตว์หน้าดินทั้งหมดในแต่ละวงศ์ที่พบใน 4 บริเวณมาคานวณค่า BMWP score และ ค่า ASPT
และนาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหล่งน้าผิวดินและคุณภาพน้าทั่วไปเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้าดังแสดงในตารางที่ 3
พบว่าได้ค่าเฉลี่ย ASPT ในบริเวณที่ 1 เท่ากับ 4.8 บริเวณที่ 2 เท่ากับ 4.2 บริเวณที่ 3 เท่ากับ 4.3 และบริเวณที่ 4 เท่ากับ
4.9 เมื่อนาค่าทั้ง 4 บริเวณมาเฉลี่ยพบว่า ค่า ASPT มีค่าเท่ากับ 4.7 เมื่อนาค่าคะแนนเฉลี่ย ASPT ทั้ง 4 บริเวณและโดยรวม
มาทาการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าทั่วไปและแหล่งน้าผิวดินพบว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสกปรกและจัดอยู่ใน
แหล่งน้าประเภทที่ 4 โดยทั้ง 4 จุด พบสัตว์หน้าดินในวงศ์ Palaemonidae, Libellulidae, Protoneuridae, Nepidae,
Naucoridae, Hydrobiidae, Viviparidae, Unionidae, Chironomidaeและ Glossiphoniidae ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดว่าคุณภาพ
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น้าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสกปรกซึ่งสอดคล้องกับงานของ พนมวรรณ อยู่ พร้อม (2556) และ อุไรวรรณ สุตพรม (2553) ที่
ทาการศึกษาคุณภาพน้าในบริเวณอาการเรียนและหอพักในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนและแก่งละว้า
จั งหวั ด ขอนแก่ น ตามล าดั บ ซึ่ งพบสั ต ว์ ห น้ า ดิ น วงศ์ เ ดี ย วกั บ ในบริ เ วณหนองปึ๋ งได้ แ ก่ วงศ์ Nepidae, Libellulidae,
Chironomidae, Protoneuridae, Naucoridae, และ Hydrobiidae จากผลการศึกษาสรุปว่าจากการศึกษาคุณภาพน้าใน
หนองปึง๋ โดยใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดชีวภาพพบว่าคุณภาพน้าหนองปึ๋งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสกปรก จึงควรมีการเฝ้าระวังและ
ติดตามคุณภาพน้าจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ในงานวิจัยนี้ใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวชี้วัดชีวภาพในการศึกษาคุณภาพน้าในหนองปึ๋งในเดือนเมษายน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและคลอบคลุมมากยิ่งขึ้นควรจะมีการศึกษาในเดือนอื่น เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลคลอบคลุม มากขึ้น รวมถึงควรมีการ
เปรียบเทียบผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพน้าทางชีวภาพกับการวัดคุณภาพน้าทั้งทางกายภาพและเคมีร่วมด้วย
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ผลของความเค็มที่มีต่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
(CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth)
Effects of Salinity on CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth
พรเทพ วิรัชวงศ์
1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง 92150
โทร 0816762232, email: thep1969@gmail.com

บทคัดย่อ
ผลของความเค็มที่มีต่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล (CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth) โดยท้า
การปลูกหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็มต่างกัน 3 ระดับ คือ 5 ppt, 15 pptและ 30 pptพบว่าที่ระดับความเค็ม
15 pptและ 30 pptมีจ้านวนประชากรมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 pptอยู่ 1.5 - 4 เท่าหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลทีร่ ะดับความ
เค็ม 30 pptมีความยาวใบและความยาวล้าต้นมากกว่าทีร่ ะดับความเค็ม 5 ppt(30 ppt: ความยาวใบ 8 cm ความยาวล้าต้น
10 cm and 5 ppt: ความยาวใบ 6 cmความยาวล้าต้น 5 cm)ส่วนความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิ่งความยาวรากความยาวล้าต้น
ใต้ดินแนวนอนและความยาวปล้องของล้าต้นใต้ดินทุกระดับความเค็มไม่มีความแตกต่างกัน ความเค็มไม่มีผลต่ออายุใบอายุต้น
และช่วงชีวิตของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลแต่ความเค็มมีผลต่ออายุหน่อโดยที่ความเค็ม5 pptจะส่งผลให้หน่อมีการพัฒนาไป
เป็นต้นช้ากว่าที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 ppt ดังนั้นความเค็มต่้าจึงมีผลต่อจ้านวนประชากรขนาดของใบและล้าต้น
และอายุหน่อของหญ้าทะเล
ค้าส้าคัญ: ความเค็ม,หญ้าทะเล, หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
ABSTRACT
Effects of salinity on CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth was examined at 3 different
levels of salinity: 5‰ 15‰ and 30‰. The seagrass population at salinity of 15‰ and 30‰ was higher
than at a salinity of 5‰ for 1.5 - 4 times. CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth at a salinity of
30‰ has leaf lengthandshoot length was higher than at a salinity of 5‰(30 ppt: Leaf length 8 cm, Shoot
length 10 cm and 5 ppt: Leaf length 6 cm, Shoot length 5 cm). There were no differences in vertical
rhizome length, root length, horizontal rhizome length and horizontal intermodal length forall salinity.
Salinity did not affecton leaf age, shoot age and life span of
CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth, whereas salinity affected on apical meristem age.A salinity
at 5‰affected on apical meristem developed to shoot was slower than at salinity of 15‰ and 30‰.
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Therefore the low salinity affects on population, size of leaves and shoot and apical meristem age to
seagrass.
Keywords: salinity, seagrass, CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth

บทน้า
แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศ ที่มีความส้าคัญต่อสภาพแวดล้อมในทะเลและบริเวณชายฝั่ง ซึ่งในแนวหญ้าทะเลจะ
มีสัตว์ทะเลนานาชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม โดยสัตว์เหล่านี้จะกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร หญ้าทะเลเป็นผู้ผลิต (producer)
อันดับหนึ่งในห่วงโซ่อาหารและเป็นอาหารของสัตว์น้า ได้แก่ หอยฝาเดียว พวกปลากินพืช เต่าทะเล และพะยูน เป็นต้น และ
ยังเป็นแหล่งอาศัยและหลบภัย เป็นแหล่งผสมพันธุ์ วางไข่ และอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน (Supanwanid, 1996)แนวหญ้าทะเลมี
ความส้าคัญต่อชายฝั่งโดยท้าหน้าที่คล้ายก้าแพงช่วยลดการพังทลายของพื้นที่บริเวณชายฝั่ง เนื่องจากหญ้าทะเลมีส่วนรากและ
ส่วนล้าต้นใต้ดินซึ่งเจริญสานกันไปมาจนคล้ายพรมใต้ดินจึงช่วยลดการถูกกัดเซาะจากก้าลังของคลื่น โครงสร้างของหญ้าทะเล
ช่วยท้าให้เกิดสภาพความนิ่งของกระแสน้้า ช่วยในการตกตะกอนของอินทรียวัตถุและตะกอนดิน ท้าให้เกิดการหมุนเวียนของ
แร่ธาตุต่างๆ (Komatsu, 1999) ความเค็มในแหล่งหญ้าทะเลเป็นปัจจัยที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
สามารถขึ้นได้ในบริเวณชายฝัง่ ท้าให้หญ้าทะเลอาศัยอยู่ในน้้าที่มีความเค็มต่า้ ในช่วงฤดูฝน และบางครั้งหญ้าทะเลก็อาศัยอยู่ใน
น้้าที่มีความเค็มสูงในฤดูร้อน จึงท้าให้หญ้าได้รับ ความเค็มที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นใน
การศึกษาผลของความเค็มที่มีต่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลCymodocearotundataAscherson&Schweinfurthเพื่อสามารถ
น้าประโยชน์จากผลการศึกษาของความเค็มที่มีต่อจ้านวนประชากร สัณฐานวิทยา และอายุของหญ้าทะเลมาใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานส้าหรับการจัดการและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของความเค็มที่มตี ่อจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
2. เพื่อศึกษาผลของความเค็มที่มตี ่อสัณฐานวิทยาของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
3. เพื่อศึกษาผลของความเค็มที่มตี ่ออายุของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
ระเบียบวิธีวิจยั
1. เก็บตัวอย่างหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลบริเวณอ่าวบุญคง อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อน้ามาเพาะปลูก
2. น้าหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลมาปลูกในตู้กระจกใส โดยให้ส่วนรากและล้าต้นใต้ดินฝังอยู่ในดินขณะทีส่ ่วนใบโผล่
เหนือดินและให้ฟองอากาศ โดยท้าการเพาะปลูกที่ระดับความเค็ม 3 ระดับ คือ 5, 15 และ 30pptโดยมีจ้านวน 4 ซ้้า ในแต่
ละระดับความเค็มซึ่งท้าการเตรียมน้้าในแต่ละความเค็มโดยใช้น้าทะเลที่มคี วามเค็ม 30 pptมาผสมกับน้้าจืดซึ่งค้านวณด้วย
สูตร N1V1 = N2V2จะได้น้าความเค็ม 5 และ 15 pptส่วนที่ระดับความเค็ม 30 pptสามารถน้าน้้าทะเลมาใช้ได้โดยตรง
3. สภาวะของการปลูกหญ้าชะเงาใบสั้นสี้น้าตาลนั้นประกอบไปด้วยดินทรายจากทะเล อุณหภูมิน้าที่ 28-29 องศา
เซลเซียส แสงแดดทีส่ ่องลงในน้้าไม่ต่้ากว่า 11% (surface irradiation)
4. ท้าการบันทึกจ้านวนประชากรโดยการนับจ้านวนต้นและอายุของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล พร้อมกับภาพถ่าย
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5. ท้าการวัดความยาวใบ(Leaf length)ความยาวล้าต้น (Shoot length) ความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิง่ (Vertical
rhizome length) ความยาวราก (Root length)ความยาวล้าต้นใต้ดินแนวนอน (Horizontal rhizome length)และความ
ยาวปล้องของล้าต้นใต้ดิน (Horizontal intermodal length)ด้วยเวอร์เนียร์คาร์ลปิ เปอร์
6. ท้าการวัดความเค็มตลอดระยะเวลาการปลูก
7. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ จ้านวนประชากร ความยาวใบ ล้าต้นแนวดิ่ง ล้าต้นใต้ดิน
ราก จ้านวนของต้นที่เกิดใหม่ ด้วย One-way Analysis of Variance (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม Sigma Stat Version 3.5
ผลการวิจัย
จากการศึกษาผลของความเค็มที่มตี ่อหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
(CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth) โดยท้าการปลูกหญ้าที่ระดับความเค็มต่างกัน 3 ระดับ คือ 5 ppt,
15pptและ 30 pptโดยมีจา้ นวนหญ้าเริม่ ต้น 6 ต้นต่อกระถาง ในช่วงเวลา 1 - 3 วันแรกของทุกระดับความเค็ม หญ้ามีจา้ นวน
เท่าเดิมกับตอนแรกที่ปลูก
หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 pptในวันที่ 4 - 5 จะมีจ้านวนประชากรเพิ่มขึ้น 17 - 33% หลังจาก
นั้น ในวันที่ 6 - 18 มีจ้านวนประชากรคงที่ หลังจากนั้นหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลจะมีจ้านวนลดลงอย่างมากและตายหมดใน
วันที่ 25
ส่วนหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลทีร่ ะดับความเค็ม 15 pptในวันที่ 4 มีจ้านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมาก 29%
หลังจากนั้น ในวันที่ 5 - 19 มีจ้านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีประชากรเพิม่ ขึ้นตั้งแต่ 10 - 25% หลังจากนั้นจะมี
จ้านวนประชากรคงที่ และจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่ 30 จนสิ้นสุดการทดลอง
ส่วนหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลทีร่ ะดับความเค็ม 30 pptในวันที่ 4 มีจ้านวนประชากรมากถึง 38% ในวันที่ 5 - 19 มีจ้านวน
ประชากรเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 - 6% หลังจากนั้นจะมีจ้านวนประชากรคงที่ และจะเริ่มลดลงตั้งแต่วนั ที่ 31 จนสิ้นสุดการ
ทดลอง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1จ้านวนประชากรของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
(CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth) ที่ระดับความเค็ม 5 ppt 15 pptและ 30 ppt
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ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ จ้ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง ห ญ้ า ช ะ เ ง า ใ บ สั้ น สี น้้ า ต า ล ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ค็ ม 5ppt,
15pptและ 30ppt พบว่า
วั น ที่ 1

ที่ ร ะดั บ ความเค็ ม 5

ppt,

15

pptและ

30ppt โดยมี จ้ า นวนประชากรของหญ้ า

ชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 6 ต้นต่อกระถางหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ 2-18 พบว่า ที่ระดับความเค็ม 5 ppt มีจ้านวนประชากร 6-8 ต้น
ต่อกระถางส่วนที่ระดับความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 6-10 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความ
เค็ม 30pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 6-9 ต้นต่อกระถางซึ่งจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่
ระดับความเค็ม 5ppt, 15pptและ 30pptไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
วันที่ 19 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.57 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่ระดับ
ความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 10 ± 0.17 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 9 ± 0.42 ต้นต่อกระถางจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptและ 30pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
ที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
วันที่ 20, 21 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 5 ± 0.17 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่
ระดับความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 9 ± 0.50 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.50 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับ
ความเค็ม 30 pptไม่มีความแตกต่างกับที่ระดับความเค็ม 5 pptและ 15 ppt (p > 0.05)
วันที่ 22 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 3 ± 0.17 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่ระดับ
ความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 10 ± 0.33 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.50 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptและ 30pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
ที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
วันที่ 23 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 3 ± 0.17 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่ระดับ
ความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้น สีน้าตาล 10 ± 0.27 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.50 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptมีปริมาณมากที่สุด รองลงมา คือ ที่ระดับความเค็ม 30pptและปริมาณต่้าสุด คือ ที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p <
0.05)
วันที่ 24 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 2 ± 0.57 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่ระดับ
ความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 10 ± 0.27 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
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จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.50 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptและ 30pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt
(p< 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptไม่มีความแตกต่างกัน (p >
0.05)
วั น ที่ 25, 26, 27 ที่ ร ะ ดั บ ค วา ม เ ค็ ม 5
pptมี จ้ า นวนป ร ะ ชา กร ห ญ้ า ชะ เ งา ใบ สั้ นสี น้้ า ต า ล
0 ± 0.00 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่ระดับความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 9 ± 0.54 ต้นต่อกระถาง
และที่ระดับความเค็ม 30pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.50 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะ
เงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 15pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้า
ชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 30 pptไม่มีความแตกต่างกับที่ระดับความเค็ม 5 pptและ 15 ppt (p > 0.05)
วันที่ 28, 29 ทีร่ ะดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 0 ± 0.00 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่
ระดับความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 9 ± 0.54 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.61 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับ
ความเค็ม 30 pptไม่มีความแตกต่างกับที่ระดับความเค็ม 5 pptและ 15 ppt (p > 0.05)
วันที่ 30 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 0 ± 0.00 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่ระดับ
ความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.61ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมีจ้านวน
ประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 8 ± 0.61 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้ นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม
15pptและ 30pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่
ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05)
วันที่ 31, 32 ที่ระดับความเค็ม 5 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 0 ± 0.00 ต้นต่อกระถาง ส่วนที่
ระดับความเค็ม 15 pptมีจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 7 ± 0.84 ต้นต่อกระถางและที่ระดับความเค็ม 30pptมี
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล 6 ± 0.96 ต้นต่อกระถาง จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความ
เค็ม 15pptและ 30pptมีปริมาณมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
ที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล (CymodocearotundataAscherson
&Schweinfurth)ที่ระดับความเค็ม 5 ppt 15 pptและ 30 ppt
การเปรียบเทียบความยาวใบความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิ่ง ความยาวล้าต้นความยาวรากความยาวล้าต้นใต้ดิน
แนวนอน และความยาวปล้องของล้าต้นใต้ดินของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 ppt, 15 ppt และ 30ppt
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 30 pptมีความยาวใบ และ ความยาวล้าต้นมากกว่าที่
ระดับความเค็ม 5 ppt (p < 0.05) ส่วนที่ระดับความเค็ม 15 pptความยาวใบ และ ความยาวล้าต้นไม่มีความแตกต่างกับที่
ระดับความเค็ม 5 pptและ 30 pptส่วนความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิ่งความยาวรากความยาวล้าต้นใต้ดินแนวนอน และความ
ยาวปล้องของล้าต้นใต้ดินในแต่ละระดับความเค็มไม่มีความแตกต่างกัน (p > 0.05) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขนาดใบ, ล้าต้น, ล้าต้นใต้ดินและราก ของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
Salinity
(ppt)

Leaf length
(cm)

5 ppt
15 ppt
30 ppt

6 ± 0.37 a
7 ± 0.73 ab
8 ± 1.40 b

Vertical
rhizome
length (cm)
2 ± 0.28
2 ± 0.18
2 ± 0.31

Shoot length
(cm)

Root length
(cm)

5 ± 0.25 a
9 ± 0.51 ab
10 ± 1.37 b

7 ± 0.44
7 ± 1.83
6 ± 1.41

Horizontal
rhizome
length (cm)
5 ± 1.12
7 ± 0.78
6 ± 0.58

Horizontal
intermodal
length (cm)
3 ± 0.54
3 ± 0.73
2 ± 0.38

อักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)

จากการศึกษาอายุของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 p p t, 1 5 p p t และ 3 0 p p tพบว่า
หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 pptมีอายุใบ 17 ± 2.45 วันอายุต้น 17 ± 2.45 วัน อายุหน่อ 11 ± 0.82 วัน
และมีช่วงชีวิต 28 ± 3.16 วันส่วนหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 15 pptมีอายุใบ 21 ± 1.63 วันอายุต้น 21 ±
1.63วัน อายุหน่อ 8 ± 1.89 วัน และมีช่วงชีวิต 30 ± 2.17 วันส่วนหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 30 pptมีอายุ
ใบ 23 ± 4.31 วัน อายุต้น 23 ± 4.31 วัน อายุหน่อ 8 ± 0.96 วัน และมีช่วงชีวิต 28 ± 0.50 วัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บอายุ ข องหญ้ า ชะเงาใบสั้ น สี น้ า ตาลที่ ร ะดั บ ความเค็ ม 5

ppt, 15

ppt และ

30pptพบว่าหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 ppt, 15 ppt และ 30ppt มีอายุใบ อายุต้น และช่วงชีวิต ไม่
แตกต่างกัน (p > 0.05) ส่วนอายุหน่อ ที่ระดับความเค็ม 5 ppt มีอายุมากกว่าที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 ppt(p >
0.05) และอายุหน่อที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptไม่มีความแตกต่างกัน (p < 0.05) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อายุของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล
Salinity
(ppt)

Leaf age
(days)

Shoot age
(days)

Apical meristem age
(days)

Life span
(days)

5 ppt
15 ppt
30 ppt

17 ± 2.45
21 ± 1.63
23 ± 4.31

17 ± 2.45
21 ± 1.63
23 ± 4.31

11 ± 0.82 a
8 ± 1.89 b
8 ± 0.96 b

28 ± 3.16
30 ± 2.17
28 ± 0.50

อักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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สรุปและอภิปรายผล
จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ค ว า ม เ ค็ ม ที่ มี ต่ อ ห ญ้ า ช ะ เ ง า ใ บ สั้ น สี น้้ า ต า ล
(CymodocearotundataAscherson&Schweinfurth) ที่ระดับความเค็ม 5 pptจ้านวนประชากรของหญ้าชะเงาใบสั้นสี
น้้าตาลได้ลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 19 และตายทั้งหมดในวันที่ 25 ส่วนที่ระดับความเค็ม 15 pptจ้านวนประชากรของหญ้า
ชะเงาใบสั้นสีน้าตาลเริ่มลดลงเล็กน้อยในวันที่ 25 และลดลงอย่างมากในวันที่ 30 จนสิ้นสุดการทดลองและที่ระดับความเค็ม
30 pptจ้านวนประชากรของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลเริ่มลดลงเล็กน้อยในวันที่ 28 และลดลงอย่างมากในวันที่ 31 จนสิ้นสุด
การทดลอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเค็มต่้าที่ระดับ 5 pptส่งผลให้หญ้าตายอย่างมาก ส่วนที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30
pptหญ้าสามารถเจริญเติบโตและอาศัยอยู่ได้ เพราะเนื่องจากหญ้าทะเลมีกลไกที่หลากหลายในการปรับตัวต่อความเค็ม ซึ่ง
ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงความเค็มที่หญ้าทนอยู่ได้ เกิดจากการปรับความเข้มข้นของไอออนภายในเซลล์รวมทั้งความ
ยืดหยุ่นของผนังเซลล์โดยกลไกการปรับความเข้มข้นของไอออนภายในเซลล์จะเกิดขึ้นทั้งภายใน Vacuoles และ Cytoplasm
(Touchette, 2007)
จากการเปรียบเทียบจ้านวนประชากรของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5ppt15pptและ 30ppt ใน
วันที่ 1 - 18 จ้านวนประชากรของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลไม่มีความแตกต่างกัน และตั้งแต่วันที่ 19 จนสิ้นสุดการทดลอง
จ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 15pptและ 30pptมีจ้านวนมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 pptอยู่
1.5 - 4 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงระดับความเค็ม 5 pptหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลไม่สามารถปรับความเข้มข้นของไอออน
ภายในเซลล์ได้ รวมทั้งสังเคราะห์แสงได้น้อย (Photosynthetic stress) ท้าให้หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลตาย จึงท้าให้มีจ้านวน
ประชากรลดลง ส่วนที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลปรับความเข้มข้นของไอออนภายในเซลล์
น้อย และสามารถสังเคราะห์แสงได้ตามปกติจึงท้าให้มีการเพิ่มจ้านวนประชากร (Murphy et al., 2003)
จากการเปรียบเทียบ หญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 30 pptมีความยาวใบและความยาวล้าต้นมากกว่า
ที่ระดับความเค็ม 5 ppt เพราะเนื่องจากหญ้าทะเลที่ได้รับความเค็มต่้า จะมีการสังเคราะห์แสงน้อย ซึ่งผลต่อการเจริญเติบโต
ท้าให้มีความยาวใบและล้าต้นน้อยหญ้าทะเลที่อยู่ในความเค็มปกติ คือ 25 - 30 ppt(Hemminga and Duarte, 2000)
จากการศึกษาครั้งนี้มคี วามยาวใบ6 - 8 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดความยาวใกล้เคียงกับของวิเชียร และ
คณะ(2556) มีความยาวใบ7.1-15.8 เซนติเมตรส่วนความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิ่ง2 เซนติเมตรซึ่งมีขนาด
ความยาวใกล้เคียงกับของHalun et al. (2002) มีความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิ่ง2.0 - 3.5 เซนติเมตร ส่วนความยาวราก6 - 7
เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดความยาวใกล้เคียงกับของHalun et al. (2002) มีความยาวราก6.36 - 13.55 เซนติเมตร ส่วนความ
ยาวปล้องของล้าต้นใต้ดิน2 – 3เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดความยาวใกล้เคียงกับของ Halun et al. (2002) มีความยาวปล้องของ
ล้าต้นใต้ดิน2.67 - 3.88 เซนติเมตร
อายุใบ อายุต้น และช่วงชีวิตของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลทุกระดับความเค็ม ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าความ
เค็มไม่มีผลต่อ อายุใบ อายุต้น และช่วงชีวิต แต่มีผลต่อขนาดของใบ และขนาดของล้าต้นส่วนอายุหน่อ ที่ระดับความเค็ม 5
ppt มีอายุมากกว่าที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 pptเนื่องจากหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 pptได้รับ
ความเค็มต่้า จึงส่งผลให้หน่อมีการเจริญเติบโตช้า ท้าให้เจริญกลายเป็นต้นช้า ในขณะที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 ppt
หน่อสามารถเจริญกลายเป็นต้นได้เร็วกว่า
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จากการศึกษาอายุของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 5 ppt15 ppt และ 30ppt มีอายุใบ 17 - 23 วัน
ซึ่งมีอายุที่มากกว่าของMarbà and Duarte (1998)มีอายุใบ 11.40 วันส่วนอายุต้น 17 -23 วัน ซึ่งมีอายุที่มากกว่าของMarbà
and Duarte (1998)มีอายุต้น 10.00 วัน แสดงให้เห็นว่าสภาพพื้นที่ในประเทศไทยมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตที่
ดีกว่าสภาพพื้นที่ในประเทศฟิลิปปินส์ และส่งผลให้หญ้ามีอายุที่มากกว่า
สรุปได้ว่าจ้านวนประชากรหญ้าชะเงาใบสัน้ สีน้าตาลที่ระดับความเค็ม 15pptและ 30pptมีจ้านวนประชากรมากกว่า
ที่ ร ะดั บ ความเค็ ม 5

pptอยู่ 1.5

-

4

เท่ า นอกจากนั้ น หญ้ า ชะเงาใบสั้ นสี น้ า ตาล

ที่ระดับความเค็ม 30 pptมีความยาวใบและความยาวล้าต้นมากกว่าที่ระดับความเค็ม 5 ppt ส่วนความยาวล้าต้นใต้ดินแนวดิ่ง
, ความยาวราก, ความยาวล้าต้นใต้ดินแนวนอนและความยาวปล้องของล้าต้นใต้ดิน ทุกระดับความเค็ม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ความเค็มไม่มีผลต่ออายุใบ อายุต้น และช่วงชีวิตของหญ้าชะเงาใบสั้นสีน้าตาล แต่ความเค็มมีผลต่ออายุหน่อ
โดยที่ความเค็ม 5 pptจะส่งผลให้หน่อมีการพัฒนาไปเป็นต้นช้ากว่าที่ระดับความเค็ม 15 pptและ 30 ppt
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สารสกัดแทนนินจากเปลือกผลมังคุดและการศึกษาเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้
ในการใช้เพือ่ ชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดแทนพะยอม
Tannin Extract from Garcinia mangostana Linn. Pericarp and Preliminary
Study on the Possible Use to Delay the Decay of Palm Juice Instead of
Shorea floribunda Kurz
พิชิต สุดตา, วิยะดา ยุงรัมน์ และไพโรจน์ ยอดคีรี
หน่วยวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 76000
e-mail: pichitsud@gmail.com

บทคัดย่อ
ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ เ ปลื อ กต้ น ของพะยอม(Shorea floribunda Kurz) และเปลื อ กผลของมั ง คุ ด (Garcinia
mangostana) เป็นพืชวัตถุดิบในการสกัดสารแทนนิน การสกัดเปลือกต้นพะยอมด้วยแอซิโตนตามด้วยการสกัดโดยสารผสม
ระหว่าง95% เอทานอล:น้้า (1:1 v/v) ได้สารสกัดหยาบ non-tannin-SR (6.72% w/w)และ tannin-SR (34.91% w/w)
ตามล้าดั บ การสกั ด เปลื อกผลมัง คุ ดด้ วยวิธีเ ช่นเดี ยวกั นกับ การสกั ดเปลือกต้ นพะยอมได้ส ารสกั ด หยาบ non-tannin-GM
(5.06 % w/w) และ tannin-GM (27.60 % w/w) ตามล้าดับ ผลจากการทดสอบทางเคมีพบว่าทั้ง tannin-SR และ
tannin-GM มีสารแทนนินหลักประเภท condensed tannin เมื่อวิเคราะห์ด้วยเทคนิค vanillin assay พบว่า tannin-SR
และ tannin-GM มีปริมาณ condensed tannin รวมเท่ากับ 10.41 ± 0.20 และ 8.90 ± 0.54 กรัมสมมูลของ catechin
ต่อสารสกัดแทนนิน 100 กรัม ตามล้าดับ การประเมินเบื้องต้นในการใช้สาร tannin-SR และ tannin-GM เพื่อชะลอการเน่า
เสียของน้้าตาลสดใช้ทั้งวิธีการวัดความเป็นกรดและวิธี methylene blue dye reduction test (MBRT) โดยใช้ tannic acid
เป็นสารมาตรฐานที่ให้ผลเชิงบวก ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการรักษาสภาพของน้้าตาลสดจะเพิ่มขึ้นเมื่อ เติมแทนนิน
ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่สารมาตรฐาน tannic acid แสดงคุณสมบัติในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้ดีที่สุดใน
ทุกๆปริมาณที่ใช้ สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือการเติมทั้งtannin-SR และ tannin-GM ลงในน้้าตาลสดในปริมาณ 20 หรือ 40
มิลลิกรัม สามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้นานมากขึ้นในช่วงเวลา 21.33 ± 2.30 – 25.33 ± 2.30 ชั่วโมงซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับชุดควบคุม (control; ~5-8 hours) ผลการวิจัยเบื้องต้นนี้
แสดงให้เห็นว่าเปลือกผลมังคุดอาจสามารถใช้เป็นแหล่งใหม่ของสารกันบูด เน่าจากธรรมชาติเพื่อชะลอการเน่าเสียของน้้าตาล
สดทดแทนการใช้ไม้พะยอม
ค้าส้าคัญ: มังคุด, พะยอม, สารสกัดแทนนิน, น้้าตาลสด
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Abstract
In this research, the stem bark of Shorea floribunda Kurz and pericarp of Garcinia mangostana
Linn. were used as a plant material for tannin extraction. The S. floribunda Kurz was extracted by using
acetone followed by sub-extraction with the mixture of water and 95% ethanol (1:1 v/v) to obtain the
crude extracts of non-tannin-SR (6.72% w/w) and tannin-SR (34.91% w/w), respectively. Extraction of G.
mangostana Linn. with the same manner of S. floribunda Kurz gave non-tannin-GM (5.06 % w/w) and
tannin-GM (27.60 % w/w). The chemical test results of tannin-SR and tannin-GM showed that the
condensed tannin was the similar predominant type. The vanillin assay revealed that the total condensed
tannins of tannin-SR and tannin-GM were 10.41 ± 0.20 and 8.90 ± 0.54 g eq. catechin/100 g TE,
respectively. The preliminary evaluation of the use of tannin-SR and tannin-GM to delay the decay of
palm juice were conducted by acidity measurement using tannic acid as positive control. In addition, the
methylene blue dye reduction test (MBRT) was also applied to determine the preservative property of
both tannin-SR and tannin-GM. The results revealed that the potency of tannins for the preservation was
depending on the increased amount of tannins. The standard tannin, tannic acid exhibited highest
performance to delay the decay of palm juice at all quantities. Interestingly, adding tannin-SR and tanninGM in amounts of 20 or 40 mg could delay the decomposition with no differ significantly of palm juice (P
< 0.05) in the range of times of 21.33 ± 2.30 – 25.33 ± 2.30 hours when compared with control (~5-8
hours). These preliminary results indicated that G. mangostana Linn. pericarp may be used as the new
source of natural preservative for delaying the spoilage of palm juice instead of S. floribunda Kurz.
Keywords: G. mangostana, S. floribunda Kurz, tannin extract, palm juice
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บทน้า
การผลิตน้้าตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรียังถือเป็นอาชีพรองจากการท้าเกษตรกรรมด้านอื่นๆ เช่ น
ปลูกข้าว ท้าสวนผัก สวนมะนาว หรือแม้แต่การปลูกกล้วยหอมทอง เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ท้าอาชีพ
ปลูกต้นตาลโตนด (Borassus flabellifer Linn., ภาพที่ 1ก) ได้เป็นอย่างดี เนื่องมาจากความต้องการของตลาดมักเลือก
คุณภาพที่โดดเด่นของการมีรสชาติหอมหวานและเก็บไว้ได้นานของน้้าตาลโตนดก้อนที่ผลิตจากจังหวัดเพชรบุรี อีกทางเลือก
หนึ่งของการจ้าหน่ายน้้าตาลโตนดในรูปน้้าตาลก้อนของเกษตรกรคือ การผลิตและจ้าหน่ายน้้าตาลโตนดในรูปของน้้าตาลสด
เนื่องมาจากสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่าหลายเท่าเมื่อคิดเทียบกับปริมาณน้้าตาลโตนดสดเริ่มต้น ที่ต้องใช้ในการแปรรูปเป็น
น้้าตาลก้อน แต่ปัญหาการเน่าเสียง่ายของน้้าตาลโตนดสดยังส่งผลต่อคุณภาพการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้าตาลโตนดสด
ของชุมชนเป็นอย่างมาก
โดยปกติน้าตาลสดจากช่อดอกของต้นตาลโตนดจะมีช่วงเวลาก่อนการเน่าเสียและยังคงมีคุณภาพดีอยู่ประมาณ 1-2
ชั่วโมงหลังจากการรองรับโดยมีค่า pH ประมาณ 7.0-7.2 ถ้าหลังจากนั้นประมาณ 5-8 ชั่วโมง น้้าตาลสดจะเริ่มบูดเน่ารุนแรง
มีรสเปรี้ยว (pH < 4) สีขาวขุ่น และมีฟองแก๊สจ้านวนมาก (เรณุกา แจ่มฟ้า, 2545; สุภารัตน์ เตี่ยไพบูลย์ , 2547) เนื่องจากมี
การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพหลากหลายชนิด เช่น ยีสต์ ได้แก่ Schizosaccharomyes pombe Pichia sp.และ Candida
mycoderma แบคทีเรียได้แก่ Lactobacillus sp. Leuconostoc sp. และ Saccharomyces cerevisiae และเชื้อราบาง
ชนิด ได้แก่ Aspergillus flavus Mucor sp. และ Rhizopus sp. เป็นต้น ซึ่ง จะผลิต สารอินทรี ย์ที่มีสมบัติเ ป็นกรด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรดแลกติก (Atputharajah et al., 1986; Faparsui and Barsir, 1972) อันเป็นสาเหตุของการมีรสชาติ
เปรี้ยวและหากใช้ระยะเวลาในการรองน้้าตาลสดนานจะยิ่งท้าให้น้าตาลสดบูดเน่าไม่เหมาะสมส้าหรั บการผลิตเป็นเครื่องดื่ม
น้้าตาลสดหรือแม้แต่การน้าไปแปรรูปเป็นน้้าตาลโตนดก้อนก็ตาม
ตามภู มิปั ญ ญาดั้ ง เดิ มไทยของการท้ า อาชี พ รองน้้ าตาลสดเกษตรกรนิ ย มเติ มเปลื อกไม้ เ คี่ ย ม (Cotylelobium
lanceolatum Craib) ไม้ ตะเคียน (Hopea odorata Roxb) ไม้ มะเกลือ (Diospyros mollis Griff) หรือไม้พะยอม
(Shorea floribunda Kurz., ภาพที่ 1ข) ลงในกระบอกไม้ไผ่ที่ผ่านการรมควันไฟแล้วประมาณ 3-4 ชิ้นเล็กๆ (หนักประมาณ
4-5 กรัม) เพื่อเป็นการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสด (ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ , 2521)โดยสามารถยืดอายุการเน่าเสียของ
น้้าตาลสดให้มีคุณภาพดีอยู่ได้ถึงประมาณ 9-10ชั่วโมง (Chitravadivu et al., 2009) โดยที่ส่วนเปลือกต้นของพืชเหล่านี้มีสาร
พอลีฟีนอลที่ละลายน้้าได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารแทนนินซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก และมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลชีพที่มีผลต่อการเน่าเสียของน้้าตาลสด (Akiyama et al., 2001; Subramanian et al., 2013) แต่โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีนิยมใช้เปลือกไม้พะยอมเนื่องจากช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับน้้าตาลสดได้ดีกว่าเปลือกไม้ชนิดอื่นๆ แต่
ยังประสบกับ ปัญหาที่ส้าคัญบางประการคื อ การไม่มีต้นพะยอมเป็นพืชในท้องถิ่นจึ งจ้าเป็นต้องหาซื้อเปลือกไม้พะยอมจาก
แหล่งอื่น อีกทั้งไม้พะยอมจัดเป็นไม้หวงห้าม ซึ่งในอนาคตอาจเป็นการยากที่จะยังคงมีการใช้ไม้พ ะยอมในการเป็นสารกันบูด
จากธรรมชาติส้าหรับเกษตรกรผู้มีอาชีพรองน้้าตาลสดจากต้นตาลโตนด และเพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาไทยในการใช้วัสดุ
ธรรมชาติทดแทนการใช้สารเคมีกันบูดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจที่จะน้าเปลือกผลของมังคุด
(Garcinia mangostana Linn; ภาพที่ 1ค) ซึ่ งเป็นส่วนเหลือ ใช้แ ละมีส ารแทนนินเป็นองค์ป ระกอบอยู่ มากถึง ร้อยละ
13(Jung et al., 2006; Fu et al., 2007) มาท้าการสกัดและศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาล
สด ซึ่ งงานวิจัยนี้ค าดหวังว่ าเปลือกผลมั งคุดอาจเป็นแหล่ง ธรรมชาติแหล่งใหม่ที่ สามารถใช้ทดแทนไม้พ ะยอมในการรักษา
คุณภาพของน้้าตาลโตนดก่อนน้าไปแปรรูปเพื่อจ้าหน่ายทั้งเป็นเครื่องดื่มน้้าตาลสด และผลิตภัณฑ์น้าตาลก้อนได้ในอนาคต

ภาพที่ 1 ก) ตาลโตนด (ที่มา;Wee, 2003); ข) พะยอม
(ที่มา; ส้านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6(สงขลา)); ค) มังคุด (ที่มา; Fruit Warehouse, 2012)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสกัด วิเคราะห์ประเภทและหาปริมาณแทนนินทั้งหมดของสารสกัดแทนนินจากเปลือกต้นพะยอมและเปลือกผล
มังคุด
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดของสารสกัดแทนนินจากเปลือกผลมังคุด
เทียบกับสารสกัดแทนนินจากเปลือกต้นพะยอม
วิธีด้าเนินการวิจัย
อุปกรณ์และสารเคมี
อุปกรณ์ที่ส้าคัญ ได้แก่ UV spectrophotometer (DU730, Germany), Vortex mixture (VM-300, Taiwan),
Rotary vacuum (EYELA, Japan),pH meter (Metrohm744, Switzerland), Water bath (Memmert OB10, USA)
เป็นต้น ส่วนสารเคมีที่ส้าคัญในงานวิจัยได้แก่ ตัวท้าละลายอินทรีย์ส้าหรับเตรียมสารสกัด คือ แอซิโตน และเอทานอลใช้ชนิด
commercial ที่ผ่านการกลั่ น สารมาตรฐานและสารเคมี ส้ าหรั บการวิเ คราะห์เชิ งคุณภาพและเชิง ปริมาณใช้เกรดส้ าหรั บ
วิเ คราะห์จากบริษัท Merck ได้แ ก่tannic acid และ (+)-epicatechin และจากบริ ษัท Sigma-Aldrich ได้ แก่ ferric
chloride, lead acetate, hydrochloric acid, vanillinและ bromine waterเป็นต้น ส่วนmethylene blue tablet และ
gelatin ได้จากบริษัท Ajax chemical และ Fluka ตามล้าดับ
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เปลือกต้นพะยอมแห้งหนัก 700.19 กรัม เก็บจากจากต.บ่อพันขัน อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ดเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.
2556 เปลือกผลมังคุดสุกแห้ง 1200.45 กรัม เก็บจาก ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 น้้าตาล
สดที่ใช้ส้าหรับการวิคราะห์เป็นต้้าตาลโตนดได้จากผู้ท้าอาชีพขึ้นน้้าตาล ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรีโดยควบคุมให้ไม่มีการ
เติมเปลือกไม้พะยอมและเก็บที่อุณหภูมิ -5º C เพื่อใช้ส้าหรับวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
การเตรียมสารสกัดแทนนิน
น้าเปลือกต้นพะยอมแห้งที่บดแล้วจ้านวน 500 กรัมแช่ในตัวท้าละลายแอซิโตนปริมาตร 4 ลิตรเป็นเวลา 7 วัน (x
12 ครั้ง) เพื่อก้าจัดสารขั้วต่้าจากนั้นกรองสารละลายด้วยกระดาษกรองและระเหยแอซิโตนออกด้วยเครื่องระเหยแบบลดความ
ดันจนสารละลายใส รวมสารสกัดแอซิโตนทั้งหมดโดยเรียกสารสกัดนี้ว่า สารสกัด non-tannin-SR แช่กากเปลือกต้นพะยอมที่
เหลือด้วยตัวท้าละลายผสม 95% เอทานอล : น้้า (1:1 v/v) ปริมาณ 5 ลิตร เป็นเวลา 7 วัน (x 10 ครั้ง)กรองสารละลายและ
ระเหยตัวท้าละลายออกด้วยเครื่องระเหยลดความดัน รวมสารสกัดหยาบทั้งหมดและท้าการอบต่อด้วยเครื่องอบรมร้อนที่
อุณหภูมิ 60ºC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้สารสกัดเปลือกต้นพะยอมที่มีแทนนินเป็นองค์ประกอบและเรียกว่าสารสกัด ที่ได้นี้ว่า
tannin-SR ส้าหรับการเตรียมสารสกัดแทนนินจากเปลือกผลมังคุดใช้วิธีเช่นเดียวกับการสกัดเปลือกต้นพะยอม และเริ่มต้นใช้
เปลือกผลมังคุดแห้งจ้านวน 500 กรัม โดยเรียกสารที่ได้จากการสกัดด้วยแอซิโตนและตัวท้าละลายผสมของเอทานอลในน้้า
ของเปลือกผลมังคุดว่า non-tannin-GM และ tannin-GM ตามล้าดับ ซึ่งสารสกัด tannin-SR และ tannin-GM เท่านั้นที่ถูก
น้าไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
การวิเคราะห์ประเภทของแทนนิน
ในงานวิจัยนี้ท้าการวิเคราะห์ประเภทของแทนนินที่เป็นองค์ประกอบหลักเบื้องต้น ของทั้ง tannin-SR และ tanninGM โดยการท้าปฏิกิริยากับรีเอเจนต์ที่มีความจ้าเพาะกับสารแทนนินซึ่งเป็นวิธีที่ดัดแปลงมาจากวิธีของ Moosophin และ
คณะ (2010) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ เตรียมสารละลายแทนนินเข้มข้น 4.0กรัม/ลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร น้าสารละลายแต่ละชนิดไป
วัด ค่ าการดู ด กลื นแสงสู ง สุ ด (maximum absorbance) ด้วย UV spectrophotometer และบันทึ กค่ า maximum
wavelength (nm) จากนั้นแบ่งสารละลายแทนนินแต่ละชนิดลงในหลอดทดลองทั้งหมด 4 หลอดๆ ละ 2.0 มิลลิลิตร แต่ละ
หลอดเติมสารละลาย FeCl3 (1% v/v) จ้านวน 2-3 หยด สารละลาย gelatin (1% v/v) 1.0 มิลลิลิตรสารละลาย lead
acetate (1% v/v) 1.0 มิลลิลิตรและสารละลายน้้าโบรมีน 1.0 มิลลิลิตร ตามล้าดับ โดยใช้ (+)-catechin และ tannic acid
เป็นสารมาตรฐานของ condensed และ hydrolysable tannins ตามล้าดับ
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การวิเคราะห์ปริมาณ tannins ทั้งหมด
การวิเคราะห์ปริ มาณแทนนินทั้ งหมด (total tannins) ของสารสกั ด tannin-SR และ tannin-GM ใช้วิธีทาง
สเปกโตรสโกปีซึ่งดัดแปลงมาจากวิธีของ Broadhurst และคณะ Jones (1978) โดยใช้สาร (+)-catechin เป็นสารมาตรฐาน
ซึ่งมีวิธีโดยสรุปดังนี้ น้าสารละลายแทนนินเข้มข้น 10.0 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 400 ไมโครลิตร ใส่ในหลอดทดลอง เติม
3.0 มิลลิลิตรของสารละลาย vanillin (4% v/v ในเอทานอล) และ 1.5 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้ น เขย่าให้รวม
เป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น และเก็ บ สารละลายในที่ มื ด ประมาณ 20 นาที จากนั้ น น้ า ไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ย UVspectrophotometer ที่ ค วามยาวคลื่ น 500 นาโนเมตรค้ า นวณหาปริ ม าณของแทนนิ น ทั้ ง หมดในรู ป ของ total
condensedtannin จากกราฟมาตรฐานของ (+)-catechin โดยรายงานผลเป็นปริมาณกรัมสมมูลของ (+)-catechin ต่อสาร
สกัดแทนนิน 100 กรัม (g eq. catechin/100 g TE) ท้าซ้้าทั้งหมด 3 ครั้ง
การวิเคราะห์เบื้องต้นถึงประสิทธิภาพของแทนนินในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสด
การวิเคราะห์เบื้องต้นนี้ใช้ tannic acid เป็นสารแทนนินมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ tannin-SR
และ tannin-GM เนื่องจากมีราคาถูกและมีสมบัติที่ดีในการยับยั้งเชื้อจุลชีพ (Scalbert,1991; Chung et al., 1998) โดยแบ่ง
การทดสอบเป็น 3 ขั้นตอนย่อยดังนี้
การทดสอบการละลาย
เนื่องจากน้้าตาลสดมีองค์ประกอบเป็นโปรตีนร้อยละ 0.02-0.03(เรณุกา แจ่มฟ้า, 2545) ซึ่งสามารถตกตะกอนได้
เมื่อท้าปฏิกิริยากับแทนนินตัวอย่าง ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างปริมาณน้้าตาลสดและปริมาณของ
แทนนินที่ละลายได้ดีและไม่ตกตะกอน โดยควบคุมให้ปริมาตรของน้้าตาลสดเท่ากับ 10.0 มิลลิลิตรแล้วเติมลงในหลอดทดลอง
ที่มีสารแทนนินตัวอย่างหลอดละ 1 5 10 20 40 และ 80 มิลลิกรัม ตามล้าดับ แล้วเขย่าสารละลายด้วยเครื่อง Vortex เป็น
เวลา 1-2 นาที สังเกตการละลายเทียบกับ tannic acid
การวัดความเป็นกรดของน้้าตาลสด
เมื่อเชื้อจุลชีพมีการเจริญได้ดีในน้้าตาลสดจะท้าให้น้าตาลสดเกิดการเน่าเสีย โดยจะมีการผลิตกรดแลคติกขึ้น ใน
ปริมาณมากส่งผลให้น้าตาลสดมีความเป็นกรด ดังนั้นการวัดค่า pH ที่ลดลงสามารถระบุการเน่าเสียของน้้าตาลสดในเบื้องต้น
ได้ ซึ่งมีวิธีการทดลองโดยสรุปดังนี้ เตรียมสารละลายน้้าตาลสดปริมาตร 10 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ
และมี tannin-SR และ tannin-GM ในปริมาณ 1 5 10 20 และ 40 มิลลิกรัมตามล้าดับ แล้วเขย่าสารละลายด้วยเครื่อง
Vortex เป็นเวลา 1-2 นาที ปิดจุกหลอดทดลอง อุ่นใน water bath ที่อุณหภูมิ 37 oC แล้ววัดค่า pH ของสารละลายที่เวลา
0 4 8 12 16 20 24 28 และ 32 ชั่วโมงตามล้าดับ ท้าซ้้าทั้งหมด 3 ครั้งโดยใช้น้าตาลสดที่ไม่เติมสารแทนนินเป็น
negative control และ น้้าตาลสดที่เติม tannic acid เป็น positive control โดยใช้เงื่อนไขของความเป็นกรดที่ค่า pH ≤
4.0 (มีกลิ่นเหม็น มีฟองแก๊ส) แสดงถึงสารตัวอย่างน้้าตาลสดที่เกิดการเน่าเสียแล้ว
การตรวจหาจ้านวนของแบคทีเรียทางอ้อมโดยวิธี Methylene blue reduction test (MBRT)
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเบื้องต้นของ tannin-SR เทียบกับ tannin-GM ในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสด
ด้วยวิธี MBRT นี้ ดัดแปลงมาจากการวั ดคุณภาพของน้้านมและอาหารเหลวต่างๆ (Impert et al., 2002) ซึ่ง ยังไม่เคยมี
รายงานการวิจัย อย่ างชั ด เจนส้ าหรับ การใช้ วิเ คราะห์ คุ ณภาพของน้้ าตาลสด โดยวิ ธีนี้จะ วั ด เวลาที่ ใช้ ใ นการเปลี่ ยนสี ข อง
methylene blue จากสีน้าเงินเป็นไม่มีสีซึ่งเวลาที่ใช้ในการจางลงของสีจะเป็นสัดส่วนผกผันกับจ้านวนแบคทีเรียที่มีในน้้าตาล
สด และมีวิธีการโดยสรุปดังนี้ เตรียมสารละลายน้้าตาลสดปริมาตร 10 มิลลิลิตรในหลอดทดลองที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อและมี
tannin-SR และ tannin-GM ในปริมาณ 1 5 10 20 และ 40 มิลลิลิตร ตามล้าดับ แล้วเขย่าสารละลายด้วยเครื่อง Vortex
เป็นเวลา 1-2 นาที ใช้ปิเปตต์ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อดูด สารละลายสีม่วงของ methylene blue (sterile methylene blue
solution; ละลาย methylene blue tablet 2 เม็ดในน้้ากลั่นที่ต้มเดือดปริมาตร 200 มิลลิลิตร ในขวดรูปกรวยปล่อยให้เย็น
ที่อุณหภูมิปกติปิดด้วยจุกและเก็บในที่พ้นแสง) ใส่ลงในหลอดทดลองหลอดละ 1.0 มิลลิลิตร ปิดด้วยจุกแล้วเขย่าหลอดทดลอง
เบาๆ อุ่นหลอดทดลองใน water bath ที่ปิดฝาป้องกันแสงโดยควบคุมอุณภูมิที่ 37 oC บันทึกเวลาในเปลี่ยนจากสารละลายสี
น้้าเงินเป็นไม่มีสี ที่ 0 4 8 12 16 20 24 28 และ 32 ชั่วโมง ตามล้าดับ ท้าซ้้าทั้งหมด 3 ครั้งโดยใช้น้าตาลสดที่ไม่เติม
สารแทนนินเป็น negative control และ น้้าตาลสดที่เติม tannic acid เป็น positive control
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การวิเคราะห์ทางสถิติ
ใช้โปรแกรม Excel2007 ค้านวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation, SD) ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนด้ วย one-way ANOWA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ P ≤ 0.05 ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS Statistic version 23
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
การเตรียมสารสกัด
การสกัดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ของเปลือกต้นพะยอมและเปลือกผลของมังคุด ได้ผลดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่า สาร
สกั ด ส่วนมากมีลั กษณะเป็ นของแข็ ง สีน้าตาล และสารสกั ดที่ ถู กน้ าไปวิ เคราะห์ ในขั้ นตอนต่ อไปในงานวิ จัยนี้ คื อ สารสกั ด
tannin–SR จากเปลือกต้นพะยอม หนัก 174.55 กรัม (34.91 % w/w) และสารสกัด tannin-GM หนัก 138.20 กรั ม
(27.60 % w/w) ตามล้าดับ
ตารางที่ 1 การเตรียมสารสกัดเปลือกต้นพะยอมและเปลือกผลของมังคุด
พืช/ตัวท้าละลาย
เปลือกต้นพะยอม
แอซิโตน
เอทานอล:น้้า
เปลือกผลมังคุด
แอซิโตน
เอทานอล:น้้า
a

ชนิดของสารสกัด

ลักษณะทางกายภาพ

น้้าหนักของสารสกัด
(กรัม)

ร้อยละโดยน้้าหนักa
(% w/w)

non-tannin-SR
tannin-SR

ของแข็งสีน้าตาล
ของแข็งสีน้าตาลเข้ม

33.61
174.55

6.72
34.91

non-tannin-GM
tannin-GM

ของแข็งสีน้าตาลอมเหลือง
ของแข็งสีน้าตาลเข้ม

25.29
138.20

5.06
27.60

ร้อยละโดยน้้าหนักหนักของสารสกัดเทียบกับน้้าหนักพืชแห้ง 500 กรัม

การวิเคราะห์ประเภทของแทนนิน
การวิเคราะห์ประเภทของแทนนินที่เป็นองค์ประกอบหลักใน tannin-SR และ tannin-GM จากการท้าปฏิกิริยากับรี
เอเจนต์ที่มีความจ้าเพาะชนิดต่างๆและวัดค่า maximum wavelength เทียบกับคุณสมบัติของสารมาตรฐาน (+)-catechin
และ tannic acid ซึ่งเป็นสารมาตรฐานของแทนนินประเภท condensed และ hydrolysable tannins ตามล้าดับ ได้ผลดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมีของสารสกัดแทนนินเทียบกับสารมาตรฐาน
สารแทนนิน
(+)-catechin
(condensed tannin)
tannic acid
(hydrolysable tannin)
Tannin-SR
Tannin-GM

Maximum
การทดสอบกับรีเอเจนต์จ้าเพาะ
wavelength 1% FeCl3
1% gelatin 1% lead acetate
(nm)
282
สารละลายสีเขียว
ตกตะกอน
สารละลายสีแดงอิฐ
และตกตะกอนสี
สีขาว
และตกตะกอน
น้้าตาล
สีน้าตาลอ่อน
270
สีน้าเงินคล้้า และ
ตกตะกอน สารละลายสีแดงคล้้า
ตกตะกอนสีน้าตาล
สีขาว
และตกตะกอนสีด้า
เข้ม
281
สารละลายสีเขียว
ตกตะกอน
สารละลายสีแดงอิฐ
อ่อนและตกตะกอนสี
สีขาว
และตกตะกอน
น้้าตาล
สีน้าตาลอ่อน
284
สารละลายสีเขียวซีด ตกตะกอน
สารละลายสีแดงอิฐ
และตกตะกอนสี
สีขาว
และตกตะกอน
น้้าตาล
สีน้าตาล

bromine water
สารละลายสี เ หลื อ งและ
ตกตะกอนสีน้าตาล
สารละลายสีเ หลื อ งอ่ อ น
ไม่ตกตะกอน
สารละลายสีเ หลื อ งอ่ อ น
และตกตะกอนสีน้าตาล
สารละลายสี เ หลื อ งและ
ตกตะกอนสีน้าตาล

จากตารางที่ 2 พบว่าทั้งสารสกัดtannin-SR และ tannin-GM สามารถท้าปฏิกิริยากับ Fe3+ ไอออนเกิดสารละลายสี
เขียวมีตะกอนสีน้าตาล ท้าปฏิกิริยากั บสารละลายเกลือของโลหะตะกั่ว (1% lead acetate) เกิดสารละลายสีแดงอิฐ มี
ตะกอนสีน้าตาล นอกจากนี้สารสกัดแทนนินทั้ง 2 ชนิดยังตกตะกอนสีขาวกับสารละลายโปรตีน (1% gelatin) โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่ง การเกิด ตะกอนสีเหลืองเมื่อเติมสารละลายน้้าโบรมีน (bromine water) ประกอบกับ การปรากฏค่า maximum
wavelength ของ tannin-SR และ tannin-GM ที่ 281 และ 282 นาโนเมตรตามล้าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับของ (+)-catechin
(maximum wavelengthเท่ากับ 282 นาโนเมตร) อาจเนื่องมาจากอิทธิพลที่โดดเด่นของหน่วยย่อย flavan-3-ol ซึ่งเป็นโคร
โมฟอร์ที่ประกอบขึ้นเป็นพอลิเมอร์ของ condensed tannin (ภาพที่ 2ก) เมื่อพิจารณาถึงผลการทดสอบดังกล่าวแล้วข้างต้น
พบว่าสอดคล้องกับผลการทดสอบของสารมาตฐาน (+)-catechin ดังนั้นในเบื้องต้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ทั้ง tannin-SR และ
tannin-GM มีโครงสร้างทางเคมีหลักเป็นสารประเภท condensed tanninsหรือ proanthocyanidinsโดยผลการวิเคราะห์
ประเภทของแทนนินจากเปลือกผลมังคุด สอดคล้องกับการวิเ คราะห์ที่เ คยมีรายงานมาก่อน (Moosophin et al., 2010;
Zhou et al., 2011) ส่วนประเภทของแทนนินจากเปลือกต้นพะยอมยังไม่เคยมีการรายงานในเอกสารวิชาการมาก่อนหน้านี้

ภาพที่ 2 ก) โครโมฟอร์ favan-3-ol ใน condensed tanninข) ปฏิกิริยาเคมีใน Vanillin assay
(ที่มา; ดัดแปลงบางส่วนจาก Schofield และคณะ (2001))
การวิเคราะห์ condensed tannins ทั้งหมด
จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี เบื้องต้นท้าให้ทราบว่าแทนนินที่เป็นองค์ประกอบหลักในทั้ง tannin-SR และ
tannin-GM เป็นสารประเภท condensed tannin จึงใช้วิธี Vanillin assay ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเฉพาะและนิยมใช้อย่าง
แพร่หลายในการหาปริมาณ condensed tannin ทั้งหมด (total condensed tannins) โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสง
อัลตราไวโอเลตของสารสีแดงที่เกิดจากการท้าปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบ condensed tannin กับ vanillin ในสภาวะกรด
(ภาพที่ 2ข) ซึ่งวิเคราะห์ปริมาณโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ (+)-catechin ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปริมาณ condensed tannins ทั้งหมดใน tannin-SR และ tannin-GM
สมการของกราฟมาตรฐาน
สารแทนนิน
Totaltannins (g eq. catechin / 100 g TE)
y = 0.0071x – 0.0173;
Tannin-SR
10.41 ± 0.20a
R2 = 0.9883
Tannin-GM
8.90 ± 0.54a

ค

Mean ± SD(n= 3), ตัวเลขที่อยู่ภายใต้ตัวอักษร a แสดงถึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)

จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงถึงปริมาณของ total condensed tannin ที่รายงานเป็นปริมาณกรัมสมมูลของ (+)catechin ต่อสารสกัดแทนนิน 100 กรัม (g eq. catechin/100 g TE) พบว่าสารสกัด tannin-SR จากเปลือกไม้พะยอม
(10.41 ± 0.20 g eq. catechin/100 g TE) มีปริมาณ condensed tannin รวมที่สูงกว่าสารสกัด tannin-GM (8.90 ±
0.54 g eq. catechin/100 g TE) ซึ่งได้จากเปลือกผลมังคุดประมาณ 1.16 เท่า ซึ่งถือว่ าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ
ประสิทธิภาพของแทนนินในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสด
ก่อนการศึ กษาประสิท ธิภ าพในการชะลอการเน่ าเสี ย ของน้้ าตาลสด งานวิ จัยนี้ ได้ มีการศึกษาการละลายได้ข อง
tannic acid tannin-SR และ tannin-GM ในปริมาณ 1 5 10 20 40 และ 80 มิลลิกรัมตามล้าดับ ในน้้าตาลสดที่ควบคุม
ให้มีปริมาตรส้าหรับการวิเคราะห์เท่ากับ 10 มิลลิลิตร เท่านั้น พบว่าน้้าตาลสดที่มีการเติมทั้ง tannic acid tannin-SR และ
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tannin-GM ในปริมาณ 80 มิลลิกรัมเท่านั้นที่ไม่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์ในขั้นต่อไปเพราะเกิดตะกอนสีน้าตาลเป็นจ้านวน
มากอาจเนื่องมาจากมีการตกตะกอนของโปรตีน ดั งนั้ นการศึกษาถึ งประสิท ธิภ าพในการชะลอการเน่าเสี ยของน้้าตาลสด
เบื้องต้นในขั้นตอนต่อไปจึงใช้แทนนินตัวอย่างต่อน้้าตาลสดปริมาตร 10 มิลลิลิตรเท่ากับ 1 5 10 20 และ 40มิลลิกรัม
ตามล้าดับ
การวัดความเป็นกรดของน้้าตาลสด
จากการทดสอบความสามารถในการชะลอการเน่าเสีย ของน้้าตาลสดที่มีการเติมสารสกัดแทนนินในปริมาณต่างๆ
ได้แก่ 1 5 10 20 และ 40 มิลลิกรัม โดยการวัดค่า pH ที่ลดลงทุกๆ 4 ชั่วโมง จนกระทั่งถึงเวลา 32 ชั่วโมง พบว่าได้ผลดัง
แสดงในตารางที่ 4 จากตารางที่ 4 พบว่าน้้าตาลสดที่ใช้ส้าหรับวิเคราะห์ (control) มีค่าpH เริ่มต้นเท่ากับ 6.76 ± 0.03
และเมื่อเวลาผ่านไปทุกๆ 4 ชั่วโมงจนกระทั่งถึงเวลาที่ 32 ชั่วโมงน้้าตาลสดจะมีความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นโดยค่า pH จะลดลง
ถึง 3.31±0.01 พร้อมกับการมีกลิ่นเหม็นบูดและเกิดฟองแก๊สบนผิวหน้ าของสารละลายจ้านวนมากแสดงถึงการเน่าเสียอย่าง
รุนแรง จากการวิจัยพบว่าหลอดทดลองที่มีน้าตาลสดโดยปราศจากการเติมสารแทนนินจะเริ่มเกิดการเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นบูด
และเกิดฟองแก๊สที่เวลา 8 ชั่วโมงโดยมีค่า pH เท่ากับ 4.17 ± 0.11 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงก้าหนดให้น้าตาลสดทั้ง ที่เติมหรือไม่
เติมสารสกัดแทนนินที่มีค่าpH ต่้ากว่า~4.17 ± 0.11 ณ เวลาใดๆ เป็นน้้าตาลสดที่เกิดการเน่าเสียแล้ว
ตารางที่ 4 ผลการวัดค่า pH (ค่าเฉลีย ±SD (n=3), P<0.05 เทียบกับ control) ของน้้าตาลสดที่เติม tannic acid tanninSR และ tannin-GM ในปริมาณต่างๆที่เวลา 0-32 ชั่วโมง
ชนิดและปริมาณของ
สารที่เติม

ค่า pH (mean ± SD) ณ เวลาต่างๆ
0h

4h

8h

12 h

16 h

20 h

24 h

28 h

32 h

control
tannic acid 1 มิลลิกรัม
tannin-SR 1 มิลลิกรัม
tannin-GM 1 มิลลิกรัม

6.76±0.03
6.65±0.02
6.64±0.01
6.69±0.02

5.30±0.04
5.63±0.04
5.59±0.02
5.62±0.03

4.17±0.11
4.29±0.03
4.22±0.01
4.28±0.01

3.87±0.04
3.94±0.04
3.84±0.02
3.94±0.06

3.66±0.02
3.73±0.02
3.69±0.01
3.77±0.01

3.54±0.03
3.64±0.02
3.61±0.01
3.64±0.02

3.44±0.03
3.51±0.01
3.43±0.02
3.51±0.02

3.37±0.01
3.43±0.03
3.41±0.02
3.45±0.03

3.31±0.01
3.37±0.01
3.29±0.02
3.36±0.02

tannic acid 5 มิลลิกรัม
tannin-SR 5 มิลลิกรัม
tannin-GM 5 มิลลิกรัม

6.71±0.01
6.67±0.02
6.70±0.02

6.60±0.02
6.48±0.03
5.53±0.02

5.50±0.04
5.28±0.04
5.49±0.02

4.62±0.03*
4.28±0.07*
4.62±0.21*

3.89±0.02
3.77±0.06
3.90±0.02

3.76±0.01
3.70±0.02
3.77±0.01

3.63±0.03
3.56±0.02
3.63±0.02

3.52±0.03
3.46±0.01
3.50±0.02

3.37±0.04
3.36±0.04
3.40±0.03

tannic acid 10 มิลลิกรัม
tannin-SR 10 มิลลิกรัม
tannin-GM 10 มิลลิกรัม

6.69±0.00
6.67±0.02
6.65±0.02

6.62±0.03
6.61±0.01
6.60±0.04

6.39±0.02
6.29±0.04
6.37±0.02

5.54±0.04
5.30±0.03
5.43±0.03

4.44±0.02*
4.32±0.02*
4.35±0.03*

3.96±0.01
3.80±0.02
3.90±0.01

3.84±0.01
3.76±0.02
3.79±0.02

3.63±0.03
3.56±0.02
3.61±0.01

3.47±0.01
3.40±0.01
3.43±0.02

tannic acid 20 มิลลิกรัม
tannin-SR 20 มิลลิกรัม
tannin-GM 20 มิลลิกรัม

6.64±0.02
6.60±0.02
6.59±0.01

6.52±0.02
6.50±0.02
6.52±0.02

6.49±0.02
6.43±0.04
6.48±0.01

5.91±0.01
5.59±0.01
6.56±0.02

4.84±0.04
4.72±0.04
4.76±0.02

4.65±0.02
4.06±0.51
4.52±0.04

4.32±0.02*
4.25±0.01*
4.18±0.02*

4.38±0.02*
3.72±0.03
3.75±0.04

3.54±0.03
3.47±0.02
3.49±0.02

6.63±0.04 6.52±0.03 6.41±0.01
6.51±0.01 6.43±0.03 6.33±0.01
6.55±0.02 6.48±0.01 6.39±0.01
*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเทียบกับ control (P<0.05)

6.12±0.10
5.75±0.03
5.83±0.04

5.84±0.04
5.63±0.03
5.69±0.01

3.35±0.08
5.12±0.06
5.22±0.02

4.87±0.04*
4.52±0.02*
4.69±0.01*

4.34±0.01*
3.90±0.01
3.97±0.04

3.85±0.02
3.62±0.02
3.74±0.03

tannic acid 40 มิลลิกรัม
tannin-SR 40 มิลลิกรัม
tannin-GM 40 มิลลิกรัม

ผลจากการวัดค่า pH ของน้้าตาลสดที่มีการเติม tannic acid (pH 4.29 ± 0.03) tannin-SR (pH 4.22 ± 0.01)
และ tannin-GM (pH 4.28 ± 0.01) ในปริมาณ 1 มิลลิกรัม พบว่าสามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้เพียงแค่ 8
ชั่วโมง ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) เมื่อเทียบกับน้้าตาลสดที่ไม่เติมสารแทนนิน และจะเกิดการเน่าเสียที่
เวลา 12 ชั่วโมง (tannic acid; pH 3.94 ± 0.04, tannin-SR; pH 3.84 ± 0.02, tannin-GM; pH 3.94 ± 0.06) เมื่อมีการ
เติมสารแทนนินทั้ง 3 ชนิดในน้้าตาลสดเพิ่มมากขึ้นเป็น 5 มิลลิกรัม พบว่าทั้งการเติม tannic acid tannin-SR และ tanninGM สามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้นานถึง 12 ชั่วโมง ซึ่งมีค่า pH เท่ากับ 4.62 ± 0.03 4.28 ± 0.07 และ 4.62
± 0.21 ตามล้าดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับน้้าตาลสด (pH 3.87 ± 0.04, ที่
เวลา 12 ชั่วโมง) ที่ไม่เติมสารแทนนินชนิดใดเลย

800

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

จากการเพิ่มปริมาณแทนนินเป็น 2 เท่า จาก 5 มิลลิกรัมให้เป็น 10 มิลลิกรัม พบว่าแนวโน้มในการชะลอการเน่าเสีย
ของน้้าตาลดีมากขึ้น โดยที่น้าตาลสดซึ่งเติม tannic acid (pH 4.44 ± 0.02) tannin-SR (pH 4.32 ± 0.02) และ tanninGM (pH 4.35 ± 0.03) ในปริมาณ 10 มิลลิกรัม สามารถคงอยู่ได้โดยไม่เน่าเสียถึง 16 ชั่วโมง และมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ control (pH 3.66 ± 0.02) เมื่อเพิ่มปริมาณของสารแทนนินชนิดต่างๆขึ้นเป็น 20 มิลลิกรัม
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเติม tannic acid (pH 4.32 ± 0.02) tannin-SR (pH 4.25 ± 0.01) และ tannin-GM (4.18
±0.02) สามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้เพิ่มขึ้นเป็น 24 ชั่วโมง ในขณะที่น้าตาลสดที่ปราศจากการเติมสารแทนนิน
มีค่าความเป็นกรดสูงกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่ค่า pH 3.44 ± 0.03 และเมื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารแทนนินทั้ง 3 ชนิด ต่อการยืดอายุของน้้าตาลสดได้นานถึง 24 ชั่วโมงพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าสารประเภท condensed tannins ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในเปลือกไม้พะยอมและเปลือก
ผลมังคุดมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากันในแง่ของการยับยั้งการสร้างกรดแลคติกของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้้าตาลสด
เมื่อเพิ่มปริมาณของสารแทนนินให้สูงถึง 40 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดที่ใช้ในงานวิจัยนี้ พบว่าน้้าตาลสดที่เติม
tannin-SR ( pH 4.52 ± 0.02) และ tannin-GM (pH 4.69 ± 0.01) ยังคงชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้เพียง 24 ชั่วโมง
ในขณะที่การเติม tannic acid 40 มิลลิกรัม ท้าให้น้าตาลสดคงอยู่โดยไม่เน่าเสียได้นานถึง 28 ชั่วโมง ซึ่งมีค่า pH 4.34 ±
0.01 แสดงให้เห็นว่าสารมาตรฐาน tannic acid ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม hydrolysable tannins มีประสิทธิภาพในการชะลอ
การสร้างกรดแลคติกของแบคทีเรียได้ดีกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อ เทียบกับแทนนินจากเปลือกไม้พะยอม (tannin-SR;
pH 3.90 ± 0.01) และแทนนินจากเปลือกผลมังคุด (tannin-GM; pH 3.97 ± 0.04) ซึ่งมีสารแทนนินกลุ่มหลักประเภท
condensed tannins ผลการวิจัยในเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการเติม tannin-SR และ tannin-GM ในปริมาณ 20 หรือ 40
มิลลิกรัม สามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้ในระยะเวลาสูงสุดที่เท่ากันคือ 24 ชั่วโมง ดังนั้นการยืดอายุของน้้าตาลสด
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ให้ได้นานถึง 24 ชั่วโมง อาจใช้สารสกัดแทนนินจากเปลือกไม้พะยอมหรือเปลือกผลมังคุดเพียงแค่ 20
มิลลิกรัม นอกจากนี้พบว่าน้้าตาลสดที่เติมสารแทนนินทั้ง 3 ชนิด ในทุกๆปริมาณที่เติมจะไม่สามารถคงอยู่โดยไม่เน่าเสียได้ถึง
32 ชั่วโมง
การตรวจหาจ้านวนของแบคทีเรียทางอ้อมโดยวิธี MBRT
นอกจากการประเมินประสิทธิภาพเบื้องต้นในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดที่มีการเติมสารสกัดแทนนินด้วย
การวัดค่าความเป็นกรดที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้น งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธี MBRT เพื่อเป็นการยืนยัน
ผลการประเมินเพิ่มเติม ซึ่งวิธีนี้อาศัยหลักการเปลี่ยนสีของ methylene blue เมื่ออยู่ในสภาวะที่จุลินทรีย์ในน้้าตาลสดมีการ
เจริญเติบโตโดยใช้แก๊สออกซิเจน โดยจะเปลี่ยนจากสีน้าเงินเป็นไม่มีสี (ภาพที่ 3) และเวลาที่ใช้ในการจางลงของสี น้าเงินมาก
แสดงว่าสารแทนนินนั้นๆมีประสิทธิภาพสูงในการชะลอการเน่าเสียของน้้า ตาลสดด้วยการยั้งยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
โดยรวมซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 4
จากภาพที่ 4 แสดงให้ เห็นว่าน้้าตาลสดที่ปราศจากการเติมสารแทนนิน (control) จะเกิด การเน่ าเสียเนื่องจาก
จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตได้ดีโดยใช้เวลาเฉลี่ยในการเปลี่ยนสีของ methylene blue เท่ากับ 5.33 ± 2.30 ชั่วโมง และ
พบว่าน้้าตาลสดที่มีการเติม tannic acid tannin-SR และ tannin-GM ในปริมาณเพิ่มมากขึ้นมีแนวโน้มของการใช้เวลาเพื่อ
เปลี่ยนสีของ methylene blue มากขึ้น หรือมีแนวโน้มในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเติมสารแทนนินที่ 20 และ 40 มิลลิกรัม สามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้ดีกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
(P<0.05) เมื่อเทียบกับ control โดยที่การเติม tannic acid tannin-SR และ tannin-GM ปริมาณ 20 มิลลิกรัม สามารถยืด
อายุของน้้าตาลสดได้นานถึง 25.33 ± 2.30 21.33 ± 2.30 และ 22.67 ± 2.30 ชั่วโมง ตามล้าดับ และ การเติม tannic
acid tannin-SR และ tannin-GM ปริมาณ 40 มิลลิกรัมท้าให้น้าตาลสดอยู่ได้โดยไม่เน่าเสียที่เวลา 26.27 ± 2.30 24.00 ±
0.00 25.33 ± 2.30ชั่วโมง ตามล้าดับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามประสิทธิภ าพการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดด้วยวิธี MBRT
ด้วยการเติม tannin-SR และ tannin-GM ในทุกๆ ปริมาณที่ใช้ในการศึกษาไม่เทียบเท่าสารมาตรฐาน tannic acid
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ภาพที่ 3 ก) การเปลี่ ย นสี ข องน้้ า ตาลสดเมื่ อเติ มสารละลาย methylene blue โดยการท้ า งานของแบคที เ รี ย
(ที่มา; ภาพถ่ายโดยนักวิจัย ); ข) สมการแสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของ methylene blue เมื่อแบคทีมีการ
เจริญเติบโต (ที่มา; ดัดแปลงบางส่วนจากงานของ นวพร ล้้าเลิศกุล (2549))

ภาพที่ 9 ระยะเวลา (Mean ± SD, P<0.05 เทียบกับ control) ในการเปลี่ยนสีของน้้าตาลสด (control) เมื่อมีการเติม
tannic acid tannin-SR และ tannin-GM ในปริมาณ 1 5 10 20 และ 40 มิลลิกรัม
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเติม tannin-SR และ tannin-GM ในทุกๆความเข้มข้น ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากการพิจารณาภาพรวมของการวิเคราะห์ทั้งวิธีวัดความเป็นกรดและวิธี MBRT พบว่ามี
แนวโน้มของประสิทธิภาพในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดไปในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ประสิทธิภาพของการชะลอการ
เน่าเสียจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแทนนิน โดยที่การเติม tannic acid สามารถชะลอการเน่าเสีย
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ของน้้าตาลสดได้ดีกว่า tannin-SR และ tannin-GM และที่ส้าคัญคือการมีประสิทธิภาพเทียบเท่า กันเมื่อใช้ tannin-SR และ
tannin-GM เพื่อชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดในปริมาณ 20 หรือ 40 มิลลิกรัม ซึ่งสามารถยืดอายุของน้้าตาลสดได้ไม่ถึง 28
ชั่วโมงโดยสามารถอยู่ได้ประมาณ 21.33 ± 2.30 – 25.33 ± 2.30 ชั่วโมงจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี MBRT แต่สามารถคง
สภาพอยู่ไ ด้โดยไม่เ น่าเสีย ไม่ เกิน 24 ชั่วโมง จากการวิเคราะห์โดยการวัดค่าความเป็นกรด ซึ่งคุณสมบัติในการยับยั้งการ
ท้างานของจุลินทรีย์ในน้้าตาลสดที่เทียบเท่ากันของ tannin-SR และ tannin-GM นี้อาจเป็นผลมาจากการมีสารองค์ประกอบ
หลักประเภท condensed tannin ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนั่นเอง
สรุปผลการวิจัย
จากการน้าสาร tannin-SR และ tannin-GM ซึ่งเป็นสารสกัดแทนนินที่ได้จากการสกัดเปลือกต้นพะยอมและเปลือก
ผลมังคุดด้วยวิธีการสกัดที่ไม่ซับซ้ อน มาศึกษาโครงสร้างทางเคมี และหาปริมาณของแทนนินทั้ง หมด พบว่าทั้ง tannin-SR
และ tannin-GM ประกอบด้วยแทนนินหลักที่มีโครงสร้างเป็น condensed tannin และมีปริมาณของ total condensed
tannin ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0) เท่ากับ 10.41 ± 0.20 g eq. catechin/100 g TE และ 8.90 ±
0.54 g eq. catechin/100 g TEตามล้าดับ จากการศึกษาความสามารถในการชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดของทั้ง
tannin-SR และ tannin-GM ทั้งจากการวัดความเป็นกรดและจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี MBRT พบว่าการเติมสารสกัดแทนนิน
ทั้ง 2 ชนิด ในปริมาณสูงสุด 40 มิลลิกรัม สามารถยืดอายุของน้้าตาลสดไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้ ดีที่สุด แต่ประสิทธิภาพยังไม่
เทียบเท่าสารมาตรฐาน tannic acid ซึ่งสามารถชะลอการเน่าเสียของน้้าตาลสดได้มากกว่า 24 ชั่วโมง แต่อาจไม่ถึง 28
ชั่วโมง โดยที่สารสกัดแทนนินทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เบื้องต้นผลการวิจัย นี้แสดง
ให้เห็นได้ว่าเปลือกผลมังคุดอาจเป็นแหล่งของสารกันบูด จากธรรมชาติแ หล่งใหม่ที่สามารถใช้ ในการชะลอการเน่าเสียของ
น้้าตาลสดของเกษตรกรแทนการใช้ไม้พะยอมตามภูมิปัญญาชาวบ้านในระหว่างรองน้้าตาลสดจากช่อดอกของต้ นตาลโตนด
เพื่อรักคุณภาพของน้้าตาลสดก่อนน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีคุณภาพในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น หากยังต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมดังนี้
1. หากเปลือกผลของมังคุดสามารถใช้แทนไม้พะยอมได้จริง ควรศึกษาต่อถึงปริมาณน้อยสุดที่ใช้แล้วส่งผลถึง สี และ
รสชาติของน้้าตาลสด ให้น้าตาลสดยังคงมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชนต่างๆที่ได้จากการแปรรูปน้้าตาลสด
เช่น เครื่องดื่มน้้าตาลสด น้้าตาลสดเข้มข้น หรือแม้แต่น้าตาลก้อน
2. ควรศึกษาการเตรียมเป็นสารสกัดผง และลองให้เกษตรใช้จริงและศึกษาวิจัยย้อนกลับจากผลที่เกิดขึ้นว่า จริงๆ
แล้ว แทนนินจากเปลือกผลของมังคุดสามารถใช้แทนพะยอมได้จริงหรือไม่เมื่อประยุกต์ใช้กับวิถีของภูมิปัญญาชาวบ้าน
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ผลของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
Effect ofmalayana powder Compensate Almond powder in Macaron Product
สุจินดา พานิชชัย, จักรพันธ์ คงทอง, ณัฐพงศ์ วังคีรี และ ผกาวดี ภู่จันทร์
สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง เพื่อศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภคและศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
โดยการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
อัตราส่วน 3 ระดับ คือ ผงกระบกร้อยละ 80, 90 และ 100 จากนั้นทาการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยทดสอบจากผู้บริโภคทั่วไป 50 คน พบว่าผลิตภัณฑ์มาการองจากผง
กระบก ร้อยละ 100 ได้รับการยอมรับสูงที่สุดในทุกคุณลักษณะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อ
นาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีใน 100 กรัม พบว่าผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกร้อยละ 100 มีปริมาณ โปรตีนร้อย
ละ 7.07 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 70.44ไขมันร้อยละ16.43 เถ้าร้อยละ 1.31 ความชื้นร้อยละ 4.75 ใยอาหาร Soluble Dietary
Fiber 2.37 กรัมแคลเซี่ยม367.34 มิลลิกรัม และมีพลังงานทั้งหมด 605.78กิโลแคลอรี่
คาสาคัญ: ผงกระบก, ผงอัลมอนด์,มาการอง

Abstract
This research aims to study the ratio of Malayana powder (Wild Almond Powder) use in replacing
almond powder used in producing macarons as well as to study consumers’ acceptance and chemical
compositions buy using Malayana powder (Wild Almond Powder) to replace almond powder in macaron
products in 3 levels of ratio - Malayana powder (Wild Almond Powder) 80%, 90%, and 100 % and see
which quantity of Malayana powder (Wild Almond Powder) was accepted by consumers. After that, the
sense test was conducted in term of testing colors, smells, flavors, textures, and overall preferences. This
test was done among 50 general consumers, it was found that a 100%-Malayana powder macaron got the
most acceptance in every aspects which showed statistically difference as (p≤0.05) when taking this
product to be analyzed for chemical compositions as per 100 grams, it was found that a 100% Malayana
powder macaron contains 7.07% of protein, 70.44% of carbohydrate, 16.43% of fat, 1.31% of ash, 4.75%
of moisture, 2.37% of soluble dietary fiber, and 367.34 milligrams of calcium, and total energy of 605.78
kilocalories.
Keywords: Malayana powder, Almond powder,Macaron
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บทนา
จากกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ให้ความสาคัญกับการหาส่วนผสมอาหารที่มี
คุณภาพจากธรรมชาติมากขึ้น การรับประทานจึงเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินชีวิต ผัก ผลไม้ ธัญพืช สมุนไพร อุดมไปด้วย กาก
ใยอาหารจาก วิตามิน และเกลือแร่ จากธรรมชาติ ปัจจุบันคนหันมาให้ความสาคัญในสุขภาพมากขึ้น มีการเลือกสรรวัตถุดิบที่
มีประโยชน์ต่อร่างกาย นามาปรุงเป็นอาหาร ธัญพืชต่างๆ ที่อุดมด้วยคุณค่า จึงถูกนามาดัดแปลงเป็นอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ต่ างๆ นอกจากนี้ใยอาหารในธั ญพืชยังทาหน้าที่สาคั ญในการนาพาสารต่ างๆ ที่มีโ ทษต่อร่างกายซึ่งเกาะติดอยู่ใ น
บริเวณลาไส้ให้ขับถ่ายออกไป ดังนั้นเส้นใยในธัญพืชจึงมีความสาคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งทางเดินอาหาร
และมะเร็งลาไส้ใหญ่ และจากผลสารวจ พบว่ามาการอง ซึ่งเป็นขนมอบที่เป็นที่นิยมในการบริโภค ต้นกาเนิดของมาการองนั้น
ยังไม่แน่ชัด บ้างก็ว่าถือกาเนิดในคอนแวนต์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 7 บ้างก็ว่ามาจากเชฟขนมอบชาวอิตาเลียนของพระนางคัท
เธอรีนเดอเมดิชี ในศตวรรษที่ 16ฯลฯ แต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบัน ขนมอบทรงกลมหลากสีนี้ก็จะมี กลิ่น สี และรสชาติของมาการ
องนั้นก็กาลังมีความหลากหลายขึ้นเรื่อยๆ โดยนอกจาก รสวนิลลา รสกาแฟ รสเฮเซลนัท รสกุหลาบ และรสดั้งเดิมต่าง ๆ
แล้วยังมีมาการอง รสชาเขียว รสงาดา รสมะนาวฯลฯ ซึ่งได้มาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่กาลังเป็นที่นิยม ที่
ทยอยผลิตออกมาให้บุคคลทั่วไปได้เพลิดเพลินในศตวรรษนี้ด้วย(ชัชรพล และวิสาข์, 2557)
มาการอง เป็นขนมที่มีต้นกาเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส เกิดขึ้นเมื่อปี 1791 จัดว่าเป็นขนมประเภทเมอแรงก์ ชนิดหนึ่ง
เป็นขนมประเภทอบที่มีลักษณะคล้ายโดมแบนๆ รสชาติ ห อมหวานสี สั น สดใส กรอบนอก นุ่ ม ใน มี ไ ส้ ต รงกลางกานาช
(Ganache) มีหลายรสชาติ เช่น ช็อกโกแลต สตรอเบอร์รี่ วานิ ลลา อัลมอนด์ หรือผลไม้ ตามฤดูกาล เป็นต้น เป็นอาหารที่ใช้
รับประทานระหว่างมื้อหรืออาหารว่าง มาการองมีส่วนผสมหลัก ได้แก่ ไข่ขาว น้าตาลทราย กลิ่น สีผสมอาหาร น้าตาลไอซิ่ง
น้า และผงอัลมอนด์(Marechal, 2010) มาการองเป็นที่รู้จักทั่วไป สามารถหาซื้อได้ทั่วภูมิภาค ราคาค่อนข้างสูง (เจตนิพัทธ์
และจักราวุธ, 2556) ผลิตภัณฑ์มาการองมีส่วนผสมของอัลมอนด์ ซึ่งมีราคาแพง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มาการอง โดยการนาธัญพืชของไทยคือเมล็ดกระบก ที่ความคล้ ายคลึงกันกับอัลมอนด์ แต่หาง่าย ราคาถูก และมี
คุณค่าทางโภชนาการ และคุณค่าทางยา กระบกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ IrvingiamalayanaOliv.eaA.Benn. มีเปลือกสีเทา
อ่อนปนน้ าตาล ใบเดี่ ยว เรีย งสลับ ผิวเกลี้ย ง ดอกขนาดเล็ ก มี ขนนุ่ ม มี ลักษณะผลกลมรี ทรงกล้ วยไข่ ขนาดใกล้ เคีย งกั บ
มะม่วงกะล่อนขนาดเล็ก ผลอ่อนสีเขี ยว เมื่อแก่จะเข้ มขึ้น สุกเป็นสีเหลื องอมเขียว เนื้อเละ เมล็ดแห้ง (ราชบัณฑิตยสถาน ,
2547) เมล็ดกระบก ใน 100 กรัม ประกอบด้วยไขมันร้อยละ 66.78, คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 9.07, โปรตีนร้อยละ 3.40, ธาตุ
เหล็ก 61.43 มิลลิกรัม และแคลเซี่ยม 103.30 มิลลิกรัม ความชื้นร้อยละ 2.08 (พาณี, 2553)
ผู้วิจัยจึงคิดค้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาการอง เพื่อให้ได้มาการองที่มีต้นทุนในการผลิตลดลง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์มาการอง
วัสดุและอุปกรณ์
1. วัตถุดิบ
1.1 ผงอัลมอนด์ ตราHeritage
1.2 ไข่ไก่ เบอร์ 0
1.3 น้าตาลไอซิ่ง ตราลิน
1.4 น้าตาลทราย ตรามิตรผล
1.5 ผงโกโก้ ตราทิวลิป
1.6 น้า
1.7 เมล็ดกระบก
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2. อุปกรณ์
2.1 เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ Vibraรุ่น DJ-3000E, Japan
2.2 เตาอบไฟฟ้า ยี่ห้อ Infrared food ovanรุ่น GB4706.39 – 2003, Japan
2.3 เครื่องปั่นยี่ห้อ MALLORY รุ่น CS-6600A, Taiwan
2.4 อุปกรณ์สาหรับการผลิตมาการอง
2.5 อุปกรณ์สาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัส
วิธีการดาเนินงานวิจัย
1. การเตรียมผงกระบก
เตรียมผงกระบก โดยคัดเลือกเมล็ดกระบกที่มีคุณภาพดี ใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ Vibraรุ่น DJ-3000E, Japan ชัง่
เมล็ดกระบก 1,000 กรัม ใส่ถาดเกลี่ยบาง ๆ อบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องอบไฟฟ้ายี่ห้อ Infrared food
ovanรุ่น GB4706.39 – 2003, Japan เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นพักไว้ให้เย็นแกะเปลือกออก นาเมล็ดกระบกที่ผ่านการอบ มา
ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นยี่ห้อ MALLORY รุ่น CS-6600A เป็นเวลานานนาน 5 นาทีหรือ จนละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงร่อน
แป้ง ความละเอียด20 Mesh จะได้ผงกระบก ทาการเก็บใส่ภาชนะบรรจุชนิดโพลีเอทิลีน(Polyethylene, PE)ทาการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง(30 องศาเซลเซียส)
2. การศึกษาการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
2.1 การคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์มาการอง
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบของมาการองจากสูตรพื้นฐาน 3ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 พล,2557ตัวอย่างที่ 2นิดา
,2556ตัวอย่างที่ 3 คุณไหม,2555ทดลองสูตรผลิตมาการองตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าว จากนั้นนาผลิตภัณฑ์มา
การองทั้ง 3ตัวอย่าง มาทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Hedonic Scaling(9
Scales) พิจารณาทางด้านลักษณะ ปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบ โดยใช้ผู้ทดสอบทั่วไป 50 คน ให้คะแนน
ความชอบผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9 (1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 5 = เฉย ๆ, 9 = ชอบมากที่สุด ) (Chamber and Wolf, 1996) เพื่อ
คัดเลือกสูตรมาการองที่ได้รับคะแนนความชอบสูงสุด
2.2 การศึกษาอัตราส่วนของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
การผลิตผลิตภัณฑ์มาการองโดยใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์โดยใช้อัตราส่วนผงกระบก 3 ระดับ คือ ร้อยละ 80, 90 และ
100 โดยน้าหนักของผงอัลมอนด์ นาผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ทั้ง 3ตัวอย่าง มาทดสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Hedonic Scaling (9 Scales) พิจารณาทางด้านลักษณะ ปรากฏ
สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบทั่วไป 50 คน ให้คะแนนความชอบผลิตภัณฑ์มาการองจาก
ค่า 1-9 (1 = ไม่ชอบมากที่สุด, 5 = เฉย ๆ, 9 = ชอบมากที่สุด ) เพื่อคัดเลือกสูตรผลิตภัณฑ์มาการองที่ได้รับคะแนนความชอบ
สูงสุด
3 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ผลิตภัณฑ์มาการองสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ที่ได้รับคะแนนความชอบสูง
ที่สุดมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ โปรตีนไขมันความชื้นเถ้า และแคลเซี่ยม ตามวิธีการ (AOAC, 2012)พลังงาน ตาม
วิธีการ (Based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand,1stEdition, 2003)ใยอาหารsoluble
Dietary Fiber ตามวิธีการ (AOAC, 2010) และ คาร์โบไฮเดรต ตามวิธีการ (Based on Compendium of Methods for
Food Analysis Thailand,1stEdition, 2003)
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ Randomized complete block design
(RCBD) สาหรับทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสและวางแผนการทดสอบแบบ Completely randomized design (CRD)
สาหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เนื้อสัมผัส และค่าสี นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
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variance,ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test(DMRT) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัย
1. ผลการเตรียมผงกระบก
จากการเตรียมผงกระบก โดยคัดเลือกเมล็ดกระบกที่มีคุณภาพดี ใช้เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อ Vibraรุ่น DJ-3000E,
Japan ชั่งเมล็ดกระบก 1,000 กรัม ใส่ถาดเกลี่ยบางๆ อบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นพักไว้ให้
เย็นแกะเปลือกออก นาเมล็ดกระบกที่ผ่านการอบ มาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นยี่ห้อ MALLORY รุ่น CS-6600A เป็น
เวลานานนาน 5 นาที จนละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงร่อน 20 Mesh จะได้ผงกระบกโดยมีองค์ประกอบทางเคมีดังนี้ เมล็ด
กระบก ใน 100 กรัม ประกอบด้วยไขมันร้อยละ 66.78, คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 9.07, โปรตีนร้อยละ 3.40, ธาตุเหล็ก 61.43
มิลลิกรัม, แคลเซีย่ ม 103.30 มิลลิกรัม และความชื้นร้อยละ 2.08 (พาณี, 2553)
2. ผลการศึกษาการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
2.1 ผลการคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์มาการอง
จากการทดลองผลิตภัณฑ์มาการองพื้นฐาน 3 ตัวอย่าง จากนั้นทาการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางประสาท
สัมผัส โดยพิจารณาทางด้านลักษณะ ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวมของผลิตภัณฑ์มาการองต้นแบบ
ดังกล่าว พบว่าผลิตภัณฑ์มาการองสูตรพื้นฐานสูตรที่ 1 มีคุณลักษณะทุกด้านได้รับการยอมรับสูงที่สุด แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์มาการองสูตรพื้นฐาน
คุณลักษณะ
ตัวอย่างที่1
8.06 ± 0.11a
8.06 ± 0.11a
7.88 ± 0.13a
7.86 ± 0.14a
7.88 ± 0.15a
8.52 ± 0.07a

ผลิตภัณฑ์มาการองสูตรพื้นฐาน
ตัวอย่างที่ 2
7.16 ± 0.13b
7.22 ± 0.13b
6.92 ± 0.13b
7.18 ± 0.12b
7.18 ± 0.12b
7.24 ± 0.13b

ตัวอย่างที่ 3
6.54 ± 0.11c
6.62 ± 0.13c
6.48 ± 0.11c
6.30 ± 0.11c
6.28 ± 0.11c
6.32 ± 0.11c

ลักษณะที่ปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ :
*ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบโดยผู้ทดสอบ 50 คน
**ตัวอักษรที่แตกต่างกันบนค่าเฉลี่ยแสดงถึงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยในแนวนอนทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)
2.2 ผลการศึกษาอัตราส่วนของการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
จากการทดลองการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
โดยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มาการองที่
ได้รับคะแนนยอมรับสูงสุด (สูตรที่ 1) จากข้อ 2.1 มาทดสอบโดยการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในผลิตภัณฑ์มาการอง
เป็นจานวน 3 ตัวอย่าง ด้วยอัตราส่วน3 ระดับ คือ ร้อยละ 80 90 และ 100 โดยพิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม จากการทดสอบประสาทสัมผัส พบว่า ผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทน
ผงอัลมอนด์ตัวอย่างที่ 3 (ร้อยละ 100)ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบรวม
จากผู้ทดสอบสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ตัวอย่างที่1(ร้อยละ
80)และ
ผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ตัวอย่างที่ 2(ร้อยละ 90) (p≤0.05) ตามลาดับ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบโดยรวมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์มาการองมาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์
คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์
ผงกระบก ร้อยละ80
ผงกระบก ร้อยละ90
ผงกระบก ร้อยละ100
b
b
6.52 ± 0.17
6.72 ± 0.19
7.92 ± 0.15a
6.56 ± 0.16b
6.78 ± 0.17b
8.02 ± 0.12a
5.98 ± 0.14b
6.24 ± 0.12b
7.80 ± 0.15a
6.54 ± 0.17b
6.192 ± 0.17b
7.96 ± 0.12a
6.46 ± 0.17b
6.88 ± 0.17b
8.38 ± 0.09a
6.66 ± 0.14c
7.08 ± 0.15b
8.70 ± 0.07a

ลักษณะที่ปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ:
**ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบโดยผู้ทดสอบ 50 คน
***ตัวอักษรที่แตกต่างกันบนค่าเฉลี่ยแสดงถึงความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยในแนวนอนทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p≤0.05)
3. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
ผลิตภัณฑ์มาการองสูตรพื้นฐานและผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ที่ได้รับคะแนนความชอบสูง
ที่สุดมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ความชื้นเถ้าพลังงานใยอาหาร Soluble Dietary Fiber
และแคลเซี่ยมแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์มาการอง
คุณภาพทางเคมี

ผลิตภัณฑ์มาการองสูตรพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบก
ทดแทนผงอัลมอนด์ร้อยละ 100
7.07
70.44
16.43
1.31
4.75
605.78
2.37
367.34

โปรตีน
11.18
คาร์โบไฮเดรต
64.80
ไขมัน
15.52
เถ้า
1.60
ความชื้น
6.90
พลังงาน
583.28
ใยอาหาร (Soluble Dietary Fiber)
0.58
แคลเซี่ยม(Ca)
704.64
หมายเหตุ:
* บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขากรุงเทพฯ (Central Laboratory(Thailand)Co.,Ltd.)Bangkok
Branch.
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สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาการองโดยใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ในอัตราส่วน 3 ระดับ คือ ผงกระบกร้อยละ

80, 90 และ 100 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม
โดยทดสอบจากผู้บริโภคทั่วไป 50 คน พบว่าผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกร้อยละ 100 ได้รับการยอบรับสูงที่สุดในทุก
คุณลักษณะ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พจนีย์และคณะ (2556) ได้
ทาการศึกษาเรื่องคุกกี้เมล็ดกระบก โดยใช้เมล็ดกระบกทดแทนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ระดับร้อยละ25, 50, 75 และ100
จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าการทดแทนร้อยละ 100 ได้รับการยอมรับสูงสุด เมื่อนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมีใน 100 กรัม พบว่าผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกร้อยละ 100 มีปริมาณ โปรตีน ร้อยละ 7.07 คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ
70.44ไขมันร้อยละ16.43 เถ้า ร้อยละ 1.31 ความชื้น ร้อยละ 4.75 ใยอาหาร Soluble Dietary Fiber 2.37 กรัมแคลเซี่ยม
367.34 มิลลิกรัม และมีพลังงานทั้งหมด 605.78 กิโลแคลอรี่ จากการศึกษา พบว่าผลิตภัณฑ์มาการองมีแคลเซี่ยมในปริมาณ
สูง ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ผงกระบกทดแทนผงอัลมอนด์ เนื่องจากในเนื้อเมล็ดกระบกมีแร่ธาตุ เช่ น แคลเซี่ยมในปริมาณสูง
(พาณี, 2553) และผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบกให้พลังงานสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นรินทรา (2545)ได้ทาการศึกษา
เรื่องสารอาหารและสารต่อต้านคุณค่าทางโภชนาการในเมล็ดมะกิ้งและกระบกและการนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์คุกกี้ พบว่าเมล็ด
กระบกเป็นพืชที่ให้พลังงานสูง

ภาพที่ 1 ผงกระบก

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์มาการองจากผงกระบก
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
The Development of Brownie Product Made from Homnin Black-Rice Flour
กมลชนก กล่่าเทพ, ประภาวดี โตอุ่น และผกาวดี ภูจ่ ันทร์
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
email :Pakawadee@psru.ac.th

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมนิลที่เหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้ง
ข้าวหอมนิล เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภค และศึกษาองค์ประกอบทางเคมี โดยทาการใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้ง
สาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่ปริมาณ 3 ระดับ คือ แป้งข้าวหอมนิล ร้อยละ 65, 70 และ 75 ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จาก
แป้งข้าวหอมนิลให้เป็นที่ยอมรั บของผู้บริโภค จากนั้นทาการทดสอบทางประสาทสัมผัส ทางด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่ น
รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่าผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 75 ได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคทุกคุณลักษณะสูงสุด มีความแตกต่างกันทางนัยสาคัญ (p≤0.05) เมื่อนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 75 ใน 100 กรัม มีปริมาณโปรตีนร้อยละ
7.83 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 52.13 ไขมันร้อยละ 19.92 เถ้าร้อยละ 1.58 ความชื้นร้อยละ 18.54 ใยอาหาร (lnsoluble
dietary fiber) 10.40 กรัม โอเมก้า6 1,035 มิลลิกรัมและมีพลังงานทั้งหมด 598.4 กิโลแคลอรี่
ค่าส่าคัญ: ผลิตภัณฑ์บราวนี่, แป้งข้าวหอมนิล, แป้งสาลี
Abstract
This study aims to investigate the ratio of the appropriate amount of Homnin black-rice flour for
making brownies, the product recognition among the customers and the product’s chemistry
components. The study was conducted by replacing wheat flour in brownies with Homnin black-rice flour
in three levels: 65%, 70% and 75%. Then, the product was developed to reach the customers’
recognition and tested its senses such as appearance, color, smell, taste, texture and overall satisfaction.
It was finally found that brownie with 75% of Homnin black-rice flour was recognized most in every
aspect with statistical significance of .05 (p≤0.05). When the product was examined its chemistry
components, it was found that the 100-gram brownie made from 75% Homnin black-rice flour contained
7.83% of protein, 52.13% of carbohydrate, 19.92% of fat, 1.58% of ash, 18.54% of moisture, 10.40% of
insoluble dietary fiber, 6.1035 milligram of omega and 598.4 kilocalories of food energy.
Keywords: Products brownies, Hom Nin Rice flour, Wheat flour
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บทน่า
ข้าวเป็นอาหารหลักเพื่อการดารงชีวิตของประชากร ข้าวคือแหล่งรวมของสาร คาร์โบไฮเดรต ที่ให้พลังแก่ร่างกาย
สามารถประกอบกิจการต่างๆได้ตามปกติ ความจริงข้าวประกอบด้วยสารอาหารตามหลักทางโภชนาการค่อนข้างครบถ้วน มี
ทั้งโปรตีน ไขมัน เกลือแร่ ใยอาหาร และคาร์โบไฮรเดรต (สายสนม,2551) ข้าวหอมนิลเป็นข้าวที่ได้รับการพัฒนาสายพันธ์
ขึ้นมาจากข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวหอมนิล ประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายหลายชนิด เช่น โปรตีน ธาตุ
เหล็ก วิตามินอี วิตามินบี และแอนโทไซ-ยานิน (anthocyanin) และโปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanidin) ซึ่งมีคุณสมบัติ
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง จึงมีส่วนช่วยบาบัดโรคต่างๆ เช่น โรคที่เกี่ยวกับการทางานของหัวใจ การมองเห็น
ระบบประสาท และสมอง เป็ นต้ น(ณั ฐภูมิ , 2550) ในปัจจุบันมีการนาสารสกัด จากข้าวหอมนิล ไปใช้เป็ นส่ว นประกอบใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่การนาไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปยังคงมีอยู่น้อย
เนื่องจากปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความนิยมบริโภคอาหารและขนมของชาวต่างชาติมากขึ้น และมีการนาเอาอาหาร ขนม
ของชาวตะวันตกเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ขนมบราวนี่ เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อีกชนิดหนึ่งที่มี
ความนิยมในการบริโภคจากแป้งสาลี ไขมัน ไข่ น้าตาล ซึ่งเป็นสารอาหารที่ทาให้เกิดพลังงานแก่ร่างกาย(บุปผา, 2557) และมี
คุณค่าทางโภชนาการ ผู้วิจัยจึงได้นาข้าวหอมนิลมาทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าวหอมนิล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมนิลที่เหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บราวนี่
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
วัสดุและอุปกรณ์
1. วัตถุดิบและอุปกรณ์
1.1 วัตถุดิบ
1.1.1 แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราบัวแดง
1.1.2 น้าตาลทรายแดงตรามิตรผล
1.1.3 น้าตาลทรายป่นตราลิน
1.1.4 ไข่ไก่เบอร์ 3
1.1.5 ดาร์กช็อกโกแลตชนิดไม่หวานตราทิวลิป
1.1.6 ผงโกโก้ ตราทิวลิป
1.1.7 เนยสดชนิดเค็มตราออร์คิด
1.1.8 วานิลลาตราวินเนอร์
1.2 อุปกรณ์
1.2.1 เครื่องชั่งดิจิตอล ยี่ห้อVibra รุ่น Kenwood รุ่น (DJ-3000E, Japan)
1.2.2 เตาอบไฟฟ้า ยี่ห้อInfrareed food ovanรุ่น (GB4706.39 - 3000, Japan)
1.2.3 อุปกรณ์สาหรับการผลิตบราวนี่
1.2.4 อุปกรณ์สาหรับการทดลองทางประสาทสัมผัส
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วิธีการด่าเนินงานวิจัย
1. การเตรียมแป้งข้าวหอมนิล
การเตรียมแป้งข้าวหอมนิลโดยนาข้าวหอมนิลมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จากนั้นนามา
บดลดขนาดให้เป็นแป้ง (Flour) ด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ ชาร์ป รุ่น EM-44A และนามาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 90 Mesh
จะได้แป้งจากข้าวหอมนิลเนื้อเนียนละเอียดและทาการเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติกซิปล็อคชนิดโพลีเอทิลี (Polyethylene; PE)ทา
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง(30 องศาเซลเซียส)
2. การศึกษาวิธีการพัฒนาการใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่
2.1 ผลการคัดเลือกสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์บราวนี่
คัดเลือกผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน จากสูตร 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1(นวณัฐ, 2555)ตัวอย่างที่ 2 (ระพี
พรรณ, 2555)ตัวอย่างที่ 3 (พุทธบุตร, 2553) ทดลองผลิตบราวนี่ตามวิธีการของการผลิตภัณฑ์สูตรพื้นฐาน ดังกล่าว จากนั้น
นาผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน3 ตัวอย่าง มาทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บราวนี่ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบ
แบบ (9–Hedonic Scale Test) พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ ลักษณะเนื้ อสัมผั ส และความชอบ
โดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบ จานวน 50 คนให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์บราวนี่จากค่า 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9= ชอบมาก
ที่สุด) (Chamber and Wolf,1996) เพื่อคัดเลือกสูตรของผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐานที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุด
2.2 ผลการศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวหอมนิลที่เหมาะสมต่อการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่
การผลิ ตผลิต ภัณฑ์บ ราวนี่ โดยพั ฒนาสู ตรผลิ ตภัณฑ์ จากบราวนี่สู ตรพื้นฐาน โดยใช้ข้าวหอมนิ ล ในปริมาณร้อยละ
65,70 และ 75 เป็นจานวน 3 ตัวอย่าง จากนั้นนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ ทั้ง 3 ตัวอย่างมาทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บราวนี่
ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ (9–Hedonic Scale Test) พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบ จานวน 50 คนให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์ บราวนี่ จากค่า 1-9
(1=ไม่ชอบมากที่สุด 9= ชอบมากที่สุด) (Chamber and Wolf,1996) เพื่อคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่ได้รับคะแนน
ความชอบสูงสุดสาหรับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
3. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
นาผลิ ต ภั ณฑ์ บ ราวนี่ สู ต รพื้ นฐานและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากแป้ ง ข้ า วหอมนิ ล ที่ ไ ด้ รั บ คะแนนความชอบสู ง สุ ด มาศึ กษา
องค์ประกอบทางเคมีได้แก่ โปรตีนไขมันความชื้นเถ้าและโอเมก้า6(Omega 6) ตามวิธีการ (AOAC, 2012)พลังงาน ตามวิธีการ
(Based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand)ใยอาหาร (Insoluble Dietary Fiber) ตามวิธีการ
(AOAC, 2010) และคาร์โบไฮเดรต ตามวิธีการ (Based on Compendium of Methods for Food Analysis Thailand)
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเ คราะห์ ข้ อมู ล ทางสถิติ โ ดยใช้ แ ผนการทดลองแบบสุ่ มบล็ อกสมบู รณ์ Randomized complrteblokdesign,
(RCBD) สาหรับทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสและวางแผนการทดสอบแบบ Completely randomized desingn(CRD)
สาหรับ การวิ เคราะห์องค์ ประกอบทางเคมี เนื้อสัมผัส และค่ าสี นาข้อมูล ที่ไ ด้มาวิเ คราะห์ความแปรปรวน ( Analysis of
variance,ANOVA) เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple ranget test (DMRT) โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัย
1. ผลการเตรียมแป้งข้าวหอมนิล
จากการเตรียมแป้งข้าวหอมนิลโดยนาข้าวหอมนิลมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที จากนั้น
นามาบดลดขนาดให้เป็นแป้ง (Flour) ด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์ ชาร์ป รุ่น EM-44A และนามาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 90
Mesh จะได้แป้งจากข้าวหอมนิลที่มีลักษณะเป็นสีม่วงเทาและมีเนื้อสัมผัสที่เนียนละเอียด แป้งข้าวหอมนิลที่ได้มีคุณค่าทาง
โภชนาการ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวหอมนิล
สารอาหารของข้าวหอมนิล
Nutritioonallnformation of un-milled Hom-nin(Black) Rice
สารอหารจากพืช Phytonutrients
โปรตีน Protein
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน Complex carbohydrate
แป้งอะมัยโลสAmylose Content
อะมัยโลเป็กตินAmypectin
ไขมันโอเมก้า-3 Omaga -3 (Fat)
เส้นใยอาหารที่ย้อยได้ Digesfible fiber
โซเดียม Sodium
เหล็ก lron
สังกะสี zinc
ทองแดง copper
แคลเซียม calium
โพแทสเซียม Potassium
วิตามิน บี1 vitamin B1
วิตามิน บี2vitaminB2
วิตามิน บี3 vitamin B3
วิตามิน บี6 vitamin B6
กรดโฟลิกFolicacid
สารต้านอนุมูลอิสระ AntioxidantsBioflavonoids.anthocyaniin,(cyaniding,peonidin),proanthocyanidin(procyanidin)
and vitamin E
ที่มา : *ศูนย์การเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงนวชีวัน. (2555).

หน่อย Unit
10-12.5%
70-80%
7-16%
80.57%
1-2%
2-10%
0.001%
2.25-3.26%
2.9 ml/100 g
0.1 ml/100 g
4.2 ml/100 g
20ml/100 g
0.34ml/100g
0.05ml/100g
4.7ml/100g
0.62ml/100g
339.4 micro-g/100g
293 micro-mol/100g

2. ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
2.1 ผลการคัดเลือกสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์บราวนี่
จากการทดลองผลิ ตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน 3 ตัวอย่างจากนั้นท าการทดสอบคุณภาพทางประสาทสั มผัส โดย
พิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่ น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมของผลิต ภัณฑ์ บราวนี่ พื้นฐานดังกล่าว
พบว่าผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐานตัวอย่างที่ 1มีคุณลักษณะทุกด้านได้รับการยอมรับสูงสุดแสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน
คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์บราวนี่
ตัวอย่างที่ 1
8.12±0.11a
7.86±0.12a
8.10±0.12a
8.08±0.11a
8.34±0.11a
8.54±0.09a

ผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์บราวนี่
ตัวอย่างที่ 2
7.06±0.12b
7.26±0.13b
7.26±0.14b
6.90±0.14b
7.14±0.14b
7.04±0.11b

ลักษณะที่ปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ :
*ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 50 คน
**ตัวอักษรที่ไม่เหมือนแนวนอน คือ แตกต่างกันทางสถิติมีในสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ผลิตภัณฑ์บราวนี่
ตัวอย่างที่ 3
6.64±0.12c
6.74±0.12c
6.78±0.14c
6.92±0.13b
6.66±0.14c
7.06±0.11b

2.2 ผลการศึกษาปริมาณแป้งข้าวหอมนิลที่เหมาะสมต่อการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์บราวนี่
จากการทดลองผลิต ภัณฑ์บ ราวนี่จากแป้ง ข้าวหอมนิ ลโดยพัฒนาจากสูตรที่ได้รั บคะแนนการยอมรับ สูงสุ ด จากข้อ 2.1 มา
พัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ โดยการทดแทนแป้งข้าวหอมนิล ในปริมาณ3 ระดับ คือ แป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 65, 70 และ 75
จากนั้นทาการทดสอบคุ ณภาพทางประสาทสัมผั ส โดยพิ จารณาทางด้ านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสั มผั ส และ
ความชอบโดยรวม ของผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล พบว่า ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล ตัวอย่างที่ 3 (แป้ง
ข้าวหอมนิ ลร้อยละ 75) ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวมจากผู้
ทดสอบสูงสุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลตัวอย่างที่ 1 (แป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 65) และผลิตภัณฑ์บ
ราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลตัวอย่างที่ 2 (แป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 70) (p≤0.05) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
ผลิตภัณฑ์บราวนี่จาก
ผลิตภัณฑ์บราวนี่จาก
ผลิตภัณฑ์บราวนี่จาก
แป้งข้าวหอมนิล
แป้งข้าวหอมนิล
แป้งข้าวหอมนิล
ร้อยละ65
ร้อยละ 70
ร้อยละ75
b
b
6.72±0.14
6.48±0.12
7.74±0.12a
6.50±0.14b
6.60±0.14b
7.52±0.10a
6.92±0.15b
6.84±0.17b
7.68±0.13a
7.04±0.17b
7.14±0.13b
7.80±0.13a
6.74±0.16b
6.60±0.14b
7.58±0.14a
7.30±0.12b
7.26±0.13b
8.56±0.11a

ลักษณะที่ปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ :
* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 50 คน
** ตัวอักษรที่ไม่เหมือนแนวนอน คือ แตกต่างกันทางสถิติมีในสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)
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3. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน และทาการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 75 แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 75ใน 100 กรัม
คุณภาพทางเคมี

ผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล
ร้อยละ 75
7.83 g.
52.13 g.
19.92 g.
1.58 g.
18.54 g.
598.4 Kcal.
10.40 g.
1035.24 mg.

โปรตีน
7.73 g.
คาร์โบไฮเดรต
52.46 g.
ไขมัน
20.03 g.
เถ้า
1.35 g.
ความชื้น
18.43 g.
พลังงาน
601.3 Kcal.
ใยอาหาร
6.69 g.
โอเมก้า6
1136.23 mg.
หมายเหตุ :
* บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขากรุงเทพฯ (Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.)
Bangkok Branch.
สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล โดยทาการใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีในปริมาณ 3
ระดับ คือ แป้งข้าวหอมนิล ร้อยละ 65, 70 และ 75 ทาการทดสอบทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
ลักษณะเนื้ อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่ าผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิล ร้อยละ 75 ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภคทุกคุณลักษณะสูงสุด เมื่อนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์บราว
นี่จากแป้งข้าวหอมนิลร้อยละ 75 ใน 100 กรัม มีปริมาณโปรตีนร้อยละ 7.83 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 52.13 ไขมันร้อยละ
19.92 เถ้าร้อยละ 1.58 ความชื้นร้อยละ 18.54 ใยอาหาร (lnsoluble dietary fiber) 10.40 กรัม โอเมก้า6 1,035 มิลลิกรัม
และมีพลังงานทั้งหมด 598.4 กิโลแคลอรี่ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลมีใยอาหารปริมาณสูง เนื่องจากข้าวหอมนิล
นอกจากมี ส ารอาหาร วิ ต ามิ น และแร่ ธาตุ แล้ วข้ าวหอมนิ ล ยั ง มี ใ ยอาหารปริ มาณสู ง (อั จฉราพรและคณะ, 2555) จาก
การศึกษาของ (อภิชาตและอัจฉราพร, 2553) เรื่อง ข้าวเหนียวพันธุ์ลืมผัว : พันธุกรมอนุรักษ์เพื่อคุณค่าโภชนาการ พบว่าข้าว
หอมนิลมี โอเมก้า6 ในปริมาณสูง
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ภาพที่ 1 แป้งข้าวหอมนิล

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลีร้อยละ 75
ข้อเสนอแนะ
ระหว่ างการเก็ บ รั กษาผลิ ต ภัณฑ์ บ ราวนี่จากแป้ ง ข้าวหอมนิล ทดแทนแป้ ง สาลี อาจจะมี ลักษณะปรากฏที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ของผู้บริโภค เช่น การเกิดกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจมาจากความชื่นและการเสื่อมเสียทางเคมี
และสาเหตุ อื่นๆในระหว่างการเก็บรักษา ดังนั้นจึง อาจจะมีการนาวิธีการถนอมอาหารแบบอื่ นๆ เข้ามาประยุกต์ ใช้ การเก็ บ
รักษาผลิตภัณฑ์บราวนี่ที่ใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งสาลี เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บราวนี่ต่อไป
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ผลของการใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตกึ่งสาเร็จรูป
Effect of Red Jasmine rice flour per cup of tart, semi-finished products
วรรณวิศา ตุ่นป่า, วราภรณ์ หาพล้อย, ศุภกิตติ์ คาลือและผกาวดี ภู่จันทร์*
หลักสูตรคหกรรมศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต เพื่อ
ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี และศึกษาส่วนประกอบ
พื้นฐาน โดยการใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้ งสาลีในผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต อัตราส่วน3 ระดับ คือ แป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิแดง ร้ อยละ 30 40 และ 50 จากนั้ นทาการทดสอบทางประสาทสั มผัสทางด้านลั กษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ 50 ได้รับการ
ยอมรับจากผู้บริโภคทุกคุณลักษณะสูงสุด มีความแตกต่างกันทางนัยสาคัญ (p≤0.05) เมื่อนาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าว
กล้องหอมมะลิแดง ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ
50 ใน 100 กรัม มีคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 72.77 โปรตีนร้อยละ 9.96 ไขมันร้อยละ 9.60 ความชื้นร้อยละ 6.55 เถ้าร้อยละ
1.12ใยอาหาร (Insoluble Dietary Fiber)8.00 กรัม สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) 52.96 มิลลิกรัมและมีพลังงาน
ทั้งหมด 503.72กิโลแคลอรี
คาสาคัญ:ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต, แป้งข้าวกล้องหอมแดง, แป้งสาลี

Abstract
This research aims to investigate the ratio of the appropriate amount of red brown jasmine-rice
flour for makingreadymadetart cups, the customers’ accepted toward the usage of red brown jasmine-rice
flour instead of wheat flour and the product’sproximate composition. The study was conducted by
replacing wheat flour in cup of tart with red brown jasmine-rice flour in three levels: 30%, 40% and 50%.
Then, the product was tested it on appearance, color, odour, taste, touch and alloflik satisfactionquantity.
It was found that a readymade tart cup with 50% of red brown jasmine-rice flour was acceptance at the
high end in every aspect with statistical significance of .05 (p≤0.05). When the product was examined for
its proximate composition, it was found that the 100-gram readymade tart cup made from 50% red
brown jasmine-rice flour contained of carbohydrate, 72.77% of protein, 9.96% of fat, 9.60% of moisture,
6.55% of ash, 1.12% of insoluble dietary fiber, 8.00% of antioxidants, 52.96 mg andof food energy, 503.72
kilocalorie
Keywords:Tart cup product, red brown jasmine-rice flour, wheat flour
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บทนา
ข้าวเป็นอาหารหลักเพื่อการดารงชีวิต ข้าวขาวหรือขาวขัดสีเป็นแหล่งของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก
และมีสารอาหารประเภทอื่นๆ เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และใยอาหารเพียงเล็กน้อย (สายสนม, 2551) ข้าวกล้องคือข้าวที่มี
การกะเทาะเปลือกหรือแกลบออกเพียงชั้นเดียว ทาให้ส่วนของเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวยังคงอยู่ครบถ้วน ทาให้ข้าวกล้อง
มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มี วิต ามิ นอี เกลือแร่ และใยอาหารมากกว่าข้าวขาว (สิท รา, 2557) ข้ าวกล้ องหอมมะลิ แดง
(Unpolished red fragrant rice st.1)เป็นข้าวกล้องอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเป็นข้าว
ที่มีเ ยื่อหุ้ มเมล็ดสี แดงเข้ม มีกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิ แต่มีวิตามิน และเกลื อแร่ สูง กว่าข้าวขาวและมีใยอาหารสู งถึ ง
10.62 กรัม/100กรัม (สมเดช, 2551) นอกจากนี้ ข้าวกล้องหอมมะลิแ ดงเป็นข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิส ระสูง เช่ น วิตามินอี
แอนโธไซยานิน พอลิฟีนอลสูงกว่าข้าวขาวทั่วๆไป ดังนั้นข้าวหอมมะลิแดงจึงเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีสมบัติเฉพาะตัวและมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ (รัชนี , 2559) ประกอบกับในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เป็นที่นิย มในการบริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
ทาร์ต เช่น ทาร์ตไข่ ซึ่งมีวางจาหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไป โดยปัจจุบันถ้วยทาร์ตมีส่วนผสมหลักคือ แป้งสาลี เนย ซึ่ง
ให้สารอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นหลัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ต ให้มี
คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น โดยการใช้ข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และเป็นที่ นิยมของผู้ บริโภคจากการทดแทนแป้งสาลีด้ วยแป้งข้าว
กล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ 30, 40 และ 50 ในผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตนั้น เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการทดลองสูตรโดยการทดแทน
แป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงจากร้อยละ 5-100 พบว่าผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต ที่ทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิแดงร้อยละ 30, 40 และ 50 มีลักษณะทางประสาทสัมผัสใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตสูตรพื้นฐานและมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่เหมาะสมที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงที่เหมาะสมต่อการผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต
2.เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี
3.เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ
วิธีดาเนินงานวิจัย
1. การเตรียมแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง
จากการแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง ผลิต โดยการนาเอาข้าวกล้องหอมมะลิแดงอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 20 นาที บดลดขนาดให้เป็นแป้ง (Flour) ด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ชาร์ป รุ่น EM-44A นามาร่อนผ่านตะแกรง 90
Mesh จะได้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง ทาการเก็บบรรจุใส่ถุงพลาสติก ซิปล็อคชนิดโพลีเอทิลีน(Polyethylene;PE)ทาการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง(30 องศาเซลเซียส)
2.การศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงมาทดแทนแป้งสาลี
2.1 การคัดเลือกสูตรต้นแบบผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต จากตัวอย่างพื้นฐาน3 ตัวอย่าง ได้แก่ ตัวอย่างที่ 1 (วิภาวัน,2553)ตัวอย่างที่ 2(
ธนันญา, 2558)ตัวอย่างที่ 3 (อิบารากิ, 2557) ทดลองผลิตถ้วยทาร์ตตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ พื้นฐานดังกล่าว จากนั้นนา
ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตตัวอย่างพื้นฐาน 3 ตัวอย่าง มาทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ
(9-Hedonic Scale Test) พิจารณาทางด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลั กษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดย
ใช้ผู้ทดสอบ จานวน 50 คน ให้คะแนนการยอมรับผลิตภัณฑ์จากค่า 1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด) (Chamber
and Wolf,1996) เพื่อคัดเลือกตัวอย่างของถ้วยทาร์ตต้นแบบที่ได้รับคะแนนการยอมรับสูงสุดแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตสูตรพื้นฐาน
วัตถุดิบ
แป้งสาลี ตราพ้ดโบก
แป้งสาลีอเนกประสงค์ตราว่าว
แป้งเค้ก
เนยสด
เนยจืด
เนยขาว
น้าตาลทรายตรามิตรผล
ผงอัลมอนด์
น้าเย็น
ไข่ไก่เบอร์ 3

สูตรที่ 1 (กรัม)
150
40
100
60
50
150

ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตสูตรพื้นฐาน
สูตรที่2 (กรัม)
100
55
25
30

สูตรที่3 (กรัม)
100
40
10
30

ที่มา: สูตรที่ 1 วิภาวัน จุลยา, 2553
สูตรที่ 2 ธนันญา วงศ์พินโยชิต.2558
สูตรที่ 3 อิบารากิ คุมิโกะ. 2557
2.2 การศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงที่เหมาะสมต่อการทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต
การผลิตถ้วยทาร์ตโดยพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากถ้วยทาร์ต ตัวอย่าง จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทน
แป้งสาลีโดยใช้อัตราส่วนร้อยละ 30 40 และ 50 เป็นจานวน 3 ตัวอย่าง นาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต ทั้ง 3 ตัวอย่าง มาทดสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส ด้วยวิธีการทดสอบแบบ (9-Hedonic Scale Test) พิจารณาทางด้าน ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยใช้ผู้ทดสอบ จานวน 50 คน เพื่อให้คะแนนการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากค่า1-9 (1=ไม่ชอบมากที่สุด 9=ชอบมากที่สุด) (Chamber and Wolf, 1996) เพื่อคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ถ้วยทาร์ตที่ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดสาหรับการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีต่อไป
3. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
นาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากตัวอย่างพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงมาทดแทนแป้ง
สาลีที่ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมีได้แก่โปรตีนไขมันความชื้นเถ้า ตามวิธีการ (AOAC 2012)ใย
อาหาร (Insoluble Dietary Fiber)ตามวิธีการ (AOAC 2010) คาร์โบไฮเดรต พลังงานตามวิธีการ(Based on Compendium
of Methods for Food Analysis Thailand)และสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants)ตามวิธีการ (DPPH-method)
4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ Randomized complete block design,
(RCBD)สาหรับทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสและวางแผนการทดสอบแบบ Completely randomized design (CRD)
ส าหรั บ วิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบทางเคมี เนื้ อสั มผั ส และค่ า สี นาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ( Analysis of
variance,ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test(DMRT) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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ผลการวิจัย
1. ผลการเตรียมแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง
จากการเตรีย มแป้ง ข้ าวกล้ องหอมมะลิ แ ดง โดยการนาเอาข้าวกล้องหอมมะลิแ ดงอบแห้ ง ที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที บดลดขนาดให้เป็นแป้ง (Flour) ด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ชาร์ป รุ่น EM-44A นามาร่อนผ่าน
ตะแกง 90 Mesh จะได้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงที่มีลักษณะเป็นสีแดงอมชมพู และมีเนื้อสัมผัสเป็นแป้งเนื้อเนียนละเอียด
แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงมีคุณค่าทางโภชนาการ
2. ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงมาทดแทนแป้งสาลี
2.1ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตตัวอย่างพื้นฐานและการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ผลการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ถ้ วยทาร์ตตัวอย่างพื้นฐาน 3 ตัวอย่ างจากนั้นทาการทดสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัส โดยพิจารณาทางด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต พื้นฐาน
ดังกล่าว พบว่าผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตพื้นฐานตัวอย่างที่ 3มีคุณลักษณะทุกด้านได้รับการยอมรับสูงที่สุด
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตสูตรพื้นฐาน
คุณลักษณะ
ถ้วยทาร์ต
ตัวอย่างที่1
7.02±0.11c
7.18±0.12c
7.00±0.16b
6.64±0.13b
6.88±0.11b
7.10±0.10c

ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์สูตรพื้นฐาน
ถ้วยทาร์ต
ตัวอย่างที่2
7.38±0.10b
7.56±0.12b
7.14±0.11a
7.54±0.11a
7.02±0.13b
7.48±0.10b

ลักษณะที่ปรากฏ
สี
กลิ่น
รสชาติ
ลักษณะเนื้อสัมผัส
ความชอบโดยรวม
หมายเหตุ :
* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 50 ซ้า
** ตัวอักษรที่ไม่เหมือนแนวนอน คือ แตกต่างกันทางสถิติมีในสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

ถ้วยทาร์ต
ตัวอย่างที่3
7.86±0.12a
7.92±0.09a
7.62±0.15a
7.88±0.16a
7.52±0.15a
8.00±0.12a

2.2 ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี
จากการศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต ทาการพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์ จากผลิต ภัณฑ์ สูตรพื้นฐานที่ได้ รับคะแนนการยอมรั บสูง สุด จากแป้ง ข้าวกล้องหอมมะลิแ ดงทดแทนแป้ งสาลีใ น
ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต เป็นจานวน 3 ระดับ คือ แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ 30 40 และ 50 จากนั้นทาการทดสอบ
คุณภาพทางประสาทสั มผัส โดยพิจารณาทางด้านลั กษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ของ
ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี พบว่า ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต ตัวอย่างที่ 3 (แป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิแดง ร้อยละ 50) ได้คะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมจากผู้
ทดสอบสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี ตัวอย่างที่ 1 (แป้งข้าว
กล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ 30) และผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี ตัวอย่างที่ 2 (แป้ง
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ 40) (p≤0.05) แสดงดังตารางที่ 3

823

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง
คุณลักษณะ
ผลิตภัณฑ์
ถ้วยทาร์ต
สูตรพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง
ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต
จากแป้งข้าวกล้อง
จากแป้งข้าวกล้อง
จากแป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิแดง ร้อยละ หอมมะลิแดง ร้อยละ หอมมะลิแดง ร้อยละ
30
40
50
b
b
6.82±0.12
7.10±0.13
7.80±0.12a
6.98±0.14b
6.78±0.13b
7.52±0.12a
6.76±0.14b
6.96±0.10b
7.78±0.10a
6.90±0.16b
6.58±0.13b
7.86±0.09a
6.78±0.16b
6.78±0.12b
7.88±0.10a
7.12±0.13b
6.80±0.14b
8.54±0.08a

ลักษณะที่ปรากฏ
7.86±0.12a
สี
7.92±0.09a
กลิ่น
7.62±0.15a
รสชาติ
7.88±0.16a
ลักษณะเนื้อสัมผัส
7.52±0.15a
ความชอบโดยรวม
8.00±0.12a
หมายเหตุ :
* ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการทดสอบ 50 ซ้า
** ตัวอักษรที่ไม่เหมือนแนวนอน คือ แตกต่างกันทางสถิติมีในสาคัญทางสถิติ (p≤0.05)

3. ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีข องผลิต ภัณฑ์ถ้ วยทาร์ ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมี
คุณภาพทางเคมี

ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ต
สูตรพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้ง
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง
ร้อยละ 50
503.72
6.55
1.12
9.96
9.60
72.77
8.00
52.96

1.พลังงาน (กิโลแคลอรี)
526.7
2.ความชื้น (ร้อยละ)
3.52
3.เถ้า (ร้อยละ)
0.75
4.โปรตีน (ร้อยละ)
11.04
5.ไขมัน (ร้อยละ)
10.27
6.คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)
74.42
7.ใยอาหารอาหาร(Insoluble Dietary Fiber)(ร้อยละ)
6.67
8.สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) (มิลลิกรัม)
34.22
หมายเหตุ :
* บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด สาขากรุงเทพฯ (Central Laboratory(Thailand)Co.,Ltd.)
Bangkok Branch.
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สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง โดยการใช้แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี
ในอัตราส่วน 3 ระดับ คือ ร้อยละ 30 40 และ 50จากการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส ทางด้านลักษณะปรากฏ สี
กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม พบว่า ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง ร้อยละ 50
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด และจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่า ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้อง
หอมมะลิแดง ร้อยละ 50 ใน 100 กรัม คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 72.77โปรตีนร้อยละ 9.96 ไขมันร้อยละ 9.60 ความชื้นร้อยละ
6.55 เถ้าร้อยละ 1.12ใยอาหาร (Insoluble Dietary Fiber)8.00 กรัม สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) 52.96 มิลลิกรัม
และผลิตภัณฑ์ มีพลังงานทั้ง หมด 503.72กิโลแคลอรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ผาณิตและคณะ, 2555) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณค่าทางโภชนาการของข้าว 9 สายพันธุ์ และพบว่า ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเป็นข้าวที่มีปริมาณกากใย และมีพลังงานสูง

ภาพที่ 1 แป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดง

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี
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ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ถ้วยทาร์ตจากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงทดแทนแป้งสาลี
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ประสิทธิภาพของชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
Efficiency of Methamphetamine Test Kit in Urine
แจ่มนภา สังชม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Email address:jam_sang@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ หลักการ
ภูมิคุ้มกันวิทยา แบบตลับ และแบบจุ่ม จานวน 4 ยี่ห้อ กาหนดให้มีชื่อเรียกเป็น ยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C และ ยี่ห้อ D มาทา
การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในด้านความรวดเร็วในการอ่านผลทดสอบ ความชัดเจนของแถบสีที่ปรากฏ และ
ความถูกต้องของผล โดยนามาทดสอบกับสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น 250, 500, 750 และ 1,000
ng/ml โดยใช้ตัวอย่างปัสสาวะที่ไม่มีสารเสพติดเป็นตัวควบคุม แต่ละความเข้มข้นทาการทดสอบจานวน 20 ชุดทดสอบ ของ
ทุกยี่ห้อ จากนั้นนาผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ โดยใช้ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
ผลการวิจัยพบว่าชุดทดสอบยี่ห้อ A, B, C และ D ใช้เวลาในการแสดงผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า ยี่ห้อ C (36.08 วินาที) ใช้เวลาในการแสดงผลเร็วที่สุด ตามมาด้วยยี่ห้อ B (37.89 วินาที) ยี่ห้อ D
(38.57 วินาที) และยี่ห้อ A (50.58 วินาที) ตามลาดับ โดยชุดทดสอบทั้ง 4 ยี่ห้อ มีความเข้มของแถบสีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยี่ห้อ B มีความเข้มของแถบสีมากที่สุด รองลงมาคือยี่ห้อ D ยี่ห้อ A และยี่ห้อ C ตามลาดับ
และชุดทดสอบยี่ห้อ A, B และ D สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 500 ng/ml ได้ ส่วน
ชุดทดสอบยี่ห้อ C สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 1,000 ng/ml ขึ้นไปดังนั้นควร
เลือกใช้ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันยี่ห้อ B และ D ตามลาดับ
คาสาคัญ: ชุดทดสอบ, เมทแอมเฟตามีน, ประสิทธิภาพ
Abstract
The purposes of this research were to compare the efficiency of methamphetamine test kit in
urine, this study consisted of immunoassay cassette and strips. These four test kits were referred to Brand
A, Brand B, Brand C and Brand D. The test to compare of their efficiency, rapidity, color intensity and
accuracy in detecting with a standard solutions methamphetamine 250, 500, 750 and 1,000 ng/ml and
used urine as negative control. At each level of methamphetamine concentration, 20 experimental trials
were repeated for each brand. The data were then analyzed with a statistical program in social sciences
(SPSS), using two-way analysis of variance.
The research found that brand A, B, C and D were results were shown statistic different
(p<0.05).Brand C (36.08 sec) result was shortest time spending, followed by brand B (37.89 sec), brand D
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(38.57 sec), and brand A (50.58 sec), respectively. All test kitshaddifferent color intensity by statistically
significant at 0.05 levels. Brand B result had strongest intensity of color bar, followed by brand D, brand A.
Conversely, brand C had the weakest intensity of color bar.Brand A, B and D were detected
methamphetamine at the concentrations levels of 500 ng/ml, while brand C was detected
methamphetamine at the concentrations level of 1,000 ng/ml. Thus immunoassay with brand B and
brand D should be used to detect urine methamphetamine wherever possible, respectively
Keywords: Test Kit, Methamphetamine, Efficiency
บทนา
ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทุกประเทศให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่ทาลาย
ความมั่นคงของชาติ และมีการแพร่หลายในกลุ่มประชาชนทุกกลุ่ม สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มจะ
ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การค้นหาผู้ติด ผู้เสพ เพื่อนาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หรือกระบวนการบำบัดรักษาเป็นมาตรการหนึ่งที่มี
ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้และ
เป็นทีย่ อมรั บ เนื ่องจากสามารถเก็บตัวอย่างได้สะดวกกว่าสารชีววัตถุอื่น เช่น เลือด เหงื่อ หรือ เส้นผม และปริมาณสารเสพ
ติดในปัสสาวะที่ขับออกจากร่างกายหลังการเสพมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก จึงมีโอกาสสูงที่จะตรวจพบ ซึ่งชุดทดสอบสารเสพติดใน
ปัสสาวะเป็ น เครื่องมือที่มคี วามสาคัญในการตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ เ สพ ผู้ ติดยาเสพติดเพื่อ นาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติด ค.ศ. 2002 ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดตามนโยบายของรั ฐบาล ซึ่งได้จัดปัญหายาเสพติด เป็ น “วาระแห่งชาติ” การตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะขั้นเบื้องต้นได้พบปัญหาทาให้ผลการตรวจผิดพลาดไป เนื่องจากเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นการใส่น้าเจือจางลง
ในปัสสาวะหรือเติมสารบางอย่างลงไป ทาให้ตรวจไม่พบหรืออาจมียาในกลุ่มอื่นที่ทาให้เกิดผลบวกลวง (False Positive) เช่น
ยาที่มีสูตรทางเคมีบางส่วนคล้ายสารเมทแอมเฟตามีน ได้แก่ ยาแก้แพ้ ยาแก้หวัด เช่น ซูโดเอฟรีดีน, คลอร์เฟนนิรามีน และเฟ
นิลโพรพานอรามีน ยาแก้ไอ เช่น เดซ์โตรเมโทรแฟน และโคเดอีน เป็นต้น นอกจากนี้ชุดทดสอบเบื้องต้นที่มีอยู่ในท้องตลาดยัง
มีหลายชนิด หลายยี่ห้อ ซึ่งมีความไว ข้อจากัด ข้อดี ข้อด้อย และคุณภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นควร
ต้องคานึงถึงชนิดของสารเสพติดที่ต้องการตรวจ ความไว ความจาเพาะ และสามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจน ถูกต้อง ตาม
หลักการตรวจวิเคราะห์
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่อยู่ชายแดนของประเทศไทยติดกับประเทศกัมพูชา สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัด
ยังคงมีการเสพและการค้าอยู่อย่างแพร่หลายประกอบกับมีเส้นทางลาเลียงยาเสพติดจากประเทศกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตาม
ช่องผ่านแดนต่างๆ ทาให้สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสระแก้วแพร่ระบาดอยู่ในระดับรุนแรง ต้องเร่งรัดดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งอาเภอเขาฉกรรจ์ก็เป็นอาเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วที่มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติด จากการจับกุมคดียาเสพติดของสถานีตารวจภูธรเขาฉกรรจ์ สถิติปี ค.ศ. 2011-2012 จับกุมคดียาเสพติดจานวน 126
คดี ผู้ต้องหา 137 คน และ 133 คดี ผู้ต้องหา 149 คน ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็นคดีเสพยา ดาเนินการจับกุมด้วยการตรวจ
ปัสสาวะพบว่ามีสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย โดยเจ้าหน้าที่ตารวจได้ใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจปัสสาวะผู้
ต้องสงสัย ณ จุดเกิดเหตุ ถ้าผลตรวจเป็นบวกจึงนาส่งปัสสาวะของผู้ต้องสงสัยมาตรวจเพื่อรับรองผลโดยงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์เพื่อนาผลการตรวจไปประกอบในการดาเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้นการเลือกชุดตรวจสาหรับหน่วยงาน
ที่นาส่งตัวอย่างและสถานตรวจพิสูจน์จึงเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมามีการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ พบว่าผู้
ต้องสงสัยบางรายผลการตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนระหว่างหน่วยงานที่นาส่งและสถานตรวจพิสูจน์ได้ผลขัดแย้งกัน
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นอกจากนี้ข้อมูลของสถานีตารวจภูธรเขาฉกรรจ์ เมื่อส่งพิสูจน์ยืนยันผลด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography พบว่า
บางรายไม่พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
เบื้องต้นในเขตพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์ โดยทาการทดสอบความใช้ได้ของวิธี คือต้องมีการประเมินคุณภาพของชุดทดสอบให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อให้เขตพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์ใช้ชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพในการทดสอบเท่าเทียมกัน เพื่อจะได้
ไม่เกิดข้อสงสัยขึ้นในภายหลัง และไม่เกิดข้อผิดพลาด ดั งนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรเลือกใช้ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะที่
มีคุณภาพ โดยมีความถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเชื่อถือได้เพื่อให้งานด้านการตรวจสารเสพติดในร่างกายขั้นตรวจ
พิสูจน์เบื้องต้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้ผลการตรวจเบื้องต้นมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในทุกๆ หน่วยงานใน
เขตพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะจานวน 4
ยี่ห้อ ที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเขตพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์เลือกมาใช้ในการคัดกรองผู้เสพยาเสพติด ในการตรวจปัสสาวะ
เบื้องต้นของผู้ต้องสงสัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการตรวจคัด กรองในแต่ละ
หน่วยงานโดยผู้วิจัยได้กาหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้จานวน 1 ข้อ คือ ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะยี่ห้อ A,
B, C, D มีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สารเมทแอมเฟตามีน หรือ เรียกกันทั่วไปว่า ยาบ้าเป็นอนุพันธ์หนึ่งของแอมเฟตามีน มีสูตรทางเคมีคือ C10H15N
น้าหนักโมเลกุล 149.24 กรัมต่อโมล จุดหลอมเหลวอยู่ในช่วง 170-175 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดที่ 214 องศาเซลเซียส
(Panomnoptham, 2009) เมทแอมเฟตามีนมีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบน ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8
มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้าหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิกรัม มีสีต่างๆ กัน เช่น สีส้ม สีน้าตาล สีม่วง
สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น M, PG, WY สัญลักษณ์รูปดาว รูปพระจันทร์เสี้ยว รูป
99 หรืออาจเป็นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจปรากฏบนเม็ดยาด้านหนึ่งหรือทั้ งสองด้านหรืออาจเป็น
เม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้ (มานิตย์ อรุณากูร, 1998)
การตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะเป็นสิ่งจาเป็นในการบาบัดรักษา เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้
สาหรับการวินิจฉัยการเสพยาของผู้ป่วย ชนิดของสารเสพติดที่เสพ และการติดตามผลการรักษา นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐาน
ยืนยันทางกระบวนการยุติธรรม และใช้ในการค้นหาผู้เสพเพื่อนาเข้าสู่การบาบัดรักษา วิธีตรวจและหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น (Screening Test) และการตรวจยืนยัน
ผล (Confirming Test) (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2012) ปัสสาวะที่ทาการตรวจหายาเสพ
ติดต้องผ่านการตรวจกรองขั้นต้นทุกราย ปัสสาวะที่ตรวจกรองขั้นต้นแล้ว ไม่พบยาเสพติดหรือไม่พบข้อสงสัยสามารถรายงาน
ผลการตรวจได้ว่า “ไม่พบ” ในรายที่ตรวจกรองขั้นต้นแล้วพบยาเสพติด จาเป็นต้องมีการตรวจในขั้นที่ 2 คือ การตรวจยืนยัน
เพื่อผลการตรวจที่ถูกต้องแน่นอนและให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้รับการตรวจพิสูจน์ การตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเป็นการตรวจ
พิสูจน์เพื่อคัดแยกตัวอย่างปัสสาวะที่ให้ผลบวก คือ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีสารออกฤทธิ์ของ ยาบ้า เมทแอมเฟตามีน แอมเฟ
ตามีน อีเฟดรีน หรือยาอี เอมดีเอมเอผสมอยู่ ออกจากตัวอย่างปัสสาวะที่ไม่มีสารเหล่านี้ วิธีตรวจเบื้องต้นแบ่งเป็น 2 หลักการ
คือ ชุดทดสอบหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunoassay) และชุดทดสอบหลักการเคมี (Color Test) ผลการตรวจในขั้นนี้ไม่
สามารถยืนยันความถูกต้องว่ามีการเสพยาบ้า ยาอี หรือไม่ จนกว่าจะผ่านการตรวจในขั้นยืนยันผล การตรวจพิสูจน์เบื้องต้น
ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจ ณ จุดตรวจโดยใช้ชุดทดสอบสาเร็จรูป
ชุดทดสอบหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นชุดทดสอบสาเร็จรูป สะดวกและอ่านผลได้ภายใน 10 นาที สามารถพกพา
ไปตรวจนอกสถานที่ได้ มีขั้นตอนการตรวจง่าย ผลการตรวจสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงด้วยตาเปล่าได้ไม่ต้องใช้
เครื่องมือพิเศษ ให้ผลบวกเมื่อปัสสาวะมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนตั้งแต่ 500 ng/ml ขึ้นไป (สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2012) ชุดทดสอบหลักการเคมีเป็นการทดสอบปฏิกิริยาการเกิดหรือตะกอนของน้ายาเคมีกับสาร
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เสพติด ซึ่งสารเสพติดแต่ละชนิดจะเกิดสีหรือตะกอนแตกต่างกันทาให้สามารถระบุได้ว่าเป็นสารเสพติดหรือไม่ เพื่อใช้เป็น
แนวทางไปสู่การตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป (อรรถพลแช่มสุวรรณวงศ์, 2009) เป็นชุดตรวจที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ
“ชุดตรวจปัสสาวะสีม่วง” ขั้นตอนการตรวจทาได้ง่าย โดยหยดปัสสาวะลงในหลอดที่มีสารเคมีบรรจุอยู่ ถ้าในปัสสาวะมีสาร
กลุ่มแอมเฟตามีนหรือยาบางชนิดจะเกิดสีม่วงขึ้นที่ชั้นล่างของหลอดชุดทดสอบนี้ ข้อดีของชุดทดสอบนี้มีราคาถูก แต่ความ
ละเอียดในการตรวจไม่ค่อยดีต้องมีปริมาณของสารในกลุ่มแอมเฟตามีนตั้งแต่ 3,000 ng/ml ขึ้นไปในปัสสาวะ 1 มิลลิลิตร จึง
จะสามารถตรวจพบได้ การตรวจให้ผลผิดพลาดได้ค่อนข้างมาก หากตรวจแล้วให้ผลบวกควรตรวจซ้าด้วยวิธีอื่น (ธวัชชัย มงคล
ศิลป์, ม.ป.ป.อ้างถึงใน บัญชากิจ หางนาค, 2007)
การตรวจยืนยันผล (Confirming Test) การหาระดับเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย สามารถทาได้โดยการตรวจวัด
จากปัสสาวะ เลือด เหงื่อ เส้นผม และเล็บของผู้เสพ (Jirovsky, et.al., 1998) การตรวจขั้นตอนการยืนยันผลเป็น การตรวจ
เพื่อยืนยันว่าในตัวอย่างปัสสาวะที่ให้ผลบวกในขั้นตอนการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นนั้น มียาบ้าผสมอยู่จริงหรือไม่ โดยการตรวจ
ปัสสาวะอีกครั้งอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ ในปัจจุบันการตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนจะทาการตรวจสอบเบื้องต้นโดยใช้
ปัสสาวะ ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีการตรวจยืนยันหลังจากการตรวจคัดกรองให้ผลบวก วิธีการตรวจยืนยันสารเสพติดสามารถ
ใช้วิธี Gas Chromatography (GC), Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS), High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) และ Liquid Chromatography Mass tenden Spectrometry (LC-MS/MS) (Kikura &
Nakahara, 1995; Sato & Mitsui, 1997; Okajima, et.at., 2001; Nishida, et.al., 2002; Martinis, et.al., 2007)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จิราภรร์ อ่าพันธุ์ และประจล มันตะ (2004) ได้ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบเมท
แอมเฟตามีนในปัสสาวะ ผลการวิจัยพบว่าการตรวจเบื้องต้น เพื่อหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะสามารถตรวจได้ด้วยชุด
ทดสอบ 2 ชนิด คือ ชุดทดสอบที่ใช้ปฏิกิริยาทางเคมีทาให้เกิดสี และชุดทดสอบชนิดภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งสามารถให้ผลบวกกับ
ยาบ้าที่มีในปัสสาวะได้ที่ความเข้มข้นต่าสุด 3,000 และ 1,000ng/ml ตามลาดับ ชุดทดสอบชนิด Color test และชุดทดสอบ
ชนิด Immunoassay มีความไวเป็นร้อยละ 99.7 , 95.0 ความจาเพาะเป็นร้อยละ 47.7, 99.3 และความถูกต้องของชุดตรวจ
เป็นร้อยละ 87.2, 96.1 ตามลาดับ จากงานวิจัยข้างต้นปัจจุบันชุดทดสอบแบบ Color test ไม่นิยมใช้ เนื่องจากมีความจา
เพราะต่า เกิดผลบวกลวงได้ง่าย ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงไม่นามาใช้ในการทดสอบและเพื่อให้ทราบความเข้มข้นที่แน่นอนของ
การตรวจวัดสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะผู้วิจัยจึงใช้สารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนในการทดลอง
โสมศิริ ประทีปจิตติ (2004) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพและประสิทธิภาพของชุดตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
ชนิดหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา : ความไวของการทดสอบ ผลการวิจัยได้สารวจคุณภาพ และประสิทธิภาพความไวในการทดสอบ
ของชุดตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดหลักการภูมิคุ้มกันวิทยาทั้งแบบตลับ และแบบแถบทดสอบ ซึ่งระบุค่า Cutoff 1,000 ng/ml ตัวอย่างปัสสาวะที่ใช้ในการทดสอบเตรียมขึ้นจากปัสสาวะควบคุมที่ปราศจากตัวยา (Negative control
urine) นามาเติมสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนให้มีความเข้มข้นในระดับ 250-3,000 ng/ml สรุปผลการทดสอบตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจานวน 63 ตัวอย่าง จากผู้จาหน่าย 16 ราย พบชุดทดสอบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เฉพาะแบบตลับเท่านั้น
จากงานวิจัยข้างต้นผู้วิจัยได้นาแนวคิดการนาปัสสาวะที่ปราศจากตัวยาเสพติดมาใช้เป็นตัวแปรควบคุม และได้เพิ่มการทดสอบ
เป็นหลาย ๆ ซ้า ต่อชุดทดสอบแต่ละยี่ห้อ
นพเศรษฐ์ แหวนสัมฤทธิ์และคณะ (2006) ได้ศึกษาการประเมินชุดตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นกลุ่มแอมเฟตามีน
และอนุพันธ์ ดาเนินการโดยการตรวจปัสสาวะกาลังกองพลกองทัพบก ทาการตรวจโดยใช้เทคนิค Color test และ
Immunochromatography จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า Immunochromatography ดาเนินการง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ราคาแพง เหมาะสาหรับตรวจคัดกรองจานวนมากทั้งห้องปฏิบัติการ และภาคสนามให้ผลบวกปลอมและลบปลอมต่ากว่า เมื่อ
เทียบกับ Color test ดังนั้นควรตรวจยืนยันด้วย GC/MS ทุกครั้งเมื่อพบผลบวกจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากงานวิจัย
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ข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพเฉพาะชุดทดสอบหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา เพื่อใช้ในการตรวจ
เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ และภาคสนามของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามี นในปัสสาวะ ค.ศ. 2013 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 11 – 14 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2013 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน
2014 ได้กาหนดค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวกของชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะเท่ากับ 500 ng/ml ขึ้นไป เพื่อให้การ
ควบคุมเครื่องมือแพทยที่ใชตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยประเภทเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะเปนไปอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นชุดทดสอบจะต้องให้ผลบวกเมื่อทดสอบกับปัสสาวะที่มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะเท่ากับหรือ
มากกว่า 500 ng/ml ขึ้นไป และให้ผลลบเมื่อทดสอบกับปัสสาวะที่มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะน้อยกว่า 500
ng/ml จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มีการศึกษาประสิทธิภาพ ของชุดทดสอบที่มีการใช้งานในเขตพื้นที่อาเภอเขา
ฉกรรจ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าชุดทดสอบที่ใช้กันในทุกหน่ วยงานนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ใน
การวิจัยจึงทดสอบการประเมินความถูกต้องของการอ่านผลบวก และผลลบโดยชุดทดสอบจะต้องให้ผลทดสอบถูกต้องเมื่อ
ทดสอบปัสสาวะที่มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะระดับความเข้มข้น ± 50% ของค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (สานักยาและ
วัตถุเสพติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2011) จึงได้ทาการทดสอบปัสสาวะที่มีปริมาณสารเมทแอมเฟตามีน 250, 500, 750
และ 1,000 ng/ml ดังนั้นชุดทดสอบจะต้องให้ผลบวกชัดเจนเมื่อทดสอบกับตัวอย่างปัสสาวะที่มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนใน
ปัสสาวะเท่ากับ 750 ng/mlขึ้นไปและให้ผลลบชัดเจนเมื่อทดสอบกับตัวอย่างปัสสาวะที่มีปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
เท่ากับ 250 ng/ml ชุดทดสอบนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพที่สามารถนามาใช้ในการตรวจหาสารแมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีน
ในปัสสาวะ โดยใช้ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนที่มีการใช้งานในเขตพื้นที่อาเภอเขาฉกรรจ์จานวน 4 ยี่ห้อ มาทาการ
ทดสอบกับสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน ที่ความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 250, 500, 750 และ 1,000 ng/ml และใช้
ปัสสาวะที่ปราศจากสารเมทแอมเฟตามีนเป็นตัวควบคุม โดยทาการทดสอบ 20 ชุดทดสอบ ทุก ๆ ความเข้มข้น และทุกยี่ห้อ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะชุดทดสอบยี่ห้ อที่มีการใช้งานตามหน่วยงานต่างๆ ใน
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งหน่วยงานที่มีการใช้ชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมี 4 หน่วยงาน คือ สถานี
ตารวจภูธรเขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนตาบลอาเภอเขาฉกรรจ์ ศูนย์คัดกรองและบาบัดยาเสพติดโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์
และโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โดยแต่ละหน่วยงานมีการใช้ชุดทดสอบที่ต่างยี่ห้อกัน นามาทดสอบประสิทธิภาพในการตรวจหา
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยเปรียบเทียบด้านความรวดเร็วในการอ่านผลทดสอบ ความชัดเจนของแถบสีที่ปรากฏ
และความถูกต้องของผลการตรวจพิสูจน์
อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ชุดทดสอบจานวน 4 ยี่ห้อ โดยในการวิจัยนี้กาหนดให้เป็นยี่ห้อ A, B, C
และ D มีรายละเอียดดังนี้ ยี่ห้อ A เป็นชนิดตลับ มีค่า Cut-off 1,000 ng/ml ยี่ห้อ B เป็นชนิดตลับ มีค่า Cut-off 500 ng/ml
ยี่ห้อ C เป็นชนิดจุ่ม มีค่า Cut-off 1,000 ng/ml ยี่ห้อ D เป็นชนิดจุ่ม มีค่า Cut-off 500 ng/ml ปัสสาวะที่ปราศจากสารเมท
แอมเฟตามีน (Negative urine) สารมาตรฐาน (Standard Solution) เมทแอมเฟตามีน เครื่องชั่งสาร กระบอกตรวง ช้อนตัก
สาร ขวด volumetric flask ไมโครปิเปต ถุงมือ นาฬิกาจับเวลา และกล้องถ่ายรูป
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การเตรียมสารเตรียม Negative urine โดยใช้ปัสสาวะจากบุคคลรายเดียวปริมาตร 500 มิลลิลิตร ที่ไม่พบสารเมท
แอมเฟตามีนในปัสสาวะมาเป็น Negative urine ในการวิจัย และนามาเตรียมสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนเป็น
Stock Standard Solution โดยการชั่งสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนปริมาณ 1.5 มิลลิกรัม นาสารมาตรฐานเมทแอมเฟตา
มีนที่ชั่งได้ ละลายใน Negative urine ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร จะได้สารละลายเมทแอมเฟตามีนที่ ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร หลังจากนั้นนามาเตรียมสารละลายเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น 250, 500, 750 และ 1,000 ng/ml เตรียม
สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น 250 ng/ml เตรียมโดยใช้ปิเปตดูดสารละลายจาก Stock Standard
Solution ของเมทแอมเฟตามีนปริมาตร 25 µl ผสมใน Negative urine ปรับปริมาตรให้ได้ 100 ml จากนั้นเตรียม
สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น 500, 750 และ 1,000 ng/ml ตามลาดับ
การทดลองนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้นาชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนจานวน 4 ยี่ห้อ มาทดสอบกับ
สารละลายเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น 4 ระดับ คือ 250, 500, 750 และ 1,000 ng/ml โดยใช้ปัสสาวะที่ปราศจากสาร
เมทแอมเฟตามีนเป็นตัวควบคุม มีวิธีการทดลองดังนี้ โดยหยด Negative Urine ใส่ชุดทดสอบยี่ห้อ A และ B จานวน 3 หยด
จากนั้นจับเวลา ส่วนชุดทดสอบยี่ห้อ C และ D นาชุดทดสอบจุ่มลงไปใน Negative Urine จนถึงแถบสูงสุดของแต่ละยี่ห้อ
แล้วนาขึ้นมาวางไว้บนพื้นราบ พร้อมกับบันทึกเวลาตั้งแต่หยดปัสสาวะ จนกว่าแถบแสดงสีม่วงปรากฏ บันทึกเวลาที่แถบสีของ
ชุดทดสอบแต่ละยี่ห้อปรากฏ เมื่อครบ 5 นาที บันทึกความเข้มของแถบสีแต่ละยี่ห้อ โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า โดยแบ่งความ
เข้มสีเป็นคะแนน ดังนี้ 3 คะแนน คือสีของแถบทดสอบเข้มมากที่สุด 2 คะแนน คือสีของแถบทดสอบเข้มปานกลางรองจาก 3
คะแนน 1 คะแนน คือสีของแถบทดสอบเข้มน้อยที่สุด หลังจากนั้นอ่านผลและบันทึกผลการตรวจเป็น Positive, Negative,
invalid ทาการทดลองเช่นเดียวกับข้างต้น โดยเปลี่ยนจาก Negative Urine เป็นสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีน ความ
เข้มข้น 250, 500, 750 และ 1,000 ng/ml โดยทาการทดลองความเข้มข้นละ 20 ชุดทดสอบของทั้ง 4 ยี่ห้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนกับชุดทดสอบ
จานวน 4 ยี่ห้อ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสังคมศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการคานวณทางสถิติผ่านระบบปฏิบัติการ SPSS การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พบว่า จากการ
ทดสอบสารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ กับชุดทดสอบยี่ห้อ A, B, C, D ปรากฏผลดังนี้ คือ
เวลาที่แถบสีปรากฏ ชุดทดสอบยี่ห้อ A ใช้เวลาที่แถบสีปรากฏ Mean = 50.58 Std. Deviation = 1.804 ชุดทดสอบยี่ห้อ B
ใช้เวลาที่แถบสีปรากฏ Mean = 37.89 Std. Deviation = 3.074 ชุดทดสอบยี่ห้อ C ใช้เวลาที่แถบสีปรากฏ Mean = 36.08
Std. Deviation = 3.113 ชุดทดสอบยี่ห้อ D ใช้เวลาที่แถบสีปรากฏ Mean = 38.57 Std. Deviation = 2.532 ด้านความ
เข้มของแถบสี ยี่ห้อ B มีความเข้มของแถบสีมากที่สุด (Mean = 2.56 Std. Deviation = 0.743) ตามมาด้วยยี่ห้อ D (Mean
= 2.42 Std. Deviation = 0.831) ยี่ห้อ A (Mean = 1.75 Std. Deviation = 0.435) และยี่ห้อ C (Mean = 1.75 Std.
Deviation = 0.903) ด้านผลการตรวจพบว่าชุดทดสอบยี่ห้อ A, B, C และ D ให้ผล Negative ที่ความเข้มข้น Negative
urine และ 250 ng/ml ชุดทดสอบยี่ห้อ A, B และ D ให้ผล Positive ที่ความเข้มข้น 500, 750 และ 1,000 ng/ml ได้ ส่วน
ชุดทดสอบยี่ห้อ C ให้ผล Negative ที่ความเข้มข้น Negative urine, 250, 500 และ 750 ng/ml แต่สามารถตรวจพบ
สารละลายมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น 1,000 ng/ml ได้
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองจะแยกวิเคราะห์เป็นสองส่วนคือ ข้อมูลในส่วนของระยะเวลาในการแสดงผล
และข้อมูลในส่วนของความเข้มของแถบสี การวิเคราะห์ข้อมูลทาโดย ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง ซึ่งเป็นการ
ทดสอบผลของยี่ห้อ A, B, C, D และปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น Negative Urine,
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250, 500, 750 และ 1,000 ng/ml ต่อระยะเวลาที่แถบสีปรากฏ และต่อระดับความเข้มของแถบสี การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งหมดทาโดย ตั้งระดับนัยสาคัญทางสถิติ ไว้ที่ระดับ 0.05 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตารางด้านล่าง ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ ยี่ห้อ ความเข้มข้น กับตัวแปรตาม คือ เวลา

Source
ยี่ห้อ
ความเข้มข้น
ยี่ห้อ * ความเข้มข้น

Type III Sum of
Squares
13136.620
1172.065
543.055

df

Mean Square
3
4378.873
4
293.016
12
45.255

F
1463.604
97.938
15.126

Sig.
.000
.000
.000

จากตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ชุดทดสอบ A, B, C และ D ใช้เวลาในการแสดงผลที่แตกต่างกัน ค่าสถิติ F = 1463.604 และมีค่า Sig.= 0.000
ซึ่ง p<0.05 โดยพบว่า ยี่ห้อ C ใช้เวลาน้อยที่สุด (Mean = 36.08 Std. Deviation = 3.113) ตามมาด้วยยี่ห้อ
B (Mean = 37.89 Std. Deviation = 3.074) ยี่ห้อ D (Mean = 38.57 Std. Deviation = 2.532) และ
ยี่ห้อ A (Mean = 50.58 Std. Deviation = 1.804) ตามลาดับ ดังภาพที่ 1
2. ปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่แตกต่างกัน ใช้เวลาในการแสดงผลที่แตกต่างกัน
ค่าสถิติ F = 97.938 และมีค่า Sig.= 0.000 ซึ่ง p<0.05 โดยปริมาณความเข้มข้นในระดับ Negative และ
250 ng/ml ใช้ระยะเวลาในการแสดงผลน้อยกว่าปริมาณความเข้มข้นในระดับ 500, 750 และ 1,000 ng/ml
3. การแสดงผลของการกระทาร่วมกัน (Interaction) ระหว่างยี่ห้อของชุดทดสอบ และปริมาณความเข้มข้น ได้
ค่าสถิติ F = 15.126 และมีค่า Sig.= 0.000 ซึ่ง p<0.05 เมื่อพิจารณาพบว่าที่ระดับความเข้มข้นของสาร
มาตรฐานเมทแอมเฟตามีนเพิ่มมากขึ้น ชุดทดสอบยี่ห้อ A, B, C และ D จะใช้เวลาในการแสดงผลนานขึ้น

ภาพที่ 1 กราฟแสดงเวลาที่แถบสีปรากฏของชุดทดสอบยีห่ ้อ A, B, C และ D
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น คือ ยี่ห้อ ความเข้มข้น กับตัวแปรตาม คือ ความเข้มของแถบสี
Type III Sum of
Squares
55.740
120.940
50.760

Source
ยี่ห้อ
ความเข้นข้น
ยี่ห้อ * ความเข้มข้น

df

Mean Square
3
18.580
4
30.235
12
4.230

F
138.984
226.167
31.642

Sig.
.000
.000
.000

จากตารางที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
1. ชุดทดสอบ A, B, C และ D มีความเข้มของแถบสีแตกต่างกัน ค่าสถิติ F = 138.984 และมีค่า Sig.= 0.000 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่า 0.05 โดยพบว่า ยี่ห้อ B มีความเข้มของแถบสีมากที่สุด (Mean = 2.56 Std. Deviation =
0.743) ตามมาด้วยยี่ห้อ D (Mean = 2.42 Std. Deviation = 0.831) ยี่ห้อ A (Mean = 1.75 Std.
Deviation = 0.435) และยี่ห้อ C (Mean = 1.75 Std. Deviation = 0.903) ตามลาดับ
2. ปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่แตกต่างกัน ทาให้ความเข้มของแถบสีไม่เท่ากัน
ค่าสถิติ F = 226.167 และมีค่า Sig.= 0.000 ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05
3. การแสดงผลของการกระทาร่วมกัน (Interaction) ระหว่างยี่ห้อของชุดทดสอบ และปริมาณความเข้มข้น ได้
ค่าสถิติ F = 31.642 และมีค่า Sig.= 0.000 ซึ่ง ซึ่ง มีค่าน้อยกว่า 0.05 เมือพิจารณาพบว่าที่ระดับความเข้มข้น
ของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนมีผลต่อความเข้มของแถบสี โดยที่ระดับความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมท
แอมเฟตามีนเพิ่มมากขึ้น ความเข้มของแถบทดสอบก็จะเข้มขึ้น และชัดเจนขึ้น
ตารางที่ 3 แสดงการจัดกลุ่มของยี่ห้อที่มีค่าเฉลี่ยของความเข้มของแถบสีไม่แตกต่างกัน
Subset
ยี่ห้อ
a,b

Scheffe

A
C
D
B
Sig.

N

1
100
100
100
100

2
1.75
1.75

1.000

2.42
2.56
.064

จากตารางที่ 3 แสดงการทดสอบหายี่ห้อที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแถบสีไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการแสดงการจัดกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยของความเข้มของแถบสีไม่แตกต่างกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน สรุปได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม 1 ยี่ห้อ A และ C มีความเข้มของ
แถบสีไม่แตกต่างกันมีค่า Sig. = 1.000 กลุ่ม 2 ยี่ห้อ B และ D มีความเข้มของแถบสีไม่แตกต่างกัน มีค่า Sig. = 0.064 โดยที่
กลุ่ม 2 จะมีความเข้มของแถบสีชัดเจนกว่ากลุ่ม 1 สรุปยี่ห้อ B และ D มีความเข้มของแถบสีชัดกว่ายี่ห้อ A และ C
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ตารางที่ 4 แสดงผลการตรวจสอบสารเมทแอมเฟตามีนที่ความเข้มข้น Negative urine, 250, 500, 750 และ 1,000 ng/ml

ยี่ห้อ
A
B
C
D

Negative urine
ผลบวก ผลลบ
0
20 (100)
0
20 (100)
0
20 (100)
0
20 (100)

จานวนตัวอย่าง (%)
250 ng/ml
500 ng/ml
750 ng/ml
ผลบวก ผลลบ ผลบวก ผลลบ ผลบวก ผลลบ
0
20 (100) 19 (95)
1 (5) 20 (100)
0
0
20 (100) 20 (100)
0
20 (100)
0
0
20 (100)
0
20 (100)
0
20 (100)
0
20 (100) 17 (85) 3 (15) 20 (100)
0

1,000 ng/ml
ผลบวก ผลลบ
20 (100)
0
20 (100)
0
15 (75) 5 (25)
20 (100)
0

จากตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของชุดทดสอบ พบว่า ยี่ห้อ A, B, C และ D ให้ผลลบกับ Negative
urine แสดงว่าปัสสาวะที่นามาใช้ไม่มีสารเมทแอมเฟตามีนผสมอยู่ พบว่ายี่ห้อ B, C และ D ให้ผลสอดคล้องกับค่า Cut-off ที่
สามารถตรวจได้ของชุดทดสอบ แต่พบว่ายี่ห้อ C และ D มีบางชุดทดสอบที่ให้ผลลบลวง แสดงว่าการใช้ชุดทดสอบตรวจสอบ
ตัวอย่างปัสสาวะอาจให้ผลลบลวงได้ พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของผลลบลวงสูงถึง 25.0 และ 15.0 ตามลาดับ ส่วนยี่ห้อ A พบว่า
ให้ผลไม่สอดคล้องกับค่า cut- off ของชุดทดสอบ ซึ่งสามารถตรวจพบสารได้ในระดับต่ากว่าค่า cut-off
สรุปและอภิปรายผล
การเปรียบเทียบด้านระยะเวลาที่แถบสีปรากฏ พบว่า ชุดทดสอบ A, B, C และ D ใช้เวลาในการแสดงผลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ยี่ห้อ C ใช้เวลาในการแสดงผลเร็วที่สุด โดยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 36.08
วินาที ตามมาด้วยยี่ห้อ B ใช้เวลาในการแสดงผลเร็วรองลงมา โดยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 37.89 วินาที ยี่ห้อ D ใช้เวลาในการ
แสดงผลเฉลี่ยอยู่ที่ 38.57 วินาที และยี่ห้อ A ใช้เวลาในการแสดงผลช้าที่สุด โดยใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 50.58 วินาที
และยังพบว่าปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ ระดับต่างกัน จะใช้เวลาในการแสดงผลที่แตกต่างกัน
โดยปริมาณความเข้มข้นในระดับ Negative และ 250 ng/ml ใช้ระยะเวลาในการแสดงผลเร็วกว่า ปริมาณความเข้มข้นใน
ระดับ 500, 750 และ 1,000 ng/ml ตามลาดับ
การเปรียบเทียบด้านความเข้มของแถบสี พบว่าชุดทดสอบยี่ห้อ A, B, C และ D มีความเข้มของแถบสีแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ยี่ห้อ B มีความเข้มของแถบสีมากที่สุด รองลงมาคือยี่ห้อ D ยี่ห้อ A และ
ยี่ห้อ C มีความเข้มของแถบสีน้อยที่สุด โดยปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนที่ระดับแตกต่างกัน ทาให้
ความเข้มของแถบสีไม่เท่ากัน ที่ระดับความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนเพิ่มมากขึ้น ความเข้มของแถบทดสอบก็
จะชัดเจนขึ้นด้วย
การเปรียบเทียบด้านความถูกต้องของผลการตรวจ พบว่าชุดทดสอบยี่ห้อ A, B และ D สามารถตรวจพบ
สารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 500 ng/ml ได้ ส่วนชุดทดสอบยี่ห้อ C สามารถตรวจพบสารละลาย
มาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 1,000 ng/ml ได้
การเปรียบเทียบด้านความเข้มของแถบสี พบว่า ยี่ห้อ B มีความเข้มของแถบสีมากที่สุด รองลงมาคือยี่ห้อ D ยี่ห้อ
A และยี่ห้อ C มีความเข้มของแถบสีน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสมศิริ ประทีปจิตติ (2004) เรื่อง คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของชุดตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา : ความไวของการทดสอบ ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สารวจคุณภาพและประสิทธิภาพความไวในการทดสอบ ของชุดตรวจหาเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิด หลักการ
ภูมิคุ้มกันวิทยาทั้งแบบตลับทดสอบ และแบบแถบทดสอบ ได้ทาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพประเมินจากความถูกต้องและ
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ความชัดเจนของการแสดงผลการทดสอบ พบชุดทดสอบที่แสดงผลการทดสอบชัดเจนที่สุด คือ ชุดทดสอบแบบตลับ ในการ
ทดลองครั้งนี้เมื่อจัดกลุ่มของยี่ห้อที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มของแถบสีไม่แตกต่างกันไว้ในกลุ่มเดียวกันพบว่า ยี่ห้อ A และ C มีความ
เข้มของแถบสีไม่แตกต่างกันและยี่ห้อ B และ D มีความเข้มของแถบสีไม่แตกต่างกันโดยที่ยี่ห้อ B และ D จะมีความเข้มของ
แถบสีชัดเจนกว่ายี่ห้อ A และ C นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐานเมทแอมเฟตามีนเพิ่มมากขึ้น ทาให้
การแสดงผลของแถบทดสอบชัดเจนขึ้นด้วย
ด้านการเปรียบเทียบความถูกต้อง ความไวของผลการตรวจ พบว่าชุดทดสอบยี่ห้อ A, B และ D สามารถตรวจพบ
สารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 500 ng/ml ได้ เนื่องจากยี่ห้อ B และ D มีค่าปริมาณเมทแอมเฟตามีน
น้อยที่สุดที่สามารถตรวจได้คือ 500 ng/ml ส่วนชุดทดสอบยี่ห้อ C สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่
ความเข้มข้น 1,000 ng/ml ได้เนื่องจากยี่ห้อ C มีค่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่น้อยที่สุดที่สามารถตรวจได้คือ 1000 ng/ml
จึงไม่สามารถตรวจพบได้ถ้าความเข้มข้นของเมทแอมแฟตามีนน้อยกว่า 1000 ng/ml ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพเศรษฐ์
แหวนสัมฤทธิ์และคณะ (2006) ได้ศึกษาการประเมินชุดตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นกลุ่มแอมเฟตามีนและอนุพันธ์ พบว่าชุด
ทดสอบหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา ดาเนินการง่ายและไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง เหมาะสาหรับตรวจคัดกรองจานวนมากทั้ง
ห้องปฏิบัติการ และภาคสนามเมื่อเปรียบเทียบกับ GC/MS ให้ผลบวกปลอมและลบปลอมต่ากว่า เมื่อเทียบกับ Color test
ดังนั้นควรตรวจยืนยันด้วย GC/MS ทุกครั้งเมื่อพบผลบวกจากการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อให้ทราบปริมาณความเข้มข้นของ
เมทแอมเฟตามีนที่แน่นอน ส่วนยี่ห้อ A ค่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่น้อยที่สุดที่สามารถตรวจได้คือ 1000 ng/ml เช่นกัน แต่
อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้แต่ระดับความเข้มข้น 500 ng/ml ยี่ห้อ A ก็สามารถตรวจพบสารเมทแอมเฟ
ตามีนได้ ดังนั้นในการเลือกใช้ชุดทดสอบจึงควรพิจารณาให้เหมาะสม เนื่องจากชุดทดสอบที่มีความไวมากจะมีความจาเพาะต่า
และให้ผลบวกลวงมากแต่โอกาสที่ผู้เสพจะถูกตรวจไม่พบมีน้อย ส่วนชุดทดสอบที่มีความจาเพาะจะเกิดผลบวกลวงน้อยกว่า
แต่โอกาสเกิดผลลวงหรือจะมีผู้เสพที่ถูกตรวจไม่พบมากกว่า (จิราภรร์ อ่าพันธุ์ และประจล มันตะ, 2004)
อภิปรายผลการศึกษาวิจัยครัง้ นี้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จานวน 4
ยี่ห้อ โดยกาหนดให้เป็นยี่ห้อ A, B, C และ D มาเปรียบเทียบความสามารถด้านความรวดเร็วในการอ่านผลทดสอบ ความ
ชัดเจนของแถบสีที่ปรากฏ และความถูกต้องของผลการตรวจพิสูจน์ พบว่าการเปรียบเทียบด้านระยะเวลาที่แถบสีปรากฏ ทั้ง
4 ยี่ห้อใช้เวลาในการแสดงผลที่แตกต่างกัน โดยที่ยี่ห้อ A เป็นชุดทดสอบชนิดตลับ ใช้เวลาในการแสดงผลช้าที่สุด และให้แถบสี
แสดงผลที่ไมชัดเจน และพบว่าให้ผลไม่สอดคล้องกับค่า Cut- off ของชุดทดสอบ ซึ่งสามารถตรวจพบสารได้ในระดับต่ากว่าค่า
Cut-off ของชุดทดสอบ ยีห่ ้อ B เป็นชุดทดสอบชนิดตลับ ใช้เวลาในการแสดงผลเร็ว เป็นลาดับสอง แสดงความเข้มของแถบสี
ชัดเจนที่สุด สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 500 ng/ml ตามค่า Cut-off ของชุด
ทดสอบ โดยไม่พบผลลบลวง หรือผลบวกลวง ยี่ห้อ C ซึ่งเป็นชุดทดสอบชนิดจุ่ม ใช้เวลาในการแสดงผลเร็วที่สุด แต่ให้ความ
เข้มของแถบสีน้อยที่สุด สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 1,000 ng/ml บางชุดทดสอบ
ให้ผลลบลวง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของผลลบลวงสูงถึง 25.0 ยี่ห้อ D เป็นชุดทดสอบชนิดจุ่ม ใช้เวลาในการแสดงผลรองจากยี่ห้อ
B มีความเข้มของแถบแสดงผลชักเจน สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 500 ng/ml มี
บางชุดทดสอบให้ผลลบลวง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ของผลลบลวง 15.0 นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณความเข้มข้นของสารมาตรฐาน
เมทแอมเฟตามีนที่ระดับต่างกัน จะใช้เวลาในการแสดงผลที่แตกต่างกัน โดยปริมาณความเข้มข้นในระดับ Negative และ 250
ng/ml ใช้ระยะเวลาในการแสดงผลเร็วกว่าปริมาณความเข้มข้นในระดับ 500, 750 และ 1,000 ng/ml ตามลาดับ ดังนั้นตาม
กฎหมายได้กาหนดค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวกของชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะเท่ากับ 500 ng/ml ขึ้นไป เพื่อให้การ
ควบคุมเครื่องมือแพทยที่ใชตรวจสิ่งสงตรวจจากรางกายมนุษยประเภทเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ ควรเลือกใช้ชุดทดสอบ
ภูมิคุ้มกันยี่ห้อ B รองลงมาคือ ยี่ห้อ D ในการตรวจพิสูจน์สารเมทแอมเฟตามีนเบื้องต้นในปัสสาวะ ถ้าให้ผลบวกควรตรวจ
ยืนยันผลทุกครั้ง เนื่องจากชุดทดสอบอาจให้ผลบวกลวง หรือผลลบลวงได้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
- จากการศึกษาพบว่าชุดทดสอบยี่ห้อ B และ D สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความ
เข้มข้น 500 ng/ml ได้ เนื่องจากยี่ห้อ B และ D มีค่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนน้อยที่สุดที่สามารถตรวจพบได้คือ 500 ng/ml
ส่วนชุดทดสอบยี่ห้อ C สามารถตรวจพบสารละลายมาตรฐานเมทแอมแฟตามีนที่ความเข้มข้น 1,000 ng/ml เนื่องจากยี่ห้อ C
มีค่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่น้อยที่สุดที่สามารถตรวจได้ คือ 1000 ng/ml จึงไม่สามารถตรวจพบได้ถ้าความเข้มข้นของเมท
แอมแฟตามีนน้อยกว่า 1000 ng/ml ส่วนยี่ห้อ A ค่าปริมาณเมทแอมเฟตามีนที่น้อยที่สุดที่สามารถตรวจได้คือ 1000 ng/ml
เช่นกัน แต่สามารถตรวจพบได้ที่ระดับความเข้มข้น 500 ng/ml ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด กาหนดไว้ว่าผู้ที่จะถือว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนั้น ได้กาหนดค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวกของชุดทดสอบเมทแอมเฟตา
มีนในปัสสาวะเท่ากับ 500 ng/ml ขึ้นไป ดังนั้นควรที่จะต้องส่งปัสสาวะไปตรวจยืนยันที่สถานตรวจพิสูจน์อีกครั้งเพื่อทราบ
ปริมาณที่แน่นอน โดยในปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ไม่ส่งปัสสาวะไปตรวจยืนยันที่สถานตรวจพิสูจน์ ทาให้บางครั้งผลปัสสาวะ
ขัดแจ้งกับความเป็นจริง เนื่องจากมียาบางชนิดที่ทาให้เกิดผลบวกลวงได้
- จากการศึกษาพบว่าชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือมีความรวดเร็วในการแสดงผล และมีความชัดเจนของ
แถบสีมากที่สุด ในการนาไปตรวจหาสารเมทเอมเฟตามีนในปัสสาวะแนะนาให้เลือกยี่ห้อ B จะทาให้ได้ผลการตรวจที่ชัดเจน
มากที่สุด
- ในกรณีที่สถานที่ในการตรวจไม่สะดวกในการทาความสะอาด ผู้วิจัยแนะนาให้ใช้ ชุดทดสอบยี่ห้อ B เนื่องจากเป็น
แถบทดสอบชนิดตลับ เมื่อทาการทดสอบเสร็จจะได้ไม่ต้องวางให้เปื้อนบริเวรทดสอบ เพราะถ้าเป็นชนิดจุ่ม พอจุ่มเสร็จจะต้อง
นามาวางกับพื้น
- ในกรณีที่นาไปตรวจกับผู้รับการตรวจจานวนมาก แต่ไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลา ผู้วิจัยแนะนาให้เลือกยี่ห้อ D จะทาให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากชุดทดสอบยี่ห้อ D แบบจุ่ม มีราคาถูกกว่ายี่ห้อ B ที่เป็นชุดทดสอบแบบตลับ
- แต่ละหน่วยงานควรเลือกใช้ชุดทดสอบที่มีค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวกของชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
เท่ากับ 500 ng/ml ขึ้นไป ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อให้ถูกต้องในการตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะเบื้องต้น และ
ประโยชน์ในการค้นหาผู้ต้องสงสัยในการเสพยาเสพติด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
- ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบชุดทดสอบให้มีจานวนชุดทดสอบมากกว่านี้
- ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบชุดทดสอบหลายยี่ห้อมากกว่านี้
- ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นให้มีหลายระดับมากขึ้น
- ในการทาวิจัยครั้งต่อไปน่าจะทาการทดสอบกับยาหรือสารแปลกปลอม เพื่อทดสอบว่ายาต่างๆ มีผลต่อการ
ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนของชุดทดสอบหรือไม่ อย่างไร
- ในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาระยะเวลาในการตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบสาร
เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะหลักการภูมิคุ้มกันวิทยา
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ผลของสารสกัดทองพันชั่งต่อการงอกและการเจริญเติบโตของไมยราบเครือและต้อยติ่ง
Efficacy of crude extract of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz on germination
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของสกัดสารจากทองพันชั่งด้วยเอทานอลต่อการงอก และการเจริญเติบโตของ
ไมยราบเครือ และต้อยติ่งโดยใช้ความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่ อมิลลิลิตร ผลการศึกษาพบว่า
สารสกัดจากทองพันชั่งที่ระดับความเข้มข้น 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบ เครือ และ
ต้อยติ่งได้ดีที่สุด เท่ากับ 72.33% และ 69.05% ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.05) การทดสอบการเจริญเติบโต
ในด้านความยาวยอด พบว่าสารสกัดจากทองพันชั่งที่ความเข้มข้น 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งความยาวยอดของ
ไมยราบเครือ และต้อยติ่ง ได้ดีที่สุด เท่ากับ 42.83% และ 26.32% ตามลาดับ ดังนั้น สรุปได้ว่า สารสกัดจากทองพันชั่ง
สามารถยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของไมยราบเครือ และต้อยติ่งได้
คาสาคัญ: ทองพันชั่ง, การงอกและการเจริญ, ไมยราบเครือ, ต้อยติ่ง

Abstract
The objective of this study was to determine the effect of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz extract
by ethanol on seed germination and growth of Mimosa invisa Mart. Ex Colla and Ruellia tuberose L. By
using the concentrations at 0.50, 1.50, 2.00 mg/ml. The result showed that extract from Rhinacanthus
nasutus (L.) Kurz at 2.00 mg/ml concentration inhibited seed germination of Mimosa invisa Mart. Ex Colla
and Ruellia tuberosa L. for 72.33 % and 69.05%, respectively (P < 0.05). Moreover, the extract from
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz at 2.00 mg/ml concentrations had highest effect on seedling growth of
Mimosa invisa Mart. Ex Colla and Ruellia tuberosa L. for 42.83% and 26.32%, respectively (P > 0.05).
Therefore, conclude that the extracts of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz were inhibited seed germination
and growth of Mimosa invisa Mart. Ex Colla and Ruellia tuberose L.
Keywords: Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz, germination and growth, Mimosa invisa Mart. Ex Colla, Ruellia
tuberose L.

840

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบัน พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาด้านภูมิอากาศแปรปรวน ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ทาให้เกษตรกรต้องใช้ สารเคมี ต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต
ให้มี ทั้งปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น รวมถึง การควบคุมวัชพืช ด้วยเช่นกัน จากข้อมูล ปริมาณและมูลค่า การนาเข้าสารกาจัด
ศัตรูพืชปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีการนาเข้าสารกาจัดวัชพืช (herbicide) 119,971 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,016 ล้าน
บาท (กรมวิชาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2559) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสารกาจัดวัชพืชเหล่านี้จะก่อให้เกิด
ปัญหาตกค้างในดิน น้า อากาศ ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก่อให้ เกิดความไม่
ยั่งยืนทางการเกษตร จากปัญหาดังกล่าวทาให้ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมใช้การทาเกษตรอินทรีย์ โดยใช้สารประกอบอินทรีย์มา
ใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
การศึกษาสารประกอบทางเคมีของพืชหลายชนิดพบว่ามีความสามารถในควบคุมการเจริญของพืชชนิดอื่นๆ ที่อยู่
ใกล้เคียงได้ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการแข่งขันของพืช โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า อัลลีโลพาที (allelopathy) และเรียก
สารเคมีที่สร้างขึ้นว่า อัลลีโลเคมิคอล (allelochemical) โดยสารนี้อาจมีผลต่อการยับยั้ง หรือกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
และการพัฒนาของพืชนั้นๆ (Rice, 1984) ทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) จัดเป็นพืชในวงศ์ Acanthaceae
พบได้ทั่วไปในประเทศไทย เป็นไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ในทางการแพทย์แผนไทยใช้ทองพันชั่งในการดับพิษไข้ แก้พยาธิผิวหนัง
แก้กลากเกลื่อน ผื่นคัน (กระทรวงสาธารณสุข , 2541) จากการศึกษาศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของสารสกัดจากใบพืชวงศ์
Acanthaceae บางชนิด ของเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2555) พบว่าสารสกัดด้วยน้าจากใบรางจืด
สร้อยอินทนิล เสลดพังพอนตัวผู้ เสลดพังพอนตัวเมีย และทองพันชั่ง สามารถยับยั้งการงอกและการเจริญของต้นกล้ากวางตุ้ง
และหญ้ารังนกได้
ไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart. Ex Colla) และ ต้อยติ่ง (Ruellia tuberose L.) จัดเป็นวัชพืชใบเลี้ยงคู่
เจริญเติบโตได้หลายฤดู ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด พบขึ้นได้ทั่วไปตามไร่ สวนผลไม้ เป็นต้น (ดวงพร สุวรรณกุล และรังสิต สุวรรณ
เขตนิคม, 2544) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาสารสกัดจากทองพันชั่งในการควบคุมวัชพืช 2 ชนิดดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลใน
การนาไปประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาผลของสารสกัดทองพันชั่งที่มีผลต่อการงอกของไมยราบเครือ และต้อยติ่ง
2. ศึกษาผลของสารสกัดทองพันชั่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไมยราบเครือ และต้อยติ่ง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดทองพันชั่ง นาใบของทองพันชั่งมา ล้างให้สะอาด นาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นนาไปทาให้ละเอียด นาไปแช่ในเอทานอล 95% เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1
แล้วนาสารสกัดไประเหยแห้งด้วยเครื่องระเหยแบบลดความดัน (rotary evaporator) และระเหยแห้งโดยเครื่องทาแห้งด้วย
ความเย็น (freeze dry) นาสารสกัดที่ได้มาเจือจางด้วยน้ากลั่นให้ได้ความเข้มข้น 3 ระดับ ได้แก่ 0.50, 1.50 และ 2.00
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยใช้น้ากลั่นเป็นกลุ่มควบคุม
2. การเตรียมวัชพืช นาเมล็ดของวัชพืช ได้แก่ ไมยราบเครือ และต้อยติ่ง มาล้างน้าให้สะอาด และฆ่าเชื้อด้วย 1%
sodium hypochlorite นาน 5 นาที จากนั้น ล้างด้วยน้ากลั่น นาเมล็ดของวัชพืชที่ฆ่าเชื้อแล้วปลูกใน ทรายที่ ผ่านการอบฆ่า
เชื้อที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทาการกลบซ้า และนาไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมง
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดทองพันชั่งต่อการงอกของวัชพืช วางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design จานวน 3 ซ้าๆ ละ 10 เมล็ด นาสารสกัดแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 15 มิลลิลิตร รดให้แก่ เมล็ดของ
วัชพืชทั้ง 2 ชนิด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ นับจานวนการงอกของเมล็ด โดยพิจารณาจากการที่ยอดโผล่พ้นวัสดุกลบ และนาไป
คานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการงอกตามวิธีของ Chung et al (2003) โดยมีสูตรคานวณ ดังนี้
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การยับยั้งการงอก (%) = การงอกในสภาพควบคุม – การงอกในสภาพที่ได้รับสารสกัด X 100
การงอกในสภาพควบคุม
4. การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดทองพันชั่งต่อการเจริญเติบโตของวัชพืช
วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design จานวน 3 ซ้าๆ ละ 10 เมล็ด นาสารสกัดแต่ละความเข้มข้น ปริมาตร 15 มิลลิลิตร รด
ให้แก่วัชพืชที่งอกแล้วทั้ง 2 ชนิด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทาการวัดความยาวยอด และนาไปคานวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งความ
ยาวยอดตามวิธีของ Chung et al (2003) โดยมีสูตรคานวณ ดังนี้
การยับยั้งความยาวยอด (%) = ความยาวยอด ในสภาพควบคุม – ความยาวยอด ในสภาพที่ได้รับสารสกัด X 100
ความยาวยอดในสภาพควบคุม
5. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple Range Test
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากทองพันชั่งต่อการงอกของเมล็ดไมยราบ เครือ และต้อยติ่งที่ความเข้มข้น
0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าชุดควบคุม ที่รดด้วยน้ากลั่น ไม่มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดไมยราบ เครือ
และต้อยติ่ง สาหรับไมยราบเครือในกลุ่มควบคุมมีจานวนเมล็ดที่งอกเฉลี่ย เท่ากับ 8 เมล็ด สารสกัดจากทองพันชั่งที่ ความ
เข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีจานวนเมล็ดที่งอกเฉลี่ย เท่ากับ 6, 4 และ 2 เมล็ด ตามลาดับ สาหรับ
การยับยั้งการงอกของเมล็ด สารสกัดจากทองพันชั่งที่ความเข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลยับยั้งการ
งอกของเมล็ดไมยราบเครือ เท่ากับ 26.78%, 52.68% และ 72.33% ตามลาดับ สาหรับต้อยติ่งในกลุ่มควบคุมมีจานวนเมล็ดที่
งอกเฉลี่ย เท่ากับ 7 เมล็ด สารสกัดจากทองพันชั่งที่ความเข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีจานวนเมล็ดที่
งอกเฉลี่ย เท่ากับ 6, 4 และ 2 เมล็ด ตามลาดับ สารสกัดจากทองพันชั่ งที่ความเข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดต้อยติ่งเท่ากับ 7.14%, 46.43% และ 69.05% ตามลาดับ ดังนั้นจากการศึกษา
ประสิทธิภาพของสารสกัดทองพันชั่ง ในการยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช 2 ชนิด พบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดเพิ่มมาก
ขึ้น ความสามารถในการยับยั้งการงอกมีเพิ่มขึ้น โดย ที่ความเข้มข้น 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้ง
การงอกของเมล็ดไมยราบเครือ และต้อยติ่งได้ดีที่สุด โดยผลการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดทองพันชั่งที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอกของไมยราบเครือ และต้อยติ่ง
ไมยราบเครือ
ต้อยติ่ง
ความเข้มข้น
(มิลลิกรัมต่อ
จานวนเมล็ดที่งอกเฉลี่ย การยับยั้งการงอก จานวนเมล็ดที่งอกเฉลี่ย การยับยั้งการงอก
มิลลิลิตร)
(เมล็ด)
(%)
(เมล็ด)
(%)
a
a
a
0
8
0
7
0a
0.50
6ab
26.78ab
6a
7.14a
1.50
4b
52.68bc
4b
46.43b
2.00
2c
72.33c
2c
69.05c
a, b, c
ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันที่มีอักษรแตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05)
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ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากทองพันชั่งต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดไมยราบ เครือ และต้อยติ่งที่ความ
เข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า กลุ่มควบคุม ไม่มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเมล็ดไมยราบ เครือ
และต้อยติ่ง สาหรับไมยราบเครือ พบว่า กลุ่มควบคุมมีความยาวยอด เท่ากับ 2.10 เซนติเมตร สารสกัดจากทองพันชั่งที่ความ
เข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความยาวยอด เท่ากับ 1.40 เซนติเมตร, 1.15 เซนติเมตร และ 1.10
เซนติเมตร ตามลาดับ สารสกัดจากทองพันชั่งที่ระดับ ความเข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลยับยั้ง
ความยาวยอดของเมล็ดไมยราบเครือเท่ากับ 31.75%, 38.94% และ 42.83% ตามลาดับ สาหรับต้อยติ่ง พบว่า กลุ่มควบคุมมี
ความยาวยอด เท่ากับ 1.65 เซนติเมตร สารสกัดจากทองพันชั่งที่ความเข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มี
ความยาวยอด เท่ากับ 1.50 เซนติเมตร, 1.20 เซนติเมตร และ 1.30 เซนติเมตร ตามลาดับ สารสกัดจากทองพันชั่งที่ความ
เข้มข้น 0.50, 1.50 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลยับยั้ง ความยาวยอดของเมล็ดต้อยติ่ง เท่ากับ 8.84%, 23.69% และ
26.32% ตามลาดับ ดังนั้น จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดทองพันชั่ง ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ในด้านการยับยั้ง
ความยาวยอดของเมล็ดวัชพืช ทั้ง 2 ชนิด พบว่าที่ความเข้มข้น 2.00 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีความสามารถในการยับยั้ง ความ
ยาวยอดของเมล็ดไมยราบเครือ และเมล็ดต้อยติ่ง ได้ดีที่สุด โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดทองพันชั่งที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตของไมยราบเครือ และต้อยติ่ง
ไมยราบเครือ
ต้อยติ่ง
ความเข้มข้น
(มิลลิกรัมต่อ
ความยาวยอดเฉลี่ย
การยับยั้ง
ความยาวยอดเฉลี่ย
การยับยั้ง
มิลลิลิตร)
(เซนติเมตร)
ความยาวยอด (%)
(เซนติเมตร)
ความยาวยอด (%)
a
a
a
0
2.10
0
1.65
0a
0.50
1.40a
31.75a
1.50a
8.84a
1.50
1.15a
38.94a
1.20a
23.69a
2.00
1.10a
42.83a
1.30a
26.32a
a
ค่าเฉลี่ยที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P>0.05)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดสอบ ประสิทธิภาพ ของสารสกัดจากทองพันชั่งต่อการ งอกและการ เจริญเติบโตของเมล็ดไมยราบ เครือ
และต้อยติ่งทีร่ ะดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่าสกัดจากทองพันชั่งสามารถยับยั้งเปอร์เซ็นต์การงอก และยับยั้งความยาวยอดของ
วัชพืชทั้ง 2 ชนิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และสมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2555) ที่พบว่าสารสกัดใบ
ทองพันชั่งด้วยน้าที่อัตราส่วน 1:80 ถึง 1:10 น้าหนักต่อปริมาตร สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดกวางตุ้ง และหญ้ารังนกได้
50.84-100% ยับยั้งความยาวรากได้ 79.70-100% และที่อัตราส่วน 1:10 น้าหนักต่อปริมาตร ยับยั้งความยาวต้นได้ 100%
และจากการศึกษาของ Piyatida and Kato-Noguchi (2010) พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลจากทองพันชั่ง แสดงผลการเป็น
อีลลีโลพาที โดยสามารถยับยั้งการเจริญของยอดและรากผักกาดหอม หญ้าทิมโมธี และหญ้าปล้องข้าวนกได้ จากการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี พบว่าทองพันชั่งประกอบด้วยสารประกอบไรนาแคนทิน (rhinacanthin) ซึ่งเป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่ม
แนฟโทควิโนนเอสเทอร์ (naphthoquinoneester) ที่มีสารออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้ (งาม
ผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ, 2548) โดยสารดังกล่าวอาจแสดงฤทธิ์เป็นอัลลีโลเคมิคอลต่อไมยราบเครือ และต้องติ่ง ในการยับยั้ง
การงอก และและการเจริญเติบโต จากผลการทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าสารสกัดทองพันชั่งแสดงผลทางอัลลีโลพาที ด้วย
การยับยั้งการงอก และการเจริญเติบโตของไมยราบเครือ และต้อยติ่ง ซึ่งสารสกัดจากทองพันชั่ง น่าจะมีสารประกอบเคมีที่ใช้
เป็นทางเลือกในการควบคุมวัชพืช แทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์ได้
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาประสิทธิภาพของพืชในรูปของสารสกัดหยาบ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการแยกสารสาคัญ เพื่อให้ทราบแน่
ชัดว่าสารตัวใดที่มีประสิทธิภาพในการเป็นอัลลีโลพาที และควรมีการศึกษาระดับความเข้มข้นที่ยับยั้งการงอกของเมล็ด และ
การเจริญเติบโตที่ให้ผลในระดับสูงเพิ่มขึ้น
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คุณภาพน้้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้้าผิวดิน
ในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
The Physical, Chemical and Biological Water Quality
of Surface Water in Burapha University, Sakaeo Campus
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บทคัดย่อ
การศึกษาคุณภาพน้้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้้าผิวดินบ่อน้้าด้านหลังหอพักชายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยเก็บตัวอย่างน้้าตามฤดูกาลในรอบปี ได้แก่ ฤดูฝน (กันยายน 2558) ฤดูหนาว (มกราคม
2559) และฤดูร้อน (เมษายน 2559) โดยเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ออกซิเจนละลาย บีโอดี ของแข็งทั้งหมด
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท์-ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสและ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียกับคุณภาพน้้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2537 พบว่าค่าที่ท้าการ
ตรวจวัดทุกพารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินและจัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 2
และประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน
ค้าส้าคัญ: น้้าผิวดิน, คุณภาพน้้า, ฤดูกาล
Abstract
The physical, chemical and biological water qualities in the area behind male dormitory in
Sakaeo Campus of Burapha University, Sakaeo Province were studied during rainy period (September2015), winter period (January-2016) and summer period (April-2016) based on the standard of surface
water defined by National Environmental Committee of Thailand, 1994. The amount of pH, temperature,
dissolved oxygen, BOD, total solid, total suspended solid, total dissolved solid, ammonia-nitrogen, nitritenitrogen, orthophosphate-phosphorus and coliform bacteria were examined. The results showed that the
value of all parameters were below the standard levels. The water quality was classified in category 2-3
which is suitable for household consumption offer a proper process of water treatment.
Keywords: surface water, water quality, season
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บทน้า
“น้้า” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญและมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันความต้องการ
ในการใช้น้ า เพิ่ ม ขึ้ นตลอดเวลาทั้งการอุ ป โภคและบริโ ภคของมนุ ษย์ ใ นกิจ วั ตรประจ้ า วัน รวมไปถึ งภาคการเกษตรและ
ภาคอุ ตสาหกรรม ในขณะที่ป ริ มาณน้้ าที่ มี อยู่ ในแหล่ งน้้ าตามธรรมชาติแ ละแหล่ งกั กเก็บ น้้ าต่ างๆ มี อยู่ อย่ างจ้ ากั ดและ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้แหล่งน้้าผิวดินบางแหล่งยังสูญเสียสภาพธรรมชาติ เนื่องจาก
มีการปนเปื้อนจากน้้าเน่าเสียและกากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้้าเสียจากพื้นที่
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมืองท้าให้ไม่สามารถใช้น้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นเหตุ
ให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้้า ดังนั้น การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า เพื่อให้ได้น้าที่มีคุณภาพที่เหมาะแก่การอุปโภค
บริโภคและเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญยิ่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการขยายตัวในเรื่องของจ้านวนนิสิตและจ้านวน
บุคลากรเพิ่มขึ้นทุกปี ท้าให้มีกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้มีปริมาณน้้าทิ้ง
เพิ่มขึ้นตามไปด้วยน้้าทิง้ จากอาคารส้านักงาน อาคารเรียน หอพักนิสิตและหอพักบุคลากรถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้้าผิวดินบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ บ่อน้้าข้างอาคารศาสตราจารย์สุชาติ อุปถัมภ์บ่อน้้าหน้าหอพักชาย บ่อน้้าด้านหลังหอพักชาย บ่อน้้าด้านข้าง
ก่อนถึงหอพักบุคลากรและบ่อน้้าด้านหน้าหอพักบุคลากรโดยปราศจากการบ้าบัด ท้าให้น้าผิวดินมีคุณภาพเปลี่ยนแปลงไปทั้ง
คุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ เกิดการเน่าเสียและมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น
Escherichia coli ที่มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดิน ซึ่งตรวจพบได้ในบ่อน้้าข้างอาคารศาสตราจารย์สุชาติ อุ ปถัมภ์
(สาลินี ศรีวงษ์ชัย, 2557a) ดังนั้น การน้าน้้าผิวดินจากบ่อน้้าภายในมหาวิทยาลัยมาใช้ประโยชน์จึงต้องมีการตรวจวัดคุณภาพ
น้้าก่อน เพื่อพิจารณาว่าคุณภาพน้้าผิวดินจากบ่อนั้นๆ มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในด้านใด ซึ่งน้้าผิวดินจากบ่อน้้า
ด้านหลังหอชายเป็นน้้าที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดิน ประเภทที่2 สามารถน้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค
และบริโภคได้ โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (สาลินี ศรีวงษ์ชัย,
2557b) แต่ถ้าหากมีการปล่อยน้้าทิ้งลงสู่บ่อน้้านี้ โดยไม่มีการบ้าบัดหรือมีการบ้าบัดที่ไม่ถูกวิธีอาจท้าให้มีการปนเปื้อนของของ
เสียเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มของการเสื่อมโทรมหรือน้้าเน่าเสียได้ ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินจากบ่อน้้านี้
นับว่าเป็นเรื่องที่ส้าคัญ เนื่องจากการติดตามและตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้้าเป็น กระบวนการหนึ่งในการจัดการคุณภาพน้้า
ซึ่งข้อมูลที่ ได้จะแสดงถึงสถานภาพของแหล่งน้้านั้ นว่ามีลักษณะเป็นอย่ างไร การศึกษานี้ ผู้ศึกษาสนใจที่จะติ ดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพของน้้าผิวดินจากบ่อน้้าด้านหลังหอพักชาย เพื่อน้าผลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษในบ่อน้้านี้ต่อไปใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินบริเวณบ่อน้้าด้านหลังหอพักชายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เก็บตัวอย่างน้้าเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางกายภาพและเคมี
เก็บตัวอย่างน้้าจากบ่อน้้าด้านหลังหอพักชายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จ้านวน 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1
และ 2 เก็บตัวอย่างน้้าแบบจ้วงตัก (grab sampling) ส่วนจุดที่ 3 เก็บตัวอย่างแบบรวบรวม (composting sampling)
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ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าจุดละ 3 ซ้้า ที่ระดับความลึก 30 – 60 เซนติเมตร จากผิวหน้าน้้าและเก็บตัวอย่างน้้า 3 ครั้ง เพื่อให้เป็น
ตัวแทนของแต่ละฤดูกาล ดังนี้ ฤดูฝน (กันยายน พ.ศ. 2558) ฤดูหนาว (มกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูร้อน (เมษายน
พ.ศ. 2559)
2. เก็บตัวอย่างน้้าเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางจุลชีววิทยา
ใช้หลอดทดลองปลอดเชื้อขนาด 50 มิลลิลิตร จ้านวน 3 หลอด สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าให้ได้ปริมาตรรวม 150
มิลลิลิตร จากนั้นน้าตัวอย่างน้้าที่ได้ใส่ภาชนะขนส่งตัวอย่างน้้า โดยใช้กล่องโฟมที่รักษาอุณหภูมิประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
เพื่อน้ามายังห้องปฏิบัติก าร เมื่อน้าตัวอย่างน้้า มาที่ห้องปฏิบัติการแล้วจึ งน้ามาท้าการผสมรวมให้เข้ากัน ก่อนที่จะน้าไป
วิเคราะห์คุณภาพน้้าทางจุลชีววิทยา (กาญจนา หริ่มเพ็ง และสุณัฐฐา วิงวอน, 2557)
3. การวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา
ส้า หร บั พารามิ เ ตอร์ ใ นการตรวจวัด และวิ ธีก ารวิ เ คราะห์ คุ ณภาพน้้ า แสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งหลังจากท้ า
การวิเคราะห์คุณภาพน้้าทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพแล้ว จะน้าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ตารางที่ 1 ดัชนีวัดคุณภาพน้้าและวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
พารามิเตอร์

วิธีการ

แหล่งอ้างอิง

pH meter

HORIBA U-52G

thermometer
DO meter

HORIBA U-52G
HORIBA U-52G

BOD

azide modification

APHA (1989)

TS

dried at 103-105 ๐C

APHA (1989)

SS
TDS

dried at 103-105 ๐C
dried at 103-105 ๐C

APHA (1989)
APHA (1989)

NH3-N

indophenol method

APHA (1989)

NO2-N

diazotization

Boyd (1979)

PO4-P
Coliform bacteria

ascorbic acid
MPN

Boyd (1979)
APHA (1989)

pH
Temperature
DO

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ
ท้าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้้า ตลอดการทดลองและน้าข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย (mean)
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE)
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาคุ ณ ภาพน้้ า ทางกายภาพ เคมีแ ละชี วภาพของน้้า ผิ วดิ นจากบ่ อน้้ า ด้ า นหลังหอพั กชายภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระยะเวลาในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ฤดูฝน (กันยายน พ.ศ. 2558) ฤดูหนาว
(มกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูร้อน (เมษายน พ.ศ. 2559) ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2
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1. ความเป็นกรด-ด่าง
น้้าผิวดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลีย่ ในฤดูฝนเท่ากับ 7.39+0.15 ฤดูหนาวเท่ากับ 7.02+0.04 และฤดูร้อนเท่ากับ
7.64+0.06
2. อุณหภูมิ
น้้าผิวดินมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 30.2+0.09 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวเท่ากับ 29.0+0.29 องศา
เซลเซียส และฤดูร้อนเท่ากับ 30.4+0.03 องศาเซลเซียส
3. ค่าออกซิเจนละลาย (DO)
น้้าผิวดินมีค่าออกซิเจนละลายเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 5.97+0.53 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ 6.31+0.21
มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 6.66+0.36 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. ค่า BOD
น้้าผิวดินมีค่าความสกปรกหรือบีโอดีเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 2.40+0.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ
1.13+0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 1.98+0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS)
น้้ า ผิ ว ดิ น มี ค่ า ของแข็ งทั้ ง หมดเฉลี่ ย ในฤดู ฝ นเท่ า กั บ 3,970+80.33 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ฤดู ห นาวเท่ า กั บ
7,373+66.30 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 13,670+130.50 มิลลิกรัมต่อลิตร
6. ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (SS)
น้้าผิวดินมีค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมดเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 2,970+81.66 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ
7,710+32.70 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 8,990+58.10 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. ปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมด (TDS)
น้้าผิวดินมีค่าของแข็งละลายน้้าทั้งหมดเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 150+0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ
165+0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 170+0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร
8. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N)
น้้าผิวดินมีค่าไนไตรท์เฉลี่ยในฤดูฝนอยู่ เท่ากับ 0.02+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวมีค่าเท่ากับ 0.09+0.01
มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 0.09+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
9. ไนไตรท์-ไนโตรเจน (NO2-N)
น้้าผิวดินมีค่าแอมโมเนียเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 0.05+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ 0.04+0.01 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และฤดูร้อนระหว่าง 0.05+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
10. ออร์โธฟอสเฟต (PO4-P)
น้้าผิวดินมีค่าออร์โธฟอสเฟตเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 0.04+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ 0.11+0.01
มิลลิกรัมต่อลิตร และฤดูร้อนเท่ากับ 0.10+0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
11. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
น้้าผิวดินมีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียเฉลี่ยในฤดูฝนเท่ากับ 36.0 MPN/100 มิลลิลิตร ฤดูหนาวเท่ากับ 17.0
MPN/100 มิลลิลิตร และฤดูร้อนมีค่าน้อยกว่า 2.2 MPN/100 มิลลิลิตร
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของพารามิเตอร์คุณภาพน้้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของน้้าผิวดิน
บริเวณด้านหลังหอพักชายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ในช่วงฤดูฝน (เดือนกันยายน พ.ศ. 2558) ฤดูหนาว
(มกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูร้อน (เมษายน พ.ศ. 2559)
พารามิเตอร์

ฤดูฝน

ฤดูหนาว

ฤดูร้อน

มาตรฐานคุณภาพ
ในแหล่งน้้าผิวดิน

pH

7.39+0.15

7.02+0.04

7.64+0.06

5-9

Temperature (○C)

30.2+0.09

29.0+0.29

30.4+0.03

เป็นไปตามธรรมชาติ

DO (mg/L)
BOD (mg/L)

5.97+0.53
2.40+0.45

6.31+0.21
1.13+0.05

6.66+0.36
1.98+0.02

6.01 และ 4.02
1.51 และ 2.02

TS (mg/L)

3,970+80.83

7,373+66.30

13,670+130.50

ไม่ได้ก้าหนด

SS (mg/L)

2,970+81.66

7,710+32.70

8,990+58.10

ไม่ได้ก้าหนด

TDS (mg/L)
NH3-N (mg/L)

150+0.03
0.02+0.01

165+0.15
0.09+0.01

170+0.10
0.09+0.01

ไม่ได้ก้าหนด
0.5

NO2-N (mg/L)

0.05+0.01

0.04+0.01

0.05+0.01

ไม่ได้ก้าหนด

PO4-P (mg/L)

0.04+0.01

0.11+0.01

0.10+0.01

ไม่ได้ก้าหนด

36.0

17.0

<2.2

1,0001 และ 4,0002

Coliform bacteria
(MPN/100mL)

ค่าที่แสดง คือ ค่าเฉลี่ย + SE (n=3)
1
ค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้้าประเภทที่ 2
2
ค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้้าประเภทที่ 3
สรุปและอภิปรายผล
คุณภาพน้้าผิวดินทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพบ่อน้้าด้านหลังหอพักชายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว มีค่าเฉลี่ยของแต่ละพารามิเตอร์ทั้ง 3 ฤดูกาล ดังนี้ ความเป็นกรด-ด่างมีค่าเฉลี่ยช่วง 7.02-7.64, อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ย
ช่วง 29.0-30.4 องศาเซลเซียส, ออกซิเจนละลายมีค่าเฉลี่ยช่วง 5.97-6.66 มิลลิกรัมต่อลิตร, บีโอดีมีค่าเฉลี่ยช่วง 1.13-2.40
มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยช่วง 3,970-13,670 มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งแขวนลอยทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยช่วง
2,970-8,990 มิลลิกรัมต่อลิตร, ของแข็งละลายน้้าทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยช่วง 150-170 มิลลิกรัมต่อลิตร, แอมโมเนีย-ไนโตรเจนมี
ค่าเฉลี่ยช่วง 0.02-0.09 มิลลิกรัมต่อลิตร, ไนไตรท์-ไนโตรเจนมีค่าเฉลี่ยช่วง 0.04-0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร, ออร์โธฟอสเฟตมี
ค่าเฉลี่ยช่วง 0.04-0.11 มิลลิกรัมต่อลิตร และโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าเฉลี่ยช่วง <2.2-36.0 MPN/100 มิลลิลิตร
จากการติดตามและตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพบ่อน้้าด้านหลังหอพักชายภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระยะเวลาในการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (กันยายน พ.ศ. 2558) ฤดู
หนาว (เดือนมกราคม พ.ศ. 2559) และฤดูร้อน (เมษายน พ.ศ. 2559) พบว่าปัจจัยบางประการมีผลต่อคุณภาพน้้าในแต่ละ
ฤดูกาลที่ท้าการศึกษา เช่น สภาพภูมิอากาศหรือการปล่อยน้้าทิ้งจากอาคาร โดยปัจจัยเหล่านี้จะไปท้าให้คุณภาพน้้ามีค่า
เปลี่ยนแปลง (สาลินี ศรีวงษ์ชัย, 2557b) ซึ่งพารามิเตอร์ที่ท้าการตรวจวัด ได้แก่ ความเป็นกรด–ด่าง, อุณหภูมิ, ออกซิเจน
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ละลาย, บีโอดี, ของแข็งทั้งหมด, ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด, ของแข็งละลายน้้าทั้งหมด, แอมโมเนีย-ไนโตรเจน, ไนไตรท์ไนโตรเจน, ออร์โธฟอสเฟตและโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 2 และประเภท 3 โดยค่า
ความเป็นกรดด่างของน้้ามีค่าเฉลี่ยระหว่าง 7 อุณหภูมิของน้้าจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิ อากาศในช่วงเวลาที่ท้าการเก็บ ฤดูร้อน
(เมษายน) อุณหภูมิของน้้าจะสูง ส่วนฤดูฝนและฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่้า แต่ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินที่ก้าหนดไว้
ปริมาณของแข็งมีค่าเฉลี่ยของฤดูร้อนสูงกว่าฤดูอื่น อาจเป็นเพราะว่าในฤดูร้อนปริมาณน้้าในบ่อมีปริมาณน้อยและระดับน้้าที่
ลดลงท้าให้ความเข้มข้นของสารละลายน้้ามีความเข้มข้นมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของเพชราพรรณ สืบสันต์ และชาย
ฉัตร บุญญานุสิทธ์ (2559) ที่รายงานว่าค่าของแข็งละลายทั้งหมดแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) โดยฤดูร้อนมีค่าสูง
กว่าฤดูหนาว ส่วนปริมาณบีโอดี พบค่าเฉลี่ยของฤดูหนาวมีค่าต่้ากว่าฤดูอื่น อาจเป็นเพราะว่าอุณหภูมิในฤดูหนาวมีค่าต่้า
ซึ่งอุณหภูมิจะแปรผกผันกับปริมาณออกซิเจนละลาย จึงส่งผลท้าให้มีการแพร่ของออกซิเจนลงสู่แหล่งน้้าเพิ่มขึ้น ท้าให้ปริมาณ
ออกซิเจนมีเพียงพอต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ส่งผลให้มีค่าบีโอดีในน้้าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของฤดูฝนและฤดู
ร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าส่วนปริมาณออกซิเจนละลายในน้้ามีค่าเฉลี่ยประมาณ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ เนื่องมาจากการมีลม
พัดผ่านสะดวกหรืออาจเกิดจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายและการที่พืชน้้าเจริญเติบโตไม่หนาแน่ นจนเกินไป ท้าให้
ออกซิเจนสามารถละลายน้้าได้ดี (สุขสันต์ สุภาวงศ์ และปิยะดา วชิรวงศกร, 2554) ส่วนปริมาณฟอสเฟตในแหล่งน้้าธรรมชาติ
จะมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งผลจากการศึกษา พบปริมาณฟอสเฟตเฉลี่ยประมาณ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ใน
แหล่งน้้าที่มีการปนเปื้อนฟอสเฟตมีที่มาจากวัสดุซักล้างที่ปนเปื้อนในน้้าทิ้ง (จาริณี วันสว่าง และคณะ, 2554) อาจเป็นผลมา
จากการปล่อยน้้าเสียจากกิจกรรมซักล้างต่างๆ ในอาคารและหอพักบุคลากร โดยเฉพาะผงซักฟอกที่มีส่วนประกอบของ
ฟอสเฟต (สาลินี ศรีวงษ์ชัย, 2557a) การตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในแหล่งน้้าแสดงให้เห็นว่าน้้านั้นมีการปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูล เช่น อุจจาระหรือปัสสาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจปนเปื้อนลงในแหล่ง
น้้าซึ่งค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินทั่วไปได้ก้าหนดไว้ไม่เกิน 5,000 MPN/100 มิลลิลิตร (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ,
2537) บ่อน้้าด้านหลังหอชายมีค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าผิวดิน ยกเว้นฤดูฝนที่พบปริมาณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียมากกว่าฤดูกาลอื่น อาจเนื่องมาจากปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมาชะผิวหน้าดินไหลลงบ่อน้้า ซึ่งท้าให้เกิดการสะสม
เชื้อจุลินทรีย์ได้ จากการศึกษาของ (Emma et al., 2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้้าใต้ดิน
ของประเทศซูดานใต้ รายงานว่าปริมาณน้้าฝนมีผลต่อการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียโดยปริมาณน้้าฝนที่ตกและมีการ
สะสมระยะเวลา 1-2 วัน ไม่มีผลต่อการปนเปื้อนแต่ปริมาณน้้าฝนที่ตกและสะสมระยะเวลา 5 วัน มีผ ลต่อการปนเปื้อนและ
ตรวจพบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05)
คุ ณ ภาพน้้ า ผิ ว ดิ น ทางด้ า นกายภาพ เคมี แ ละชี ว ภาพบ่ อ น้้ า ด้ า นหลั ง หอพั ก ชายภายในมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
วิทยาเขตสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยของแต่ละพารามิเตอร์ไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินประเภทที่ 2 และประเภท 3 ซึ่งคุณภาพ
น้้าผิวดินของบ่อน้้านีอ้ ยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสามารถน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและการบริโภคได้โดยต้องผ่านการรฆ่าเชื้อ
ตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน ข้อมูลพื้นฐานจากการติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้้าผิวดินใน
ครั้งนี้จะถูกน้าไปใช้เพื่อจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางน้้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
ข้อเสนอแนะ
1. หาวิธีการแก้ไขคุณภาพน้้าทิ้งจากตัวอาคารก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้าธรรมชาติอย่างง่ายและประหยัด เช่น ระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เพื่อลดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์และสารมลพิษบางชนิดลงสู่บ่อน้้า
2. หากในอนาคตมีการน้าน้้าจากบ่อน้้านี้มาใช้เพื่ออุปโภคหรือเพื่อการผลิต เป็นน้้าประปา ควรปรับปรุงคุณภาพน้้า
ก่อน เช่น อาจใช้คลอรีนในการก้าจัดแบคทีเรียโคลิฟอร์ม หรือมีการตกตะกอนโดยใช้สารส้ม
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บทคัดย่อ
จากการคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกจากกุ้งจ่อม ปลาส้มฟัก ปลาจ่อม ผักเสี้ยนดอง แหนม ไส้กรอกอีสาน น้้ามะพร้าว
ทิ้ง น้้ามะพร้าวหมัก และน้้าหมักชีวภาพ ในอาหาร GYP agar ที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนต พบเชื้อทั้งหมด 15 ไอโซเลท มี
รูปร่างกลมและท่อน ติดสีแกรมบวก โดย เชื้อ LA3 ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุด เมื่อน้าเชื้อ LA3 มาเลี้ยงในระดับขวดเขย่า
พบว่าอาหารที่มีน้ามะพร้าวปริมาตร 75 เปอร์เซ็นต์ ที่มีการเติมกากน้้าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุด 34.65
กรัมต่อลิตร ในชั่วโมงที่ 120 ค่าความขุ่นของเซลล์ 1.62 ค่าพีเอชเท่ากับ 3.21 ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ 0.41 กรัมต่อลิตร และ
น้้าหนักเซลล์แห้ง 17.14 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และจากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ พบว่า เชื้อ LA3 ที่
คัดเลือกได้อยู่ในจีนัส Enterococcus sp.
ค้าส้าคัญ : แบคทีเรียแลกติก กรดแลกติก น้้ามะพร้าว
Abstract
The isolation of Lactic acid bacteria from fermented food by GYP agar medium was studied. The
results of selection was as 15 isolates that cocci and bacilli shape, gram positive. The maximum lactic
acid production by LA3 in shake flasks was as follows 75 % of coconut medium with 4 % of molass. From
the experiment results, the maximum lactic acid production was 34.65 g/l , optical density 1.62, pH
3.21, reducing sugar 0.41 g/l and dry weight 17.14 g/l on hour 120 of cultivation. Result of biological test
that LA3 was selected in genus Enterococcus sp.
Key words : Lactic acid bacteria Lactic acid Coconut Juice
บทน้า
กรดแลกติกเป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุกันเสียและท้าให้เกิดรสเปรี้ยว
นอกจากนี้ ยั งใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยา เครื่ อ งส้ า อาง และการผลิ ต พลาสติ ก ที่ ย่ อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพ ( Biodegradable
plastics) ที่เรียกว่า โพลีแลกไทด์ (Polylactide หรือ PLA) ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านความยืดหยุ่นและทนความร้อน (กรอง
จิตต์ ช้างแก้ว, 2541) กรดแลคติกส่วนใหญ่ จะผลิตขึ้นจากกระบวนการหมัก (fermentation) โดยแบคทีเรียที่ เรียกว่า
Lactic Acid Bacteria มีรูปร่างท่อนและกลม แกรมบวก ไม่สร้างสปอร์ เจริญได้ทั้งในสภาพที่ไม่มีอากาศและสภาพที่มี
อากาศ แบคทีเรียกลุมนี้มีบทบาทส้าคัญตออาหารหมักจากพืชและเนื้อสัตว์หลายชนิด โดยจะเปลี่ยนคารโบไฮเดรตที่มีอยู ใน
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กระบวนการหมักไป เปนกรดอินทรีย โดยเฉพาะกรดแลคติก ชวยใหเกิด กลิ่น รส และเนื้อสัมผัสที่เฉพาะของผลผลิตที่ได ความ
เปนกรดจะท้าให ผลิตภัณฑที่ไดมีคา pH ต่้า ช่วยในการปองกันการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย์กอโรคและท้าใหอาหารเนาเสีย
(Breidt, Hayes & Mcfeeters, 2004) โดยปริมาณการผลิตกรดแลกติกขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับชนิดของจุลินทรีย์ อากาศ
สารอาหาร และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาถูก หาได้ง่ายเช่น น้้ามะพร้าวซึ่งมีสารอาหาร
ทั้งแหล่งคาร์บอน แร่ธาตุและวิตามินต่างๆปริมาณสูง และเป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมา
ปรับปรุงให้เป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตกรดแลกติก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลกติกจากอาหารหมัก อาหารพื้นบ้านและน้้าหมักชีวภาพ
2. เพื่อศึกษาสูตรอาหารน้้ามะพร้าวที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลกติก
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อที่คัดเลือกได้
ระเบียบวิธวี ิจัย
1. การคัดเลือกเชือจากธรรมชาติ
1.2 น้ากุ้งจ่อม ปลาส้มฟัก ปลาจ่อม ผักเสี้ยนดอง แหนม และไส้กรอกอีสาน ที่สุ่มเก็บจากตลาดไทและตลาดประตูน้า
พระอินทร์ มาชั่ง 25 กรัม เจือจางด้วยน้้ากลั่นปริมาตร 225 มิลลิลิตร ส่วนน้้ามะพร้าวทิ้ง น้้ามะพร้าวหมัก (น้้ามะพร้าวที่ตั้งทิ้ง
ไว้ 1-2 วัน)และน้้าหมักชีวภาพ ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เจือจางด้วยน้้ากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตรท้าให้มีค่าการเจือจาง 10-1 และ
ท้าการเจือจางตัวอย่างเป็น 10-2 10-3 10-4 และ 10-5 ตามล้าดับ
1.3 ปิเปตตัวอย่างแต่ละอัตราส่วน 0.1 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อสูตร GYP agar ที่เติม
แคลเซียมคาร์บอเนต ที่เทข้ามคืนไว้ 1 คืน ใช้แท่งแก้วเกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วทั้งผิวหน้า(spread plate) บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-5 วัน
1.4 สังเกตแบคทีเรียทีส่ ร้างกรดได้จากการเกิดวงใสรอบๆโคโลนี (clear zone)
1.5 ยืนยันการผลิตกรดแลกติกเบื้องต้นโดยใช้อาหาร GYP agar ที่เติมแคลเซียมคาร์บอเนต (สุรีรัตน์ เงินดวง, 2545)
โดยใช้หลอดที่ฆ่าเชื้อ เจาะอาหาร 4 จุด ใส่เชื้อปริมาตร 0.01 มิลลิลิตร (น้าเชื้อ 1 ลูปเลี้ยงในอาหาร MRS broth เป็นเวลา 24
ชั่วโมง) ลงในหลุม บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-3 วัน ดูการเกิด clear zone ของแต่ละเชื้อ ที่เกิดขึ้นรอบๆ
หลุม
1.6 คัดแยกเชื้อโดยเลือกโคโลนีที่มีวงใสกว้างที่ผลิตกรดแลกติกได้มากที่สุด มาท้าให้เชื้อบริสุทธิ์ โดยการ streak
plate บนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อMRS agar และเก็บเป็น stock culture ลงในหลอดอาหารวุ้นเอียง MRS เพื่อใช้ใน
การศึกษาต่อไป
2. การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชือแบคทีเรียแลกติกภายใต้กล้องจุลทรรศน์
น้าเชื้อ ที่คัดเลื อกได้ มาตรวจสอบการติด สี แกรม รูปร่า ง และการจัด เรียงตัวของเซลล์โ ดยใช้ก ล้องจุล ทรรศน์
ก้าลังขยาย 1,000 เท่า (กิตติชัย โหบาง และคณะ, 2541)
3. การเตรียมหัวเชือ
น้าเชื้อทีค่ ัดเลือกได้ 1 ห่วงเขี่ยเชื้อ เลี้ยงลงอาหารเหลว MRS ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิต ร ฟลาสก์ละ 50
มิลลิลิตร เขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซีย ส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น้าตัวอย่างไปวัดค่า
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงให้มีค่าความขุ่นเท่ากับ 0.8
4. การศึกษาความสามารถในการผลิตกรดแลกติกของเชือในอาหารน้ามะพร้าวพืนฐาน
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น้าหัวเชื้อมาเลี้ยงในอาหารน้้ามะพร้าวพื้นฐาน(จิโรจน์ พงษ์ฤกษ์ดี, 2547) ในฟลาสก์ ขนาด 250 มิลลิลิตร ฟลา
สก์ละ 50 มิลลิลิตร ปิเปตหัวเชื้อ 5 มิลลิลิตร เขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บ
ตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง นาน 120 ชั่วโมง จากนั้นน้าตัวอย่างไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร วัด
ปริมาณกรดแลกติก และพีเอช น้าเชื้อที่ให้กรดแลกติกสูงสุดมาท้าการทดลองในขั้นตอนต่อไป
5. การศึกษาปริมาณน้ามะพร้าวที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดแลกติก
เตรียมอาหารน้้ามะพร้าวพื้นฐานที่มีน้ามะพร้าวปริมาตรต่างๆกันคือ 25 50 75 100 เปอร์เซ็นต์ และ
อาหารน้้ามะพร้าวพื้นฐานที่ไม่มีการเติมกลูโคส น้าเชื้อจากข้อ 4 เลี้ยงในอาหารทั้ง 5 สูตร ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร
ฟลาสก์ละ 50 มิลลิลิตร ปิเปตหัวเชื้อ 5 มิลลิลิตร น้าไปเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง นาน 120 ชั่วโมงจากนั้นน้าตัวอย่างไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร วัด
ปริมาณกรดแลกติกและพีเอช น้าสูตรอาหารที่ให้กรดแลกติกสูงสุดท้าการทดลองในขั้นตอนต่อไป
6. การศึกษาปริมาณกากน้าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดแลกติก
เตรียมอาหารน้้ามะพร้าวพื้นฐานที่เหมาะสมที่ได้ จากข้อ 5 ที่มีกากน้้าตาลความเข้มข้นต่างๆกัน คือ 0.5 2 4
6 และ 8 เปอร์เซ็นต์ น้าเชื้อมาเลี้ยงในอาหารทั้ง 5 สูตร ในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ฟลาสก์ละ 50 มิลลิลิตร ปิเปต
หัวเชื้อ 5 มิลลิลิตร น้าไปเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง
นาน 120 ชั่วโมงจากนั้นน้าตัวอย่างไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร วัดปริมาณกรดแลกติกและวัดพี
เอช
7. การศึกษาการผลิตกรดแลกติกในระดับขวดเขย่า
น้าเชื้อที่ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุดมาเลี้ยงในอาหารน้้ามะพร้าวที่เหมาะสมที่ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุดในฟ
ลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ฟลาสก์ละ 50 มิลลิลิตร ปิเปตหัวเชื้อ 5 มิลลิลิตร น้าไปเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เก็บตัวอย่างทุก 3 ชั่วโมง จนถึงชั่วโมงที่ 30 หลังจากนั้นเก็บทุก 6 ชั่วโมง จนถึงชั่วโมงที่ 120
จากนั้นน้าตัวอย่างไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร หาน้้าหนักเซลล์แห้ง ปริมาณกรดแลกติก วัดพีเอช
และปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์
8. การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชือที่ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุด
8.1 การทดสอบการเจริญที่อุณหภูมิต่างๆ โดยขีดเชื้อ(Streak plate) ลงอาหาร MRS agar บ่มที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สังเกตการเจริญโดยดูจากรอย Streak ถ้าเชื้อมีการเจริญ
ผลทดสอบเป็นบวก
8.2 การทดสอบการเจริญที่ pH 9.6 โดยเขี่ยเชื้อลงในอาหาร MRS broth ที่มีค่า pH 9.6 บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าเชื้อเจริญโดยมีความขุ่น ผลทดสอบเป็นบวก
8.3 การทดสอบการทนเกลือ โดยเขี่ยเชื้อลงในอาหาร MRS broth ที่มีโซเดียมคลอไรด์ 6.5 เปอร์เซ็นต์ บ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าเชื้อเจริญ ผลทดสอบเป็นบวก
8.4 การทดสอบการทน bile salt โดยเขี่ยเชื้อลงในอาหาร MRS broth ที่มี bile salt 40 เปอร์เซ็นต์ น้าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าเชื้อมีการเจริญโดยสังเกตจากที่มีความขุ่น ผลทดสอบเป็นบวก
8.5 การทดสอบการเคลื่อนที่โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อแตะเชื้อแล้วแทงลงไปในอาหาร motility test บ่มที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ถ้าเชื้อมีการเจริญ (ขุ่นทั้งหลอด) ผลทดสอบเป็นบวก
ผลการทดทองและอภิปรายผล
1. ผลการแยกแบคทีเรียแลกติกธรรมชาติ
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จากการทดลองแยกแบคทีเรียแลกติกจากแหล่งต่างๆในธรรมชาติ จากการทดลองพบเชื้อแบคทีเรียแลกติกทั้งหมด
15 ไอโซเลต คือ LA1 LA2 และ LA3 จากกุ้งจ่อม LA4 จากปลาส้มฟักLA5 และ LA6จากปลาจ่อม LA7จากผักเสี้ยนดอง LA8
และ LA9 จากแหนม LA10 และ LA11จากไส้กรอกอีสาน LA12 จากน้้ามะพร้าวทิ้ง LA13 จากน้้ามะพร้าวหมัก LA14 และ
LA15 จากน้้าหมักชีวภาพ จากนั้นท้าการยืนยันการผลิตกรดแลกติกเบื้องต้นจากการเกิด clear zone ของแต่ละเชื้อ แสดงดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเกิดวงใสรอบโคโลนีของแบคทีเรียแลกติกที่แยกได้จากธรรมชาติ
2. ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือแบคทีเรียแลกติกภายใต้กล้องจุลทรรศน์
จากการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า ทุกสายพันธุ์เป็นแบคทีเรียแกรมบวก มีรูปร่างกลมและท่อน โดยเชื้อมีรูปร่าง
กลมได้แก่ LA1 LA3 LA5 LA13 LA14 และ LA15 และเชื้อที่มีรูปร่างท่อนได้แก่ LA2 LA6 LA4 LA7 LA8 LA9 LA10
LA11 และ LA12
3. ผลการศึกษาความสามารถในการผลิตกรดแลกติกของเชือในอาหารน้ามะพร้าวพืนฐาน
จากผลการทดลองพบว่าเชื้อ LA3 สามารถผลิตกรดแลกติกได้สูงสุด 21.6 กรัมต่อลิตร มีค่าความขุ่น 1.04 และมีค่า
พีเอชลดลงเท่ากับ 3.42 ในชั่วโมงที่ 120 ซึ่งเชื้อ LA3 คัดแยกได้จากกุ้งจ่อม จากการศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์เชื้อ
LA3 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม จัดเรียงตัวแบบกลุ่มซึ่งเป็นลักษณะของแบคทีเรียแลกติก โดยปริมาณกรดแลกติกจะ
เพิ่มตามการเจริญเติบโตของเชื้อ โดยสังเกตได้จากค่าความขุ่นของเซลล์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกรดแลกติกที่เกิดขึ้นเป็นสารเมตาบอไลท์
ปฐมภูมิ คือผลิตขึ้นตามการเจริญของเชื้อ (สมใจ ศิริโภค, 2544) และเมื่อมีการผลิตกรดแลกติก จะท้าให้ค่าพีเอชของอาหารมี
ค่าลดลง
4. ผลการศึกษาปริมาณน้ามะพร้าวที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดแลกติก
จากการทดลองพบว่า เมื่อเลี้ยงเชื้อ LA3 ในอาหารน้้ามะพร้าว 25 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณกรดแลกติกใกล้เคียง
กันคือ 19.80 กรัมต่อลิตร ซึ่งจะเห็นได้จากเชื้อมีการเจริญเติบโตน้อย เมื่อดูจากค่าความขุ่นของเซลล์ แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้้า
มะพร้าวเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ปริมาณกรดแลกติกจะเพิ่มขึ้นเป็น 32.40 กรัมต่อลิตร เนื่องจากเชื้อได้รับแหล่งคาร์บอนเพิ่ม
มากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณน้้ามะพร้าวเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ปริมาณกรดแลกติกลดลง คื อ 16.40 กรัมต่อลิตร ซึ่งพบว่า
ปริมาณน้้าตาลที่มากขึ้นมีผลท้าให้เชื้อเจริญเติบโตน้อยลง เมื่อดูจากค่าความขุ่นของเซลล์ ส่วนสูตรอาหารน้้ามะพร้าวที่ไม่มีการเติม
กลูโคส พบว่า เชื้อมีการเจริญเติบโตน้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากขาดแหล่งคาร์บอนที่ส้าคัญ คือ น้้าตาลกลูโคส เนื่องจากในน้้า
มะพร้าวแก่มีน้าตาลซูโครสเป็นองค์ประกอบหลัก (ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล, 2547)
5. ผลการศึกษาปริมาณกากน้าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดแลกติก
จากการทดลองพบว่า ในอาหารน้้ามะพร้าว 75 เปอร์เซ็นต์ที่เติมกากน้้าตาล 0.5 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณกรดแลกติก
13.14 กรัมต่อลิตร และในอาหารน้้ามะพร้าว 75 เปอร์เซ็นต์ที่เติมกากน้้าตาล 2 เปอร์เซ็นต์ ให้ปริมาณกรดแลกติก 25.74 กรัม
ต่อลิตร แต่เมื่อเพิ่มปริมาณกากน้้าตาลเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณกรดแลกติกสูงสุด 35.46 กรัมต่อลิตร จากการที่เชื้อ
ได้รับกากน้้าตาลซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนมากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มกากน้้าตาลเป็น 6 เปอร์เซ็นต์ และ 8 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณกรด
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แลกติกลดลงคือ 8.46 กรัมต่อลิตร และ 7.20 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ เนื่องจากปริมาณน้้าตาลที่เพิ่มมากขึ้นมีผลท้าให้ เชื้อมี
การเจริญเติบโตลดลง (ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล, 2547) ซึ่งดูได้จากเชื้อมีการเจริญเติบโตน้อย เมื่อดูจากค่าความขุ่นของเซลล์
6. ผลการศึกษาการผลิตกรดแลกติกในระดับขวดเขย่า
จากการทดลองพบว่าเชื้อ LA3 ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุด 34.65 กรัมต่อลิตร ในชั่วโมงที่ 120 มีค่าความขุ่นของ
เซลล์ 1.62 มีน้าหนักเซลล์แห้ง 0.62 กรัม ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ 4.10 กรัมต่อลิตร และค่าพีเอช 3.21 จากการทดลอง
พบว่าเชื้อ LA3 จะให้ปริมาณกรดแลกติกเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของความขุ่นของเซลล์ ซึ่งเกิดจากการที่เชื้อใช้อาหารในการ
เจริญเติบโตในขณะเดียวกันเมื่อเชื้อมีการผลิตกรดแลกติกสูงสุด ค่าพีเอชก็จะลดตามไปด้วย ดังภาพที่ 2
เมื่อท้าการเก็บตัวอย่างในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า ค่าความขุ่นของเซลล์และน้้าหนักเซลล์แห้งจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆเนื่องจากเชื้อมีการใช้สารอาหารและมีการเจริญเติบโตซึ่งสังเกตได้จากปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ ซึ่งจุลินทรีย์ใช้เป็นแหล่ง
คาร์บอนมีค่าลดลงตามล้าดับ และเนื่องจากเชื้อมีการสร้างผลิตภัณฑ์ประเภท primary metabolite ซึ่งมีการสร้างผลิตภัณฑ์
พร้อมๆกับการเจริญเติบโต จึงพบว่าปริมาณกรดแลกติกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามล้าดับ ท้าให้พีเอชของน้้าหมักมีค่าลดลงจากสภาวะ
กรดที่เกิดขึ้น โดยพบว่า เชื้อจะผลิตกรดแลกติกสูงสุดในช่วงเวลาของ log phase ของกราฟการเจริญ คือ ในชั่วโมงที่ 120
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ภาพที่ 2 ปริมาณกรดแลกติก ค่าความขุ่นของเซลล์ พีเอช ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์
และน้้าหนักเซลล์แห้งของเชื้อ LA3
7. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ
จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อ LA3 พบว่ามีรูปร่างกลม (ภาพที่ 3)มีการจัดเรียงตัวของเซลล์แบบ
กลุ่ม ไม่เคลื่อนที่ เจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 10 และ 45 องศาเซลเซียส สามารถเจริญที่ พีเอช 9.6 NaCl 6.5 เปอร์เซ็นต์ และใน
bile salt 40 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน้าข้อมูลที่ได้ไปเทียบเคียงกับลักษณะเชื้อที่จ้าแนกไว้ในหนังสือ Bergey’ manual of
determinative bacteriology เพื่อบ่งบอกชนิดของไอโซเลท LA3 ในระดีบจีนัส พบว่า ไอโซเลท LA3 ที่คัดเลือกได้อยู่ใน
จีนัส Enterococcus sp. (ตารางที่ 1)
ศตพร กันแก้ว (2549) พบว่า เชื้อสกุล Enterococcus sp. เป็นจุลินทรีย์ที่พบในรูปแบบที่เป็นเชื้อตั้งต้น
ธรรมชาติ สามารถสร้างกรดได้ รวดเร็ว สามารถทนต่อความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 6.5 เปอร์เซ็นต์
สามารถเจริญได้ที่ 10 และ 45 องศาเซลเซียส และสามารถเจริญได้ที่พีเอช 9.6
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ภาพที่ 3 รูปร่างและลักษณะการติดสีแกรมของเชื้อ LA3

ตารางที่ 1 การทดสอบคุณสมบัตทิ างชีวเคมีบางประการของเชื้อแกรมบวก รูปทรงกลม
คุณสมบัติ

จีนัส
Leuconostoc
pairs,chain
+
ND
ND
D

Enterococcus
Lactococcus
Pediococcus
การจัดเรียงตัว
pairs,chain
pairs,shot chain
tetrads,some pairs
การเคลื่อนที่
d
เจริญที่ 10 องศาเซลเซียส
+
+
ND
เจริญที่ 45 องศาเซลเซียส
+
D
เจริญที่ พีเอช 9.6
+
D
เจริญใน NaCl 6.5 เปอร์เซ็นต์ +
D
เจริญใน bile salt
40 เปอร์เซ็นต์
+
D
ND
D
สัญลักษณ์ : +(ใช่), -(ไม่ใช่), d (บางสปีชีส์เคลื่อนที่ได้), D (ผลขึ้นกับสปีชีส์ของเชื้อ), ND (ไม่ระบุ)

LA3
Pairs
+
+
+
+
+

ที่มา : พิเชษฐ์ สุวรรณ์ (2548)
สรุปผล
จากการคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกจากอาหารหมัก อาหารพื้นบ้านและน้้าหมักชีวภาพในอาหาร GYP agar ที่เติม
แคลเซียมคาร์บอเนต พบเชื้อทั้งหมด 15 ไอโซเลท โดย เชื้อ LA3 ที่แยกได้จากกุ้งจ่อมเมื่อน้ามาเลี้ยงในระดับขวดเขย่า ใน
อาหารที่มีน้ามะพร้าวปริมาตร 75 เปอร์เซ็นต์ ที่มีการเติมกากน้้าตาล 4 เปอร์เซ็นต์ให้ปริมาณกรดแลกติกสูงสุด 34.65 กรัมต่อ
ลิตร ในชั่วโมงที่ 120 ค่าความขุ่นของเซลล์ 1.62 ค่าพีเอชเท่ากับ 3.21 ปริมาณน้้าตาลรีดิวซ์ 0.41 กรัมต่อลิตร และน้้าหนัก
เซลล์แห้ง 17.14 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และจากการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีบางประการ พบว่า เชื้อ LA3 ที่คัดเลือกได้
อยู่ในจีนัส Enterococcus sp.
เอกสารอ้างอิง
กิตติชัย โหบาง ทัศนพร แก้วทองมา และ ปฎิมา ลิขิตธรรมนิตย์. (2541). การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิต
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Impact of coating on Quality Change of Salted Fish During Storage
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุ ณภาพของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายเพคติกร้อยละ 3
สารละลายคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสน้อยละ 0.2 และสารละลายคาร์ราจีแนนร้อยละ 0.4 โดยใช้ตัวอย่างปลาเค็มที่ไม่ผ่านการ
เคลือบสารละลายใด ๆ เป็นตัวอย่างควบคุม บรรจุปลาเค็มในถุงไนลอนสภาวะบรรจุแบบปกติ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 7±1 องศา
เซลเซียส สุ่มตัวอย่างเพื่อนามาตรวจสอบคุ ณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่างปริมาณ TBA-N และ
ปริมาณเกลือ คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ ค่า aw และประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส จากการศึกษาพบว่าชนิดของสาร
เคลือบมีผลต่อปริมาณ TBA-N, pH, aw และความชอบรวมอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยตัวอย่างที่เคลือบด้วยสารละลาย
ต่างๆ มีค่า TBA-N เพิ่มขึ้นต่ากว่าตัวอย่างควบคุม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่า pH และ ค่า aw ส่วนคะแนนความชอบรวม
พบว่าตัวอย่างควบคุมได้รับคะแนนต่ากว่าตัวอย่างที่เคลือบด้วยสารละลาย ส่วนปริมาณเกลือพบว่าตัวอย่างที่ผ่านการเคลือบ
ด้วยสารละลายไม่มีความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (p>0.05) พบว่าปริมาณเกลือตลอดการทดลองอยู่ในช่วงร้อยละ 4.85.0
คาสาคัญ: ปลาเค็ม, เพคติน, คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส, คุณภาพ, การเคลือบ
Abstract
This research was aimed to study the effect of coating with pectin carboxymethylcellulose (CMC)
and carrageenan on shelf life of salted fish stored at 7±1°C. Salted fishwas packed in nylon bags. Quality
of samples were analyzed in chemical (pH ,moisture content, TBA-N), physical (aw ) and sensory
evaluation Z(overall acceptance). The results showed that coating salted fish had significant effect on
TBA-N, pH, moisture content, awof all samples (p<0.05). TBA-N of all coated sample slightly increased as
storage time progressed. In contrast, uncoated sample (control) rapidly increase. Overall liking scores of
control had a lowest when compare with coated sample and salted fish coated with CMC had a highest
score.
key words : salted fish, pectin, carboxymethycellulose, carrageenan, quality, coating
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาสีเสียดเค็มในระหว่างการตากแห้งและการเก็บรักษาหลังจากการตากแห้ง พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา แนวทางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทางหนึ่ง โดยการใช้สาร
เคลือบด้วยฟิล์มชนิดที่ บริโภคได้ที่ช่วยป้องกันการเปลี่ ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ โดยฟิล์มที่เคลือบจะช่วยป้องการ
สัมผัสกับออกซิเจน ลดการเกิดกลิ่นหืน ป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ ทาให้ปลาเค็มมีการเสื่อมเสียน้อยลงในระหว่างการ
เก็บรักษาโดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาผลของการใช้สารเคลือบ 3 ชนิด ได้แก่ เพคติน คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส และ คา
ราจีแนน ที่มีต่อคุณภาพของปลาเค็มในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิตู้เย็น ฟิล์มที่บริโภคได้ถูกใช้เพื่อป้องกันการเสื่อมเสีย
ของอาหารโดยป้องกันการสุญเสียน้า เป็นตัวกั้นการซึมผ่านของความชื้น อากาศออกจากกผลิตภัณฑ์ และจากผลิตภัณฑ์ออกสู่
บรรยากาศภายนอก ซึ่งน้า และอากาศเป็นตัวที่ตัวให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ภายในอาหาร (Leeet al., 2003) คาร์บอกซิลเมทิล
เซลลูโลส (carboxyl methy cellualse, CMC) มีการใช้เป็นฟิล์มเคลือบในผลไม้หลายประเภท เช่น กระเทียม แอปเปิล
กล้วย (Li et al., 2010) คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสเป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลสประเภทหนนึ่งที่เกิดจากการแปรหรือปรับ
คุณสมบัติของเซลลูโลสทาให้เกิดการแทนที่โครงสร้างเดิมด้วยหมู่เมทิลและหมู่คาร์บอกซิล เป็นของแข็งสีขาว ละลายน้าได้ดีมี
คุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืด ช่วยในการยึด เกาะและเป็นสารคงสภาพ (มณฑาทิพย์ ,2535) คาร์ราจีแนน (carrageenan)
เป็ นโพลิ แ ซคคาร์ ไ รด์ ที่ ส าคั ญ ชนิ ด หนึ่ ง สกั ด ได้ จ ากสาหร่ า ยสี แ ดง ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ นส่ วนประกอบของอาหาร
เครื่องสาอางค์ และผลิตภัณฑ์ยา (Hambleton et al.,2009) κ-คาร์ราจีแนนมีโครงสร้างโมเลกุลประกอบด้วยหน่วยโมเลกุล
ไดแซคคาร์ ไ รด์ ที่ ซ้ ากั นของ β-(1,3)-D-galactose-4-sufate และ α-(1,4)-3,6-anhydro-D-galactose ต่ อ เชื่ อ มกั น
(Piculell, 1995) มีคุณสมบัติในการเกิดเจลที่ดี และให้ความคงตัวสูง (Lafargue et al., 2007)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการเคลือบปลาเค็มด้วยสารละลายเพคตินร้อยละ 3 คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.2 และ คารา
จีแนนร้อยละ 0.4 และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพในระหว่างการเก็บรักษา
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมตัวอย่างและการเตรียมการทดลอง
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้ปลาสีเสียด ขนาดน้าหนัก 2 - 2.5 กิโลกรัม นามาล้างทาความสะอาด แล่ปลาโดย การผ่าหลัง
ปลา ตัดเป็นชิ้นขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร ล้างทาความสะอาด นาปลาสีเสียดที่ผ่านการเตรียมมาแช่น้าเกลือ ความเข้มข้น
ร้อยละ 7 โดยใช้เกลือที่ใช้เป็นน้าเกลือผสมผสมระหว่างโพแทสเซียมคลอไรด์และโซเดียมคลอไรด์ อัตราส่วน 40 :60 แช่นาน
4 ชั่วโมง นาไปตากแดดพอหมาด หลังจากนั้นนาปลาเค็มมาแบ่งเป็น 4 การทดลอง โดยการเคลือบในสารละลาย3 ชนิด คือ
เพกติน ร้อยละ 3 คาร์บ อกซิล เมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.2 และคาราจีแนนร้อยละ 0.4 โดยมี ชุดควบคุมคือไม่เคลื อบด้วย
สารละลาย โดยนาชิ้นปลาที่ผ่านการตากแดดพอหมาดมาจุ่มในสารละลายที่เตรียมไว้ให้ชิ้นปลาจมในสารละลาย (สารละลาย
มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง) นาชิ้นปลาวางบนตะแกรง นาปลาเค็มไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส นาน 2-3
ชั่วโมง หลัง จากนั้ นบรรจุ ในถุง ไนลอน ศึกษาอายุการเก็บ รั กษาโดยการเก็บ ที่อุณหภูมิ อุณหภู มิ 7±1 องศาเซลเซี ยส สุ่ ม
ตัวอย่างวิเคราะห์ ทุก ๆ 7 วัน
การวิเคราะห์คุณภาพ
1)ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยชั่งตัวอย่างปลาเค็ม 2 กรัมเติมน้ากลั่น 20 มิลลิลิตรใช้แท่งแก้วคนให้เข้า
กันดีวางทิ้งไว้ 10 นาทีคนอีกครั้งจากนั้นวัดค่าความเป็นกรดด่างโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดด่างยี่ห้อ Mettler Toledo ทา
3 ซ้า
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2) ค่าความชื้นใช้วิธีของ A.O.A.C (2005) โดยชั่งตัวอย่างปลาเค็ม 2 กรัมใส่ในถ้วยอลูมิเนียมสาหรับหา
ความชื้นที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้วอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมงจากนั้นเอาออกจากตู้ใส่ใน
โถดูดความชื้นชั่งน้าหนักที่แน่นอนจากนั้นอบซ้าจนได้ผลต่างของน้าหนักที่ชั่ง 2 ครั้งติดต่อกันไม่เกิน 1-3 มิลลิกรัมคานวณค่า
ความชื้น (ร้อยละ) ในรูป (น้าหนักน้าที่หายไป/น้าหนักปลาเริ่มต้น)X100 ทา 3 ซ้า
3) ค่า Thiobarbituric acid (TBA-N) ใช้วิธีของ Buege and Aust (1978) โดยชั่งตัวอย่างที่บดละเอียด
แล้ว 0.5 กรัมใส่ในหลอดทดลองเติมสารละลาย TBA (ประกอบด้วย TBA 0.375 กรัม Trichloroacetic acid (TCA) 15 กรัม
และกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.875 มิลลิลิตร ละลายในน้ากลั่น 100 มิลลิลิตร) ลงไป 5 มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากันดีนาไปต้มใน
น้าเดือดเป็นเวลา 10 นาทีจะเกิดสีชมพูหรือชมพูอมส้มขึ้นและมีความขุ่นวางไว้ให้เย็นจากนั้นเทเฉพาะส่วนใสไปเซนตริฟิว จ์ที่
ความเร็ว 3000 รอบ/นาทีนาน 15 นาทีวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 532 นาโนเมตรหาปริมาณ TBA-N โดยเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐานของ malondialdehyde bis (diethyl acetal) (Merck,เยอรมนี)
4) ค่า aw โดยใช้เครื่องวัดค่า aw (Aqua lab)
5) คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส โดยวิธีวิเคราะห์แบบ 9-point hedonic scale ช่วงคะแนน 1(ไม่ชอบ
มากที่สุด) -9 (ชอบมากที่สุด) ในปัจจัยคุณภาพด้านความชอบรวม
6) ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) และ Psychrophilic count ทาตามวิธีของ
Bacteriological Analytical Manual (BAM) (2004)
การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวางแผนการทดลองเป็นแบบ CRD*จานวน 3 ซ้า ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ความแปรปรวนและใช้ Duncan's
New Multiple Range Test (DMRT)เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจัย
คุณภาพทางเคมี
ปริมาณปริมาณกรดไทโฮบาร์บิทูริกแอซิด(Thiobarbituric acid, TBA-N)เป็นค่าที่แสดงความหืนที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ผลของ
การวัดปริมาณา TBA-Nของผลิตภัณฑ์ปลาเค็มที่เคลือบด้วยสาระลายต่าง ๆ พบว่าชนิดของสาระลายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณ TBA-N อย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) เมื่อเก็บรักษาเพิ่มขึ้นแนวโน้มของค่า TBA-Nพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเคลือบด้วย
สารละลายคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสและคาร์ราจีแนนมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วยเพคตินมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมากกว่า Tanikawa(1985) รายงานว่าผลิตภัณฑ์เนื้อนิยมใช้ค่า TBA-Nเป็นดัชนีในการวัดการเสื่อมคุณภาพของไขมัน
ในอาหารเมื่อ TBA 0.1-0.3 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมพบว่าไขมันเสื่อมเสียเล็กน้อยแต่ถ้าค่า TBA-Nมากกว่า 3
มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมทาให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้กลิ่นแปลกปลอมทางประสาทสัมผัสต่ออาหารได้และถ้าค่า TBA
มากกว่า 7 มิลลิกรัมมาโลนัลดีไฮด์ต่อกิโลกรัมไขมันเสื่อมคุณภาพมากขึ้นมีกลิ่นรุนแรงการเกิดกลิ่นเหม็นหืนเกิดขึ้นเนื่องจาก
ปฏิกิริยาของเอนไซม์จากแบคทีเรียและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเอนไซม์จากแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดกลิ่นเหม็นหืนได้แก่เอนไซม์ไลเปส (Lipase) จะได้ไฮโดรไลซีสโมเลกุลของไขมันให้แตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระและเอนไซม์
ออกซิเดส (Oxidase) จะเข้าไปทาปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นกรดไขมันในองศ์ประกอบที่เป็นไขมันในเนื้อสัตว์ทาให้เกิดกลิ่นและ
รสชาติผิดไป (Sacharow and Griffin. 1980) Obanu et al. (1976) ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า TBA ในระหว่าง
การเก็บรักษาเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มคาร์บอนิลได้แก่ malonaldehyde ซึ่งเป็นสารที่ได้จากการเกิด ออกซิเดชั่นของไขมันซึ่งเข้า
ทาปฏิกิริยากับโปรตีนทาให้ไม่เป็นอิสระเพียงพอที่จะเข้าทาปฏิกิริยากับสาร Thiobarbituric acid เป็นเหตุให้ค่า TBA ที่
วิเ คราะห์ไ ด้ร ะหว่างการเก็ บ รักษามีค่ าลดลงและจะเพิ่ มขึ้ นเมื่ อกลุ่มคาร์บ อนิ ลเป็นอิส ระจากปฏิ กิริ ยาดัง กล่ าวและเข้าท า
ปฏิกิริ ยากั บสาร Thiobarbituric acid ได้ หรืออาจสื บเนื่ องจากการใช้บรรจุภั ณฑ์ที่ เหมาะสมทาให้ล ดการแพร่ผ่านของ
ออกซิเจนได้ต่าส่งผลให้การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันไม่เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้นส่วนปริมาณเกลือ
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TBA-N (mg/kg)

ของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายทั้งสามชนิดไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 4.8-5.0 (ภาพที่ 2) เมื่อพิจารณาปริมาณความชื้นพบว่าปลาเค็ม
ที่เคลือบด้วยสารละลายที่แตกต่างกัน พบว่า การเคลือบสารละลายมีต่อปริมาณความชื้นอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) แต่เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างสารเคลือบทั้งสามชนิดพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) โดยในระหว่างการเก็บรักษาพบว่า
ปริมาณความชื้นของปลาเค็มทุกการทดลองมีแนวโน้มลดลงในตามระยะเวลาการเก็บรักษา แต่ปริมาณความชื้ นของปลาเค็มที่
ผ่านการเคลือบมีแนวโน้มการลดลงขึ้นอย่างช้า ๆ ส่วนตัวอย่างควบคุมมีการลดลงอย่างรวดเร็ว (ภาพที่ 3) ทั้งนี้เนื่องจากปลา
เค็มที่ใช้ในการทดลองมีการระเหยของความชื้นบริเวณผิวหน้าของชิ้นปลาเนื่องจากสัมผัสกับความเย็น โดยตัวอย่างที่มีการ
เคลือบด้วยสารละลายจะสามารถป้องกันการระเหยของความชื้นได้ดี กว่าตัวอย่างที่ ไม่มีการเคลือบ Fabra et al.,(2008)
รายงานว่าฟิล์มผสมอัลจีเนตและคาร์ราจีแนนส่งผลทาให้ค่าการซึมผ่านต่าลงกว่าฟิล์มควบคุม เนื่องจากอิทธิพลของพันธะ
ไฮโดรเจนภายในโมเลกุล และระหว่ างโมเลกุล ของพอลิ เมอร์ข องอัล จีเนตและ k-คาร์ ราจี แนน ทาให้ ช่องว่ างระหว่ า ง
โมเลกุลขนาดใหญ่ลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการลดลงของการซึมผ่านไอน้าของฟิล์ม
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ภาพที่ 1 ปริมาณกรดไทโฮบาร์บิทูริกแอซิด (Thiobabituric acid, TBA-N) ของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
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ภาพที่ 2 ปริมาณเกลือของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
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ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)
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ภาพที่ 3 ปริมาณความชื้นของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)ผลการวิเคราะห์ความเป็นกรดด่างของปลาเค็มที่ผ่านการเคลือบด้วยสารละลายที่แตกต่าง
กัน พบว่าค่าความเป็นกรดด่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ (P<0.05) (ภาพที่ 4 ) โดยค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้นของ
ปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายเพคติน คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส และคาราจีแนน มีค่าเท่ากับ 5.91, 5.96 และ 5.84 ส่วน
ตัวอย่ างควบคุมมีค่าเท่ากั บ 6.14 ตลอดการทดลองตั วอย่างที่เ คลือบด้วยสารละลาย มีแ นวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่มากนั ก
ค่อนข้างคงที่ ส่วนค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (water activity,aw)จากการศึกษาพบว่าค่า aw ของปลาเค็มอยู่ในช่วง 0.95-0.97ซึ่ง
จัดเป็นอาหารที่มีความชื้นสูง เนื่องจาก aw เป็นปัจจัยสาคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บรักษาอาหารและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยทาหน้าที่ควบคุมการอยู่รอดการเจริญและการสร้างสารพิษของจุลินทรีย์จากการทดลองนี้จะเห็นได้
ว่าปลาเค็มบริโภคมีโอกาสเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์

ค่าความเป็นกรด-ด่าง
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ภาพที่ 4ค่าความเป็นกรดด่างของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
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ภาพที่ 5ค่า awของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
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ภาพที่ 6 ค่าความชอบรวมของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
คุณภาพทางประสาทสัมผัส
ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า คะแนนความชอบรวมของปลาเค็มที่มีการเคลือบด้วยสารละลายต่าง ๆ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญกับตัวอย่างที่มีการเคลือบ (ตัวอย่างควบคุม) โดยตัวอย่างควบคุมมีคะแนนความชอบต่ากว่า 5
คะแนน ตั้งแต่วันที่ 14ส่วนตัวอย่างที่เคลือบด้วยสารละลายเพกติน , คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส และ คาราจีแนน มีคะแนน
ความชอบต่ากว่า 5 ในวันที่ 2842และ 42ตามลาดับ
คุณภาพทางจุลินทรีย์
ปริ มาณจุ ลิ นทรี ย์ ทั้ ง หมด พบว่ าทุ ก ตั วอย่ า งมี แ นวโน้ มเพิ่ มขึ้ นตามระยะเวลาที่ เ ก็ บ รั กษาเพิ่ มขึ้ น โดยปริ มาณ
จุลินทรีย์มของปลาเค็มที่เคลือบด้วยปลาสารละลายชนิดต่าง ๆ พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นต่ากว่าชุดควบคุม ซึ่งสัมพันธ์กับค่า aw
ที่พบว่าปลาเค็มที่เคลือบด้วยสาระลายต่าง ๆ จะมีค่าต่ากว่าชุดควบคุม ส่วนเชื้อยีสต์และราตรวจไม่พบในทุกตัวอย่างตลอด
การเก็บรักษา (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 คะแนนความชอบรวมของปลาเค็มที่เคลือบด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเคลือบปลาเค็มด้วยสารละลายเพคตินร้อยละ 3 คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสร้อย
ละ 0.2 และคาราจีแนนร้อยละ 0.4 มีผลในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลาเค็มในระหว่างการเก็บรักษา โดย
ช่วยยืดอายุการเก็บได้นานขั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ไม่เคลือบสารดังกล่าว และเมื่อพิจารณาโดยค่าปัจจัยทางด้านเคมี
ประสาทสัมผัส และจุลินทรีย์ พบว่าคาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลสร้อยละ 0.2 และ คาร์ราจีแนนร้อยละ 0.4 ให้ผลในการป้องการ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้ดีที่สุด
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูปโดยประยุกต์ใช้ การทาเหมืองข้อมูล มาวิเคราะห์
แบ่งกลุ่มของสี น้าหนัก และรูปทรงบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูป โดยเทคนิค เค-มีน จากโปรแกรม Rapid Miner เพื่อใช้เป็นองค์
ความรู้พื้นฐาน ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูปภายในจังหวัดเพชรบูรณ์และนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดย
การนาข้อมูลย้อนหลังจากรายการ ใบเสร็จ ใบสั่งของ จานวน 20,676 รายการมาบันทึกในรูปแบบของตารางที่มีความสัมพันธ์
แยกตาม แอตทริบิวต์ ที่สาคัญได้แก่ สี รูปร่าง และน้าหนัก จากนั้นนาผลลัพธ์ที่ได้ถูกนาไปออกแบบบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูป
ได้สองแบบคือ สีขาว-เขียว รูปทรงสี่เหลี่ยม น้าหนัก 500 กรัมและสีขาว-น้าตาล รูปทรงสี่เหลี่ยม น้าหนัก1,500 กรัม ผลจาก
การประเมิน ความพึงพอใจของกลุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นเข้าของกิ จการอุตสาหกรรมมะขามแปรรูปภายในจังหวั ด
เพชรบูรณ์ ซึ่งความพึงพอใจจากผลลัพธ์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้ มีความพึงพอใจต่อ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอยู่ใน
ระดับดีมาก อีกทั้ง สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าตามฤดูกาลและเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นได้อีกด้วย
คาสาคัญ: การทาเหมืองข้อมูล, การจัดกลุ่มข้อมูล
Abstract
The purpose of this study is to design packaging for tamarind based products, using data mining to
analyse and extract information into a data set of colours, patterns, and weight. K-means clustering
technique in Rapid Miner is implemented to get the useful knowledge for packaging design of tamarind
based products in Phetchabun. Backdated data of 20,676 purchase orders and receipts are recorded and
entered into the tables based on the key attributes that consist of colours, patterns, and weight. The
findings are applied to design two patterns of the packaging: (1) a 500-gram white-green cube and (2) a
1,500-gram white-brown cube. According to the satisfaction questionnaires for the tamarind based
products manufacturers in Phetchabun, the results indicate a very good satisfaction level of the product
packaging. The study also helps to boost the seasonal sales and uses as a basic knowledge for further
packaging design.
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บทนา
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งปลูกมะขามหวานที่มีชื่อเสียงมายาวนาน จนเป็นพืชเอกลักษณ์และพืชเศรษฐกิจของจังหวัด
มีสายพัน ธ์ที่เ พาะปลู กหลายสายพั นธ์ อาทิเช่ น พั นธุ์สี ทอง ประกายทอง พันธ์ หมื่ นจง พัน ธ์สีชมภู พัน ธ์ตาแปะ เป็ นต้ น
มีเกษตรกรประมาณ 4,000 รายและ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกประมาณ 85,526 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 67,903 และมีผลผลิตต่อปี
33,759 ตันนิยมปลูกมากที่สุด ในอาเภอหล่มสักและอาเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลผลิตในช่วงเดือนมกราคมของปี
นอกจากนี้ ความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติที่ไม่มีใครเหมือน จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีชื่อเสียง
เป็นทีย่ อมรับ ทาให้มะขามหวานเพชรบูรณ์ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Thai Geographical Indication หรือ
ตราสัญลักษณ์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์จดทะเบียนรับรองถึงความเป็นเอกลักษณ์ในการผลิตมะขาม
หวานที่มีคุณภาพดีแตกต่างจากถิ่นอื่น และปลอดภัยต่อผู้บริโภคของจังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากมะขามหวานที่มีชื่อเสียงใน
จังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว ยังมีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่ นิยมปลูกมะขามเปรี้ยวเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งควบคู่ไปกับการปลูก
มะขามหวาน เนื่องจากมะขามเปรี้ยวสามารถนาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายกว่ามะขามหวาน เช่น มะขามแช่อิ่ม
มะขามคลุกน้าตาล เป็นต้น ทาให้มีแนวโน้มการปลูกมะขามเปรี้ยวเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยสายพันธ์ที่นิยมปลูกได้แก่ มะขาม
เปรี้ยวยักษ์เนื่องจากมีฝักกลมใหญ่ โค้งงอน้อย และนับตั้งแต่ปี 2544 รัฐบาลได้จัดโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือที่
เรียกว่า O-TOP มะขามหวานและมะขามเปรี้ยว กลายเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าแปรรูป ที่สาคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์
มีกลุ่มตาบลที่แปรรูปมะขามได้แก่ กลุ่มแปรรูปมะขามหวานบ้านยาวี น้าพริกมะขาม ของ ตาบลโคกสะอาด อาเภอศ รีเทพ
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมชุมชนทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ ทาการแปรรูปมะขามเพื่อเป็นสินค้า
ประเภทของฝาก บริ ก ารแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเที่ ย วยั งจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ จากข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมจั งหวั ด และ
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด เพชรบูรณ์ พบว่า สินค้าแปรรูปจากมะขามหวาน มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่
ปี 2549 โดยมีปัจจัยสาคัญจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่เมื่อเทียบกับอัตราส่วน จานวนนักท่องเที่ยวกับยอด
จาหน่ายสินค้า ยังไม่ขยายตัวเท่ากับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสินค้าของฝากที่จาหน่ายในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการจาหน่าย
สินค้าที่แปรรูปจากมะขาม ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีความสาคัญในการเสริมสร้างแรงจูงใจและ
ดึงดูดความสนใจ จากนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสาคัญของการส่งเสริมการขาย ซึ่งสามารถ พัฒนาบรรจุภั ณฑ์ให้มีรูปแบบที่
เหมาะสมได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคด้วยโปรแกรม RapidMiner ทาการสร้างเหมืองข้อมูล (Data Mining)
หาความสัมพันธ์ จากรายการขายสินค้า จัดเก็บข้อมูลรูปแบบบรรจุภัณฑ์ สร้างโมเดล (model) ด้วยวิธี Clustering งานวิจัย
นี้เพื่อเพิ่มยอดการขายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป จากมะขามภายในตาบลวังชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้สู่กลุ่มเป้าหมายและเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของผู้ทาวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของมะขามแปรรูปด้วย โปรแกรม Rapid Miner
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สู่กลุม่ เป้าหมาย
ระเบียบวิธีวิจัย
ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยการทาเหมืองข้อมูล โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับ การแบ่งกลุ่ม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการประเมินผลลัพธ์ของบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบได้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มะขามแปรูป ตามหัวข้อต่อไปนี้
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1.การรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากรายการขายสินค้าย้อนหลัง ใบสั่งของ ใบเสร็จ ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.2556
–1 ม.ค.2557 ทั้งหมด 20,246 รายการ จากนั้นทาการแปลงข้อมูลได้แก่ การคัดเลือกข้อมูล กลั่นกรองข้อมูล เพิ่มลดแอตทริ
บิวต์ เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสม เนื่องจาก ใบเสร็จและใบสั่งของมีข้อมูลอยู่เป็นจานวนมาก ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
เกี่ยวกับยอดขายสินค้า และมูลค่าของการขายสินค้า แยกออกจากลักษณะจาเพาะของผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป เพราะการ
แบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อ
นาไปใช้วิเคราะห์อัลกอริ ทึมแบ่งกลุ่มบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น น้าหนักผลิตภัณฑ์รูปทรงผลิตภัณฑ์ สีของบรรจุภัณฑ์เป็นต้น
เมื่อได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการแล้ว จากนั้นจึงบันทึกข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตารางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม
ข้อมูลและนากลุ่มที่ได้ไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไป
2.การวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
จากภาพที่ 1 ข้อมูลที่ได้จากการแปลงข้อมูลให้อยู่รูปแบบของตารางเพื่อใช้วิเคราะห์แบ่งกลุ่มข้อมูลของบรรจุภัณฑ์
มะขามแปลรูป จากนั้นจะใช้โปแกรม Rapid Miner มาวิเคราะห์แบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-means จากนั้นผลลัพธ์ที่ได้จาก
การแบ่งกลุ่มข้อมูลจะใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปด้วยเทคนิค K-means มีดงั นี้
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ภาพที่ 2 ผลลัพธ์การแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป
จากภาพที่ 2แสดงให้เห็นถึงกลุม่ ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปที่มคี วามสัมพันธ์กับยอดขายสินค้า ซึ่งเมื่อแบ่งกลุ่ม ออกเป็น
สองกลุ่มเรียบลาดับจากมากไปหาน้อยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป
รูปทรง
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม

สี
ขาว,เขียว
ขาว,เขียว
ขาว,น้าตาล
ขาว,น้าตาล

น้าหนัก (กรัม)
500
1,000
500
1,000

จานวน (รายการ)
3,556
3,3245
2,456
9899

จากตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์จากการแบ่งกลุ่มข้อมูล ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ มีแอตทริบิวต์3แอจทริบิวต์ที่เป็นพื้นฐานในการใช้
ออกแบบบรรจุภัณฑ์คือ รูปทรง สี และน้าหนัก
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ภาพที่ 3 ผลลัพธ์จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์สี ขาว เขียว
จากภาพที่ 3 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูป ขนาด 500 g สีเขียว-ขาวมีรูปทรงสีเ่ หลีย่ ม

ภาพที่ 4 ผลลัพธ์จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์สี ขาว น้าตาล
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จากภาพที่ 4 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูป ขนาด 500 g สีขาว น้าตาลมีรูปทรง
สี่เหลี่ยม
สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสินค้าขายดีด้วย
Cluster Analysis ด้วยเทคนิค K-means พบกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ขายดี มีรูปทรง สี่เหลี่ยม มีน้าหนัก 500g และ 1,000g มีสี
เขียว-ขาว และ สีน้าตาล-ขาว
ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ สถานะ เพศ อายุ และอาชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลลัพธ์ดังนี้
ตารางที่ 2 จานวนร้อยละของสถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานะ
ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ
ผู้บริโภค
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
40
80
120

ร้อยละ
33.33
66.66
100

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 2 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการร้อยละ 33.33และเป็น
ผู้บริโภคร้อยละ 33.33
ตารางที่ 3 จานวนร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
65
55
120

ร้อยละ
54.16
45.84
100

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายร้อยละ 54.16 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 45.84
ตามลาดับ
ตารางที่ 4 จานวนร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
ระหว่าง 20-25 ปี
ระหว่าง 26-30 ปี
ระหว่าง 31-35 ปี
ระหว่าง 36-40 ปี
ระหว่าง 41-45 ปี

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
26
24
37
13
20
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ร้อยละ
21.66
20
30.83
10.83
16.66
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ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 4 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 20- 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.66 มีอายุระหว่าง
26- 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 มีอายุระหว่าง 31- 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.83 มีอายุระหว่าง 36- 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.83
และมีอายุระหว่าง 41- 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.66 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 จานวนร้อยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
อื่น

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
15
35
37
23
10

ร้อยละ
12.5
29.16
30.83
19.16
8.33

ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 5 แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 29.16 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 30.83 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ
19.16 และมีอาชีพอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ได้ผลลัพธ์ดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ
1.รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามและน่าสนใจ
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
3.ข้อความบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
4.ขนาดบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
5.สีของบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงาม
6.วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง
7.บรรจุภณ
ั ฑ์คมุ้ ครองสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้มาก
8.มีความสะดวกในการพกพา
9.มีความสะดวกในการเปิดปิด
10.ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับราคา
11.มีความโดดเด่นสวยงามและดึงดูดความสนใจเมื่อวางบนชั้นสินค้า
12.สามารถเพิม่ มูลค่าสินค้า
13.ความเหมาะสมเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการส่งออก
รวม
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x
4.13
4.64
4.13
4.13
4.87
4.02
4.33
4.01
4.07
4.24
4.33
4.16
4.45
4.27

S.D
.41
.56
.43
.76
.45
.32
.40
.37
.87
.41
.42
.48
.40
.48

ระดับ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ผลจากการวิเคราะห์ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักลักษณ์
เฉพาะตัว และสีของบรรจุภัณฑ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.64 และ4.87 ตามลาดับ นอกจากนี้ ระดับความพึงพอใจ
ที่อยู่ในเกณฑ์ มาก เรียงตามลาดับมากไปหาน้อย 3 ด้านคือ ความเหมาะสมเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการส่งออกบรรจุภัณฑ์
คุ้มครองสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้มากบรรจุภัณฑ์คุ้มครองสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้มากค่าเฉลี่ย 4.45 4.33 และ
4.33 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามสถานะระหว่าง ผู้ประกอบการหรือ
เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมมะขามแปรรูปและผู้บริโภค
ตารางที่ 7 ผลค่าเฉลีย่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ประกอบ
การเจ้าของ
ความพึงพอใจ
อุตสาหกรรม
x S.D
1.รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามและน่าสนใจ
4.10 .41
2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4.56 .43
3.ข้อความบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
4.01 .42
4.ขนาดบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
3.98 .44
5.สีของบรรจุภณ
ั ฑ์มีความสวยงาม
4.46 .41
6.วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง
4.01 .44
7.บรรจุภณ
ั ฑ์คมุ้ ครองสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้มาก 4.14 .43
8.มีความสะดวกในการพกพา
3.97 .45
9.มีความสะดวกในการเปิดปิด
4.11 .47
10.ขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์มีความเหมาะสมกับราคา
4.15 .40
11.มีความโดดเด่นสวยงามและดึงดูดความสนใจเมื่อวางบน 4.28 .41
ชั้นสินค้า
12.สามารถเพิม่ มูลค่าสินค้า
4.13 .56
13.ความเหมาะสมเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการส่งออก
4.43 .76
รวม
4.17 .46

ผู้บริโภค

t

p

4.38
4.65
3.78
3.68
4.39
3.89
4.05
4.12
4.08
4.25
4.45

S.D
.31
.33
.62
.46
.43
.46
.41
.47
.41
.32
.78

1.08
1.71
-1.58
.79
1.04
.89
-.89
.98
1.03
1.58
1.65

.28
.90
.11
.43
.25
.67
.74
.75
.33
.45
.12

4.21
4.39
4.17

.56
.46
.45

1.56
.89
.82

.66
.33
.46

x

ผลจากการวิเคราะห์ ตารางที่ 7พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ กับ ผูบ้ ริโภคมีความพึง
พอใจต่อ บรรจุภณ
ั ฑ์ไม่แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.2556 –1 ม.ค.2557 ทั้งหมด 20,246 รายการ พบว่า การแบ่งกลุ่มข้อมูลของสี
และขนาดบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบ บรรจุภณ
ั ฑ์ ได้แก่ สี ขาว- เขียว ขาว-น้าตาล น้าหนัก 500g และ
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1,500g รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมและทรงกระบอก บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ออกแบบ ใช้ข้อมูลพื้นฐานจากผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล ด้วย วิธี Cluster Analysis ด้วยเทคนิค K-means ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ นามาออกแบบเป็น บรรจุภัณฑ์ รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม มีสี
ขาว-เขียวขนาด 1,000g และ สี น้าตาล-ขาว ขนาด 500g ผลจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของบรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูป
ทั้งสงขนาด ผลที่ได้ ปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 120 คน มีความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์มะขาม
แปรรูป ระดับมากที่สดุ คือ สีของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งก็คือ สี ขาว-เขียว รูปทรง สี่เหลีย่ มและมีน้าหนัก 1,000g และมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด ด้าน ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนด้านอื่นๆ อาทิเช่น วัสดุของบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ความโดดเด่น
สวยงามและดึงดูดความสนใจเมื่อวางบนชั้นสินค้า และความเหมาะสมเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการส่งออก มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปทั้งสองขนาดของผูต้ อบแบบสอบถามระหว่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของกิจการหรืผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมะขามแปรรูปและผู้บริโภคพบว่า ความพึงพอใจเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการแบ่งกลุ่มยอดการขาย ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป ตามสถานที่การขาย เช่นแหล่งชุมชน แหล่งสถานที่
ท่องเที่ยว หรือ แหล่งของฝาก เป็นต้น
2. เนื่องจากอุตสาหกรรมมะขามแปรรูป ภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทั้ง ผู้ผลิต พ่อค้า
คนกลาง เจ้าของโรงงานแปรรูป เจ้าของกิจการห้องเย็น ทาให้งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการ เพิ่มยอดขายเท่านั้น หากมี
การนาผลลัพธ์ทีได้ไปพัฒนาต่อ สามารถใช้ครอบคลุมทั้งธุรกิจมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้
3. ควรให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการมะขามแปรรูป ทั้งร้านค้า โรงงานผลิตแหล่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับงานวิจัยให้มากขึ้น เนื่องจากมีผู้ทาการวิจัย แต่ขาดการนาไปใช้จริงจานวนมาก
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บทคัดย่อ
ผงแห้งของบัวบกและบอระเพ็ดได้ถูกสกัดโดยใช้เอทานอลความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้น้าหนักของสารสกัดอยู่
ในช่วง 8-9 เปอร์เซ็นต์ของผงสมุนไพรแห้ง เมื่อทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการท้าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอชสาร
สกัดที่ได้จากบัวบกและสารสกัดที่ได้จากบอระเพ็ดให้ค่า ความเข้มข้นต่้าสุดที่สามารถท้าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอชได้ครึ่งหนึ่ง
เท่ากับ 178 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 110 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล้าดับ การผสมสารสกัดทั้งสองเข้าด้วยกัน (1 ต่อ 1
โดยน้้าหนัก) ไม่ได้ช่วยท้าให้ได้ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้น เมื่อถูกทดสอบความคงตัวด้วยการด้วยการเก็บรักษาไว้ 30 วันที่
4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้อง และ 45องศาเซลเซียส สารสกัดทั้งสามต่างก็ผ่านการทดสอบ เมื่อน้าสารสกัดทั้งสามมาใช้ใน
การผลิตครีมที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยปริมาณของสารสกัด 0.6 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก แล้วน้าครีมที่ได้มาสกัดด้วย
สารละลายเอทานอล ครีมที่ประกอบด้วยสารสกัดจากบัวบกจะต้องมีปริมาณสารสกัดอย่างน้อย 0.46 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก
ในขณะที่ครีมที่ประกอบด้วยสารสกัดจากบอระเพ็ดจะต้องมีปริมาณสารสกัดอย่างน้อย 0.23 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนักสารที่สกัด
ได้ออกมาจากครีมจึงจะให้ค่าการท้าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอชที่ 80 เปอร์เ ซ็นต์ เมื่อทดสอบความคงตัวแบบร้อนสลั บเย็ น
(4องศาเซลเซี ยส1 วั น สลับ กับ 45องศาเซลเซียส1 วั น จ้านวน 7 รอบ)พบว่าครี มที่ป ระกอบด้วยสารสกั ดจากบั วบกหรื อ
ประกอบด้วยสารสกัดจากบอระเพ็ดมีความคงตัวทั้งในคุณสมบัติทางกายภาพ (กลิ่น สี และอื่น ๆ) และฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ
คาสาคัญ: บัวบกบอระเพ็ดการสกัดครีมที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนการท้าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช
Abstract
Dry powders of Centellaasiatica and Tinosporacrispa were extracted using 95% ethanol.
The extraction yields were 8-9%. When tested for their antioxidant activities using the scavenging of DPPH
radicals, the IC50 values of the extracts were found to be 178 µg/ml and 110 µg/ml, respectively. Mixing of
these extracts did not help increasing antioxidant activity as the IC 50 values of the mixed extracts (1:1 by
weight) was found to be 148 µg/ml. The two extracts obtained and the mixed extract were considerably
stable as their IC50 values had no significant changes after they were stored for 30 days at 3 different
temperatures (4˚C, room temperature, and 45˚C). All three extracts were used in day-and-night cream
production at an extract content of 0.6 wt%. When the creams produced was extracted with ethanol
solution and the extracted ingredients were tested for their antioxidant activities, it was found that the
antioxidant activities of the creams produced were governed by the antioxidant activities of the extracts
incorporated. It was found also that to achieve 80% scavenging of DPPH radicals, the cream comprising
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the extract from Centellaasiatica should have an extract content of at least 0.46% while that comprising
the extract from Tinosporacrispa should have an extract content of at least 0.23%. When tested using
heat-cool cycles ((4˚C x 1 day + 45˚C x 1 day) x 7 cycles), the produced creams comprising the extract
either from Centellaasiatica or Tinosporacrispa was found stable both in physical properties (odor,
colour, and other appearance) and antioxidant activity.
Keywords: Centellaasiatica, Tinosporacrispa,Extraction, Day-and-night cream, DPPH radical scavenging
Introduction
As people concern themselves about their beauty more and more, cosmetic industry grows
larger steadily (Lennard, 2011). Cosmetic products include gels, creams, and others. For the sake of
convenience, some creams are designed to be used both at day time and at night time. In the production
of cosmetic products, selected ingredients are incorporated and act as brightening agents or antioxidants.
Among capable ingredients, the ones obtained from nature are preferred for some customers when
compared to the ones synthesized because they are safer (Shahidi and Wanasundara, 1992: 67).
There are many herbs in Thailand. Using them in the production of modern cosmetics will lead
to a sustainable development of our country.Centellaasiatica and Tinosporacrispa are common herbs
that have been widely used in Thai traditional medicine for fever treatment and curing of inflammation
and bruising. The antioxidant activities of Centellaasiatica(Singh et al, 2014: 115) and
Tinosporacrispa(Cavin et al, 1998: 393)have already been reported. In this work, ingredients contained in
Centellaasiatica and Tinosporacrispa were extracted from dry powders of the two herbs and then used
in day-and-night cream production. Besides the high antioxidant activities, these two herbs were selected
because their names seems to be quite attractive to foreign cosmetic customers.
Objectives
1. To extract ingredients from Centellaasiatica and Tinosporacrispa, and to test the antioxidant
activities and stabilities of the extracts.
2. To make day-and-night creams using the obtained ingredients, and to test antioxidant activities
and stabilities of the creams.
Experimental
Figure 1 shows the flowchart of this work.At first, ingredients containing inCentellaasiatica and
Tinosporacrispa were extracted. Then the obtained extracts were tested for their antioxidant activities.
After that, to evaluate the stability of the extracts, the antioxidant activities after the stability test were
compared with the ones before the test. Then the extracts were used in day-and night cream production
and the obtained creams were tested for their antioxidation activities. Finally,to evaluate the stability of
the creams, the antioxidation activities and the physical properties of the creams after the stability test
were compared with the ones before the test.
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Centellaasiatica
Herbs
Tinosporacrispa
Extraction

Before Stability Test

antioxidation
activitiesof Extracts

After Stability Test

Formulation

antioxidation activitiesand
Physical Propertiesof
Creams
Before Stability Test

After Stability Test
Figure 1 Flowchart of this work.

In the extraction of Centellaasiatica and Tinosporacrispa, firstly, 300 g of herb powders
(CentellaasiaticaorTinosporacrispa) was mixed with 1200 ml of 95% ethanol and the mixture was shaken
at 250 rpm for 24 h. The mixture was then separated by vacuum filtration and the supernatant was
collected. This maceration was repeated for another 2 times using the used powder. The total amount of
supernatant was about 3600 ml. The same process was repeated with another new 900 g of each herb.
Therefore, the total amount of supernatant collected from the extraction of either
CentellaasiaticaorTinosporacrispa was about 14-15 l. Each supernatant was evaporated at 45°C using a
rotary evaporator with a rotating rate of 85-120 rpm. The evaporating rate was found to be 0.2-0.3 l/h.
This evaporation process was continued until all ethanol was evaporated. The crude extracts were
collected and stored at -20°C, and the extraction yield (%) of each herb powder was calculated.
The qualitative analysis of the extracts was performed using TLC technique. The stationary phase
used was a silica gel 60 F254 TLC plates (4 cm x 8 cm). In the analysis, the extract was diluted with 80%
ethanol so that the concentration became 1-5 mg/ml-80%-ethanol. 4-6 µl of this solution was spotted
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onto a TLC plate along with other substance(s) used for comparison. In the case of the extract from
Centellaasiatica, pure asiaticoside was used for comparison because this collagen-producing substance
was expected to be contained in this extract. On the other hand, in the case of the extract from
Tinosporacrispa, pure apigenin was used for comparison because this antioxidant was expected to be
contained in this extract. As the commercial extract from Centellaasiatica was also available, it was also
used in the analysis. We note that the concentration of the pure substances used (0.1 mg/ml-80%ethanol) was lower than those of the extracts because they were pure.
The antioxidant activity of an extract was evaluated from its IC 50 value which was determined
using the scavenging of DPPH radicals at 517 nm. The IC 50 value of the tested extract was determined
using GraphPad Prism 7 program. Along with the extracts obtained from Centellaasiatica and
Tinosporacrispa, the mixed extract obtained by mixing the two extracts at a ratio of 1:1 by weight was
also investigated for its IC50 values. Ascorbic acid (vitamin C), which was used as a positive control, was
investigated also. The investigation for the stability of the obtained extracts was performed by keeping
the extracts at 4°C, room temperature and 45°C in well-closed glass containers with 75% relative humidity
for 30 days. The 75% relative humidity was maintained using a saturated NaCl solution.
In the process of cream production, firstly a base cream which was a mixture between the water
part and the oil part was prepared. Then extracts and additives were added into the base cream. In the
preparation of the base cream, the water part and the oil part were both heated at 70-75°C. Then the oil
part was poured into the water part continuously and the mixture was blended with a homogenizer at
5000 rpm for 5 minutes and the base cream is obtained. After the heating was stopped and the
temperature of the base cream decreased to 45°C, the extract was poured, followed by the additives
part. The mixture was then blended continuously until its temperature decreased to room temperature.
Then the obtained creams were stored at -20°C.
To evaluate the antioxidant activity of the cream, ingredients inside the cream was extracted by
ethanol and then the antioxidant activity of the ingredients was evaluated. The extraction of the
ingredients using ethanol was performed by adding 1.2 ml of 95% ethanol into 0.40 g of the cream to be
tested. Then the mixture was blended by a vortex mixer for 5 minutes. Then the solid part of the mixture
was precipitated using a centrifuge at 5000 rpm for 5 minutes. Than some colloidal particles existing
inside the supernatant was collected by a spatula and then discarded. The clear supernatant then was
collected and tested for its % scavenging of DPPH radicals.
To test the stability of the prepared creams, the creams were filled inside closed glass bottles
and the bottles were tested using heat-cool cycles. One cycle of this test contained keeping the samples
at 45°C for 24 h and then at 4°C for 24 h. In this work the number of cycles used was 7. Therefore, this
heat-cool cycles lasted for 14 days. After the heat-cool cycles, the physical stability of the creams was
determined in terms of uniformity (or phase separation), colour, softness, and odor. The creams after the
heat-cool cycles also tested for their antioxidant activities. The significance of the difference of the
antioxidant activities before and after heat-cool cycles was evaluated using statistical analysis (F-test and
P-value).

880

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Results and Discussion
After the extraction, of dry powders of Centellaasiatica and Tinosporacrispa, crude extracts were
obtained. The crude extract from Centellaasiatica was dark green and relatively more oil-rich, while the
crude extract from Tinosporacrispa was brownish green and relatively less oil-rich. The smell of both
extracts had herbal odor but these two odors were different from each other. The extraction yields were
8-9% which were considerably high as compared to those of herbs such as Rhinacanthusnasutu
(11.06%)and Smilax glabra (10.67%) (Intaragumthornchai et al, 2013).The result of TLC qualitative analysis
suggested that the extract from Centellaasiatica obtained in this study contained asiaticoside and the
extract from Tinosporacrispaobtained in this study contained apigenin.
The IC50 values of the extracts obtained from Centellaasiaticaand Tinosporacrispa reported in
µg/ml are shown in Figure 2. As when two extracts are mixed, the resulting extract may have higher
antioxidant activity than either of the two extracts used, in this work we mixed the extract obtained from
Centellaasiaticaand Tinosporacrispa at a ratio of 1:1 by weight and investigated the antioxidant activity of
the resulting extract also. We also investigated the IC 50 value of vitamin C and used it as a comparison.
The IC50 values of this resulting extract and vitamin C are also shown in Figure. When compared to the
IC50 value of vitamin C, the IC50 values of the extracts obtained in this study were very high. This result
indicated that the extracts obtained in this study had much lower antioxidant activities than that of
vitamin C. However, when compared to the IC 50 values of herbs such as Syzygiumaromaticum (134
µg/ml)(Veerapan and Khunkitti, 2011: 30) and Centellaasiatica (298 µg/ml) (Patitungkho, 2010:123), the
IC50 values of extracts in this study were considerably high enough. About the extracts obtained in this
work, it was found that the extract from Tinosporacrispa has a higher antioxidant activity than the extract
fromCentellaasiatica. Moreover, mixing of the two extracts did not help increasing the antioxidant activity
of the extract obtained from Tinosporacrispa.
IC50 (µg/ml)
240
200
160
120
80
40
0
(a) (b)

(c) (d)

Figure 2 The IC50 values of (a) the extract from Centellaasiatica, (b) the mixed extracts (1:1 by weight)
fromCentellaasiatica and Tinosporacrispa, (c) the extract fromTinosporacrispa, and (d) vitamin C used for
comparison.
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After the extracts were kept for 30 days at different temperatures, namely 4°C, room
temperature, and 45°C, the change in their antioxidant activities were investigated. Statistical analysis at
95% confidence levelrevealed that the difference in all cases was negligible. It therefore was concluded
that all extracts passed the stability tests.
In the production of creams, the amount of antioxidant used should not be too much because
irritation may occur. However, sizable amount of antioxidant is required because not all of it can
penetrate through human skin. In this work, we considered the production of creams containing the
amount of antioxidant equivalent to 3-5 times of its IC50 value. If the cream contains 0.05 wt% of the
extract, the concentration of the extract would be in the range of 3-5 times of the IC50 value both in the
case of the extract from Centellaasiatica and the extract fromTinosporacrispa. Nevertheless, to make
sure that the effect of using different extracts could be observed clearly and to increase the possibility
creams with a very high antioxidant activity, the creams produced in this study contained the extracts at a
higher concentration, i.e. 0.6 wt%. Table 1 shows chemicals used in the cream production and their
contents found suitable in this study. As the objective of this study is to prepare day-and-night creams,
the content of water inside the creams was high (72.70 wt%). The creams contained 0.6 wt% of extract(s)
with the reason stated above. Ethoxydiglycol, hydroxyethyl cellulose, xanthan gum, and ethanol were
used in the experimental section, but finally were not incorporated in the cream productions. Each
chemical selected had its own function. For example, propylene glycol, glycerin, and propanediol had a
function of softening, capric triglyceride and isononylisononanonate had a function of moisturizing, and
stearyl alcohol and cetyl alcohol had a function of creaming. Stearic acid, glyceryl, PEG-75 stearate, and
ceteth-20 were used as emulsifiers. DIDW50 is a commercial name of a product having white colour. Salix
alba bark extract acted as a preservative. Propanediol also acted as a preservative. The pictures of creams
produced in this study are shown in Figure 3.
Table 1 Chemicals used in the cream production. Numbers in the brackets indicate their contents in
weight percents.
Water Part
Distilled Water (72.70)
EDTA (0.10)
Glycerin (2.00)
Triethanolamine (0.20)
Carbomer (0.20)
Propylene Glycol (5.00)

Oil Part
Stearyl Alcohol (2.50)
Capric Triglyceride (5.00)
IsononylIsononanonate (4.00)
Dimethicone (1.00)
Cetyl Alcohol, Glyceryl,
PEG-75 Stearate
and Ceteth-20 (3.00)
Stearic Acid (2.50)
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(a)

(b)

(c)

Figure 3 Pictures of creams comprising (a) the extract fromCentellaasiatica, (b) the mixed extracts
(1:1 by weight) fromCentellaasiatica and Tinosporacrispa, and (c) the extract fromTinosporacrispa.
The % scavenging of DPPH radicals calculated from the antioxidant activity analysis of the
ingredients extracted from the creams produced are plotted against the concentrations of the extracts (in
a logarithm scale at the end of the analysis) and shown in Figure 4. As the range of the concentration of
the extracts were not broad enough, the obtained curves were not well-defined S-curves. The curve
obtained when the extract used was from Centellaasiatica, which had a relatively lower antioxidant
activity, showed only the lower part of the S-curve. On the other hand, the curve obtained when the
extract used was from Tinosporacrispa, which had a relatively higher antioxidant activity, showed only the
higher part of the S-curve. When the cream produced containing 0.6 wt% of herb extract(s) was extracted
and the obtained ingredients were tested, the final concentration of the herb extract(s) was 0.65 ml/ml. If
the cream contained only 0.05 wt% of the herb extract(s), the final concentration of the herb extract(s)
would be 0.056 mg/ml. It can be seen that at almost all the range investigated, including where the final
concentration was 0.056 mg/ml (its logarithm = -1.25), the antioxidant activities of the ingredients
extracted decreased in the order of: the ingredients extracted from the cream containing the extract from
Tinosporacrispa> the ingredients extracted from the cream containing the extract from the mixed extract
> the ingredients extracted from the cream containing the extract from Centellaasiatica. This order was in
accordance with that of the antioxidant activities of the extracts. It is of note also that when containing
0.6 wt% of the extracts, all creams produced exhibited higher than 80% scavenging of DPPH radicals. It
was estimated that 80% scavenging of DPPH radicals could be obtained if the cream contained 0.46 wt%
of the extract from Centellaasiatica or 0.23 wt% of the extract fromTinosporacrispa.
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Figure 4 % scavenging of DPPH radicals of ingredients extracted from creams comprising (a) the extract
fromCentellaasiatica, (b) the mixed extracts (1:1 by weight) fromCentellaasiatica and Tinosporacrispa,
and (c) the extract fromTinosporacrispa; the concentrations of extracts were plotted in a logarithm scale.
When the creams were tested with the heat-cool cycles, there was no change in all physical
properties investigated, i.e. uniformity, colour, softness, and odor. The appearance of these creams was
exactly the same as that before the heat-cool cycles.Judging from the statistical analysis at 95%
confidence level, the cream comprising either the extract from Centellaasiaticaor the extract from
Tinosporacrispa was concluded to be stable.
Conclusion
1. The extract obtained fromTinosopacrispa had higher antioxidant activity than that obtained
fromCentellaasiatica, and mixing the two extracts did not lead to a higher antioxidant activity than that of
the extract obtained from Tinosopacrispa.
2. The antioxidant activity of cream was governed by the antioxidant activity of extract(s)
incorporated inside.
3. Besides their high physical stabilities, the creams comprising either the extract from
Centellaasiaticaor the extract from Tinosporacrispa had high antioxidant stabilities and thus still had
prospects to be commercialized in the future.
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การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
ศึกษำควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมจำกพื้นที่ในจังหวัดสงขลำ จำนวน 21
สำยพันธุ์ โดยประเมินจำกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำตำมเกณฑ์ กำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช Revised winged bean
descriptors ที่เสนอโดย IBPGR (1982) ปลูกทดสอบ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ พบว่ำ ลักษณะ
ทำงสัณฐำนวิทยำและลักษณะทำงกำรเกษตรของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน เช่น รูปร่ำงใบย่อยใบยอด
แปรปรวนจำกรูปร่ำงแบบรูปไข่ รูปคล้ำยสำมเหลี่ยม รูปใบหอกแกมรูปไข่ รูปใบหอก และรูปใบหอกยำว สีดอกจำแนกได้ 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีสีน้ำเงินอ่อน และกลุ่มที่มีสีม่วงอ่อน รูปร่ำงภำพตัดขวำงฝักสดส่วนใหญ่มีรูปร่ำงแบบ rectangular รองลงมำ
คือแบบ semi-flat และแบบ flat on suture แต่ไม่พบรูปร่ำงแบบ flat on sides ควำมโค้งฝักสดมีควำมแตกต่ำงกันตั้งแต่
ลักษณะตรงค่อนข้ำงโค้ง และโค้งงอ รอยหยักของปีกจำแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี รอยหยักน้อย กลุ่มที่มีรอยหยักปำนกลำง
ซึ่งพบมำกที่สุด และกลุ่มที่มีรอยหยักมำก สีของเปลือกหุ้มเมล็ดพบว่ำ มีสีแตกต่ำงกันตั้งแต่สีน้ำตำลอ่อน สีน้ำตำลแดง และสี
ดำ สำหรับลักษณะทำงกำรเกษตร ควำมยำวฝักแก่สำมำรถจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีควำมยำวฝักประมำณ 10.6-15.5
เซนติเมตร และกลุ่มที่มีควำมยำวฝักประมำณ 15.6-20.5 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดต่อฝักมีควำมผันแปรตั้งแต่ 6.8 -13.4 เมล็ด
ต่อฝัก ส่วนน้ำหนัก 100 เมล็ด พบว่ำ มีควำมผันแปรตั้งแต่ 20.0- 49.5 กรั มต่อ 100 เมล็ด อย่ำงไรก็ตำมต้องมีกำรศึกษำ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มพันธุ์ (cluster analysis) ควบคู่กับกำรวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมำยโมเลกุล เพื่อ
ช่วยลดควำมซ้ำซ้อนและจำแนกควำมแตกต่ำงของสำยพันธุ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: ถั่วพู ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ พันธุ์พื้นเมือง
Abstract
The genetic diversity 21 accessions of winged bean collected from the different regions in
Songkhla Province were conducted. The morphological characters were evaluated following the revised
winged bean descriptors of IBPGR (1982). The experiment was performed at Songkhla Field Crops
Research Center, Hat Yai, Songkhla. The results showed that the morphological characteristics and
agronomic traits of the native winged bean varieties varied dramatically. For example, terminal leaflet
shapes varied from ovate to deltoid, ovate-lanceolate, lanceolate, and long-lanceolate. Corolla color
could be divided into two groups, one with light blue and the other with light purple. Most of shape of
fresh pod cross-section was rectangular follow by semi-flat and flat on suture but it was not found flat on
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sides. Fresh pod curvature varied from straight to slightly curved and curved. Notches of wings could be
divided into three groups, the first one with low, the second one with intermediate and the last one with
high. The mature seed coat color varied from brown to reddish brown and black. For agronomic traits, the
mature pod length could be divided into two groups, one with about 10.6-15.5 centimeters and the other
with about 15.6-20.5 centimeter. The number of seed per pod varied between 6.8 -13.4 seeds/pod. The
seed weight varied between 20.0-49.5 g./100 seeds. However, these accessions were grouped based on
their characters using cluster analysis and molecular markers for analysis of genetic diversity to reduce
redundancy and identify the different species of more clearly.
Keywords: winged bean, morphological characteristic, native varieties
บทนา
ถั่วพู (Psophocarpus tetragonolobus Linn.) เป็นพืชในวงศ์ถั่วเช่นเดียวกับถั่วเขียว ถั่วแขก และถั่วฝักยำว เป็น
ต้น สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์โดยกำรบริโภคส่วนของยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก ฝักอ่อน เมล็ดอ่อน เมล็ดแก่ และหัวใต้ดิน ถั่วพู
อุดมไปด้วยสำรอำหำรที่เป็นประโยชน์ กำรบริโภคถั่วพูที่เป็นฝักอ่อน 100 กรัม ทำให้ร่ำงกำยได้รับคำร์โบไฮเดรต 14.10 กรัม
โปรตีน 5.85 กรัม แคลเซียม 224 มิลลิกรัม พลังงำน 74 กิโลแคลอรี และวิตำมินซี 45.00 มิลลิกรัม เป็นต้น (สิญำ สุขศรีทอง,
2555, น. 6) สำหรับเมล็ดแก่ของถั่วพู พบว่ำมีปริมำณโปรตีนสูงใกล้เคียงกับเมล็ดถั่วเหลือง และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่ำงๆ
ในระดับที่น่ำพอใจ นอกจำกนี้เกษตรกรสำมำรถปลูกถั่วพูเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจำกบริเวณรำกของ
ถั่วพูมีไรโซเบียมอำศัยอยู่เช่นเดียวกับในพืชวงศ์ถั่วชนิดอื่นๆ ทำให้ถั่วพูสำมำรถตรึงธำตุไนโตรเจนจำกอำกำศมำสะสมไว้ในดิน
ในรูปของสำรประกอบไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเจริญเติบโตของพืชได้ (อรวรรณ วงษ์วำนิช, 2549, น. 229-230;
สุธำทิพ ภมรประวัติ, 2551) ถั่วพูเป็นผักที่มีควำมสำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย โดยในปีกำรเพำะปลูก 2558
ประเทศไทยมีเนื้อที่เพำะปลูกถั่วพูทั้งหมด 1,358.14 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 667.19 ไร่ มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้
1,276.26 ตัน และมีรำคำที่เกษตรกรขำยได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.44 บำท (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, 2559)
โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมเพำะปลูกพืชผักโดยใช้พันธุ์ลูกผสมทำงกำรค้ำ เนื่องจำกพืชผักพันธุ์ลูกผสมเกิดจำกกำรผสม
ข้ำ มระหว่ำ งพั นธุ์ พ่อ และพั นธุ์ แม่ ที่เ ป็น สำยพั นธุ์ แท้ จึ งสำมำรถแสดงลั กษณะดีเ ด่น สูงสุด (heterosis) ทั้ งในด้ ำนกำร
เจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตได้สูงกว่ำพืชผักพันธุ์พื้นเมือง (คริษฐ์สพล หนูพรหม, 2559, น. 63) แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งเสริม
ให้เกษตรกรเพำะปลูกพืชผักพันธุ์พื้นเมืองเพื่อกำรบริโภคและจำหน่ำยนับเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ำสนใจ เพรำะพันธุ์ผักเหล่ำนี้
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดี ทนทำนต่อกำรเข้ำทำลำยของโรคและแมลงศัตรู ( คริษฐ์สพล
หนูพรหม, 2558, น. 595) และสำมำรถจัดกำรผลิตแบบอินทรีย์ได้ง่ำย รวมทั้งช่วยอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองไม่ให้สูญหำยไปจำก
ธรรมชำติ ในปี 2558 จังหวัดสงขลำมีพื้นที่ปลูกถั่วพูทั้งหมด 116.75 ไร่ เป็นอันดับสำมของภำคใต้ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร,
2559) เกษตรกรส่วนใหญ่เลือกใช้ถั่วพูพันธุ์กำรค้ำในกำรเพำะปลูก แต่มีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่เลือกปลูกถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองซึ่ง
หำได้ง่ำยในท้องถิ่น โดยถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลำใช้ปลูกมีกระจัดกระจำยไปตำมลักษณะนิเวศน์ที่
แตกต่ำงกันไปซึ่งข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองยังมีน้อยมำกหรือแทบไม่มีเพรำะยังไม่มีกำรศึกษำ
ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและรวบรวมข้อมูลถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองอย่ำงเป็นระบบอย่ำงจริงจัง ดังนั้นจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ต้องมีกำรรวบรวมถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในท้องถิ่น นำมำศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำจัดทำเป็นฐำนข้อมูล และเก็บรักษำแหล่ง
พันธุกรรมถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองไว้เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถเลือกใช้ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองได้ตรงตำมวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของ
ตลำด และเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนในกำรปรับปรุงพันธุ์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสำรวจและศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลำ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การสารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ถั่วพู
ดำเนินกำรทดลองระหว่ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2557 โดยกำรเก็บรวบรวมพันธุ์ถั่วพู
พันธุ์พื้นเมืองจำกเกษตรกรที่นิยมปลูกถั่วพูเพื่อกำรบริโภคและจำหน่ำยในพื้นที่จังหวัดสงขลำ จำนวน 10 อำเภอ ดังนี้ 1)
อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลเกำะแต้ว ตำบลทุ่งหวัง และตำบลพะวง 2) อำเภอหำดใหญ่ ได้แก่ ตำบลท่ำข้ำม ตำบลควนลัง ตำบล
ฉลุง และตำบลน้ำน้อย 3) อำเภอสะเดำ ได้แก่ ตำบลบ้ำนม่วง 4) อำเภอรัตภูมิ ได้แก่ ตำบลกำแพงเพชร 5) อำเภอเทพำ ได้แก่
ตำบลท่ำม่วง 6) อำเภอจะนะ ได้แก่ ตำบลบ้ำนคู 7) อำเภอสะบ้ำย้อย ได้แก่ ตำบลธำรคีรี 8) อำเภอสิงหนคร ได้แก่ ตำบลชิง
โค9) อำเภอสะทิ้งพระ ได้แก่ ตำบลบ่อแดง และตำบลกระดังงำ 10) อำเภอระโนด ได้แก่ ตำบลบ้ำนขำว
2. การปลูกและการดูแลรักษาถั่วพู
เมล็ดพันธุ์ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมได้นำมำปลูกขยำยเมล็ดพันธุ์ควบคู่ไปกับกำรประเมินลักษณะประจำ
พันธุ์ ดำเนินกำรทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ โดยเพำะเมล็ดพันธุ์ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวม
รวมได้จำนวน 21 ตัวอย่ำงพันธุ์ (accessions) ในถำดเพำะกล้ำ ซึ่งใช้ดินร่วนเป็นวัสดุเพำะ จำกนั้นรดน้ำช่วงเช้ำและช่วงบ่ำย
เมื่อต้นกล้ำงอกและมีอำยุ 14 วันหลังปลูก ให้ย้ำยต้นกล้ำแต่ละตัวอย่ำงที่แข็งแรงสมบูรณ์ลงปลูกในวงบ่อซีเมนต์ที่มีขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 1 เมตร จำนวนตัวอย่ำงพันธุ์ละ 4 ต้นต่อบ่อ โดยใช้ดินร่วนเป็นวัสดุปลูก มีระยะปลูกระหว่ำงต้น 50 เซนติเมตร
พูนโคนและปักค้ำงเมื่อถั่วพูมีอำยุ 18 และ 21 วันหลังปลูกตำมลำดับ ให้น้ำถั่วพูแบบฝนเทียมเช้ำและบ่ำย (ยกเว้นวันที่ฝนตก)
ตลอดกำรทดลองใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 3 กรัมต่อต้น จำนวน 3 ครั้งเมื่อถั่วพูมีอำยุ 18 32 และ 46 วันหลังปลูก
ตำมลำดับ
3. การบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของถั่วพู
ศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของถั่วพูโดยใช้เกณฑ์กำรตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์ถั่วพู Revised winged
bean descriptors ของ IBPGR (1982) โดยบันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำที่สำคัญบำงประกำร ได้แก่ ลักษณะลำต้น
ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะฝัก และลักษณะเมล็ด รวมทั้งกำรบันทึกภำพเพื่อจัดทำเป็นฐำนข้อมูล และลักษณะทำงกำร
เกษตร เช่น ควำมยำวฝัก จำนวนเมล็ดต่อฝัก และน้ำหนักเมล็ด (100 เมล็ด)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จำกกำรศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิยำและลักษณะทำงกำรเกษตรของสำยพันธุ์ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมจำก
พื้นที่ในจังหวัดสงขลำ ปรำกฏผลดังนี้
ลักษณะทางสัณฐานวิยา
1. สีลำต้น (stem color) พบว่ำ สำยพันธุ์ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมได้ ทั้ง 21 สำยพันธุ์ สำมำรถจำแนกสีต้นได้
เพียงสีเดียวเท่ำนั้น คือ สีเขียวไม่พบลักษณะสีลำต้นที่มีสีเขียวปนม่วงตำมที่เคยมีรำยงำนว่ำถั่วพูพันธุ์ไทยมีลำต้นสีเขียว และสี
เขียวปนม่วง (เสำวนีย์ สุพุทธิธำดำ, 2521, น. 36)
2. รูปร่ำงใบย่อยใบยอด (terminal leaflet shape) พบว่ำ แปรปรวนจำกรูปร่ำงแบบรูปไข่ (ovate) มีจำนวน 3
สำยพันธุ์ รูปคล้ำยสำมเหลี่ยม (deltoid) ซึ่งพบมำกที่สุดมีจำนวน 11 สำยพันธุ์ รูปใบหอกแกมรูปไข่ (ovate-lanceolate) มี
จำนวน 3 สำยพันธุ์ รูปใบหอก (lanceolate) มีจำนวน 2 สำยพันธุ์ และรูปใบหอกยำว (long-lanceolate) มีจำนวน 2 สำย
พันธุ์ (ภำพที่ 1 ก) จะเห็นได้ว่ำ ตรวจพบรูปร่ำงใบย่อยใบยอดครบทั้ง 5 แบบในถั่วพูที่เก็บรวบรวมได้ ในครั้งนี้ ซึ่งเสำวนีย์

888

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

สุพุทธิธำดำ (2521, น. 36) และ ลักขณำ พงศ์พงัน (2524, น. 42) ได้รำยงำนว่ำพบใบแบบรูปคล้ำยสำมเหลี่ยมมำกที่สุดใน
ถั่วพูสำยพันธุ์ไทย แต่ลักษณะแบบใบหอก และใบหอกยำวนั้นเก็บรวบรวมได้เฉพำะจำกภำคใต้เท่ำนั้น
3. สีดอก (corolla color) พบว่ำ สำมำรถจำแนกได้เพียง 2 กลุ่มเท่ำนั้น คือ กลุ่มที่มีสีน้ำเงินอ่อน (light blue) มี
จำนวน 13 สำยพันธุ์ และกลุ่มที่มีสีม่วงอ่อน (light purple) มีจำนวน 8 สำยพันธุ์ (ภำพที่ 1 ข) ทั้งนี้ไม่พบกลีบดอกสีขำวเลย
ในถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมได้ สอดคล้องกับรำยงำนของเสำวนีย์ สุพุทธิธำดำ (2521, น. 37) และลักขณำ พงศ์พงัน
(2524, น. 43) ที่รำยงำนว่ำ สำยพันธุ์ที่มีดอกสีขำวนั้นมำจำกภำคเหนือ ภำตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคกลำงเกือบทั้งหมด
แต่ไม่พบสำยพันธุ์ที่มีดอกสีขำวจำกภำคใต้เลย
4. รูปร่ำงภำพตัดขวำงฝักสด (fresh pod cross-section) พบว่ำ มีรูปร่ำงแบบ rectangular จำนวน 13 สำยพันธุ์
ซึ่งพบมำกที่สุด รองลงมำคือ รูปร่ำงแบบ semi-flat มีจำนวน 4 สำยพันธุ์ และ รูปร่ำงแบบ flat on suture มีจำนวน 4 สำย
พันธุ์ (ภำพที่ 1 ค) แต่ไม่พบรูปร่ำงแบบ flat on sides ในถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมได้ในครั้งนี้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำง
สำยพันธุ์ตรวจพบรำยละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจำกปีกทั้ง 2 คู่ของฝักถั่วพูทำมุมกับรอยแตกของฝักในทิศทำงต่ำงๆ กัน เช่น สำย
พันธุ์ P13004 ฝักสดมีลักษณะภำพตัดขวำงเป็นแบบ rectangular โดยปีกคู่หนึ่งทแยงมุมและอีกคู่หนึ่งอยู่ในแนวดิ่งและสำย
พันธุ์ P13011 ฝักสดมีลักษณะภำพตัดขวำงเป็นแบบ semi-flat โดยปีกคู่หนึ่งทแยงมุมส่วนอีกคู่หนึ่งอยู่ในแนวนอน เป็นต้น
5. ควำมโค้งฝักสด (fresh pod curvature) พบว่ำ มีควำมแปรปรวนตั้งแต่ลักษณะตรง (straight) มีจำนวน 6 สำย
พันธุ์ ค่อนข้ำงโค้ง (slightly curved) มีจำนวน 10 สำยพันธุ์ และโค้งงอ (curved) มีจำนวน 5 สำยพันธุ์
6. สีฝักสด (fresh pod color) พบว่ำ ฝักสดที่มีสีเขียวอ่อน (light green) มีจำนวน 5 สำยพันธุ์ และฝักสดที่มีสี
เขียวเข้ม (dark green) มีจำนวน 16 สำยพันธุ์
7. รอยหยักของปีก (notches of wings) ฝักของถั่วพูจะมีปีกตำมยำวมีลักษณะเป็นหยักคล้ำยฟันเลื่อย พบว่ำ
สำมำรถจ ำแนกได้ 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ มี ร อยหยั ก น้ อ ย (low) มี จ ำนวน 5 สำยพั น ธุ์ และกลุ่ ม ที่ มี ร อยหยั ก ปำนกลำง
(intermediate) มีจำนวน 10 สำยพันธุ์ ซึ่งพบมำกที่สุดในถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมได้ และกลุ่มที่มีรอยหยักมำก (high)
มีจำนวน 6 สำยพันธุ์ (ภำพที่ 1 ง)
8. ลักษณะพื้นผิวของฝักสด (fresh pod surface) พบว่ำ มีลักษณะพื้นผิวของฝักสดแบบเรียบ (smooth) จำนวน 4
สำยพันธุ์ แบบค่อนข้ำงขรุขระ (slightly rough) มีจำนวน 6 สำยพันธุ์ และแบบขรุขระ (rough) ที่มีรอยบุ๋มระหว่ำงเมล็ด
ชัดเจน มีจำนวน 11 สำยพันธุ์ซึ่งพบมำกที่สุด
9. สีของเปลือกหุ้มเมล็ด (mature seed coat color) บันทึกสีของเปลือกหุ้มเมล็ด โดยเทียบสีจำก RHS Colour
Chart พบว่ำ มีสีแตกต่ำงกันตั้งแต่สีน้ำตำลอ่อน (light brown) สีน้ำตำลแดง (red-brown) และสีดำ (black) (ภำพที่ 1 จ)
อย่ำงไรก็ตำมสภำพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อควำมเข้มของสีในเมล็ด (Wong, 1975 อ้ำงโดยลักขณำ พงศ์พงัน, 2524, น. 44)
ลักษณะทางการเกษตร
1. ควำมยำวฝักแก่ (mature pod length) พบว่ำ ฝักแก่ส่วนใหญ่มีสีน้ำตำล (brown) ถั่วพูที่มีควำมยำวฝัก
ประมำณ 10.6-15.5 เซนติเมตร มีจำนวน 12 สำยพันธุ์ ในขณะที่ควำมยำวฝักประมำณ 15.6-20.5 เซนติเมตร มีจำนวน 9
สำยพันธุ์ (ตำรำงที่ 1)
2..จำนวนเมล็ดต่อฝัก (number of seeds per pod) พบว่ำ แต่ละสำยพันธุ์มีจำนวนเมล็ดต่อฝักแตกต่ำงกันมำก มี
ควำมผันแปรตั้งแต่ 6.8 -13.4 เมล็ดต่อฝัก (ตำรำงที่ 2) มีจำนวน 7 สำยพันธุ์ที่ให้จำนวนเมล็ดต่อฝักสูงสุดประมำณ 12.6-13.5
เมล็ดต่อฝัก
3. น้ำหนัก 100 เมล็ด (100 seed weight) พบว่ำ กลุ่มที่ให้น้ำหนัก 100 เมล็ดสูงสุดประมำณ 45.0-49.5 กรัม มี
จำนวน 2 สำยพันธุ์ ได้แก่ P13016 และ P13022 (ตำรำงที่ 3)

889

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ตารางที่ 1 ควำมผันแปรของควำมยำวฝักแก่ของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมจำกพื้นที่จังหวัดสงขลำ
ความยาวฝัก

สายพันธุ์

จานวน

(เซนติเมตร)

สายพันธุ์

10.6-15.5

P13002, P13004, P13005, P13008, P13009, P13010,
P13011, P13012, P13013, P13014, P13024, P13025

12

15.6-20.5

P13001, P13003, P13016, P13017, P13018, P13022,

9

P13023, P13030, P13031
รวม

21

ตารางที่ 2 ควำมผันแปรของจำนวนเมล็ดต่อฝักของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมจำกพื้นที่จังหวัดสงขลำ
จานวนเมล็ดต่อฝัก

สายพันธุ์

จานวน
สายพันธุ์

6.6-7.5

P13010

1

7.6-8.5

P13002

1

8.6-9.5
9.6-10.5

P13008, P13014
-

2
0

10.6-11.5

P13004, P13009, P13017, P13018

4

11.6-12.5

P13001, P13003, P13005, P13011, P13025, P13030

6

12.6-13.5

P13012, P13013, P13016, P13022, P13023, P13024, P13031

7

รวม

21

ตารางที่ 3 ควำมผันแปรของน้ำหนัก 100 เมล็ดต่อฝักของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่รวบรวมจำกพื้นที่จังหวัดสงขลำ
น้าหนัก 100 เมล็ด
(กรัม)

สายพันธุ์

จานวน
สายพันธุ์

20-24.9

P13008

1

25-29.9

P13002, P13004, P13014

3

30-34.9

P13009, P13011, P13025, P13030, P13031

5

35-39.9
40-44.9

P13005, P13010, P13018, P13024
P13001, P13003, P13012, P13013, P13017, P13023

4
6

45-49.5

P13016, P13022

2
รวม
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ก) รูปร่ำงใบย่อยใบยอด :ovate, deltoid, ovate lanceolate, lanceolate, long lanceolate

ข) สีดอก: สีน้ำเงินอ่อน (ซ้ำย)
สีม่วงอ่อน (ขวำ)

ค) รูปร่ำงภำพตัดขวำงฝักสด: rectangular (ซ้ำย)
semi-flat (กลำง)
flat on side (ขวำ)

ง) รอยหยักของปีก: รอยหยักน้อย (ซ้ำย) รอยหยักปำนกลำง (กลำง) รอยหยักมำก(ขวำ)

ง) สีของเปลือกหุม้ เมล็ด: สีน้ำตำล (ซ้ำย) สีน้ำตำลแดง (กลำง) และสีดำ (ขวำ)
ภาพที่ 1 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมจำกพื้นที่ในจังหวัดสงขลำ
ก) รูปร่ำงใบย่อยใบยอด
ข) สีดอก
ค) รูปร่ำงภำพตัดขวำงฝักสด
ง) รอยหยักของปีก
ง) สีของเปลือกหุ้มเมล็ด
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สรุป
ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและลักษณะทำงกำรเกษตรของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองที่เก็บรวบรวมจำกพื้นที่ในจังหวัดสงขลำ
จำนวน 21 สำยพันธุ์ที่บันทึกนี้ข้อมูลทั้งหมดได้นำมำจัดทำฐำนข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ต่ำงๆของถั่วพูพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้
โปรแกรม Access เพื่อกำรสืบค้นข้อมูลสำยพันธุ์ถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองตำมวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
รวมทั้งใช้เป็นฐำนข้อมูลทรัพยำกรพืชตระกูลถั่ว เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรับพันธุ์และด้ำนอื่นๆ ต่อไปในอนำคต
ข้อเสนอแนะ
กำรรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะประจำพันธุ์ของถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลำครั้งนี้ เป็นเพียงกำร
ประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมโดยใช้ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำบำงประกำรเท่ำนั้น ดังนั้นในอนำคตจึงควรศึกษำ
ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มพันธุ์ (cluster analysis) ควบคู่กำรวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมำย
โมเลกุลเพื่อจำแนกควำมแตกต่ำงของสำยพันธุ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในกำรคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งำนวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรวิจัยเรื่อง กำรเก็บรวบรวมพันธุ์ และกำรศึกษำลักษณะประจำพันธุ์ของถั่วพู
(Psophocarpus tetragonolobus) พันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลำ พัทลุง และสตูล ที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำก
โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ประจำปี 2556 สัญญำเลขที่
02/2556 ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลำ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ที่ให้ควำมอนุเครำะห์พื้นที่เพื่อใช้ในกำรปลูกขยำย
เมล็ดพันธุ์ถั่วพู ขอขอบคุณนำงจิรำ ทองศรีนวล นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร สำนักงำนเกษตรอำเภอเมืองสงขลำ
สำหรับควำมช่วยเหลือในกำรสำรวจและเก็บรวบรวมถั่วพูพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดสงขลำ
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขาย
กรณีศึกษา บริษัท ธาราน้้าแข็ง จ้ากัด
The Development Management Information System for Sale
Case Study of the Ice Cubes Factory of Tharanamkeang Co.,ltd
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คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
email: janji_siri@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนด้านการขาย เพื่อสนับสนุนงานให้เป็นเป็นระบบและลดความผิดพลาดในการ
แสดงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทางานของพนักงานและผู้บริหารในด้านข้อมูลในการนาไปประกอบการตัดสินใจ
ผู้ศึกษาเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับสารสนเทศและข้อมูลการพัฒนาระบบ จึงได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการทาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทเกี่ยวกับการดาเนินงานในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น
เมื่อได้ข้อมูลจึงนามาวิเคราะห์ในรูปแบบแผนผังก้า งปลาหรือแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram หรือ FishBone หรือ Leaf Diagram) โดยปัญหามี3 ด้านคือ ด้านระบบ ด้านข้อมูล และด้านรายงาน ต่อมาผู้ศึกษาได้อาศัยทฤษฎีการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle:SDLC) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ นาข้อมูลมาวิเคราะห์สาหรับ
ทาการออกแบบโดยใช้แผนภาพบริบท(Context Diagram) เพื่อออกแบบภาพรวมความสัมพันธ์การทางานของระบบ ส่วน
ด้านกระบวนการทางานเขียนออกมาในรูปแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram Level 0) ได้ออกมา 4
กระบวนการ รับรายการสั่งซื้อ การส่งสินค้า เรียกเก็บเงิน รั บชาระเงิน มีการอธิบายถึงความสัมพัธ์ของข้อมูลในฐานข้อมูล
โดยใช้แบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram:E-R Diagram) ต่อมีได้จัดทาพจนานุกรมข้อมูล
เพื่ออธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของข้อมูลที่จะถูกนาจัดเก็บออกแบบข้อมูลนาเข้า (From) โดยมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
คือ ลูกค้า (Customer) คลังสินค้า (Warehouse) พนักงาน (Employee)รายการค้า (Transaction) และรายงานเพื่อนา
นาไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ผู้ศึกษาได้วางแผนพัฒนาและติดตั้งระบบโดยมีการจักทาคู่มือ ทดลองใช้ระบบ อบรม
พนักงาน แก้ไขและเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขระบบเพื่อให้รองรับการทางานและตรงความ
ต้องการมากที่สุด
ผลจากการศึกษาพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีส่วนช่วยในการทางานรวดเร็ว ถูกต้อง และลดความผิดพลาดได้มากขึ้น
ข้อมูลการขายมีการจัดเก็บเป็นระบบง่ายต่อการเรียกดูและนาใช้
คาสาคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การพัฒนาระบบ,การขาย
Abstract
This study is the development of a system of care for the sales. To support the system and
reduce errors of Information. To support the work of the staff and management of the data in its decision.
The study began with the study of the various theories.
The information and data about the development. Data was collected by interviewing executives
and employees and about the current problems. When the data is analyzed in a fishbone diagram or
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cause and effect (Cause and Effect Diagram, or Fish-Bone or Leaf Diagram) The problem has three aspects:
information systems and reports. Later studies have relied on the theory System Development Life Cycle:
SDLC to guide development. Data were analyzed by using the Context Diagram designed for overall
relations system. The process of writing out a Data Flow Diagram Level 0 4 process orders,shipping bill
,receive payment. The relationship data in the database using the model data relationships. (EntityRelationship Diagram: ER Diagram) to have a data dictionary to describe the structure and composition of
data to be stored design data import (From) with associated structures is the customer Warehouse
Employee Transaction and Reports to be used in the decision. The trial will manual staff training. Edit
and collecting user requirements to improve the system to support and meet the most demanding.
The study found that the system improved with the help of fast, accurate, and reduce errors and
more. Sales information is stored is easy to browse and use.
Keywords: Information Technology, Development System, Sales
บทน้า
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ธุรกิจต่างๆจึงนาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินธุรกิจ
เพื่อบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัท ธารา น้าแข็ง จากัด จึงนาเทคโนโลยี
ด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสนเทศเกี่ยวกับการขายมาใช้เพื่อในการบริหารจัดการด้านการขายที่เป็นรายได้ของกิจการได้มี
ประสิทธิภาพลดความผิดพลาดในการทางาน และสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลรายการ
ขายของลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาความผิดพลาด ความซ้าซ้อนของรายการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริหารงานด้านการ
ขายตั้งแต่รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า ส่งสินค้าไปยังลูกค้า การเรียกเก็บเงิน และรับชาระเงินจากลูกค้า เพื่อเป็นการจัดการการเก็บ
ข้อมูลรายการต่างๆให้เป็นระบบมากขึ้น
ผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการจัดเก็บด้านข้อมูลการสั่งซื้อ เช่น จานวนสินค้า ประเภทสินค้าที่ลูกค้ามี
การสั่งซื้อ เป็นต้น และรายการต่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อเป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ลดการผิดผิดพลาด สูญหายของข้อมูลและเป็นระบบมากที่สุด สามารถนาข้อมูลเกี่ยวกับการขายไปใช้ต่อได้
ในด้านการบริหารจัดการในด้านการขายของบริษัทในขั้นต่อไป
ทฤษฎีที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ทฤษฎีวงการการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC )
เป็นแนวทางหลักในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาโดยทาตามลาดับขั้นของทฤษฎีเพื่อให้ได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริง และ
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขายให้ออกมาตอบสนองกับผู้ใช้งานให้มากที่สุด ผลที่ได้คือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางก้านการขายที่มีการทางานตรงตามผู้ใช้ระบุ และมีรายงานสรุปเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลรายการขายของลูกค้า เพื่อช่วยลดปัญหาความผิดพลาด ความซ้าซ้อน
ของรายการสั่งซื้อของลูกค้า
2. เพื่อพัฒนาการบริหารงานด้านการขายตั้งแต่รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า ส่งสินค้าไปยังลูกค้า การเรียกเก็บเงิน และรับ
ชาระเงินจากลูกค้า เพื่อเป็นการจัดการการเก็บข้อมูลรายการต่างๆให้เป็นระบบมากขึ้น
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการขาย ได้มีการจัดการและการแก้ไขปัญหาโดยมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semistructured Interview) กับพนักงานทุกคนในบริษัทจานวน 66 คน และเจ้าของกิจการ 1 คน
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากบทความ วารสาร งานวิจัยเอกสารข้อมูลของบริษัท
และเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาเพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาระบบได้นาทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบงาน System Development Life Cycle
( SDLC) มาเป็นแนวเพื่อนาทางในการพัฒนาระบบเพื่อความเข้าใจปัญหาและมีวิธีแก้ไขปัญหาที่กิจการพบเจออยู่ได้ตรง
ประเด็นมากที่สดุ เพื่อให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงคืออะไร การแก้ไขปัญหา และติดตามผล เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และ
วิเคราะห์ความเป็นไป
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปญ
ั หา และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อวางแผนโครงการ กาหนดขั้นตอนการทางานและเวลา
ที่ใช้ในการทางานแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จากระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน ศึกษาความเป็นไปได้จากการสารวจปัญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา
(Cause and Effect Diagram) ในการเสนอเป็นแผนภาพโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการ
วิเคราะห์ระบบจากการทีส่ ัมภาษณ์บุคลากรในบริษัท ธาราน้าแข็ง จากัด จากกลุม่ ตัวอย่างทั้งสิ้น 67 คน มาวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยมีการสร้างฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นการออกแบบการเก็บข้อมูลนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์สาหรับทาการออกแบบโดยใช้แผนภาพบริบท(Context Diagram) เพื่อออกแบบภาพรวมความสัมพันธ์การ
ทางานของระบบ ส่วนด้านกระบวนการทางานเขียนออกมาในรูปแบบแผนภาพกระแสข้อมูล(Data Flow Diagram Level 0)
ได้ออกมา 4 กระบวนการ รับรายการสั่งซื้อ การส่งสินค้า เรียกเก็บเงิน รับชาระเงิน มีการอธิบายถึงความสัมพัธ์ของข้อมูลใน
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจาลองความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram:E-R Diagram) ต่อมีได้จัดทา
พจนานุกรมข้อมูลเพื่ออธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของข้อมูล ออกแบบหน้าจอเพื่อการนาเข้าของข้อมูล (Input
Design) การแสดงผลของข้อมูล (Output Design) ขั้นตอนที่ 4การนาระบบไปใช้งานจริงและการประเมินผลระบบ มีการ
ติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดทาเอกสารคู่มือให้กับผู้ใช้งาน
ขั้นตอนที่ 5 การบารุงรักษาและทดสอบ โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ ช่วงเวลา ขอบเขต ขั้นตอนการทดสอบในการ
บารุงรักษาและทดสอบ
จากการศึกษาระบบและรวบรวมข้อมูล เป็นเพียงจุดเริม่ ต้นเพื่อรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการให้
ระบบออกมาในรูปแบบใด และผูใ้ ช้งานได้อะไรจากระบบเพื่อได้กาหนดรายละเอียดการทางานในระบบให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดจากปัญหาต่างๆทีผ่ ู้ใช้งานได้พบเจอโดยการนาผังก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผลมาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อหาสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แผนผังก้างปลาหรือผังเสดงเหตุและผล ของบริษัท ธารา น้าแข็ง จากัด
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาพบว่าสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา 3 ด้านดังนี้
ด้านระบบพบว่าขาดโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดเก็บด้านการขายผู้เห็นด้วน 60% ของพนักงานทั้งหมด ระบบงานไม่
สนับสนุน 70% ของพนักงานทั้งหมด การทางานล่าช้า 70% ของพนักงานทั้งหมดด้านข้อมูลไม่มีการแยกหมวดหมู่สินค้าที่
ชัดเจน 60% ของพนักงานบันทึกข้อมูลผิดพลาด 50% ของพนักงานทั้งหมด
ด้านรายงานไม่มีรูปแบบรายงานที่เป็นเฉพาะของบริษัท 80%ของพนักงานจากปัญหาที่เกิดขึ้นมีความสาคัญจึงนา
ปัญหาเหล่านี้มาคิดพัฒนาระบบงาน
จากการอธิบายในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้จึงมีการอธิบายในส่วนของความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของระบบสารสนเทศทางด้านการขายของกิจการ
ซึ่งได้จาลองอกมาในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
(EntityRelationship Diagram: E-R Diagram) บริษัท ธาราน้าแข็ง จากัด
จากการที่มีการวิเคราะห์การออกแบบฐานข้อมูลในการทางานของระบบสารสนเทศด้านการขาย ต่อมาได้ทาการ
ออกแบบในส่วนของหน้าจอ ในส่วนของหน้าจอการนาข้อมูลเข้า (Input Design) และการนาข้อมูลออก (Output Design)
ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนผังระบบสาหรับผู้ใช้งาน
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายเมนูหลักต่างๆในระบบที่ได้ทาการออกแบบผู้ใช้งานสามารถเลือกทารายการรายตาม
การใช้ ง านได้ เช่ น ลู ก ค้ า (CUSTOMER) คลั ง สิ น ค้ า (WAREHOUSE) พนั ก งาน(EMPLOYEE) และรายการธุ ร กรรม
(TRANSACTION) และสามารถเรียกดูรายงานของแต่ละข้อมูลได้จากการเลือกเมนู รายงาน (Report) ของแต่ละเมนูได้
ผู้บริหารและผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานเพื่อการจัดการทางด้านข้อมูล การบันทึกรายการต่างๆที่เกี่ยวกับรายการขาย ซึ่งช่วย
ให้การทางานเป็นระบบและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้
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ผลการวิจัยและอภิปราย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ จากการทางานในกระบวนการเดิม ซึ่งจากระบบการทางานเดิมมีการบันทึกข้อมูลโดยสมุด
บันทึก และมีเพียง Microsoft excel ในการบันทึกข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งทาให้มีความผิดพลาดตามมา ผู้ศึกษาจึง คิดที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัท ธาราน้าแข็ง จากัด ผู้ศึกษาได้ได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการขายจากการเก็บข้อมูลข้างต้น มีการกาหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ในการออกแบบ เพื่อหาสาเหตุโดย
ใช้เครื่องมือ แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram) และแผนภาพการทางาน เพื่อทราบถึงการไหลของข้อมูล ต่อมาผู้ศึกษาได้
ออกแบบระบบโดนน าข้ อ มูล ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ น โดยอาศัย ใช้ แ ผนภาพบริ บท(Context Diagram) เพื่อ ออกแบบภาพรวม
ความสัมพันธ์การทางานของระบบ ส่วนด้านกระบวนการทางานเขียนออกมาในรูปแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram Level 0) ได้ออกมา 4 กระบวนการ รับรายการสั่งซื้อ การส่งสินค้า เรียกเก็บเงิน รับชาระเงิน และได้อธิบายด้วย
แผนภาพกระแสข้อมูล ( Data Flow Diagram :DFD ) เพื่อมีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลได้มคี วามสัมพันธ์กนั
ระหว่างข้อมูล และอธิบายโครงสร้างของข้อมูลโดยพจนานุกรม(Data Dictionary) มีการออกแบบหน้าจอการทางาน เพื่อการ
ทางานที่ง่ายขึ้นในแต่ละขั้นตอน โดยใช้โปรแกรมออกแบบหน้าจอ ผลการศึกษาครั้งนี้ออกแบบเพื่อเอื้ออานวยการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน พนักงาน และผู้บริหารเพื่อเรียกดูข้อมูลได้อย่างไม่เสียเวลาในการค้นหาเอกสาร โดยการจัดทาคู่มื อในการใช้งาน
ทดสอบการใช้งานจากการทางานฟังก์ชั่นต่างๆ มีการจัดอบรมให้กับผู้ใช้งาน และเก็บปัญหา ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อ
ปรับปรุงระบบให้รองรับการทางานได้มากที่สุด
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการขาย ผู้ศึกษาพบข้อจากัดในด้าน
ข้อมูลและปัจจัยอื่นดังนี้
1.การศึกษาครั้งนี้เป็นการทางานและอาศัยข้อมูลองค์กร จึงทาให้มีข้อจากัดในเรื่องของข้อมูล ที่ไม่อาจเปิดเผยเช่น
เรื่องของต้นทุนจริงที่มีการผลิตว่าต่อหน่วยเป็นเท่าไร ในเรื่องของชื่อลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า เป็นต้น
2.การศึกษาครั้งนี้พบว่าการออกแบบพัฒนาระบบออกมาให้เสถียรแค่ไหนก็ไม่สามารถสนองการทางานจริงได้ 100%
เนื่องจากมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นในด้านของพนักงานที่ไม่มีความร่วมมืออย่างเต็มที่เนื่องจาดขาดความชานาญ ด้าน
เทคโนโลยีของบริษัทที่มีจากัด
ข้อเสนอแนะการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขาย การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตใน
การศึกษาและพัฒนาระบบให้กว้างขึ้น และประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกระบบทั้งบริษัท ในส่วนของด้านการผลิตที่มีระบบ ที่
เชื่อมต่อกัน เช่น ข้อมูลทางด้านสินค้าที่มีการผลิตเสร็จพร้อมจาหน่ายเพื่อที่ด้านการขายได้รับรู้ถึงข้อมูลสินค้าที่สามารถ
จาหน่ายได้ เพื่อแจ้งไปยังลูกค้ารายอื่นๆได้ในการจาหน่ายสินค้าที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
วิเชียร์ เปรมชัยสวัสดิ์. (2546).ระบบฐานข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2548). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.กรุงเทพมหานคร:ซีเอ็ดยูเคชั่น.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จังหวัดตรัง โดยทาการเก็บข้อมูล
ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชทุกๆ 30วันจานวน 7บ่อในช่วงระหว่างตุลาคม 2558-เมษายน 2559ผลการศึกษาพบว่ามีแพลงก์ตอนพืช
4 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophytaและ Chromophytaทั้งหมด 43 สกุล แพลงก์ตอนพืชที่พบความ
หนาแน่นของเซลล์มากที่สดุ 5 อันดับแรกได้แก่ Chlorella , Nitzschia., Thalassiosira, OocystisและLauderiaและแพลงค์ตอนพืช
ชนิดเด่นที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่Chlorella., Chaetoceros,Nitzchia, Skeletonemaและ Peridiniumและคุณภาพน้าพบว่ามี
ค่าโดยเฉลี่ยต่าสุด-สูงสุดดังนี้ ปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจน 0.24-1.66 มิลลิกรัม/ลิตรปริมาณไนเตรทไนโตรเจน 0.23-1.69
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน0.06-0.61 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรดด่าง 6.46-7.95 ความเค็ม 2435practical salinity unit (psu)ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า 2.24-5.00 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณความกระด้างของน้า 100154.29 มิลลิกรัม/ลิตร และอุณหภูมินา้ 27-30 องศาเซลเซียสพบว่าการเปลี่ยนแปลงของชนิดแพลงก์ตอนพืชมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยของคุณภาพน้าการจัดการบ่อเลี้ยงและระยะเวลาการเลี้ยงกุ้ง
ค้าส้าคัญ:แพลงก์ตอนพืช,กุ้งขาวแวนนาไม,จังหวัดตรัง
Abstract
This research was to study the species diversity of phytoplankton in pacific white shrimp pond.
Samples were collected from 7ponds in Trang province. The collected data samples of phytoplankton
were carried out during inOctober 2015-April 2016. The result found that, the diversity of phytoplankton
present in pond belonged four division were Cyanophyta, Chlorophyta, Eugleophyta and Chromophyta.
The biomass of phytoplankton was found to be highest for five genus were Chlorella, Nitzschia,
Thalassiosira, Oocystisand Lauderia.Thefive dominant species of phytoplankton were Chlorella,
Chaetoceros, Nitzschia, Skeletonemaand Peridinium. Water quality showed that total nitrite nitrogen 0.241.66 mg/l., total nitrate nitrogen 0.23-1.69mg/l.,ammonia nitrogen 0.23-1.69mg/l., pH 6.46-7.95, salinity 24The result
35practical salinity unit (psu), alkalinity 100-154.29mg/l.,and water temperature 27indicated that the type of phytoplankton has changed relationship the water quality, pond management
and shrimp culture period.
Keywords : Phytoplankton, Pacific white shrimp, Trang Province
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บทน้า
แพลงก์ตอนพืชเป็นแหล่งอาหารเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารในบ่อเลี้ยงกุ้งแพลงก์ตอนพืชจะใช้ธาตุอาหารในรูปสารอนิ
นทรีย์โดยเปลี่ยนเป็ นสารอินทรีย์ในรูปคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate)ด้วยวิธี การสังเคราะห์แสงผลพลอยได้จากการ
สังเคราะห์แสงจะทาให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้าลดลงและปริมาณออกซิเจนละลายน้าเพิ่มขึ้นในน้ากร่อยที่มีความเค็ม
ปานกลางจนถึงความเค็มสูงจะมีไดอะตอมซึ่งเป็นแพลงก์ตอนพืชจานวนมากซึ่งไดอะตอมจะต้องการใช้ไนโตรเจนมากการเลี้ยง
กุ้งอย่างหนาแน่น การจัดการปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ่อเลีย้ งกุ้ง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ จัดเป็นเรื่องที่สาคัญที่มี
ผลต่อระบบการเลี้ยง และแพลงก์ตอนพืชถือเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของน้า ขณะดาเนินการเลี้ยงกุ้ง การ
เลี้ยงกุ้งให้มีอัตรารอดสูง และคุณภาพน้าดีนั้น ต้องมีการควบคุมสีของน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการเลี้ย ง
ซึ่งการควบคุมชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนนั้นทาได้ยาก การที่จะควบคุมสีของน้าจึงจาเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชภายในบ่อเลีย้ งในบ่อเลี้ยงกุ้งเมื่อมีอาหารเหลือและมีสงิ่ ขับถ่าย
จากกุ้งจะทาให้ปริมาณสารอาหารในน้าเพิ่มมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดการเพิ่มจานวนของแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงหรือระหว่าง
การเลี้ยง ซึ่งปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อที่เพิ่มขึ้นจะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของน้า เช่นปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้า พีเอช
แอมโมเนียรวม และไนไตรท์ เพื่อแพลงก์ตอนภายในบ่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือ ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อแพลงก์ตอนตายเป็น
จานวนมากเกิดการเน่าเสีย ทาให้ปริมาณแอมโมเนียเพิ่มขึ้น เมื่อซากแพลงก์ตอนที่ตายทับถมที่พื้นบ่อในปริมาณมากมักทาให้
กุ้งอ่อนแอและเกิดโรคในเวลาต่อมา (Boyd,1989;สมชาย, 2539) ปัทมาภรณ์(2547) รายงานชนิดของแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยง
กุ้งขาวแปซิฟิกที่เลี้ยงด้วยน้าความเค็ม 2-3 practical salinity unit (psu)พบแพลงก์ตอนพืช 5 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta,
Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta และ Bacillariophytaแพลงก์ตอนพืชที่เป็นกลุ่มเด่น ได้แก่ Oscillatoria,
Merismopedia, Phromidum, Dictyosphaerium, Oocystisและ Scenedesmus
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาคุณภาพน้าชนิดแพลงตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อนา
ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งต่อไป
ระเบียบวิธวี ิจัย
1. การเก็บตัวอย่างน้้าและแพลงก์ตอนพืช
1.1 การเก็บตัวอย่างน้ากาหนดจุดเก็บตัวอย่างในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (ภาพที่ 1)เก็บตัวอย่างน้าและ
แพลงก์ตอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จานวน 7 บ่อ และเก็บตัวอย่างน้าระหว่างการเลี้ยงกุ้งทุกๆ 30
วัน ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 - มกราคม พ.ศ. 2559 จานวน 4 ครั้ง
ทางน้าออก

ทางน้าเข้า
หมายเหตุ = จุดเก็บตัวออย่างน้า
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ภาพที่ 1 จุดเก็บตัวอย่างน้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวนแวนนาไม
1.2 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช โดยกรองตัวอย่างน้าโดยใช้ถุงกรองแพลงก์ตอนที่มีขนาดตา 20
ไมโครเมตรโดยเก็บตัวอย่างทุก 15 วัน สุ่มตัวอย่างแพลงก์ตอนที่ระดับผิวน้าโดยใช้ถังน้าขนาด 5 ลิตร ตักน้าปริมาตร 30 ลิตร
กรองผ่านถุงกรองแพลงก์ตอน เก็บรักษาตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช ด้วยสารละลายฟอร์มาลีน 4 เปอร์เซ็นต์
2. การวิเคราะห์ตัวอย่าง
2.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้า โดยนาน้าตัวอย่างที่เก็บจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (ภาพที่ 1) จานวน 3 จุด
คือ ทางน้าเข้า กลางบ่อ และทางน้าออก นามาวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพน้า ได้แก่ ไนไตรท์ (NO2/mg/l)ไนเตรท (NO3/ mg/l)
แอมโมเนี ย (NH3 /mg/l) ความเป็ น กรด (pH) ความเค็ ม (Salinity/psu.)อุ ณ หภู มิ (Temp./๐ C)ความเป็ น ด่ า ง
(Alkaline/mg/l)ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (DO/mg/l) ตามวิธีของ APHA et.al. (1995) Swingle (1968) และ Lim
and Sugahara(1984)
2.2 การศึกษาชนิดแพลงก์ตอน นาตัวอย่างที่กรองได้ไปตรวจวิเคราะห์จัดจาแนกชนิดโดยใช้หนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลัดดา (2542),ยุวดี (2546) และ Bold and Wynne (1978) และนับปริมาณแพลงก์ตอนพืชด้วยSedgewick
rafter Counting Slid ภายใต้กล้องจุลทรรศน์การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลแพลงก์ตอนพืชมาหาความถี่ที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ขาวแวนนาไม
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาคุณภาพน้้า
คุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมมีคุณภาพโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามค่ามาตรฐานของน้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ยกเว้นปริมาณไนไตรต์ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของน้าเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ตารางที่ 1 ) ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชโดยแพลงก์ตอนพืชสามารถใช้ไนโตรเจนทั้งรูปของอนินทรีย์และสารอินทรีย์รวมทั้ง
สามารถตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศได้แก่แพลงก์ตอนพืชกลุ่มสีเขียวแกมน้าเงินแพลงก์ตอนจะใช้อนินทรีย์ไนโตรเจนในรูป
ต่างๆเช่นแอมโมเนียม (NH4+ ) แอมโมเนีย (NH3) ไนไตรท์ (NO2- ) และไนเตรท (NO3-) และสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน
ได้แก่ยูเรียส่วนใหญ่แพลงก์ตอนจะใช้ยูเรียแอมโมเนียมอิออนและไนเตรทเป็นแหล่งไนโตรเจนในการเจริญเติบโตส่วนไนไตรท์
จะมีความเป็นพิษเมื่อมีความเข้มข้นสูงโดยแอมโมเนียมอิออนจะถูกดึงมาใช้ก่อนไนเตรทและไนเตรทจะถูกรีดิวซ์ลงมาเป็น
แอมโมเนียมอิออนก่อนนามาใช้ภายในเซลล์ (Morris, 1974) แหล่งที่มาของไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลส่วนใหญ่มาจากการ
ขับถ่ายของกุ้งอาหารที่เหลือและจะสะสมอยู่ที่พื้นบ่อในรูปของสารอินทรีย์ (Paerl and Tucker, 1995) Burford and
Williams (2001) รายงานว่าอาหารที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นยูเรี ย 26 เปอร์เซ็นต์และเป็นสารอินทรีย์ไนโตรเจนที่ละลายน้า
(dissolved organic nitrogen: DON) 61 เปอร์เซ็นต์ยูเรียที่เกิดขึ้นภายในระบบจะถูกใช้ก่อนโดยแพลงก์ตอนพืชทาให้
สารอินทรีย์ไนโตรเจนที่ละลายน้าค้างอยู่ในระบบมาก (Burford and Glibert, 1999)
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ตารางที่ 1 คุณภาพน้าเฉลี่ยในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของน้าในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ปัจจัยคุณภาพน้า
ค่ามาตรฐาน*
ค่าเฉลี่ยปริมาณต่าสุด- สูงสุด
ปริมาณไนไตรท์ไนโตรเจน(มิลลิกรัม/ลิตร)
ไม่เกิน 0.1
0.24-1.66
ปริมาณไนเตรทไนโตรเจน(มิลลิกรัม/ลิตร)
ไม่เกิน 20
0.23-1.69
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไม่เกิน 1
0.06-0.61
ความเป็นกรดด่าง
6.5-8.5
6.46-7.95
ความเค็ม (psu)
25-35
24-35
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้า (มิลลิกรัม/ลิตร)
ไม่ต่ากว่า 3
2.24-5.00
ปริมาณความกระด้างของน้า(มิลลิกรัม/ลิตร)
80-150
100-154.29
อุณหภูมิน้า (องศาเซลเซียส)
23-32
27-30
ที่มา: ค่ามาตรฐานของน้าในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า กรมควบคุมมลพิษ (2549)
2. ผลการศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืช
ผลการศึกษาชนิดและจานวนแพลงก์ตอนพืชพบว่ามีแพลงก์ตอนพืชที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งทั้ง 7 บ่อ จานวน 4
ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta, Chlorophyta, Eugleophytaและ Chromophyta(ตารางที่ 2) โดยในบ่อ A พบแพลงก์ตอน
พืชต่าสุด 10 สกุล และสูงสุด 12 สกุล ในบ่อ B พบแพลงก์ตอนพืชต่าสุด11 สกุลและสูงสุด 16 สกุล ในบ่อ C พบแพลงก์ตอน
พืชต่าสุด 8 สกุลและสูงสุด12 สกุล ในบ่อ D พบแพลงก์ตอนพืชต่าสุด 9 สกุลและสูงสุด 19 สกุล ในบ่อ E พบแพลงก์ตอนพืช
ต่าสุด 9 สกุลและสูงสุด 18 สกุลในบ่อ F พบแพลงก์ตอนพืชต่าสุด 7 สกุลและสูงสุด 10 สกุล ในบ่อ G พบแพลงก์ตอนพืช
ต่าสุด 8 สกุลและสูงสุด 12 สกุล และพบว่าแพลงก์ตอนพืชที่มีปริมาณเซลล์หนาแน่นมากที่สุด ใน 5 อันดับแรกของแต่ละบ่อ
แสดงในตารางที่ 3จากรายงานของ จริยาวดี (2554) พบว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมที่ระดับความเค็มปกติ 35 psu พบ
แพลงก์ตอนทั้งหมด 5 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrrophytaและ Bacillariophyta
ตารางที่ 2 ชนิดและจานวนแพลงก์ตอนพืชที่พบในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม
ชนิด
บ่อ A
บ่อ B
บ่อ C
บ่อ D
บ่อ E
บ่อ F
บ่อ G
Division Cyanopyta
Chroococcus
+
+
+
Coelosphaerium
+
+
+
Gloeocapsa
+
Lepocinclis
+
+
Lyngbya
+
Oscillatoria
+
+
+
Phorrmidium
+
Division Chlorophyta
Ankistrodesmus
+
Oocystis
+
+
+
+
+
Carteria
Chlorella
+
+
+
+
+
+
+
Enteromopha
+

902

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Division Euglenophyta
Euglena
+
+
+
+
+
+
Division Chromophyta
Chaetoceros
+
+
+
+
+
+
+
Climacospheria
+
Coscinodicus
+
+
+
+
+
Cyciotello
+
+
+
Detonula
+
+
Diatoma
+
Entomoneis
+
Eunotia
+
+
+
+
Gonyaulax
+
+
+
Gymnodinium
Lauderia
+
+
+
+
+
Nitzschia
+
+
+
+
+
+
+
Lingulodinium
+
+
Peridinium
+
+
+
+
+
+
Prorocentrum
+
+
+
+
+
+
+
Skeletonema
+
+
+
+
+
+
Surirella
+
Thalassiosira
+
+
+
+
จานวน (สกุล)
12
16
12
19
18
10
12
หมายเหตุ ; + หมายถึง พบ/ - หมายถึง ไม่พบ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ามีบทบาทสาคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เนื่องจาก
แพลงก์ตอนพืชเป็นผู้ผลิตขั้นต้นในห่วงโซ่อาหารเป็นอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์และสัตว์น้า ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้าแต่ละแห่งจะพบ
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้าและชนิดของสัตว์น้าที่เลี้ยง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้าและชนิดแพลงก์ตอนพืชบางชนิดจะส่งผลดีและผลเสียต่อเลี้ยงสัตว์น้า การเลี้ยงสัตว์น้าแบบหนาแน่นจาเป็นต้อง
ควบคุมคุณภาพน้าในบ่อเลี้ยง โดยเฉพาะอาหารที่ให้และสิ่งขับถ่ายจากสัตว์น้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเปลี่ยนเป็นธาตุอาหาร
สนับสนุนการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าในบ่อเลี้ยงสัตว์น้า (Chuntapaet al., 2003)
ส่งผลต่อสัตว์น้าที่เลี้ยง Alamet al. (2001) กล่าวว่า ความเป็นกรด-เป็นด่างเป็นปัจจัยควบคุมแพลงก์ตอนพืช ซึ่งมีผลต่อ
ขบวนการสมดุลในการใช้ธาตุอาหาร เพื่อแบ่งเซลล์ของ Synedra ulna, Cyclotellakutzingiana และ Chlamydomonas
cingulate ซึ่งแพลงก์ตอนพืชสีเขียวแกมน้าเงินมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม เมื่อค่าความเป็น
กรดด่างสูง (Zimbaet al., 2006) นอกจากนี้ Alamet al., (2001) ยังพบว่า แพลงก์ตอนพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุ
อาหารที่แตกต่างกัน โดยความหนาแน่นของแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนพืชจะแปรผันตามปริมาณแอมโมเนีย และไนเตรท ส่วน
ความยาวของเซลล์ Oscillatoriaenuis และการแบ่งเซลล์ของ Synedra ulna จะแปรผันตามปริมาณแอมโมเนีย
Thompsomet al. (2002) พบว่า แพลงก์ตอนพืชสีเขียวแกมน้าเงินขนาดเล็กสามารถนาแอมโมเนียไปใช้ในการ
เจริ ญเติบโตได้ เช่น เดีย วกั บ Saadoumet al. (2000) ได้ท ดลองพบว่ า ปริม าณแอมโมเนีย และไนเตรทมีผลต่อ การ
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เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ Anabaena sp. นอกจากนี้ฟอสเฟสยังเป็นธาตุอาหารที่สาคัญต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์
ตอนพืช โดยปริมาณฟอสฟอรัสจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ เอ (Saandounet al., 2000)
จากรายงานของพัชริดา (2543) พบว่าปริมาณออกซิเจนและปริมาณไนโตรเจนจะมีความสัมพันธ์ต่อปริมาณแพลงก์
ตอนที่เพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ากับปริมาณแพลงก์ตอนพืชมีความสัมพันธ์กับค่าความเป็นกรดด่างและ
ปริมาณออกซิเจนในน้าโดยการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในน้าทาให้ออกซิเจนที่ละลายในน้า
เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3 ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบในปริมาณสูงสุด 5 ลาดับ
บ่อ
บ่อ A
บ่อ B
บ่อC
บ่อD
บ่อE
บ่อF
บ่อG

ชนิดของแพลงก์ตอนที่พบในปริมาณสูงสุด 5 ลาดับ
Chlorella, Thalassiosira, Lingulodinium, Oscillatoria, Nitzschia
Chlorella,Nitzschia, Prorocentrum, Cyclotella, Chaetoceros
Chlorella, Lauderia, Coscinodiscus,Nitzschia, skeletonema
Oocystis, Chlorella, Nizschia,Coscinodiscus, Chroococcus
Chlorella, Thalassiosira, Prorocentrum, Lauderia, Euglena
Chlorella, Nitzschia, skeletonema, Euglena,Coscinodiscus
Chlorella, Oocystis, Nitzschi,Euglena, Prorocentrum

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คุณภาพน้า พบว่าปริมาณไนเตรท แอมโมเนีย ค่าความเป็นกรดด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ ความ
กระด้างออกซิเจนที่ละลายในน้า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ระดับที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้าในการเลี้ยงสัตว์
น้าส่วนปริมาณไนไตรท์มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย
ชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบมี 4 ดิวิชั่น31 สกุล โดยแพลงก์ตอนทีม่ ีความหนาแน่นของเซลล์มากที่สดุ 5 อันดับแรก
ได้แก่ Chlorella, Nitzschia, Thalassiosira, Oocystisและ Lauderiaและแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบ 5 อันดับแรก ได้แก่ Chlorella,
Chaetoceros, Nitzschia,SkeletonemaและPeridinium
กิตติกรรมประกาศ
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ผลของระยะเวลาในการเพาะต่อ ปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก
The Effect of Incubation Duration on GABA content in Germinated Sticky Rice
ศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา*, ภัทรพล วรรณก้อน และ ณัฐกานต์ กาบศรี
*ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
e-mail : lertsajja@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะ โดยใช้ระยะเวลาเพาะ 0, 8, 16, 24 และ
32 ชั่วโมง ต่อปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกตัวอย่าง 2 สายพันธุ์คือ ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข 6 และพันธุ์สันป่า
ตอง1 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณของข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกกับข้าวเหนียวกล้อง และเพื่อเปรียบเทียบการยอมรับของ
ผู้บริโภคระหว่างข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ข้าวเหนียวกล้อง และข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
แบบหลายตัวอย่าง (Multi-sample test) และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบการแบบสุ่มแบ่งชั้น (Stratified random
sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน จากการวิเคราะห์ปริมาณกาบาโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิล (Visible
spectrophotometry) พบว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะข้าวเหนียวกล้องคือ ทีเ่ วลา 16 ชั่วโมง พบปริมาณกาบาใน
ข้าวเหนียวกล้อง 2 สายพันธุ์ อยู่ในช่วง 0.26 – 6.84 mg/kg โดยพบว่าข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง1 มีปริมาณกาบามากกว่า
พันธุ์ กข 6 จากการเปรียบเทียบการยอมรับของผู้บริโภคโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส ระหว่างข้าวเหนียวกล้อ งเพาะ
งอก ข้าวเหนียวกล้อง และข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ทั้งหมด 5 ตัวอย่าง พบว่า คะแนนเฉลี่ยการยอมรับของผู้บริโภคอยู่
ในช่วง 8.9 - 13.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 17.70 - 25.18 ซึ่งข้าวเหนียวตัวอย่างที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้าวเหนียวที่ผ่าน
การขัดสี อยู่ในระดับการยอมรับมาก และข้าวเหนียวตัวอย่างที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ
ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ใช้เวลาในการเพาะงอก 16 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในระดับการยอมรับปานกลาง
คาสาคัญ: ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก, กาบา

Abstract
This research aims to study the effect of incubation times : 0, 8, 16, 24 and 32 hours on GABA
contents in 2 varieties of germinated sticky rice : Gor-Kor 6 and San-Pa-Tong1 to compare the quantity of
germinated brown sticky rice with white sticky rice and to compare an acceptance of consumers among
both of sticky rice by Multi-sample test sensory evaluation with Stratified random sampling (50 panelists).
The analysis of GABA by Vis-Spectrophotometry technique found that the incubation time at 16 hours is
suitable to germinated sticky rice and the 0.26 – 6.84 mg/kg of GABA was found in these samples. The
San-Pa-Tong1 samples had more GABA than Gor-Kor 6 samples. The sensory evaluation by 50 panelists
found that the average score of acceptance is between 8.9 - 13.5 or 17.70% - 25.18%. The maximum or
the most recognition score is the white sticky rice sample and the medium score is both of 2 varieties
germinated sticky rice samples which incubated at 16 hours.
Keywords: germinated sticky rice, GABA
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บทนา
ข้าวเหนียวเป็นอาหารที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวางในประเทศไทย เป็นอาหารหลักของประชากรในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียวทางภาคเหนือเป็นข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดี นึ่งสุกแล้วจะขาวสะอาด นิ่ม น่ารับประทาน
ข้าวเหนียวที่รับประทานส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสีแล้ว ทาให้เกิดการสูญเสียองค์ประกอบของเมล็ดข้าวที่สาคัญ
ไป เช่น จมูกข้าว หรือคัพภะ และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (ราข้าว) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีสารอาหารที่สาคัญหลายชนิด เช่น ใย
อาหาร เกลือแร่ วิตามิน และกาบา ( -aminobutyric acid, GABA) เป็นต้น ซึ่งกาบาเป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาท
ส่วนกลาง ช่วยทาให้ผ่อนคลาย และนอนหลับได้ดี ทาหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยสร้างเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อ ทาให้
กล้ามเนื้อเกิดความกระชับ ช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอย (ดวงกมล, 2557)
ข้าวกล้องเพาะงอก หมายถึง ผลผลิตของข้าวที่ผ่ านกระบวนการทาให้งอก โดยแช่ข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องในน้า
เพาะจนเกิดรากมีความยาวประมาณ 0.5 mm ถึง 1 mm แล้วนาไปผ่านความร้อน (นึ่ง อบ หรือต้ม) และ/หรือลดความชื้น
เพื่อทาให้แห้ง กรณีที่ผลิตจากข้าวเปลือก หลังจากทาให้แห้งแล้วต้องเอาเปลือกออก (สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555) จากการศึกษาและวิจัยพบว่า การรับประทานข้าวกล้องเพาะงอกที่มี สาร
กาบามากกว่าข้าวกล้องปกติ15 เท่า จะสามารถป้องกันการทาลายสมองเนื่องจากสารเบต้าอไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid
peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจา (อัลไซเมอร์) จึงได้มีการนาสารกาบามาใช้ในวงการแพทย์เพื่อการรักษา
โรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล โรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก เป็นต้น รวมทั้งผลการวิจัยด้าน
สุขภาพระบุว่าข้าวกล้องเพาะงอกที่ประกอบด้วยสารกาบามีผลช่วยลดความดันโลหิต ลดลิโพโปรตีนความหนาแน่นต่า (Low
density lipoprotein, LDL) ลดอาการอัลไซเมอร์ ลดน้าหนัก ทาให้ผิวพรรณดี และใช้บาบัดโรคเกี่ยวกับระบบประสาท
ส่วนกลาง (อรทัย, อรพิน และ ณัฎฐา. 2552)
สารกาบาเป็นกรดอะมิโนจากกระบวนการกาจัดหมู่คาร์บอนิล (Decarboxylation) ของกรดกลูตามิก (Glutamic
acid) ซึ่งมีความสาคัญในการทาหน้าที่สารสื่อประสาท (Neuro- transmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง และสารกาบายัง
เป็นสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (Inhibitor) โดยจะทาหน้าที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ช่วยทาให้สมอง
ผ่อนคลาย และนอนหลับสบาย อีกทั้งยังทาหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ (Anterior pituitary) ซึ่งทาหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วย
ในการเจริญเติบโต (Human Growth Hormone, HGH) ทาให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ทาให้กล้ามเนื้อกระชับ และเกิดสาร
ไลโพโทรปิก (Lipotropic) ป้องกันการสะสมไขมัน (D. Karladeea and S. Suriyong, 2012)
ปัจจุบันมีกระแสการรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้น การรับประทานข้าวกล้องมีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากข้าวกล้องมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง ได้มีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของข้าวเจ้าเพาะงอกอย่างมากมายและแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะงอกข้าวเหนียวกล้อง รวมถึงศึกษาปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก
นั้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับงานวิจัยลาดับต่อๆไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการเพาะงอกที่เหมาะสมในการเพาะข้าวเหนียวกล้อง
2. เปรียบเทียบปริมาณกาบาของข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก กับข้าวเหนียวกล้อง
3. เปรียบเทียบการยอมรับของผู้บริโภคระหว่างข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ข้าวเหนียวกล้อง และข้าวเหนียวที่ผ่าน
การขัดสี โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส
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ระเบียบวิธีวิจัย
เตรียมข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก โดยนาข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข 6 และพันธุ์สันป่าตอง 1 ชั่งน้าหนักประมาณ
1.00 กิโลกรัม แช่น้า โดยใช้อัตราส่วนข้าวเหนียวกล้อง 1 ส่วน ต่อน้า 2 ส่วน ที่อุณหภูมิ 35 °C แล้วเพาะที่ระยะเวลาต่างกัน
คือ 0, 8, 16, 24 และ 32 ชั่วโมง ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
ข้าวเหนียวกล้อง 1.00 kg
- แช่ในน้า 2.00 L, 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 °C
ข้าวเหนียวกล้องที่ผ่านการแช่น้า 8 ชั่วโมง
- เพาะที่ 0, 8, 16, 24 และ 32 ชั่วโมง
- นึ่ง 20 นาที
- เทใส่ในถาด อบที่อุณหภูมิ 60°C, 8 ชั่วโมง
ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการเพาะข้าวเหนียวกล้อง
วิเคราะห์หาปริมาณกาบาในสารละลายสกัดจากข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก โดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงในช่วงวิสิ
เบิล (Visible spectrophotometry) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุด 633 นาโนเมตรเทียบกับกราฟของ
สารละลายกาบามาตรฐาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
ข้าวเหนียวกล้อง บดละเอียด 3.00 g*
-

เติม 80% เอทานอล 30.00 ml
ปั่นเหวี่ยงที่ 6,000 rpm
ดูดเอาสารละลายด้านบน 25.00 ml ใส่ในบีเกอร์
ระเหยเอทานอลออกที่อุณหภูมิ 80 °C

สารละลายสกัดกาบา จากข้าวเหนียวกล้อง
-เติมบอเรตบัฟเฟอร์พีเอช 9 , 0.40 ml
-เติม 6% ฟีนอล 2.00 ml
-เติม 10% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ ปริมาตร 0.80 ml
-ต้มในอ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ ที่ 95 °C , 10 นาที
- ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
- วัดค่าการดูดกลืนแสง (max = 633 nm)
ปริมาณ กาบา ในข้าวเหนียวกล้อง
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณ กาบา ในข้าวเหนียวกล้อง
* หมายเหตุ แต่ละตัวอย่างจะทาการทดลอง 3 ซ้า
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ศึกษาด้านการยอมรับของผู้บริโภค ระหว่างข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ข้าวเหนียวกล้อง และข้าวเหนียวที่ผ่านการ
ขัดสี โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบหลายตัวอย่าง (Multi-sample test) และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน โดยเตรียมตัวอย่างทดสอบชิม 5 ตัวอย่าง
ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ข้าวเหนียวตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส
หมายเหตุ
ตัวอย่างที่ 1
ตัวอย่างที่ 2
ตัวอย่างที่ 3
ตัวอย่างที่ 4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี
ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข 6 อัตราส่วน 1:1
ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์สันป่าตอง 1 อัตราส่วน 1:1
ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกพันธุ์ กข 6
ที่ใช้ระยะเวลาเพาะงอก 16 ชั่วโมง อัตราส่วน 1:1
ตัวอย่างที่ 5 หมายถึง ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกพันธุ์ สันป่าตอง 1
ที่ใช้ระยะเวลาเพาะงอก 16 ชั่วโมง อัตราส่วน 1:1
ผลการวิจัย
จากการเพาะข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข 6 และพันธุ์สันป่าตอง 1 โดยการแช่ข้าวเหนียวตัวอย่างในน้าเป็นเวลา 8
ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 °C แล้วทาการบ่มเพาะที่ระยะเวลาต่างๆ คือ 0, 10, 16, 24 และ 36 ชั่วโมง พบว่ามีการงอกเกิดขึ้นโดย
สังเกตจากตุ่มบริเวณจมูกข้าวมีลักษณะงอกยื่นยาวออกมา ความยาวของส่วนที่งอกจะแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาในการบ่ม
เพาะ ดังภาพผลการทดลองที่แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกตัวอย่างที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะงอกต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงของข้าวเหนียวกล้อง
สายพันธุ์
ข้ า ว เ ห นี ย ว ก ล้ อ ง ก่อนการเพาะงอก
ตัวอย่าง
(ข้าวเหนียวกล้อง)

ระยะเวลาในการเพาะงอก
หลังการเพาะงอก
(ชั่วโมง)
0

กข 6
8

909

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลงของข้าวเหนียวกล้อง
สายพันธุ์
ข้ า ว เ ห นี ย ว ก ล้ อ ง ก่อนการเพาะงอก
ตัวอย่าง
(ข้าวเหนียวกล้อง)

ระยะเวลาในการเพาะงอก
หลังการเพาะงอก
(ชั่วโมง)

16

24

32

0

8

สันป่าตอง 1

16

24

32

จากตารางที่ 1 ที่ระยะเวลาในการเพาะงอก 8 ชั่วโมง สังเกตเห็นตุ่มบริเวณจมูกข้าวได้ชัดเจน แสดงถึง การงอกของ
เมล็ดข้าวเหนียวทั้ง 2 สายพันธุ์ และพบว่า ความยาวของต้นอ่อนเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะ ข้าวเหนียวกล้อง
ที่ใช้เวลาในการเพาะ 32 ชั่วโมง จะมีความยาวของต้นอ่อนมากที่สุด
ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณกาบาในข้ า วเหนี ย วกล้ อ ง ด้ ว ยเทคนิ ค การดู ด กลื น แสงในช่ ว งวิ สิ เ บิ ล ( Visible
spectrophotometry) เทียบกับกราฟของสารละลายกาบามาตรฐาน ได้ผลการทดลองดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้องทีเ่ พาะในระยะเวลาต่างๆ
จากภาพที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณกาบาในข้าวเหนี ยวกล้องทั้งสองสายพันธุ์ กับระยะเวลาเพาะงอก พบว่า
ปริมาณกาบามีความสัมพันธ์กับระยะเวลาเพาะงอก ที่ระยะเวลาการเพาะงอก 0- 16 ชั่วโมง ปริมาณกาบามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และมีค่าสูงสุด ที่ระยะเวลาเพาะงอก 16 ชั่วโมง และเมื่อยืดระยะเวลาเพาะงอกให้นานออกไป กลับพบว่า ปริมาณกาบาลดลง
ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะงอก เพื่อให้ได้ปริมาณกาบาสูงสุด คือ การเพาะงอกเป็นเวลา 16 ชั่วโมง และเมื่อ
เปรียบเทียบระยะเวลาในการเพาะงอกเท่ากัน ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์สันป่าตอง 1 จะมีปริมาณกาบา มากกว่าพันธุ์ กข 6
การศึกษาในด้านการยอมรับของผู้บริโภคระหว่างข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ข้าวเหนียวกล้อง และข้าวเหนียวที่ผ่าน
การขัดสี โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบหลายตัวอย่าง (Multi-sample test) และใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) จากกลุ่มตัวอย่าง 50 คน เพื่อหาการยอมรับของผู้บริโภค แสดงในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงการยอมรับของผู้บริโภคในการรับประทานข้าวเหนียวตัวอย่าง
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จากแผนภาพ จะเห็นว่าตัวอย่างที่ 4 และ 5 เป็นตัวอย่างที่มีข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกทั้ง 2 สายพันธุ์และข้าวเหนียวที่
ผ่านการขัดสี ผสมกันในอัตราส่วน 1:1 มีเปอร์เซ็นต์การยอมรับอยู่ที่ 18.03 และ 17.70 ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่าการยอมรับที่
น้อยกว่าตัวอย่างที่ 1, 2 และ 3 อาจเนื่องมาจาก ผู้ทดสอบชิมซึ่งเป็นคนท้องถิ่นภาคเหนือที่รับประทานข้าวเหนียวเป็น
อาหารหลัก มีความคุ้นชินกับกลิ่นและความนุ่มของข้าวเหนียวขาวที่ผ่านการขัดสีมากกว่าข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ที่มีกลิ่น
เฉพาะตัวและมีความแข็งเนื่องจากมีกากใยมากกว่า อีกทั้งข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
ที่ไม่ได้มีการผลิตหรือจาหน่ายอย่างแพร่หลาย ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วๆไป
สรุปผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์หาปริมาณกาบาในข้าวเหนียวกล้อง ทั้งหมด 12 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 6
และพันธุ์สันป่าตอง 1 โดยใช้เทคนิคการดูดกลืนแสงในช่วงวิสิเบิล (Visible spectrophotometry) สามารถหาปริมาณกาบา
ได้ โดยพบ กาบาในข้าวเหนียวกล้องตัวอย่างตั้งแต่ 0.26 – 6.84 mg/kg ซึ่งข้าวเหนียวกล้องที่มีปริมาณกาบาสูงที่สุด คือ
ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่เพาะงอกเป็นเวลา 16 ชั่วโมง และข้าวเหนียวกล้องตัวอย่างที่มีปริมาณกาบา
น้อยที่สุด คือ ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข 6 ซึ่งสภาวะที่ข้าวเหนียวกล้องตัวอย่างทั้ง 2 สายพันธุ์ มีปริมาณกาบาสูงที่สุด
คือ การเพาะงอกเป็นเวลา 16 ชั่วโมง
จากการเปรียบเทียบการยอมรับของผู้บริโภคระหว่างข้าวเหนียวกล้องเพาะงอก ข้าวเหนียวกล้อง และข้าวเหนียวที่
ผ่านการขัดสี โดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส ทั้งหมด 5 ตัวอย่าง พบว่า คะแนนเฉลี่ยการยอมรับของผู้บริโภคในการ
รับประทานข้าวเหนียวตัวอย่างตั้งแต่ 8.9 - 13.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 17.70 – 25.18 ซึ่งข้าวเหนียวตัวอย่างที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี อยู่ในระดับการยอมรับมาก รองลงมา คือ ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ
ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข 6 อัตราส่วน 1:1 , ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสีผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องพันธุ์สันป่าตอง 1 อัตราส่วน
1:1, ข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกพันธุ์ กข 6 ที่ใช้เวลาในการเพาะงอก 16 ชั่วโมง อัตราส่วน
1:1 และข้าวเหนียวที่ผ่านการขัดสี ผสมกับ ข้าวเหนียวกล้องเพาะงอกพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ใช้เวลาในการเพาะงอก 16 ชั่วโมง
อัตราส่วน 1:1 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับการยอมรับปานกลาง
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บทคัดย่อ
ไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน เตรียมโดยการน้าน้้ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ที่มีปริมาณหมู่อิพ็อก
ซี่ร้อยละ 40 (40% ENR) ผสมกับสารละลายไคโตซานในปริมาณ 10, 30, 50, 70, 90 และ 100 phr แล้วขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 50
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน้าไปศึกษาสมบัติการดูดซึมน้้าและการคายน้้าพบว่า การผสมไคโตซานสามารถ
ปรับปรุงการดูดซับน้้าของไฮโดรเจลได้มากขึ้น ซึ่งพบว่าที่ปริมาณไคโตซาน 70 phr ให้ค่าการดูดซึมน้้าที่สูงที่สุดเท่ากับร้อยละ
78.41 แต่เมื่อมีปริมาณไคโตซานสูงถึง 90 และ 100 phr ค่าการดูดซึมน้้ากลับลดลง เพราะเกิดการหลุดของเนื้อไฮโดรเจล
เนื่องจากความไม่เข้ากันของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และไคโตซาน การวัลคาไนซ์ไฮโดรเจล ECS70 ด้วยก้ามะถัน พบว่าการวัล
คาไนซ์ไฮโดรเจลด้วยก้ามะถันส่งผลให้ไฮโดรเจลมีความแข็งแรงขึ้น โดยระบบ EV จะให้สมบัติการดูดซึมน้้าสูง สุดที่ร้อยละ
86.85 และการวัลคาไนซ์ยังสามารถชะลอการคายน้้าของไฮโดรเจลได้อีกด้วย
คาสาคัญ: ยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ ไฮโดรเจล ไคโตซาน วัลคาไนซ์

Abstract
Hydrogel from mixed epoxidized natural rubber (ENR) with chitosan (CS) was prepared by blending
the 40% ENR Latex with Chitosan solution at 10, 30, 50, 70, 90 and 100 phr respectively. After that,
evaporation at 50oC for 24 hour in hot air oven. The influence of CS content on the water absorption
properties of hydrogel was investigated. It was found that the percentage of the water absorption of
hydrogel increased with increasing CS content from 10 to 70 phr, other that was decreased. The highest
percentage of the water absorption of hydrogel was ca. 78.41% at 70 phr CS content. The vulcanization of
ECS70 by Sulphur, it was found that EV system could to improve water absorption properties of hydrogel
to ca. 86.85% and decreasing dehydration of hydrogel.
Keywords: Epoxidized Natural Ruber Hydrogel Chitosan Vulcanization
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บทนา
ไฮโดรเจลเป็นวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับน้้าได้สูง มีโครงสร้างของส่วนที่ชอบน้้า (hydrophilic functional
groups) อยูใ่ นโมเลกุล ส่วนใหญ่ผลิตมาจากพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่ใช้ปิโตรเลียมเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับ
พอลิเมอร์สังเคราะห์อื่น (สุฤกษ์, 2551) โครงสร้างของไฮโดรเจลประกอบด้วย 2 ส่วนหลักได้แก่ ส่วนที่สามารถเกิดอันตรกิริยา
(interaction) กับโมเลกุลของน้้าหรือเรียกว่าส่วนที่ชอบน้้า (hydrophilic group) และส่วนที่ไม่ชอบน้้า (hydrophobic
group) ระหว่างสายโซ่มีการเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนซ์ พันธะไฮโดรเจนหรืออันตรกิริยาระหว่างหมู่ ต่างๆ เนื่องจาก
คุณสมบัติที่สามารถบวมตัวแต่ไม่ละลายน้้าของไฮโดรเจล ท้าให้ไฮโดรเจลถูกใช้เป็นวั สดุส้าหรับดูดซับความชื้น เช่น ทางด้าน
การแพทย์ ใช้เป็นเจลรักษาแผลไฟไหม้ น้้าร้อนลวก วัสดุในผ้าอ้อมส้าเร็จรูปหรือผ้าอนามัย ทางด้านการเกษตรกรรม ใช้เป็น
เจลส้าหรับให้อาหารพืช ใช้เป็นวัสดุช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ใช้เป็นวัสดุรองพื้นคอกสัตว์เลี้ยง ทางด้านวิศวกรรม ใช้เป็น
วัสดุป้องกันภัยจากธรรมชาติ ใช้เป็นวัสดุช่วยลดการกัดเซาะดินบริเวณพื้นที่ลาดเอียง ใช้ท้าเป็นวัสดุป้องกันน้้าท่วมแทนการใช้
กระสอบทรายเป็นต้น (สุฤกษ์ , 2551) ในปัจจุบันไฮโดรเจลจึงมีราคาสูง ดังนั้นหากสามารถพัฒนาไฮโดรเจลจากพอลิเม
อร์ธรรมชาติ เช่น ยางธรรมชาติจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน้าไฮโดรเจลไปใช้ประโยชน์ในงานที่เหมาะสม แต่เนื่องจากยาง
ธรรมชาติมีโครงสร้างโมเลกุลชนิดไม่มีขั้วจึงท้าให้ดูดซึมน้้าได้น้อย การเพิ่มสมบัติความชอบน้้าของยางธรรมชาติจึงต้องดัดแปร
โมเลกุลโดยการเติมอะตอมออกซิเจนลงไปในโครงสร้างยางธรรมชาติ ซึ่งท้าให้ยางธรรมชาติกลายเป็นยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์
และหรือผสมกับพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้้า เช่น ไคโตซาน ซึ่งไคโตซาน (Chitosan) ได้จากการท้าปฏิกิริยาก้าจัดหมู่อะซิทิล
(deacetylation) ของไคตินโดยแช่ไคตินในสารละลายด่างเข้มข้น ซึ่งไคโตซานที่ได้นี้มีชื่อทางเคมีว่า poly [β-(1→4)-2amino-2-deoxy-D-glucopyranose] เป็นพอลิเมอร์ที่ไม่สามารถละลายน้้าและตัวท้าละลายอินทรีย์เกือบทั้งหมดรวมทั้งสาร
ที่มีค่า pH เป็นกลางหรือด่าง แต่สามารถละลายในกรดอ่อน ไคโตซานสามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งด้านการแพทย์และ
เภสั ช กรรม ใช้ เ ป็ น ระบบน้ า ส่ ง ยา วั ส ดุ ปิ ด แผล วั ส ดุ ท ดแทนกระดู ก ด้ า นเครื่ อ งส้ า อางค์ ไคโตซานเป็ น non-toxic
polyelectrolyte ที่มี ประจุบวกซึ่งสามารถจับกั บโปรตีน และไขมั นในผิวหนังและเส้นผมได้ ดีจึงได้มี การน้ามาผสมใน
เครื่องส้าอางเพื่อรักษาความ ชุ่มชื้นให้กับผิวและเส้นผม ด้านการเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตได้และยืดอายุการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร การบ้าบัดน้้าเสี ยใช้เป็นสารตกตะกอนชีวภาพในการบ้าบัดน้้าเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร และยัง
สามารถจับไอออนของโลหะเช่น ไอออนของปรอท ทองแดง แคดเมียม และตะกั่ว ด้านการพลังงานมีการน้าไคโตซานมาผลิต
เป็นเมมเบรนแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากมีเทนซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง และปัจจุบันยังมีการวิจัยเมมเบรนไคโต
ซานเพื่อผลิตเป็นเมมเบรนเซลล์เชื้อเพลิงเพราะไคโตซานเป็นเมมเบรนแลก-เปลี่ยนโปรตอน โดยยอมให้โปรตอนเคลื่อนที่ผ่าน
ได้แต่ไม่ยอมให้อิเลคตรอนผ่าน ซึ่งอิเลคตรอนจะเคลื่อนที่ผ่านวงจรภายนอกเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้น (อนุชิต, 2556)
ในงานวิจัยนี้ได้ท้าการดัดแปรโมเลกุลยางธรรมชาติเป็นยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ โดยการเติมหมู่อิพ็อกไซด์ลงบนพันธะ
คู่ของสายโซ่โมเลกุลยางท้าให้มีความเป็นขั้วสูงขึ้นแล้วน้ามาผสมกับไคโตซานเพื่อเพิ่มสมบัติความชอบน้้า โดยหาสัดส่วนการ
ผสมที่ให้สมบัติการดูดซึมน้้าที่ดีที่สุดแล้วน้าไปศึกษาผลของการเชื่อมโยงต่อสมบัติของไฮโดรเจลด้วยการวัลคาไนซ์ไฮโดรเจล
ด้วยก้ามะถันในระบบต่างได้แก่ ระบบปกติ CV ระบบกึ่งประสิทธิภาพ semi-EV และระบบประสิทธิภาพ EV เพื่อให้ได้ไฮโดร
เจลที่มีความแข็งแรง เหมาะแก่การน้าไปประยุกต์ใช้งานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของปริมาณไคโตซานต่อสมบัติของไฮโดรเจล
2. เพื่อศึกษาผลของการวัลคาไนซ์ด้วยก้ามะถันต่อสมบัติของไฮโดรเจลเ
ระเบียบวิธีวิจัย
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1. การเตรียมยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์
เตรียมน้้ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ (LENR) โดยใช้น้ายางข้นจากบริษัท ที ที ลาเท็กซ์ จ้ากัด ที่มีปริมาณเนื้อยางแห้ง
ทั้งหมดร้อยละ 60 ปริมาณ 192.6 กรัม มาเจือจางด้วยน้้ากลั่นให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งทั้งหมดร้อยละ 20 แล้วเติม Teric 16
A 29 ปริมาณ 34.13 กรัม กวนเป็นเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนั้นเติมกรดฟอร์มิกเข้มข้น 85% ปริมาณ
40.58 กรัม โดยใช้เวลา 60 นาที จากนั้นเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เข้มข้นร้อยละ 50 ปริมาณ 51 กรัม โดยใช้เวลาในการ
เติม 180 นาที และกวนต่อไปอีกจนครบ 1 ชั่วโมง แล้วน้าน้้ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ที่ได้ ปริมาณ 10 กรัม ไปวิเคราะห์หา
เปอร์เซ็นต์โมลอิพ็อกไซด์ ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ส่วนที่เหลือน้า มาผสมกับสารวัลคาไนซ์ในแต่ละสูตร ดังตารางที่ 1 โดยจะ
กวนน้้ายางให้เข้ากับสารเคมี เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง
ตารางที่ 1 ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการวัลคาไนซ์
สารเคมี
CV
LENR
100
25% ZnO
1.5
50% sulfur
1
50% TMTD
0.5

ปริมาณ (phr)
Semi-EV
100
1.5
0.75
0.75

EV
100
1.5
0.5
1

2. การเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน
น้าน้้ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ที่ผสมสารเคมีแล้ว มาผสมกับ สารละลายไคโตซานเข้มข้น 3% ในกรดฟอร์มิกเข้มข้น
2% v/v ปริมาณไคโตซานเท่ากับ 10, 30, 50, 70, 90 และ100 phr กวนสารผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวที่ความเร็ว 400
รอบ/นาที เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดลงในถาดเทฟลอน แล้วน้าไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบสมบัติต่างๆของไฮโดรดังนี้
- ความหนาแน่นของการเชื่อมโยง (crosslink density) ตัดแผ่นไฮโดรเจลน้้าหนักประมาณ 0.4 กรัม บันทึก
น้้าหนักที่แน่นอน จากนั้นแช่ในสารโทลูอีนปริมาตร 50 มิลลิลิตร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ น้ามาชั่งน้้าหนักแล้วค้านวณหาค่าความ
หนาแน่นของการเชื่อมโยงตามสมการ (1) (Prasertsri and Rattanasom, 2012)
(1)

และ

เมื่อ Vr คือ สัดส่วนของยางวัลคาไนซ์ที่บวมตัว Vs คือ ปริมาตรโมลาร์ของทูโลอีน (เท่ากับ 106.3 cm3/mol)
คือ ค่าพารามิเตอร์ของอันตรกิริยาระหว่างยางกับทูโลอีนซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.3795
โดย V r หาได้จากสมการ (2)
(2)

เมื่อ Wu คือ น้้าหนักที่บวมตัวในทูโลอีน Ws คือ น้้าหนักก่อนการบวมตัว
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r คือ

สัดส่วนน้้าหนักของยางวัลคาไนซ์ และ

s

คือ ความหนาแน่นของทูโลอีน (0.87 g/cm3)

- สมบัติการดูดซึมน้า โดยตัดชิ้นตัวอย่างประมาณ 2 ซม. × 2 ซม. ชั่งน้้าหนักด้วยเครื่องชั่งทศนิยม 4 ต้าแหน่ง
บัน ทึก น้้า หนัก ของชิ้ น ตัว อย่ า งไว้ จากนั้น น้า ชิ้น ตั วอย่า งแช่ ในน้้า กลั่น ทิ้งไว้ โดยจะน้า ชิ้น ตัว อย่า งขึ้ น มาชั่งน้้า หนัก ที่ ช่ว ง
ระยะเวลา 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 24, 48, 72, 120 และ 168 ชั่วโมง แล้วน้าไปค้านวณหาค่าร้อยละของการดูดซึม น้้า โดยใช้
สมการ (3) ดังนี้
เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้้า (% water absorption) = (W2-W1)/W1x100

(3)

เมื่อ W1 และ W2 คือ น.น.ชิ้นตัวอย่างก่อนและหลังแช่น้าตามล้าดับ
-อัตราการคายน้า น้าชิ้นทดสอบขนาดประมาณ 2 ซม. x 2 ซม. แช่น้ากลั่นเป็นเวลา 24 ชม. จากนนั้นน้าออกมา
วางบนพื้นราบในสภาวะความชื้นและอุณหภูมหิ ้อง ชั่งและบันทึกน้้าหนักที่เวลา 0.5, 1, 2, 3, 5, 7, 24, 48, 72, 120 และ
168 ชั่วโมง แล้วค้านวณค่าจากสมการ (4) ดังนี้
อัตราการคายน้้า (% dehydration) = (Ws-Wt)/(Ws-Wu)x100

(4)

เมื่อ Wu, Ws, Wt คือ น้้าหนักก่อนแช่น้า หลังแช่น้าและหลังการคายน้้าที่ระยะเวลาต่างๆ ตามล้าดับ

ผลการวิจัย
1. ผลของปริมาณไคโตซานต่อสมบัติของไฮโดรเจล
1.1 การเตรียมยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์
จากการน้าน้้ายางธรรมชาติมาดัดแปรโครงสร้างทางเคมีด้วยกระบวนการ epoxidation ซึ่งจะท้าให้โมเลกุลของยาง
ธรรมชาติตรงต้าแหน่งพันธะคู่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะมีหมู่ออกซิเจนเข้ามาแทนที่พันธะคู่ ซึ่งสามารถยืนยันได้
ด้วยการเปรียบเทียบสเปกตรัมของ ATR-FTIR ของยางธรรมชาติก่อนและหลังการดัดแปร ดังภาพที่ 1 ซึ่งยืนยันได้ว่าหลังท้า
การดัดแปรโมเลกุลของยางธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการ epoxidation เกิดพีคที่ต้าแหน่ง 873 cm-1,1106 cm-1 และ
1250 cm-1 ซึ่งแสดงถึงการยืดของออกซิเจนในวงแหวน oxirane (วัชรินทร์และคณะ, 2544) เมื่อสายโซ่โมเลกุลของ cis-1,4
polyisoprene เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงสร้างของ cis- epoxy และการลดลงของหมู่ R1R2C=CHR3 ที่ต้าแหน่ง
3040 และการลดลงของการยืดของหมู่ =CH- ที่ต้าแหน่ง 836 cm-1 ซึ่งการค้านวณค่าร้อยละของโมล epoxy พบว่ายาง ENR
ที่เตรียมได้มีร้อยละของโมล epoxy ประมาณร้อยละ 40
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ภาพที่ 1 ภาพ ATR-FTIR สเปกตรัมของยางธรรมชาติก่อนการดัดแปรโมเลกุล (NR)
และหลังการดัดแปรโมเลกุลเป็นยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ (ENR)
1.2 ผลของการดูดซับน้้าและการคายน้้าของไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมพอลิเมอร์ชอบน้้า

ภาพที่ 2 ผลของปริมาณไคโตซานต่อสมบัติการดูดซึมน้้าของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน (ECS)
ภาพที่ 2 แสดงผลของปริมาณไคโตซานต่อ สมบัติการดูดซึมน้้าและการคายน้้าของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ ผสม
ไคโตซาน (ECS) พบว่าเมื่อปริมาณของไคโตซานเพิ่มขึ้น ค่าการดูดซึมน้้าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเมื่อมีปริมาณไคโตซานที่
70 phr จะมีค่าการดูดซึมน้้าสูงที่สุด แต่เมื่อปริมาณไคโตซานเพิ่มเป็น 90 และ 100 phr กลับท้าให้ค่าการดูดซึมน้้าลดลง
เนื่องจากไคโตซานมีโมเลกุลที่มีขั้วสูงกว่ายาง ENR มาก จึงส่งผลให้เกิดความไม่เข้ากันบางส่วนและเกิดการแยกเฟสภายในเนื้อ
ผสม (bulk) ของชิ้นตัวอย่างท้าให้ไคโตซานบางส่วนหลุดออกไป (อนุชิต, 2556)
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ภาพที่ 3 ผลของปริมาณไคโตซานต่อสมบัติการคายน้้าของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน (ECS)
ภาพที่ 3 แสดงผลของปริมาณไคโตซานต่อเปอร์เซ็นต์การคายน้้าของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซาน (ECS) ที่
เวลาต่างๆ พบว่าเปอร์เซ็นต์การคายน้้าจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทดสอบ ซึ่งเกิดจากการระเหยของน้้าในชิ้นทดสอบ
ส่วนปริมาณของไคโตซานที่ 10 30 50 และ 70 phr จะเกิดการคายน้้าได้สูงเพราะสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานมีส่วนชอบน้้า
(hydrophilic group) ในโครงสร้าง ท้าให้น้าที่ถู กดูดซึมอยู่ในไฮโดรเจลสามารถเคลื่อนตัวออกมาที่ผิวของชิ้นทดสอบและ
ระเหยได้เร็วกว่า และการที่ภายในโครงสร้างของไฮโดรเจลไม่เกิดการเชื่อมโยงท้าให้สายโซ่โมเลกุลของไฮโดรเจลสามารถ
เคลื่อนไหวได้ง่ายท้าให้โมเลกุลของน้้าเคลื่อนที่ผ่านได้ง่ายขึ้นเช่นกัน (Saijun et al., 2007) ส่วนในกรณีของไฮโดรเจลที่มี
ปริมาณของไคโตซาน 90 และ 100 phr เกิดการสูญเสียปริมาณไคโตซานบางส่วนเนื่องจากการละลายหรือหลุดออกระหว่าง
การแช่น้า ท้าให้ปริมาณของไคโตซานในชิ้นทดสอบนั้นลดลง โมเลกุลของน้้าในไฮโดรเจลจึงเคลื่อนตัวออกมาได้ยากกว่าส่งผล
ให้ค่าการคายน้้าน้อยกว่า
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2. ผลของระบบการวัลคาไนซ์ด้วยกามะถันต่อสมบัติการดูดซึมน้าของไฮโดรเจลเชื่อมขวาง

ภาพที่ 4 ผลของระบบการวัลคาไนซ์ต่อความหนาแน่นของพันธะเชือ่ มโยง
ของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซานปริมาณ 70 phr (ECS 70)
จากภาพที่ 4 แสดงผลของระบบการวัลคาไนซ์ต่อปริมาณความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยง (crosslink density)
พบว่าระบบการวัลคาไนซ์ที่ต่างกันส่งผลต่อการเกิดพันธะเชื่อมโยงที่แตกต่างกัน คือการวัลคาไนซ์ด้วยก้ามะถันระบบปกติ (CV)
จะเกิดการเชื่อมโยงแบบ polysulphidic crosslink โดยมีอะตอมของก้ามะถันมากกว่าสองอะตอมต่อหนึ่งการ crosslink ท้า
ให้มีค่าความหนาแน่นของการเชื่อมโยงสูง ส่วนการวัลคาไนซ์ด้วยระบบประสิทธิภาพ (EV) และระบบกึ่งประสิทธิภาพ (semiEV) เกิดการเชื่อมโยงแบบ monosulphidic และ disulphidic crosslink ตามล้าดับ โดยจะท้าให้มีค่าความหนาแน่นของ
การเชื่อมโยงต่้า
โครงสร้างการเชื่อมโยงที่ต่างกันส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ โดยระบบการคงรูปด้วยก้ามะถัน การเชื่อมโยง
อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของก้ามะถันต่อปริมาณสารตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ จะเห็นได้ว่าระบบที่มี
ปริมาณก้ามะถันสูงหรือระบบที่มีอัตราส่วนของปริมาณก้ามะถันต่อสารตัวเร่งปฏิกิริยาสูง การเชื่อมโยงที่เกิด ขึ้นส่วนใหญ่จะ
เป็นแบบพอลิซัลฟิดิก ยางคงรูปที่ได้จะมีความยืดหยุ่นสูง มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดี (พงษ์ธร, 2548)
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ภาพที่ 5 ผลของปริมาณไคโตซานต่อสมบัติการดูดซึมน้้าของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซานปริมาณ 70 phr (ECS 70)
ภาพที่ 5 ผลของการบวมน้้าของไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซานปริมาณ 70 phr (ECS70) ที่มี
การวัลคาไนซ์ด้วยระบบ CV, semi-EV และ EV พบว่าการวัลคาไนซ์ด้วยระบบ CV ส่งผลให้สมบัติการดูดซึมน้้าลดลงเนื่องจาก
มีความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงสูงขึ้น ซึ่งจะขัดขวางการแทรกซึมของโมเลกุลน้้าเข้าไปในไฮโดรเจล แต่ขณะทีร่ ะบบ semiEV และ EV จะส่งผลให้สมบัติการดูดซึมน้้าสูงขึ้นเนื่องจากมีความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงต่้ากว่า ทั้งนี้เพราะการเชื่อมโยง
โมเลกุลจะช่วยให้การหลุดของเนื้อไฮโดรเจลลดลง

ภาพที่ 6 ผลของปริมาณไคโตซานต่อสมบัติการคายน้้าของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซานปริมาณ 70 phr (ECS 70)
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จากภาพที่ 6 พบว่าการคายน้้าของไฮโดรเจลที่มีการวัลคาไนซ์จะมีอัตราการคายน้้าช้ากว่าที่ไม่ได้วัลคาไนซ์ โดย
ไฮโดรเจลที่มีการวัลคาไนซ์จะเกิดการคายน้้าอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากน้้าที่คายออกมาในช่วงแรกนั้น
เป็นส่วนที่ไม่ได้แพร่เข้าไปในโครงสร้างจึงสามารถระเหยออกไปได้ง่าย (อัญชลี และคณะ, 2557) หลังจากนั้นอัตราการคายน้้า
จะลดลงและเริ่มคงที่ ทั้งนี้การวัลคาไนซ์จะท้าให้ไฮโดรเจลเกิดการเชื่อมโยงโมเลกุลขึ้น ภายในโครงสร้าง ซึ่งจะท้าให้โมเลกุล
ของน้้าที่ถูกดูดซับไว้ภายในจะเคลื่อนที่ซึมผ่านออกมาได้ยากกว่าจึงส่งผลต่ออัตราการคายน้้าที่ต่้ากว่า (ชัยวุฒแิ ละคณะ, 2556)
สรุปและอภิปรายผล
จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าปริมาณของไคโตซานมีผลต่อสมบัติการดูดซึมน้้าของไฮโดรเจล โดยเมื่อปริมาณ
ไคโตซานเพิ่มขึ้นการดูดซึมน้้าของไฮโดรเจลจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนถึงปริมาณไคโตซาน 70 phr จะให้ค่าการดูดซึมน้้า
สูงสุด และเมื่อปริมาณไคโตซานสูงขึ้นอีกจะท้าให้การดูดซึมน้้าลดลงเนื่องจากความไม่เข้ากันของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์กับ
ไคโตซาน (อนุชิต, 2556) ส่งผลให้เกิดการหลุดของไฮโดรเจลบางส่วน ในขณะที่สมบัติการคายน้้าของไฮโดรเจลจะมีอัตราการ
คายน้้าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการทดสอบและปริมาณของไคโตซานในไฮโดรเจล ทั้งนี้การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์
ผสมไคโตซานปริมาณ 70 phr (ECS 70) สามารถปรับปรุงสมบัติการดูดซึม น้้าและเพิ่มความแข็งแรงให้ แก่ไฮโดรเจลได้
เนื่องจากสายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์จะเกิดการเชื่อมโยงเป็นโครงร่างตาข่ายสามมิติที่แข็งแรงท้าให้สามารถยึด
เกาะสายโซ่โมเลกุลของไคโตซานไว้และขัดขวางการหลุดออกของเนื้อไฮโดรเจลได้ (ชัยวุฒแิ ละคณะ, 2556) โดยการวัลคาไนซ์
ด้วยระบบ EV จะให้สมบัติการดูดซึมน้้าสูงสุดเพราะมีความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงต่้า ส่วนระบบ Semi-EV และ CV มี
ความหนาแน่นของพันธะเชื่อมโยงสูงกว่าตามล้าดับจึงส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้้าน้อยลง เนื่องจากโมเลกุลของน้้าแทรกสอดเข้า
ไปในช่องว่างของสายโซ่ได้ยากขึ้น (อัญชลี และคณะ, 2557) และพบว่าการวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์สามารถชะลอ
อัตราการคายน้้าของไฮโดรเจลให้ช้าลงเมื่อเทียบกับไฮโดรเจลที่ไม่ได้วัลคาไนซ์
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติอิพ็อกไซด์ผสมไคโตซานไปใช้ในการเตรียมวัสดุดูดซับน้้าทางการเกษตรเช่น
กระถางต้นไม้ที่สามารถกักเก็บน้้าได้ด้วยตัวเอง หรือวัสดุรองก้นหลุมเพื่ออุ้มน้้าและแผ่นรองในคอกปศุสัตว์ต่างๆ
เอกสารอ้างอิง
ชัยวุฒิ วัดจัง, อุมาพร ไชยสุวรรณ, อุไรวรรณ พันธ์แก่น, ณัฐติยา ใจภักดี, ทิพย์สดุ า บุญประสพ, จิราพร กวานเหียน,
เสาวลักษณ์ บุญยอด, และอรอุมา สันตวิธี. (2556). ผลของสารเชื่อมขวางต่อสมบัติของไฮโดรเจลเชื่อมโยงแบบกิ่งโครง
ร่างตาข่ายของยางธรรมชาติและแป้งมันส้าปะหลัง. มหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(3), 131-138.
วัชรินทร์ สายน้้าใส, เจริญ นาคะสรรค์, และไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์. (2544). สมบัติการไหลและสัณฐานวิทยาของรีเอกตีฟ
เบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติอิพอกไซด์กับแป้งมันส้าปะหลัง. ใน การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (น. 457-464). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงษ์ธร แซ่อุย. (2548). สารเคมียาง. ปทุมธานี: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
สุฤกษ์ คงทอง. (2551). การศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลจากยางธรรมชาติ (รายงานผลการวิจัย). นครศรีธรรมราช,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนุชิต วิเชียรชม. (2556). การเตรียมและสมบัติทางไฟฟ้าของแมมเบรนผสมที่ได้จากยางธรรมชาติอิพอ็ กไซด์และไคโตซาน.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

921

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

อัญชลี มุลาสะเก, อภิญญา อุทธา, สายันต์ แสงสุวรรณ และ ชัยวุฒิ วัดจัง. (2557). ผลของกลูต้าอัลดีไฮด์ต่อสมบัติการดูดซึม
น้้าของไฮโดรเจลเชื่อมขวางแบบโครงร่างตาข่ายของน้้ายางพรีวลั คาไนซ์ด้วยก้ามะถันและแป้งมันส้าปะหลัง.
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 17(3), 22-28.
Parsertsri, S. and Rattanasom, P. (2012). Fumed and precipitate silica reinforced natural rubber
composites prepared from latex system Mechanical and dynamic properties. Polymer Testing, 31 :
539 - 605.
Saijun, D., Nakason, C., Kaesaman, A. and Klinpituksa, P. (2009). Water absorption and mechanical
properties of water-swellable natural rubber. Songklanakarin J. Sci. Technol, 31(5): 561-565.

922

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การศึกษาสารละลายที่เหมาะสมกับการละลายคราบเลือดบนพื้นผิวผ้า
เพื่อใช้ประมาณอายุของคราบเลือด
A study solutions in bloodstain on clothe surface for age estimation
of blood stain
สุภาพร บุตรเขียว และรัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 084-5155663, 0818790536 e-mail : but-kai021@hotmail.com,lekdee@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสารละลายที่เหมาะสมสาหรับ สกัดคราบเลือดบนพื้นผิวผ้าเพื่อใช้ในการ
ประมาณอายุของคราบเลือด โดยใช้ตัวอย่างเลือดที่ปราศจากสารป้องกันเลือดแข็งปริมาตร 50 ไมโครลิตรจากคลังเลือด
กลาง โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น หยดลงบนผ้ า 2 ชนิ ด คื อ ผ้ า โพลี เ อสเตอร์ และผ้ า ฝ้ า ย เก็ บ ไว้ ที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาต่างกันดังนี้1-24 ชั่วโมง และ 3-30วัน จากนั้นนามาละลายด้วยสารละลาย 4 ชนิด ได้แก่ NaCl
0.9 % , 0.1M Tris-HCl (pH8), 0.1M Tris-EDTA (pH8) และ Drabkin’s reagent และนาไปตรวจวัดด้วยเทคนิค UV-Vis
spectrophotometry ( SHIMADZU,ไทย) โดยสแกนความยาวคลื่น 200- 800 นาโนเมตร โดยวิเคราะห์การชิฟ (blue
spectral shift) ของพีคฮีโมโกลบินที่อยู่ในคราบเลือด (max=412 nm) พบว่า การชิฟของพีคฮีโมโกลบินของสารละลาย
3 ชนิด คือ NaCl 0.9%,0.1MTris-HCl (pH 8) และ 0.1MTris-EDTA (pH8) มีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น
สารละลายที่ดี ควรสนับสนุนเป็นทางเลือกสาหรับการใช้งานคือ NaCl 0.9% เนื่องจาก เตรียมง่าย สะดวก และราคาไม่
แพง
คาสาคัญ : สารละลาย,คราบเลือด, การประมาณอายุของคราบเลือด, การชิฟของพีคช่วงคลื่นสีน้าเงิน
Abstract
This study was aimed to investigate and optimize the solutions for dissolve blood stain
,which was trapped on clothes for age estimation of blood without (anticoagulant) from Blood bank
Srinagarind Hospital, Khon Kaen province. dropped blood on cotton and polyester was dried in the
room temperature and then incubated for 1-24 hr. and 3-30 days. All blood stain samples were
dissolved using four solutions including NaCl 0.9% ,0.1 M Tris-HCl (pH 8), 0.1 M Tris-EDTA (pH8) and
Drabkin’s reagent. After that UV-Vis spectrophotometry( SHIMADZU,Thailand) were used for scanning
the wavelength between 200-800 nm to UV-Vis spectrum (max=412 nm), a blue spectral shift of
hemoglobin spectral band shift was observed. In conclusion, the blue (shift to shorter wavelength) of
Hb from 3 solutions ( NaCl 0.9% , 0.1M Tris-HCl pH 8, 0.1Tris-EDTA pH8) were trended to decreased,
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while time ranges were increased. The suitable solution was NaCl 0.9% due to its convenient in
preparation and expedient and inexpensive.
Keywords : solution, blood stain, age determination, blue spectral shift
บทนา
จากคดีอาชญากรรมต่างๆและ วัตถุพยานที่สาคัญที่พบมีวัตถุพยานทั่วไป (Physical Evidences) เช่น อาวุธที่ใช้
ทาร้าย เขม่าดินปืน สารพิษ เครื่องดินเผา ปากกา รถยนต์ เป็นต้น และ วัตถุพยานทางชีววิทยา (Biological Evidences)
เช่น คราบเลือด คราบอสุจิ เส้นผม ฟัน น้าลาย ปั สสาวะ อุจจาระ เป็นต้น คราบเลือดเป็นวัตถุพยานที่พบได้ เสมอใน
สถานที่เกิดเหตุ ถือเป็นวัตถุพยานที่มีความสาคัญมากทางด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคราบเลือดในสถานที่เกิดเหตุ
สามารถบ่งชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ของเหยื่อและคนร้าย รูปแบบของการเกิดเหตุ หากทราบการประมาณอายุที่ได้ผลใกล้กับ
ความจริง ทาให้ทราบถึงเวลาของการตาย ระยะเวลาในการเกิดเหตุและสามารถเชื่อมโยงหาผู้กระทาความผิดได้ปัจจุบัน
การศึกษาอายุของคราบเลือดมีหลากหลายวิธี เช่น การวัดค่าอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ โดยวิเคราะห์อายุของคราบเลือด
จากความเข้มของสัญญาณ Hemoglobin(Peisach et al.,1969) การประมาณอายุของคราบเลือดด้วยวิธี Force
Spectrophotometer โดยพิจารณาจากความยืดหยุ่นของเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีต้นทุนสูง และทาลายวัตถุ
พยาน (Strasser et al.,2007) วิธีทาง polymerase chain reaction (PCR) หาสัดส่วน RNA เป็นวิธีที่มหี ลายขั้นตอนการ
วิเคราะห์และค่าใช้จ่ายสูงการประมาณอายุของคราบเลือดด้วยเทคนิค HPLC ( Inoue et al,1991) โดยศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของโปรตีนในโครงสร้างฮี โมโกลบิน พบว่า อัตราส่วนระหว่างพีคอัลฟ่าและพีคของฮีมมีค่าลดลง เมื่อคราบ
เลือดมีอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งวิธีเหล่านี้ล้วนเทคนิคที่ใช้ต้นทุนที่สูงในการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเทคนิคใหม่ที่จะสามารถ
ประมาณอายุของคราบเลือดได้ โดยที่เป็นเทคนิคที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เครื่องมือหาง่าย และสามารถวิเคราะห์ ตัวอย่างได้
อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง ซึ่งเทคนิคนั้นคือ UV-Vis spectrophotometer (Hanson et al., 2010) ได้ศึกษา
ประมาณอายุของคราบเลือดตั้งแต่หยดเป็นคราบเลือด ( time since deposition) บนวัสดุ 4 ชนิด ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้ายีน
ผ้าโพลีเอสเทอร์ และกระดาษ ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 22 C0 และ 30 C0 เป็นระยะเวลาต่างๆ ดังนี้ 15 นาที – 1 ปี โดยใช้
สารละลาย 0.2 M Tris-HCl pH8 เป็นสารละลายคราบเลือดบนวัสดุตัวอย่าง จากนั้นนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-Vis
spectrophotometer พบว่า ความยาวคลื่นสูงสุด (blue spectral shift ) ของฮีโมโกลบินที่เวลา 15 นาที (max=412
nm) และความยาวคลื่นสูงสุดมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุของคราบเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถประมาณอายุของคราบเลือดได้ถึง
1 ปี จะเห็นได้ว่างานวิจัยดังกล่าว ได้ศึกษาที่อุณหภูมิที่ต่าซึ่งเป็นอุณหภูมิในประเทศของผู้วิจัย และใช้ 0.2M Tris - HCl
pH8 เป็นสารละลายคราบเลือด ซึ่งในประเทศไทยยังไม่ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิคนี้ และในทางการแพทย์ สารละลายที่
ใช้กับคราบเลือดมีหลายชนิด เช่น NaCl0.9%,Tris-HCl (pH 8), Tris-EDTA (pH8),Drabkin’s reagent ,PBS buffer,Trisborate buffer, Lysis buffer (Bio-Rad Laboratories,2011) เป็นต้น ความเข้มข้นที่ใช้ขึ้นอยู่กับงานที่จะวิเคราะห์ ซึ่ง
สารละลายแต่ละตัวจะมีความต่างกันด้านราคา การเตรียมและการเก็บรักษา ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหา
สารละลายที่เหมาะสมสาหรับละลายคราบเลือดบนผ้าเพื่อใช้ในการประมาณอายุของคราบเลือด และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในงานด้านการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อศึกษาหาสารละลายที่เหมาะสมสาหรับละลายคราบเลือดบนผ้าเพื่อใช้ในการประมาณอายุของคราบเลือด
ระเบียบวิธีวิจัย
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การเตรียมตัวอย่าง
ขั้ น ตอนการเตรี ย มตั ว อย่ า งมี ดั ง นี้ ตั ด ผ้ า ฝ้ า ย(cotton)และผ้ า โพลี เ อสเตอร์ (polyester)ให้ มี ข นาด 3X3
เซนติเมตร (ทา 3 ซ้า) วางบนแผ่นโฟม โดยใช้เข็มหมุดปักยึด ตัวอย่างเลือ ดได้รับจากคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นเลือดที่ใหม่จากผู้บริจาคโดยตรง รองรับจากสายเลือดที่ต่อจากผู้บริจาค โดยปราศจากการ
เติ ม สารป้ อ งกั น การแข็ งตั ว ของเลื อ ด น าตั ว อย่า งเลื อ ดหยดลงบนผ้ า ฝ้า ยและโพลี เ อสเตอร์ ที่ เ ตรี ย มไว้ ป ริ ม าตร 50
ไมโครลิตร จากนั้นผึ่งลมให้แห้งและเก็บไว้ที่สภาวะอุณหภูมิห้อง( 35-40 องศาเซลเซียส) ทิ้งไว้เป็นระยะเวลาต่างๆดังนี้
1- 24 ชั่วโมง และ 3–30 วัน
การตรียมสารละลาย
การเตรียม NaCl 0.9% เตรียมได้จากการชั่ง NaCl 0.9กรัม ละลายในน้ากลั่น 200 มิลิลิตร และปรับปริมาตร
ด้วยน้ากลั่นให้ครบ1000 มิลิลิตร สารละลายตัวที่สอง 0.1M Tris-HCl pH 8เตรียมจาก ชั่งTris HCl 1.576กรัม ละลายใน
น้ากลั่น 100 มิลลิลิตร เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียล สารละลายตัวทีส่ าม 0.1MTris-EDTA pH8 ( TE buffer) เตรียม
จาก Tris-EDTA pH8 ( TE buffer) ประกอบด้วย 20 mM Tris-HCI 50 ml ( 1M Tris HCl 10 กรัมในน้า 500ml ปรับ
pH เท่ากับ 8 ด้วย 6M NaOH ) รวมกับ 2mM EDTA 50 ml (0.5M EDTA pH8 0.8 กรัมในน้า200ml) และสารละลาย
สุดท้าย Drabkin’s reagent เตรียมโดย ชั่ง สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHC03) 1 กรัม โปแตสเซียมไซยาไนด์
(KCN) 0.05 กรัม และ โปแตสเซียมเฟอร์ริกไซยาไนด์ (K3Fe(CN)6 0.02 กรัม ในน้ากลั่น 200 มิลิลิตร แล้วปรับปริมาตรให้
ครบ 1000 มิลิลิตร เก็บสารละลายในขวดทึบแสงที่อุณหภูมิห้อง ( Delloyd's Lab,2005)
การวิเคราะห์ผล
ตัดผ้าตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ตามรอยคราบเลือดที่ติดบนผ้า และนาไปแช่ในหลอดทดลองที่มีสารละลายทั้ง 4 ชนิด
ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีจากนั้นนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV spectrophotometry
( UV 1800 ,SHIMADZU) โดยสแกนความยาวคลื่นตั้งแต่ 200-800 นาโนเมตร ใช้สารละลายชนิดนั้นเป็นสารมาตรฐาน
(blank) และทาการวิเคราะห์ผ้าทั้ง 2 ชนิดที่ปราศจากหยดเลือดใน สารละลายทั้ง 4 ชนิดเพื่อใช้เป็นพีคมาตรฐานเพื่อนาไป
เปรียบเทียบหลังการวิเคราะห์คราบเลือดบนผ้าที่ระยะเวลาต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 (ก) จากนั้นทาการบันทึกผลการชิฟ
สเปกตรัมช่วงสีน้าเงิน (blue spectral shift ) ของพีคของฮีโมโกลบิน (max ) ที่ปรากฏของแต่ละตัวอย่างดังแสดงใน
ภาพที่ 1 (ข) โดยอ้างอิงเทียบกับพีคฮีโมโกลบินงานวิจัยของ (Hanson & Ballantyne, 2010)
ผลการวิจัย
เมื่อทาการละลายคราบเลือดบนผ้า และนาไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV -VIS spectrophotometry พบว่า
สารละลายทั้ง 4 ชนิด สามารถละลายคราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้ายได้ เนื่องมาจากคุณสมบัติของสารละลาย 4
ชนิด ที่มีคุณสมบัติควบคุมการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-เบส (pH) (buffer) สามารถให้และรับอิเล็กตรอนแก่
คราบเลือดได้เพราะคราบเลือดประกอบด้วย ฮีโมโกลบินและโปรตีนต่างๆ ที่คงอยู่ในสภาพความเป็นกรดเบสหรือสภาวะ
ของสารละลายที่เหมาะสม เมื่อถูกละลายด้วยสารละลายที่มีค่าความเป็นกรด-เบส หรือสภาวะของสารละลายที่เหมาะสม
จึงสามารถละลายคราบเลือดได้จากผลการทดลอง พบสารละลาย 1 ชนิด ที่ไม่ตอบสนองต่อการตรวจประมาณอายุของ
คราบเลือดได้คือ Drabkin’s reagent เนื่องมาจากในสารละลาย Drabkin ‘s reagent ประกอบไปด้วย สารโพแทสเซียม
เฟอริกไซด์ยาไนด์ (potassium ferricyanide) สารโพแทสเซียมไซยาไนด์(potassium cyanide)และโซเดียมไบคาร์บอเนต
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(sodium bicarbonate) เมื่อละลายคราบเลือดที่มีองค์ประกอบหลักเป็นฮีโมโกลบินจึงปฏิกิริยากับสารเฟอริกไซยาไนด์
(ferricyanide) เกิดเป็นสารเมทฮีโมโกลบินซึ่งทาปฺฏิกิริยาต่อเนื่องกับ โซยาไนด์ไอออน (cyanide ion) เกิดเป็น ไซยาไนด์
เมทฮีโมโกลบิน (cynomethemoglobin) จึงไม่ปรากฏพีคของฮีโมโกลบินและทาให้ไม่เกิดการชิฟ (blue spectral shift)
ของพีคฮีโมโกลบินเมื่อระยะเวลาเพิ่มขึ้น จากการศึกษาในครั้งนี้มี 3 สารละลายที่สามารถตรวจประมาณอายุของคราบ
เลือดได้ คือ NaCl 0.9%, 0.1 M Tris-HCl pH 8 และ 0.1 M Tris-EDTA pH8 โดยพบการลดลงของพีคบลูชิฟ (blue
spectral shift ) ฮีโมโกลบินเมื่อระยะเวลาอายุคราบเลือดเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 ,4 และตารางที่ 1,2 สารละลาย
NaCl 0.9% สามารถละลายคราบเลือดได้ เนื่องจาก สารละลาย NaCl 0.9% เป็นสารละลายที่ประกอบด้วยธาตุที่เป็น
โลหะ (Na+) ผสมกับคลอไรด์ (Cl-) เมื่อละลายน้าจึงมีคุณสมบัติเป็นกลาง และความเข้มข้นที่เหมาะสมกับสารจาพวก
โปรตีน สารละลาย 0.1 M Tris-HCl pH 8 และ0.1 M Tris-EDTA pH 8 สามารถละลายคราบเลือดได้เนื่องจากมี
คุณสมบัติ เป็นสารละลายบัฟเฟอร์ ทาหน้าทีร่ ักษาความเป็นกรด-เบส ในสภาวะนั้นๆไว้ จึงทาให้รักษาสภาพฮีโมโกลบิ นใน
คราบเลือดไว้ได้เมื่อละลายคราบเลือดจากผ้า จากผลการทดลอง พบค่าการชิฟของพีคฮีโมโกลบินของผ้าทั้งสองชนิดให้การ
ชิฟของพีคฮีโมโกลบินที่แตกต่างกัน โดยคราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์ ในสารละลายทั้ง 3 ชนิด ที่สามารถละลายคราบ
เลือดได้ สามารถประมาณอายุของคราบเลือดได้สูงสุดที่ระยะเวลา 15 วัน ซึ่งแตกต่างจากคราบเลือดบนผ้าฝ้ายสามารถ
ประมาณอายุของคราบเลือดได้ที่ระยะเวลา 12 วัน ซึ่งน้อยกว่าคราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2
เนื่องจากคุณสมบัติข องผ้าที่แตกต่างกัน ผ้าโพลีเอสเตอร์เ ป็นผ้าที่มีองค์ประกอบของเส้นใยที่เป็น ผ้าฝ้าย และเส้นใย
สังเคราะห์จึงทาให้รักษาคราบเลือดบนผ้าได้ดีกว่าผ้าฝ้ายที่มีองค์ประกอบเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่สามารถระบายอากาศได้ดี
แห้งเร็ว จึงทาให้คราบเลือดที่ติดบนผ้าฝ้ายสลายตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างของฮีโมโกลบินได้เร็วกว่า
คราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์ ผลการละลายคราบเลือดบนผ้าฝ้ายด้วยสารละลาย 0.1M Tris-HCl pH8 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Hanson and Ballantyne ดังภาพที่ 2 โดยการชิฟของพีคคลื่นสีน้าเงิน (blue spectral shift ) พบค่า
ความยาวคลื่นสูงสุดที่ max=412 nm และมีแนวโน้มลดลงถึง 12 วัน ที่ความยาวคลื่นสุด max = 405.5 nm แต่
สาหรับงานวิจัยของ Hanson and Ballantyne ตรวจพบได้ที่ max = 409 nm ซึ่งมีค่าสูงกว่าของงานวิจัยนี้ เนื่องจาก
งานวิจัยนี้ทาที่อุณหภูมิ 35- 40 องศาเซลเซียล ซึ่งเป็นฤดูร้อนในประเทศไทย จึงส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ฮีโมโกลบินเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียล การชิฟของพีคฮีโมโกลบิน (blue spectral shift ) ของคราบ
เลือดในสารละลายทั้ง 3 ชนิด เกิดขึ้นจาก ฮีโมโกลบิน เป็นโปรตีนเมื่อสัมผัสกับอากาศ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เกิดการ
เสียสภาพของโปรตีนในโครงสร้างฮีโมโกลบินมีการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มฮีม (heme) ศูนย์กลางในโครงสร้างฮีโมโกลบินทา
ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศแล้วเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นโครงสร้างฮีโมโกลบินชนิดอื่น พร้อมแสดงลักษณะทาง
กายภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 5 (Bremmer & Alders,2010) เมื่อนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เทคนิค UV -VIS spectrophotometry การตรวจวัดจึงได้การชิฟของพีคฮีโมโกลบิน (blue spectral shift ) ที่ตาแหน่ง
ความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาอายุของคราบเลือดดัง ตารางที่1และ 2 สาหรับงานวิจัยนี้
ทาการศึกษา 3 ซ้า แต่เป็นการตรวจวัดในเชิงคุณภาพ โดยวัดจากค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด (max ) ของพีคฮีโมโกลบินใน
คราบเลือดซึ่งผลการตรวจวัดได้ค่าดูดกลืนแสงสูงสุดที่ตาแหน่งเดียวกันทุกครั้งเมื่อวัดจาก ชนิดตัวทาละลาย ชนิดผ้า และ
เวลา ที่สภาวะเดียวกัน จึงถือว่าไม่เกิดการเบี่ยงเบน หรือมีความความคลาดเคลื่อนทางสถติ
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411.5 nm

340 nm

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 (ก) การดูดกลืนแสงสูงสุด (max) ของผ้าฝ้ายในสารละลาย NaCl 0.9% จานวน 3 ซ้า
(ข) การดุดกลืนแสงของฮีโมโกลบินในคราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์ในสารละลาย NaCl 0.9% ที่เวลา 1 ชั่วโมง
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ภาพที่ 2 การชิพ (blue spectral shift) ของพีคของฮีโมโกลบิน (max=412nm) ของคราบเลือดสดและคราบเลือดที่
ระยะเวลา 1 ปี ละลายด้วย 0.2 M Tris-HCl pH 8

ภาพที่ 3 การชิฟ (blue spectral shift) ของพีคฮีโมโกลบินของคราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์ในสารละลาย 4
ชนิดที่เวลา1ชม.-30 วัน
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ภาพที่ 4 การชิพ (blue spectral shift) ของพีคฮีโมโกลบินของคราบเลือดบนผ้าฝ้ายในสารละลาย 4 ชนิด ที่
เวลา1ชั่วโมง-30วัน

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกลบินในคราบเลือด

ตารางที่ 1
ความยาวคลื่นสูงสุด (max) ของคราบเลือดบนผ้าโพลีเอสเตอร์ในสารละลาย 4 ชนิด (NaCl 0.9 % , 0.1M Tris-HCl
(pH8), 0.1M Tris-EDTA (pH8) , Drabkin’s reagent )

ผ้าโพลีเอสเตอร์
เวลา

ตัวทาละลาย/ความยาวคลื่นสูงสุด (nm)
NaCl 0.9%

0.1 M Tris-HCl pH 8

0.1 M Tris-EDTA pH 8

Drabkin ‘s reagen

1ชม.

411

412

413

420

6ชม.

410

411

411.5

419

12ชม.

408.5

410

410.5

419

24ชม.

408

409.5

410

421

3วัน

407.5

408.5

409

418

6วัน

407

408

408.5

418

9วัน

406

408

407.5

418

12วัน

406

407.5

407

418
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15วัน

405.5

407.5

407

418.5

18วัน

405.5

407.5

406.5

419

21วัน

405.5

407

406.5

417

24วัน

405.5

407

406.5

418

27วัน

405.5

407

406.5

419

30วัน

405.5

407

406.5

420

ตารางที่ 2
ความยาวคลื่นสูงสุด( max) ของคราบเลือดบนผ้าฝ้ายในสารละลาย 4 ชนิด (NaCl 0.9 % , 0.1M Tris-HCl (pH8),
0.1M Tris-EDTA (pH8) , Drabkin’s reagent )

ผ้าฝ้าย
เวลา

ตัวทาละลาย/ความยาวคลื่นสูงสุด (nm)
NaCl 0.9%

0.1 M Tris-HCl pH 8

0.1 M Tris-EDTA pH 8

Drabkin 's reagen

1 ชม.

411.5

412.5

413

418.5

6 ชม.

410

411

412

417.5

12 ชม.

407.5

410.5

409.5

419

24 ชม.

407

409.5

409

419

3วัน

406.5

408.5

408

419

6วัน

406

408

407.5

418

9วัน

406

407.5

407.5

418

12วัน

405.5

407.5

407

419

15วัน

405.5

407

406.5

418.5

18วัน

405.5

407

406.5

419

21วัน

405.5

407

406.5

418.5

24วัน

405.5

407

406.5

419

27วัน

405.5

407

406.5

419

30วัน

405.5

407

406.5

419
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสารละลาย 4 ชนิด สามารถใช้ได้ 3 ชนิดคือ1.NaCl 0.9%2.0.1 MTris-HCl pH 8 3. 0.1MTrisEDTA

pH8 น ามาใช้ ล ะลายคราบเลื อ ดบนผ้ า เพื่ อ ใช้ ป ระมาณอายุ ข องคราบเลื อ ดด้ ว ยเทคนิ ค UV-VIS

spectrophotometryการศึกษาโดยใช้เครื่อง UV -VIS Spectrophotometry เพื่อต้องการตอบสนองความคุ้มค่าของ
เครื่องมือซึ่ง มีประจาใน โรงพยาบาลระดับอาเภอ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และถือเป็นการวิจัย
การประมาณอายุของคราบเลือดที่เหมาะสมกับงานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย สารละลายที่ ดีและควรค่าแก่การ
สนับสนุนให้ใช้งานคือ NaCl 0.9% เนื่องจากพบการตรวจวัดการชิฟ (blue spectral shift) ของพีคของฮีโมโกลบินที่ 411
นาโนเมตรที่เ วลา 1 ชม.ซึ่งมีค่าใกล้เ คียงกับพีคฮีโ มโกลบินของ (Hanson & Ballantyne,2010) ที่เ วลา 15 นาที
(max=412nm) และค่าความยาวคลื่นของพีคฮีโมโกลบินมีค่าการชิฟ (blue spectral shift) ลดลงเรื่อยๆเมื่อระยะเวลา
อายุของคราบเลือดเพิ่มขึ้นและสามารถตรวจวัดได้ถึง 15 วันบนผ้าโพลีเอสเตอร์ และ 12 วันบนผ้าฝ้าย ประกอบกับเป็น
สารละลายที่เตรียมขึ้นได้ง่าย และราคาไม่แพง
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาผ้าชนิดอื่น และ สภาพแวดล้อมต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่อไป
เอกสารอ้างอิง
1.Bio-Rad Laboratories. (2011). Buffer Formulations, Retrieved

from http://www.bio-

rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/Bulletin_6199.pdf
2. Bremmer,R.& Alders, M.(2010). Reflectance spectroscopy for recognition and age determination of
bloodstain. [Power Point slides]. Retrieved from http://www.slideshare.net/rolfok/ageing-bloodstains.
3. Delloyd's Lab. (2016) Prepartuion of pH buffer solution, Retrieved from
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with the age (Time Since Deposition) of Dried bloodstains, PLoS One,5(9), e12830.
5.Inoue H, Takabe F, Iwasa M, Maeno Y, Seko Y (1992) A new marker for estimation of bloodstain
age by high performance liquid chromatography, Forensic Sci Int,57, 17–27.
6. Method of Haemoglobin Estimation.(2016). [Power Point slides]. Retrieved from
http://www.slideshare.net/SheHej/hb-estimation
7. Peisach. J., Blumberg. W.E., Wittenberg. B.A., Wittenberg. J.B. and Kampa. L., (1969), Hemoglobin A:
an Electron Paramagnetic Resonance Stuuddy of the Effects of Interchain Contacts on the

931

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Heme Symmetry of high-spin and low-spin derivatives of ferric alpha chains, The National
Academy of Sciences of the United States of America ,63, 934-939.
8. Strasser.S,Zink.A,(2007). Age determination of blood sport in forensic medicine by force
spectroscopy, Forensic Science International,170, 8-14.

932

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ปริมาณโลหะหนักในพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
HEAVY METALS FROM PLANTS AND ANIMALS IN ELECTRONIC WASTE AREAS IN KHANG
CHAI DISTRICT KALASIN PROVINCE
Chareeya Sompho1 and Rachadaporn Benchawattananon2
1

Master of Science Thesis in Forensic Science, Graduated student, Khon Kaen University
Forensic Science Department, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002 Thailand
Tel:0988259856 ; email address: chareeya.s@kkumail.com

2

บทคัดย่อ
การหาปริมาณของโลหะหนัก (As, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Pd และ Hg) ที่สะสมในพืชและสัตว์ในเขตพื้นที่ทิ้งขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก ICP-OES และ เครื่อง
วิเคราะห์ปรอทอัตโนมัติ พบว่ามีปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนักที่เกินมาตรฐานในใบย่านาง (Pb 2.299 mg/kg และ Hg
0.06638 mg/kg), ผลมะละกอ (Cd 2.3419 mg/kg, Pb 3.5511 mg/kg และ Hg 0.08604 mg/kg), ผักบุ้ง (Pb 7.221
mg/kg), กระถิน1 (Pb 4.716 mg/kg), กระถิน2 (Pb 2.2434 mg/kg และ Hg 0.34137 mg/kg), ตะไคร้ (Hg 0.61993
mg/kg), ผลมะเขือ1 (Pb 2.6404 mg/kg และ Hg 0.70151 mg/kg), ผลมะเขือ2 (Hg 0.12399 mg/kg) และต้นกล้าข้าว
(Cr 3.214 mg/kg, Cd 2.5022 mg/kg, Pb 48.8444 mg/kg และ Hg 0.1092 mg/kg) ในตัวอย่างสัตว์พบค่าที่เกิน
มาตรฐานในปลาหมอ (Pb 1.813 mg/kg), หอยเชอร์รี่ (Pb 14.395 mg/kg, Cu 125.400 mg/kg และ Zn 433.461
mg/kg), จิ้งหรีด (Cu 22.523 mg/kg และ Zn 141.248 mg/kg) และแมลงตับเต่า (Pb 2.111 mg/kg) ซึ่งค่าที่พบนั้นเกิน
กว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข โดยค่าที่ตรวจพบเมื่อได้รับติดต่อกันเป็นเวลานานจะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทิ้งขยะโดยตรง
คาสาคัญ ; โลหะหนัก, ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ,พืชและสัตว์,กาฬสินธุ์
ABSTRACT
This study presents heavy metal (As, Cd, Cr, Ni, Cu, Zn, Pd and Hg) contamination in plants
and animals surveying at e-waste Khong Chai District, Kalasin Province. ICP-OES and Mercury Analyzer
were used to analyze that heavy metal contamination.The results indicate the concentrations of heavy
metals that exceed the standard in plants are as follows in Tiliacora triandry (Pb 2.299 mg/kg and Hg
0.06638 mg/kg), Carica papaya L.(Cd 2.3419 mg/kg, Pb 3.5511mg/kg and Hg 0.08604 mg/kg), Ipomoea
aquatic (Pb 7.221 mg/kg), Leucaena leucocepphala(I) (Pb 4.716 mg/kg), Leucaena leucocepphala(II) ( Pb
2.2434 mg/kg and Hg 0.34137 mg/kg), Cymbopogon citrates (Hg 0.61993 mg/kg), Solanum melongene L.(I)
(Pb 2.6404 mg/kg and Hg 0.70151 mg/kg), Solanum melongene L.(II) (Hg 0.12399 mg/kg) and Oryza sativa
seedling(Cr 3.214 mg/kg, Cd 2.5022 mg/kg, Pb 48.8444 mg/kg and Hg 0.1092 mg/kg). The concentrations of
heavy metals exceed in animal are as follows in Anabas testudineus (Pb 1.813 mg/kg), Pomacea
canaliculata (Pb 14.395 mg/kg, Cu 125.400 mg/kg and Zn 433.461 mg/kg), Gryllidae (Cu 22.523 mg/kg and

933

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

Zn 141.248 mg/kg) and Cybister limbatus Fabricius (Pb 2.111 mg/kg).These exceeding standard
concentration of heavy metal will affect to health of citizen whom have received in a long time at this
areas directly. The common values that exceed acceptable standards based Ministry of Public Health
Thailand.
Key word: heavy metals , e -waste , plants and animals, Kalasin

Introductions
The research study about contamination from electrical waste into the environmental and had
effect to the human. The effect from e-waste is increasing and both aquatic life and the environment,
these problems cause pollution and affect the health of the population lives in the area. Electronic waste
contains toxic heavy metals such as mercury, arsenic, lead, copper, cadmium etc.The heavy metal band
which is classified as highly toxic and decays naturally hard, if you accumulate a long period will cause
the disorder of the body, causing a serious disease that is difficult to treat diseases such as muscular
weakness, skin diseases, gastrointestinal, respiratory system, including the nervous system. In addition to
direct exposure ,it also found that the water, plant and animal is another reason for the accumulated
toxins in the body. China studied on environmental effects of heavy metals from the e-waste recycling it
show that high metallic concentrations form uncontrolled processing of e-waste in the surrounding air,
dust, soils, sediments and plants (Song Q. and Jinhui Li.,2014). In 2015, China studies on body burdens
and human health effects of heavy metals from the major e-waste recycling sites in China form 5 tissue
samples found also caused negative health outcomes, especially in neonates and children (Song Q. and
Jinhui Li.,2015). In 2015, was study about the guideline management of the electrical waste recycling area.
Their survey results from Kalasin government organization and take a blood sample for health risk
assessment, and conduct the guide line of reclamation process and recovery procedure finally public
hearings provide, the data were show effect of WEEE on health Skin itching 100% and Headache /
Migraine 95.3% (Doolgindachbaporn T. et.al.in press,2015). This research has focused on the determination
of heavy metal accumulation in plants and animals form the area of electronic waste in Khong Chai
district Kalasin because there are a lot of business from electronic waste to make sorting demolition
consisting of more than 760 tons per month had 20 tons per month of no recycle waste . Detection of
harmful substances in 21 humans blood ,the ery important found children 1years and 6 months
detected Pb in blood 13.2 microgram/deciliter which standard must be < 10 microgram/deciliter and
others their affect on air pollution, leachate wastewater, surface and ground water contamination, land
use and ecological damage, health risk and socio-economic impact (Asia Foundation, 2009).
Toxic metals are in the foods, water, soil and the air presence of harmful agent in the
environment from electrical waste recycling area. This research aims to determine the amounts of heavy
metals 8 types of arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn), lead (Pd)
and mercury (Hg) of plants and animals find the level dangerous metals for promoting people and
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protect the population living in the area not to be eaten and was aware of the toxicity of heavy metals
accumulated in the plants and animals.
2. Materials and methods
2.1 Samples from E-waste area
We collected randomly the plants and animals from the electrical waste recycling area at Khong
Chai District Kalasin Province 2 kilometer around area.Used 11 samples of plants were Tiliacora triandry,
Carica papaya L., Ipomoea aquatic, Leucaena leucocepphala(I), Leucaena leucocepphala(II),
Azadirachta indica, Cymbopogon citrates, Coccinia grandis, Solanum melongene L.(I),Solanum
melongene L.(II) and Oryza sativa seedling. 5 samples of animal had Anabas testudineus, Pomacea
canaliculata, Gryllidae, Cybister limbatus Fabricius and Sayarmia spp.
2.2 Determinations heavy metals by ICP-OES
Preparation of standard solution
5 ml from standard solutions 100 mg/L pipette into 50 ml volumetric flask to final volume with
Deionization water. Then dilute standard solution form 10 mg/L to 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, and 10 mg/L with
Deionization water for calibration cave.
Preparation of Samples
Dried samples at 70 oc one week and pound samples for digests. About 0.25 g into the
digested tube added 65% Nitric Acid 4 ml for plants and 6 ml for animals were digested by Microwave
digestion. Then filtration samples with Whatman filter paper No. 42 diluted with Deionization water to
final volume 50 ml into volumetric flask separately and analyzed by ICP-OES.
2.3 Detections mercury by automatic Mercury Analyzer
Preparation of standard solution
100 µl from standard solutions 1000 mg/L pipette into 100 ml volumetric flask to final volume
with Deionization water. Dilute standard solution from 1 mg/L to 20, 40, 60, 80, 120, 160 and 200 µg/L for
make calibration cave.
Preparation of Samples
0.25 g samples into the boat for detected Hg by Automatic Mercury Analyzer.Samples
preparation followed manual – added additive M cover the boat and weight sample ~0.25 g cover
additive M, added additive B cover the boat and cover additive M to the last~ Instrumental operating
parameters was temperature 860 oc flow rate 0.5 L/min air pump and washed by buffer pH 7.0.
3. Results and discussion
3.1 Analysis of heavy metal contamination in the plant.
Analysis of heavy metals in plants, the results show the concentrations of heavy metals were
found in Tiliacora triandry ( Cd 0.3513 mg/kg, Ni 0.9247 mg/kg, Pb 2.299 mg/kg, Cu 32.4955 mg/kg, Zn
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42.1883 mg/kg and Hg 0.06638 mg/kg), Carica papaya L.(Cr 0.1348 mg/kg, Cd 2.3419 mg/kg, Ni 1.5409
mg/kg, Pb 3.5511mg/kg, Cu 49.7715 mg/kg, Zn 64.4157 mg/kg and Hg 0.08604 mg/kg), Ipomoea aquatic (Cr
1.1409 mg/kg, Cd 0.4695 mg/kg, Ni 1.4434 mg/kg, Pb 7.221 mg/kg, Cu 62.7021 mg/kg and Zn 87.9316
mg/kg), Leucaena leucocepphala(I) (Cd 1.4117 mg/kg, Ni 4.2914 mg/kg, Pb 4.716 mg/kg, Cu 53.518 mg/kg
and Zn 78.9673 mg/kg), Leucaena leucocepphala(II) (Cd 0.6515 mg/kg, Ni 3.6204 mg/kg, Pb 2.2434 mg/kg,
Cu 47.9804 mg/kg, Zn 56.6861 mg/kg and Hg 0.34137 mg/kg ), Azadirachta indica(Cd 0.8153 mg/kg, Ni
1.1867 mg/kg, Pb 0.1269 mg/kg, Cu 36.8347 mg/kg, Zn 53.4199 mg/kg and Hg 0.01859 mg/kg) ,
Cymbopogon citrates (Cd 1.5506 mg/kg, Ni 2.9276 mg/kg, Cu 58.7874 mg/kg, Zn 81.6338 mg/kg and Hg
0.61993 mg/kg), Coccinia grandis ( Cr 0.6146 mg/kg, Cd 0.1002 mg/kg, Ni 1.6019 mg/kg, Cu 52.062 mg/kg,
Zn 92.0953 mg/kg and Hg 0.01649 mg/kg), Solanum melongene L.(I) (Cd 1.5317 mg/kg, Pb 2.6404 mg/kg,
Cu 56.7116 mg/kg, Zn 63.6941 mg/kg and Hg 0.70151 mg/kg), Solanum melongene L.(II)( Cd 0.604 mg/kg,
Cu 48.1073 mg/kg, Zn 97.8221 mg/kg and Hg 0.12399 mg/kg) and Oryza sativa seedling(Cr 3.214 mg/kg,
Cd 2.5022 mg/kg, Ni 2.0501 mg/kg, Pb 48.8444 mg/kg, Cu 277.368 mg/kg, Zn 413.3205 mg/kg and Hg
0.1092 mg/kg). However, the factors of contamination values of heavy metal absorbtion in plants.The
comparison between the experimental results and the standard announced by the Public Health present
that the concentrations of heavy metals that exceed the standard are as follows, Tiliacora triandry (Pb
2.299 mg/kg, Cu 32.4955 mg/kg and Hg 0.06638 mg/kg), Carica papaya L.(Cd 2.3419 mg/kg, Pb
3.5511mg/kg, Cu 49.7715 mg/kg and Hg 0.08604 mg/kg), Ipomoea aquatic (Pb 7.221 mg/kg and Cu 62.7021
mg/kg), Leucaena leucocepphala(I) ( Pb 4.716 mg/kg and Cu 53.518 mg/kg), Leucaena leucocepphala(II)
( Pb 2.2434 mg/kg, Cu 47.9804 mg/kg and Hg 0.34137 mg/kg), Azadirachta indica(Cu 36.8347 mg/kg),
Cymbopogon citrates (Cu 58.7874 mg/kg and Hg 0.61993 mg/kg), Coccinia grandis Cu 52.062 mg/kg),
Solanum melongene L.(I) (Pb 2.6404 mg/kg, Cu 56.7116 mg/kg and Hg 0.70151 mg/kg), Solanum
melongene L.(II)(Cu 48.1073 mg/kg and Hg 0.12399 mg/kg) and Oryza sativa seedling(Cr 3.214 mg/kg, Cd
2.5022 mg/kg, Pb 48.8444 mg/kg, Cu 277.368 mg/kg, Zn 413.3205 mg/kg and Hg 0.1092 mg/kg), which is
consistent with the research of Jianjie Fu. et.al found 10 of heavy metals that exceed the standards of
the Oryza sativa L. Rice in the area of electronic waste in China and affect the health of people
in the space when the rice to eat.In Eastern Ethiopia, found that the accumulation of heavy metals in
concentrations that exceed the standards of the vegetables that thrive in water that is contaminated with
heavy metals (Deribachew et.al.2015).The studied show the plants in areas contaminated with heavy
metals to accumulate a toxic heavy metal that can harm both people and animals
3.2 Analysis of heavy metal contaminated animals.
The samples of animal were analyzed the results show the concentrations of heavy metals were
found in Anabas testudineus (Ni 0.777 mg/kg, Pb 1.813 mg/kg, Cu 1.036 mg/kg and Zn 69.430 mg/kg),
Pomacea canaliculata (Cd 1.919 mg/kg, Ni 4.798 mg/kg, Pb 14.395 mg/kg, Cu 125.400 mg/kg and Zn
433.461 mg/kg), Gryllidae (Cu 22.523 mg/kg and Zn 141.248 mg/kg), Cybister limbatus Fabricius (Ni 0.603
mg/kg, Pb 2.111 mg/kg, Cu 9.349 mg/kg and Zn 61.218 mg/kg) and Sayarmia spp (Ni 1.398 mg/kg, Cu
14.541 mg/kg and Zn 87.248 mg/kg). In addition, the factors that affect to contamination values of heavy
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metal in animal are animal life and duration of exposure. Then we compared the experimental results
with the standard announced by the Public Health. We found that the concentrations of heavy metals
that exceed the standard in animal specimens are Anabas testudineus (Pb 1.813 mg/kg), Pomacea
canaliculata (Pb 14.395 mg/kg, Cu 125.400 mg/kg and Zn 433.461 mg/kg), Gryllidae (Cu 22.523 mg/kg and
Zn 141.248 mg/kg), Cybister limbatus Fabricius(Pb 2.111 mg/kg), which is consistent with the research in
Tokat, Turkey. Mustafa Tuzen found that the accumulation of heavy metals in fish, them lived in river is
contaminated with heavy metals that exceed the standards of the WHO (Mustafa T. 2003). In 2015
Doolgindachbaporn T. et.al found that the accumulation of lead in high amounts in Pomacea
canaliculata. In the area of electronic waste which holds that people in the area may cause cumulative
intake and risk of repeated diseases caused by heavy metals.
Table 1. The table show the standards based of concentration of heavy metal.
Heavy metals
Cu
Ni
As
Zn
Hg (total Hg)
Cd
Cr
Pb

Standards based (mg/kg)
20
0
2
100
0.02
2
2
1

Table 1. the table show the standards based of concentration of heavy metals in plants
and animals to eat by Ministry of Public Health Thailand (2009)
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Tabel. 2 Show the concentrations of heavy metals from vegetables and animals (mg/kg)
Sample
Vegetables
Tiliacora triandry
Carica papaya L.
Ipomoea aquatic
Leucaena leucocepphala(I)
Leucaena leucocepphala(II)
Azadirachta indica
Cymbopogon citratus
Coccinia grandis
Solanum melongene L.(I)
Solanum melongene L.(II)
Oryza sativa seedling
Animals
Anabas testudineus
Pomacea canaliculata
Gryllidae
Cybister limbatus Fabricius
Sayarmia spp

As

Cr

Cd

Ni

Pb

Cu

Zn

Hg

P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
0.1348
1.1409
ND
ND
ND
ND
0.6146
ND
ND
3.2140*

0.3513
2.3419*
0.4695
1.4117
0.6515
0.8153
1.5506
0.1002
1.5317
0.6040
2.5022*

0.9247
1.5409
1.4434
4.2914
3.6204
1.1867
2.9276
1.6019
ND
ND
2.0501

2.2990*
3.5511*
7.2210*
4.7160*
2.2434*
0.1269
ND
ND
2.6404*
ND
48.8444*

32.4955*
49.7715*
62.7021*
53.5180*
47.9804*
36.8347*
58.7874*
52.0620*
56.7116*
48.1073*
277.3680*

42.1883
64.4157
87.9316
78.9673
56.6861
53.4199
81.6338
92.0953
63.6941
97.8221
413.3205*

0.06638*
0.08604*
ND
ND
0.34137*
0.01859
0.61993*
0.01649
0.70151*
0.12399*
0.1092*

A-1
A-2
A-3
A-4
A-5

ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND

ND
1.919
ND
ND
ND

0.777
4.798
ND
0.603
1.398

1.813*
14.395*
ND
2.111*
ND

1.036
125.400*
22.523*
9.349
14.541

69.430
433.461*
141.248*
61.218
87.248

ND
ND
ND
ND
ND

*= Excess of standards based Ministry of Public Health (2009), ND= Non-Detect
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4. Conclusion
This paper studied metals are 8 types : Arsenic (As), cadmium (Cd), Chromium (Cr), Nickel (Ni),
Copper (Cu), Zinc (Zn), Lead (Pb) and Mercury (Hg) of heavy metal contamination in plants and animals at
e-waste in Khong Chai District, Kalasin Province. The samples were digested by Microwaves. ICP-OES and
Mercury Analyzer were used to analyze that heavy metal contamination. The results indicate the
concentrations of heavy metals exceed the standard in plants are as follows Tiliacora triandry (Pb 2.299
mg/kg, Cu 32.4955 mg/kg and Hg 0.06638 mg/kg), Carica papaya L.(Cd 2.3419 mg/kg, Pb 3.5511mg/kg, Cu
49.7715 mg/kg and Hg 0.08604 mg/kg), Ipomoea aquatic (Pb 7.221 mg/kg and Cu 62.7021 mg/kg),
Leucaena leucocepphala(I) ( Pb 4.716 mg/kg and Cu 53.518 mg/kg), Leucaena leucocepphala(II) (Pb
2.2434 mg/kg, Cu 47.9804 mg/kg and Hg 0.34137 mg/kg), Azadirachta indica(Cu 36.8347 mg/kg),
Cymbopogon citrates (Cu 58.7874 mg/kg and Hg 0.61993 mg/kg), Coccinia grandis Cu 52.062 mg/kg),
Solanum melongene L.(I) (Pb 2.6404 mg/kg, Cu 56.7116 mg/kg and Hg 0.70151 mg/kg), Solanum
melongene L.(II)(Cu 48.1073 mg/kg and Hg 0.12399 mg/kg) and Oryza sativa seedling(Cr 3.214 mg/kg, Cd
2.5022 mg/kg, Pb 48.8444 mg/kg, Cu 277.368 mg/kg, Zn 413.3205 mg/kg and Hg 0.1092 mg/kg). In Animal
specimens Anabas testudineus (Pb 1.813 mg/kg), Pomacea canaliculata (Pb 14.395 mg/kg, Cu 125.400
mg/kg and Zn 433.461 mg/kg), Gryllidae (Cu 22.523 mg/kg and Zn 141.248 mg/kg), Cybister limbatus
Fabricius(Pb 2.111 mg/kg).These exceeding standard concentration of heavy metal will affect to health of
citizen whom have received in a long time at this areas directly. The common values that exceed
acceptable standards based Ministry of Public Health Thailand.
The concentrations of heavy metals showed that to know and be able to distinguish the basic.
That you should avoid eating anything to prevent poisoning indirectly caused by eating and reduce the
rate of death in areas. This research was also able to continue to sample different types of reporting or
analysis techniques precisely and clearly, and save more time. This is to help the people living in areas at
risk of poisoning.
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ฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของสารสกัดชนิดต่างๆทีม่ าจากเปลือกข้าวก่่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ด
Cancer chemopreventive activities of various extracts derived from hull of
purple rice (Oryza sativa L.) cv. Kum Doi Saket
อังคณา นิลน่าค่า และรวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
สาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
email address: rawiwan.wong@cmu.ac.th

บทคัดย่อ
เปลือกข้าวก่าเป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข้าว กลุ่มวิจัยของเราพบว่า เปลือกข้าวก่าทีสกัดด้วยกรดเมธานอล
นั้นมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์เมือทดสอบด้วยวิธีเอมส์ อย่างไรก็ตาม เมือทดสอบสารสกัดในหนูทดลองพบว่า
มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์และต้านมะเร็ง ดังนั้น งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ ของสารสกัด
ชนิดต่างๆทีมาจากเปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ดด้วยวิธีทดสอบเอมส์และศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ในตับหนูขาวด้วยวิธีไม
โครนิวเคลียส รวมถึงศึกษาผลของสารสกัดต่างๆจากเปลือกข้าวก่าต่อเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอม จากการศึกษาพบว่า สาร
สกัดหยาบและสารสกัดส่วนทีมีขั้ว มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA100 ทั้งภาวะที
มีและไม่มีเอนไซม์เป็นตัวกระตุ้น แต่ไม่ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ TA98 อย่างไรก็ตามสารสกัดทั้งหมดไม่มีฤทธิ์เหนียวน่า
การเกิดไมโครนิวเคลียสในตับหนูขาวเมือเทียบกับกลุ่มควบคุมลบ อีกทั้งยังพบว่า สารสกัดทั้งหมดยกเว้นส่วนเหลือสุดท้ายจาก
การสกัดมีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์จากอะฟลาทอกซินบีหนึงในแบคทีเรีย นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในส่วน
ทีมีความเป็นขั้วนั้น มีผลไปลดกัมมันตภาพเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ในระยะที 2 ดังนั้น
จึงสรุปได้ว่า สารสกัดชนิดต่างๆจากเปลือกข้าวก่าดอยสะเก็ดนั้นมีความปลอดภัยและมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งจากอะฟลาทอกซินบี
หนึง
ค่าส่าคัญ: เปลือกข้าวก่า ฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง อะฟลาทอกซินบีหนึง วิธีทดสอบเอมส์ วิธีทดสอบไมโครนิวเคลียสในตับ
Abstract
Purple rice hull is a by-product obtained during a rice-milling process. Our group found the
acidified methanolic extract of purple rice hull exhibited both mutagenicity and antimutagenicity in
Salmonella mutation assay. However, it presented anticlastogenicity and anticarcinogenicity in rats. This
research focused on the study of mutagenicity and antimutagenicity of various extracts derived from hull
of purple rice using Ames test and the study of mutagenicity of white rat liver by using micronucleus
assay. In addition, their effects on xenobiotic metabolizing enzymes were also studied. The crude acidified
methanol extract and its hydrophilic parts exhibited mutagenicity in Salmonella typhimurium strain TA100
under presence and absence metabolic activation conditions whereas they were not mutagenic in strain
TA98. However, all extracts did not induce a number of micronucleus when compared to a negative
control group. Additionally, all extracts with the exception of aqueous residue fraction revealed their
antimutagenicity against aflatoxin B1. The hydrophilic extracts of purple rice hull reduced the activities of
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phase I xenobiotic metabolism enzymes while they did not affect phase II enzymes. In summary, the
various extracts derived from purple rice hull of Kum Doi Saket are safe and possess cancer
chemopreventive activities.
Keywords: Purple rice hull, Cancer chemopreventive activities, Aflatoxin B1, Ames test, Liver micronucleus
assay
บทน่า
มะเร็งจัดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึงของประเทศไทย โดยมะเร็งตับจัดเป็นโรคมะเร็งทีพบมากเป็นอันดับต้นๆ
ของประเทศ ซึงมีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับสามในเพศชาย และเป็นอันดับเจ็ดในเพศหญิง (Attasara & Buasom, 2011) ปัจจัย
เสียงส่าคัญของการเกิดมะเร็งตับมีหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี การดืมสุรา การสูบบุหรี การได้รับ
สารอะฟลาทอกซินจากเชื้อรา โรคตับแข็ง และโรคตับอืนๆ เป็นต้น (El-Serag & Rudolph, 2007)
การรักษามะเร็งตับในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การปลูกถ่ายเปลียนตับ การฉายรังสี และการใช้ยาเคมี
บ่าบัด เป็นต้น (Johnson, 2005) แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อจ่ากัดในการรักษา เช่น การเกิดอาการข้างเคียง วิธีการรักษามี
ความจ่าเพาะต่อระยะการเกิดมะเร็ง รวมถึงมีค่าใช้จ่ายทีสูง แต่เนืองจากโรคมะเร็งนั้นสามารถป้องกันการเกิดได้ จึงท่าให้
นักวิจัยสนใจค้นคว้าหาสารต้านมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ต่างๆรวมทั้งสังเคราะห์สารทีมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับสารออก
ฤทธิ์ทีพบในพืชทีสามารถยับยั้งหรือป้องกันมะเร็งได้ โดยทีไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วย(Stagos et al., 2012; Bishayee et al.,
2012; Surh, 2003; Scott et al., 2009; Ling et al., 2012) สารต้านมะเร็งเหล่านี้อาจยับยั้งการเกิดมะเร็งได้โดยยับยั้ง
อนุมูลอิสระ เหนียวน่าเอนไซม์ก่าจัดสารพิษในเมแทบอลิซึมของสารก่อมะเร็ง ยับยั้งการกลายพันธุ์ ซึงเป็นสาเหตุเริมต้นชนิด
หนึงของการเกิดมะเร็ง และยับยั้งการเจริญลุกลามของเซลล์มะเร็งหรือกระตุ้นการท่าลายเซลล์มะเร็ง (Klaunig et al., 1999;
Kakizoe, 2003)
ข้าวก่าเป็นสายพันธุ์ข้าวชนิดหนึงทีเพาะปลูกในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะสีของ
เมล็ดข้าวเป็นสีม่วงด่าหรือสีแดงก่า มีสารอาหารส่าคัญ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ไฟเบอร์ วิตามินบี หนึง วิตามินบี
สอง แคลเซียม และเหล็ก (วนิดา และคณะ 2553) มีการศึกษาจ่านวนมากเกียวกับองค์ประกอบและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าว
ก่า พบว่าในข้าวก่ามีไซยานิดิน-3-กลูโคไซด์ซึงเป็นสารสีในกลุ่มแอนโธไซยานินในปริมาณสูง(เฉลิม และคณะ 2553) มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Hu et al., 2003) ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งตัว (Jang & Xu, 2009) ต้านทาน
โรคทีเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท (Thummayot et al.,2014) ป้องกันการเกิดโรคตับ (Hou et al.,2010) ต้าน
การเกิดภาวะเบาหวาน (Guo et al., 2008) และลดความเสียงในการเกิดมะเร็งล่าไส้ (Wongjaikam et al.,2014) นอกจากนี้
ยังพบว่าในข้าวก่ายังประกอบด้วยแกมมา-โอไรซานอลซึงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลและลดระดับ
น้่าตาลในเลือดได้ (เฉลิม และคณะ 2553) นอกจากประโยชน์จากเมล็ดข้าวก่าแล้วยังพบว่า เปลือกของข้าวก่าซึงเป็นของเหลือ
ทางการเกษตรทีมีปริมาณมากนั้นมีการน่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิง ปรับสภาพดิน ปรับความชื้นในคอกสัตว์
ใช้ในการท่าปุ๋ยหมัก หรือใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่า เปลือกของข้าวก่าบางชนิดประกอบ
ไปด้วยแอนโธไซยานิน และพบว่า เปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ก่าดอยสะเก็ดทีสกัดด้วยไดคลอโรมีเทนไม่มีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์
แต่มีฤทธิ์ยับยั้งการกลายพันธุ์เมือทดสอบด้วยวิธีเอมส์และมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดไมโครนิวเคลียสในตับหนูทีเหนียวน่าด้วยไดเอธิล
ไนโตรซามีน (Sankam et al.,2013) อีกทั้งจากการศึกษาทีผ่านมาพบว่า สารสกัดเปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ดด้วยตัว
ท่าละลายทีมีขั้วแตกต่างกันนั้น พบว่าเปลือกข้าวก่าทีสกัดด้วยกรดในเมธานอลมีสารประกอบฟลาโวนอยด์และแอนโธไซยานิน
สูง เมือท่าการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรีย Salmonella typhimurium พบว่า สารสกัด
นั้นมีทั้งฤทธิ์ก่อการกลายและฤทธิ์ต้านการกลาย แต่อย่างไรก็ตามเมือน่าสารสกัดหยาบดังกล่าวมาทดสอบความเป็นพิษ
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เฉียบพลันและพิษต่อสารพันธุกรรมในหนูทดลองพบว่ามีความปลอดภัย อีกทั้งยังพบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ยับยั้งการกลาย
พันธุ์และรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งตับในหนูทีได้รับสารก่อมะเร็ง (Punvittayagul, 2015)
ดังนั้น จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงท่าให้งานวิจัยนี้สนใจในการศึกษาถึงศักยภาพป้องกันมะเร็งของสารสกัดชนิด
ต่างๆของเปลือกข้าวก่าดอยสะเก็ด ทีเตรียมได้จากตัวท่าละลายทีมีขั้วต่างกัน เพือเป็นแนวทางและส่งเสริมในการพัฒนาของ
เหลือทางการเกษตรให้เป็นยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ซึงเป็นการเพิมมูลค่าของข้าวไทยรวมถึงการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่
ในธรรมชาติอย่างคุ้มค่าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาองค์ประกอบของสารพฤกษเคมีทส่ี าคัญในสารสกัดเปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ดทีเตรียมได้จาก
ตัวท่าละลายทีมีขั้วต่างกัน
2. เพือศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าโดยวิธีทดสอบของเอมส์
3. เพือศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าต่อการเกิดไมโครนิวเคลียสในตับหนู
4. เพือศึกษาผลของสารสกัดต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ในตับหนูขาวทีเกียวข้องกับกระบวนการก่าจัดสิง
แปลกปลอมในตับ
ระเบียบวิธีวิจัย
1. การเตรียมสารสกัดจากเปลือกข้าวก่า
เปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ดซึงได้รับมาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกน่ามาสกัดด้วยตัวท่า
ละลายเมธานอลทีมีกรดไฮโดรคลอลิก 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นกรองเก็บสารละลายทีได้จากการสกัดแล้ว
น่าไปกลันด้วยเครืองระเหยแห้ง (rotary evaporator) เพือกลันแยกตัวท่าละลายออกจากสารสกัด หยาบเปลือกข้าวก่า แล้ว
ท่าให้แห้งด้วยเครืองระเหิดแห้ง (lyophilizer) ซึงจะได้สารสกัดหยาบcrude acidified methanolic extract (CME) ออกมา
จากนั้นจึงน่าสารสกัด CME มาละลายด้วยตัวท่าละลายเมธานอลและเติมน้่ากลันลงไปในอัตราส่วน เมธานอล:น้่ากลัน เท่ากับ
1:1 แล้วจึงน่ามาสกัดแยกต่อด้วยตัวท่าละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอธิลอะซิเตต และบิวทานอล ตามล่าดับ โดยการสกัด
ด้วยตัวท่าละลายแต่ละชนิดนั้นจะท่าซ้่า 3 ครั้งเพือให้ได้สารสกัดในแต่ละส่วนออกมามากทีสุด การสกัดสารด้วยตัวท่าละลาย
ทั้ ง 4 ชนิ ด นั้ น จะได้ ส่ ว นสกั ด ออกมาทั้ งหมด 5 ส่ ว นคื อ สารสกั ด ส่ ว น Hexane partitioned fraction (HPF),
Dichloromethane partitioned fraction (DPF), Ethylacetate partitioned fraction (EPF), Butanol partitioned
fraction (BPF) และ Aqueous residue fraction (ARF) ตามล่าดับ จากนั้นจึงน่าสารสกัดส่วนต่างๆดังกล่าวนี้ไปท่าให้แห้ง
ด้วยเครืองระเหยแห้งและเครืองระเหิดแห้งตามล่าดับ เก็บสารสกัดทั้ง 6 ชนิดไว้ที -20º C เพือใช้ในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
2. การตรวจหาองค์ประกอบของสารพฤกษเคมีทีส่าคัญในสารสกัดเปลือกข้าวก่า
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ในสารสกัดหยาบและสารทีแยกได้บางส่วนจากเปลือกข้าวก่า ถูก
วิเคราะห์ด้วยวิธีFolin-Ciocalteu และวิธีaluminium chloride colorimetric ตามล่าดับ โดยน่าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที
ความยาวคลืน 765 และ 532 นาโนเมตรตามล่าดับ และมีสารมาตรฐานเป็น gallic acid และcatechin ตามล่าดับ (Sankam
et al., 2013) ส่วนปริมาณสารประกอบแอนโทไซยานินในสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าท่าการวิเคราะห์ด้วยวิธีpH-differential
และวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน520 และ 700 นาโนเมตร (Inácio et al., 2013) แล้วรายงานผลในหน่วยของ
มิลลิกรัมต่อสารสกัดแห้ง 100 กรัม
3. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรีย
3.1 การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรียด้วยวิธีเอมส์
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น่าสารสกัดหยาบและสารทีแยกได้บางส่วนจากเปลือกข้าวก่า ทีความเข้มข้น 0.1 1.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อเพลท
(แต่ละความเข้มข้นท่าซ้่า 3 เพลท) บ่มกับแบคทีเรีย Salmonella typhimuriumสายพันธุ์ TA98 หรือ TA100 ปริมาตร 100
ไมโครลิตร จากนั้นเติมสารผสมS9(ส่าหรับภาวะทดสอบทีมีเอนไซม์จากตับเป็นตัวกระตุ้นการออกฤทธิ์) หรือ โซเดียมฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ (ส่าหรับภาวะทดสอบทีปราศจากเอนไซม์จากตับเป็นตัวกระตุ้นการออกฤทธิ์) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร แล้วน่าไป
เขย่าเพือให้สารละลายต่างๆผสมให้เข้ากันทีอ่างน้่าอุณหภูมิ 37 º C เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นเติมTop Agar ทีมี HistidineBiotin 0.5 มิลลิโมลาร์ผสมอยู่ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อทีประกอบด้วยด้วย Bacto Agar, D-glucose และ Vogel salt โดย
มี Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็ น สารควบคุ ม ลบ (negative control) และมี สารก่ อกลายพั น ธุ์ คือ 2aminoanthracene (2-AA) และ 2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)-acrylamide (AF-2) เป็นสารควบคุมบวก (positive
control) ส่าหรับสภาวะทีมีเอนไซม์และไม่มีเอนไซม์กระตุ้นตามล่าดับ รอจนกระทัง Top Agar แข็งตัวจึงน่าแต่ละจานเลี้ยง
เชื้อทดสอบบ่มไว้ทีตู้อบอุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 48 ชัวโมง จากนั้นจึงนับจ่านวน revertant colony ทีเกิดขึ้นในแต่ละ
เพลท เพือน่ามาหาค่า Mutagenic Index (MI) ซึงเป็นค่าทีใช้ประเมินความสามารถของการเป็นสารก่อกลายพันธุ์ของสาร
โดยค่า MI น้อยกว่า 1.6 แสดงว่าสารตัวอย่างไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ค่า MI อยู่ในช่วง 1.7-1.9 แสดงว่าสารตัวอย่างอาจจะมี
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ และหากค่า MI มากกว่าเท่ากับ 2.0 แสดงว่าสารตัวอย่างมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ (Punvittayagul et al.,
2015)
3.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรียด้วยวิธีเอมส์
ผสมสารสกัดหยาบและสารทีแยกได้บางส่วนจากเปลือกข้าวก่าทีความเข้มข้นทีไม่มีพิษต่อแบคทีเรียกับสารก่อกลาย
พันธุ์ได้แก่ อะฟลาทอกซินบีหนึงในแบคทีเรีย Salmonella typhimuriumสายพันธุ์ TA98 หรือ TA100 (ท่าซ้่า 3 เพลท)
ซึงมีขั้นตอนการทดสอบตามวิธีทีได้กล่าวไว้ข้างต้น (Punvittayagul et al., 2015) โดยมี Dimethyl sulfoxide (DMSO) เป็น
สารควบคุมลบ (negative control) และมีสารก่อกลายพันธุ์รวมกับ DMSO เป็นสารควบคุมบวก (positive control) และบ่ม
ไว้ทีตู้อบอุณหภูมิ 37 ºC เป็นเวลา 48 ชัวโมง จากนั้นจึงนับจ่านวน revertant colony ทีเกิดขึ้นในแต่ละเพลทแล้วน่าไป
ค่านวณหาร้อยละของการยับยั้งเพือเป็นการประเมินความสามารถในการยับยั้งของสารสกัด โดยหากมีค่าร้อยละการยับยั้ง
น้อยกว่า-30% แสดงว่า สารมีฤทธิ์ร่วมในการก่อกลายพันธุ์ หากมีค่าในช่วง-30-30% แสดงว่า สารไม่มีฤทธิ์ต้านการก่อกลาย
พันธุ์ หากมีค่าในช่วง 31-50% แสดงว่า สารมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์อย่างอ่อน หากมีค่าในช่วง 51-70% แสดงว่า สารมี
ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ปานกลาง หากมีค่าในช่วง 71-90%แสดงว่า สารมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์แรง หรือหากมีค่า 91100% แสดงว่า สารทดสอบมีฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์แรงมาก (Inboot et al., 2012)
4. การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในหนูทดลอง
ใช้หนูพันธุ์ Wistarเพศผู้อายุ 3 สัปดาห์จ่านวน 42 ตัวซึงได้รับมาจากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
และงานวิจัยนี้ได้ผ่านการอนุมัติการขอจริยธรรมในสัตว์ทดลองโดยคณะกรรมการก่ากั บดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เลขทีอนุมัติ 14/2558) โดยหนูถูกแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว โดยกลุ่มที 1 เป็น
กลุ่มควบคุมลบ ได้รับตัวท่าละลาย 5%Tween-80 ในปริมาณ 4 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมน้่าหนักตัว กลุ่มที 2 ได้รับสารสกัด CME
ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้่าหนักตัว และกลุ่มที 3-7 ได้รับสารสกัด HPF, DPF, EPF, BPF และ ARF ตามล่าดับ
โดยความเข้มข้นของสารสกัดทีได้รับจะขึ้นกับร้อยละของสารสกัดทีแยกได้ (%yield) แต่ละส่วน หนูทุกตัวจะได้รับสารสกัด
ดังกล่าวนี้ ร่วมกับการได้รับอาหารและน้่าปกติในแต่ละวันเป็นระยะเวลา 28 วัน และวันที 29 ของการทดลอง หนูทุกตัวถูกตัด
ตับออกบางส่วน (partial hepatectomy) เพือเพิมจ่านวนการเจริญของเซลล์ทีกลายพันธุ์ ซึงตับทีถูกตัดออกมานั้นจะถูก
น่าไปเก็บไว้ เพือใช้วิเคราะห์กัมมันตภาพของเอนไซม์ต่อไป จากนั้นในวันที 33 ของการทดลองท่า Liver perfusion เพือเป็น
การแยกเซลล์ตับออกเป็นเซลล์เดียว แล้วท่าการนับไมโครนิวเคลียส ซึงเกิดจากการแตกหักของโครโมโซมหรือการเสียหายของ
ดีเอ็นเอ ส่งผลให้โครโมโซมส่วนทีแตกหักนี้ไม่ถูกดึงไปยังขั้วเซลล์ในขณะที เซลล์นั้นมีการแบ่งตัวในระยะแอนาเฟส ท่าให้เมือ
ผ่านระยะนี้ไปโครโมโซมทีแตกหักนี้จะถูกหุ้ม ด้วยเยือบางๆคล้ายนิวเคลียสปรากฏอยู่ในไซโตพลาซึม แต่มีขนาดทีเล็กกว่า
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นิวเคลียสปกติย้อมเซลล์ตับด้วย 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) แล้วนับจ่านวนไมโครนิวเคลียส และ mitotic
index ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ้นท์(Puatanachokchai et al., 1996)
5. การวัดกัมมันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 และ 2
ท่าการบดละเอียดตับหนูในการทดลองข้างต้น ใน homogenizing buffer ด้วยเครือง Homogenizer จากนั้นปั่น
เหวียงแยกทีความเร็วรอบ 14,000 rpm ที 4º C เป็นเวลา 20 นาที เก็บส่วนใสด้านบน (supernatant) ปั่นแยกไมโครโซม
และไซโตซอลด้วยเทคนิค differential centrifugation ทีความเร็ว 30,000 rpm อุณหภูมิ 4º C เป็นเวลา 60 นาที ส่วนใส
ด้านบน(supernatant) ทีแยกได้คือ ส่วนไซโตซอล น่าไปเก็บที -20º C และส่วนตะกอนด้านล่าง (pellet) คือ ส่วนไมโครโซม
น่าไปเก็บที -80º C วัดปริมาณโปรตีนของไมโครโซมและไซโทซอลด้วยวิธีของ Lowry (Lowry et al., 1951) ก่อนน่าไปวัดกัม
มันตภาพของเอนไซม์ โดยวิธี colorimetry
5.1 การวัดกัมมันตภาพของเอนไซม์ cytochrome P450 1A2 และ 3A2
cytochrome P450 1A2 และ 3A2 เป็นกลุ่มของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมระยะที1 ในตับหนูซึงมีหน้าทีหลัก
ในการกระตุ้นการเปลียนแปลงของสารแปลกปลอมโดยผ่านกระบวนการออกซิเดชัน การทดสอบกัมมันตภาพของเอนไซม์กลุ่ม
cytochrome P450 1A2 (CYP1A 2) ท่าโดยน่าส่วนไมโครโซมมาท่าปฏิกิริยากับ reaction mixture ทีมีmethoxyresorufin
เป็นองค์ประกอบ จากนั้นน่าไปบ่มที 37º C แล้วจึงตรวจวัดด้วยเครืองspectrofluorometerโดยมีวัดค่าความยาวคลืน
excitation ที 520 นาโนเมตร และ emission ที 590 นาโนเมตร ปฏิ กิ ริ ย าดั งกล่ า วเป็ น การเปลี ยนสารตั้ งต้ น
methoxyresorufin ให้เปลียนเป็นสารผลิตภัณฑ์ resorufin ซึงเป็นการน่าหมู่แอลคิลออก (dealkylation) ด้วยเอนไซม์ใน
กลุ่มนี้
การทดสอบกัมมันตภาพของเอนไซม์กลุ่ม cytochrome P450 3A2 (CYP3A 2) ท่าโดยน่าส่วนไมโครโซมมาท่า
ปฏิกิริยากับreaction mixture ทีมีerythromycin เป็นองค์ประกอบ จากนั้นน่าไปบ่มที 37º C เป็นเวลา 20 นาที ก่อนหยุด
ปฏิกิริยาด้วย trichloroacetic acid แล้วน่าไปปั่นเหวียงทีความเร็ว 1,900 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที น่าส่วนใสด้านบน
มาเติมNash reagent และบ่มที 60º C เป็นเวลา 15 นาที และน่าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืน 405 นาโนเมตร
ปฏิกิริยาดังกล่าวเป็นการเปลียนสารตัง้ ต้น erythromycin เป็นสารผลิตภัณฑ์ด้วยการน่าหมู่เมทิลออก (demethylation) ได้
สารในรูป formaldehyde ทีสามารถวัดได้ (Chatuphonprasert & Jarukamjorn, 2012)
5.2 การวัดกัมมันตภาพของเอนไซม์ Glutathione S-transferase
Glutathione-Stransferaseเป็นเอนไซม์ชนิดหนึง ในกลุ่มของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมออกจากร่างกาย เพือ
ปกป้องเซลล์ ซึงเป็นกลไกก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 2 การวัดกัมมันตภาพของเอนไซม์นี้ ท่าการผสมส่วนของไซโทซอล
กับ reaction mixture ทีมีกลูตาไธโอน(GSH) เป็นองค์ประกอบ และมี 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) เป็น
substrate ตามล่าดับ แล้วน่าไปวัดค่าดูดกลืนแสง 340 นาโนเมตร ทีเวลา 30 และ 90 วินาที โดยเอนไซม์นี้จะกระตุ้น
ปฏิกิริยาคอนจูเกชัน (conjugation) ของGSHกับ 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) substrate ผ่านกลุ่มไธออล
(thiol group) ของGSH เกิดเป็นรูป GS-DNB conjugate ทีสามารถตรวจวัดได้ น่าผลจากค่าการดูดกลืนแสงทีวัดมา
ค่านวณหากัมมันตภาพของเอนไซม์ (Charoensin et al., 2012)
6. การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
การหาความแตกต่างของค่าตรวจวัดทีได้ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแต่ละกลุม่ ใช้วิธี ANOVA test และ BonferroniDunnet ส่าหรับ post-hoc test
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ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบทางพฤกษเคมีในสารสกัดเปลือกข้าวก่า
ปริมาณ total phenolic content, flavonoids content และ anthocyanin ในสารสกัดหยาบและสารทีแยกได้
บางส่วนจากเปลือกข้าวก่าทั้งหมด จากการศึกษาด้วยวิธี colorimetric method และ Spectrophometry แสดงดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ร้อยละผลได้และปริมาณสารพฤกษเคมีส่าคัญของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่า
ร้อยละผลได้ Total phenolic compounds
(% yield)
(mg/100 dried husk)
CME 2.86±0.17
214.63±12.06
HPF 13.85±0.77
5.40±0.64
DPF 12.90±0.61
50.54±4.89
EPF 14.19±5.70
59.69±5.75
BPF 14.60±3.70
29.47±0.79
ARF 29.16±0.00
22.43±0.66
ค่าแสดงในรูป Mean ± SD
หมายเหตุ SD ; standard deviation
สารสกัด

Total flavonoids
(mg/100g dried husk)
104.71±5.82
ND
22.00±4.15
37.48±4.46
9.38±0.00
7.20±0.00

Total anthocyanin
(mg/100g dried husk))
34.52±2.97
ND
ND
2.89±0.11
6.33±0.42
2.08±0.14

2. การทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรียด้วยวิธีเอมส์
จากผลการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ของสารสกัดหยาบ และสารทีแยกได้บางส่วนจากเปลือกข้าวก่า ในแบคทีเรีย
Salmonella typhimuriumสายพันธุ์ TA98 ทั้งในสภาวะมีเอนไซม์และไม่มีเอนไซม์เป็นตัวกระตุ้น พบว่า สารสกัดจาก
เปลือกข้าวก่าทุกชนิดไม่มีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ในแบคทีเรียสายพันธุ์ TA98 แสดงดังตารางที 2 ส่วนการทดสอบฤทธิ์สารสกัด
จากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรีย Salmonella typhimuriumสายพันธุ์ TA100 พบว่า ในสภาวะทีไม่มีเอนไซม์เป็นตัวกระตุ้น
สารสกัดหยาบCME และส่วนสกัดทีมีความเป็นขั้ว EPF และ BPF ทีความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อเพลท มีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์
(MI มากกว่า 2) โดยพบว่า การภาวการณ์มีเอนไซม์เป็นตัวกระตุ้นจะไปมีผลเพิมฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดนี้ แต่อย่างไรก็
ตามสารสกัดส่วน HPF, DPF และARFทีความเข้มข้นเดียวกันไม่มีฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ แสดงดังตารางที 3
ตารางที่ 2 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรีย S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 ในสภาวะทีมี
(+S9) และไม่มีเอนไซม์กระตุ้น (-S9)
การทดสอบ

ปริมาณต่อเพลท

DMSO
AF-2
2-AA
CME

50 l
0.1 g
0.5 g
0.1 mg

จ่านวนโคโลนีกลายพันธุ์กลับเฉลียต่อเพลท
+S9
MI
-S9
38 7
47 6
33622
(21.9)
81167
(1.2)
47 10
52 7
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1 mg
5 mg
HPF
0.1 mg
1 mg
5 mg
DPF
0.1 mg
1 mg
5 mg
EPF
0.1 mg
1 mg
5 mg
BPF
0.1 mg
1 mg
5 mg
ARF
0.1 mg
1 mg
5 mg
ค่าแสดงในรูป Mean ± SEM S9; S9 mix

45 3
kill
42 8
45 4
73 5
39 8
6220
62 2
40 5
50 7
55 3
48 8
46 4
kill
40 6
39 5
47 6
MI; Mutagenic index

หมายเหตุ : SEM = Standard Error of Mean
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(1.2)
(1.1)
(1.2)
(2.0)
(1.0)
(1.6)
(1.7)
(1.1)
(1.3)
(1.5)
(1.3)
(1.2)
(1.1)
(1.0)
(1.2)

kill
kill
50 7
55 6
62 8
57 6
kill
kill
49 8
50 3
55 4
555
23 2
kill
48 8
50 7
56 4

(1.1)
(1.2)
(1.2)
(1.2)
(1.0)
(1.1)
(1.2)
(1.2)
(0.5)
(1.0)
(1.1)
(1.2)
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรีย S. typhimurium สายพันธุ์ TA100 ในสภาวะทีมี (+S9)
และไม่มีเอนไซม์กระตุ้น (-S9)
จ่านวนโคโลนีกลายพันธุ์กลับเฉลียต่อเพลท
+S9
MI
-S9
DMSO
50 l
107 5
136 6
AF-2
0.01g
570 64
2-AA
(8.7)
0.5 g
893 47
CME
0.1 mg
(1.5)
157 2
275 32
1 mg
(6.8)
714114
696 63
5 mg
(7.7)
815 96
769 50
HPF
0.1 mg
(1.2)
126 15
130  3
1 mg
(1.1)
116 10
167 10
5 mg
(3.7)
388 78
246 32
DPF
0.1 mg
(1.0)
111 1
158 10
1 mg
(1.5)
159 28
253 36
5 mg
(2.0)
209 20
238 43
EPF
0.1 mg
(1.0)
104 3
164 7
1 mg
(2.5)
268 31
417 47
5 mg
(7.4)
785139
835 57
BPF
0.1 mg
(1.9)
193 56
370  39
1 mg
(7.1)
759 48
763 68
5 mg
(5.8)
618 74
637 113
ARF
0.1 mg
(0.9)
97 1
131 6
1 mg
(1.1)
122 3
195 22
5 mg
(2.4)
250 34
497 45
ค่าแสดงในรูป Mean ± SEM S9; S9 mix MI; Mutagenic index
การทดสอบ

ปริมาณต่อเพลท

หมายเหตุ : SEM ; Standard Error of Mean
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MI
(4.2)
(2.0)
(5.1)
(5.6)
(1.0)
(1.2)
(1.8)
(1.2)
(1.9)
(1.8)
(1.2)
(3.1)
(6.2)
(2.8)
(5.6)
(4.7)
(1.0)
(1.4)
(3.7)
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3. การศึกษาฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์สารสกัดจากเปลือกข้าวก่าในแบคทีเรีย
จากการน่าสารสกัดหยาบและสารสกัดทีมีขั้วแตกต่างกันชนิดต่างๆจากเปลือกข้าวก่าทีความเข้มข้น 0.05และ 0.5 มิลลิกรัม
ต่อเพลท ซึงไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์มาทดสอบฤทธิ์ต้า นการกลายพันธุ์ของอะฟลาทอกซินบีหนึงในแบคทีเรีย Salmonella
typhimuriumทั้งสายพันธุ์ TA98 และ TA 100 ในสภาวะทีมีเอนไซม์จากตับหนูเป็นตัวกระตุ้นการออกฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ พบว่า
สารสกัดสารสกัดหยาบและสารสกัดทีมีขั้วแตกต่างกันชนิดต่างๆจากเปลือกข้าวก่าทุกชนิด ยกเว้นสารสกัดส่วนสุดท้าย ARF
สามารถลดจ่านวนโคโลนีกลายพันธุ์กลับทีเกิดจากการกลายพันธุ์ของอะฟลาทอกซินบีหนึง แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเหล่านี้มีฤทธิ์
ต้านการกลายพันธุ์ต่อสารก่อมะเร็งตับอะฟลาทอกซินบีหนึง นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัด DPF แสดงฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์สูง
ทีสุดเมือเทียบกับสารสกัดชนิดอืน ทีทดสอบในแบคทีเรีย แสดงดังตารางที 4
ตารางที่ 4 ฤทธิต์ ้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าต่อสารก่อมะเร็งอะฟลาทอกซินในแบคทีเรีย S. typhimurium

การทดสอบ
DMSO
AFB1
CME
HPF
DPF
EPF
BPF

TA 98
ปริมาณต่อเพลท จ่านวนโคโลนีกลายพันธุ์ ร้อยละการ
กลับเฉลียต่อเพลท
ยับยั้ง
35±2
50 l
40 ng
876±135
4 ng
0.05 mg
350±65
62±1
0.5 mg
86±9
94±1
0.05 mg
576±116
34±5
0.5 mg
96±12
93±
0.05 mg
105±15
92±1
0.5 mg
51±4
98±0
0.05 mg
375±74
59±3
0.5 mg
120±20
90±1
0.05 mg
661±155
25±7
0.5 mg
209±38
79±2

ARF

0.05 mg
680±197
0.5 mg
586±123
ค่าแสดงในรูป Mean ± SEM
หมายเหตุ : SEM ; Standard Error of Mean

25±11
34±3
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TA 100
จ่านวนโคโลนีกลายพันธุ์
กลับเฉลียต่อเพลท
98±4
671±163
229±15
191±24
402±86
120±3
146±12
108±12
263±32
169±21
486±129
440±55

ร้อยละการ
ยับยั้ง
77±4
85±0
46±2
95±2
91±1
99±2
69±4
87±1
33±5
31±19

483±83
477±70

29±8
27±15
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4.การศึกษาผลของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าต่อการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนูทดลอง
จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดหยาบและสารสกัดทีมีขั้วแตกต่างกันชนิดต่างๆจากเปลือกข้าวก่าไม่มีผลต่อน้่าหนักของ
หนูขาว และเมือท่าการย้อมเซลล์ตับเดียวด้วยน้่ายา DAPI เพือนับจ่านวน micronucleated hepatocytes และ mitotic index
ทางกล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ้นท์พบว่า สารสกัดทั้งหมดนั้นไม่มีผลในการเพิมจ่านวน micronucleated hepatocytes และ
mitotic index เมือเทียบกับกลุ่มควบคุมบวก แสดงดังตารางที 5
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณเซลล์ตับทีผิดปกติของหนูทีได้รับสารสกัดหยาบและสารสกัดทีมีขั้วแตกต่างกันชนิดต่างๆจากเปลือกข้าว
ก่า
กลุ่มทดสอบ
จ่านวนไมโครนิวเคลียส/เซลล์ตับ 1000 เซลล์ mitotic index
5% Tween-80
2.05±1.13
0.92±0.53
CME 300 mg/kg bw
1.68±0.56
1.15±0.45
HPF 40 mg/kg bw
2.62±2.04
1.40±0.39
DPF 40 mg/kg bw
1.56±0.56
1.14±0.55
EPF 55 mg/kg bw
1.64±0.99
1.12±0.34
BPF 35 mg/kg bw
2.57±1.84
0.96±0.37
ARF 85 mg/kg bw
2.64±2.38
1.42±0.54
ค่าแสดงในรูป Mean ± SD
หมายเหตุ SD ; standard deviation
5. การวัดกัมมันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 และ 2
เมือศึกษาผลของสารสกัดหยาบและสารสกัดทีมีขั้วแตกต่างกันชนิดต่างๆจากเปลือกข้าวก่าต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ใน
ระยะที 1 และ 2 พบว่า สารสกัดส่วน EPF มีผลลดกัมมันตภาพเอนไซม์ cytochrome P450 1A2 นอกจากนี้สารสกัดส่วนทีมี
ความเป็นขั้ว คือ EPF BPF และ ARF มีผลลดกัมมันตภาพของเอนไซม์ cytochrome P450 3A2 อย่างมีนัยส่าคัญ เมือเทียบกับ
กลุ่มควบคุมลบ แสดงดังภาพที 1และ 2 แต่อย่างไรก็ตามสารสกัดหยาบและสารสกัดทีมีขั้วแตกต่างกันชนิดต่างๆจากเปลือกข้าวก่า
นัน้ ไม่มีผลต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ในระยะที 2 คือเอนไซม์glutathione S-transferase แสดงดังภาพที 3
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ภาพที 1 แสดงผลของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 Cytochrome
P4501A2 ในตับหนูขาวค่า แสดงในรูป Mean ± SD, * แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญจากกลุม่ ควบคุมลบ (p < 0.05)

ภาพที 2 แสดงผลของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 Cytochrome
P4503A2 ในตับหนูขาว ค่าแสดงในรูป Mean ± SD, * แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญจากกลุม่ ควบคุมลบ (p < 0.05)
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ภาพที 3 แสดงผลของสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าต่อกัมมันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 2 Glutathione
S-transferase ในตับหนูขาว ค่าแสดงในรูป Mean ± SD

สรุปและอภิปรายผล
ปัจจุบัน สารจากธรรมชาตินั้นถูก น่ามาใช้ป้องกันการเกิดมะเร็งทีอวัยวะต่างๆ เนืองจากสารจากธรรมชาติ เหล่านี้
สามารถยับยั้งหรือชะลอกระบวนการก่อมะเร็ง อีกทั้งยังมีความเป็นพิษน้อยกว่าสารทีได้มาจากการสังเคราะห์ (Pramanik &
Pandey, 2013) เปลือกข้าวก่าเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรซึงมีปริมาณมากในแต่ละปีและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่า อย่างไร
ก็ตาม พบว่า เปลือกข้าวนั้นมีองค์ประกอบของพฤกษเคมีสูง แต่มีรายงานทีศึกษาฤทธิ์การป้องกันมะเร็งของเปลือกข้าวก่า
จ่านวนน้อยดังนั้นในงานศึกษานี้จึงศึกษาฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกข้าวก่าโดยวิธีทดสอบเอมส์และไมโครนิวเคลียส รวมไป
ถึงผลของสารต่อเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอม
สารสกัดหยาบกรดเมธานอลจากเปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ด และสารสกัดทีเตรียมจากสารสกัดหยาบทีมี
ล่าดับความมีขั้วแตกต่างกัน ได้แก่ HPF, DPF, EPF และ BPF พบว่า แสดงฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย Salmonella
typhimurium ทีเหนียวน่าด้วยอะฟลาทอกซินบีหนึง โดยสารสกัดส่วนสุดท้าย(ARF) นั้นไม่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ซึงอาจ
เนืองจากสารสกัดส่วนสุดท้ายนี้ไม่มีองค์ประกอบของสารส่าคัญฟีนอลิก ทีท่าหน้าทีออกฤทธิ์ในการต้านการกลายพันธุ์จากอะฟ
ลาทอกซินบีหนึง ส่าหรับสารสกัดส่วนทีได้จากการสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน(DPF)มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์จากอะฟลาทอกซินบี
หนึงสูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม สารสกัดนี้ถึงแม้ประกอบด้วยสารฟีนอลิกปริมาณสูง แต่ไม่พบแอนโทไซยานินเป็นองค์ประกอบ จึง
อาจเป็นไปได้ว่าสารออกฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ทีส่าคัญในเปลือกข้าวก่า อาจเป็นสารฟืนอลิกกลุ่มอืนทีไม่ได้อยู่ในกลุ่มแอนโท
ไซยานิน นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดส่วนทีได้จากการสกัดด้วยเฮกเซน(HPF) ซึงมีองค์ประกอบของสารฟีนอลิกในปริมาณต่า
นัน้ มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ โดยจากการศึกษาก่อนหน้านี้ของกลุ่มวิจัยพบว่า สารสกัดทีได้จากการสกัดเปลือกข้าวก่าด้วยเฮ
กเซนโดยตรงนั้นแม้จะมีองค์ประกอบของฟีนอลิกในปริมาณน้อยแต่ประกอบไปด้วย วิตามินอี และแกมมาออไรซานอล ซึง
สามารถต้านการกลายพันธุ์จากสารก่อกลายพันธุ์ได้หลายชนิด (Punvittayagul et al., 2014)
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แม้ว่าสารสกัดต่างๆทีมาจากเปลือกข้าวก่าจะแสดงฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย แต่สารสกัดหยาบและสาร
ส่วนทีสกัดด้วยเอธิลอะซีเตตและบิวทานอลแสดงฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียSalmonella typhimuriumสายพันธุ์ TA100
แต่ไม่พบในสายพันธุ์ TA98 โดยจากการศึกษาของ Resendeและคณะพบว่า กลุ่มของสารประเภทฟลาโวนอยด์ บางชนิด
ได้แก่ เควอซีตินและฟลาโวนอลบางชนิดมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียเมือทดสอบด้ว ยวิธีทดสอบเอมส์(Resende et al.,
2012) แต่ไม่มีฤทธิ์ก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง ซึงจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีในสารสกัดนี้พบว่า มีสารกลุ่มฟลา
โวนอยด์เป็นองค์ประกอบซึงสารสกัดเหล่านี้อาจมีสารเควอซีติน และ/หรือกลุ่มฟลาโวนอลบางชนิดทีมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ใน
แบคทีเรียเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย
การเกิดการกลายพันธุ์แบบแทนที (base substitution) ในแบคทีเรียสายพันธุ์ TA100 นั้นพบว่ามีการตอบสนองต่อ
สารเคมีได้ง่ายเมือเปรียบเทียบกับการกลายพันธุ์แบบการเคลือนของรหัสพันธุกรรม (frame shift mutation) ในแบคทีเรีย
สายพันธุ์ TA98(Jurado et al., 1993) จึงท่าให้เกิดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารทดสอบได้ในแบคทีเรีย นอกจากนี้ แบคทีเรียที
น่ามาใช้ในการศึกษานั้นขาดเอนไซม์ในระบบซ่อมแซม (Mortelmans & Zeiger, 2000) หรือการกลายพันธุ์ทีเกิดขึ้นอาจเป็น
การกลายพันธุ์แบบ silent mutation ซึงเป็นการเปลียนแปลงของคู่เบสในดีเอ็น เอทีท่าให้รหัสพันธุกรรมในเอ็มอาร์เอ็นเอ
เปลียนไป แต่เมือมีการแปลรหัส แล้ว กรดอะมิโนทีได้ยังคงเหมือนเดิม (HabibiNajafi & Pezeshki, 2013) จากปัจจัยเหล่านี้
สามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดสารสกัดจากเปลือกข้าวก่าซึงจึงไม่มีฤทธิก์ ่อกลายพันธุ์ในสัตว์ทดลอง
ตับเป็นอวัยวะส่าคัญในการก่าจัดความเป็นพิษของสารเคมีทีเข้าสู่ร่างกาย แบ่งออกเป็น เอนไซม์ก่าจัดสารพิษระยะที
1 และ ระยะที 2 เอนไซม์ก่าจัดสารพิษระยะที 1เป็นเอนไซม์ทีเกียวข้องกับการเปลียนสารแปลกปลอมทีมีขั้วต่าให้เป็นสารทีมี
ขั้วเพิมขึ้น ท่าให้มีคุณสมบัติละลายน้่าได้ดีขึ้น จากการศึกษานี้พบว่าสารสกัดส่วนทีมีขั้ว ได้แก่ EPF, BPF และ ARF ยับยั้งกัม
มันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 ซึงจากรายงานการศึกษาพบว่า สารประกอบประเภทฟลาโวนอยด์
รวมไปถึงสารประเภทฟูราโนคูมาริน ได้แก่เควอซิตินและแคมพ์เฟอรอล มีผลในการยับยั้งกัมมันตภาพของเอนไซม์ก่าจัดสาร
แปลกปลอมในระยะที 1(Ho et al., 2001) ดังนั้นจากเหตุผลนี้สารสกัดส่วนทีมีขั้ว ในเปลือกข้าวก่านี้อาจมีสารกลุ่มนี้เป็น
องค์ประกอบจึงท่าให้ไปมีผลยับยั้งเอนไซม์จ่ากัดสารแปลกปลอมในระยะที 1 อย่างไรก็ตาม พบว่า สารสกัดทีเตรียมได้จาก
งานวิจัยครั้งนี้ ไม่มีผลเหนียวน่าการท่างานของเอนไซม์ในระยะที2 ได้แก่ glutathione S-transferase ซึงเป็นเอนไซม์ทีท่า
หน้าทีส่าคัญในการก่าจัดสารแปลกปลอมและสารก่อมะเร็ง (Townsend & Tew, 2003)
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า สารสกัดจากเปลือกข้าวก่าสายพันธุ์ดอยสะเก็ดมีความปลอดภัยในการน่าไปใช้ประโยชน์ทางยา
แก่มนุษย์โดยเฉพาะฤทธิ์ป้องกันมะเร็งต่อไป
ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ควรมีการทดสอบฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง และวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดส่วนทีออกฤทธิ์ป้องกันมะเร็งจากเปลือกข้าวก่า ด้วยวิธีการแยกขั้นสูง เช่น Liquid chromatography NMR และ Mass
spectrophotometry เป็นต้น
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ผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจานวน
ของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ
The Effects of Goat Placenta extracts on the Proliferation
of Human Osteoblasts in Vitro
เอกรัตน์ กลิ่นกุหลาบ, แสงโสม ประจะเนย์, นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ และสุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
โรคปริทันต์ อักเสบเป็นโรคที่มีการอักเสบและเกิดการทาลายกระดูกเบ้าฟัน โดยเป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งในการ
รักษาโรคปริทันต์อักเสบคือการส่งเสริมให้เกิดการสร้างใหม่ของกระดูกเบ้าฟันการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
สารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการโดยทาการทดลองในเซลล์ไลน์เอช
เอฟโอบี 1.19 (hFOB1.19) และเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ซึ่งนามาจากอาสาสมัคร 4 คนหลังจากเซลล์สร้างกระดูก
สัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะที่ความเข้มข้นต่างๆ (0.25-1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ) เป็นเวลา1, 3 และ 7 วันจากนั้นประเมิน
ความมีชีวิตของเซลล์สร้างกระดูกโดยวัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ด้วยการใช้เพรสโตบลู
(PrestoBlue assay) และ
แสดงผลเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเซลล์สร้างกระดูกที่ไม่ได้สัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากรก
แพะความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์
ไลน์เอชเอฟโอบี 1.19 และเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ ได้ดีที่สุดที่ระยะเวลา 7 วัน ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาการ
เพิ่มจานวนของเซลล์ไลน์เอชเอฟโอบี 1.1 9 ที่ระยะเวลา 7 วัน หลังสัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะ พบว่ามีจานวนมากกว่าที่
ระยะเวลา 1 และ 3 วัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( P< 0.05)ส่วนการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่
ระยะเวลา 7 วัน พบว่ามีจานวนมากกว่าที่ระยะเวลา 1 วัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05)การศึกษานี้สรุปได้ว่า สารสกัด
จากรกแพะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาผลและกลไก
ของสารสกัดจากรกแพะต่อกระบวนการพัฒนาของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาสารสกัด
จากรกไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมการสร้างกระดูกต่อไป
คาสาคัญ:สารสกัดจากรกแพะ, เซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์, การเพิ่มจานวน
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Abstract
Periodontitis is a disease that causes inflammation and alveolar bone destruction. The ultimate
goal in the treatment of periodontitis is regeneration of damaged alveolar bone. This study aimed to
investigate the effect of goat placenta extracts on the proliferation of human osteoblasts in vitro. The
experiment was conducted in cell line hFOB 1.19 and primary human osteoblasts which were taken from
4 volunteers. After the osteoblast cells were exposed to goat placenta extract at various concentrations
(0.25 to 1 mg/ml.) for a period of 1, 3, and 7 days, the viability of osteoblast cells was assessed by
Prestoblue assay. The results displayed as a percentage compared with osteoblast cells that were not
exposed to goat placenta extract. The study found that goat placenta extract at concentrations of 1
mg/ml and 0.5 mg/ml was the most effective in stimulating the proliferation of cell line hFOB 1.19 and
primary human osteoblasts for the period of 7 days, respectively. The number of cell line hFOB 1.19 at
day 7 after exposure to goat placenta extract was significant higher than number of cells at day 1 and 3
(P< 0.05). The number of primary human osteoblasts at day 7 was significant higher than number of cells
at day 1 (P< 0.05). In conclusion, goat placenta extract was effective in stimulating cell proliferation of
both primary human osteoblasts and osteoblast cell line hFOB 1.19 in vitro. However, further studies
concerning the effects and mechanism of goat placenta extracts on the development of human
osteoblasts should be performed in order to provide more information for their potential development as
a new therapeutic agent which may help in the bone regeneration.
Keywords:goat placenta extract, human osteoblasts, proliferation
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บทนา
โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่มีการอักเสบและเกิดการทาลายอวัยวะปริทันต์ที่คอยพยุงและยึดฟันให้อยู่ในกระดูก
ขากรรไกร ซึ่งได้แก่ เหงือก, เอ็นยึดปริทันต์ , กระดูกเบ้าฟันและเคลือบรากฟัน (Nanci et al., 2006)สาเหตุหลักของการเกิด
โรค คือ เชื้อแบคทีเรีย ในคราบจุลินทรีย์ ผลผลิตของเชื้อร่วมกับปัจจัยเสริมต่างๆ เช่น ปัจจัยสิ่งแวดล้อม พันธุกรรม ส่งผลให้
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทางานมากขึ้น และมีการหลั่งไซโตไคน์(cytokine) และเอนไซม์ (enzymes) ต่างๆออกมามาก จนเกิด
การทาลายของเนื้อเยื่ออวัยวะปริทันต์และการละลายของกระดูกเบ้าฟัน(Page et al., 1997)
ในการรักษาโรคปริทันต์นั้นมีวัตถุประสงค์คือหยุดการดาเนินของโรค โดยการกาจัดสาเหตุเฉพาะที่ แก้ไขอวัยวะ
ปริทันต์ให้สามารถทาหน้าที่ได้ และเป้าหมายสูงสุดในการรักษาคือ การส่งเสริมให้เกิดการ สร้างใหม่ของอวัยวะปริทันต์ โดย
วิธีการเหนี่ยวนาให้เซลล์มีศักยภาพในการเกิดการสร้างใหม่ในบริเวณรอยวิการ
รกเป็นโครงสร้างที่เชื่อมระหว่างมดลูกของมารดาและทารก ทาหน้าที่แลกเปลี่ยนอาหาร อากาศและสามารถผลิต
ฮอร์โมนมากมายที่จาเป็นแก่ทารก ดังนั้นรกจึงประกอบไปด้วยสารที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น เปปไทด์ชีวภาพ ( bioactive
peptides) กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) กรดอะมิโน (amino acid) วิตามิน (vitamins) โกรทแฟคเตอร์ (growth factor)
สเตียรอยด์ (steroid) เอนไซม์และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนาสารสกัดจากรกมาใช้ในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆ
มากขึ้น (Gude et al., 2004)
โดยจากการศึกษาที่ผ่านม าพบว่าโกทพาเซนตาอิมมูโนเรกูลาทอรีแฟคเตอร์
(goat
placenta
immunoregulatoryfactor) ที่สกัดจากรกแพะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จาเพาะ (non-specific immunity) โดยทาให้
เซลล์แมคโครฟาจ (macrophage) เพิ่มการแบ่งตัวส่งเสริมกระบวนการกลืนกินของเซลล์ (phagocytic activity) เพิ่มการ
สังเคราะห์ไนตรัสออกไซด์ (nitrous oxide; NO) ซึ่งมีผลในการต้านแบคทีเรียและต้านมะเร็งในหนูที่ถูกกดภูมิคุ้มกัน ( Huaet
al., 2009)และยังมีบทบาทในระบบภูมิคุ้มกันแบบจาเพาะ (specific immunity) โดยจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบสารน้า
(humoral immunity) (Fang et al., 2006)นอกจากนี้โกทพาเซนตาเปปไทด์ (goat placenta peptide) ที่สกัดจากรกแพะ
ยังมีผลในการเพิ่มเม็ดเลือดขาวในสุนัขอีกด้วย (Wang et al., 2009)อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาผลของสารสกัดจากรกแพะ
ต่อการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ ซึ่งหากสารสกัดจากรกแพะสามารถเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์
สร้างกระดูกของมนุษย์ได้ อาจจะทาให้เกิดการสร้างกระดูกมากขึ้นดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จึงอาจเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การนาสารสกัดรกแพะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรมที่จะช่วยเพิ่มจานวนเซลล์สร้างกระดูกเช่น ใช้
ในการรักษาความวิการของกระดูกจากโรคปริทันต์อักเสบ นอกจากนี้ยังเป็นการนารกสัตว์ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์
กลับมาใช้ประโยชน์ และอาจสามารถลดการนาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีราคาแพงได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ
ระเบียบวิธีวิจัย
เซลล์สร้างกระดูก
1. เซลล์ไลน์ hFOB 1.19 (ATCC® CRL11372TM) ที่ใช้ในการศึกษานี้นามาจาก American Type Culture
Collection (ATCC)
2. เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่ใช้ในการศึกษานี้นามาจากอาสาสมัคร 4 คน โดยอาสาสมัครเป็นผู้ที่เข้ารับ
การรักษาด้วยการทาศัลยกรรมปริทันต์ตัดแต่งกระดูกที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยจะทาการเก็บ
ตัวอย่างกระดูกขนาดประมาณ 2x2x2 มิลลิเมตร ถึง 5x5x5 มิลลิเมตร ตามลักษณะความวิการของกระดูก เพื่อนาไปทาการ
แยกเซลล์ภายใน 24 ชั่วโมง และพิสูจน์เอกลักษณ์ของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการต่อไป โดยการ
ทดลองจะใช้เซลล์ในพาสเซสที่ 4-6 เท่านั้น เพื่อควบคุมให้เซลล์มีการเจริญเติบโตและพัฒนาในช่วงเดียวกันตลอดการทดลอง
การเตรียมสารสกัดจากรกแพะ
นารกแพะที่ผ่านการย่อยสลายด้วยเอนไซม์มาทาให้แห้งด้วยเครื่องระเหิดแห้ง (lyophilizer) จะได้สารสกัดจากรกแพะ
จากนั้นนาสารสกัดจากรกแพะมาละลายด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ ดีเอ็มอีเอ็ม(Dulbecco’s modified eagle medium, DMEM)
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เพื่อให้ได้สารละลายที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อจะทาการทดสอบนาสารละลายของสารสกัดจากรกแพะที่
ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมาทาการเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่มีฟีตัลโบไวน์ซีรัมร้อยละ 0.1 ให้มี
ความเข้มข้น 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
การหาความเข้มข้นของสารสกัดจากรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์และเซลล์
ไลน์hFOB1.19 ได้ดีที่สุด ณ เวลาต่างๆ
ตรวจสอบการมีชีวิตของเซลล์โดยใช้เพรสโตบลูโดยกลุ่มทดลอง ได้แก่ เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์และเซลล์
ไลน์ hFOB1.19 ที่ใส่สารละลายของสารสกัดจากรกแพะที่ความเข้มข้น 0.25 , 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และกลุ่ม
ควบคุม ได้แก่ เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์และเซลล์ไลน์hFOB1.19 ที่ไม่มีสารสกัดจากรกแพะและอาหารเลี้ยงเซลล์ที่
ไม่มีเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์และเซลล์ไลน์hFOB1.19
จากนั้นนาไปเพาะเลี้ยงในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็นเวลา 1, 3 และ7 วันเมื่อ
ครบตามเวลา ดูดสารละลายออกจากถาดหลุม แล้วล้างด้วยฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์จากนั้นเติมสารละลายเพรสโตบลูอ่านผล
การมีชีวิตของเซลล์โดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ไมโครเพลทรีดเดอร์( spectrophotometer microplate reader) ที่
ความยาวคลื่นกระตุ้น ( excitation wavelength) 560 นาโนเมตร และความยาวคลื่นที่คายพลังงาน (
emission
wavelength) 590 นาโนเมตร ที่เวลา 0, 30, 60, 90, 120 นาที ซึ่งสารสกัดจากรกที่ความเข้มข้นต่างๆ จะถูกทดสอบซ้า 3
ครั้ง และคานวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละการอยู่รอดของเซลล์สร้างกระดูก
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรม GraphPad Prism5 ในการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบร้อยละของ การมีชีวิตของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิ
ของมนุษย์และเซลล์ไลน์ hFOB1.19 เมื่อทดสอบด้วยสารสกัดจากรกแพะที่ความเข้มข้นต่างๆและ ณ เวลาต่างๆ กาหนดค่า
ระดับนัยสาคัญ (α) เท่ากับ 0.05 โดยใช้สถิติ Analysis of Variance (ANOVA)
ผลการวิจัย
จากการศึกษา เมื่อนาเซลล์ไลน์ hFOB 1.19 มาทดสอบกับสารสกัดจากรกแพะความเข้มข้น 0.25 , 0.5 และ 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 1, 3 และ 7 วัน พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์
สร้างกระดูกของเซลล์ไลน์ hFOB1.19 ได้ดีที่สุด คือ 1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเซลล์สัมผัสกับสารสกัดเป็น เวลา 7 วัน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า ณ เวลา 1 และ 3 วัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อ
เปรียบเทียบที่ความเข้มข้น 1มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกันคือ 7 วัน จะกระตุ้น การเพิ่มจานวนเซลล์ ได้มากกว่าความ
เข้มข้นที่ 0.25 และ 0.5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ร้อยละของการมีชีวิตของเซลล์ไลน์ hFOB 1.19
เมื่อสัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะที่ความเข้มข้นต่างๆณเวลา ต่างๆ
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*P< 0.05
#
P< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ กับร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ที่สัมผัสกับสารสกัดความเข้มข้น
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลา
7 วัน

0.25 และ 0.5

เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่ได้มาจากอาสาสมัครคนที่ 1เพศชาย อายุ 25 ปี เมื่อนามาทดสอบกับสารสกัด
จากรกแพะความเข้มข้น 0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นระยะเวลา 1 , 3 และ 7 วัน พบว่าความเข้มข้นของสาร
สกัดรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกได้ดีที่สุด คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเซลล์สัมผัสกับสารสกัด
เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า ณ เวลา 1และ 3 วัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติและเมื่อเปรียบเทียบที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกันคือ 7 วัน จะกระตุ้นการเพิ่มจานวนเซลล์ได้
มากกว่าความเข้มข้น 0.25 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2ก)
ผลการทดสอบกับ
เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่ได้มาจากอาสาสมัครคนที่ 2เพศหญิงอายุ 23 ปี พบว่าความ
เข้มข้นของสารสกัดรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกได้ดีที่สุด คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อเซลล์
สัมผัสกับสารสกัดเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า ณ เวลา 1 และ 3 วัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกันคือ 7 วัน จะกระตุ้น
การเพิ่มจานวนเซลล์ได้มากกว่าความเข้มข้น 0.25 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(ภาพที่ 2ข)
ผลการทดสอบกับ
เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่ได้มาจากอาสาสมัครคนที่ 3เพศชาย อายุ 53 ปี พบว่าความ
เข้มข้นของสารสกัดรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกได้ดีที่สุด คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเมื่อเซลล์
สัมผัสกับสารสกัดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า ณ เวลา 1 วัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกันคือ 3 วันจะกระตุ้นการเพิ่ม
จานวนเซลล์ได้มากกว่าความเข้มข้น 0.25 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2ค)
ผลการทดสอบกับ เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่ได้มาจากอาสาสมัครคนที่ 4 เพศหญิง อายุ 32 ปี พบว่า
ความเข้มข้นของสารสกัดรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกได้ดีที่สุด คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิต ร เมื่อ
เซลล์สัมผัสกับสารสกัดเป็นเวลา7 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า ณเวลา 1 วัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกันคือ 7 วันจะกระตุ้นการเพิ่ม
จานวนเซลล์ได้มากกว่าความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2ง)
ก
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ภาพที่ 2 ร้อยละของ การมีชีวิตของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์จากอาสาสมัครคนที่ 1 (ก),คนที่ 2 (ข), คนที่ 3 (ค)
และคนที่
4 (ง) เมื่อสัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะที่ความเข้มข้นต่างๆณเวลาต่างๆ
*P< 0.05
#
P< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ กับร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ที่สัมผัสกับสารสกัดความเข้มข้น 0.25 และ 1 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกัน
¥
P< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ กับร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ที่สัมผัสกับสารสกัดความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ณ เวลา
7 วัน
เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลรวมของอาสาสมัครทั้ง 4 คน พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดจากรกแพะที่กระตุ้นการเพิ่มจานวน
ของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ได้ดีที่สุด คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเมื่อเซลล์สัมผัสกับสารสกัดเป็นเวลา7 วัน ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า ณ เวลา 1 วัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบ
ที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ เวลาเดียวกันคือ 7 วัน จะกระตุ้นการเพิ่มจานวนเซลล์ได้มากกว่าความเข้มข้น
0.25 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ร้อยละของ การมีชีวิตของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์จากอาสาสมัครรวมทั้ง 4 คนเมื่อสัมผัส กับสารสกัด
จากรกแพะ ที่ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลาต่างๆ
#
P< 0.05 เมื่อเปรียบเทียบ กับร้อยละ การมีชีวิตของเซลล์ที่สัมผัส กับ สารสกัดความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ณ เวลา 1 วัน
*P< 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ตัวอย่างกระดูกที่ใช้ในการศึกษานี้ได้จากอาสาสมัคร
4 คน ซึ่งเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์นับว่าเป็นตัวแทน
ของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ที่ใช้เป็นแบบในการศึกษาสรีรวิทยาปกติในกระดูกได้ในห้องปฏิบัติการได้สะดวกและให้ผลการ
ทดลองที่น่าเชื่อถือเนื่องจากมีคุณสมบัติเหมือนเซลล์สร้างกระดูกที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ทุกประการแต่เซลล์ปฐมภูมิมีข้อจากัด
คือเซลล์จะแก่ลงและหยุดการแบ่งตัวโดยขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์และอายุของผู้บริจาค (Davis, 2002) ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
เซลล์ไลน์hFOB 1.19 ขึ้นมา เพื่อลดข้อจากัดข้างต้น
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เซลล์ไลน์
hFOB 1.19 ได้มาจากเนื้อเยื่อของทารกที่แท้งโดยธรรมชาติ ซึ่งมีการสอดแทรกด้วยจีนกลายพันธุ์ที่ไวต่อ
อุณหภูมิ (temperature-sensitive mutant; tsA58) ของเอสวี40 ที แอนติเจน (SV40 large T antigen) ทาให้เซลล์มีความ
เสถียร สามารถเพิ่มจานวนต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่เข้าสู่การตายของเซลล์ ( immortalized cell) ซึ่งเซลล์นี้มีการแสดงออกของ
เครื่องหมายบ่งชี้ฟีโนไทป์เฉพาะของเซลล์สร้างกระดูก( osteoblast-specific phenotypic markers) และเมทริกซ์นอกเซลล์
ที่มีการสะสมแร่ธาตุ ( mineralize extracellular matrix)อีกทั้งเซลล์นี้ยังสามารถเจริญเติบโตและสร้า งโนดูลกระดูก (bone
nodule)ได้อีกด้วยนอกจากนี้เมื่อเซลล์มีการพัฒนามากขึ้นจะพบระดับของออสติโอเนคติน ( osteonectin) โบนไซอะโล
โปรตีน (bone sialoprotein) และคอลลาเจนชนิดที่1 ( type I collagen)มากขึ้น (Harris et al., 1995) การศึกษาต่อมายัง
พบว่าเซลล์นี้มีความผิดปกติของโครโมโซมน้อย ( chromosome) เมื่อเทียบกับออสทีโอซาร์โคมา เอ็มจี 63 ของมนุษย์
(human osteosarcoma MG63 cells) มีการแสดงคุณสมบัติการสังเคราะห์เมทริกซ์ของเซลล์สร้างกระดูก และสามารถเพิ่ม
จานวนต่อไปเรื่อยๆ โดยเซลล์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเซลล์นี้จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นแบบจาลองในการศึกษาชีววิทยาของ
เซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ (Subramaniam et al., 2002) จึงถูกเลือกมาใช้ในการศึกษานี้
การศึกษานี้ใช้
การตรวจสอบ การมีชีวิต ของเซลล์ สร้างกระดูกของมนุษย์ โดยการใช้เพรสโตบลู ซึ่ง เพรสโตบลูเป็น
สารประกอบรีซาซูริน (resazurin-based compound) ที่สามารถผ่านเข้าสู่เซลล์โดยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ทาให้สามารถ
วัดการเพิ่มจานวนของเซลล์ แบบจลนพลศาสตร์ (kinetic assay)ได้เมื่อสารเข้าสู่เซลล์ที่ยังมีชีวิตจะพบกับสภาวะรีดิวซิง
(reducing environment) ที่อยู่ในไซโตพลาสซึมของเซลล์เพรสโตบลูซึ่งเป็นสารละลายรีซาซูริน
(resazurin-based
solution) ที่มีสีม่วงจะถูกเปลี่ยนเป็นรีโซรูฟิน (resorufin) ที่มีสีแดงโดยเอนไซม์ในไมโตคอนเดรีย (mitochondrial enzyme)
หลายชนิดซึ่งรีโซรูฟินมีคุณสมบัติเป็นสีฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence) ทาให้สามารถวัดการแบ่งตัวของเซลล์ได้จากความเข้ม
ของสีแดงที่เกิดขึ้น (Al-Nasiry et al., 2007) ข้อดีของการใช้เพลสโตบลู ตรวจสอบความมีชีวิตและความเป็นพิษต่อเซลล์ คือ
ประหยัดเวลา หรือในกรณีที่จานวนเซลล์น้อยสามารถเพิ่มความไว (sensitivity) ของสารด้วยการเพิ่มระยะเวลาในการบ่มได้
นานถึง 24 ชั่วโมงแต่ต้องระวังการปนเปื้อนจากแบคทีเรียเพรสโตบลูสามารถบ่มได้ที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 หรือที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่เป็นพิษ ต่อเซลล์สามารถนาเซลล์ที่วัดแล้วไปทาการทดลองต่อได้
นอกจากนี้ยังไม่ต้องทาการดูดอาหารเลี้ยงเซลล์ออกจา กถาดหลุมเหมือนกับวิธีเอ็มทีที (MTT assay) ที่ต้องดูดออกแล้วใส่ได
เมททิลซัลฟอกไซด์เพื่อละลายสีฟอร์มาซาน (formazan)ในเซลล์(Martin-Navarro et al., 2014; Boncler et al., 2014)
มีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่รายงานว่า
เซลล์สร้างกระดูกของเพศชายจะมีการแสดงออกของโอพีจี เอ็มอาร์เอ็นเอ (OPG
mRNA expression) และมีการเพิ่มขึ้นของระดับโปรตีนโอพีจี (OPG protein) มากกว่าเพศหญิง เมื่อทดสอบด้วยไดไฮดรอกซี
วิตามิน ดี 3 (Olivares-Navarrete et al., 2010) และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน ( estrogen) มีผลทาให้
การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกลดลงในเซลล์ไลน์ที่นามาจากอาสาสมัครเพศหญิง( Fohr et al., 2000) นอกจากนี้ อัตรา
การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกจะลดลงเมื่อนามาจากผู้บริจาคที่อายุมากกว่า 60 ปีเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์จากผู้บริจาค
ที่มีอายุน้อยกว่า (Evans et al., 1990) อีกทั้ง เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่นามาจากอาสาสมัครอายุมากกว่า 50 ปี
จะมีการทางานของเซลล์ (cell activity) ลดลง เมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้นส่งผลให้การหลั่งออสติโอแคลซินและการแสดงออกของ
ปริมาณเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่นามาจากอาสาสมัครอายุ น้อยกว่า 50 ปี (Martinez et al.,
2001)โดยเมื่อพิจารณาเพศและอายุของอาสาสมัครจะพบว่าผลการศึกษาต่างๆ ก่อนหน้า ไม่สอดคล้องกับผลของการศึกษานี้ที่
พบว่าเมื่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์สัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะความเข้มข้น
0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ
ระยะเวลา 7 วันเซลล์ของอาสาสมัครคนที่ 1 ซึ่งเป็นเพศชาย อายุ 25 ปีเซลล์ของอาสาสมัครคนที่ 2 ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 23
ปีเซลล์ของอาสาสมัครคนที่ 3 ซึ่งเป็นเพศชาย อายุ 53 ปี และเซลล์ของอาสาสมัครคนที่ 4 ซึ่งเป็นเพศหญิง อายุ 32 ปี มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละของการมีชีวิตของเซลล์เท่ากับ 162.06, 149.87, 142.96 และ 175.53 ตามลาดับ ถึงแม้ว่า อาสาสมัครคนที่ 3
อายุ 53 ปีจะมีค่าเฉลี่ยร้อยละของความมีชีวิตของเซลล์น้อยกว่าอาสาสมัครคนอื่นๆ และมีแนวโน้มคล้ายกับการศึกษาก่อน
หน้า แต่เมื่อเปรียบเทียบอาสาสมัครคนที่ 2 อายุ 23 ปี พบว่าแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ จึงยังไม่สามารถสรุปได้
ว่าเพศและอายุมีผลต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกเมื่อทดสอบด้วยสารสกัดจากรกแพะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างมีจานวนน้อย จึง ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศและอายุกับอัตราการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้าง
กระดูกของมนุษย์เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารสกัดจากรกแพะเพิ่มเติม โดยการเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้เห็นแนวโน้มของ
ผลการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น
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นอกจากนี้หากพิจารณาถึงตาแหน่งที่เก็บตัวอย่างกระดูก พบว่า อาสาสมัครคนที่
4 เป็นเพียงรายเดียวที่เก็บและ
แยกเซลล์กระดูกจากตาแหน่งขากรรไกรล่าง ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ การมีชีวิตของเซลล์ เท่ากับ
175.53 เมื่อสัมผัสกับสารสกัดจากรกแพะความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ณ ระยะเวลา 7 วันซึ่งสูงกว่าอาสาสมัครคน
อื่นๆ และสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า อัตรา กระบวนการสร้างและจัดรูปแบบของกระดูก (bone modeling) ของ
ขากรรไกรล่างจะเร็วกว่าขากรรไกรบน 2 เท่า (Kotze et al., 2014) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระดูกขากรรไกรล่างได้รับแรง
บดเคี้ยวและแรงเชิงกลมากกว่ากระดูกขากรรไกรบน ส่งผลทาให้เกิดกระตุ้นการสร้างใหม่ของกระดูกมีการแสดงออกของจีน
ของเซลล์สร้างกระดูกมากขึ้น (Truhlar et al., 1997)
ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า สารสกัดจากรกแพะที่ความเข้มข้น
0.25, 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
มีประสิทธิภาพใน การกระตุ้นการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูก ของมนุษย์ได้ โดย ความเข้มข้นของสารสกัด จากรกแพะที่
กระตุ้นการเพิ่มจานวนของของเซลล์ไลน์ hFOB1.19 และเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ จากอาสาสมัคร ได้ดีที่สุด คือ 1
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรที่ระยะเวลา 7 วัน ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกลไกในการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างกระดูกเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารสกัดจากรกแพะรวมถึง
การศึกษาเพิ่มเติมในสัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น ก่อนนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่จะนามาใช้
ในการรักษาในมนุษย์ต่อไป
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บทคัดย่อ
ภาวะเครียดออกซิเดชั่นมี บทบาทสาคัญในกระบวนการตายแบบอะโพโทสิส และการสูญเสียหน้าที่ของเบต้า
เซลล์ในตับอ่อน การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าชมพู่ทับทิมจันทร์มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง
และต้านอนุมูลอิสระ อย่างไรก็ตามการศึกษาฤทธิ์ของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์
ของหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานยังไม่ทราบกลไกที่แน่ชัด ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของชมพู่
ทับทิ มจัน ทร์ ต่อระดั บน้าตาลในเลื อด ระดับ อิน ซูลิน และการท างานของเอนไซม์ ต้า นอนุ มูล อิสระในตับ อ่อ นของหนู
เบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน โดยทาการทดลองในหนู แรทสายพันธุ์ Sprague Dawley เพศผู้ ซึ่งถูก
เหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสเตรปโตโซโทซินขนาด 65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว เข้าทางช่องท้อง หลังจาก
นั้นหนูเบาหวานจะได้รับการป้อนด้วยชมพู่ทับทิมจันทร์ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว/วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์
และทาการวัดระดับน้าตาลในเลือดของหนูทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังทาการศึกษาปริมาณอินซูลิน และการทางานของ
เอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในตับอ่อนด้วย ผลการทดลองพบว่าหนูเบาหวานมีระดับน้าตาลในเลือดเพิ่ม ขึ้น แต่มี
ปริมาณอินซูลินและการทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในตับอ่อนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมปกติ อย่างไรก็ตามการให้ชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูเบาหวานพบว่าสามารถลดระดับน้าตาล
ในเลือด และเพิ่มปริมาณอินซูลินและการทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในตับอ่อนได้ ดังนั้นจากผลการ
ทดลองนีแ้ สดงให้เห็นว่าชมพู่ทับทิมจันทร์มีฤทธิ์เพิ่มการทางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับอ่อน สามารถลดระดับ
น้าตาลในเลือดและเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซินได้
คาสาคัญ: ชมพู่ทับทิมจันทร์ สารต้านอนุมูลอิสระ หนูเบาหวาน
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Abstract
Oxidative stress plays a major role in the process of pancreatic β-cell apoptosis and
dysfunction. Syzygium samarangense (wax apple) possess antibacterial, anti-inflammatory, anticancer
and antioxidant activities. However, protective effect of wax apple against oxidative stress-induced βcell damage in diabetic rats is still unknown. The aim of this study was to determine the effect of wax
apple on blood glucose, insulin level and pancreatic antioxidant enzymes in streptozotocin (STZ)induced diabetic rats. Diabetes status was induced by a single intraperitoneal injection of STZ (65
mg/kg, b.w.) in male Sprague Dawley rats. After induction, diabetic rats were treated with wax apple at
dose of 100 mg/kg b.w. /day for 4 weeks. Fasting plasma glucose was measured weekly. Also,
pancreatic insulin content, and glutathione peroxidase (Gpx) activity were determined. Diabetic rats
were shown to significantly increase fasting blood glucose levels and decrease pancreatic insulin
content, and GPx activity when compared to normal control rats. However, wax apple treatment
significantly reduced fasting blood glucose levels, but increased pancreatic insulin content and Gpx
activity in diabetic rats. The results suggest that wax apple can increase pancreatic antioxidant
enzyme activity, which leads to decreased hyperglycemia and increased insulin content in STZ-induced
diabetic rats.
Keywords: Syzygium samarangense, antioxidant, diabetic rat
บทนา
โรคเบาหวานเป็นโรคทางเมตาบอลิซึมที่มีความซับซ้อน และถือได้ว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย (Aekplakorn et al., 2011) จากรายงานของ
International Diabetes Federation ในปี 2015 คาดการณ์ว่าอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และมีรายงานว่าในทวีปเอเชียจะมีประชากรที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง 140.2 ล้านคน ในปี 2040
(Cho, 2016) สาเหตุทสี่ าคัญของการเกิดโรคเบาหวานได้แก่ ภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) และ/หรือการหลั่ง
ของอินซูลินที่ลดลงจากการสูญเสียหน้าที่การทางานของเบต้า เซลล์ในตับอ่อน ซึ่งจะส่งผลทาให้เกิดภาวะระดับน้าตาลใน
เลือดสูง (hyperglycemia) (Cnop et al., 2005) ระดับน้าตาลในเลือดที่สูงเรื้อรังจะส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ทาให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคไตเสื่อม โรคเส้นประสาทเสื่อม โรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นต้น (Forbes & Cooper, 2013) โดยพบว่ากลไกทีส่ าคัญของการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เหล่านี้เป็นผล
มาจากภาวะเครียดออกซิเดชั่น (oxidative stress) (Baynes & Thorpe, 1999; Forbes & Cooper, 2013) การเกิด
ภาวะเครียดออกซิเดชั่นในผู้ป่วยเบาหวานมีสาเหตุมาจากกระบวนการออกซิเดชั่นของกลูโคส (glucose oxidation) การ
รวมกันระหว่างน้าตาลกับโปรตีน (non-enzymatic glycation of proteins) การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ
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โปรตีนที่เกาะกับน้าตาล (oxidative degradation of glycated proteins) และการลดลงของสารต้านอนุมูลอิสระทาให้มี
การทาลายของออร์แกเนลล์และเอนไซม์ต่างๆภายในเซลล์ (ทินกร เหล่าออง, 2556) ในภาวะปกติเบต้าเซลล์มีระดับของ
สารต้า นอนุมู ลอิ สระน้ อยมาก ดั้งนั้น เบต้า เซลล์ จึ งมี โอกาสเกิด ภาวะเครี ยดออกซิ เดชั่นมากกว่ าเซลล์อื่ นๆ (Drews,
Krippeit-Drews, & Dufer, 2010; Lenzen, Drinkgern, & Tiedge, 1996) จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าภาวะ
เครียดออกซิเดชั่นมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดการสูญเสียการทางาน และการตายของเบต้าเซลล์ในตับอ่อน (Drews, et
al., 2010) และหลายการศึกษารายงานว่าผู้ป่วยเบาหวานมีระดับของสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant enzymes)
ลดลง แต่มีระดับของอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species, ROS) และตัวบ่งชี้ของการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น
(oxidative stress markers) เพิ่มขึ้น (Cuerda et al., 2011) นอกจากนี้ยังพบว่าระดับน้าตาลในเลือดที่สูงเรื้อรังสามารถ
กระตุ้นการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นเพิ่มขึ้นในเบต้าเซลล์ ส่งผลทาให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์ และทาให้การสร้างและ
หลั่งของอินซูลินลดลง (Kaiser, Leibowitz, & Nesher, 2003; Morgan et al., 2007) ในปัจจุบันมีหลายการศึกษา
รายงานว่าสารต้านอนุมูลอิสระสามารถป้องกันการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น และทาให้การทาหน้าที่ของเบต้าเซลล์ใน
ผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้น (Cuerda, et al., 2011) และจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าหนูที่ถูกชักนาให้เป็นเบาหวานมี
เปอร์เซ็นต์การตายของเบต้าเซลล์เพิ่มขึ้น แต่เมื่อหนูเบาหวานได้รับสารต้านอนุมูลอิสระกลับพบว่าเปอร์เซ็นต์การตายของ
เบต้าเซลล์ตับอ่อนลดลง และพบการแสดงออกของอินซูลินในเบต้าเซลล์เพิ่มขึ้น (Tanaka, Gleason, Tran, Harmon, &
Robertson, 1999) ซึ่งจากข้อมูลการทดลองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทสาคัญในการควบคุมภาวะ
เบาหวาน ดังนั้นการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรน่าจะมีประโยชน์สาหรับการนามาใช้เพื่อการลดการเกิดภาวะ
เครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ ซึ่งจะส่งผลลดความรุนแรงของโรคเบาหวานได้
ชมพู่ทับทิมจันทร์ หรือ wax apple มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Syzygium samarangense (Blume) Merrill &
L. M. Perry อยู่ในวงศ์ Myrtaceae นิยมปลูกเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนื่องจากเป็นผลไม้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศร้อนชื้น สามารถปลูกได้ง่ายและโตเร็ว ผลมีสีแดงเข้ม รสชาติหวานกรอบ (Shü ZH, 2008) การศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของชมพู่ทับทิมจันทร์ พบว่ามีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านมะเร็ง ต้านเบาหวาน และลด
ระดับไขมันในเลือด (Shen & Chang, 2013; Shen, Chang, & Chang, 2013) และจากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าผล
ของชมพู่ทับทิมจันทร์ ประกอบด้วยสารต่างๆที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) โพลีฟีนอล
(Polyphenols) และไลโคปีน (Lycopene) (Moneruzzaman Khandaker, Nasrulhaq Boyce, Osman, & Sharif
Hossain, 2012) นอกจากนี้จากการศึกษาของ Shen และคณะ (2013) ยังพบว่าสาร vescalagin ในชมพู่ทับทิมจันทร์
สามารถลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ คลอเลสเตอร์รอล และน้าตาลในเลือดของหนูเบาหวานที่ถูกชักนาด้วยอาหารที่มี
น้าตาลฟรุกโตสสูงได้ (Shen & Chang, 2013) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ของชมพู่ทับทิม
จันทร์ต่อการต้านอนุมูลอิสระในเบต้าเซลล์ตับอ่อนของหนูเบาหวาน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานของชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อระดับน้าตาลในเลือดและปริมาณอินซูลินในตับอ่อนของหนูเบาหวานที่ถูก
เหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน
2. เพื่อศึกษาผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการทางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในตับอ่อนของหนูเบาหวานที่ถูก
เหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน
ระเบียบวิธีวิจัย
การเตรียมตัวอย่างผงชมพู่ทับทิมจันทร์
ชมพู่ทับทิมจันทร์ รวบรวมจากจังหวัดมหาสารคาม เลือกผลชมพูส่ แี ดงเข้ม น้าหนักประมาณ 180-200 กรัม/ผล
ที่มีลักษณะสมบูรณ์ ไม่มรี อยบุบที่ผล และเก็บรักษาโดยแช่เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส ณ ห้องปฏิบัติการคณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จากนัน้ เอาเมล็ดออก และหั่นเป็นชิน้ เล็กๆ ขนาด 0.5 x 0.5
cm แล้วนาทาแห้งแบบระเหิด (lyophilisation) ด้วยเครื่อง freeze dryer (Labconco, สหรัฐอเมริกา) ภายใต้ความดัน
0.50 Pa และอุณหภูมิ –45 องศาเซลเซียส บดให้เป็นผงและเก็บในขวดสีชาที่ปิดสนิท ที่อุณหภูมิ 4±2 องศาเซลเซียส ก่อน
นาไปทาการทดลองขั้นตอนต่อไป
สัตว์ทดลอง
หนูแรทสายพันธุ์ Sprague Dawley เพศผู้ อายุ 8-12 สัปดาห์ จากศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดนครปฐม และดูแลในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งควบคุม
อุณหภูมิประมาณ 22±1 องศาเซลเซียส และแสงสว่าง 12 ชั่วโมง/วัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเริม่ การทดลอง และให้
อาหารเม็ดสาเร็จรูปและน้าที่เพียงพอตลอดเวลา

งานวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้วจิ ัยได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
การเหนี่ยวนาภาวะเบาหวานในหนูทดลอง
หลังจากงดอาหารเป็นเวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมง หนูแรทจะถูกชักนาให้เป็นเบาหวานโดยการฉีดสารสเตรปโตโซ
โทซินขนาด 65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว เข้าทางช่องท้องของหนูแบบฉีดครั้งเดียว (Rashid & Sil, 2015) ในขณะที่
หนูกลุ่มควบคุมปกติจะถูกฉีดด้วยซิเตรทบัฟเฟอร์ (pH 4.5) ขนาด 1 มิลลิลิตร/กิโลกรัม น้าหนักตัว หลังจากการฉีดสเตรป
โตโซโทซินเป็นเวลา 3 วัน หนูแรททุกตัวจะถูกเจาะเลือดจากปลายหางเพื่อทาการตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด หนูที่มีค่า
ระดับน้าตาลในเลือด ≥ 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะพิจารณาให้เป็นหนูเบาหวาน และถูกนามาใช้สาหรับการทดลองขั้นตอน
ต่อไป
การแบ่งกลุ่มการทดลอง
สัตว์ทดลองถูกออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ตัวดังนี้
กลุ่มที่ 1: หนูกลุ่มควบคุมปกติและได้รับน้ากลั่น
กลุ่มที่ 2: หนูกลุ่มเบาหวานและได้รับน้ากลั่น
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กลุ่มที่ 3: หนูเบาหวานทีไ่ ด้รับชมพู่ทับทิมจันทร์ ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว/วัน
หนูเบาหวานจะได้รับชมพู่ทับทิมจันทร์ ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว/วัน ในขณะที่หนูกลุ่มควบคุม
ปกติ และกลุ่มควบคุมเบาหวานจะได้รับการป้อนด้วยน้ากลั่นซึ่งเป็นตัวทาละลายวันละ 1 ครั้งเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์
การวิเคราะห์ระดับนาตาลในเลือด (Fasting blood glucose) ของหนูทดลอง
หนูทุกกลุ่มการทดลองจะถูกเจาะเลือดจากปลายหางเพื่อทาการวัดระดับน้าตาลในเลือด โดยใช้เครื่องวัดระดับ
น้าตาลอัตโนมัติ (Advanced Accu-check glucometer) (Rashid & Sil, 2015) โดยทาการประเมินระดับน้าตาลใน
เลือดทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาการทดลอง
การวิเคราะห์ปริมาณอินซูลินในเนือเยื่อตับอ่อนโดยเทคนิค Enzymetic-linked immunosorbent assay (ELISA)
เมื่อสิ้นสุดการทดลองหนูทุกกลุม่ จะถูกทาการการุณยฆาตด้วยการฉีดยาสลบ sodium pentobarbital ที่เกิน
ขนาด (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว) เข้าทางช่องท้อง หลังจากนั้นเก็บอวัยวะตับอ่อนไว้ที่ -80 องศาเซลเซียส และ
ทาการสกัดโปรตีนจากเนื้อเยื่อตับอ่อนด้วย acid ethanol และบดเนื้อเยื่อตับอ่อนด้วยเครื่องปั่นบดละเอียด หลังจากนั้น
นาไปปั่นแยกโปรตีนด้วยเครื่อง centrifuge และแยก supernatant ออกมาเพื่อทาการวัดความเข้มข้นของโปรตีนโดยใช้
bicinchoninic acid assay (BCA) protein assay reagent kit และนามาวัดปริมาณอินซูลินในตับอ่อนด้วยเทคนิค
ELISA ตามขั้นตอนการทดลองของ Insulin Rat ELISA kit (Merck, USA) (Ren et al., 2016)
การวิเคราะห์ระดับการทางานของเอนไซม์ glutathione peroxidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในเนือเยื่อตับ
อ่อน
โปรตีนจากเนื้อเยื่อตับอ่อนจะถูกสกัดด้วย radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA buffer)
หลังจากนั้นนาไปวัดความเข้มข้นของโปรตีนโดยใช้ BCA protein assay reagent kit และวัดระดับการทางานของเอนไซม์
glutathione peroxidase โดยใช้ glutathione peroxidase assay kit (Cayman chemical, USA) (Pyne-Geithman,
Caudell, Prakash, & Clark, 2009)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรูปค่าเฉลีย่ ± ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (mean ± SEM) และ
วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มการทดลองด้วย one-way analysis of variance (ANOVA) และ Tukey’s
post hoc test โดยกาหนดค่าความเชื่อมั่น > 95% (p <0.05)
ผลการวิจัย
ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อระดับนาตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
จากผลการทดลองในรูปที่

1

พบว่าหนูเบาหวานที่ถูกเหนีย่ วนาด้วยสเตรปโตโซโทซินมีระดับน้าตาลในเลือด

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุม่ ควบคุม แต่เมื่อหนูเบาหวานได้รับชมพู่ทบั ทิมจันทร์ขนาด 100
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าระดับน้าตาลในเลือดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มเบาหวาน
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รูปที1่ : ระดับน้าตาลกลูโคสในเลือดของหนูกลุ่มควบคุมปกติ หนูเบาหวาน และหนูเบาหวานที่ได้รับชมพู่ทับทิม
จันทร์ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

***

P <0.001, หนูเบาหวานเปรียบเทียบกับหนู

กลุ่มควบคุม, +P<0.05, +++P<0.001, หนูเบาหวานที่ได้รับชมพู่ทับทิมจันทร์ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว
เปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน
ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อปริมาณของอินซูลินในเนือเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่าหนูกลุ่มเบาหวานมี ปริมาณของอินซูลินในเนื้อเยื่อตับอ่อนลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อหนูกลุ่มเบาหวานได้รับชมพู่ทับทิมจันทร์ขนาด 100
มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว พบว่าระดับอินซูลินในเนื้อเยื่อตับอ่อนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มเบาหวาน
ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อการทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในเนือเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน
จากผลการศึกษาการทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในเนื้อเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน

พบว่า

หนูเบาหวานมีระดับการทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสิถิติ อย่างไรก็ตามเมื่อให้ชมพู่ทับทิมจันทร์ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว แก่หนูเบาหวาน พบว่า
ระดับการทางานของเอนไซม์กลูตา้ ไธโอนเปอร์ออกซิเดสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสิถิติเมื่อเปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1: ผลของชมพู่ทับทิมจันทร์ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม นาหนักตัวต่อปริมาณของอินซูลินและสมรรถนะ
การทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในเนือเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวาน
หนูเบาหวานและได้รับ
พารามิเตอร์

หนูกลุม่ ควบคุม

หนูเบาหวาน

ชมพู่ทับทิมจันทร์ ขนาด
100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
นาหนักตัว

ปริมาณของอินซูลิน
(นาโนกรัม/มิลลิกรัม โปรตีน)
สมรรถนะการทางานของเอนไซม์ GPX
(นาโนโมล/นาที/มิลลิกรัม โปรตีน)

0.96±0.11

0.06±0.04***

0.49±0.06+++

116±17.74

28.88±9.75***

78.70±14.64+++

***

P<0.001, หนูเบาหวานเปรียบเทียบกับหนูกลุม่ ควบคุม,

+++

P<0.001, หนูเบาหวานทีไ่ ด้รับชมพูท่ ับทิมจันทร์

ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัว เปรียบเทียบกับหนูเบาหวาน
อภิปรายและสรุปผล
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเบาหวานของชมพู่ทับทิมจันทร์ในหนูเบาหวาน
ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน ผลการทดลองพบว่าชมพู่ทับทิมจันทร์มีฤทธิ์ในการลดระดับน้าตาลในเลือดของหนู
เบาหวาน และสามารถเพิ่มปริมาณอินซูลินและระดับการทางานของเอนไซม์กลูต้าไธโอนเปอร์ออกซิเดสในเนื้อเยื่อตับอ่อน
ของหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซินได้
ภาวะเครียดออกซิเดชั่น มีบทบาทสาคัญในกระบวนการเกิดการตายของเบต้าเซลล์แบบอะโพโทซิส และการ
สูญเสียหน้าที่ของเบต้าเซลล์ (Kaneto et al., 2007) เบต้าเซลล์จะถูกชักนาให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นได้ง่ายเนื่องจาก
ในเบต้าเซลล์มีระดับของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) และ
glutathione peroxidase (GPx) เป็นต้น ในปริมาณน้อย (Lenzen, et al., 1996) จากการศึกษาระดับของเอนไซม์ต้าน
อนุมูลอิสระในเนื้อเยื่อตับอ่อนพบการแสดงออกของ SOD ประมาณ 30–40 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับในตับ และพบ
การแสดงออกของ GPx ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ สาหรับการแสดงออกของ CAT ไม่สามารถตรวจพบได้ในเนื้อเยื่อตับ
อ่อน (Lenzen, et al., 1996) โดยสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ตับอ่อนเกิดจากการมี
ระดับ น้าตาลในเลื อ ดสู ง ระดั บไขมั น ในเลื อดสู ง ภาวะเครี ยดในเอนโดพลาสมิ กเรติก คูลั ม ( ER stress) และ proinflammatory cytokines (Eizirik, Cardozo, & Cnop, 2008; Esposito et al., 2002; Ihara et al., 1999) จาก
การศึกษาในหนูทดลองสายพันธุ์ต่างๆพบว่าสเตรปโตโซโทซินสามารถกระตุ้นให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์ได้ เนื่องจากส
เตรปโตโซโทซินสามารถผ่านเข้าสู่เบต้าเซลล์ตับอ่อนทาง glucose transporter 2 (Glu-2) ส่งผลทาให้เกิด ROS เพิ่มขึ้น
ในเบต้าเซลล์ และชักนาให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น จึงส่งผลทาให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์ตามมา (Szkudelski,
2001) นอกจากนี้พบว่าสเตรปโตโซโทซินสามารถเติมหมู่ alkyl บนสาย DNA ทาให้ DNA เสียหายและเกิดการตายของ
เบต้าเซลล์ได้ด้วย ส่งผลให้เบต้าเซลล์มีการสูญเสีย หน้าที่การทางานและทาให้การสังเคราะห์และการหลั่งอินซูลินลดลง
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(Szkudelski, 2001) อินซูลินมีหน้าที่สาคัญในการลดระดับน้าตาลในเลือด โดยการช่วยขนส่งกลูโคสและกรดอะมิโนเข้าสู่
เซลล์ กระตุ้ น การสั ง เคราะห์ โ ปรตี น และไขมั น นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยลดการผลิ ต กลู โ คสที่ ตั บ โดยยั บ ยั้ ง กระบวนการ
gluconeogenesis และการสลาย glycogen (Ballotti, Le Marchand-Brustel, Gammeltoft, & Van Obberghen,
1989) ดังนั้นเมื่อเบต้าเซลล์ตับอ่อนสังเคราะห์และหลั่งอินซูลินได้ ลดลงจะส่งผลทาให้การนากลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็น
พลังงานลดลง และตับมีการสังเคราะห์น้าตาลใหม่เพิ่มขึ้นทาให้มีการปล่อยกลูโคสออกสู่กระแสเลือดได้มากขึ้นส่งผลทาให้
เกิดระดับน้าตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) (Cnop, et al., 2005) จากการศึกษาของ Rashid และคณะ (2015) พบ
การเพิ่มขึ้นของ ROS และเอนไซม์ xanthine oxidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สาคัญในการสร้าง ROS ในเบต้าเซลล์ของหนู
เบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน และพบระดับน้าตาลในเลือดสูงขึ้นในหนูเบาหวานด้วย (Rashid & Sil,
2015) นอกจากนี้จากการศึกษาของ Kanter และคณะ (2004) พบว่าหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซ
โทซินมีการแสดงออกของอินซูลินลดลง และมีระดับของน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ ROS ใน
เนื้อเยื่อตับอ่อน (Kanter, Coskun, Korkmaz, & Oter, 2004) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าหนูเบาหวาน
ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซินมีระดับน้าตาลกลู โคสในเลือดเพิ่มขึ้นกว่าหนูปกติประมาณ 3-4 เท่า แต่เมื่อให้ชมพู่
ทับทิมจันทร์ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้าหนักหนู เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสามารถลดระดับน้าตาลในเลือดของหนู
เบาหวานได้ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มเบาหวาน ซึ่งผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ
Shen และคณะ (2013) พบว่าหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยอาหารที่มีฟรุกโตสสูงมีระดับน้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อ
ให้ vescalagin ซึ่งเป็นสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิมจันทร์ ขนาด 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ต่อวัน เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
สามารถลดระดับน้าตาลในเลือดในโมเดลหนูเบาหวานได้ (Shen & Chang, 2013) ดังนั้นจากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่าชมพู่ทับทิมจันทร์มีฤทธิ์ลดระดับน้าตาลในเลือดในหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโทซิน
เบต้าเซลล์มีระบบการต้านอนุมูลอิสระเพื่อลดภาวะเครียดออกซิเดชั่นปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์อื่นๆ
ในร่างกาย (Lenzen, et al., 1996) ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะไม่สมดุลระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระจะส่งผลทา
ให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นได้ ซึ่งจะทาให้เกิดการทาลายของออร์แกเนลล์ เอนไซม์ และ DNA ภายในเซลล์ ในที่สุดจะ
ส่งผลทาให้เกิดการตายของเบต้าเซลล์แบบอะโพโทซิสตามมา (Gehrmann, Elsner, & Lenzen, 2010) หลายรายงาน
การศึกษาพบว่า ภาวะเครียดออกซิเดชั่น มีสาเหตุมาจากระดับน้าตาลในเลือดที่ สูง ซึ่งเกิดจากกลไกหลายรูปแบบ เช่น
กระบวนการออกซิเดชั่นของกลูโคส (glucose autooxidation) กระบวนการรวมตัวกันระหว่างน้าตาลกับโปรตีน (nonenzymatic glycation of protein) และการกระตุ้นผ่านกระบวนการ protein kinase C (PKC pathway) และ polyol
(Polyol pathway) (Robertson, 2004; Robertson & Harmon, 2006) และจากการศึกษาของ Basha และ คณะ
(2016) ซึ่งศึกษาระดับการทางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ SOD, CAT, glutathione reductase (GR) และ
GPx ในเนื้อเยื่อตับอ่อนของหนูเบาหวานพบว่าหนูที่มีภาวะเบาหวานจะมีระดับการทางานของเอนไซม์ทั้งหมดเหล่านั้น
ลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจากหนูกลุ่มควบคุมปกติ (Basha & Sankaranarayanan, 2016) และจาก
การศึกษาของ Rashid และคณะ (2015) พบว่าหนูที่ถูกเหนี่ยวนาให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโตโซโทซินมีระดับของ GSH,
SOD, CAT, และ GPx ลดลงแตกต่างจากหนูกลุ่มปกติเช่นกัน (Rashid & Sil, 2015) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในผู้ป่วย
เบาหวานคือพบระดับของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระลดลงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (Sakuraba et al., 2002) นอกจากนี้
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หลายการศึกษาก่อนหน้านี้ยังพบว่าระดับของ ROS ที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการตายของเบต้าเซลล์ที่เพิ่มขึ้น และมีผล
ทาให้การสร้างและหลั่งอินซูลินลดลง จึงส่งผลให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูง (Bindokas et al., 2003) แต่เมื่อให้ Nacetylcysteine (NAC) หรือ aminoguanidine ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแก่หนูเบาหวานพบว่าสามารถลดการตายของ
เบต้าเซลล์ และทาให้การทางานของเบต้าเซลล์ดขี ึ้นได้ (Kaneto et al., 1999; Tanaka, et al., 1999) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
สารต้านอนุมูลอิสระที่ลดลงจะส่งผลทาให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นในเบต้าเซลล์ของหนูเบาหวาน และทาให้เกิดการตาย
และการสูญเสียหน้าที่การทางานของเบต้าเซลล์ได้ (Drews, et al., 2010; Lenzen, 2008) ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนีใ้ ห้ผล
ที่สอดคล้องกับสมมติฐานดังกล่าว โดยพบว่าหนูเบาหวานที่ ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน มีระดับการทางานของ
เอนไซม์ GPx ซึ่งเป็นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณของอินซูลินในเนื้อเยื่อตับอ่อนลดลง แต่เมื่อให้ชมพู่ทับทิมจันทร์
ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้าหนักตัวแก่หนูเบาหวานกลับพบว่าสามารถเพิ่มระดับการทางานของเอนไซม์ GPx และ
ปริมาณอินซูลินในเนื้อเยื่อตับอ่อนได้ ดังนั้นจากผลการทดลองในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชมพู่ทับทิมจันทร์มีฤทธิ์เพิ่มสารต้าน
อนุมูลอิสระและการทางานของเบต้าเซลล์ทาให้การสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้น จึงส่งผลลดระดับน้าตาลในเลือดของหนูเบาหวาน
ที่ถูกเหนี่ยวนาด้วยสเตรปโตโซโทซิน
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ทาการศึกษาระดับของอนุมูลอิสระ และตัวบ่งชี้ของภาวะเครียดออกซิเดชั่น รวมถึงระดับของ
เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ เช่น SOD และ CAT เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของชมพู่ทับทิมจันทร์ต่อ
การต้ า นภาวะเครี ย ดออกซิ เ ดชั่ น ในเบต้ า เซลล์ ข องภาวะเบาหวานอย่ า งชั ด เจน จึ งมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ ง
ทาการศึกษาระดับของอนุมูลอิสระ และสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมเขตพื้นที่บริการวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
Health Behavior among Elderly Muslim Females in the Institute of Physical
Education, Yala Campus’s Academic Service Area
ปัณณวิชญ์ เด่นสุมิตร1 วรากร แซ่ภู่2 กฤษดา แก้วยก2 และวัลลี พัชนีย3์
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา , 2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,2

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิม อาเภอ
เมือง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และเป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการ
ดารงชีวิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกข้อมูลสุ ขภาพของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และ
แบบสารวจพฤติกรรม 3 อ คือ การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์ นาข้อมูลที่ได้มาประเมินพฤติกรรมสุขภาพ
เทียบเกณฑ์ กับแบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 185 คน พบว่า
พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมสุขภาพของกลุ่ม
สตรีสูงอายุมุสลิมในพื้นที่ยังเป็นปัญหาที่สาคัญ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสถานภาพสมรส มีชีวิตคู่ที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน ต้องหา
เช้ากินค่า ไม่มีเวลาดูแลตนเอง เรื่องการศึกษาที่ส่วนใหญ่จบแค่ระดับประถมศึกษา ทาให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เรื่องอาชีพ และรายได้ ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้า ขาย ไม่ค่ อยมีเ วลา ดังนั้น ควรให้มีการส่งเสริม สุขภาพ การให้ค วามรู้
คาแนะนาแก่สตรีสูงอายุเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การออกกาลังกาย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังควรส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ดังกล่าวให้ดีขึ้นต่อไป
คาสาคัญ: ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมสุขภาพ, การบริโภค, การออกกาลังกาย, อารมณ์
Abstract
This study was a descriptive study which aimed to explore health behaviors among elderly
Muslim females in the Institute of Physical Education, Yala Campus’s academic service area. The study
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area is part of insurgency in Southern border Thailand where the intensity of violence has been occurred
since 2001.
The data were collected by using two standard forms provided by Health Education Ministry of
Public Health, including questionnaire HBSS (Health Behavioral Surveillance System) and 1D2E’s Behavior
(Diet, Exercise and Emotion Behavior) survey form. The collected information were evaluated in terms of
the subjects’ health behaviors based on the criteria provided by Public Health Ministry. The Data were
analyzed by using means, standard deviations, frequencies and percentages.
The results showed that the Health Behavior (Diet, Exercise and Emotion Behavior) of 185
samples group of elderly Muslim females was fair. The factors affecting their behaviors were marital
status, educational backgrounds, occupations, and monthly incomes. The results based on the survey
conducting between October 2015 to March 2016 suggest that the health behaviors among the elderly in
the area were still problematic. Part of problem was due to lack of educational, occupations and low
income. In order to improve life quality of elderly Muslim females, it is essential to provide health
promotions by giving knowledge in regard to diet, nutrition, and exercise and encouraging activities that
help to generate more income.
Keywords: elderly, health behavior, consumption, exercise, emotion
บทนา
จังหวัดยะลามีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่า “ชาวมุสลิม” มากกว่าร้อยละ 85 การใช้
ชีวิตประจาวัน ใช้ภาษามลายูท้องถิ่น และยึดปฏิบัติตามหลัก คาสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด คือ ให้ความสาคัญกับการ
ละหมาด การถื อ ศี ล อด การบริ จ าคทาน รวมทั้ ง ข้ อ ปฏิ บั ติ ข องการเป็ น ชาวมุ ส ลิ ม ที่ ดี ครอบคลุ ม ถึ ง เรื่ อ งการบริ โ ภค
การดารงชีวิต การแต่งกาย และพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย
พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สาคัญ และมีผลต่อดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพที่สาคัญ คือ ภาวะโภชนาการ
วัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีโอกาสเกิดภาวะทุพโภชนาการมากกว่าวัยอื่น ๆ และมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 1.) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ความเพียงพอของรายได้
และลั กษณะการอยู่ อาศัย 2.) ปัจ จั ยภายในบุค คล ได้ แก่ การเปลี่ ยนแปลงของระบบประสาทรับ สัม ผัส ด้ า นการรับ รส
การได้กลิ่น การมองเห็น และการได้ยิน การเปลี่ยนแปลงระบบทางเดินอาหาร ความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน
พฤติกรรมการบริโภค โรคเรื้อรังและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข-2538)
ปัจจุบัน มีการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารมากขึ้น หลายหน่วยงานได้จัดทาแนวทางเพื่อ
การบริโภคอาหารที่ดี เช่น กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทาข้อกาหนดสารอาหารที่ควรได้รับต่อวันสาหรับคนไทย
(Recommended Daily Dietary Allowances for Healthy Thai) ซึ่งกล่าวถึงปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมสาหรับคนไทย
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ที่ควรได้รับจากอาหารหลัก 5 หมู่ (กระทรวงสาธารณสุข-2532) และกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทา
ข้อปฏิบัติ 9 ประการ เพื่อป้องกันปัญหาโภชนาการ การขาดสารอาหาร และโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ (สุรีย์-2557)
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มีการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะโภชนาการในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านสภาพแวดล้อม
ลักษณะการดารงชีพ วัฒนธรรมและศาสนา ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ (การบริโภคอาหาร การออก
กาลังกาย และอารมณ์) ในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมอาเภอเมือง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการวิชาการชองสถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตยะลา เพราะในกลุ่มประชากรชาวมุสลิม ยังมีค่านิยมที่ผิดเรื่องการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของเพศหญิง โดยไม่ค่อย
ส่งเสริมให้เรียนหนังสือ แต่ให้เรียนการทางานบ้านงานเรือน เย็บปัก ถักร้อย เรียนทาอาหาร ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่สตรีมุสลิม
ปฏิบัติสืบต่อกันมา นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ยังเป็นการรวบรวมข้อมูล พฤติกรรมสุขภาพชองกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิม ในพื้นที่ที่มี
เหตุการณ์และสถานการณ์ความไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมในพื้นที่
ดังกล่าวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมอาเภอเมือง เขตพื้นที่บริการวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตยะลา
ระเบียบวิธีการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น คณะผู้วิจัยลงพื้นที่
อาเภอเมือง ซึ่งมี 14 ตาบล ได้แก่ ตาบลสะเตง ตาบลบุดี ตาบลยุโป ตาบลลิดล ตาบลยะลา ตาบลท่าสาป ตาบลลาใหม่ ตาบล
หน้าถ้า ตาบลลาพะยา ตาบลเปาะเส้ง ตาบลพร่อน ตาบลบันนังสาเรง ตาบลสะเตงนอก และตาบลตาเซะ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่
บริการวิชาการของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ทาการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ด้วยแบบบันทึกข้อมูลสุขภาพของกองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข และแบบสารวจพฤติกรรม 3 อ คือ การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการทาแบบสอบถาม ซึ่งมีความสมบูรณ์และสามารถนาไป
วิเคราะห์ไ ด้จานวน 185 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 100 และน าข้อ มูลที่ ได้ มาประเมิน พฤติกรรมสุ ขภาพ เที ยบเกณฑ์กับ แบบ
สัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
งานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมเขตพื้นที่บริการวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรเพศหญิงที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่
บริการวิชาการของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ผลการศึกษานาเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบคาบรรยาย ดังนี้
1. พฤติกรรมสุขภาพ (การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์)
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิม
ระดับพฤติกรรมสุขภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จานวน (คน)
3
27
89
66

ร้อยละ
1.62
14.59
48.10
35.67

ระดับคะแนน
มากกว่า 100 คะแนน
80-89 คะแนน
60-79 คะแนน
น้อยกว่า 60 คะแนน

การศึกษาครั้งนี้แบ่งระดับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมออกเป็น 4 ระดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ ได้แก่ การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์ อยู่ในระดับพอใช้ จานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 48.10 รองลงมาคือ ควรปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสุขภาพ จานวน 66 คน มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดี จานวน
27 คน และมีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67, 14.59 และ 1.62 ตามลาดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
1. พฤติกรรมสุขภาพจาแนกตามสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของสถานภาพสมรสกับพฤติกรรมสุขภาพ
สถานภาพ
(จานวน/คน)
โสด (56)
สมรส (81)
หม้าย (32)
หย่าร้าง/
แยกกันอยู่
(16)

ดีมาก
จานวน ร้อยละ จานวน
3
1.62
9
2
16

พฤติกรรมสุขภาพ
ดี
พอใช้
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
4.86
2
1.08
60
32.43
1.08
27
14.59
8.64
-

ควรปรับปรุง
จานวน
ร้อยละ
42
22.70
21
11.35
3
1.62
-

จากตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้ อยละของสถานภาพสมรสกับ พฤติ กรรมสุ ขภาพ ซึ่ ง กลุ่ มตั วอย่ างที่ศึ กษามี
สถานภาพโสด คือ อยู่คนเดียว ไม่มีสามี สถานภาพสมรส คือ มีชีวิตคู่ อาศัยอยู่กับสามี สถานภาพหม้าย คือ สามีตายไปแล้ว
ขณะนี้ยังไม่มีสามีใหม่ และสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ คือ เคยผ่านการมีชีวิตคู่ ขณะนี้แยกกันอยู่กับคู่สมรส
โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีสถานภาพสมรส จานวน 81 คน มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 และควรปรับปรุงพฤติกรรม จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 11.35
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด จานวน 56 คน ส่วนใหญ่ควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 42
คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08
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กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหม้าย จานวน 32 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.59 ควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.08
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ
8.64
ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
การศึกษา
(จานวน/คน)
ประถมศึกษา (123)
มัธยมศึกษา (46)
ปริญญาตรี (16)

ดีมาก
จานวน ร้อยละ
3
1.62
-

ดี
จานวน
11
16
-

ร้อยละ
5.94
8.64
-

จานวน
49
30
10

พอใช้
ร้อยละ
26.48
16.21
5.40

ควรปรับปรุง
จานวน ร้อยละ
60
32.43
6
3.24

จากตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของระดับการศึกษากับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จานวน 123 คน ควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 มี
พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.48 มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.94 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.62
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา จานวน 46 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช้
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.21 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 16 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพอใช้ จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 และควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.24
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของอาชีพกับพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
อาชีพ
(จานวน/คน)
ทาสวน (26)
ค้าขาย (96)
ลูกจ้าง (63)

ดีมาก
จานวน
3
-

ดี
ร้อยละ
1.62
-

จานวน
25
-

พอใช้
ร้อยละ
13.51
-

จานวน
20
62
9

ร้อยละ
10.81
33.51
4.86

ควรปรับปรุง
จานวน ร้อยละ
3
1.62
9
4.86
54
29.18

จากตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของอาชีพกับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีอาชีพ
ค้าขาย จานวน 96 คน มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 33.51 มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ใน
ระดับดี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 และมีควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86
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รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพลูกจ้าง จานวน 63 คน ส่วนใหญ่ควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.18 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86
กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพทาสวน จานวน 26 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.81 มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับดีมาก จานวน 3 คน และควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.62 เท่ากัน
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของรายได้กับพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
รายได้ต่อเดือน
(จานวน/คน)
น้อยกว่า 2,000
บาท (122)
2,000-3,000
บาท (44)
3,000-5,000
บาท (13)
> 5,000 บาท
(6)

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง
จานวน
ร้อยละ
66
35.67

จานวน
-

ร้อยละ
-

จานวน
9

ร้อยละ
4.86

จานวน
47

ร้อยละ
25.40

-

-

9

4.86

35

18.91

-

-

-

-

6

3.24

7

3.78

-

-

3

1.62

3

1.62

-

-

-

-

จากตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของรายได้กับพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนน้อยกว่า 2,000 บาท จานวน 122 คน โดยควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67 มี
พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.40 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี จานวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.86
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 2,000 – 3,000 บาทต่อเดือน จานวน 44 คน มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับ
พอใช้ จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ 3,000 – 5,000 บาทต่อเดือน จานวน 13 คน มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับ พอใช้ 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.78 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.24
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก 3 คน และระดับดี 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.62 เท่ากัน
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิ มที่อาศัยอยู่ในอาเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 14 ตาบล ได้แก่
ตาบลสะเตง ตาบลบุดี ตาบลยุโป ตาบลลิดล ตาบลยะลา ตาบลท่าสาป ตาบลลาใหม่ ตาบลหน้าถ้า ตาบลลาพะยา ตาบลเปาะ
เส้ง ตาบลพร่อน ตาบลบันนังสาเรง ตาบลสะเตงนอก และตาบลตาเซะ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่บริการวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตยะลา
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 81 คน นั้น มีพฤติกรรสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.43 ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มประชากรที่มีการใช้ชีวิตแบบคู่สมรส ต้องมีการดูแลซึ่งกันและกัน หาเช้ากินค่า ทาให้ไม่
ค่อยมีเวลาดูแลตนเองได้ดี เท่าที่ควร ซึ่งสามารถส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยการสนใจดูแลตนเองและครอบครัว
ส่งเสริมให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ (ดวงจันทร์, 2551)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาแค่ระดับประถมศึกษา จานวน 123 คน ควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ จานวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญต่อการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ การมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเอง และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะความรู้ด้าน
โภชนาการจะทาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และมีอายุยืนยาว (สุรีย์-2557) ความรู้ด้านการออกกาลังกาย การเลือกออก
กาลังกายให้เหมาะสมตามวัยและตามสมรรถภาพของร่างกาย (Mortazavi, S.-2013) นอกจากนี้ ด้านอารมณ์และจิตใจ การ
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ไม่ถูกทอดทิ้ง ได้รับความสนใจจากลูกหลาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 96 คน มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ จานวน 62 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.51 เนื่องจากอาชีพค้าขาย เช่น ขายของชา ขายข้าวแกง และขายของตามตลาดสด ทาให้บางคนต้องตื่นแต่
เช้าตรู่และกว่าจะเลิกงานก็ค่า ส่งผลให้ไม่มีเวลามาดูแลตนเองตามหลัก 3 อ ทั้งในเรื่องของการบริโภคอาหาร การออกกาลัง
กาย และอารมณ์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 2,000 บาท จานวน 122 คน ซึ่งควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ
จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.67 ผลของรายได้ทนี่ ้อย รายได้ไม่เพียงพอ ทาให้ไม่สามารถที่จะเลือกซื้ออาหารที่สะอาด สด
ปราศจากการปนเปื้อน เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จาเป็นต้องร่างกายและเหมาะสมตามวัย (กระทรวงสาธารณสุข-2538) อีกทั้ง
ผลกระทบในเรื่องของรายได้น้อ ย ทาให้ต้อ งขยันท ามาหากิน ไม่มีเวลาสร้า งเสริ มสุขภาพตนเองด้ว ยการออกกาลังกาย
(Mortazavi, S.-2013) และยังส่งผลต่อสภาพอารมณ์และจิตใจอีกด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามหลัก 3 อ ได้
สรุปผลการศึกษาดังกล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสตรีสูงอายุมุสลิม จานวน 185 คน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพ
3 อ (การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และอารมณ์) อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อย 48.10 รองลงมา ควรปรับปรุง
พฤติกรรมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 35.67 มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 14.59 และมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่
ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 1.62 ตามลาดับ ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก
1. การบริโภคอาหาร กลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมยังขาดความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
ทาให้ได้รับสารอาหารบางประเภทไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายตามวัย (สุรีย์-2557) ส่งผลให้บางคนมี
ภาวะทุพโภชนาการ มีโรคประจาตัว ส่งผลเสียต่อการดารงชีวิตและการมีอายุที่ยืนยาว
2. การออกกาลังกาย ด้วยปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ข้อปฏิบัติตามหลักศาสนา การดารงชีวิต อาชีพและรายได้ ล้วนมีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพทั้งสิ้น ทาให้กลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมไม่มีเวลาในการสร้างเสริมสุขภาพ ไม่มีเวลาออกกาลังกาย แต่มีบาง
คนที่ใช้เวลาว่างในการบริ หารกาย เดินออกกาลังกายรอบๆ บริเวณบ้าน และใช้กิจกรรมอื่นๆ แทนการออกกาลังกาย
อาทิเช่น การทางานบ้าน ทาสวน เป็นต้น
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3. อารมณ์ เนื่องจากครอบครัวของกลุ่มสตรีสูงอายุมุสลิมส่วนใหญ่ เป็นลักษณะการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ ทาให้สตรี
สูงอายุได้พูดคุยกับคนในครอบครัว และมีควานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้าน การได้พบปะพูดคุยกันจะทาให้ผู้สูงอายุไม่
เหงา ไม่รู้สึกว่าต้องอยู่ตัวคนเดียว ในทางกลับกัน บางครอบครัวมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาก คนในครอบครัวจึง
ไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับบ้าน ต้องออกไปทางานนอกบ้าน และไม่มีเวลาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าว ทาให้ผู้สูงอายุถูก
ทอดทิ้ง เกิดความรู้สึกเครียด จิตใจเศร้าหม่อง ส่งผลกระทบระยะยาวต่อจิตใจและอารมณ์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่สตรีสูงอายุ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย เช่น รับประทานข้าว
ไม่ขัดสี หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เน้นรับประทานเนื้อปลา ถั่วเมล็ดต่างๆ เลือกดื่มนมพร่อง
มันเนย รับประทานผลไม้เนื้อนุ่มเคี้ยวง่าย ไม่รับประทานผลไม้รสหวานจัด และจากัดอาหารประเภทไขมัน
2. จัดให้มีกิจกรรมออกกาลังกายที่เหมาะสมกับสมรรถภาพของร่างกายผู้สูงอายุ เช่น การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะๆ การออก
กาลังกายในน้า กิจกรรมบริหารกาย การรามวยจีน เป็นต้น
3. ส่งเสริมและหางานอดิเรกให้ผู้สูงอายุทา โดยเฉพาะงานสร้ างรายได้ จะทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า และควร
จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยกันในชุมชน เช่น กิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
FACTORS AFFECTING THE DECISION OF USING SERVICES IN THAI TRADITIONAL
MEDICINE CLINIC OF PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY OF PEOPLE IN
PHETCHABURI PROVINCE.
กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
kitisak.ruj@mail.pbru.ac.th

บทคัดย่อ
คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี 2556
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ การตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
การวิ จัย เชิ งสารวจแบบภาคตัด ขวางใช้วิ ธีการสุ่มตั วอย่า งโดยบังเอิญ ได้จานวนตั วอย่ าง 140 คน รวบรวมข้ อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานได้แก่ การทดสอบไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 52.9 เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี สถานภาพสมรส(คู่) การวิเคราะห์ด้านปัจจัยนาพบว่า
สถานภาพสมรส อาชีพรายได้ความเชื่อ และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยเอื้อพบว่าการเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทยสถานที่ และการ
ได้รับความสะดวกสบายมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยเสริมพบว่าการส่งเสริมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การตัดสินใจรับบริการงานแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Abstract
Thai traditional medicine clinic of Phetchaburi Rajabhat University has served the Thai traditional
medicine since 2013. This research was aimed to investigate the decision of using services and the factors
related to the decision of using services in Thai traditional medicine clinic of Phetchaburi Rajabhat
University of people in Phetchaburi province. This research was the cross-sectional survey research. The
populations consisted of one hundred and forty patients were randomly selected by accidental sampling.
Data collection was made by using a set of the questionnaire. Data analysis was done by computing
descriptive statistics which included frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential
statistics was also used to Chi-Square test.
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The following results were found: 52.9 percent of the samples were females, between 41-50
years of age, marriage status. In regard to predisposing factors, there was significant relationship between
the decision of using services in Thai traditional medicine clinic of Phetchaburi Rajabhat University and
marital status, occupation, income, belief and attitude. Enabling factors, there was significant relationship
between the decision of using services in Thai traditional medicine clinic of Phetchaburi Rajabhat
University and access to Thai traditional medicine services, location and the convenience of the service.
Reinforcing factors, there was significant relationship between the decision of using services in Thai
traditional medicine clinic of Phetchaburi Rajabhat University and supporting from family members.
Keywords: The Decision of using services, Thai traditional medicine clinic, Phetchaburi Rajabhat University
บทนา
ปัจจุบันการแพทย์แผนไทยมีการให้บริการอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ปุวยอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น เพราะการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะสาขาวิชาการนวดไทย สามารถช่วย
ฟื้นฟูให้ผู้ปุวยกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ผลเป็นอย่างดี โดยในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนการใช้บริการที่
แผนกผู้ปุวยนอก มีผู้ใช้บริการการแพทย์แผนไทยร้อยละ 16.59 ของผู้ใช้บริการทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1)พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 2)นาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก บูรณาการเข้าสู่ระบบบริการอย่าง
ครบวงจร 3)พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4)พัฒนาระบบการจัดระบบความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทย และ 5)คุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นาไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป (ธวัชชัย กมลธรรม,
2557) ด้านกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทย บูรณาการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจรในรูปแบบเขตสุขภาพ และในปี พ.ศ. 2558
ได้ตั้งเปูาให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างน้อย
ร้อยละ 50 และรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้การแพทย์แผนไทยมากขึ้นให้ได้ร้อยละ 18 ของผู้ปุวยที่ใช้บริการที่แผนกผู้ปุวย
นอก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับการแพทย์แผนไทย พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ให้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้มากยิ่งขึ้น (รัชตะ
รัชตะนาวิน, 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยขึ้น ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนในท้องถิ่น และเป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติทักษะด้านการแพทย์แผนไทยของนักศึกษาอีกด้วย จากงานวิจัยของ
กฤษดา สอนพูด(2556) ทีศ่ ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลตะเคียนบังอีง ตาบลศรีสะอาด อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ที่ประยุกต์ใช้
PRECEDE framework ผลการวิจัยพบว่า ด้านปัจจัยนาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการแพทย์
แผนไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย ทัศนคติเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย และการรับรู้ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผนไทย และปัจจัยเสริมการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี
โดยนา PRECEDE framework ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยต่างๆ แบบสหปัจจัย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก(Green WL, Kreuter WM and Deeds G., 1980) ผู้วิจัยได้นามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยนาปัจจัย
เอื้อ และปัจจัยเสริม เพื่อนากรอบแนวคิดนี้มาเป็นแนวทางในงานวิจัย และกาหนดสมมติฐานการวิจัยคือ ปัจจัยนาปัจจัยเอื้อ
และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งผู้วิจัยจะนาผลการวิจัยมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของประชาชนใน
จังหวัดเพชรบุรี
2.เพื่อ ศึกษาความสั มพัน ธ์ระหว่า งปัจ จัยนา ปัจ จัยเอื้อ และปัจจั ยเสริม กั บการตัดสิ นใจเข้า รับบริการในคลินิ ก
การแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ (Accidental Sampling) จะเก็บข้อมูล กับ
ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี อายุ 20 ปีขึ้นไป และคานวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Daniel (1995) ได้จานวน 140 คน
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือความตรงของเนื้อหากับผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ (Try out) ในกลุ่มเปูาหมายที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา จานวน 40 คน ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์ด้วยสถิติของครอนบาค ( Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 ทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิว เตอร์ และใช้สถิติพรรณนาหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้การทดสอบ Chi-Square test
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยจึงขอเสนอผลการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ส่วนบุคคล ด้านปัจจัยนาผลการวิจัยพบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 52.9 เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 26.4) รองลงมาร้อยละ 25.7 มีช่วงอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 57.9 มีสถานภาพสมรส (คู่)ร้อย
ละ 32.9 มีอาชีพรับราชการ รองลงมาคือ ร้อยละ 22.1 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ปริญญาโท เท่ากันคือร้อยละ 38.6 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.1 มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000-20,000 บาท ส่วนข้อมูลเรื่องความ
เชื่อต่อการแพทย์แผนไทย คือ ร้อยละ 50.7 มีความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
49.3 มีความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทยอยู่ในระดับต่า ร้อยละ 48.6 มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ว่า “การนวด
สามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้ด”ี ด้านทัศนคติต่อคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่าร้อยละ 55.0
มีความเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อต่อคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ร้อยละ 25.0 มีทัศนคติต่อคลินิกการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยู่ ในระดับสูง ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.9 มี
ความเห็นด้วยว่า “ระยะเวลาทาการของคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพียงพอต่อการให้บริการ”
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยเอื้อผลการวิจัยพบว่า การเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทย สถานที่บริการการแพทย์แผน
ไทย ร้อยละ 19.3 ไม่เคยเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทยที่อื่นๆ ร้อยละ 54.3 ได้เข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทยที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล การได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการการแพทย์แผนไทย พบว่าร้อยละ 51.4 ได้รับ
ความสะดวกสบายในระดับปานกลาง รองลงมาคือร้อยละ 41.6 ได้รับความสะดวกสบายในระดับมาก การได้รับความสนใจ
จากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทย พบว่าร้อยละ 48.7 ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทยในระดับมาก
เรื่องนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย พบว่าร้อนละ 60.7 ได้รับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ในระดับปานกลาง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านปัจจัยเสริมผลการวิจัย พบว่าร้อยละ 27.9 ได้รับการส่งเสริมจากบุคคลต่างๆ คือ บิดา/มารดา
รองลงมาคือ 25.7 ได้รับการส่งเสริมจากสามี /ภรรยา และร้อยละ 20.7 ได้รับการส่งเสริมจากพี่ /น้องร้อยละ 27.8 ได้รับ
อิทธิพลของเพื่อนบ้าน เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย อยู่ในระดับน้อยที่สุดและระดับปานกลางการได้รับข้อมูลข่าวสารด้าน
การแพทย์แผนไทยจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.7 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
แผนไทยจากสมาชิกในครอบครัว/ญาติ รองลงมาคือร้อยละ 17.1 ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยจากบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัย พบว่า
ร้อยละ 30.7 ได้เข้ารับบริการคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจานวน 2 ครั้ง/เดือน ส่วนสาเหตุที่เข้ารับ
บริการคลินิกการแพทย์แผนไทยของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50.7 เพื่อบาบัดรักษาโรค รองลงมาคือร้อยละ 22.1 เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ และร้อยละ 14.3 เพื่อปูองกันโรค การได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการการแพทย์แผนไทยที่คลินิกการแพทย์
แผนไทย ของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.1 ได้รับความสะดวกสบายในระดับมาก รองลงมาคือ ร้อยละ 24.3 ได้รับความ
สะดวกสบายในระดับมากที่สุด การได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ดา้ นการแพทย์แผนไทยที่คลินิกการแพทย์แผนไทย ของกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 62.1 ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ในระดับมาก รองลงมาคือร้อยละ 35.0 ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ใน
ระดับมากที่สุด
ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนากับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (n=140)
ปัจจัยนา

การตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินกิ ฯ

2

df

P-value

0.258

1

0.612

0.297

1

0.586

0.512

1

<0.001

<4 ครั้ง/เดือน ≥ 4 ครั้ง/เดือน
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-50
51-90
สถานภาพสมรส
โสด, หม้าย, หย่า
สมรส (คู่)

54 (81.8)
58 (78.4)

12 (18.2)
16 (21.6)

56 (82.4)
56 (77.8)

12 (17.6)
16 (22.2)

43 (72.9)
69 (85.2)

16 (27.1)
12 (14.8)
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ปัจจัยนา

การตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินกิ ฯ

2

df

P-value

0.221

1

0.009

1.365

1

0.243

3.489

1

0.013

1.213

1

0.014

1.258

1

0.003

<4 ครั้ง/เดือน ≥ 4 ครั้ง/เดือน
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ ได้แก่ รับจ้าง, ค้าขาย
เกษตรกรรม, รัฐวิสาหกิจ,รับราชการ,
ข้าราชการบานาญ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
รายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000บาท
มากกว่า 20,000 บาท
ระดับความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทย
ปานกลาง ถึงสูง (>ร้อยละ60)
ต่า (≤ ร้อยละ 60)
ระดับทัศนคติต่อคลินิกการแพทย์แผน
ไทยฯ
สูง
ปานกลาง
ต่า

11 (91.7)
101 (78.9)

1 (8.3)
27 (21.1)

24 (75.0)
88 (81.5)

8 (25.0)
20 (18.5)

36 (69.2)
76 (86.4)

16 (30.8)
12 (13.6)

51 (71.8)
61 (88.4)

20 (28.2)
8 (11.6)

31 (88.6)
65 (84.4)
16 (57.1)

4 (11.4)
12 (15.6)
12 (42.9)

ปัจจัยนาได้แก่ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทย ทัศนคติต่อคลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.05) ส่วนเพศ อายุและระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(P-value>0.05) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปัจจัยเอื้อ

การตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินกิ ฯ

2

df

P-value

19.096

3

<0.001

4.821

1

0.020

5.910

1

0.035

2.331

1

0.334

2.062

1

0.488

<4 ครั้ง/เดือน ≥ 4 ครั้ง/เดือน
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
การได้รับสื่อเกี่ยวกับคลินิกการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(n=140)
สมาชิกในครอบครัว/ญาติ,
เพื่อนบ้าน, หนังสือพิมพ์
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
สถานที่บริการการแพทย์แผนไทยa
(n=140)
ไม่เคยรับบริการที่อื่น
คลินิกเอกชน*
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล*
โรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน*
การได้รับความสะดวกสบายในการ
ให้บริการการแพทย์แผนไทยa (n=113)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด
การได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ด้าน
การแพทย์แผนไทย (n=113)
มาก ถึงมากที่สุด
น้อยที่สุด ถึงปานกลาง
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพทย์
แผนไทยa (n=140)
มาก ถึงมากที่สุด
น้อยที่สุด ถึงปานกลาง

88 (91.7)

8 (8.3)

24 (54.5)

20 (45.5)

27 (100.0)
23 (65.7)
48 (63.2)
46 (74.2)

0 (0.0)
12 (34.3)
28 (36.8)
16 (25.8)

4 (100.0)
43 (91.5)
42 (72.4)
0 (0.0)

0 (0.0)
4 (8.5)
16 (27.6)
4 (100.0)

51 (86.4)
38 (70.4)

8 (13.6)
16 (29.6)

43 (84.3)
69 (77.5)

8 (15.7)
20 (22.5)

* ข้อความที่สามารถตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ, a ตัวแปรมีการจัดกลุ่มคาตอบใหม่เพื่อการทดสอบไคสแควร์
ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทยกับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ
สถานที่บริการการแพทย์แผนไทย การได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กันกับการ
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ตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.05)
ส่วนการได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทย และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยกับการ
ตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P-value>0.05) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (n=140)
ปัจจัยเสริม

การตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินกิ ฯ

2

df

P-value

2.413

1

<0.001

1.193

1

0.310

2.136

1

0.116

<4 ครั้ง/เดือน ≥ 4 ครั้ง/เดือน
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
การส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว
บิดา/มารดา/ปูุ/ย่า/ตา/ยาย
พี่/น้อง
สามี/ภรรยา
บุตร/หลาน
ลุง/ปูา/น้า/อา
อิทธิพลของเพื่อนบ้าน
มาก ถึงมากที่สุด
ปานกลาง
น้อยที่สุด ถึงน้อย
การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
แผนไทยจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อ
สิ่งพิมพ์
สมาชิกในครอบครัว/ญาติ/
เพื่อนบ้าน
วิทยุ/หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ท
บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

39 (90.7)
25 (86.2)
32 (88.9)
16 (57.1)
16 (80.0)

4 (9.3)
4 (13.8)
4 (11.1)
12 (42.9)
4 (20.0)

30 (88.2)
23 (59.0)
59 (88.1)

4 (11.8)
16 (41.0)
8 (11.9)

77 (86.5)

12 (13.5)

8 (50.0)
7 (63.6)
20 (83.3)

8 (50.0)
4 (36.4)
4 (16.7)

ปัจจัยเสริม ได้แก่การส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value<0.05) ส่วนอิทธิพลของเพื่อนบ้าน และ
การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์กับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value>0.05) (ตารางที่ 3)
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สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยนี้ได้อภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัย พบว่าปัจจัยนามีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิก
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยปัจจัยนา ประกอบด้วย เพศ อาชีพ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทย และทัศนคติต่อคลินิกการแพทย์แผน
ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พบว่าอาชีพ รายได้ ความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทย และทัศนคติต่อคลินิกการแพทย์แผน
ไทยกับการตัดสินใจเข้ารับบริการ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( p-value<0.05) อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส ความเชื่อและทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงมีการตัดสินใจเข้ารับบริการแตกต่างกัน ด้วยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุทัศน์ วรรโณ (2549) ที่พบว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพที่ต่างกันส่งผลให้เกิดการเลือกต่างกัน และผู้รับบริการที่มี
รายได้ที่ต่างกันให้ความสาคัญในระดับต่างกันในเรื่องการจัดสถานที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ของชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล (2549) พบว่าความเชื่อ
ด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลและสามารถทานายการยอมรับบริการการแพทย์แผนไทยได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวรรณวิมล เมฆวิมล(2553) พบว่าเจตคติต่อการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ส่วนเพศ อายุ
และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(P-value>0.05) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้
เข้ารับบริการต่อการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว, จงกล
ชุมพรัตน์ และจิรวรรณ หวังประดิษฐ์,2547) ที่พบว่า เพศและระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้เข้ารับบริการ
ต่อการรักษาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยเอื้อ พบว่าปัจจัยเอื้อมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าการเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทย สถานที่
บริการการแพทย์แผนไทยกับการตัดสินใจเข้ารับบริการมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(P-value<0.05) อธิบายได้
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์แผนไทยที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้ารับบริการแตกต่างกัน ด้วย อาจ
เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกการแพทย์แผนไทย จากสมาชิกในครอบครัว/ญาติ มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับบริการในคลินิกฯ น้อยครั้งกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะผู้ที่ได้รับข้อมูลจาก
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทาให้การตัดสินใจเข้ารับบริการมากขึ้นด้วย และ
กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมาก่อน จะมีการตัดสินใจเข้ารับบริการที่คลินิกฯมากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับบริการสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล(2549) พบว่าการเข้าถึงแหล่งบริการการแพทย์แผนไทย มีอิทธิพลและสามารถทานายการ
ยอมรับบริการการแพทย์แผนไทยได้ ส่วนการได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการการแพทย์แผนไทยกับการตัดสินใจเข้า
รับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ(P-value=0.035) อธิบายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการการแพทย์แผนไทยที่แ ตกต่างกั น มีการตัดสินใจเข้ารั บบริการแตกต่า งกัน ด้ว ย
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุกิจ ไชยชมพู (2555) พบว่าแหล่งสมุนไพรที่นามาใช้ได้สะดวกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรรักษาโรค ส่วนการได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทยและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทยไม่มีความสัมพั นธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( P-value>0.05) กลุ่ มตัวอย่ างที่ไ ด้รับความสนใจจาก
เจ้าหน้าที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างสนใจในเรื่องอาการเจ็บปุวย หรือสาเหตุที่
ทาให้มาใช้บริการมากกว่าความสนใจของเจ้าหน้าที่ และเรื่องนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเท่ากัน จากช่องทางต่างๆ ทาให้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการ
ในคลินิกฯ
สมมติฐานการวิจัยด้านปัจจัยเสริม พบว่าปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์
แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี พบว่าการส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัวกับการ
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ตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ( P-value<0.001) อธิบายได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างได้รับการส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัวแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้า รับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
แตกต่างกัน เนื่องมาจากการส่งเสริมจากบุตร/หลาน มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกฯ มากกว่าผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากบิดา/มารดา เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากทาให้การได้รับการส่งเสริมจากบุตร หลานมากกว่า สอดคล้อง
กับงานวิจั ยของจุฑ ารั ตน์ เสรีวั ตร(2553) พบว่ าการได้ รับ แรงสนั บสนุน ทางสั งคมจากบุคคลมี ความสัม พัน ธ์ท างบวกกั บ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ส่วนอิทธิพลของเพื่อนบ้าน และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์
แผนไทยจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value>0.05) อธิบายได้ว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับอิทธิพลของเพื่อนบ้านและได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยจากสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อ
สิ่งพิมพ์แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกฯไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างสามารถที่ได้รับข้อมูล
จากสื่ อ ต่ า งๆเกี่ ย วกั บ คลิ นิ ก การแพทย์ แ ผนไทยคล้ า ยคลึ ง กั น ท าให้ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเข้ า รั บ บริ ก ารในคลิ นิ ก ฯ
คล้ายคลึงกันด้วย
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยนา ได้แก่ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความเชื่อต่อการแพทย์แผนไทย
และทัศนคติต่อคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเข้ารับบริการใน
คลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ปัจจัยเอื้อได้แก่การเข้าถึงแหล่งบริการแพทย์
แผนไทยสถานที่บริการการแพทย์แผนไทยการได้รับความสะดวกสบายในการให้บริการการแพทย์แผนไทยมีความสัมพันธ์กัน
กับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และปัจจัย
เสริมได้แก่การส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจเข้ารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นสามารถนาไปปรับปรุง พัฒนางานบริการของคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ ต่อไป โดยให้
ความสาคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ้นใจเข้ารับบริการให้มากขึ้น และได้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรมี
การศึกษาเชิงลึกถึง การตัดสินใจเข้า รับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยฯ ในระยะยาว และควรศึกษาตัวแปรต้น อื่นๆ
เพิ่มเติม เช่น ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการรับบริการของผู้เข้ารับบริการในคลินิกฯ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
กฤษดา สอนพูด. (2556).ปัจจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลตะเคียนบังอีง ตาบลศรีสะอาด อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. งานประชุมผลงาน
วิชาการระดับจังหวัดศรีสะเกษ.
จุฑารัตน์ เสรีวตั ร. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในนักศึกษา คณะ
การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 8(1), 76-80.
ชัชวาล นฤพนธ์จิรกุล. ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการยอมรับบริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี.
วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก,4(1), 70-8.
ธวัชชัย กมลธรรม. (2557).การประเมินผลการจัดบริการแพทย์แผนไทย สมัชชาสุขภาพ 2557.สืบค้นเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2558 จากเว็บไซต์: http://www.samatcha.org/?q=node/1057

993

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ธีระยุทธ์ ขุนศรีแก้ว, จงกล ชุมพรัตน์ และจิรวรรณ หวังประดิษฐ์. (2547). ทัศนคติของผู้เข้ารับบริการต่อการรักษาด้วย
วิธีการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี: โครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยตาปี.
รัชตะ รัชตะนาวิน. (2557).การประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดา้ นแผนไทยบูรณาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือกและสมุนไพร เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจรในรูปแบบเขตสุขภาพ.สืบค้นเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2558 จากเว็บไซต์: http://www.samatcha.org/?q=node/1056
วรรณวิมล เมฆวิมล. (2553).พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สุกิจ ไชยชมภู. (2555). ปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขต 11
กระทรวงสาธารณสุข. วารสารเกือ้ การุณย์, 19(2), 60-74.
สุทัศน์ วรรโณ. (2549).ปัจจัยที่มผี ลต่อการรับบริการนวดแผนโบราณภายใต้การรับรองมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข กรณีศึกษา อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, 4(1),
3-14.
Daniel WW. (1995). Biostatistics: A foundation for analysis in health science. 5th ed. New York:
John Wiley &Sosnic.
Green WL, Kreuter WM and Deeds G. (1980). Health Education Planning: A Diagnostic Approach.
California: Mayfield Publishing Company.

994

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

ปัจจัยทำนำยสัมพันธภำพระหว่ำงมำรดำกับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
FACTORS PREDICTING ATTACHMENT BETWEEN MOTHERS AND HOSPITALIZED
TODDLERS
นภำพร วังอำษำ, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์ และนุจรี ไชยมงคล
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และปัจจัยทานายได้แก่ พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแล
บุตรป่วย และการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาของบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จานวน 89
ราย สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม 5 ชุด คือ สัมพันธภาพระหว่างมารดากับ บุตร
ป่วยวัยหัดเดิน ความคิดเห็นของมารดาต่อพฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก ความคิดเห็นของมารดาต่อการรับ รู้ความรุนแรงของการ
เจ็บป่ วย ความคิดเห็ นของมารดาต่อ การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแ ลเด็ก ป่วย และความคิดเห็นของมารดาต่ อการ
สนับสนุนทางสังคม โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .94, .85, .76, .90 และ .87 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียงสัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยและการสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (r = .448, r = .479, และ r = .463, p < .01 ตามลาดับ) การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยเป็น
ปัจจัยทานายที่ดีที่สุด (β = .304, p < .05) รองลงมาคือ พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก (β = .281, p < .05) และการสนับสนุน
ทางสังคม (β = .234, p < .05) ตัวแปรทั้งสามสามารถทานายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ได้ร้อยละ 38.0 (Adjust R2 = .358; F= 17.347, p < .01)
ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลบุตรป่วย พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก และ
การสนับสนุนทางสังคม มีความสาคัญและส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับ บุตรป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ดังนั้นพยาบาลจึงควรส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับ บุตรป่วยวัยหัดเดิน โดยเฉพาะในเด็กที่มีพฤติกรรม
อารมณ์ ไม่เ หมาะสมเน้น การมีส่ วนร่ว มของมารดาในการดูแลเด็ กป่ วย และให้การสนับ สนุน ทางสั งคมแก่ มารดาเพื่ อให้
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรป่วยวัยหัดเดินดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ: เด็กวัยหัดเดิน/สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน/การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ABSTRACT
This research aimed to examine predictors of attachment between mothers and hospitalized
toddlers. Sample included 89 mothers of toddlers admitted in a hospital of Nakhon nayok province.
Convenience sampling was used to recruit the sample. Research instruments consisted of five
questionnaires, including the attachment between mothers and toddlers, the emotional behavior, the
perceived severity of illnesses, the parent participation in hospitalized child’s care, and the social support.
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Chronbach’s alpha coefficients (α) of the questionnaires were .94, .85, .76, .90 and .87 respectively. Data
were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation coefficient and
stepwise multiple regression.
Results revealed that emotional behavior, parent participation in hospitalized child’s care and
social support were positive significantly correlated with attachment between mothers and hospitalized
toddlers (r = .448, r = .479, and r = .463, p < .01). Parent participation was the best and significantly
predictor attachment between mothers and hospitalized toddlers (β = .304, p < .05).The second best
predictor was emotional behavior (β = .281, p < .05). The third best predictor was social support (β =
.234, p < .05). The three significant predictors combined could explain 38.0% of variation in attachment
between mothers and hospitalized toddlers (Adjust R2 = .358; F= 17.347, p < .01).
These findings indicated that parent participation in hospitalized child’s care, emotional
behavior and social support were important and effected on attachment between mothers and
hospitalized toddlers. Therefore, nurses should promote attachment between mothers and hospitalized
toddlers, especially child with emotionally unappreciated behavior, increasing maternal participation in
child’s care and social support to enhance attachment between mothers and hospitalized toddlers
effectively.
KEY WORDS: TODDLERS /ATTACHMENT/RS AND HOSPITALIZED TODDLERS.
บทนำ
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตร ก่อเกิดสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นและผูกพันมั่นคงต่อกันระหว่างมารดากับบุตร
ตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดต่อเนื่องมาจนถึงวัยหัดเดิน โดยจะมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพนี้จะค่อย ๆ
พัฒนาเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกเชื่อใจ ไว้วางใจ รู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับมารดา
(Bowlby, 1969) โดยความผูกพันรักใคร่นี้สามารถพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นต่อไปในอนาคตของเด็ก (พรทิพย์
ศิริบูรณ์พิพัฒนา, 2555; Ball & Bindler, 2008; Bowlby, 1969) การสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่ างมารดากับเด็กวัย
หัดเดิน มีอิทธิพลต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ถ้าเด็กเกิดการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของเด็กป่วย
และครอบครัว จากการทบทวนวรรณกรรมพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็ก พบว่าเด็กวัยหัดเดินเมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายประการ ได้แก่ เพศ โดยพบว่า มารดาจะมีความรักและเอ็นดูเด็ก
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย หรือทารกที่เกิดมีรูปร่างหน้าตาและเพศตรงตามความคาดหวัง มารดาจะอุ้ม สัมผัส พูดคุย และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อบุตร (Jia & Sullivan, 2011) จากการศึกษาทารกที่แสดงพฤติกรรมอารมณ์กลัว กระสับกระส่าย แสดง
อาการเจ็บปวดหรือร้องไห้ ขณะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติมารดาจะรู้สึกเครียดที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
หรือดูแลช่วยเหลือบุตรได้ตลอดเวลา ส่งผลให้มีสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรลดลง (สุภาณี ไกรกุล, นุจรี ไชยมงคล และ
มณีรัตน์ ภาคธูป, 2552) สาหรับเด็กที่มีพฤติกรรมอารมณ์ที่เหมาะสมมักเกิดจากการเรียนรู้และปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้า
จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี จึงสามารถสร้างสัมพันธภาพกับมารดาและบุคคลอื่นได้ดีด้วย (พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, 2555;
มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, 2555) มารดาที่รับรู้ความรุนแรงของโรคของเด็กป่วยในระดับรุนแรง จะเกิดความ
สับสน คลุมเครือ และไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ ส่งผลให้สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยถูกขัดขวาง (ภัทรนุช ภูมิ
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พาน, ฟองคา ติลกสกุล, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และกวีวรรณ ลิ้มประยูร, 2555) การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย
ก็สามารถช่วยดารงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดากับเด็กป่วยให้คงอยู่ โดยช่วยให้เด็กป่วยรู้สึกกลัวลดลง สงบลง รู้สึกอบอุ่น
และปลอดภัยมากขึ้น มารดาก็จะรู้สึกเครียดและวิตกกังวลลดลง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรป่วยได้ (ปภิยกร สิงห์กล้า ,
2550, Just, 2005; Lam, Chang, & Morrissey, 2006) ส่วนมารดาที่ได้รับการสนับสนุนจากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว
เพื่อน หรือบุคลากรทางด้านสุขภาพ ก็ส่งผลให้มารดามีความเชื่อมั่นและสามารถให้การดูแลเด็กป่วยวัยหัดเดินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงช่วยส่งเสริมหรือดารงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดากับเด็กป่วยในขณะที่เด็กเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลด้วย (สุมัจฉรา มานะชีวกุล , ทัศนีประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม , 2555;สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล ,
ทัศนี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม, 2556; Kochanska, Woodard, Kim, Koenig, & Barry, 2010)
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินนั้นยังพบน้อย ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยทารก วัยก่อนเรียน และวัยเรียน โดยเฉพาะเมื่อเด็กป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ซึ่งเด็กวัยหัดเดินนี้ยังคงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพกับมารดาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย
ทานายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยวัยหัดเดินที่รับการรักษาในโรงพยาบาล ได้แก่ พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก การ
รับ รู้ ความรุน แรงของการเจ็ บ ป่ วย การมี ส่ว นร่ วมของมารดาในการดูแ ลบุ ตรป่ วย และการสนั บ สนุ น ทางสั งคม เพื่ อ น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างโปรแกรมส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ใช้ทฤษฎีสัมพันธภาพ (Attachment Theory)ของบาวล์บี้ (Bowlby, 1969) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่กล่าวไว้
ว่า ความผูกพันเป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มั่นคงซึ่งมนุษย์แสวงหาและต้องการไปตลอดชีวิต และจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น
เมื่อได้รับความเครียดหรือความกดดัน เป็นการก่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับทารก และมีการพัฒนาความสัมพันธ์
ต่อเนื่องมาจนถึงวัยหัดเดิน ลักษณะความ สัมพันธ์นี้จะถูกถ่ายทอดไปยังความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนอื่น ๆ ในสังคมต่อไป
ทั้งนี้เด็กทุกคนสามารถจะสร้างสัมพันธภาพได้ตั้งแต่แรกเกิด และสื่ อสารความรู้สึกความต้องการภายในได้ เด็กวัยหัดเดินจะ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม ภาษาพูด ความเป็นตัวของตัวเอง และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากผู้เลี้ยงดูเป็นหลัก เช่น ถ้าเด็กวัยหัด
เดินมั่นใจว่าคนที่เขารักและผูกพันไม่หายไปไหน เด็กวัยหัดเดินก็กล้าออกสู่โลกกว้างเพื่อสารวจสิ่ งต่าง ๆ และเรียนรู้ที่จะ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง การเรียนรู้โลกกว้างก่อให้เด็กวัยหัดเดินเกิดอารมณ์กลัว กลัวการอยู่ลาพัง และกลัวการแยกจากบุคคล
หรือสิ่งอันเป็นที่รักและผูกพันมาก (พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา, 2555; Ball & Bindler, 2008) แต่หากเด็กวัยหัดเดินเจ็บป่วย
และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วย
วัยหัดเดิน
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
1. พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก
2.การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย
3.การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย
4.การสนับสนุนทางสังคม

สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน
ทีเ่ ป็นบุตรของตนเองทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล

รุนแรงของการ
เจ็บป่วย
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรป่วยวัยหัดเดินทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยทานายต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมอารมณ์ ของเด็ก การรับรู้ความรุนแรงของการ
เจ็บป่วยของบุตร การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย และการสนับสนุนทางสังคม ต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับ
บุตรป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
วิธกี ำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทานาย (Correlational predictive research)
กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาของบุตรป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
จังหวัดนครนายก สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ตามคุณสมบัติที่กาหนด คือ มารดาอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้ดูแลหลักขณะบุตรป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล และสามารถอ่านเขียนและสื่อสารภาษาไทยเข้าใจ
ส่วนเด็กอายุ 1-3 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้เป็นครั้งแรก ภายใน 24 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษา และได้รับการ
วินิจฉัยด้วยโรคทางอายุรกรรมและศัลกรรมเด็กทั่วไป ที่ไม่มีภาวะแทรก ซ้อน พิการ อันตรายต่อชีวิต หรือโรคทางจิตเวช
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์อานาจการทดสอบ (Power Analysis) ของโคเฮน (Cohen, 1988) โดย
กาหนดค่าความเชื่อมั่น (α) ที่ระดับความมีนัยสาคัญที่ .05 ค่าอานาจการทดสอบ (power of the test) เท่ากับ .80 และให้
ค่า R2= .15 (Moderate effect size) นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมในการคานวณกลุ่มตัวอย่างจาก Statistic
calculator version 2.0 (Soper, 2009) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 89 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ประกอบด้วย
1.แบบสอบถามข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของมารดา ได้ แ ก่ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ลั ก ษณะ
ครอบครัว และประสบการณ์การดูแลเด็กป่วย ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้แก่ เพศ อายุ ลาดับที่การเกิด จานวนพี่น้องร่วม
มารดาเดียวกัน และการวินิจฉัยโรค วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน จานวน 26 ข้อ เป็นลักษณะคาถามเชิงบวกทั้งหมด
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน (น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด) โดยแปลผลเป็นระดับคะแนน ดังนี้
คะแนนรวม
ความหมาย
26.0 -60.9
สัมพันธภาพไม่ดี
61.0-95.9
สัมพันธภาพปานกลาง
96.0-130.0
สัมพันธภาพดี
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficiency) เท่ากับ .94
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของมารดาต่อพฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก ประกอบด้วย พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก
จานวน 26 ข้อ เป็นกลุ่มคาถามเชิงบวก 13 ข้อ คาถามเชิงลบ 14 ข้อ คือ การทากิจวัตรประจาวัน (7 ข้อ) ด้านการเล่น การ
เข้าสังคมกับเด็กอื่น (9 ข้อ) และด้านการพบคนแปลกหน้า สถานที่แปลกใหม่ (10 ข้อ) ลักษณะคาถามเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 คะแนน แปลผลโดยคะแนนรวมระหว่าง 26-130 คะแนน หากได้
คะแนนรวมสูง แสดงว่า เด็กมีพฤติกรรมอารมณ์สูง หรือมีความสามารถในด้านนั้น ๆ สูง ถ้าคะแนนรวมต่า แสดงว่า เด็กมี
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พฤติกรรมอารมณ์ต่า หรือมีความ สามารถในด้านนั้น ๆ การศึกษานี้ พบว่าแบบสอบถามพฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก มีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) เท่ากับ .85
4. แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ประกอบด้วยการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย 1 ข้อ
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-10 ที่อยู่บนเส้นตรง จะแสดงถึงความมากน้อยของคะแนนของการรับรู้ โดยคะแนน 1 คะแนน หมายถึง
มารดารับรู้ว่าบุตรของตนเองเจ็บป่วยไม่รุนแรง จนกระทั่งถึง คะแนนที่ 10 หมายถึง มารดารับรู้ว่าบุตรของตนเจ็บป่วยรุนแรง
มากที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าแบบสอบถามนาไปคานวณวิธีแบบครึ่ง (Split-half method) เท่ากับ.76
5. แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย จานวน 24 ข้อ ได้แก่ ด้านการดูแลกิจกรรมที่ทา
ประจา (6 ข้อ) ด้านการดูแลกิจกรรมการพยาบาล (8 ข้อ) ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ปกครองกับบุคลากรพยาบาล (4
ข้อ) และด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเด็ก (6 ข้อ) ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4
ระดับ ตั้งแต่ 1-4 คะแนน (ไม่ได้ปฏิบัติ น้อย ปานกลาง มาก) คะแนนอยู่ระหว่าง 24 - 96 คะแนน การแปลผลคะแนน หากได้
คะแนนสูงแสดงว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลได้มาก ถ้าคะแนนต่า แสดงว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลได้น้อย
การศึกษาครั้งนี้พบว่าแบบสอบถามพฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficiency) เท่ากับ .90
6. แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม จานวน 24 ข้อ ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (6 ข้อ)
ด้านการประเมินค่า (5 ข้อ) ด้านข้อมูลข่าวสาร (5 ข้อ) และการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร (7 ข้อ)ลักษณะคาถามเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่1-5 คะแนนส่วนคาถามข้อ 24 เป็นคาถามเกี่ยวกับบุคคล
ที่มีความสาคัญหรือให้การช่วยเหลือมารดามากที่สุดในการเลี้ยงลูกคนนี้ 3 อันดับแรก การแปรผลโดยรวมคะแนนอยู่ระหว่าง
23-115 คะแนน กรณีที่ผลรวมของคะแนนสูง แสดงว่า มารดารับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนทางสังคมดี แต่หากผลรวมคะแนน
ต่า แสดงว่า มารดารับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนทางสังคมไม่ดี แบบสอบถามดังกล่าวนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficiency) เท่ากับ .87
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยกาหนดค่าความมีนัยสาคัญทางสถิติ p < .05
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยวัยหัดเดิน พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก
การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วย และการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) และปัจจัยทานายของตัวแปรต่างๆด้วยสถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังจากโครงร่างวิจัยรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว ผู้วิจัย นาหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาถึงผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเข้าพบ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือและการประสานงาน จากนั้นผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงวัตถุประสงค์ และการพิทักษ์
สิทธิ และให้การดูแลเด็กตามบริบทขณะมารดาเข้าร่วมวิ จัย ให้เอกสารชี้ แจงและใบลงนามยินยอมแก่ กลุ่มตั วอย่าง มอบ
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยผู้วิจัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่มารดาสามารถเรียกและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเกิดความ
สงสัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลก่อนนาไป
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิตติ ่อไป
ผลกำรวิจัย
1.มารดามีอายุเฉลี่ย 31.26 (SD = 7.30, range = 18-50) ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 87.6) มี
ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 62.9) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ38.2) รองลงมาจบการศึกษา
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ระดับ ปวช/ ปวส (ร้อยละ 26.9) มีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 43.8) รองลงมาค้าขาย (ร้อยละ 15.8) มีรายได้ครอบครัวต่อเดือน
10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 39.3) รองลงมามีรายได้ 5,000-10,000 บาท (ร้อยละ 32.6) โดยมารดาส่วนใหญ่เคยมี
ประสบการณ์การดูแลเด็กป่วย (ร้อยละ 75.3) ส่วนบุตรวัยหัดเดิน มีอายุเฉลี่ย 21.87 เดือน (SD= 7.78, range = 12-36) เป็น
เพศหญิง (ร้อยละ 52.8) และเพศชาย (ร้อยละ 47.2) ซึ่งเป็นลูกคนเดียวหรือคนแรก (ร้อยละ 39.3) รองลงมาเป็นลูกคนที่ 2
(ร้อยละ 37.1) ส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ58.4) รองลงมาเป็นโรคระบบทางเดิน
อาหาร (ร้อยละ21.3)
2. สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 111.31 (SD =
20.37) แสดงว่า สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดินอยู่ในระดับดีพฤติกรรมอารมณ์ณ์ของเด็ก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 72.65 (SD = 11.99) ส่วนการรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 8.69 (SD =.54) การมีส่วน
ร่วมในการดูแลเด็กป่วยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 70.73 (SD = 12.86) และการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 83.69 (SD = 11.25) ดังตารางที่ 1 สาหรับข้อคาถามที่ 24 ของแบบสอบถามการได้รับการสนับสนุนทางสังคม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีบุคคลที่มีความสาคัญที่สุดในการช่วยเหลือดูแลเด็กป่วย คือ บิดา มารดาของมารดาเด็กป่วยหรือของสามี (ร้อย
ละ 51.7) รองลงมาคือ สามี (ร้อยละ 28.6)
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
ตัวแปร
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรป่วยวัยหัดเดิน
พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก
การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของเด็ก
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลบุตรป่วย
การสนับสนุนทางสังคม

Mean
111.31
72.65
8.69
70.73
83.69

SD
20.37
11.99
.54
12.86
11.25

แปลผล
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับดี

3. พฤติกรรมอารมณ์ การมีส่วนร่วมในการดูแลและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติกับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (r = .448, r = .479, และ
r = .463, p < .01 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน กับตัวแปรทานายที่ศึกษา (n = 89)

ตัวแปร
พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก
การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยของเด็ก
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลบุตรป่วย
การสนับสนุนทางสังคม
** p< .01

สัมพันธภาพระหว่างมารดากับ
บุตรวัยหัดเดิน (r)
.448**
.066
.479**
.463**
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แปลผล
สัมพันธ์กัน
ไม่สัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กัน
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4. การมีส่วนร่วมในการดูแลเป็นปัจจัยทานายที่ดีที่สุด (β = .304, p < .05) รองลงมาคือ พฤติกรรมอารมณ์ (β =
.281, p < .05) และการสนับสนุนทางสังคม (β = .234, p < .05) ตัวแปรทั้งสามสามารถทานายสัมพันธภาพระหว่างมารดา
กับบุตรวัยหัดเดิน ได้ร้อยละ 38.0 (Adjust R2 = .358; F= 17.347, p < .01) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) เพื่อหาปัจจัย
ทานายที่ดีที่สุดของสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยวัยหัดเดิน (n = 89)
ตัวแปร
การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย
พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม

∆ R2
.229
.338
.380

b
.481
.465
.424

SE
.151
.153
.178

β
.304
.281
.234

t
3.194*
3.037*
2.391*

Constant = 7.095, R2= .389, Adjust R2= .358, SE = 14.968, F (3,85) = 17.347
* p< .05
สรุปและอภิปรำยผล
1. คะแนนสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยรวมมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 111.31 (SD = 20.37, range 30-130) หมายความว่า มารดาและบุตรวัยหัดเดินมีสัมพันธภาพอยู่ในระดับดี
สอดคล้องกับทฤษฎีสัมพันธภาพ (Attachment Theory) ของ Bowlby (1969) ที่อธิบายว่า สัมพันธภาพเป็นสายสัมพันธ์ทาง
อารมณ์ที่ มั่ น คงแน่ นแฟ้ น ระหว่ า งเด็ ก กับ ผู้ เ ลี้ย งดู เริ่ ม ตั้ งแต่ แ รกเกิ ดสะสมจนถึ งวัย หั ด เดิ น มารดาเป็ น ผู้ ที่ส ามารถดู แ ล
ตอบสนองความต้องการ และปกป้องคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยได้ โดยการศึกษาของนุจรี ไชยมงคล (2554) พบว่า ทารกมีความ
ผูกพันแบบมั่นคงกับมารดาถึงร้อยละ 77.5 ดังนั้นเมื่อเด็กวัยหัดเดินเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เด็กก็ยังคงต้องการ
ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากมารดาหรือผู้เลี้ยงดู ซึ่งเด็กบางรายอาจต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนี้การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดียังมีความสาคัญในเด็กทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดการเจ็บป่วย เพราะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีจะช่วยให้
เด็กและมารดารู้สึกอบอุ่นใจ พึงพอใจ ลดความเครียด ความทุกข์จากการเจ็บป่วยได้ เด็กจะสามารถปรับตัวได้ดี และช่วยใน
การฟื้นหายจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นด้วย (ทิพวรรณ หรรษคุณาชัยและคณะ, 2554)
2.ความคิดเห็นของมารดาต่อพฤติกรรมอารมณ์ของบุตรวัยหัดเดินมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรป่วยวัยหัดเดิน (r =.448, p< .01) และสามารถทานายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็ก
ป่วยวัยหัดเดินได้ร้อยละ 10.9 (β = .281; t = 3.037, p < .05) โดยเด็กวัยหัดเดินที่มีลักษณะร่าเริง ยิ้มแย้ม อารมณ์ดี เป็น
มิตรไม่ตื่นกลัวต่อสิง่ เร้าใหม่ ซึ่งถือว่ามีพฤติกรรมที่เหมาะสมจะสามารถปรับตัวและสร้างสัมพันธภาพกับมารดาและผู้อื่นได้ง่าย
กว่าเด็กที่มีพฤติกรรมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม (พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา ,2555; มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ ,
2555) ดังนั้น พฤติกรรมอารมณ์จึงมีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้
ด้วยเช่นกัน
3.ความคิดเห็นของมารดาต่อการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลบุตรวัยหัดเดิน ตามการรับรู้/ความคิดเห็นของ
มารดามีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับสั มพันธภาพระหว่างมารดากับบุต รวัยหัดเดิน ที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล (r = .479, p < .01)และสามารถทานายสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินได้ดีที่สุด ร้อยละ 22.9(β =
.304; t = 3.194, p< .05) สอดคล้องกับการศึกษาแขนภา รัตนพิบูลย์, และคณะ (2555) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของมารดาใน
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การดูแลเด็กป่วย ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมารดากับเด็กป่วย โดยมารดาสามารถแสดงความรัก การดูแลใกล้ชิด
และแสดงบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาได้ ขณะที่ผู้ป่วยเด็กวัยหัดเดินเองก็รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมการฟื้นหาย
จากการเจ็บป่วย
4. ความคิดเห็นของมารดาต่อการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (r = .463, p < .01) และสามารถทานาย
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินได้ร้อยละ4.2 (β = .234;t = 2.391, p < .05) ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า มารดาที่ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คู่สมรส บิดามารดา ปู่ย่าตายาย สมาชิกในครอบครัว เพื่อน บุคลากรทีมสุขภาพ
สามารถช่วยให้มารดารู้สกึ มั่นใจ คลายความทุกข์ความวิตกกังวลในการดูแลบุตร มีส่วนช่วยเหลือในการดูแลรักษาเด็กป่วยทั้งที่
โรงพยาบาลและบ้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรด้วย (สุมัจฉรา มานะชีวกุล และคณะ , 2555;
Kochanskaetal, 2010) สอดคล้องกับการศึกษาการของฉมาพร หนู เพชร, ศศิธร พุมดวง, และสุรีย์พร กฤษเจริญ (2556)
พบว่า มารดาที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคม โดยเฉพาะสามีของตนในระดับดี สามารถช่วยให้มารดาปรับบทบาทหน้าที่การ
เป็นมารดาได้ดี มารดาสามารถสร้างสัมพันธภาพ ความรักใคร่ผูกพัน และให้การดูแลเด็กได้ดีกว่ามารดาที่ดูแลเด็กเพียงลาพัง
นอกจากนี้ผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า บุคคลที่มีความสาคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือมารดาในการดูแลเด็กป่วยวัยหัดเดินมาก
ที่สุด คือ บิดาหรือมารดาของมารดาเด็กป่วยวัยหัดเดิน (ร้อยละ51.7) ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต สัง คม วัฒนธรรมไทย ที่ให้
ความสาคัญกับระบบครอบครัวและเครือญาติ แม้กลุ่มตัวอย่างจะออกไปสร้างครอบครัวเดี่ยวตามสภาพสังคม สิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน แต่ยังคงให้ความเคารพต่อบิดามารดา ยอมรับการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลจากปู่ย่าตายาย (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาครอบครัวไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,2553)
5.ความคิดเห็นของมารดาต่อ การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วยไม่มีความสัมพันธ์และไม่สามารถทานาย
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กวัยหัดเดิน (p> .05) ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินเป็น
อารมณ์อันลึกซึ้งดังนั้นไม่ว่าบุตรจะมีอาการเจ็บป่วยมากน้อยเพียงใด มารดาก็ยังคงต้องให้ความรัก ดูแลปกป้องบุตรป่วย และ
ดารงบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาในการดูแลบุตรป่วยเช่นเดียวกัน (ปูชิตา ทาเนา, และคณะ, 2554 )
ข้อเสนอแนะ
พยาบาลที่ปฏิบัติการในหอผู้ป่วยเด็กสามารถนามาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวางแผนและพัฒนาโปรแกรมการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในเด็กที่มีพฤติกรรม
อารมณ์ไม่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย และให้การสนับสนุนทางสังคมแก่มารดา เพื่อให้
สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยวัยหัดเดินดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาในรูปแบบการทดลอง โดยพัฒนารูปแบบหรือสร้างโปรแกรมการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
มารดากับเด็กป่วยวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยเน้นเด็กที่มี พฤติกรรมไม่เหมาะสม และส่งเสริมให้มารดามี
ส่วนร่วมในการดูแลเด็กป่วยร่วมกับให้การสนับสนุนทางสังคมแก่มารดาเพื่อให้สัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กป่วยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1002

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

เอกสำรอ้ำงอิง
แขนภา รัตนพิบูลย์, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล และอัจฉรียา ปทุมวัน. (2554). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วย
ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 17(2), 232-246.
ฉมาพร หนูเพชร, ศศิธร พุมดวง, สุรีย์พร กฤษเจริญ. (2556). ความรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อทารกในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด
ที่เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง และมารดาวัยรุ่นหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยตนเองบางส่วน. บทความวิจัยประชุมหาดใหญ่
วิชาการ ครั้งที่ 4: สงขลา.
ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์, ชาคริยา ธีรเนตร, อดิศร์สุดา เฟื่องฟู, สุรีย์ลักษณ์, สุจริตพงศ์, และพงษ์ศักดิ
น้อยพยัคฆ์. (2554). ตาราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กสาหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. กรุงเทพ ฯ: บริษัท บียอนด์ เอ็น
เทอร์ไพรซ์ จากัด.
นุจรี ไชยมงคล. (2554). การตอบสนองของมารดาและความผูกพันมั่นคงของทารก: การทดสอบคุณสมบัติเครื่องมือวิจัยแปล.
วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 19(4), 25-28.
ปภิยกร สิงห์กล้า. (2550). ผลของการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันของมารดาต่อความเครียดและบทบาทฃองมารดา
ในการดูแลทารกเกิดก่อนกาหนดที่มีภาวะวิกฤต.วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพเด็ก,บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปูชิตา ทาเนา, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล และอัจฉรียา ปทุมวัน . (2554). ปัจจัยทานายการปรับตัวของผู้ดูแลเด็กโรคลมชัก .
รามาธิบดีพยาบาลสาร.17(2), 218-231.
พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา. (2555). การพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี: ยุทธรินทร์.
ภัทรนุช ภูมิพาน, ฟองคา ติลกสกุล, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และกวีวรรณ ลิ้มประยูร. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่
แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยเรื้อรังที่เข้ารับการใส่ท่อช่วยหายใจในระยะวิกฤต. วารสารพยาบาลศาสตร์, 30(3), 1524.
มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์. (2555). จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศูนย์ วิจั ยและพั ฒนาครอบครั วไทย มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมิราช.(2553). การศึก ษาและพั ฒนารูป แบบการเสริ มสร้า ง
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราช.
สุธาภินันท์ พรเลิศทวีกุล, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล. วารสารพยาบาลศาสตร์. 31(1), 59-69.
สุภาณี ไกรกุล , นุจรี ไชยมงคล และมณีรัตน์ ภาคธูป . (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของบิดามารดากับ
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตรป่วยที่รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี, 22(1), 19-28.
สุมัจฉรา มานะชีวกุล, ทัศนี ประสบกิตติคุณ และพรรณรัตน์ แสงเพิ่ม . (2555). ปัจจัยทานายความเครียดของมารดาในการ
เลี้ยงดูบุตรในวัยขวบปีแรก. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 30(1), 53-62.
Ball, J. W., & Bindler, R. C. (2008).Concepts of growth and development.Child Health Nursing Partnering
with Children &Families.United Stated of America: Pearson Prentice Hall.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. New York: Basic Books.
Jia, R.,& Sullivan, S.J. (2011). Relations between co-parenting and father involvement in families with
preschool aged children. Journal of Development Psychology, 47(1), 106–118.
Just, A. C. (2005). Parent participation in care: bridging the gap in the pediatric ICU. Newborn and infant
nursing reviews, 5(4),179-187.
Kochanska, G., Woodard, J., Kim.S, Koenig. J. L, Yoon. J. E.,& Barry. R. A.(2010). Positive

1003

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

socialization mechanisms in secure and insecure parent-child dyads: two longitudinal studies.
Journal of Children Psychology Psychiatry, 51(9), 998–1009.
Lam, L. W., Chang, A. M., & Morrissey, J. (2006). Parents’ experience of participation in the Care of
hospitalized children: A qualitative study. International Journal of NursingStudies. 43(1), 535-545.
Melanie, R. J. &Melissah, B. (2009). Developmentally supportive care for twins and higher-Order multiples
in the NICU: A review of existing evidence. Journal Neonate Pediatric Child Nursing. 12(3): 1-5
Schepp, K. (1995). Psychometric assessment of the preferred participation scale for parents of hospitalized
children. USA: University of Washington School of Nursing, Seattle.
Sroufe, L. A. (1997). Emotional Development: The Organization of Emotional Life in the Early
Years. New York: Prentiee Hall (spectrum).

1004

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2559

การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องบรรเทาปวดเมือ่ ยในรูปแบบดีเฟส
DEVELOPMENT OF MUSCULAR PAIN RELIEVES D-PHASE FORMULATION
เกษราภรณ์ บุญญกนก1, จิรพันธ์ ม่วงเจริญ2 และประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา2
1

1,2

หลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออก
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

บทคัดย่อ
ยาหม่องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมาเป็นเวลานานยาหม่องทั่วไปมีส่วนประกอบสาคัญได้แก่ พาราฟิน วาสลีน ไขผึ้ ง
ซึ่งมีคุณสมบัติที่เคลือบสารสาคัญและน้ามันหอมระเหยให้อยู่บนชั้นผิวเท่านั้น ระบบ D-phase ( Detergent phase) เป็น
ระบบที่คล้ายกับ Oil in water emulsion แต่มีความหนืดมากกว่าและอุ้มน้ามันได้ สูงถึง 95% มีขนาดอนุภาค 100 -500
ไมครอน ลั กษณะเป็นเนื้อเจล ใส แสงผ่านได้ ซึ่งจะนาสารส าคัญเข้าสู่ ผิวหนังได้ดี จึงนาระบบ D-phase มาพัฒ นาเป็นสูต ร
ตารับยาหม่องซึ่งจะทาให้ได้ระบบที่ซึมผ่านผิวหนังได้ดี ขึ้นและใส่สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและลด
อาการปวดตึงของกล้ามเนื้อ โดยมีส่วนผสมจากสารสกัดไพล เถาวัลย์เปรียงและเถาเอ็นอ่อนการวิจัยนี้ เป็นการพัฒนายาหม่อง
ให้อยู่ในรูปแบบ D-phase และศึกษาชนิดของน้ามันที่จะนามาพัฒนาเป็นสูตรยาหม่องจานวน 7 สูตร ได้แก่ น้ามันรวม, C12-15
Alkyl Benzoate(and) Dipropylene Glycol Dibenzoate, Polyisobutene, C12-15Alkyl Benzoate, Triethylhexanoin,
Sweet Almond Oil, CetylEthylhexanoate ตามลาดับ จากนั้นนายาหม่องสูตรที่อยู่ในรูปแบบ D-phase ที่ไม่เกิดการ
แยกชั้นมาศึกษาลักษณะความคงตัวทางกายภาพ ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 25 องศาเซลเซียส 45 องศาเซลเซียส สภาวะ
เร่ง Freeze and Thaw สูตรที่ 2 และสูตรที่ 5 มีความคงตัวไม่แยกชั้น ผลพิสูจน์เอกลักษณ์ D-phase โดยไม่ใส่ Polyol จึง
ใส่น้าแทน glycerine และ1,3 Butylene glycol พบว่าสูตรไม่แข็งตัว เหลว ขุ่นและแยกชั้น ผลวิเคราะห์ขนาดของอนุภาค
สูต รที่ 2, สูต รที่ 5,สู ตรที่ 2 ผสมสารสกัด สมุ นไพร, สูต รที่ 5 ผสมสารสกัด สมุ นไพรมี ขนาดอนุภ าคประมาณ 450,
420,400,370 ไมครอน ตามลาดับ จากนั้นนาสูตรที่ 5 ผสมสารสกัดสมุนไพรซึ่ งเหมาะสมที่จะพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบ Dphase นามาย้อมสีและถ่ายรูปวัฏภาคภายนอกและวัฏภาคภายใน
คาสาคัญ: ยาหม่อง อิมัลชั่น สารสกัดจากสมุนไพร D-phase

Abstract
The ointment is a favorite product which has been used for years. It, normally,
comprises of some essential components, such as paraffin, petroleum jelly and bee wax.
Due to its property only coversing important substances and the essential oils on the skin
surface, D-phase system has the opposite system as Oil in water emulsion and has moderate
viscosity that can absorb water up to at 95%. Its droplet size is about 100-500 micron and
has the appearance as a transparent gel that can increase the absorption of the essential
substances into the skin. Thus, the researcher used the D-phase system to develop the
formulations of the herbal ointment. This research studied about the development of the
ointment in the D-phase system, adding three herbal extracts which were
Zingibercassumunar extracts, Derris scandens (Roxb) and Cryptolepisbuchanani. These three
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herbs have a property in the treatment of muscle pains and tendon. This research has
prepared the formulations of 7 types of oils. They were mixed oil., C12-15 Alkyl Benzoate
(and) Dipropylene Glycol Dibenzoate, Polyisobutene C12-15Alkyl Benzoate, Triethylhexanoin,
Sweet Almond Oil, Cetylethylhexanoate respectively. Then the researcher conducted the
experiment by taking the ointment as a D-phase system without lamination to examine the
stability with their physical properties at 4, 25 and 45℃ including the Freeze and Thaw
cycle, Formula 2 and Formula 5 is stable, not separation. The identification D-phase without
Polyol, add water instead of glycerine and 1,3 Butylene glycol formula that hardens liquid
separation and turbidity. Particle size analysis of the Formula 2, Formula 5, Formula 2,
herbal extract, herbal extract formula 5 with a particle size of approximately 450, 420, 400,
370 microns, respectively, then the formula 5 herbal extracts. Each formulation of D-phase
was evaluated the size by particle size analysis. Furthermorer, the proper D-phase formula
were selected to perform colored test and take pictures the internal and external phase
expression.
Keywords: ointment emulsion herbal extracts D-phase
บทนา
ยาหม่องหรือขี้ผึ้ง (ointment) ทาบรรเทาปวดเมื่อยเป็นยาสามัญประจาบ้านที่นิยมใช้กันมาเป็นเวลานาน ลักษณะ
กึ่งแข็ง อ่อนนุ่ม มีทั้งเหลืองและขาวมีกลิ่นหอม ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ลดปวดบวมเมื่อยล้า ลดอาการฟกช้าดา
เขียวของกล้ามเนื้อ รวมทั้งอาการหน้ามืดตาลายและแมลงกัดต่อย ส่วนประกอบของยาหม่อง หรือขี้ผึ้งทาบรรเทาปวดเมื่อย
ส่วนใหญ่มักประกอบด้วยสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมจากน้ามันหอมระเหย (Volatile oil) เช่น พิมเสน การบูร เมนทอล ยูคา
ลิปตัส บางสูตรอาจใส่น้ามันระกา (Methyl salicylate) เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยและส่วนผสมสาคัญที่จะเป็นยาหม่อง
หรือขี้ผึ้งทาบรรเทาปวดเมื่อยได้แก่พาราฟิน (Paraffin) ที่ทาให้ยาหม่องแข็งตัวได้จากกระบวนการกลั่นน้ามันดิบทาให้ยาหม่อง
แข็งตัวละลายในน้ามันมีหน้าที่เก็บสารหอมระเหยให้อยู่บนชั้นผิวหนัง ไขผึ้ง (Bee wax) ได้จากการผลิตของต่อมไขผึ้ง เกล็ด
มี สี ข าวใสให้ ค วามชุ่ มชื้ นและเคลื อบผิ วละลายได้ ดี ใ นน้ ามั น วาสลี นให้ ค วามชุ่ มชื่ นกั บ ผิ วหนั ง และท าให้ ย าหม่ องแข็ ง ตั ว
นอกจากน้ามันหอมระเหยที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยแล้วยังมีมีสารสกัดจากสมุนไพรที่ใช้บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยลดอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นได้เป็นอย่างดี เช่น สารสกัดจากไพลบรรเทาอาการปวดและอักเสบของกล้ามเนื้อ
(นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี,2554) สารสกัดเถาวัลย์เปรียงลดอาการอักเสบปวดบวมของกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเข่า (วิระพล ภิ
มาลย์,2558) สารสกัดเถาเอ็นอ่อนระงับอาการปวดลดอักเสบกล้ามเนื้อข้อเข่าและเส้นเอ็น (นันทิยา หันประเสริฐพงษ์ ,2557)
สารสกัดเหล่านี้ เป็นสารสกัดที่ล ะลายได้ใ นน้าและแอลกอฮอล์ จึงไม่ สามารถใส่ในยาหม่ องหรือขี้ผึ้ งทาบรรเทาปวดเมื่ อยได้
เนื่องจากคุณสมบัติของส่วนประกอบในยาหม่องต้ องเป็นสารที่ละลายได้เฉพาะในน้ามันอีกทั้งยังล้างออกยากเกาะติดผิวหนัง
และกักเก็บสารหอมระเหยให้เคลือบอยู่ในชั้นผิวหนังเท่านั้น
D-phase (Detergent phase) เป็นกระบวนการทาอิมัลชั่นชนิดหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับระบบ Oil in water emulsion
แต่มีวัตภาคในสูงกว่า O/W ( Oil in water emulsion) ทั่วไป สามารถอุ้มน้ามันได้ถึง 95% ในระบบประกอบด้วย สารลดแรง
ตึงผิว สารในกลุ่มโพลีออล เช่น กลีเซอรีน บิวไทลีนไกลคอล และน้ามัน เมื่อผสมสารทั้งหมดเข้ากันจะได้เป็นเจลใส แสงผ่าน
ได้ หลังจากนั้นจึงเติมน้าลงในเจลที่ได้เพื่อให้เกิดเป็นอนุภาคของน้ามันในวัตภาคในที่มีขนาดเล็ก มีความคงตัวมากและมีความ
หนืดมากกว่าอิมัลชั่นทั่วไป มีรูปแบบโครงสร้างโมเลกุลเป็น Cubic phase มีอนุภาคขนาด 100-500 ไมครอน มีลักษณะเป็น
เจล เงาใส แสงผ่ านได้ แ ละเพิ่ มความสามารถของการนาสารส าคั ญ เข้าสู่ ผิ วได้ (Penetration enhancer) (Michael
Murakami,2005)
เนื่องจาก D-Phase เป็นระบบอุ้มน้ามันได้ในปริมาณสูงแต่ยังมีน้าเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเหมาะกับผลิตภัณฑ์ทาถูนวด
และยังสามารถใส่ตัวยาที่ละลายน้าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนาระบบ D-phase ซึ่งยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัยกันมากนักและสาร
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สกั ด จากสมุ นไพรบรรเทาอาการปวดเมื่ อยลดอั กเสบของกล้ ามเนื้ อมาพั ฒ นาเป็ นสู ต รต ารั บ D-phase ทาถู นวดเพื่ อเป็ น
ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้และพัฒนาสูตรตารับทาถูนวดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถใส่สารสกัดสมุนไพรต่างๆ
ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-phase ที่มีสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งได้แก่ สารสกัด
ไพล เถาวัลย์เปรียงและเถาเอ็นอ่อน กับน้ามัน 7 ชนิด เพื่อให้ได้ยาหม่องที่ มีความคงตัวและนาพาสารสกัดสมุนไพรซึมผ่านผิว
ได้ดีขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
1.เตรียมสารสกัดสมุนไพร
1) สารสกัดไพล
สารสกัดไพล Plai extract liquid 30 ml.
2) สกัดเถาวัลย์เปรียง
นาเถาวัลย์เปรียงแห้ง 300 กรัม ใส่ขวดโหลใส่เอทานอล 70% ปริมาณ 1,050 มิลลิลิตรและน้า 450
มิลลิลิตรลงในขวดโหลหมักไว้ 7 วัน หลังจากนั้นนาเถาวัลย์เปรียงที่หมักไว้ไปกรองและเคี่ยวจนเหลือแต่สาระสาคัญ
3) สกัดเถาเอ็นอ่อน
นาเถาเอ็นอ่อนแห้ง 300 กรัม ใส่ขวดโหลใส่เอทานอล 70% ปริมาณ 1,050 มิลลิลิตรและน้า 450
มิลลิลิตรลงในขวดโหลหมักไว้ 7 วัน หลังจากนั้นนาเถาเอ็นอ่อนที่หมักไว้ไปกรองและเคี่ยวจนเหลือแต่สารสาคัญ
2.การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase
เตรียมพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase จานวน 7 สูตร แสดงสูตรดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase
ชื่อสูตร
สารเคมี
Phase :A (oil phase)
C12-15 Alkyl Benzoate (and)
Dipropylene Glycol
Dibenzoate (Finsolve TPP)
C12-15 Alkyl Benzoate
(Finsolve TN)
Sweet Almond Oil
Triethylhexanoin
(TrifatS- 308)
CetylEthylhexanoate
(SG – CIO)

สูตร 1
น้ามันรวม

สูตร 2
TPP

5

23.5

100 ml. (% W/W)
สูตร 3
สูตร 4
สูตร 5
Polysynlane
TN
Trifat

5

สูตร 6
Almond

28.75

3.5

28.75

5

28.75

5

Polyisobutene (Polysynlane)

5

Carbomer
(CarbopolUltrez-20)

0.1

สูตร 7
CIO

28.75
28.5
0.1

0.1
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Phase :B (Polyol)
Glycerine

17

PEG-20 GlycerylTriisostearate
(NikkolTGI – 20)

10

Triethanolamine 99%
Phase :C (water phase)
1,3 Butylene glycol

0.1

Supguard GMBP

0.5

Sodium Methyl
StearoylTaurate (Nikkol SMT)

0.05

2.5

Water
Phase :D (volatile oil.)
Menthol
Camphor
Borneol flakes
Eucalyptus oil.
Peppermint oil.

6
10
4
5
4
12

1) ชั่งสารใน Phase C (water phase) ทั้งหมดแล้วนาไปอุ่นบน hot plate ให้ละลาย
2) ชั่งสารใน Phase B (Polyol) ทั้งหมดแล้วคนให้เข้ากันนาสาร Phase C (water phase) ผสมลงไปคนให้เข้ากัน
3) ชั่งสารใน Phase A (oil phase) ทั้งหมดแล้วคนให้เข้ากัน
4) นาสารใน Phase B (Polyol) และสารใน Phase C (water phase) ซึ่งผสมรวมกันแล้วไปปั่นด้วยเครื่องโฮโมจิ
ไนเซอร์ด้วยความเร็วและค่อยๆ เติมสารใน Phase A (oil phase) ลงไปช้าๆจนหมดและเติม Phase D (volatile oil.) ลงใป
ช้าๆ ปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3.การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย
นาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ไม่แยกชั้นหลังจากเตรียมเสร็จใหม่ๆ จากการพัฒนาสูตรตารับยา
หม่องในรูปแบบ D-Phase ดังแสดงสูตรในตารางที่ 1 ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ได้แก่ สารสกัด
ไพล, สารสกัดเถาวัลย์เปรียง, สารสกัดเถาเอ็นอ่อน ชนิดละ 1.1 ml. (% W/W) ลงไปและคนให้เข้ากัน คัดเลือกสูตรตารับที่ไม่
แยกชั้น นาไปเก็บรักษา ณ อุณหภูมิและสภาวะต่างๆตามที่กาหนดไว้
4.การพิสูจน์เอกลักษณ์ D-Phase
โพลีออล (Polyol) เป็นสารที่จาเป็นในการทาให้เกิด D-phase ซึ่งหากเกิดเป็น D-phase ลักษณะเนื้อของผลิตภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นจะต้องมีลักษณะเป็นเนื้ อเจลหนืด แสงผ่านได้ จึงตัดโพลีออลออกจากสูตรและใส่น้าแทน glycerine และ1,3
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Butylene glycol โดยเลือกใช้สูตร Triethylhexanoin (Trifat S- 308) ที่มีเนื้อเจลใส เนียนละเอียด เป็นตัวแทนสูตรทั้งหมด
เพื่อพิสูจน์ว่า Polyol เป็นน้ามันตัวสาคัญที่ทาให้เกิด D-phase แสดงสูตรดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase โดยใช้สูตร Trifat พิสูจน์เอกลักษณ์ D-Phase
100 ml. (% W/W)

ชื่อสูตร

สูตร 5 Trifat

สารเคมี
Phase : A (oil phase)
Triethylhexanoin (Trifat S- 308)
Carbomer (CarbopolUltrez-20)
Phase :B (Polyol)
ใส่น้าแทน Glycerine
PEG-20 GlycerylTriisostearate
(NikkolTGI – 20)
Triethanolamine 99%
Phase : C (water phase)
ใส่น้าแทน 1,3 Butylene glycol
Supguard GMBP
Sodium Methyl StearoylTaurate
(Nikkol SMT)
Water
Phase : D (volatile oil.)
Menthol
Camphor
Borneol flakes
Eucalyptus oil.
Peppermint oil.

28.75
0.1
17
10
0.1
2.5
0.5
0.05
6
10
4
5
4
12

5.การประเมินความคงตัวทางกายภาพของสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase และสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ DPhase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย
1) เก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่
อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน
2) เก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่อุณหภูมิ 4
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน
3) เก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน
4) เก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่สภาวะเร่ง
Freeze Thaw cycling จานวน 6 cycle
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6.การวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase
นาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ได้แก่ สูตร TPP, สูตร Trifat และสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัด
สมุนไพร ในรูปแบบ D-phase ที่ผ่านสภาวะเร่ง Freeze Thaw cycling ได้แก่สูตร TPP ผสมสารสกัดสมุนไพร, สูตร Trifat
ผสมสารสกัดสมุนไพร แล้วไม่เกิดการแยกชั้นมาวิเคราะห์ขนาดอนุภาค ด้วยเครื่อง Zeta Sizer Nano S (Malvern, UK)
7.การย้อมสีสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย
นาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย โดยใช้สูตร Trifat ที่มี
เนื้อเจลใสเนียนละเอียดและเมื่อผ่านการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคมีขนาดขนาดอนุภาคประมาณ 370 ไมครอน ย้อมด้วยสีที่
ละลายได้ในน้า (ผงสีละลายน้าสีแดง) และย้อมด้วยสีที่ละลายได้ในน้ามัน (ผงสีละลายน้ามันสีน้าเงิน) โดยปกติถ้าเป็นระบบ
W/O จะละลายในสีที่ละลายน้ามันและถ้าเป็นระบบ O/W จะละลายในสีที่ละลายในน้า แต่ถ้าเป็นระบบ D-phase จะละลาย
ได้ทั้งในสีที่ละลายในน้าและสีที่ละลายในน้ามัน
ผลการวิจัย
1.ผลการพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase จานวน 7 สูตร ดังตารางที่ 1 แสดงผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase
ลักษณะ

สูตร 1
น้ามันรวม

สูตร 2
TPP

เนื้อ
ยาหม่อง

เนื้อเจล
เนียนละเอียด
แข็งตัว
พอเหมาะ

เนื้อเจล
เนียนละเอียด
แข็งตัว
พอเหมาะ

ใส

กลิ่น
การแยกชั้น

สี

สูตร 3
Polysynlane

สูตร 4
TN

สูตร 5
Trifat

สูตร 6
Almond

สูตร 7
CIO

เหลวเป็นน้า

เนื้อเจลค่อน
ข้างเหลว
น้ามันเยิ้ม

เนื้อเจล
เนียน
ละเอียด
แข็งตัว
พอเหมาะ

เนื้อเจล
ไม่เนียน
แข็งตัว
พอเหมาะ

เหลวเป็น
น้า

ขุ่นเล็กน้อย

ใส

ขุ่นเล็กน้อย

ใส

ขุ่นเล็กน้อย

ใส

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

ไม่แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

แยกชั้น

2. ผลการพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ โดยนาสูตรที่ไม่แยกชั้น 5 ตารับ ที่ได้จากการเตรียมสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ได้แก่ สูตร 1 น้ามัน
รวม, สูตร 2 TPP, สูตร 4 TN, สูตร 5 Trifat และสูตร 6 Sweet Almond แสดงผลดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ โดยเลือกสูตรที่ไม่แยกชั้นจาก การพัฒนาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่มีส่วนผสมสารสกัดสมุนไพร
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ดังนี้
ลักษณะ

สูตร 1
น้ามันรวม

สูตร 2
TPP

สูตร 4
TN

สูตร 5
Trifat

สูตร 6
Almond

เนื้อ
ยาหม่อง

เนื้อเจล
เนียนละเอียด
แข็งตัวพอเหมาะ

เนื้อเจล
เนียนละเอียดแข็งตัว
พอเหมาะ

เนื้อเจลจับตัวเป็น
ก้อนวุ้น

เนื้อเจล
เนียนละเอียดแข็งตัว
พอเหมาะ

เนื้อเจลค่อน
ข้างเหลว
น้ามันเยิ้ม

สี

เหลือง ใส

เหลือง
ขุ่นเล็กน้อย

เหลือง
ขุ่นเล็กน้อย

เหลือง ใส

เหลืองขุ่นเล็กน้อย

กลิ่น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

หอมเย็น

การแยกชั้น

ไม่แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

3. ผลพิสูจน์เอกลักษณ์ D-phase
ผลจากการไม่ใส่ Polyol โดยใช้สูตร Trifat Triethylhexanoin (Trifat S- 308) ที่มีเนื้อเจลใส เนียนละเอียดนามา
เป็นตัวแทนของสูตร เพื่อพิสู จน์ว่า Polyol เป็นน้ ามันตัวสาคัญ ที่ทาให้ เกิด D-phase จึ งใส่น้าแทน glycerine และ1,3
Butylene glycol พบว่ าสู ตร Trifat ที่นามาเป็นตัวแทนของสู ตรไม่ แ ข็ง ตัว เหลว ขุ่ นและแยกชั้ นอย่ างเห็ นได้ชั ดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับสูตร Trifat ที่ใส่ Polyol

ภาพที่ 1 ผลสูตร Trifat ไม่ใส่ Polyol (ซ้าย), สูตร Trifat ใส่ Polyol (ขวา)
ที่มา : ผลพิสูจน์เอกลักษณ์ D-phase
4. ผลการประเมินความคงตัวทางกายภาพของสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยดังนี้
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1) ผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่
อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน โดยเลือกสูตรที่ไม่แยกชั้นจากตารางที่ 4
ผลการเก็ บรั กษาสู ต รต ารั บยาหม่องในรู ป แบบ D-Phase ที่ ผสมสารสกั ดสมุ นไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่
อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าสูตร 1 น้ามันรวม ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเหลว น้ามันเยิ้ม
สีเหลืองใส กลิ่นหอมเย็น ไม่แยกชั้น , สูตร 2 TPP ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเนียนแข็งตัวพอเหมาะ สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย
กลิ่นหอมเย็น ไม่แยกชั้น, สูตร 5 Trifat ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเนียนละเอียดแข็งตัวพอเหมาะสีเหลืองใส กลิ่นหอมเย็น
ไม่แยกชั้ น, สูตร 6 Almond ลักษณะยาหม่ องเป็นเนื้อเจลจับตัวเป็นก้อนวุ้น สีเ หลืองขุ่ นเล็ก น้ อย กลิ่นหืน เย็น แยกชั้ น
ระหว่างน้ามันกับก้อนวุ้น
2) ผลการเก็บรักษาสูตรตารั บยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัด สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน โดยเลือกสูตรที่ไม่แยกชั้นจากตารางที่ 4
ผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน พบว่าสูตร 1 น้ามันรวม ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเหลว น้ามันเยิ้ม สีเหลืองใส กลิ่น
หอมเย็น ไม่แยกชั้น, สูตร 2 TPP ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเนียนแข็งตัวพอเหมาะ สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย กลิ่นหอมเย็น ไม่
แยกชั้น, สูตร 5 Trifat ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเนียนละเอียดแข็งตัวพอเหมาะสีเหลืองใส กลิ่นหอมเย็น ไม่แยกชั้น ,
สูตร 6 Almond ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลจับตัวเป็นก้อนวุ้น สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย กลิ่นหืน เย็น แยกชั้นระหว่างน้ามันกับ
ก้อนวุ้น
3) ผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน โดยเลือกสูตรที่ไม่แยกชั้นจากตารางที่ 4
ผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่อุณหภูมิ
45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน พบว่าสูตร 1 น้ามันรวม ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเหลวตกตะกอน น้ามันเยิ้ม สี
เหลืองใส กลิ่นหอมอ่อนๆ แยกชั้น, สูตร 2 TPP ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลแข็งตัวพอเหมาะ สีเหลืองขุ่น กลิ่นหอมเย็น
ไม่แยกชั้น, สูตร 5 Trifat ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลเนียนละเอียดแข็งตัวพอเหมาะ สีเหลืองใส กลิ่นหอมเย็น ไม่แยกชั้น ,
สูตร 6 Almond ลักษณะยาหม่องเป็นเนื้อเจลจับตัวเป็นก้อนวุ้น สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย กลิ่นหืน แยกชั้นระหว่างน้ามันกับ
ก้อนวุ้น
4) ผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase ที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่
สภาวะเร่ง Freeze Thaw cycling จานวน 6 cycle โดยเลือกสูตรที่ไม่แยกชั้นจากตารางที่ 4 แสดงผลดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phaseที่ผสมสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย ที่สภาวะ
เร่ง Freeze Thaw cycling จานวน 6 cycle
ลักษณะ
เนื้อ
ยาหม่อง

สูตร 1
น้ามันรวม
เนื้อเจลเหลว
ตกตะกอน
น้ามันเยิ้ม

สูตร 2
TPP
เนื้อเจลเหลว

สูตร 5
Trifat
เนื้อเจล
เนียนละเอียดแข็งตัว
พอเหมาะ

สูตร 6
Almond
เนื้อเจลจับตัว
เป็นก้อนวุ้น

สี

เหลือง ใส

เหลือง ขุ่น

เหลือง ใส

เหลือง ขุ่น

กลิ่น

หอมอ่อนๆ

หอมเย็น

หอมเย็น

หืน

แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

ไม่แยกชั้น

แยกชั้น

การแยกชั้น
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6. ผลการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของยาหม่องในรูปแบบ D-Phase
จากกราฟแสดงผลการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของสูตรตารับยาหม่องหลังเตรียมเสร็จในรูปแบบ D-Phase ได้แก่ สูตร
TPP, สูตร Trifat และสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-Phase ที่ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่
สูตร TPP ผสมสารสกัดสมุนไพร, สูตร Trifat ผสมสารสกัดสมุนไพรมีขนาดอนุภาคดังนี้
สูตร Trifat (24:Simple_5) มีขนาดอนุภาคประมาณ 420 ไมครอน, สูตร TPP (26:Simple_2) มีขนาดอนุภาค
ประมาณ 450 ไมครอน, สูตร TPP ผสมสารสกัดสมุนไพร (27:Simple_2A) มีขนาดอนุภาคประมาณ 400 ไมครอน, สูตร
Trifat ผสมสารสกัดสมุนไพร (28:Simple_5A) มีขนาดอนุภาคประมาณ 370 ไมครอน

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคของสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase
และสูตรตารับยา หม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-Phase
ที่มา : ผลการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคจากเครื่อง Zeta Sizer Nano S (Malvern, UK)
7. ผลการย้อมสีสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase
ผลการย้อมสีสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase โดยใช้สูตร Trifat ที่มีเนื้อเจลใสเนียน
ละเอียดและเมื่อผ่านการวิเคราะห์ขนาดอนุภาคมีขนาดขนาดอนุภาคประมาณ 370 ไมครอน ย้อมด้วยสีที่ละลายได้ในน้า (สี
แดง) เนื้อเจลเป็นสีแดงและย้อมด้วยสีที่ละลายได้ในน้ามัน (สีน้าเงิน) เนื้อเจลเป็นสีน้าเงิน แสดงให้เห็นว่าสูตรตารับยาหม่อง
ผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase (สูตร 5 Trifat) เป็นระบบ D-phase เพราะสีละลายในน้าและสีที่ละลายในน้ามัน
ละลายกลืนเข้ากับเนื้อเจล (Kunied et al, 2003).

ภาพที่ 3 ผลย้อมสีสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase โดยใช้สูตร Trifat
ที่มา : ผลการแสดงผลการย้อมสียาหม่องที่ผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-Phase
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการเตรียมสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phases หลังเตรียมเสร็จทั้ง 7 ตารับ พบว่ามีสูตรที่ไม่แยกชั้น 5
ตารับ ได้แก่ สูตร 1 น้ามันรวม, สูตร 2 TPP, สูตร 4 TN, สูตร 5 Trifat และสูตร 6 Sweet Almond
จากผลการนาสูตรที่ไม่แยกชั้น 5 ตารับ ที่ได้จากการเตรียมสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-Phase มาพัฒนา ผสม
สารสกัดสมุนไพร หลังเตรียมเสร็จทั้ง 5 ตารับ พบว่ามีสูตรที่ไม่แยกชั้น 4 ตารับ ได้แก่ สูตร 1 น้ามันรวม, สูตร 2 TPP, สูตร 5
Trifat และสูตร 6 Sweet Almond
จากผลการพิสูจน์เอกลักษณ์ D-phase โดยใช้สูตร Trifat เป็นตัวแทนสูตรและไม่ใส่น้ามันประเภท Polyol พบว่า
น้ามันเหลว ขุ่น แยกชั้นอย่างเห็นได้ชัด
จากผลการเก็บรักษาสูตรตารับยาหม่องในรูปแบบ D-phase ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรที่ไม่แยกชั้น 4
ตารับ ได้แก่ สูตร 1 น้ามันรวม, สูตร 2 TPP, สูตร 5 Trifat และสูตร 6 Sweet Almond ที่อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส
ระยะเวลา 3 เดือน พบว่าทั้ง 4 ตารับไม่แยกชั้น การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือน พบว่า สูตร 6
Sweet Almond แยกชั้น การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 เดือนและการเก็บรักษาที่สภาวะเร่ง
Freeze Thaw cycling จานวน 6 cycle พบว่า สูตร 1 น้ามันรวมและ สูตร 6 Sweet Almond แยกชั้น
จากผลการวิ เ คราะห์ ข นาดอนุ ภ าคของสู ต รต ารั บ ยาหม่ อ งหลั ง เตรี ย มเสร็ จ ในรู ป แบบ D-Phase สู ต ร TPP
(26:Simple_2) มี ขนาดอนุภ าคประมาณ 450 ไมครอนและ สูต ร Trifat (24:Simple_5) มี ข นาดอนุ ภาคประมาณ 420
ไมครอนและสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-Phase ที่ผ่านการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ สูตร TPP ผสม
สารสกั ด สมุ น ไพร (27:Simple_2A) มี ข นาดอนุ ภ าคประมาณ 400 ไมครอน, สู ต ร Trifat ผสมสารสกั ด สมุ น ไพร
(28:Simple_5A) มีขนาดอนุภาคประมาณ 370 ไมครอน
จากผลการการย้อมสีสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase แสดงให้ เห็นว่าสูตรตารับยา
หม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase (สูตร 5 Trifat) เป็นระบบ D-phase เพราะสีละลายในน้าและสีที่ละลายใน
น้ามันละลายกลืนเข้ากับเนื้อเจล
จากการวิจัยการพัฒนาสูตรตารับยาหม่องผสมสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบ D-phase นั้นผู้วิจัยเห็นว่า สูตร Trifat
ผสมสารสกัดสมุนไพร มีความคงตัวสูง อุ้มน้ามันได้มากเป็นเนื้อเจลใสและมีขนาดอนุภาคเล็กที่เป็ นคุณสมบัติที่ดีคือซึมผ่านผิว
ได้ดีเมื่อผนวกเข้ากับสรรพคุณบรรเทาอาการปวดเมื่อยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของสารสกัดที่ได้จากสมุนไพร
จึงเหมาะสาหรับที่จะนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ยาหม่องในรูปแบบ D-phase ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยนั้นเหมาะที่จะนาไป
วิเคราะห์และทดลองใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการกล้ามเนื้อและข้ออักเสบเพื่อบรรเทาอาการและลดการใช้ยาที่มีสารตกค้าง
จากเคมีและสามารถนาไปเผยแพร่กับชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแพร่หลายต่อไป
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
Factors Related to Self-regulation for Asthma Control
Among School Age Children
พรรณี ปรรคลักษ์, นฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับการกากับตนเองในการควบคุมโรค
หืดของเด็กวัยเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กวัยเรียนโรคหืดอายุ 8 – 12 ปี ที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิ นี จ านวน 100 ราย คั ดเลื อกกลุ่ มตัว อย่ างโดยวิธี การสุ่ม แบบง่า ย เครื่ องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้ อมู ล
ประกอบด้วย แบบสอบถาม ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ การสนับสนุนทางสังคม
การกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรี ยน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .79, .76, .73, .82 และ .83 ตามลาดับ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้อาการ การสนับสนุนทาง
สังคม และการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.24, 34.23, 26.07, 35.00 และ 32.06 ตามลาดับ
การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้อาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติกับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด (r = .643, p< .001, r = .555, p< .001 และ r = .391, p< .001
ตามลาดับ) ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคหืดไม่มีความสัมพันธ์กับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด (p> .05)
ผลการศึกษาครั้งนี้ พยาบาลเด็กและบุคลากรด้านสุขภาพ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วางแผนโปรแกรมส่งเสริมการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืด โดยเน้นเรื่อง การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง และการรับรู้อาการ ในเด็กวัยเรียนโรคหืด เพื่อให้มีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: เด็กวัยเรียน/การกากับตนเอง/โรคหืด
ABSTRACT
This study aimed to examine the relationships between knowledge about asthma, perceived
self-efficacy, perception of symptoms and social support on self-regulation for asthma control among
school age children. The sample included 100 school-age children with asthma age 8 – 12 years and
follow up in Out Patient Department at Queen sirikit national institute of child health. Research
instruments included the knowledge about asthma, perceived self-efficacy, perception of symptoms,
social support and self-regulation for asthma control among school age children questionnaires. Internal
consistency reliability of the instruments were .79, .76, .73, .82 and .83 respectively. Data were analyzed
by using descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation.
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Results revealed that mean total score of knowledge about asthma, perceived self-efficacy,
perception of symptoms, social support and self-regulation for asthma control among school age children
were 9.24,34.23, 26.07, 35.00 and 32.06 respectively. Social support, perceived self-efficacy and
perception of symptoms were significantly positive relationships with the self-regulation for asthma
control among school age children (r = .643, p< .001, r = .555, p< .001 and r = .391, p< .001 respectively).
However, there was no significant relationship between the knowledge about asthma and the selfregulation for asthma control among school age children (p > .05).
These findings suggested that social support, perceived self-efficacy and perception of symptoms
were significant factors on self-regulation for asthma control among school age. Nurse and health care
providers should promote social support, perceived self-efficacy and perception of symptoms in order to
asthma control among school-age children for prevent asthma symptoms.
KEY WORD: school-age children/self-regulation/asthma
บทนา
โรคหื ด (asthma) หมายถึ ง ภาวะที่ ท าให้ เ ยื่ อ บุ ผ นั งหลอดลมเกิ ด การหดเกร็ งและตี บ แคบจากการมี ป ฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนองไวกว่าปกติของหลอดลมต่อสารภูมิแพ้ หรือสารระคายเคืองต่างๆ ทาให้เกิดหลอดลมอุดกั้น โรคหืดเป็นโรคเรื้อรัง
ของระบบทางเดินหายใจที่พบมากที่สุดในเด็ก(เปรมฤดี ภูมิถาวร, สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, กาญจนา ตั้งนรารัชชกิ จ, สุเทพ
วาณิชย์กุล และสุรางค์ เจียมจรรยา, 2552) และเป็นปัญหาที่สาคัญทางด้านสาธารณสุขของทุกประเทศทั่วโลก จากรายงาน
แนวโน้มอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในเด็กโรคหืดระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2554 พบเด็กอายุระหว่าง 5 – 17 ปี เป็นโรค
หืดสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และในปี พ.ศ. 2554 พบเด็กเป็นโรคหืดมากถึง 8.7 ล้านคน (American Lung
Association, 2012) สาหรับในประเทศไทยจากข้อมูลการเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอกของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 มีจานวน 7,959, 7,705 และ 7,283 คน ตามลาดับ (หน่วยงานสถิติสถาบันเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี, 2557) ซึ่งจากสถิติโรคหืดของเด็กที่เข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก พบว่ายังมีผู้ป่วยเด็กโรคหืดจานวน
มากทุกปี และใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน เนื่องจากโรคหืดเป็นโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เด็กต้องเผชิญ
กับอาการของโรคและการรักษาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมาก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมทั้งต่อตัว
เด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน ผลกระทบที่เด็กวัยเรียนได้ รับจากการป่วยด้วยโรคหืด เช่น อาการหอบเหนื่อย
หายใจลาบาก ไอมาก โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ทาให้เด็กนอนหลับไม่เพียงพอ ร่างกายอ่อนเพลีย ส่งผลให้ขาดสมาธิในการ
เรียน ทาให้การเรียนตกต่า (วรรณา เรืองลาภอนันต์, 2552) หากอาการของโรคหืดมากขึ้น เด็กมีอาการหอบบ่อยครั้งขึ้น จึง
ต้องขาดเรียน หรือถูกจากัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้เกิดอาการหอบ (Guilbert et al, 2011) ทาให้เด็กถูกแยกจากเพื่อน เกิดปัญหา
ในด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนจะน้อยลง อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปมด้อย รู้สึกว่าตนเองแตกต่างจากคน
อื่น รู้สึกไม่พอใจ โกรธ เกิดความเครียด ซึมเศร้ า เบื่อหน่าย วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากผลกระทบต่อตัว
เด็กแล้วโรคหืดยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อบิดา มารดา และสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งในด้านชีวิตประจาวันสภาพจิตใจ
สังคม โดยเฉพาะเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้นหากเด็กวัยนี้สามารถเรียนรู้ชีวิตกับอาการของโรคได้อย่างเหมาะสม จะทาให้
สามารถป้องกันตนเองไม่ให้อาการเกิดขึ้นได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2553) อาการหอบที่เกิดขึ้น เป็นอาการที่สามารถป้องกันได้
การดูแลควบคุมตนเองเพื่อไม่ให้เกิดอาการหอบต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบ ใช้
ยาตามแพทย์สั่ง มาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่อง และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การกระทาพฤติกรรมดังกล่าว เด็กวัยเรียน
สามารถทาได้ด้วยตนเอง ซึ่งการที่บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ไปสูพ่ ฤติกรรมเป้าหมายตามที่ตนต้องการปรับปรุงหรือ
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แก้ไข โดยบุคคลนั้นทาการวางแผนควบคุมอย่างมีระบบ เป็นการเปลี่ยนแปลงภายใน เช่นความคิด ความเชื่อ การรับรู้ เรียกว่า
การกากับตนเอง การแสดงพฤติกรรมกากับตนเองต้องได้รับการฝึกฝนและมีการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจ และ มีความ
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเกตตนเอง (self-observation)
2) การตัดสินตนเอง (self-judgment) และ 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) (Bandura, 1986) เด็กวัยเรียน
โรคหืดจะกากับตนเอง โดยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบ ใช้ยาตามแพทย์สั่ง และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ซึ่งในการ
ส่งเสริมให้เกิดการกากับตนเองนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านตัวบุคคล (personal factors) และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม (environment factors) (Bandura, 1986)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน
โรคหืดเกิดการกากับตนเองโดยตรง แต่มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน สังเกตตนเอง ตัดสิน
ตนเอง และแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ได้แก่ ความรู้ พบเด็กโรคหืดมีการปฏิบัติตัวในการดูแล
สุขภาพไม่ถูกต้องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษา (อาภาวรรณ หนูคง, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง,
ยุว ดี พงษ์ สาระนั น ทกุ ล และศิ ริ วรรณ จู ฑ ะพงษ์ , 2555; ลัก ษมี สารบรรณ, 2555) เนื่ อ งจากเด็ ก วั ย เรี ยนเป็ น วั ย ที่ มี
ความสามารถในตัวมากมายและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผู้ดูแลจึงควรประเมินว่าผู้ป่วยเด็กมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่
หรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรง (Mendes et al, 2011; Verkleij, 2011) นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืด ที่
ได้รับการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาให้เกิด
อาการหอบน้อยลง (อุรารักษ์ ลาน้อย, 2551) และเด็กที่มีการรับรู้ต่ออาการหอบในโรคหืด ว่ามีผลกระทบต่อร่างกาย เกิด
ความยากลาบากในการดาเนินชีวิตประจาวัน และต้องใช้เวลานานในการรักษา มีการจัดการตนเองเกี่ยวกับ การรับประทานยา
การใช้ยาเพื่อควบคุมอาการ การตัดสินใจใช้ยาเพื่อรักษาในแต่ละวัน และการเตรียมยาเมื่อออกจากบ้าน (Greenley, Josie
and Drotar, 2006) รวมทั้งพบว่าการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง ได้แก่ บิดา มารดา ครู และเพื่อนส่งเสริมให้เด็ก
วัยเรียนโรคหืดมีการจัดการตนเองที่เหมาะสม (Yang, Sylva and Lunt, 2010)
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสั มพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้
ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ และการสนับสนุนทางสังคม กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็ก
วัยเรียน โดยคาดหวังว่า ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์สาหรับพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ นาไปเป็นข้อมูลพื้นฐาน ใน
การวางแผนจัดโครงการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเด็กวัยเรียนสามารถกากับตนเองในการควบคุมโรคหืด อันจะช่วยลดความ
รุนแรงของอาการหอบในเด็กโรคหืดได้
กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแนวคิด การกากับตนเอง (Self- regulation) ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้
ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของแบนดูรา ซึ่งกล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคล การแสดงพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยปัจจัยทั้ง 3 ทาหน้าที่กาหนดซึ่งกันและกัน
การกากับตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุม และกากับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองไปสู่พฤติกรรมใหม่ การกากับตนเองเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เน้นการควบคุมตนเองจากภายใน บุคคล
สามารถท าได้ ด้ว ยตนเอง (Bandura, 1986) โดยมี ปัจ จัย ที่ สัม พั นธ์ กับ การก ากั บตนเอง ทั้ งด้ า นปั จ จัย ส่ว นบุค คลและ
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด ซึ่งมีผลต่อการแสดงพฤติกรรม เมื่อเด็กวัยเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรค
หืดที่ถูกต้องจะสามารถช่วยกากับตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น ทาให้ไม่เกิดอาการหอบ 2) การรับรู้ความสามารถของตนเอง
เด็กวัยเรียนโรคหืดที่รับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะส่งผลให้เกิดความมั่ นใจมีความพยายามในการกากับตนเองสูง 3) การ
รับรู้อาการ รับรู้ว่าอาการหอบที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน ทาให้เด็กวัยเรียนโรคหืดมีการกากับตนเอง
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ไม่ให้เกิดอาการหอบ และ4) การสนับสนุนทางสังคมที่เด็กวัยเรียนโรคหืดได้รับจากบุคคลรอบข้างได้แก่ พ่อ แม่ ครู และเพื่อน
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกากับตนเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ และการ
สนับสนุนทางสังคมกับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
สมมติฐานการวิจัย
ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการและการสนับสนุนทางสังคม มี
ความสัมพันธ์กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (Descriptive correlational research)
กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กวัยเรียนอายุ 8 – 12 ปี ที่มารับการรักษา ณ คลินิกภูมิแพ้ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยคัดเลือกกลุ่มซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด และจากการสุ่มอย่างง่ายกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร Thorndike (n = 10(5) + 50) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 100 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามจานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา ลาดับที่ของบุตร อาชีพของบิดามารดา
ลักษณะของครอบครัว จานวนครั้งของการเกิดอาการหอบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาที่เป็นโรคหืด สมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นโรคหืด
2. แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคหืด โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จานวน 12 ข้อ ประกอบด้วย สาเหตุของโรค
จานวน 3 ข้อ สิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดอาการหอบ จานวน 3 ข้อ อาการหอบ จานวน 3 ข้อ และการป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบ
จานวน 3 ข้อ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 – 12 คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .79
3. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองโดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ลักษณะข้อคาถามของแบบสอบถาม
ทุกข้อมีลักษณะทางบวก ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 12 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง
12 – 48 คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .76
4. แบบสอบถามการรับรู้อาการ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ลักษณะข้อคาถามเป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด
จานวน 8 ข้อ เป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 8 –32 คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .73
5. แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ตามกรอบแนวคิดการสนับสนุน
ทางสังคมของ เฮาส์ (House, 1987) ลักษณะข้อคาถามเป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด จานวน 12 ข้อ ข้อคาถามครอบคลุม
การสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ จานวน 3 ข้อ ด้านการประเมิน จานวน 3 ข้อ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร จานวน 3 ข้อ และด้านทรัพยากร จานวน 3 ข้อ แบบสอบถามมีลักษณะคาตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง12 – 48 คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82
6. แบบสอบถามการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง จานวน 12 ข้อ
ประกอบด้วย การสังเกตตนเอง จานวน 4 ข้อ การตัดสินตนเอง จานวน 4 ข้อ และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง จานวน 4 ข้อ
แบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 12 – 48 คะแนน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่ อ โครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ยระดั บ
บัณฑิ ตศึก ษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูร พาแล้ว ผู้วิจั ยน าหนั งสือ อนุ ญาตจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู้อานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้ากลุ่ มงานการพยาบาล หัวหน้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก และหัวหน้าคลินิกโรค
ภูมิแพ้ เพื่อแนะนาตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการทาวิจัย ผู้วิจัย
สารวจและคั ดเลื อกกลุ่มตั วอย่ างที่ มารั บบริการตามคุณ สมบั ติที่ก าหนดและโดยการสุ่ มอย่ างง่ ายผู้ วิจัย เข้า พบเพื่อสร้า ง
สัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่างรายบุคคล โดยแนะนาตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ การวิจัยและขอความร่วมมือ รวมทั้งการพิทักษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างและผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจึงให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วม
การวิจัยผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลทีละคน โดย แจกแบบสอบถามและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามอย่างละเอียด ถ้ากลุ่ม
ตั ว อย่ า งไม่ เ ข้ า ใจในข้ อ ค าถาม ผู้ วิ จั ย จะอธิ บ ายให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งฟั ง เพื่ อ ตอบค าถามด้ ว ยตนเอง โดยระหว่ า งการตอบ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลาเมื่อผู้วิจัย รวบรวมข้อมูลได้ครบตามจานวนแล้ว
จึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติ สาเร็จรูปกาหนดค่าความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา เป็นบุตรลาดับที่ อาชีพของบิดามารดา
ลักษณะของครอบครัว จานวนครั้งของการเกิดอาการหอบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาที่เป็นโรคหืด สมาชิกใน
ครอบครัวที่เป็นโรคหืด โดยการใช้ค่า ความถี่ ร้อยละ
2. คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการการสนับสนุนทางสังคม
และการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัย
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ
และการสนับสนุนทางสั งคม กับ การกากั บตนเองในการควบคุม โรคหืดของเด็กวั ยเรี ยน วิเคราะห์โดยใช้ ค่าสั มประสิท ธ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson,s product moment correlation)
ผลการวิจัย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กวัยเรียนโรคหืด
ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัยของคะแนน ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความ สามารถ
ของตนเอง การรับรู้อาการ การสนับสนุนทางสังคม และการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดในเด็กวัยเรียน
ตอนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ
การสนับสนุนทางสังคม กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดในเด็กวัยเรียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กวัยเรียนโรคหืด
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นเด็กวัยเรียนโรคหืดจานวน 100 คน พบว่าเป็นเพศชาย มากที่สุด (ร้อยละ 66)
ช่วงอายุที่มากที่สุดคืออายุ 10 – 12 ปี (ร้อยละ 60) กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 72) เป็นบุตรลาดับที่ 2
(ร้อยละ 37) บิดามีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 60) มารดามีอาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 55) จานวนบุคคลในครอบครัว 2 – 4 คน
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(ร้อยละ 62) ไม่เกิดอาการหอบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละ 64) ช่วงระยะเวลาที่เป็นโรคหืด 6 - 10 ปี (ร้อยละ 68) และ
ไม่มีญาติสายตรงที่เป็นโรคหืด (ร้อยละ 55)
ส่ ว นที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และพิ สั ย ของคะแนน ความรู้ เกี่ ย วกั บ โรคหื ด การรั บ รู้
ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ การสนับสนุนทางสังคม และการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดในเด็ก
วัยเรียน
ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดของเด็กวัยเรียน ผลการวิจัยพบว่าเด็กวัยเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคหืดอยู่ในระดับสูง โดย
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.24 (SD = 2.63) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบมี
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2.42 (SD = 0.73) รายด้านรองลงมามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรคหืด
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.35 (SD = 0.81) และความรู้เกี่ยวกับอาการหอบมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.35 (SD = 0.86) ส่วน
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.12 (SD = 0.99) (ตารางที่ 1)
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดมีการรับรู้ความสามารถของตนเองโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.23 (SD = 5.75) (ตารางที่ 1)
การรับรู้อาการ ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดมีการรับรู้อาการโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 26.07 (SD = 3.74) (ตารางที่ 1)
การสนับสนุนทางสังคม ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดได้รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 35.00 (SD = 6.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอารมณ์มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 10.05 (SD = 1.80) รายด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านทรัพยากร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.10 (SD = 1.92)
ด้านข้อมูลข่าวสาร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.83 (SD = 1.97) ตามลาดับ และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ประเมิน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.04 (SD = 2.45) (ตารางที่ 1)
การกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน ผลการวิจัยพบว่า เด็กวัยเรียนมีการกากับตนเองในการ
ควบคุมโรคหืดอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 32.06 (SD = 6.44) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 10.77 (SD = 2.93) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือ ด้านการสังเกต
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.62 (SD = 2.50) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการตัดสินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.57 (SD = 2.36) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย ของความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้
อาการ การสนับสนุนทางสังคม และการกากับตนเองโดยรวมและรายด้าน (n = 100)
ข้อความ
ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด
รายด้าน
สาเหตุของโรคหืด
สิ่งกระตุ้นที่ทาให้เกิดอาการหอบ
อาการหอบ
การป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบ
คะแนนโดยรวม
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
คะแนนโดยรวม
การรับรู้อาการ
คะแนนโดยรวม
การสนับสนุนทางสังคม
รายด้าน
ด้านอารมณ์
ด้านการประเมิน
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านทรัพยากร
คะแนนโดยรวม
การกากับตนเองในการควบคุมโรคหืด
รายด้าน
การสังเกตตนเอง
การตัดสินตนเอง
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
คะแนนโดยรวม

M
2.35

SD
0.8

Actual range
3 - 10

ระดับ

2.12
2.35
2.42
9.24

0.99
0.86
0.73
2.63

0-3
0-3
0-3
3 - 12

ปานกลาง

34.23

5.75

19 – 45

ปานกลาง

26.07

3.74

18 – 32

สูง

10.05
7.04
8.83
9.10
35.00
10.62

1.80
2.45
1.97
1.92
6.13
2.50

6 - 12
3 - 12
4 - 12
5 – 12
23 – 47
5 - 16

10.57
10.77
32.06

2.36
2.93
6.44

5 – 16
4 - 16
19 – 48

ปานกลาง

ปานกลาง

ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ การสนับสนุน
ทางสังคม กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดในเด็กวัยเรียน
ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง การรั บ รู้ อ าการ และการสนั บ สนุ น ทางสั งคม มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและอยู่ในระดับปานกลาง โดยการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืดมากที่สุด (r = .643, p< .001) รองลงมาคือ การ
รับรู้ความสามารถของตนเอง (r = .555, p< .001) และการรับรู้อาการ(r = .391, p< .001) ตามลาดับ ส่วนความรู้เกี่ยวกับ
โรคหืด ไม่มีความสัมพันธ์กับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด (p= .913) (ตาราง ที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคหืด การรับรู้ความสามารถของตนเองการรับรู้อาการ
การสนับสนุนทางสังคม กับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด(n = 100)
ตัวแปร
ความรู้เกี่ยวกับโรคหืด
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู้อาการ
การสนับสนุนทางสังคม

r
.011
.555
.391
.643

p-value
.913
< .001
< .001
< .001

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามลาดับความสัมพันธ์ ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคม กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของ
เด็กวัยเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .643, p< .01) ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมอยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าเด็กวัยเรียนโรคหืดได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้าน
อารมณ์มากที่สุด สามารถอภิปรายได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับ ความช่วยเหลือ การสนับสนุน
ที่ได้จากบุคคลใกล้ชิด ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ ด้านการประเมิน ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านทรัพยากร ใน
เด็กวัยเรียนการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และบุคคล
ใกล้ชิด เช่น ครู เพื่อน แพทย์ และพยาบาล เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้พบบิดามารดาเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยการพาเด็กมา
ตรวจตามนัดทุกครั้ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้จะช่วยประคับประคองจิตใจ และเป็นกาลังใจ ส่งผลให้เด็กวัยเรียนเกิดพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี ดังการศึกษาของ Yang et al. (2009) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด และการศึกษาของ ณิชนันท์ อารีย์การเลิศ และคณะ (2553) พบว่า มารดาเป็น
บุคคลสาคัญในการจัดการดูแลสิง่ แวดล้อมภายในบ้าน ทาให้ลดสิ่งกระตุ้นที่จะทาให้เกิดอาการหอบในเด็กโรคหืด สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง (2554) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการ
ภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน เช่ นเดียวกับการศึกษาของ พิมพ์พญา สมดี (2558) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกากับตนเองในการควบคุมโรค
หืด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (r = .555, p< .01) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดจากกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองสูง มีการรับรู้ความสามารถในการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง
เมื่อต้องอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบ ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้จากแนวคิดของ Bandura (1986) ที่กล่าวไว้ว่า
บุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง มักจะเลือกทางานที่มีลักษณะ ท้า ทาย กระตือรือร้น ต้องการความสาเร็จสูง ใช้
ความพยายามมุมานะ นานกว่าบุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีความสามารถต่า และจะไม่หลีกเลี่ยงหรือท้อถอยเมื่อเผชิญกับอุปสรรค
หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงพอใจ สอดคล้องกับการศึก ษาของ Kaul (2011) พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการจัดการตนเองเกี่ยวกับโรคหืด และการศึกษาของ Branstetter, Berg, Rapoff and Belmont
(2010) พบว่าเด็กวัยเรียนโรคหืดที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงจะมีพฤติกรรมการจัดการและป้องกันโรคหืดได้ดี และ
มีความมั่น ใจในการบริห ารยาด้วยตัวเองมากขึ้น เช่น เดี ย วกับการศึ กษาของ พิมพ์ พญา สมดี (2558) พบว่า การรับ รู้
ความสามารถของตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้
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และการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนของนุจรี ไชยมงคล และคณะ (2557) พบว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้อาการ กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้อาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการกากับตนเองของเด็กวัยเรียนโรคหืด อย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = .391, p< .001) ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเด็กวัยเรียนโรคหืดมีการรับรู้อาการในระดับสูง สามารถ
อภิปรายได้ว่าการรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความแตกต่างกันไปตามการรับรู้ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหนทางที่สามารถนาไปตัดสินใจ
เลือกทางเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยบางคนรับรู้ว่า การเจ็บป่วยเป็นสิ่งผิดปกติของร่างกายเพียง
เล็กน้อย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิต แต่บางคนรับรู้ว่า เป็นสิ่งที่คุกคามและรบกวนการดาเนินชีวิต การรับรู้ภาวะ
สุขภาพของเด็กวัยเรียนจึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก และความคิ ดเห็นของตนเองในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเอง รวมถึงการให้ความร่วมมือในการ
รักษาอีกด้วย (Becker, 1974) เด็กวัยเรียนสามารถรับรู้การเจ็บป่วย โดยเชื่อว่าอาการนั้นรุนแรง และมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินชีวิต หรือทาให้ต้องใช้เวลาในการรักษายาวนานขึ้น เด็กวัยเรียนจะเลือกปฏิบัติหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกับตนเอง (ปิยะนุช
จิตตนูนท์, 2553; ณรงค์ หนูสอน, 2553) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดจากกลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้อาการแสดง
ก่อนเริ่มมีอาการหอบ และรับรู้ว่าถ้าไม่จัดการอย่างทันที อาการหอบจะรุนแรงขึ้นได้ รวมทั้งรับรู้ว่าอาการหอบจะลดลงหาก
เด็กหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Greenley, Josie and Drotar (2006) พบว่า การรับรู้อาการหอบของ
เด็กวัยเรียน มีความสัมพันธ์กับการจัดการโรคหืดด้วยตนเองเกี่ยวกับ การรับประทานยา การใช้ยาเพื่อควบคุมอาการ การ
ตัดสินใจใช้ยาเพื่อรักษาในแต่ละวัน และการเตรียมยาเมื่อออกจากบ้าน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคหืดกับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัยเรียน
ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดไม่มีความสัมพันธ์กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของเด็กวัย
เรียน ในกลุ่มตัวอย่างนี้ มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคหืดโดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่า โรคหืดเป็นโรคเรื้อรัง
ที่ต้องใช้เวลาในการรักษา จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนมากเป็นโรคหืดนานกว่า 8 ปี ระยะเวลาอาจทาให้เด็กได้รับความรู้จาก
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละโรงพยาบาลนั้นมีการให้ความรู้โดยแพทย์
เภสัชกร พยาบาล และยังมีแผ่นพับให้ความรู้เ รื่องสาเหตุของโรคหืด อาการ สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบ รวมทั้งการใช้ยา
ควบคุมอาการหอบอย่างถูกวิธี จึงทาให้เด็กวัยเรียนมีความรู้เกี่ ยวกับโรคหืดในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กับการ
กากับตนเองในการควบคุมโรคหืด พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคหืดไม่มคี วามสัมพันธ์กับการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืดของ
เด็กวัยเรียน แสดงให้เห็นว่า เด็กวัยเรียนในกลุ่มตัวอย่างนี้ถึงแม้จะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของโรค สิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบ
อาการหอบ และการป้องกันไม่ให้เกิดอาการหอบ ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะทาให้กลุ่มตัวอย่างแสดงพฤติกรรมการกากับตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการกากับตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งนี้เพราะพฤติกรรมมนุษย์นั้นซับซ้อน มีองค์ประกอบ และปัจจัย
เกี่ยวเนื่องจานวนมาก ความรู้อย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอให้เกิดพฤติกรรมการกากับตนเองในการศึกษานี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน ซึ่งมีลักษณะของโรคคล้ายคลึงกันของ ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง (2556) พบว่า
ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน
ข้อเสนอแนะ
พยาบาลเด็กและบุคลากรด้านสุขภาพ สามารถนาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนโปรแกรม
ส่งเสริมการกากับตนเองในการควบคุมโรคหืด โดยเน้นเรื่อง ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการหอบ และส่งเสริม
เรื่อง การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้อาการ ในเด็กวัยเรียนโรคหืด เพื่อให้มีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอาการหอบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอาการหอบของโรคหืดในกลุ่มตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม เช่น เด็กวัยเรียน
ตอนต้น ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น เนื่องจากโรคหืดมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอายุน้อย ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลจึงมี
บทบาทสาคัญต่อการป้องกันสิ่งกระตุ้นที่ทาให้เด็กเกิดอาการหอบ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเกิดอาการหอบที่รุนแรงได้
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทานายในด้าน การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้อาการ และการ
สนับสนุนทางสังคมในเด็กวัยเรียนโรคหืด
3. การศึกษาในครั้งนี้พบว่า เด็กวัยเรียนโรคหืดยังมีความรูเ้ กี่ยวกับสิง่ กระตุน้ ให้เกิดอาการหอบที่ไม่ถูกต้อง จึงควร
มีการศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมภายในบ้านกับจานวนครั้งของการเกิดอาการหอบ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการป้องกัน
การเกิดอาการหอบที่รุนแรง
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ปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
ที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี
Predicting Factors of Separation Anxiety among Preschool Children in Child
Care Center, Chanthaburi Province
นุชจรี หิรัญบุตร, นฤมล ธีระรังสิกุล และศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ
เมื่อเด็กวัยก่อนเรียนเข้าไปอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาจทาให้เกิดความวิตกกังวลจากการพรากจาก และเมื่อเกิดเป็น
ระยะเวลานานอาจทาให้เกิดความเครียด และปัญหาทางพฤติกรรมได้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบ
บันทึกพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจาก แบบสอบถามพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และแบบสอบถามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p <.05) พื้นฐานอารมณ์ของ
เด็กและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากระยะปฏิเสธอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ( p< .05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากในภาพรวม ( p> .05) สัมพันธภาพ
ระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลักสามารถทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนได้ร้อยละ 5.5 ( β = -.235;
F1,72 = 4.197 , p <.05) ซึ่งสามารถเขียนสมการทานายได้ดังนี้ ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน =
76.196- 0.429 (สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก) จากผลการวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็ก
กับผู้ดูแลหลัก และพื้นฐานอารมณ์ที่เหมาะสมเพื่อลดความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คาสาคัญ: ความวิตกกังวลจากการพรากจาก/ สัมพันธภาพ/ เด็กวัยก่อนเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
When the preschool entered to child care center may be cause separation anxiety, if this
prolong may cause stress and behavior problem. This study aimed to determine the factors that influence
the separation anxiety among preschool children in child care center. Research instruments include the
record concerns separation anxiety, the child temperament questionairs, the parent child attachment
questionairs and child rearing style questionairs. Data were analyzed by using descriptive statistics,
Pearson’s product moment, correlation and multiple regression analyzes.Results revealed that caregiverchild attachment was significance negatively correlated with overall child separation anxiety (p <.05).Child
temperament and child permissive rearing negatively correlated with child separation anxiety on denial
stage (p < .05) but were not related to overall separation anxiety (p> .05). Care giver-child attachment
significantly predicted child separation anxiety, explaining 5.5 % of variance (β = -.235; F1,72 = 4.197,
p <.05). The equation raw score was as follows;the preschool separation anxiety = 76.196 – 0.429 (care
giver-child attachment). The results indicated that care giver-child attachment and child temperament is
an important factor influencing child separation anxiety. Nurses and others related to child care should
promote child care giver-child attachment and child temperament, to reduce the preschool separation
anxiety were receiving services at child care center.
KEYWORDS: separation anxiety, attachment, preschool children, child care center
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บทนา
สภาพโครงสร้างและขนาดครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จานวนครอบครัวเดี่ยวมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การสารวจข้อมูลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี พบว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 122 ศูนย์ เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของอาเภอเมืองจานวน 17 ศูนย์ การที่เด็กวัยก่อนเรียนต้องจากบิดามารดาไปอยู่ทศี่ ูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียน
อนุบาล ทาให้เกิดความวิตกกังวลจากการพรากจาก (Separation anxiety) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความทุกข์ และความกลัว
ที่เกิดจากการแยกจากบิดามารดา (James & Ashwill, 2007) เนื่องจากเด็กต้องจากครอบครัวเป็นครั้งแรกไปอยู่เพียงลาพัง
กับบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ปัจจุบันในประเทศที่พัฒนาแล้ว พบเด็กมีความผิดปกติในเรื่องความวิตกกังวลจาก
การพรากจากร้อยละ 6 ถึง 20 (Lewinsohn, Holm-Denoma, Small, Seeley, &Joiner, 2008) โดยเฉพาะเด็กที่เข้าไปอยู่
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่อายุน้อย ๆ และอยู่เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิด
ความเครียดและมักกลายเป็นปัญหาทางพฤติกรรม (Bradley & Vandell, 2007)ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ถ้าการพรากจาก
ไม่ได้รับการจัดการที่ดี อาจทาให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์ได้ เนื่องจากเด็กวัยนี้สามารถทนต่อการแยกจากได้เพียงระยะเวลาสั้น
ๆ ผลกระทบระยะสั้นจากการพรากจาก คือ เด็กจะแสดงพฤติกรรมกลัวการสูญเสียความรักจากบิดามารดา ได้แก่ การแยกตัว
การไม่เข้าร่วมกลุ่มทากิจกรรมเพราะกลัวการถูกพรากจาก และมีพฤติกรรมถดถอย (Ellen, Gina, Heather, Jaelline &
Jeanne, 2008) หากพฤติกรรมการพรากจากนี้มีมากเกินควรหรือรุนแรงและมีอาการต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ เป็นความผิดปกติที่
เรียกว่าโรควิตกกังวลจากการพรากจาก (Separation anxiety disorder)(สมภพเรืองตระกูล, 2551) นับว่าเป็นผลกระทบ
ระยะยาว
ความวิตกกังวลจากการพรากจาก เป็นพฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กถูกแยกจากผู้ดูแลชั่วคราว
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมี3 ระยะคือ ระยะประท้วง (Protest) ระยะสิ้นหวัง (Despair) และระยะปฏิเสธ (Detachment)
(Hockenberry & Wilson, 2013) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจาก ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน
ชีวภาพ (Biological factor ได้แก่ เพศ พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก และปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัมพันธภาพ
ของเด็กกับบิดามารดา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เศรษฐฐานะ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว (Dabkowska,
Araszkiewicz & Wilkosc, 2011)พื้นฐานอารมณ์ของเด็กเป็นผลมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมขณะที่อยู่ในครรภ์ ส่งผล
ให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยทารกเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบเด็กเลี้ยงยาก โกรธง่าย ติดบิดามารดามากและ
เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบขี้อายและขี้กลัว มีความสัมพันธ์กับการเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากมากกว่าเด็กที่มี
พื้นฐานอารมณ์แบบอื่น (Watkins, 2004; Hudson, Dodd & Bovopoulos, 2011) นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่มีพื้นฐาน
อารมณ์ด้านความรุนแรงของการตอบสนอง มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (อภิฤดี นาคปทุมสวัสดิ,์ 2558) สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหรือมารดา (Attachment) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญต่อความวิตกกังวลจากการพรากจาก เมื่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับเด็กถูกขัดขวางเด็กจะมีความวิตกกังวล
และแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบทั้งในลักษณะการปฏิเสธ การขาดความมั่นใจ เศร้าโศก (Bowlby, 1973) มีการศึกษาพบว่า เด็กที่มี
สัมพันธภาพที่มั่นคงกับมารดามีความสัมพันธ์ทางลบกับการเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากส่วนเด็กที่มีสัมพันธภาพแบบ
วิตกกังวลแบบหลีกหนี กับมารดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดความวิตกกังวลจากการพราก(Mofrad, Abdullah &
Uba, 2010) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เป็นอีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลจากการพรากจาก การเลี้ยงดูแบบให้ความ
รักความอบอุ่น ยอมรับเด็ก เด็กย่อมเติบโตอย่างมีความสุข เชื่อมั่นในตนเอง ไว้วางใจผู้อื่น ส่วนการเลี้ยงดูที่ปราศจากความ
อ่อนโยน ความอ่อนนุ่มของจิตใจจากบิดามารดา ทาให้เด็กมีอารมณ์เป็นทุกข์ หวาดผวา ตระหนก กังวล เข้าสังคมกับเพื่อนได้
ยาก โดยเฉพาะการเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจาก การเลี้ยงดูแบบปกป้อง มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการวิตกกังวล
จากการพรากจากอย่างมีนัยสาคัญ (Mofrad,Abdullah & Samah, 2009) การศึกษาในประเทศไทยที่พบคือ เด็กที่ได้รับการ
อบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันมีพฤติกรรมพรากจากที่รุนแรงและความยาวนานของการเกิดพฤติกรรมแตกต่างกัน (เทียมจันทร์
บุญค้า, 2543)
การศึกษาและทบทวนงานวรรณกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก พบว่า
มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้องกับการเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจาก ส่วน
การศึกษาถึงปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากพบเพียงเรื่อง การทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากที่อายุ
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6 ปี กับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตร (Dallaire & Weinraub, 2005) การศึกษาในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นยังพบน้อย และ
จากการทบทวนพบว่า พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพของเด็กกับผู้ดูแล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลจากการพรากจาก ดังนั้นปัจจัยทั้ง 3 ประการจึงเป็นปัจจัยคัดสรรที่เลือกมา
ศึกษาพร้อมกันในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการศึกษาที่ได้จะนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนช่วยเหลือ
ลดความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานเลี้ยงเด็กต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้แก่ พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
สมมติฐานการวิจัย
1. พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู มีความสัมพันธ์กับ
ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
2.พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู สามารถทานายความ
วิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัยนาทฤษฎีสัมพันธภาพของ
Bowlby (1969) ร่วมกับแนวคิดของ Ainsworth (1973) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ทฤษฎีนี้อธิบายว่า สัมพันธภาพ
“Attachment” เป็นความผูกพันทางอารมณ์ของเด็กต่อมารดาหรือผู้เลี้ยงดูที่เด็กรับรู้ว่าเป็นผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครองเขา
ให้ปลอดภัย เด็กจะเริ่มแสดงให้เห็นพฤติกรรมวิตกกังวลจากการพรากจาก เมื่อเด็กเริ่มที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ดูแลและเริ่มสร้าง
ความผูกพันทางอารมณ์กับผู้ดูแล และเมื่อสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหรือมารดาถูกขัดขวาง ทาให้เด็กรู้สึกว่าชีวิตขาด
ความมั่นคงปลอดภัยเพราะปราศจากผู้คุ้มครอง และแสดงพฤติกรรมทางอารมณ์ตอบสนองต่อความกลัวและความวิตกกังวล
คือ ความวิตกกังวลจากการพรากจากเกิดขึ้นก่อให้เกิดความเครียดและส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็ก
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทานาย (Predictive correlational research)
เพื่อศึกษาปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
ทาการศึกษาในเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตอาเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความวิตกกังวลจากการพรากจาก หมายถึง พฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กที่เกิดขึ้นเมื่อต้องแยกจากมารดา หรือ
บุคคลซึ่งเด็กรู้สึกอบอุ่น
พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมทางอารมณ์เฉพาะตัวของเด็กที่แสดงออกในการตอบสนอง
ต่อสภาวะแวดล้อม
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความรักใคร่ผูกพันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กกับผู้ดูแล โดยมีการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน
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รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง ลักษณะวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้ดูแลใช้ในการดูแลเด็ก และปฏิบัติต่อเด็กทั้งทางวาจา
และการกระทา เป็นการสื่อความหมายต่อเด็กทั้งทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เลี้ยงดู โดย
ระเบียบวิธีวิจัย
จานวน ลักษณะ และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ดูแลหลักของเด็กวัยก่อนเรียน และเด็กมีอายุ 2-4 ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีการ
เจ็บป่วยและเป็นโรคเรื้อรัง หรือได้รับการตรวจพบว่ามีความผิดปกติทางด้านสติปัญญา และไม่มีประสบการณ์การเข้ารับ
บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นมาก่อน ที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมือง
จันทบุรีภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์แรก
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คานวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร ของ Tabachnick & Fidell (2001) คือ จานวน
กลุ่มตัวอย่าง N ≥ 50+8M (M = จานวนตัวแปรต้น) จานวนตัวแปร ที่จะศึกษาหรือตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร ได้จานวน ≥ 74
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยคัดเลือกมารดาเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละศูนย์ ด้วยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposing Sampling) ตามคุณสมบัติที่กาหนด จนได้จานวนตามขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ลักษณะครอบครัว และจานวนสมาชิกในครอบครัว
1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ได้แก่ อายุ เพศ จานวนพี่น้องจากบิดามารดาเดียวกัน ลาดับที่ของการเกิด และ
วันที่เข้ารับบริการจนถึงวันที่สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก
แบบบันทึกพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก ผู้วิจัยนามาจากแบบบันทึกพฤติกรรมของ
พัชรินทร์ ยุพา (2552) ที่สร้างขึ้นตามทฤษฎีระยะของการตอบสนองต่อการพรากจากของ Bowlby (1961) ประกอบด้วย
พฤติกรรมการเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมต่อต้าน ลักษณะพฤติกรรมสิ้น
หวัง และลักษณะพฤติกรรมปฏิเสธ ประกอบด้วยข้อคาถาม 33 ข้อ ให้เลือกตอบ แบบบันทึกรายการ (Check list) มีหรือไม่มี
ปฏิกิริยา โดยการให้คะแนนด้วยการตอบว่ามี และไม่มี ถ้าตอบ “มี” ค่าคะแนนเท่ากับ 1 และ “ไม่มี” ค่าคะแนนเท่ากับ 0
ความหมายของคะแนน คือ ค่าคะแนนมากหมายถึง เด็กวัยก่อนเรียนเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน
แบบสอบถามพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน ผู้วิจัยนามาจาก นาตยา แสงใส (2553) ประกอบด้วยข้อ
คาถาม 36 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะพื้นฐานอารมณ์ทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านระดับกิจกรรม ด้านการปฏิบัติตัวเป็นเวลา ด้าน
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อบุคคลหรือสิ่งเร้า ด้านความสามารถในการปรับตัว ด้านความรุนแรงในการตอบสนอง และด้านลักษณะ
อารมณ์มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 1-5 เป็นข้อความที่ไปทางบวกและลบคะแนนรวมมากหมายถึงเด็กมีลักษณะพื้นฐาน
อารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่ายคะแนนรวมน้อยหมายถึงเด็กมีลักษณะพื้นฐานอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก จากคะแนนสามารถแบ่งเด็ก
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ คะแนน 36-84 คะแนน หมายถึง เด็กมีลักษณะเลี้ยงยาก คะแนน 85-132 คะแนน หมายถึง เด็กมี
ลักษณะเลี้ยงไม่ยากและไม่ง่าย คะแนน 133-180 คะแนน หมายถึง เด็กมีลักษณะเลี้ยงง่าย
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล ผู้วิจัยนามาจาก สุภาณี ไกรกุล (2552) แบบสอบถามนี้
ประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตร จานวน 26 ข้อ ให้คะแนน 1-5 คะแนนสูงแสดงว่า
บิดามารดายิ่งมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรคะแนนยิ่งน้อยหมายถึงบิดามารดามีสัมพันธภาพกับบุตรไม่ดี คะแนนรวมทั้งชุดมีได้
ตั้งแต่ 26-130 คะแนน คะแนน 26-30 คะแนน หมายถึง สัมพันธภาพไม่ดี คะแนน 61-95 คะแนน หมายถึง สัมพันธภาพปาน
กลาง และคะแนน 96-130 คะแนน หมายถึง สัมพันธภาพดี
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ส่วนที่

5 แบบสอบถามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดา
แบบสอบถามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดา ผู้วิจัยนามาจากแบบสอบถามของ ผาสุก ปิ่นแก้ว (2552)
โดยแบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนเป็น 3 รูปแบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดกวดขัน และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจเด็ก ทั้งหมด 36 ข้อข้อคาถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย จานวน 14 ข้อ ข้อคาถามเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน จานวน 12 ข้อ และข้อคาถามเกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยตามใจเด็ก จานวน 10 ข้อ แบบสอบถามแต่ละข้อ มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1-5 หลังจากได้คะแนนในแต่
ละข้อแล้ว นามาหาคะแนนรวมในแต่ละแบบของการอบรมเลี้ยงดู แล้งจึงพิจารณาว่าแบบใดมีค่าคะแนนรวมสูงสุด ถ้าค่า
คะแนนรวมแบบใดสูงกว่าแบบอื่น ๆ แสดงว่าผู้เลี้ยงดูใช้วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กในแบบนั้น และแบ่งระดับการการอบรมเลี้ยงดู
ตามคะแนนเฉลี่ย คือ คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40
ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับน้อย และคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาแบบบันทึกพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก แบบสอบถามลักษณะ
พื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และแบบสอบถามรูปแบบการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กของมารดา โดยไม่มีการดัดแปลง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหาจากการศึกษาครั้งก่อนเรียบร้อยแล้ว
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามทุกชุดไปใช้กับเด็กและมารดาของเด็กที่มารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน และนาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นดังนี้ แบบบันทึกพฤติกรรมความวิตก
กังวลจากการพรากจากของเด็ก หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson Formula 20 หรือ
KR20) มีค่าเท่ากับ 0.93แบบสอบถามอีก 3 ชุด คือ แบบสอบถามลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และแบบสอบถามรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดา นามาหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Cocfficient) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .80, .93
และ .93 ตามลาดับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือการวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยนาหนังสือขออนุญาตจากคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอาเภอเมืองจันทบุรี เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยขอเข้าพบและนาหนังสือมอบให้ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการ
วิจัย และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
3. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย
อธิบายเรื่องการรักษาความลับส่วนบุคคล
4. กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย ผู้วิจัยแจกเอกสารชี้แจงและใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่าง
พิจารณาลงนามยินยอม และนามาให้ผู้วิจัยในวันที่เก็บข้อมูล
5. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลในเวลาราชการ ช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. โดยผู้วิจัยประสานงานกับครูพี่เลี้ยง
หรือผู้ดูแลเด็ก ในการจัดสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามโดยไม่จากัดเวลา และผู้วิจัยเปิดโอกาส
ให้กลุ่มตัวอย่างซักถามสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล
6. เมื่อได้ข้อมูลครบตามจานวน ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติตามขั้นตอนต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูป โดยกาหนดระดับความมีนัยสาคัญที่ .
05 ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีรายละเอียด ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ พฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก
พื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดา ด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’ s product moment correlation coefficient)
3. วิเคราะห์ความสามารถในการทานายของ พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน ด้วยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลหลักของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอเมืองจันทบุรี จานวน 74 คน มีอายุเฉลี่ย 30.9 ปี (S.D. = 7.69, range = 20-58)
อายุระหว่าง 20-29 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 45.9) ส่วนใหญ่ของผู้ดูแลหลักเป็นเพศหญิง 65 คน (ร้อยละ 87.8) โดยเป็นมารดา
59 คน (ร้อยละ 79.7) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 44 คน (ร้อยละ 59.4) สถานภาพส่วนใหญ่สมรสคู่ 61 คน
(ร้อยละ 82.4) ลักษณะครอบครัวของเด็กส่วนมากเป็นครอบครัวขยาย 50 คน (ร้อยละ 67.6) ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมาก
ที่สุด 41 คน (ร้อยละ 55.4) รายได้ของครอบครัวมากที่สุดอยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท 34 คน (ร้อยละ 45.9) รองลงมา
คือ 5,000 - 10,000 บาท 17 คน (ร้อยละ 23)
ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กวัยก่อนเรียนพบว่า เด็กวัยก่อนเรียน มีอายุเฉลี่ย 2.55 ปี (S.D. = 0.55) อายุ 3 ปี มาก
ที่สุด (ร้อยละ 50) เพศชายมากที่สุด (ร้อยละ 62.2) และเป็นบุตรคนแรก (ร้อยละ 47.3)
ส่วนที่ 2 พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และความวิตกกังวลจาก
การพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
2.1 คะแนนลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก พบว่า เด็กวัยก่อนเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กมีลักษณะเลี้ยงไม่ยากและ
เลี้ยงไม่ง่าย โดยคะแนนพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก มีค่าเฉลี่ย 118.18 (S.D. = 11.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ระดับกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 26.7 (S.D.= 3.91) ด้านการปฏิบัติตัวเป็นเวลามีค่าเฉลี่ย 17.54 (S.D.= 3.45) ด้านปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อบุคคลหรือสิ่งเร้าใหม่มีค่าเฉลี่ย 16.46 (S.D.= 2.63) ด้านความสามารถในการปรับตัวมีค่าเฉลี่ย 14.01
(S.D.= 2.47) ด้านความรุนแรงของการตอบสนองมีค่าเฉลี่ย 24.42 (S.D.= 3.76) ด้านลักษณะอารมณ์มีค่าเฉลี่ย 19.05
(S.D.= 3.53) (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิสัย ของลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยรวมและแยก
รายด้าน
ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก
Actual Possible M
SD
Level
Range
Range
โดยรวม
95-141 36-180 118.18
11.58 เลี้ยงไม่ยากไม่ง่าย
รายด้าน
- ด้านระดับกิจกรรม
18-36
8-40
26.70 3.91
- ด้านการปฏิบัติตัวเป็นเวลา
7-24
5-25 17.54 3.45
- ด้านปฏิกิริยาตอบสนองต่อบุคคล
9-23
5-2516.46 2.63
หรือสิ่งเร้าใหม่
- ด้านความสามารถในการปรับตัว
6-19
5-25 14.01
2.47
- ด้านความรุนแรงของการตอบสนอง
17-35 7-3524.423.76
- ด้านลักษณะอารมณ์
11-27
6-3019.053.53
2.2 คะแนนสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 111.96 (S.D.=18.08, range
= 96-130) ซึ่งหมายถึงสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลักอยู่ในระดับดี (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล
ลักษณะ
Actual RangePossibleRangeM SD
Level
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก 83-130
96-130
111.96 18.08
ดี
2.3 คะแนนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู พบว่า ผู้เลี้ยงดูหลักใช้การอบรมแบบประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ย 3.69
(S.D.=0.88) ในระดับมาก ใช้การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบเข้มงวดกวดขัน มีค่าเฉลี่ย 2.92 (S.D. = 0.91) ในระดับ
ปานกลาง และใช้การอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบปล่อยตามใจ มีค่าเฉลี่ย 2.30 (S.D. = 0.99) ในระดับน้อย (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
M
S.D.
Level
แบบประชาธิปไตย
3.69
0.88 มาก
แบบเข้มงวดกวดขัน
2.92
0.91
ปานกลาง
แบบปล่อยตามใจเด็ก
2.30 0.99
น้อย
2.4 คะแนนพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า คะแนนรวม
พฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจาก ระยะประท้วง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 15.04 (S.D. = 11.13) รองลงมา คือ ระยะ
สิ้นหวัง มีค่าเฉลี่ย 8.90 (S.D. = 7.80) และระยะปฏิเสธ 4.21 (S.D. = 4.14) และเมื่อดูรายละเอียดแต่ละสัปดาห์ พบการเกิด
พฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากมากที่สุดในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 12.30 (S.D. = 6.58) รองลงมาคือ สัปดาห์ที่ 2,
3 และ 4 มีค่าเฉลี่ย 8.20 (S.D. = 6.65),4.97 (S.D. = 6.02) และ 2.67 (S.D. = 3.42) ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน ที่
เข้ารับบริการครั้งแรกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์
พฤติกรรมความวิตก
สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 รวม
กังวลจากการพรากจาก M S.D.M S.D. M S.D. M S.D. M S.D.
ระยะประท้วง 6.90 3.57 4.45 3.86 2.56 3.43 1.10 2.09 15.04 11.13
ระยะสิ้นหวัง 3.90 2.61 2.60 2.50 1.55 2.50 0.84 1.45 8.90 7.80
ระยะปฏิเสธ 1.50 1.64 1.13 1.33 0.85 1.06 0.72 0.88 4.21 4.14
รวม 12.30 6.58 8.20 6.65 4.97 6.02 2.67 3.42 28.16 20.12
ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทานาย ได้แก่ พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล และ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก และรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูกับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน พบว่า สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลักมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากในระดับต่า (r = -.23, p<.05) ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นฐานอารมณ์และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างคะแนนพื้นอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลหลักกับ
เด็ก และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน (n = 74)
ตัวแปร
ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนโดยรวม 3 ระยะ
r p-value
พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก
-.12
.30
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล
-.23
.04*
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย
-.09
.
40
แบบเข้มงวดกวดขัน
-.04
.70
แบบปล่อยตามใจ -.
10
.36
* (p<.05)
เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก และรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดู กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนแยกตามระยะ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับ
ผู้ดูแลหลักมีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากระยะประท้วงในระดับต่า (r = -.28, p<.05) ส่วน
พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจาก
ระยะปฏิเสธในระดับต่า (r = -.28, p <.05 และ r = -.23, p<.05) (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 6ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (r) ระหว่างคะแนนพื้นอารมณ์ของเด็กสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลหลักกับเด็ก
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความวิตกกังวลจากการพรากจากแยกตามระยะของเด็กวัยก่อนเรียน (n = 74)
ตัวแปร
ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
ระยะประท้วง
ระยะสิ้นหวัง
ระยะปฏิเสธ
r p-value r p-value r p-value
พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก
-. 10
.38
-.01 .91
-.28
.01*
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล -. 28
.01*
-.12
.27 -.14
.23
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย -.
12
.30
.00
.97
-.14
.22
แบบเข้มงวดกวดขัน
-.
05 .64
.00
.96
-.08
.49
แบบปล่อยตามใจ
-.
11
.33
.00
.93
-.23
.04*
* (p<.05)
การวิเคราะห์ถดถอย (
Multiple regression analysis) เพื่อทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กจาก
ตัวแปรทานาย ผู้วิจัยได้ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) สาหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่าข้อมูลเป็นไปตาม
ข้อตกลงเบื้องต้น ต่อจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจาก พบว่าสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล
หลักเป็นปัจจัยทานายที่มีนัยสาคัญทางสถิติ คือ สามารถทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนได้
ร้อยละ5.5 (β = -.235; F1,72 = 4.197,p<.05) (ตารางที่ 7)
ส่วนที่ 4 ปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยทานายความวิตกกังวลจากการพรากจาก โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(n = 74)
ตัวแปร
B
SE
Beta tp-value
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก
-.429
.209
-.235
-2.049
.044*
2
2
Constant = 76.196, R = .235, R = .055, Adjust R = .042, SE = 19.694, F1, 72 = 4.197
* (p<.05)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลเรียงตามลาดับดังนี้
จากการศึกษานี้คะแนนความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ28.16
ซึ่งพบการเกิดพฤติกรรมทั้ง4 สัปดาห์โดยในสัปดาห์ท1ี่ พบการเกิดพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากมากที่สุด
รองลงมาคือสัปดาห์ท2ี่ , 3 และ4 และพบว่าการเกิดพฤติกรรมระยะประท้วงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือระยะสิ้นหวังและ
ระยะปฏิเสธเด็กเกิดพฤติกรรมทั้ง 3 ระยะ ทุกสัปดาห์ อภิปรายได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อเด็กถูกพรากจากซึ่ง
อาจแสดงพฤติกรรมความรุนแรงตอนแยกกับผู้เลี้ยงดูที่พบได้ในระยะประท้วงแต่ยังรักษาสัมพันธภาพและความไว้วางใจต่อผู้
เลี้ยงดูแม้มีภาวะสิ้นหวังหรือมีอาการเศร้าแต่เมื่อมารดาหรือผู้เลี้ยงดูมารับกลับตอนเย็นเด็กมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง และ
บางครั้งอาจแสดงพฤติกรรมปฏิเสธแต่พฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นระยะสั้นๆเกิดในแต่ละรอบวันซึ่งเด็กใช้การปรับตัวต่อ
เหตุการณ์พรากจากซ้าๆจนกระทั่งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นค่อยๆลดลงไปซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของพัชริ
นทร์ยุพา (2552) ที่พบอัตราการเกิดพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากมากที่สุดในสัปดาห์แรกของการเข้าอยู่สถาน
เลี้ยงเด็กวัยก่อนเรียนและค่อยๆลดลงในสัปดาห์ต่อมา
1. พื้นฐานอารมณ์ของเด็กสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กับความ
วิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
พื้นฐานอารมณ์ของเด็กมีความความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากระยะปฏิเสธอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.28, p<.05) คือเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ดีเป็นเด็กเลี้ยงง่ายจะมีความวิตกกังวลจากการพรากจากน้อย
อภิปรายได้ว่าเด็กวัยก่อนเรียนที่มารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนี้มีความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่
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เปลี่ยนแปลงค่อนข้างง่ายสอดคล้องกับลักษณะของเด็กส่วนใหญ่ที่พบคือเป็นเด็กที่มีลักษณะเลี้ยงง่ายและเด็กเลี้ยงไม่ยากและ
ไม่ง่ายซึ่งเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่ายจะมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัว ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใหม่ด้วย
การเข้าใกล้มีความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัย
ทานายความวิตกกังวลของเด็กวัยก่อนเรียน ที่พบว่า พื้นฐานอารมณ์ของเด็กในภาพรวมและพื้นอารมณ์ด้านความรุนแรงของ
การตอบสนองมีความสัมพันธ์ทางลบกับ ความวิตกกังวลด้านความวิตกกังวลจากการพรากจาก (อภิฤดีนาคปทุมสวัสดิ์, 2558)
คือ เด็กที่มีความรุนแรงของการตอบสนองมาก เมื่อต้องแยกจากผู้ดูแลหลัก เด็กก็จะแสดงออกอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นพฤติกรรม
แสดงความวิตกกังวลจากการพรากจากมากกว่า เด็กอีกกลุ่มที่อาจไม่แสดงออก ไม่พูด เก็บตัวเงียบ แยกตัวอยู่มุมห้อง
สอดคล้องผลการศึกษาของ Schipper, Tavecchio, IJzendoorn and Zeijl (2004) พบว่า เด็กที่อยู่ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
และมีพื้นฐานอารมณ์แบบเลี้ยงง่าย มีภาวะสุขภาพและการปรับตัวที่ดีกว่าเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบเลี้ยงยาก
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจากอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (r = -.23, p<.05) หมายถึง เด็กวัยก่อนเรียนที่มีสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลักที่ดีจะมีความวิตก
กังวลจากการพรากจากน้อย อภิปรายได้ว่าการที่เด็กได้อยู่ใกล้ชิดผู้ดูแล สัมพันธภาพที่ดี เด็กจะมีความผูกพันทางอารมณ์ที่
มั่นคงต่อผู้เลี้ยงดู และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กกับมารดานั้นช่วยให้เด็กเก็บภาพของมารดาไว้ในใจได้ แม้ว่าจะไม่มีมารดาอยู่
ด้วย แต่เด็กรู้สึกว่ามารดายังรักและคอยช่วยเหลือ ผลลัพธ์ คือ เด็กสามารถแยกจากมารดา และพัฒนาความเป็นตัวตนได้อย่าง
เหมาะสม แม้มีสถานการณ์แปลกใหม่ เช่น การไปโรงเรียน หรือการพบบุคคลแปลกหน้าทาให้เด็กเกิดความกังวล เด็กจะยัง
สามารถเล่นและเรียนรู้ได้อย่างอิสระและเมื่อมารดากลับมาเด็กจะมีท่าทีดีใจ รีบเข้าไปหา พยายามอยู่ใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะสัมพันธภาพที่พบในงานวิจัยนี้ คือ ส่วนใหญ่มีสัมพันธภาพที่ดี และจากผลดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ
Dallaire and Weinraub (2005) พบว่าความวิตกกังวลจากการพรากจากมีความสัมพันธ์กับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับ
เด็กโดยเด็กและมารดาที่มีสัมพันธภาพที่ดีและมีความผูกพันทางอารมณ์อย่างมั่นคงเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากน้อย
กว่าเด็กและมารดาที่มีสัมพันธภาพที่ไม่มั่นคง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูไม่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากในภาพรวม (
p>.05) หมายความ
ว่าจากการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นการเลี้ยงดูแบบให้ความรักมากการควบคุมอยู่ในระดับปาน
กลางถึงน้อยและมีการใช้เหตุผลในการฝึกระเบียบวินัยทาให้เด็กได้มีโอกาสได้ริเริ่มตัดสินใจในการต่างๆกล้าแสดงความคิดเห็น
เชื่อมั่นในตนเองสามารถช่วยตนเองได้จึงทาให้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความวิตกกังวลจากการ
พรากจากในภาพรวมสอดคล้องกับการศึกษาผลการวิจัยของ อภิฤดี นาคปทุมสวัสดิ์ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการ
เลี้ยงดูที่มีต่อความวิตกกังวลในเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน พบว่า ความวิตกกังวลในเด็กวัยก่อนเรียนด้านความ
วิตกกังวลจากการพรากจากไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
2. พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู สามารถทานาย
ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนได้
จากผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลัก สามารถทานายความวิตกกังวลจากการพรากจาก
ของเด็กวัยก่อนเรียนได้ร้อยละ 5.5 (β = -.235; F1, 72 = 4.197, p<.05) อธิบายได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุตรและมารดา
เป็นพื้นฐานของพัฒนาการทางจิตใจ เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความเข้าใจ เอาใจใส่ และไวต่อสัญญาณที่เด็กบอก
ความต้องการทั้งด้านร่างกาย และอารมณ์ และตอบสนองได้สอดคล้องกับความต้องการทันทีและสม่าเสมอจะมีสัมพันธภาพที่
มั่นคงต่อผู้เลี้ยงดู เช่นเดียวกับการศึกษาของDallaire and Weinraub (2005) ที่พบว่า สัมพันธภาพระหว่างมารดาและบุตร
สามารถทานายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กได้ ร้อยละ 7.2 (R2 = .07, p<.05) โดยสัมพันธภาพที่ขาดความ
ผูกพันมั่นคงทาให้เกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การนาผลวิจัยไปใช้
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กวัยก่อนเรียนสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเตรียมความพร้อมของเด็ก
เพื่อนาไปสู่การลดความวิตกกังวลจากการพรากจากในเด็กวัยก่อนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้เป็นข้อมูลในการจัด
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โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และลดความวิตกกังวลจาก
การพรากจากในเด็กวัยก่อนเรียน
การทาวิจัยขั้นต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อความวิตกกังวลจากการพรากจาก เช่น ความเครียดของครอบครัว ความวิตก
กังวลจากการพรากจากของมารดา
2. ควรศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู รูปแบบอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากได้ครอบคลุม
กว่า เช่น การอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้อง และการเลี้ยงดูแบบปฏิเสธ
3. การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล กับความวิตกกังวลจากการพรากจาก ควรใช้การแบ่งรูปแบบ
สัมพันธภาพที่มีความละเอียด ชัดเจนขึ้น เช่น สัมพันธภาพรูปแบบมั่นคงปลอดภัย รูปแบบวิตกกังวลหลีกหนี รูปแบบวิตก
กังวลสองฝักสองฝ่าย และรูปแบบแตกแยก วุ่นวาย
ข้อจากัดในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มาจากผู้ดูแลหลักของเด็กวัยก่อนเรียน ที่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองท้องถิ่น
อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเท่านั้น จึงต้องระมัดระวังในการนาผลการวิจัยไปอธิบายกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีบริบทแตกต่างจาก
การศึกษาครั้งนี้
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สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ามะพร้าว
Antioxidant Activity of Coconut Water Extract
เสาวณีย์ ค้าพันธ์1* พลอยทราย โอฮาม่า1 ศิริลักษณ์ นามวงษ์2
อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาไบโอเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
saowanee.kum@ssru.ac.th,pinnata@hotmail.com

บทคัดย่อ
จากการศึกษาฤทธิ์ก ารต้ านอนุมู ลอิส ระของน้ามะพร้ าว 2 ชนิด ด้วยเทคนิค การใช้ ตัวท้ าละลายที่เ หมาะละลาย
สารอินทรีย์ออกจากน้ามะพร้าว (Liquid-Liquid Extraction) ตัวท้าละลายทีใ่ ช้ได้แก่ เฮกเซน เอทิล อะซิเตต และบิวทานอล
ตามล้าดับน้าสารสกัดหยาบที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH Method แบบทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี (TLC)
ใช้ gallic acidเป็นตัวเปรียบเทียบ พบว่าสารสกัดชันเอทิล อะซิเตท และบิวทานอลของน้ามะพร้าวน้าหอมมีฤทธิ์ในการต้าน
ต้านอนุมูลอิสระได้
ค้าส้าคัญ: มะพร้าว, น้ามะพร้าว, สารต้านอนุมูลอิสระ,

Abstract
The radical scavenging activity of two kinds of coconut water was determined by DPPH method
with Thin Layer Chromatography (TLC). The coconut water extracts have been used Liquid-Liquid
Extraction with hexane ethyl acetate and Buthanol as solvent respectively. The antioxidants activity of
crude extracts of ethyl acetate and buthanol showed antioxidant activities compare with gallic acid
Keywords: Cocos nucifera, coconut water, antioxidant activity
บทน้า
มะพร้าว (Coconut) เป็นพืชตระกูลปาล์มที่มีความส้าคัญ เช่นเดียวกับปาล์มน้ามัน ตาลโตนด จาก หมาก ลาน และ
หวาย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera อยู่ในวงศ์ ARECACEAE มะพร้าวสามารถขึนได้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่
ขึนได้ดีในดินที่มสี ภาพเป็นกลางหรือเป็นกรดเล็กน้อยคือ (pH ระหว่าง 6-7 ) ลักษณะดินร่วน หรือร่วนปนทราย มีการระบาย
น้าดี มีฝนตกกระจายสม่้าเสมอแทบทุกเดือน อากาศอบอุ่น หรือค่อนข้างร้อน และมีแสงแดดมาก ภาคที่มีการปลูกมะพร้าว
มากและปลูกเป็นอาชีพ คือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
มะพร้าวเป็นแหล่งของโซเดียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม คลอไรด์ วิตามินซี บี 2 บี 5 บี 6
กรดโฟลิก กรดอะมิโน และกลูโคสท้าให้น้ามะพร้าวมีผลช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอรหรือความจ้าเสื่อมในสตรีวัยทอง และ
กระตุ้นการเจริญเติบโตและแบ่งเซลล์ได้ดี มีฤทธิ์ในการขับของเสียหรือสารพิษออกจากร่างกาย
Cocos มี ร ายงานการศึ ก ษาส่ ว นประกอบทางเคมีแ ละฤทธิ์ ท างชี ว ภาพ ที่ น่า สนใจ โดยมี ก ารพบสารกลุ่ ม
Flavanoids, triterpenes, Alkaloid, Steroids phynolic acid fatty acid1-8 และ ฤทธิ์ทางชีวภาพคือ antifungal1,
antiprotozoal2, antibacterial3, anti viral4, antiventereal5, anticancer6, antimalarial8 จากรายงานดังกล่าวท้าให้ทีม
วิจัยสนใจน้าน้ามะพร้าวน้าหอมและมะพร้าวแกงมาสกัดหาสารต้านอนุมูลอิสระ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสกัดสารอินทรียจ์ ากน้ามะพร้าวด้วยตัวท้าละลาย 3 ชนิดได้แก่ เฮกเซน เอทิล อะซีเตต และ บิว
ทานอล
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2. เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH ของสารสกัดนา้ มะพร้าว
อุปกรณ์การทดลอง
น้ามะพร้าวน้าหอม 700 มิลลิลติ ร จาก อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และน้ามะพร้าว
ใหญ่ (มะพร้าวแกง) ตัวท้าละลายอินทรีย์ (เฮกเซนม เอทิล อะซีเตต ,บิวทานอล) เมทานอล ไดคลอโรมีเทน กรดเกลลิก
(Gallic acid, Erba, Italy) 2,2-ไดฟินิล-1-ไพคริลไฮดราซิล (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DPPH, Sigma Aldrich,
USA) เครื่องระเหยตัวท้าละลายแบบลดความดัน (Rotary Evaporator, Buchi, Switzerland) แผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี
(TLC)

ภาพที่ 1 ภาพมะพร้าวน้าหอม.
ที่มา : อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม
วิธีการทดลอง
1. การสกัดน้ามะพร้าวด้วยตัวท้าละลายชนิดต่างๆ
1.1 ตวงน้ามะพร้าวน้าหอม 700 มิลลิลิตร ลงในกรวยสกัดขนาด 1,000 มิลลิลิตร และน้ามะพร้าวใหญ่ 700 มิลลิลิตร
ลงในกรวยสกัดขนาด 1,000 มิลลิลิตร ท้าการสกัดด้วยเทคนิค การใช้ตัวท้าละลายที่เหมาะสม (Liquid-Liquid
Extraction) เริ่มด้วยเฮกเซน (hexane) ปริมาตร 150 มิลลิลิตร รวม 3 ครัง น้าสารสกัดชันเฮกเซนที่ได้ระเหยตัวท้า
ละลายออกด้วยเครื่องระเหยตัวท้าละลายแบบลดความดัน (Rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบเฮกเซน
(Crude hexane Extract)
1.2. น้าชันน้าจากข้อ 1.1 มาท้าการสกัดต่อด้วย เอทิล อะซีเตต (ethyl acetate) ปริมาตร 150 มิลลิลิตร รวม 3 ครัง
น้าสารสกั ดชั นเอทิ ล อะซีเ ตต ที่ ได้ ระเหยตั วท้ าละลายออกด้ว ยเครื่ องระเหยตั วท้ าละลายแบบลดความดั น (Rotary
evaporator) จะได้สารสกัดหยาบเอทิล อะซีเตต (Crude ethyl acetate Extract)
1.3 น้าชันน้าจากข้อ 1.2 มาท้าการสกัดต่อด้วย บิวทานอล (buthanol) ปริมาตร 150 มิลลิลิตร รวม 3 ครัง
น้าสารสกัดชันบิวทานอล ที่ได้ระเหยตัวท้าละลายออกด้วยเครื่องระเหยตัวท้าละลายแบบลดความดัน (Rotary evaporator)
จะได้สารสกัดหยาบ บิวทานอล (Crude buthanol Extract)

ภาพที่ 2 ภาพการสกัดมะพร้าวนา้ หอมและมะพร้าวแกง
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2. การตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH แบบ TLC
2.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดเกลลิก
2.2 เตรียมตัวอย่างน้ามะพร้าวสกัด 6 ชนิดจากการทดลองที่ข้อที่ 1
2.3 เตรียมสารละลาย 0.2 mM DPPH ในสารละลายเมทานอล
2.4 เตรียมแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีขนาด 2x5 เซนติเมตร แบ่งจุดที่หยดสารเป็น 4 ส่วน ใช้หลอดคะปิลลารี
จุด สารละลายมาตรฐานบนแผ่น TLC ที่ต้าแหน่งที่ 1 และสารสกัดหยาบน้ามะพร้าวชันเฮกเซน เอทิล อะซีเตตและ บิว
ทานอล ตามล้าดับ
2.5 เตรียมตัวพา (ไดคลอโรมีเทน: เมทานอล (80:20) 5 มิลลิลิตร เทลงในภาชนะที่เตรียมใว้ (champer) ปิดฝา
ภาชนะ
2.6 จุ่มแผ่น TLC ในภาชนะที่เตรียมไว้ในข้อ 2.4 โดยให้ส่วนของสารที่จุด อยู่เหนือตัวท้าละลายในภาชนะ
2.7 ทิงไว้ให้ตัวท้าละลายเคลื่อนทีจ่ นส่วนที่ก้าหนดของแผ่น TLC น้าแผ่น TLC ขึนจากภาชนะที่ใส่โดยใช้คีมคีบ
(forcep) ท้าเครื่องหมาย ละลายเคลื่อนที่ถึงด้วยดินสอทิงไว้ให้แห้งในตู้ดูดควัน
2.8 น้า TLC ที่ได้จากข้อที่ 2.7 มาท้าการสเปรย์ ด้วย 0.2 mM DPPH สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ผลการวิจัย
1. การสกัดน้ามะพร้าวด้วยตัวท้าละลายชนิดต่างๆ
จากการสกัดน้ามะพร้าวด้วยเทคนิคการใช้ตัวท้าละลายที่เหมาะสม (Liquid-Liquid Extraction) ด้วยเฮกเซน เอทิล
อะซิ เ ตต บิ ว ทานอล น้ า สารสกั ด ที่ไ ด้ ร ะเหยตั ว ท้ า ละลายออกด้ ว ยเครื่ อ งระเหยตั ว ท้ าละลายแบบลดความดั น (Rotary
evaporator) จะได้สารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิล อะซิเตต และบิวทานอลตามล้าดับ ท้าการชั่งและบันทึกน้าหนักสารสกัด
หยาบ ดังแสดงผลการสกัดในตาราง 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการสกัดสารด้วยตัวท้าละลายชนิดต่างๆ
ชนิด/ตัวท้าละลาย
น้ามะพร้าวน้าหอม
เฮกเซน
เอทิล อะซิเตต
บิวทานอล
น้ามะพร้าวใหญ่ (มะพร้าวแกง)
เฮกเซน
เอทิล อะซิเตต
บิวทานอล

น้าหนักสารสกัดหยาบ (กรัม)

ลักษณะของสารสกัดหยาบ

0.01
0.25
1.05

น้ามันใส
ของหนืดสีน้าตาลอ่อน
ของหนืดสีน้าตาลอ่อน

2.05
0.50
0.90

น้ามันใส
ของหนืดสีน้าตาลอ่อน
ของหนืดสีน้าตาลอ่อน

จากผลการสกัดน้ามะพร้าว 2 ชนิดด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ พบว่าตัวท้าละลายเอทิล อะซิเตต.สกัดสารใน
มะพร้าวน้าหอมได้ดีที่สดุ ส่วนมะพร้าวแกงพบว่าตัวท้าละลายเฮกเซนจะได้สารสกัดหยาบสูงสุด
2.การตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระด้วยเทคนิค DPPH แบบ TLCของสกัดน้ามะพร้าว
การวิจัยในครังนีเลือกตรวจสอบฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระด้วยเทคนิค DPPH แบบ TLC เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ใช้
เวลาในการวิเคราะห์น้อย จากผลการทดลองในการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมลู อิสระด้วยเทคนิค DPPH แบบ TLC ของสกัด
หยาบน้ามะพร้าว ทัง 6 สารสกัด พบว่าสารสกัดหยาบเอทิล อะซิเตต และบิวทานอลของน้ามะพร้าวน้าหอมมีความสามารถใน
การต้านอนุมลู อิสระได้เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกรดเกลลิกแสดงผลดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 ภาพผลการต้านอนุมลู อิสระของสารสกัดเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกรดเกลลิก
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองจากการสกัดน้ามะพร้าวด้วยเทคนิคการใช้ตัวท้าละลายที่เหมาะสม (Liquid-Liquid Extraction) ด้วย
เฮกเซน เอทิล อะซิเตต และ บิวทานอล ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิล อะซิเตต และบิวทานอลตามล้าดับ พบว่าตัวท้า
ละลายเอทิล อะซิเตต.สกัดสารในมะพร้าวน้าหอมได้ดีที่สุด ส่วนมะพร้าวแกงพบว่าตัวท้าละลายเฮกเซนจะได้สารสกัดหยาบ
สูงสุดจากผลการทดลองในการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH แบบ TLC ของสกัดหยาบน้ามะพร้าว ทัง
6 สารสกัด พบว่าสารสกัดหยาบเอทิล อะซิเตต และบิวทานอลของน้ามะพร้าวน้าหอมมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ได้เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกรดเกลลิก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรน้าสารสกัดหยาบของน้ามะพร้าวท้าการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ
2. ควรท้าการเปรียบเทียบการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระวิธีอื่นๆ
3. ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องส้าอางจากน้ามะพร้าวน้าหอม
เอกสารอ้างอิง
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